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Dienraščio XXXI.

ai
šiomis dienomis New Yor- 

kan susirenka “Amerikos lie
tuviu tautinės vienybės sei
mas.”

Amerikos tautininkai “vie
nijasi” jau per metu eilę ir 
po kiekvieno “vienybės” sei
mo tarp jų atsiranda daugiau 
skeveldrų.

Abejojame, ar ir šis tautinin
kų - smetonininkų seimas pa- 

f sibrėžtą tikslą pasieks, 
b

Atrodo, kad vienybininkai 
trauks į vieną pusę, o dirvi- 
ninkai — į kitą. Na, o tarp 

gali atsirasti dar ir tre- 
‘/srovė,” — gal K1 ingos, 
kurio kito voldemarinin-

šitų 
čia 
gal 
ko.

Kiekvienas tautininkų sie
kias) būti didelis kiekvienas 
jų riečia nosį aukščiau kak
tos; kiekvienas jų ieško, kaip 
čia pasikopėti aukštyn 
pečiais.

Va, koks vėžys graužia 
didžiulius ponus!

kito

tuos

“Lietuviai komunistai 
kad negalėjo ir ypač dabar 
negali būti laikomi lietuviška 
srove. . . jų vadovai yra galu
tinai save išsibraukę iš lietu
vių tautos tarpo.”

. Kas taip posmuoja?
Tautininkų žvaigždė . B. 

Raila.'
Kodėl jis taip posmuoja?
Matyt, todėl, kad jis jau

čiasi furjeriu ir jo žodis — 
įstatymas.

Bet ką tai tmi bendra su 
tikrove ? !

nie-

Tai, beje, lietuviško kerens- 
kučio balsas.

“Vincės Jonuškaitės kon
certas, turėjęs įvykti gegužės 
13 d. Town Hall, New Yorke, 
buvo atšauktas dėl ligos...”

Šitaip rašo-Vienybė,—jos ir 
daugtaškis.

O už to daugtaškio kažin 
kas “gilesnio” slepiasi. Yra 
rimtą girdu, jog dainininkė 
susirgo tuomet, kai pamatė, 
kad iš anksto visiškai Inažai 
buvo parduota jos koncertui 
ti kietu.

Jei koncertas būtu įvykęs, 
jis būtų buvęs Flop,—daininin
kės nuomone, geriau jo visiš
kai neturėti.

Dėl koncerto atšaukimo 
mes su Jonuškaitė nesiginčy
sime: tai jos pačios biznis.

Bet va : tautininkų srovė ir 
jos talkininkai klerikalai ne_- 
bepajėgė suruošti koncerto 
dainininkei, kurią jie skaito 
saviške 1

O 'plepėti apie kultūrą, apie 
meną jie plepa.

Valdžia Užbaigė 
Kaltinimus Prieš 
Komunistų Vadus
Teisėjas Nedavė Komunistų Advokatam Gana Laiko Atsakyt 
J Kaltinimus ir FBI Šnipu Pasakas prieš Komunistus

New York. — Federalis 
teisėjas Haroldas Medina 
ketvirtadienį užbaigė val
džios kaltinimus ir 
slaptosios policijos šnipų 

prieš Komu- 
sekretorių 
ir 10 kitų

FBI

advokatai

“liudijimus” 
nistų Partijos 
Eugene Dennisą 
partijos vadų.

Komunistų
reikalavo panaikinti visą 
byla, kadangi kaltinimai ne
įrodyti ir kadangi teisėjas 
vienpusiškai vadovavo teis
mui, iš anksto vadindamas 
tuos komunistus kaltais.

Teisėjas uždraudė advo
katam kalbėt apie neteisin
gą bylos vedimą; jis leido 
jiem tiktai argumentuot, 
kad kaltinimai neįrodyti ir 
todėl komunistai privalo 
būti išteisinti.

Teisėjas iš pradžios sky
rė tiktai vieną valandą tą 
pačią dieną apsigynimo ad- 
vokatų kalboms. 
Advokatai reikalavo 
savaitės laiko paruošti at
sakymams į kaltinimus ir 
valdžios šnipų liudijimus.

Teisėjas atmetė reikala
vimą tiek pratęsti laiką ir 
įsakė advokatams ant ryto
jaus ateiti su savo įrodinė
jimais.

Uždarydamas kaltinimus- 
liudijimus iš valdžios pu
sės, teisėjas Medina ketvir
tadienį lygino teisiamuo
sius prie kriminalistų ir

pareiškė, kad “jie sukalbia- 
vę mokyti ir skelbti, kad 
reikią jėga ir prievarta nu-, 
versti Jungtinių Valstijų 
valdžią.”.

Tokiu būdu teisėjas vėl 
agitavo džiūrę pripažinti 
komunistų vadus kaltais.

Komunistų Partijos sek
retorius Eugene Dennis, 
kuris pats ginasi, ir komu
nistų advokatai nurodė, jog 
kaltinimai ir “sviečijimai” 
prieš komunistus užpildė 
6,000 mašinuotų puslapių. 
O tam pernagrinėti ir at
sakymus paruošti reikėtų 
bent savaitės laiko.

Atmesdami šį reikalavi
mą, feisėjas užreiškė: 

1 — Jūs vis tiek manęs ne
pertikrinsite.”

Valdžia panaudojo viso 
13 liudytojų prieš komunis
tus. 11 tų liudytojų ... buvo 
slaptosios FBI policijos šni
pai, tyčia įstatyti į Komu
nistų Partiją ir valdžios 
apmokami. Komunistų ad
vokatai parodė, jog tie 
Šniukštai - provokatoriai 
šnipavo ir prieš darbo uni
jas; traukė į Komunistų 
Partiją net savo gimines, 
kad paskui galėtų juos iš
duoti FBI žandarams. Du 
kiti “svietkai” buvo toki 
persivertėliai, kaip Louis F. 
Budenz, perbėgęs iš Daily 
Workerio redakcijos į jėzu
itų globą.

Anglų Socialistų Vadai Liepia 
Išbraukt Visus Kairiuosius

London.—Anglijos prem
jeras Attlee, jo pavaduoto
jas Herbertas Morrisonas 
ir 25 “socialistai” Darbo 
Partijos komiteto nariai lie
pė pašalint iš partijos ne 
tiktai komunistus, bet ir vi
sus komunistam palankius 
darbiečius.

Darbo Partija įtraukė į 
“juodąjį sąrašą” keturioli- 
ką komunistiniu bei kairių
jų organizacijų, kurios iki 
šiol priklausė tai partijai. 
Jie įsakė išbraukti tokias 
organizacijas ir nieko ben
dra su jomis neturėti.

Dešinieji Darbo Partijos 
vadai Anglijos seime para
šė įspėjimo laiškus 67-iems 
darbiečiams seimo nariams; 
liepė jiems balsuoti už visus 
“socialistinės” valdžios pa
siūlymus, o jeigu ne, tai jie 
bus “išvalyti” iš partijos. 
Tie darbiečiai priešinosi tū
liems valdžios sumany
mams.

Partijos vadai už tai jau 
išbraukė du kairiuosius 
darbiečius seimo narius — 
Konnį Zilliacusą ir L. J. 
Solley. Jiedu, tačiaus, lie
kasi seime. *

Lietuvos Spauda 
Piešia Amerikos 
Būklę ir Politiką

“----------- ’--------------5---------------------

Dėsto Karinius Jankiu Įsiveržimus, Vergiją, Bilionieriy 
Paramą Hitleriui, Indijonų Marinimą, Gengsterizmą ir tt

A

CIO Galva Grasina Iššluot
V isus Kairiuosius V adus

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas Philip Mur
ray sakė reporteriams, kad 
šluos laukan visus kairiuo
sius - komunistinius unijų 
vadus.

CIO vykdomoji taryba 29 
balsais prieš 6 padarė pa
reiškimą, kuris reikalauja, 
kad kairieji vadai užgirtų 
prieškomunistinę Murray’o 
politiką arba kad apleistų 

o jeigu jie tosavo vietas, 
nepadarys, tai 'visuotinas
CIO unijųCIO unijų suvažiavimas 
spalių mėnesį Clevelande, 
girdi, išmes visus “raudo-

nuosius” vadus.
Taip dešinioji CIO tary

ba grūmoja pašalint Harry 
Bridgesą, vakarinių Laiva- 
krovių Unijos pirmininką); 
Donaldą Hendersoną, Mai
sto ir Tabokos Darbininkų 
Unijos vadą; Beną Goldą, 
Kailiasiuvių Unijos pirmi
ninką Johną Clarką; Elek- 
Liejyklų D a r b i - 
n i n k ų Unijos pirmi
ninką; Metalų Kasyklų ir 
trininkų ir Profesionalų 
- Raštininkų Unijų pirmi
ninkus ir penkių kitų unijų 
kairiuosius vadus.

Anglija Spręs, ar Eisleris 
Politinis Pabėgėlis ar Ne

Gegužės 25 dieną Ameriką 
žada apleisti barzdotasis pre
latas Krupavičius ir V. Si
dzikauskas. (Tūli katalikai 
ant Krupavičiaus sako : 
“barzdotas pralotas.”)

Juodu skris Vokietijon lėk
tuvu.

Šitie du vyrai atskrido lek- 
• tuvu, po Ameriką skraidžio
jo lėktuvu, ir atgal skrenda 
lėktuvu. Juodu, matyt, sku
bina, ir skubina, ir skubina, 
bet kur juodu skubina?

Esu tikras: juodu patys ne
žino !

Na, o už lėktuvais lekiosi
mą reikia užmokėti, ir tai at
lieka vergaingas katalikas 
darbo žmogus, aukodamas sa
vo centus “Lietuvai gelbėti...”

Sovietai Siūlo Baigt 
Naminį Graikę Karą

London. — Pranešama, 
jog Sovietų vyriausybė siū
lė baigti naminį Graikijos 
karą tarp monarcho-fašistų 
valdžios ir demokratiniu 
partizanų. Sakoma, Sovie
tai tuo tikslu kreipėsi į 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją. Siūloma, kad:

Monarchistai ir. partiza
nai turi sustabdyt mūšius 
iš abiejų pūsiu; monarchis
tai privalo paliuosuot poli
tinius kalinius; amerikonai 
ir anglai turi ištraukt savo 
kariuomenę iš Graikijos; 
Amerika privalo sustabdyt 
karinę paramą monarchis- 
tam; turi būti paskelbti 
laisvi seimo rinkimai, ku
riuose dalyvautų ir demok
ratinės graikų partijos.

Rinkimus privalo prižiū
rėti Jungtinių Tautų komi
sija, kurion į eitų ir Sovie
tų bei kitų liaudiškai - de
mokratinių šalių atstovai.

Vakariniai Talkininkai 
Susikuždėjo pirm 4 
Didžiųjų Konferencijos

Paryžius. — Pirmadienį 
čia prasidės Keturių 
džiųjų užsieninių 
konferencija — Jungtinių 
Valstijų, Sovietų, Anglijos 
ir Francijos. Konferencija 
svarstys visos Vokietijos 
klausimus.

Bet kariniai, ūkiniai ir 
politiniai Amerikos, Angli
jos ir Francijos specialistai 
jau iš anksto slaptai susi
tarė laikytis išvien prieš 
Sovietų pasiūlymus.

Di- 
ministru

London. — Anglijos vi
daus reikalų ministras 
Chute r Ede sakė, kad jo 
valdžia spręs, ar Gerhartas 
Eisleris yra politinis pabė
gėlis iš Amerikos ar tik 
šiaip nuteistas nusikaltėlis.

— Jeigu bus atrasta, jog 
Eisleris politinis pabėgėlis, 
tai mano pareiga bus sus
tabdyti bylą dėl jo išdavi
mo Amerikai, —> pridūrė 
Ede.

Amerikon, ar .paleist jį.
■ Amerikiniai • teismai nu
teisė Eislerį kalėjiman, esą, I 
už “Kongreso paniekinimą” 
ir už neteisingus atsaky
mus aplikacijoj dėl paspor- 
to Vokietijon grįžti. Jis bu
vo laikomas po $23,500 pa
rankos iki apeliacijos teis
mu, v

Maskva. — Vilniuje lei
džiamas rusų kalba dienra
štis “ S o v i e t s k a j a 
L i t v a ” gegužės 14 d. 
laidoje užpildė visą puslapį 
raštais apie gyvenimą 
Jungtinėse Valstijose ir a- 
pie jų politiką. Įtalpino 10 
straipsnių po bendrąją ant
rašte: “Geltonojo 
Šalyje.”

Tokiais žodžiais 
m as Gorkis buvo 
nęs savo įspūdžius, kuriuoą 
parašė, sugrįžęs iš Jungti
nių Valstijų.

Po pirmąją antrašte tame 
Vilniaus laikraštyje yra ki
ta “Jungtinės Valstijos, 
kaip Jos iš Tikrųjų Yra.”

Straipsniai paliečia to
kius dalykus, kaip:

Amerikinė svetimų žemių 
grobimo politika, Amerikos 
indijonų naikinimas, negrų 
naudojimas kaip darbo ver
gų, karinė pelnagrobystė, 
Marshallo planas, milionie- 
rių diktuojama politika, va
dinama spaudos “laisvė”, a- 
merikinio meno žemas, ly
gis ir “amerikinis gyveni
mo kelias” bendrai.

Imperializmas
Vienas straipsnis vadina 

Amerikos karą su Ispanija 
pirmutiniu imperialistiniu 
karu dėl pasaulio perdalini- 
mo ir nurodo, kaip Ameri
ka prijungė sau Filipinus ir 
Panamos kanalo ruožtą; 
taipgi primena karinius  «

Velnio

M!aksi- 
pavardi-

Kiny Liaudininkai 
Rengiąsi Šturmuot 
Šanghajy

Kaip žinia, Krupavičius su 
Sidzikausku čia atstovavo 
VLIKą. VLIKą sudaro kle
rikalai, socialistai ir tautinin
kai — klerikalai ten turi pu
sę tiek savo žmonių, kiek ki
tos “partijos.”

(T*»a S-me pusi.)

Panaikint Tafto (statymą! 
Reikalauja Marcantonio

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Mar
cantonio įnešė bilių, siūlan
tį negaišuojant panaikinti 
priešunijinį Tafto - Hart- 
ley’o įstatymą. Marcanto
nio kartu reikalauja ne
perimi jokių Tafto - Hart
ley’o posmų į naujai siūlo
mus1 darbinius įstatymus.

CIO Smerkia Mundto 
Policini Biliu

Washington. — CIO uni
jų centro advokatas Tom 
Harris, liudydamas Senato 
komisijai, ragino atmesti 
Mundto - Fergusono bi- 
lius. Tie biliai perša sure
gistruoti ne tik komunistų 
organizacijas, bet ir tokias, 
kurias valdininkai pavadins 
“raudonomis” arba komu- 
riistų rėmėjomis; o už ne- 
užsiregistravimą reikalau
ja skaudžiai bausti.

— Tai policiniai (fašisti
niai) biliai, kurie mojasi 
žmonių mintis kontroliuo
ti, — sakė Harris. —‘ Jie 
kėsinasi sumindžiot 
tucines amerikiečiu

konsti- 
laisves.

Amerika Keičia War rantą 
dėl Eislerio

! Washington. — Amerikos 
Vokietys komunistes Eis-1 valdžia ' 

leris, kovotojas prieš Hit
lerį, plaukė ’ lenkų laivu 
“Batory” iš New Yorko į 
Lenkiją. Laivui staptelėjus 
Southamptone, Anglijoj, 
anglų policija, pagal Ame
rikos reikalavimą, pagrobė 
Eislerį ir įmetė kalėjiman, 
kur jis ir laikomas iki tar
dymo, ar grąžint Eislerį likacijoj dėl pasporto.

pradiniame war- 
rante reikalavo, kad Angli
ja areštuotų ir išduotų Eis
lerį, kaip “nuteistą už 
kreivą priesaiką.” Dabar 
valdžia tatai pakeitė ir pa
gamino naują warrantą, 
kuriariie sako tiktai tiek, 
kad Eisleris nuteistas už 
“neteisingus atsakymus ap-

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armijos artilerija 
penktadienį smogė kelis ka
rinius tautininkų taikinius 
didmiestyje Šanghajuje ir 
žėrė patrankų ugnį į 
Whangpoo upę, kad užkirs-' 
tų tautininkų kariuomenei 
ištrūkimą laivais į jūrą.

Pranešama, kad liaudi
ninkai ^ruošiasi šturmuot 
Šanghajų. Jie užėmė dar ei
lę pozicijų už 2-3 mylių nuo 
paties miesto.

Sovietai Sugrąžino 
Visus Japonus Belaisvius

Policija Sumušė Singerio 
Streikieriu Vadą

Maskva. — TASS, oficia
li Sovietų žinių agentūra, 
pranešė, jog Sovietų vy
riausybė sugrąžino Japoni- 
ion jau paskutinius 95,000 
japonų karinių belaisvių, a- 
part tam tikrų karinių kri
minalistų.

Įkaitintas Kunigas Kaip - 
Moteries Užmušėjas

1 Rochester, N. Y.—Grand 
džiūrė įkaitino episkopalų 
kunigą Geo. P. Hetenyi 
kaip savo žmonos nužudy
toj ą. Jos kūnas rastas upė
je* -

Elizabeth, N. J. — CIO 
Elektrininkų Unijos orga
nizatorius Samuel Verano, 
Singerio siuvamųjų mašinų 
darbininkų streiko veikė
jas, užkalbino vieną darbi
ninką prie tų mašinų san
dėlio Newarke. Už tai poli
cininkai šoko ant Verano, 
apdaužė jį ir areštavo.

Auto, 
vadai

... t ' FT*.

Rockmart, Georgia. — 
Goodyear Mills fabrikas 
paleido 1,000 darbininkų iš 
buvusių 1,250.

F i 
'tsVWSfSW’

ORAS. — Vešu, giedra.

Ford Padidino Paskubą 
25 Nuošimčiais

Detroit, — CIO 
Darbininkų Unijos
skaitmenimis parodo, kad 
Fordo automobilių kompa
nija per vienus metus padi
dino paskubą darbe 25 nuo
šimčiais; privertė darbinin
kus visu ketvirtadaliu dau
giau automobilių pastatyti 
už tą pačią algą.

Tęsiasi 65,000 darbininkų 
streikas prieš Fordo auto, 
fabrikus River Rouge ir 
Lincoln.

Mainę valstijoj gausin
gas lietus užgesino kelis 
miškų gaisrus.

Jungtinių Valstijų žygius 
prieš Haiti, Dominican res
publiką ir prieš Meksiką.

Kariniai Pelnai
Kitas straipsnis, “Kruvi

nieji Doleriai” aprašo mil-^ 
žiniškus Amerikos kapita
listų pelnus iš Pirmojo pa
saulinio karo ir karini ame
rikonų įsiveržimą į Sibirą 
1919 metais.

Parama Hitleriui
Dar kitas straipsnis dės

to, kaip Amerikos imperia
listai padėjo Hitleriui už
grobt Vokietijos valdžią — 
jam patarnavo amerikinis 
kapitalas, kurį Vokietijon 
dėjo Fordas, General Mo
tors, General Electric, 
Standard Oil, du Pontų ir 
Texas Oil korporacijos.

Marshallo planas aprašo
mas, kaip Jungtinių Valsti
jų pasimojimas pavergti 
Europą.

Indijonų Naikinimas, 
Negrų Pavergimas

Straipsnis apie Amerikos 
indijonus sako:

Jau tik 300,000 tų pirmų
jų amerikiečių teliko ir tie 
patys laikomi milžiniškose 
stovyklose, kurios pavadin-’ 
tos rezervacijomis. Bet tai 
yra “tikros marinimo sto
vyklos.” '
Kiti Soviet. Litva 

straipsniai teigia:
Jungtinės Valstijos buvo 

vienintelė pasaulio šalis, 
kuri palaikė milžiniško ma
sto. vergiją iki 19-jo šimt
mečio pusės.

Amerikos kapitalistai vis 
dar traukia didžiulius pel
nus iš nepaprasto negrų 
darbininkų išnaudojimo.

Nekarūnuoti Jungtinių 
Valstijų karaliai yra Ro- 
ckefelleriai, Melionai, du 
Pontai, Morganai, Kuhn ir 
Loeb. • ,

Kas Valdo Amerikinę 
Spaudą

Spaudos laisvė Ameriko
je — tai tik monas. 90 nuo
šimčių amerikinės spaudos 
yra rankose dvylikos bilio- 
nieriškų korporacijų, ku
rias kontroliuoja Morga
nai, Rockefelleriai, du Pon
tai ir k t.

Amerikonai permirkę 
prietartimis - burtais, fr 10 
milionų amerikinių moterų 
nešiojasi krepšeliuose krali- 
kų kojas “dėl pasisekimo”.

Karikatūra
Dienraštis taip pat 

išspausdino karikatūrą, pa
vadintą: “Susipažinkime su 
Didvyriais.” Viena karika
tūros dalis x piešia ameriko
ną, kuris žiūri į gengste- 
rius judamuose paveiksluo
se New Yorke ir šaukia: 
“Valio!” Kita karikatūros 
dalis vaizduoja amerikoną, 
susitinkantį gengsterius 
gatvėje prie to judžių teat
ro. Čia amerikonas šaukia: 
“Policija! Gelbėkite!”

(Iš New YorHo Times ko
respondento prsthešimo.)
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MENŠEVIKAI GI JOKIO 
SURAMINIMO 
NEBESURANDA

Keleivis teigia, kad Kini
joje jau viskas amžinai pra
kišta ir kad visa Kinija 
jau tuojau pateks “į Mask
vos” rankas”. Tūlas J*. V- 
ius rašo:

Pradėję is klaidingo galo 
Kinijos problemą spręsti, A- 
merikos vadai pagaliau nu
tarė pabandyti “hands off’’ 
politiką, palikdami 450 mi- 
lionu tautą savo likimui. 
Gerai butų , jei Kinija butų 

. palikta “savo’’ likimui, bet 
ji paliekama Maskvai glo
boti.

Dabartiniu laiku Amerika 
Kinijoj neturi’ jokios politi
kos. “Rankas šalin’’ politi
ka ■ nėra joki politika, bet 
tiktai nevykęs pasiteisinimas. 
Valstybės departmentas aiš
kina, kad įvykiai Kinijoj 
dar tebėra nenusistovėję ir 
dar esą sunku permatyti, 
kur jie kryps, o todėl, girdi, 
reikia palaukti ir pažiūrėti. 
Belaukiant ir bežiūrint tie 
įvykiai aiškiai krypsta į 
Maskvos pusę ii1 Amerikos 
karo laivai bėga iš šangha- 

. jaus uosto, kad netektų susi
durti su Kinijos komunistais. 
Anglų karo laivai gavo lupti 
nuo komunistų ir. . . pasek
mėje Anglija ieško santykių 
su Kinijos komunistais, kad 
savo “interesus’’ tame kraš
te apsaugojus! (K., geg. 
18 d.)

’ Menševikai sunkiai serga 
anti-maskvine liga. Kiek
vieną žmonių kovą už lais
vę ir gerovę bet kuriam pa
saulio kampe jie paverčia 
“Maskvos suokalbiu”. Ir 
šiame atsitikime, kaip ma
tote, jie kursto Ameriką ir 
Angliją eiti karan prieš Ki
nijos žmones. Kam tie žmo
nės sukilo prieš Čiang Kai- 
šeko diktatūrą? Sukildami 
jie sunkiai nusidėjo ne tik 
Čiangui, bet ir Keleiviui.
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Ko Jis Čia?
Šiuo metu mūsų krašte vieši Brazilijos prezidentas 

Eurico Gaspar Dutra. Jis buvo Washingtone, svečiavosi 
pas prezidentą Trumaną, kalbėjosi su kitais aukštaisiais 
valdžios pareigūnais ir, sakoma, kalbėsis dar su stam
biaisiais bankininkais, su Wall stryto kavalieriais.

Oficialiai p. Dutra savo vizitą skaito atsimokėjimu 
prezidentui Trumanui, kuris 1947 metais buvo nuvykęs 
į Braziliją. Tuomet Dutra Trumaną gražiai, svetingai 
priėmė prezidentiniame palociuje.

Bet, neoficialiai, glūdi kita šito Dutros vizito priežas
tis.

Pirmiausia: kas gi dedasi šalyje, kurią Dutra čia at
stovauja? Kas darosi šiandien Brazilijoje?

Brazilijoje siautėja baisi, fašistinė reakcija. Darbo 
'unijos užgniaužtos, komunistinė partija, kuri Ii947 metų 
rinkimuose gavo apie vieną penktadalį visų paduotų bal
sų, užgniaužta, pavaryta pogrindin. Komunistai parla
mento nariai, komunistai ir visokie pažangesnieji pro
vincinių seimų nariai prievarta iššalinti iš savo vietų. 
Žymiausias Brazilijos komunistų veikėjas ir vadovas, se
natorius Luis Carlos Prestes, priverstas slapstytis nuo 
Dutros fašistinių šnipų, žodžiu, Brazilijoje šiandien 
viešpatauja tamsi naktis.

Daugybė žmoni'ų-veikėjų ten sukišta į kalėjimus; sėdi 
kalėjimuose arba koncentracijos lageriuose ir lietuvių 
darbininkų.

Ir va, Dutra, akiregyje to, atvykęs į Washingtona, 
drįsta kalbėti apie jo krašte esamą demokratiją! Jis 
drįsta sakyti, būk Brazilija šiandien yra laisva! O mūsų 
valstybės department© ir Wall stryto ponai keliaklups
čiauja prieš ši žmogų, atsakingą už žiaurią reakciją 
Brazilijoje!

Priminti tenka dar ir tai, jog Brazilija buvo sumany
toja to, kad Jungtinės Tautos nubaltintų Ispanijos bude
lį Franko!

Dabar: ko gi Dutra čia atvyko?
Jis atvyko paskolų, jis atvyko prašyti pinigų; jis at

vyko čion traukti Braziliją iš krizio. Brazilija* yra įsi
skolinusi Wall strytui ir nori gauti daugiau paskolų, ku
riomis galėtų atmokėti senąsias.

Žinoma, Wall strytas paskolų neduos, jei jų atinokėji- 
mo Washington© valdžia negarantuos.
- Štai, kame yra vyriausioji Dutros vizito esmė. ■

Amerika neturėtų Brazilijai paskolų teikti, kol tas 
kraštas nebus sudemokratintas.

.... I ■■■ ....... .. Į ,, Į

Dėl Rinkimų 20-tajame Distrikte
Kaip jau skaitytojas žino, 20-tajame kongresiniame 

distrikte rinkimus (praėjusį antradienį) laimėjo Frank
lin D. Roosevelt, Jr., mirusiojo prezidento sūnus. Jis bu
vo išrinktas didele balsų dauguma prieš tris kitus kan
didatus, — demokrątų, republikonų ir darbiėčių.

Kodėl žmonės už Rooseveltą balsavo?
Jie balsavo už jį vyriausiai todėl, kad manė,- būk jau

nasis Rooseveltas “eis tėvo pėdomis”. Kai kurie balsuo
tojai tiesiog šitaip samprotavo: tegu, girdi, šis Roosevel
tas bus nors vienu dešimtadąliu geras, kiek buvo jo tė
vas, aš už jį balsuosiu.

O Rooseveltas žadėjo daug: jis taikstėsi prie žydų, 
prie puęrtorikiečių, prie visų tautinių grupių žmonių; 
jis žadėjo balsuotojams viską, ko tik jie nori!

Nors Rooseveltas išrinktas ne demokratų sąrašu, ta
čiau Kongrese jis bus demokratas, su jais drauge dar
buosis. O kaip jis-darbuosis, matysime. Nėra reikalo čia 
dėl to spėlioti.

Šitie balsavimai parodė, jog • Amerikos žmonės nori 
trečiosios partijos, jog demokratų ir republikonų partijos 
jų reikalavimų nepatenkina. Juk šituose rinkimuose, at-Į 
siminkime, ypačiai demokratų partijai (Tammany Hall) 
buvo užduotas didžiulis smūgis.
'Šitie balsavimai parodo ir tai, kad Amerikos Darbo 

Partija privalo budėti, konsoliduoti savo pajėgas busi
miesiems miestaviems rinkimams, o taipgi 1950 metų 
kongresiniams.

Anglijos Darbo Partijos Pastogėje Neramu
Anglijos Darbo Partijos vadovybė griebėsi drastiškų 

priemonių partijos eilėms “apvalyti.” Šiomis dienomis 
Attlee ir Ko. išmetė iš Darbo Partijos eilių du žymius 
darbiečius, Konni Zilliacus ir Leslie J. Solley.

Už ką gi šitie du progresyviai parlamento nariai tapo 
iš partijos išmesti?

Už tai, kad jiedu parlamente balsavo prieš Atlanto 
Paktą. Jie sakė ir tebesako, jog Atlanto Paktas yra kari
nis dokumentas, o ne taikos. Kadangi jiedu kovoja už 
taiką, tai ir balsavo prieš šią karinę sutartį.

Zilliacus ypatingai buvo ir tebėra aštrus darbiečių 
valdžios politikos kritikas. Jis skelbia, jog darbiečių už
sieninė politika yra torių politika, Churchillo politika. 
Naminė — negeresnė.,

Tenka pasakyti, jog .ir daugybė Anglijos piliečių tą 
patį mano, štai, neseniai įvyko municipaliniai Anglijos 
nnkimai. \Juose daugumą balsų laimėjo konservatoriai, 
torės,*o jie laimėjo dėl to, kad darbiečių politika Anglijos

KAM TAS 
GALVOSKAUDIS?

Klerikalų Darbininkas 
mano, kad Kinijos žmonės 
smarkiai sukirto Amerikos 
diplomatus ii; dolerius. Gir
di:

Dalykas toks, kad dėl Ki
nijos nacionalistų nerangu
mo, nesugebėjimo kariauti, 
o gal ir vadų vagišiavimo, 
visa sukeikta kiniečiams A- 
rnerikos pagalba, vertės virš 
3 bilijonų dolerių, pateko į 
komunistų rankas. Tad‘Ki
nijos komunistai kariauja 
amerikiečių ginklais. Tai ne
reiškia, kad kinų komunistai 
būtų amerikiečiams dėkingi. 
Anaiptol. Dėdę Šamą jie 
stato greta didžiausių prole
tariato išnaudotojų.

Bet taip pat, klerikališ- 
kos gazietos supratimu, ki
nai neduoda ramybės ir 
Rusijai. Darbininkas rašo:

Bet tai reiškia, kad ir Ru
sijai jie daug nuopelnų ne
pripažįsta. Visus prieš na
cionalistus laimėjimus Kini
jos komunistai priskaito sau. 
Tai ne kas .kitas. tik jie pa
tys savo narsumu ir sumania 
strategija atmušė nuo nacio
nalistų Amerikos atsiųstus 
ginklus ir karo reikmenis. 

žmonėms jau atsibodo, įsipyko. Žinoma, tai nereiškia, 
kad torių politika yra geresnė kaip darbiečių, tačiau dau
gelis anglų darbo žmonių, paduodami savo balsus už to
res, pademonstravo savo protestą prieš darbiečius.

Jei ne anksčiau, tai sekamais metais būtinai Anglijo
je įvyks parlamento rinkimai. Darbo Partijos lyderiai 
prie jų ruošiasi, bet ruošiasi nė taip, kaip darbininkų par
tija turėtų ruoštis; jie 'ruošiasi, kaip reakcininkai, kovo
dami prieš pažangiuosius žmones, ruošdami pasaulį ka
rui, tarnaudami Wall Stryto imperialistams, neigdami 
darbo žmonių interesus, — ypatingai neigdami darbo 
žmonių švenčiausią norą — taikos troškimą.

Tai, ką Attlee, Bėvinas ir jų sėbrai dabar atlieka, ne- 
žada nieko gero Anglijos darbo žmonėms!

Rusai jiems davę keletą ge
nerolų ir patarėjų, be kurių' 
jie gali jau apseiti. Ir pats 
vyriausias Kinijos komunistų 
vadas Mao-Tse-tung niekad 
nėra buvęs Maskvoj, ir 
Markso teoriją jis savotiškai 
pritaiko Kinijos reikalams. 
(D., geg. 13 d.)

Bet šita Darbininko “fi
losofija” nėra jo paties iš
galvota. Jį yra pasiskolinta 
iš komercinės spaudos, ku
ri dabar pilna tokių “susi
raminimų”, kad Kinijos 
žmonės, išsilaisvinę, atsuk
sią nugarą ir socialistiniam 
kraštui. Tiek tik galima pa
sakyti: Pagyvensime ir pa
matysime. Pagrindo tai “fi
losofijai”, rodos, nesiranda.

Kinijos komunistai nėra 
nusiteikę prieš amerikie
čius, kaipo amerikiečius. 
Tai visi žino'. Jie nieko ne
turi prieš Amerikos liaudį. 
Jie niekur nėra pasakę, kad 
jie, paėmę šalies vadovybę 
į savo rankas, nieko ben
dra neturės su Amerika. 
Jeigu šiandien Kinijos ko
munistai ir abelnai žmonės 
smerkia Ameriką, tai už 
tai, kad mūsų vyriausybė 
rėmė ir remia reakciją, do
leriais ir ginklais per kele
tą metų palaikė Čiango re
žimą.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
ga, kaip visam svietui žino
ma, nesikiša į civilinį karą, 
neremia ir nepalaiko liau
dies priešų. Tai už ką išsi
laisvinę Kinijos žmonės tu
rėtų atsukti nugarą prieš 
tą šalį? Nėra jokios prie-, 
žasties.

Išsilaisvinus Kinija norės 
palaikyti draugiškus ryšius 
ir vesti biznį su visomis ša
limis, kurios naująją Kini
ją supras ir nesįkiš į jos vi
dinius reikalus. Tai yra ne
karta aškiai ir griežtai pa
sakę Mao-Tse-tung ir kiti 
liaudies vadai.

I 1_____

ATMOSFEROS 
PASIKEITIMAS 
FRANCŪZIJOJE

Dienraščio Vilnies kores
pondentas M. rašo iš Pary
žiaus :

Įdomu, kaip atmosfera 
greitai keičiasi, kaip ji pa
juntama ir žmonės yra jai 
jautrūs. Praeitais metais, 
minint Vokietijos pasidavi
mo metines, čia Paryžiuje vi
sur plevėsavo šalia savos 
trispalvės dvi sąjungininkų 
vėliavos: Amerikos ir Brita
nijos. Tarybinės vėliavos 
veik niekur nesimatė. Jei 
kur ir buvo iškabinta, tai 
nežymioje vietoje, dažnai 
taip susukta, kad jos ir pa
žinti nebuvo galima. Šiais 
metais, betgi, tarybinė vėlia
va veik visur matėsi šalia 
kitų sąjungininkų. Ant di
džių pastatų centralinėse 
gatvėse ji plevėsavo panašiai 
kaip pirmomis po išlaisvini
mo dienomis. Taip, iki šalto 
karo pabaigimo dar gali būti 
labai toli, bet atmosfera jau 
žymiai pasikeitusi.

IR SMETONININKO
BALSAS PRIEŠ KINIJĄ

Vienybes bosas Tysliava 
turi savo huomonę apie 
tuos, kurie save ramina ta 

mintimi, jog Kinijos komu
nistai patys suklupsią. Jis 
rašo:

Mėgdama įspėti Kinijos 
ateities mįslę, didžioji Ame
rikos spauda dabar šitaip ra
minasi :

Tai kas, kad komunistai 
užims Kiniją... Penkių 
tūkstančių metų tradicijos... 
Šimtai milijonų gyventojų... 
Ne, jie jos niekad nesudo
ros. . .

Bet tai tik raminimasis. 
Tai einančio pro kapus švil
pavimas.

Tie skribliai turėtų atsi
minti, kad, pavyzdžiui, 
Marksas ir. svajoti nesvajojo 
apie Rusijos revoliuciją.

O ką paskiau, maždaug 
"po 70 metų, padarė Leni
nas? (V., geg. 20 d.)

Bet 'švilpauja, kaip pro 
kapus eidamas, ir Tyslia
va, kai jis mano, kad' yra 
pasaulyje jėga Kinijos liau
dį sulaikyti nuo pilno išsi
laisvinimo.

Laiškas iš Lietuvos
Laisvės Redakcijai: Čio

nai įdedu laišką, gautą iš 
Tarybų Lietuvos nuo mano 
brolio sūnaus, kuris lanko 
mokyklą Vilniuje. Laiškas, 
man atrodo, įdomus. Malo
nėkite įdomesnes vietas 
idėti Laisvėn.

Draugiškai,
J. K. Alvinas.

Brangus Dėde!
Kada aš gavau nuo jūsų 

malonų laiškelį, tuomet bu
vo dar žiema, šiandieną jau 
turime lygiai vienus metus.

Šiuo laiku daug ką nau
jo turime, ,daųg naujienų 
gyvenime įvyko; Pas mus 
vienų metų laikas daug ką 
reiškia; vieni metai įnešė 
gyvenimai! daug pakeitimų. 
Per šį laiką daug išaugo 
gražių namų, elektrinių, fa
brikų, aftstatyti ištisi mies
tai ir kvartalai. Lietuvos 
valstiečių yra masiniai ei- 

I narna į kolektyvinius ūkius, 
kurių šiandieną ' turime ke
letą tūkstančių. Jų pažan
gumas ir pranašumas prieš 
individualinį valstiečių ūkį 
stebina šiandieną kiekvie
ną: kolektyviniame ūkyje 
veikia skaitykla, klubas, ki
nas, radio, vaikų darželiai 
ir 1.1. Gaunamos pajamos 
viršija,, ir daug daugiau, in
dividualinio valst. pajamas; 
buvo gaunama nuo 8-12 kg. 
už darbadienį grūdais, be 
to, buvo gaunama pinigais 
ir kitų kultūrų atitinkama 
dalis, čia konkrečiai galima 
būtų pasakyti, kad daugu
ma valstiečių ppr savo gyve
nimą nemdįė tokių didelių 
pajamų. Žinoma, tai tik čia 
pirmus žingsnius dar turi
me, toliau dar daugiau augs 
kolektyvinis ūkis.

Nenuostabu, kad šiandie
ną tūkstančiai valstiečių 
stoja į kolektyvinius ūkius., 
Mes gerai žinome, kad vals
tietis yra praktikos žmo
gus; jo tikima tuomet, kuo
met pamatoma savo akimis 
ir įsitikinama. Šiandieną 
jau jokių agitacijų nerei
kia valstiečiams — ūkinin
kams, jie šiandieną vienas 
kitą agituoja ir masiniai ei
na į kooperatinę sistemą, ir 
jokie buržuaziniai elemen
tai. ' ir jų šmeižimas nepa
stoji kelio.

1948 m., gruodžio mėn. 
įvyko Vilniuje pirmas ko
lektyvinių valstiečių suva
žiavimas, kur - buvo daug 
valstiečių pasisakoma, ko
kią naudą jų turima iš ko
lektyvinių ūkių. Čia buvo

Laikraščiai praneša, kad 
tik viename Japonijos mie
ste Nagoya tekstilės pra
monininkai nupirko nuo 
biednų tėvų 5,000 merginų 
ant dvejų metų vergijos 
darbams, užmokėdami po 
50 dolerių tėvams už kiek
vieną vergę.

r

Kažin ar Washington© 
valdžia skaitė tą žinią, o 
jeigu skaitė, tai ar ji pa
skelbs, kad Japonijoj vieš
patauja vergija?

Generolas Omar Bradley, 
Amerikos karinio štabo 
galva, reikalauja 8 bilionų 
dolerių vertės amunicijos ir 
ginklų tuojau pradėti ap
ginkluoti Europos šalis. 
Bet1 kad neišrodytų perdi- 
delė suma, tai pataria tą 
amuniciją pervesti į atlie
kamos skaičių. Mat, atlie
kamos amunicijos kainos 
numažintos nuo penkių iki 
aštuonių sykių.

Geras biznis: pagaminti 
amuniciją lėšavo aštuonius 

išliejama atitinkama neapy
kanta tiems melagiams buo
žiniams - nacionalistams, 
kurie skriaudė darbo liau
dį. Jų ir šiandieną dar no
rima to pasiekti, bet jiems 
nepasiseks. Taip buvo kal
bama tūkstančių valstiečių 
lūpomis.

1949 m. kovo mėn. buvo 
atpiginama visoms pre
kėms kaina nuo 10 iki 30 
nuošimčių. Pakilo darbo 
našumas, auga stachonavie- 
čių judėjimas, praeina visa
me krašte dideli mitingai ir 
susirinkimai, visur reiškia
ma darbo žmoni h pasitikė
jimas savo vyriausybe, ir 

'reiškiama jai atitinkama 
padėka.

Pas mus šiandien, palygi
nus su 1943 m., pragyveni- 
jno lygis pakilo daug, tūlos 
prekės, ypač maisto produk
tai nupigo nuo 3 iki 10 kar
tų., ;

Tokios pas mus naujie
nos. Niekas pas mus neke
lia klausimo apie nedarbą, 
skurdą ir nusigyvenimą. 
Jeigu šiandien dar turima 
trūkumų dėl buvusio karo, 
tai rytoj bus visa pašalin
ta.

Norėčiau porą žodžių pa
rašyti apie save: Aš moki- 
nuosi mokykloje, baigsiu ją 
už keturių mėnesių, t. y., 
1949 m. rugpjūčio mėnesį, 
pradėsime dirbti naudingą 
visuomeninį praktinį darbą. 
Mano šeima dar gyvena Pa
nevėžyje, vyresnysis sūnus 
baigė pradinę mokyklą ir 
eis į gimnaziją, jaunesnysis 
sūnus šiemet jau pradeda 
pradinę mokyklą lankyti.

Vabalninkuose mama ir 
sesutės gyvena pusėtinai, 
tik gaila, kad šiuo metu dėl 
lankymo ‘ mokyklos negaliu 
prilankyti mamos, nes mum 
duoda tik trumpų atostogų, 
nori mus greičiau į prakti
ką pasiųsti, nes pas mus vi
sur trūksta darbo jėgos.

Daug dar norėčiau ką 
jums parašyti, bet nežinau, 
kas jums būtų įdomu. Pra
šau mane užklaustų pasi
stengsiu į visus klausimus 
dėdei atsakyti.

Baigdamas, noriu papra
šyti, kad nepamirštumėte ir 
man laiškelio parašyti, nes 
mums irgi be galo įdomu iš
girsti gyvu žodžiu iš Ame
rikos gyvenimo.

Šiam kartui tegu pakaks, 
kitą syk daugiau parašysiu.

Prašau nuo mano šeimos 

bilionus, bet ją galima ap- 
kainuotrtik biliono vertės.

Tai bent bugalterija!

Fašistas E. Pound buvo 
bepročių name uždarytas. 
Ten būdamas, jis 
parašė poeziją. 
Grupė poetų, vadovau
jama fašistuojančio T. Eli
ot, paskyrė jam už tą “kū
rybą” tūkstantį dolerių do
vanų.

Kažin ar tik ta visa gru
pė poetų, pripažinusių jo tą 
poeziją geriausia “kūryba”, 
nesirengia į beprotnamį?

Jungtinės Valstijos pabū
davo j o 10 milionų voltų X- 
Ray mašiną, kuri nutrau
kia paveikslą per 16 colių 
storio plieninę sieną.

Dabar Washington© val
džiai nereikės galvą sukti, 
kad Sovietų Sąjungoj vis
kas laikoma užleista plieni
ne uždanga. Paleis tą maši
ną ir viską matys'.

Apskaičiuojama, kad An
glijoj išleista visokioms la
žyboms, arklių lenktynėms 
ir tam panašiai 2 bilionai, 
600 milionų dolerių.

Dabar Trųmanas reika
lauja keturių bilionų dole
rių taksų daugiau, nes rei
kės mūsų šaliai prisidėti 
padengimui tų Anglijos iš
laidų.

Chicagoj North Side Ca
tholic mergaičių kolegijos 
valdyba "veda derybas su 
šnipe Elizabete Bentley. Ją 
nori nusamdyti mergaičių 
kolegijos mokytoja. ♦

Tokis gaivalas kaip tik ir 
tinka katalikų kolegijos 
mergaites auklėti. Ji turi 
patyrimo šnipinėjime, krei- 
vaprisiegavime, meilėje ir 
kituose panašiuose klausi
muose.

Sakoma, kad Judošius, 
išdavęs Kristų priešams, 
gavęs 30 sidabrinių. Kažin 
kiek gaus Anglijos socialis
tinė valdžia už Eislerio iš
davimą? O gal šį patarna
vimą įskaitys į keturių bi
lionų dolerių sąskaitą, ku
riuos gavo iš Amerikos?

E isle ris yra gryniausias 
politinis kalinys, bet Jungt. 
Valstijos jį skaito krimina
listu ir reikalauja, kad An
glija išduotų.

Bet kuomet Kravčenko 
apsivogęs pabėgo iš Sovie
tų Sąjungos ir kuomet pa
staroji pareikalavo, kad jį 
išduotų, kaipo kriminalistą, 
tai jo globėjai pripažino jį 
politiniu “kankiniu” ir atsi
sakė išduoti.

Mat, jis kriminaliai pra
sikalto Sovietų Sąjungai, o 
ne kokiai nors kapitalisti
nei šaliai.

Buvo laikai, kuomet Mai- 
žiešius, užsiroglinęs ant Si
najaus kalno, sugalvojo 
taip vadinamų dešimtį die
vo prisakymų ir juos pa
skelbė savo tautiečiams, iš
vestiems iš žemės Egypto.

Trųmanas, įsigavęs į Bal
tąjį Namą, su savo bičiu
liais sugalvojo taip vadina
mą apsigynimo paktą, ku
ris bus, kaipo Maižiešiaus 
prisakymai, visoms toms 
šalims, kurios priklausys 
prie to pakto.

Maižiešius buvo tuom 
žymus, kad ant kaktos ra
gus turėjo...

V. Paukštys

ir manęs priimti širdin
giausius sveikinimus.

Lieku, 
Aukštikalnis Kazys.

Vilnius
1949 m. balandžio mėn. 3 d.
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“ČIGONAI” BRUKLINE AIDĖJO

Aleksandras Karvelis, *

Įžymusis Lietuvių Kompozitorius ir 
Dirigentas Balys Dvarionas

ŽINIOS 1S LIETUVOS

Garsusis lietuviu Kultūros centras — 
Auditorija, Ričmond hil lygumėlėj, kas 
sekmadienis paeiliui ūžia ir ūžia, kaip 
tas darbščiųjų bitelių avilys (“kūzavas”
— tarmiškai). Pjesės, dramos, koncer
tai, operetės, lengvutė kokia komedija,
— o po visam, ryžtingi šokiai, malonus 
pažmonys, užkandžiai, trumpučiai, bet 
daugreikšmingi pasikalbėjimai, na ir dar 
daugiau. Be to, dar ir nuolatinė meno 
kūrinių paroda.

Gerai! Taip ir reikia. Keikia tą Kul
tūros centrą stambiai ant žemėlapio už
sodinti, ir tegul jis ten ūžia ir ūžia.

Sekmadienio, gegužės 8 d., popieti 
Centrą buvo užvaldę tie triukšmingi kla
jokliai, klajūnai, svieto perėjūnai čigo
nai. Visai, kaip pridera, čigonai. Apsitai
sę egzotiškai, spalvingai. Tie jų kostiu
mai, plačios raudonos juostos, raudonos 
ant galvų skraistės, o jau čigonaitės, tai 
ir dar prašmatniau apsirėdę. Tų jų pa
laidinių, suknelių, skarelių, vainikų, 
kaspinų, įvairumas, varsų skaidrumas! 
O jau apirankės, žiedai, karoliai — bliz
ga tik, blizga, mirguliuoja. Ir mokėjo 
koketiškai demonstruot savo grožybes 
šelmutės!

Iš kur gi čia atsirado tie nepaprasti 
svečiai — čigonai? Ogi iš brukliniškio 
Aido choro. Visas gražiai, kaip stovi, 
Aido choras pavirto čigonais!

Tuoj, kaip tiktai pakilo užuodanga, 
taip ir atsivėrė prieš publiką patraukliai 
išsibarsčiusi po mišką čigonų stovykla. 
Visur jų pilna, tarp medžių ir pakrū
mėse ir paliai visą miško laukymę. Ir 
ne bet kokių čia būta valkatų akižarų 
ar monelninkų. Visai ne. Čia pusėtinai 
prasisiekę, apsitrynę čigonai, su viso
kiais meniškais gabumais.

Iš sugludusių, pritūpusių ir grakščiai 
stoviniuojančių čigonų būrio — išeina 
priekin jauna žvali čigonaitė Amilija 
Jeskevičiūtė - Jungienė. Ir ji uždainavo, 
čigoniškai, viliūgingai. Padainavo Pai- 
sielo muzikos sulietuvintą dainą. Padai
navo — ir užvaldė publikos širdį. Įman
tri, pilna lanksčių niuansų daina skam
bėjo vaiskiai, jaunai, pavasariškai. Joje 
galėjai sugaudyti ne tik gražiai išląvin-
tą balsą, bet ir širdį, Jutimą, Kurs sutei
kė dainai prasmę ir spalvą.

Išeina vikrus čigoniukas su srųuiku. 
Tai Vytautas Dvareckas, niūvarkiškis. 
Pianu jį palydi Pranas Balevičius, iš čia 
pat, Bruklino. Smuikininkas pasirinko 
atitinkamą čigoniškų melodijų Sarasatės 
muziką. Muzika,tokia žavinga, tai ilge
singai virbanti, tai linksmai liūliuojan
ti, viena gražiausių smuiko melodijų. Ir 
išpildė ją Dvareckas jautriai, pakiliai, 
jaudinamai. Gerai prasisiekęs smuiki
ninkas. O juk iš visų muzikinių instru
mentų smuikas yra lanksčiausias ir ga
lingiausias pasiekt ir suvirbint klausovų 
širdies stygas. Ir smuiko technika ne
lengva. Čia jau reikia ir įgimto talen
to ir uolaus praktikavimo.

Paskui pasirodė, ką gali Lietuvių Kal
bos mokyklėlės jaunučių šokikų grupė, 
jau gana mitriai išmuštruota Elenutės 
Bručienės. Mūsų jaunukai azartiškai šo
ko, — šoko ne čigoniškus, bet lietuviškus 
šokius. Buvo ko pasižiūrėti. Įdomi pra
mogėlė — ir pradinio šokių meno pa
demonstravimas.

Dabar pamiškėj šauniai susibūrė čigo
nių grupė (Aido choro moterų grupė). 
Kukliai sėdėdama ant kelmo, tarytum 
ant Ebro upės kranto, jauna ’ čigonaitė 
— Anelytė Ventienė — jautriu, gludžiu, 
gyvybe trykštančiu balsu tikrai artistiš
kai padainavo aną ilgesingą čigonaitės 
našlaitės dainelę: Ant Ebro kranto.

Kita scena, kita muzika. Kita jaunu
tė čigonaitė — Florutė Kazakevičiūtė — 
su gražia didžiule armonika, gyvai, ener
gingai sudrožė vengrų šokių čardas, 
Monti’o muziką. .
/ Vėl žvalus čigoniukas — Vytautas 
Dvareckas su smuiku. Judriai, gyvai iš
pildė Johanės Bramso 1 nr. vengrų šokį. 
Valdingai jis suvaldo smuiką!

Pirmoji programos dalis baigta. Trum
pa pertrauka. Popiečio vadovė lanksti či
gonaitė — Aido choro pirmininkė Ami- 
liutė Burbai te pakvietė tolimą viešnią 
Dr. Johaną Baltrušaitienę atsiliepti į 
publiką. Ir mūs gerbiamoji viešnia jau
triai, nuoširdžiai, įtikinamai atsiliepė. 
Kalbino, kvietė, ragino visus budėti, 
veikti, darbuotis šituo įdūkusios reakci
jos laikotarpiu, kad, sutramdžius grės
mingai šnypščiantį fašistinį slibiną, kurs 
drumsčia pasaulio taiką ir rengia nau
ją karo katastrofą. '

O dabar jau prasideda Stasio Šimkaus 
operetė ““Čigonai.” Savo turiniu opere
tė truputį dvelkia garsiosios Verdi ope
ros “II Trovatore” (Atrastinukas, pa
mestinukas) dvasia.

Atšiaurus čigonų būrio vadas Koto 
(Petras Grabauskas) nekaip nusiteikęs. 
Jo jauna pačiuke Era (Amilija Jeske
vičiūtė - Jungienė) jo nemyli, nors ir su
pa “jo” kūdikį ir jautriai lopšinę ra
liuoja. Erą myli jaunas romantiškas či
goniukas Ori jo (Antanas Navikas). Ne
kenčiamam vyrui pasišalinus, Orijo, 
kaip ir tas trubadūras, švelnutę serena
dą dainuoja ir meilinasi Erai, Era — ir 
šiaip ir taip. Jaunas čigoniukas prašo 
patarimo protingos ir patyrusios čigo
nės, visų vadinamos motina. Motina (Ve
ra Bunkienė) nieko paguodžiamo jam 
nenumatė: girdi, čia kortos nieko nenu- 
lems, čia reikia asmeninio magnetizmo.

Scenoje pasilieka viena Era. Dainos 
žodžiais ji pareiškia savo širdies viesu
lus. Įeina jaunas romantiškas grafas 
Garija (Pranas Jakštys). Jis irgi myli 
tą grakščiąją Erą. Erai jis irgi ne pro 
šalį. Bet kai kas užkliūva. (Grafui prasi
šalinus, Era niūri, susikaupusi. Tas jos 
kūdikis — kieno jis? Žinoma; kieno kie
no, bet ne jos vyro Koto. Kaž kokio ap
maudo pagauta, Era pasmaugia kūdikį, 
bet, prie kitų, vis jį pasupa. Pasupa ir 
jos vyras.

Ir tik paskiau išeina aikštėn, kad kū
dikio esama negyvo. Vyras atžariai kal
tina Erą, kad tai ji pasmaugė savo kū
diki. Jiedu susibara, — Era, išsitraukti- v 7 7
si peilį vos nenudūrė ir savo vyro. Ją
sulaikė laiku pasimaišę du čigonai. Jos 
vyras jau senokai vis piktas, surūgęs, 
dažnai ęsti girtas ir išbara bet ką, kas 
tik pasimaišo. Liepia čigonams rengtis 
ii’ persikelti kiton vieton: čia nelaiminga 
vieta. O dar pirma to išsikraustyti 
iš čia liepė ir grafas Garija, nes čia jo 
miškas, o Era jo nevisai sutiko mylėti. 
Visa tai ir sudrumstė Erai nuotaiką, 
kad ji net su peiliu šoko ant savo vyro 
Koto. Tas tuojau liepia ją pakart. — 
Kad jau pakart, tai pakart ir jį patį, 
su ta pačia virve.

Čigonė motina, ilgai nešiojusi paslap
tį, galiausiai pareiškia, kad vadas Roto 
yra tikras grafo Gari jos brolis, kad ji 
tą Roto užauginusi, kaipo savo vaiką.

Tuo tarpu krūmuose kas tai staigiai 
suspiegia, ir tuoj įkandin čigonai įnešd 
s č e n o n pasipiovusią Era. 
Susijaudinęs jos vyras 
apalpsta. Išgirdęs- triukšmą, įbėga ir 
grafas. Ir čia jam pranešama, kad va
das Roto tai jo brolis. Kiek pagalvojęs ir 
atsiminęs, grafas mato, kad tai tiesa. 
Dar jis bando l$alĮ)inti brolį, bet tas ke
beriokšt — ir krinta negyvas. Subėgę či
gonai, nustebę stovi, aikčioja. Užuolaida 
uždengia šiurpią dramą.

Atitinkartiai pastatyti ir sudainuoti 
šita operetę nelengvas darbas. Tačiau' 
aidiečiai ją pervarė geriau, ne vidutiniš
kai. Paskirtieji solistai savo vaidmenis 
suvaidino įspūdingai. Su dainavimu buvo 
kiek kebliau^ gal dėl technikinių scenoje 
trūkumų. Kai prisieina dainupti nusigrį- 
žus arba pasilenkus ar šonan nusisukus, 
tai balsas plinta ne į publiką ir neišeina 
taip efektingai. Bendrai imant, Jeskevi- 
čiūtės - Jungienės dramatiško soprano 
balsas pasižymėjo ryškumu ir tyrumu, 
kaip ir Antano Naviko tenoras. Pranas 
Jakštys, kur reikėjo, storiau pabrėžė sa-

Tai buvo prieš pusę metų, kuomet Ba
lys Dvarionas užbaigė, o orkestras pir
mą kartą atliko naują “Koncertą,” au
toriaus skirtą Visasąjunginio Lenininio 
Komjaunimo trisdešimt metų jubiliejui. 
Šis koncertas pelnė visišką klausytojų 
pritarimą. Po keturių mėnesių “Koncer
tas” buvo šiltai sutiktas Maskvoje, kur 
jo klausėsi geriausios muzikinės visuo
menės jėgos ir plačiosios darbo žmonių 
masės.

Ir štai Lietuvos TSR nusipelniusiam 
meno veikėjui Baliui Dvarionui paskirta 
1-jo laipsnio Stalininė premija. Toji ži
nia sukėlė didelį džiaugsmą ir pasididžia
vimą lietuviškąja muzika. (Mūsų žinio
mis, gerb. Dvarionas gavo 100,000 rub
liu. — “L.” Red.)

Į tai, kad pernai Stalininė premija bu
vo paskirta kompozitoriui Tallat-Kelpšai, 
o šiais metais — Dvarionui, žiūrima kaip 
į lietuviškosios muzikinės kultūros šven
tę.

Bet suteikime žodį pačiam kompozito
riui. Jis sako-:

— Pirma, buržuazijos viešpatavimo 
metais, meno kūryba nebuvo tikrai įkvėp
ta, pagaliau visa lietuviškoji muzika 
merdėjo. Mane žinojo kaip kuklų peda
gogą - pianistą ir dirigentą. Kuomet aš 
mėgindavau sukurti kažką savą) gimtą, 
man gimtoje Lietuvoje su pašaipa mes
davo baisingus priekaištus: “Per daug 
pas jus lietuviška.” »

Gabus pianistas ir dirigentas Balys 
Dvarionas kaip talentingas kompozito
rius tegalėjo pasireikšti tik prie Tarybų 
valdžios. Per tą laiką jis spėjo sukurti 
puikią “Iškilmingą uvertiūrą” orkestrui, 
ryškią ir spalvingą “Gimtosios žemės lin
kėjimas,” pągrįstą liaudiškomis intona
cijomis bei puikiomis dainomis. Nėra 
Lietuvoje choro, kuris neatliktų mylimos, 
Dvariono sukurtos, dainos “Sesuo žyd
rioji Vilija” lietuvių poetės Salomėjos 
Nėries žodžiais. Jis sukūrė muziką lie
tuviškajam filmui “Marytė,” kuri buvo 
gerai įvertinta.

Baliui Dvarionui — 45 metai. Jo tė
vas buvo vargonininku, ir berniukas bū
damas 4 metų pradėjo skambinti forte
pijonu, o dešimties — Sėdo prie vargonų, 
ir jau vadovavo lietuvių jauniminės 
draugijos chorui. Baigęs konservatoriją,

Drama “Mūsų Gyveni
mo Žaizdos” New

Havene
LMS IlI-čiosios Apskrities aktorių 

grupė, vadovaujama Jono1 Valenčio, kitą 
sekmadienį, gegužės 29 dieną, vyks į 
New Haveną (Conn.), kur jie suvaidins 
Rojaus Mizaros naują keturių veiksmų 
dramą “Mūsų Gyvenimo Žaizdos”

Po pasekmingo šios dramos pastaty
mo Brooklyne, aktoriai tuo nesitenkina, 
bet dar vis veikalą repetuoja. Režisierius 
Jonas Valentis sako:

.— Reikia išlyginti visus trūkumėlius, 
kurie buvo jaučiami vaidyboje dramą 
statant balandžio 24 dieną Brooklyne.

Beje, iš. m. spalių 15 dieną toji pati 
aktorių grupė šią dramą vaidins Brock- 
tone, o spalių 16 dieną — Worcesteryje 
(Mass.).

The Worker
I am a mountain of strength!
I move mountains:

Mountains of stone,
Mountains of steel,
Mountains of rock, 
Mountains - and worlds!

I am a mountain of strength, ’ 
I move mountains!

Charles Wazalis.

vo»boso balsu, o Petras Grabauskas, /ar 
rėikejo, ar nereikėjo, rėžė smagiai savo 
baritonu: mat, girtas vis būdavo. O vi
sas Aido choras ir visai melodingai dai
navo* savo posmus. Operetėj gausu gra
žių melodijų, St. Šimkaus sukomponuo
tų. O vieną jos dainą “Neklausk” su
komponavo Pranas Balevičius. . .

Scenerijos buvo gerai prirengtos. Mu
ziką dirigavo Jurgis Kazakevičius, pia
nu lydėjo Pranas Balevičius ir Silvija 
Pužąuskaitė. Režisavo Jonas Juška.

jis 4926 metais sugrįžo į Kauną ir čia 
tapo nuolatiniu muzikos mokyklos dės
tytoju. Ir dabar jis nepameta pedagogi
nio darbo. Dabar Dvarionas — profeso
rius ir Kauno konservatorijos katedros 
vadovas. *****

— Mano gyvenimo tikslu, — prisipa
žįsta pats kompozitorius, — pasidarė: 
propaguoti ir tobulinti lietuviškąjį mu
zikinį meną.

Jis užaugo muzikantų šeimoje ir pats 
turi muzikantų šeimą. Kompozitorius 
myli vaikus: jiems jis dabar kuria kele
tą fortepijoninių miniatiūrų. Jis ketina 
rašyti lietuvišką tarybinį baletą. Prie 
baleto libretto darbas yra jau pradėtas.

Stalininę premiją pelniusiame kon
certe smuikui su orkestru pasireiškė ly
riškas kompozitoriaus talentas. Svaigi
namos melodijos, persunktos lietuviško
mis liaudies dainomis, yra širdingos.
, Klasiškas turinio aiškumas, gilus nuo
širdumas sukelia klausytojuose džiaugs
mingo, optimistinio gyvenimo supratimo 
nuotaiką.

Koncertas susideda iš trijų dalių. Pir
mąją dalį — lyrinę tęsiamą pakeičia gy
vi, turį švelnaus humoro atspalvį, moty
vai liaudies dainos “Alum lijo.” Trečioji 
dalis lyg vėl priartėja prie pirmos, bet, 
užbaigiama šviesiu, džiaugsmingu akor
du, sukelia drąsią ir žvalią nuotaiką.

“Koncerte” kompozitorius su dideliu 
kūrybiniu pasisekimu rado naują nacio
nalinės melodikos pasireiškimą.

Vėl Renkasi Artojai...
I 9

Vos nutilo griausmai, trankę langus ir žemę; 
Degėsiai teberūksta—baisus vaizdas kovų. 
Vėl renkasi artojai—naujus siekius lemia: 
Atstatys sužalotą šalį tėvų!

Ir arklą, ir kūjį, knygą ir lyrą, 
Protą ir jėgą į darbą įtraukė.
Kai žmogus laisvas—norai tik kyla; 
Penkmečio planuose*viską sukaupė.
Prisikėlė tėviškėlė, daug amžių miegojus; 
Linksmas ir laisvas artojas džiūgauja. 
Platūs raistai paversti į gojus;
Gražią ateitį pranašauja.
Vietoje kryžių, smūtkelių prie kelio:
Dygsta aukšti fabrikų kaminai.
Vietoje pašiurusios lūšnos be langelių: 
Šviesūs mūrai išdygsta tenai,.
Vėl renkasi artojai, žagres taiso ir valo; 
Prie darbo skuba inteligentas smagus. 
Sugriuvus vergijai—galei kapitalo ;
Amžiams laisvas tapo žmogus.

Kapso Sūnus.

Mūrininkas Valdemaras
(Mintis skolintą)

Ar pažįsti,
Tu mūrininką Valdemarą;
Kurs, pastatęs puikų dvarą, 
Pats neturi kur gyventi?!
Pusėj peųkių, auštant rytui; 
Susitvarkęs sau “marmitą”:* 
Skuba, bėga, triūsia— 
Kad paėmus autobusą;
Į darbą laiku nuvykti, 
Prievolę atlikti.
Valdemaras darbą žino: 
Lipdo, glosto ir dabina... 
Ir kai vietoj tankių krūmų, 
Atsiranda puikių rūmų, 
Turi juos palikti—
Kitur vykti. (
Ir vėl kur kokioje pasvietėj 
Stato naują “palasetę”: * * 
Molį minko, plytas krauna, 
Sodną taiso, dilges rauna ...
Ir kai viskas baigta, ir tvoros— 
Kai gyventi ima noras, 
Valdemarui — viskas baigta.
Turi ją palikti — 
Kitur vykti.
Ir taip vargšas Valdemaras: 
Bęga, triūsia kartais baras: 
Kad likimas toksai kietas, 
Kad dar vis neturi vietos — 
Gyventi,
Nes jau pradeda senti.
Sao Paulo. Kapso Sūnus.

*Marmita. Iš keletos dalių susidedąs indas; plačiai 
Brazilijoj vartojamas maistui, pietums j darbovietę 
nusinešti.

**Palasetė. Portugališkai—palacete. Gražus, atski
ras, j daugumoje dviejų aukštų gyvenamas namas—’ 
rezidencija.

Išplėstas Vilniaus 
Radijo Mazgas

VILNIUS, vas. 3 d.—Praėju
sio šeštadienio vakarą tūks
tančiai Vilniaus radijo mazgo 
klausytojų, kaip paprastai, ra
miai klausėsi puikios muzikos 
ir įdomių pranešimų, o tuo 
tarpu keliasdešimt prityrusią 
technikų ir radijo inžinierių 
įtemptai ruošėsi dideliems ra
dijo mazgo pertvarkymo dar
bams. Vakare dar veikė 2,- 
500 vatų galingumo aparatū
ra, o nakties metu visa maz
go stotis buvo išardyta ir per
nešta į kitas patalpas. Buvo 
iškasti požeminiai elektros 
kabeliai ir pakloti kitoje vie
toje, o taip pat perjungtos, iš 
anksto paruoštos radijo trans
liacijos linijos. Radijo maz
ge paleistas į darbą dar visas 
komplektas naujos 5,000 vatų 
galingumo aparatūros. Visas 
šis darbas atliktas per vieną 
naktį.

Dabar, aparatinę pertvar
kius/ Vilniaus radijo mazgas 
turės . 6,500 vatų galingumo 
stotį, kuri dar šiais metais nu
matyta sustiprinti iki 15,000 
vatų.

šiuo metu radijo translia
cijos tinklas išplėstas Vilniuje 
ir užmiesčiuose. Radijo maz
gas duoda transliacijas lai
dais į Naująją Vilnią, kur ap
tarnauja apie 200 abonentų, 
šiuo metu mazgas aptarnauja 
apie 9,000 radijo taškų ir ke
liasdešimt gatvės garsintuvų. 
Dabar, stotį sustiprinus, radi
jo klausytojai girdės progra
mą aiškiau ir garsiau. Maz
gas galės aptarnauti iki 13,- 
000 radijo taškų, o stotį su
stiprinus iki 15,000 vatų, taš
kų skaičius galės būti padi
dintas iki 30 tūkstančių.

P. Vanagaitis. 
k A ★

Vietoj Progimnazijos— 
Gimnazija

PILVIŠKIAI, vas. 4 d. — 
Buržuaziniais laikais Pilviškių 
progimnazijoje buvo keturios 
klasės su 80-90 mokinių. Ta
da mokėsi vien turtingųjų 
vaikai. Dabar viskas pasi
keitė: progimnazija auga į 
gimnaziją; dabartiniu metu 
yra jau septynios klasės ir 
daugiau kaip 350 mokinių. 
Atremontuotos dviejų aukštų 
patalpos su erdviomis klasė
mis, mokslo kabinetais, raudo
nuoju kampeliu, skaitykla. 
Dabar mokiniai turi visas ga
limybes mokytis, kultūringai 
ir jaukiai praleisti laisvą lai
ką. Gerai veikia progimnazi
jos komjaunimo organizacija, 
politinio lavinimosi, sportinin
kų, literatų, dramos ir kiti bū
reliai.

Moksleiviai ir jų tėvai yra 
dėkingi tarybų valdžiai, atvė
rusiai visų dirbančiųjų vai
kams duris į mokslą.

A. Kuraitis.

Politinio Lavinimosi 
Būreliai Klasėse

KUPIŠKIS, vas. 5 d.—Ku
piškio gimnazijoje susiorgani
zavo mokinių politinio lavini
mosi būreliai, kuriems vado
vauja klasių auklėtojai. Kiek
vieno būrelio nariai kas sa
vaitę susirenka užsiėmimams. 
Jų metu moksleiviai1 skaito 
savo paruoštus referatus ak
tualiomis temomis, nagrinėja 
Konstituciją, tarybinio pilie
čio teises ir pareigas, o taip 
pat tarybinių ‘ rašytojų kūri
nius. Klasių auklėtojai papa
sakoja moksleiviams apie 
jaunimo ir moksleivijos padė
tį užsienyje, parodo, kaip 
niekam nevertų filmų, pigių 
“nuotykių" romanų“ 'ir kitų 
priemonių pagalba nuodijama 
kapitalistinių kraštų jaunimo 
sąmonė ir kokias puikias są
lygas šviestis ir auklėtis turi 
tarybinis jaunimas.

A. Svyronis.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J
Lithuanian Daily ) 
šešt., Geguž. 21, 1949
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KAIMYNAI(Fragmentas iš romano“Puodžiiinkiemis”)

H. Palcalnis.

Laimės Kelyje
Worcester, Mass

(Tąsa)
— Tai pernai, — nutraukė jį Puodžiū

nas, — o būtumei atėjęs šiemet — bū
čiau dykai davęs! t

Abu patylėjo.
— Martut! — pašaukė Papievis iš pir

kios savo žmoną.
Priemenės duryse pasirodė šeimininkė 

ir, iš tolo nusilenkusi Puodžiūnui, pa
klausė vyrą, ko reikią.

— Martut, dūšel, ir mario gomurys iš
džiūvęs, ir ponas Puodžiūnas neseniai iš 
bažnyčios, ar nesurastumei tu mums 
kuo gerkles praplauti...

— Kam tai, kaimyne, nereikia — aš 
trumpai tik su reikalu, — silpnai užpro
testavo Puodžiūnas.

— Aš tuojau. Prašau vidun, — atsakė 
šeimininkė ir išnyko priemenės duryse.

— Tai eisime, ponas, vidun. Labai 
prašau. Viduje bus patogiau kur ir atsi
sėsti, ir pasikalbėti... ir šeimininkė pra
šo. Eisime.

— Kad jau ir šeimininkė prašo, tai ei
kime, ar jau ką... Bet visa tai nereika
linga. Aš labai trumpai, — ir, abu kai
mynu, dvarininkas su sklypininku, suė
jo vidun.

Švarioje Papievių seklyčioje buvo tvar
kinga, švaru, jauku. Už stalo sienoje ka
bėjo voginis laikrodis, šventųjų paveiks
lai, kelios kunigų fotografijos ir nublu
kęs, musių nutupėtas, Jeruzolimos mies
to reginys, su neproporcingai aukštomis 
palmėmis piešinio priešakyje. Pakabina
ma lempa buvo papuošta raudonomis po
pierinėmis gėlėmis. Plati lova apklota na
mų darbo rainuota antklode. Lygi, šva
riai iššluota asla. Neseniai pabaltinta 
krosnis. Švarus šaukščius, popierinėmis 
iškarpomis išklotas. Tvarkingai išdėti 
jame indai. Platus, ilgas ant vagio ka
bąs aštuonianytis abrusas . .. Visa tai• 
darė kuklų, neturtingą, bet jaukų ir 
tvarkingą įspūdį.

Ant balta, linine staltiese užtiesto sta
lo jau stovėjo gyvų gėlių puokštė puodu
ke, pusbonkė naminės ir dvi taurelės. 
Šeimininkė tuojau įnešė plonai priraiky- 
tos juodos duonos pintinėlę, pusę sūrio 
ir supiaustytų lašinių brizelę. Puodžiū
nas ir jai padavė ranką ir pagyrė:

— Kaip čia pas tamstas švaru, jauku, 
vėsu, nei musių, nei ko.. . O gėlių gė
lių!... Juk dukterų, regis, neturite?

— Tai čia mano žmonelės triūsas: aš 
sėju linelius, o ji rūteles.

—Gražu, gražu, — tik kartojo Puo
džiūnas, dairydamasis po seklyčią.

O gėlių ir, iš tikrųjų, buvo daug: ir 
už langų darželyje, ir seklyčioje ant pa
langių puodukuose, ir ant žemės tam tik
ruose loveliuose, ir bevystančios vaista
žolių puokštės, užkištos už šventųjų pa
veikslų ...

—Prašome gi už stalo, ponas... Ke
purę prašau čia pakabinti, ant vagio... 
Lazdą čia .. . Prašau.

Abu susėdo už stalo. Papievis pripy
lė abi taureles.

— O kol gi šeimininkė pati save už
miršo? — paklausė Puodžiūnas.

Už ją atsakė jos vyras:
— Ačiū! Ji negali: jai nuo vienos tau

relės pradeda suktis galva;.. Na, už 
tamstos sveikatą! — ir Papievis pakėlė 
savo taurelę už Puodžiūno sveikatą.

Paėmė taurelę ir Puodžiūnas, ir jie 
abu išgėrė ir tylėdami užkando lašinių 
gabaliuku su juoda duona.

— Stiproka, — susiraukė Puodžiūnas 
ir paklausė:

— Pirktinė, ar pats pasigaminai?
— Pirktinė — iš pono bravarėlio.
— Kaip iš mano?! — pastatė akis 

Puodžiūnas.
— Ne iš pono, o iš pono pusininko ar 

kaip tai, — pasiteisino Papievis.
— Kažinką žmonės 'prasimano, — nu

neigė Puodžiūnas ir susiraukė.
Ir abu pristigo kalbos. ,
— Prašau gi, ponas,*mūsų sūrelio pa

ragauti, — ir Papievis jam pastūmė 
lėkštę su sūriu.

— Ačiū, paimsiu.
Papievis vėl pripildė abi taureles.
Vėl abu patylėjo.
—' Kad jau negali nė kiek skolos grą

žinti, tai nors procentus tuo tarpu sumo
kėk, — pasakė Puodžiūnas, siekdamas 

’ sūrio.
—Ponas, kaip dievą mylių, cento prie 

dūšios neturiu,.. Procentus aš geriau 
ponui darbu atidirbsiu.

Puodžiūnas, nieko jam neatsakęs, paė-

m ė savo taurelę ir pakėlė ją už Papievio 
sveikatą. Abu tylomis išgėrė ir vėl už
kando lašiniais su duona.

— Sakai, procentus darbu, kad dabar 
aš ir darbo tokio neturiu.

— Tai vėliau — darbymety, kada po
nas panorėsi.

— Darbymety pačiam reiks rugiai 
piauti, o ten jau ir vasarojus doroti. 
Kada gi darbymety ... Tai jau geriau 
padirbėk dabar kokią savaitę, — ir Puo
džiūnas, pirštais atsilaužęs sūrio gaba
liuką, įdėjo sau į burną ir mąstydamas 
pradėjo jį gromuluoti.

— Na, ponas, — parūpino Papievis 
ir vėl abu išgėrė po taurelę.

— Ponas, sakai, už procentus padir
bėti kokias šešias dienas ...

— Dabar savaitė, kaimyne, turi sep
tynias dienas! — pastebėjo jam Puo
džiūnas.

— Kaip septynias? . ..
— O taip: juk dirbsi padieniui!

• — Tai po kiek gi ponas skaitai už die
ną?

— Aš skaitau po tris, po keturis litus 
už dieną. Darbymety — šienapįūtėje ar 
rugiapiūtėje, aš skaitau ir po penkis,, ir 
po šešis litus, žiūrint, kaimyne, koks 
darbas ir Koks darbininkas. Kaip darbas 
darbui nelygu, taip ir darbininkas dar
bininkui.

— Po kiek gi, ponas, skaitysi man?
— Pažiūrėsim, kokį darbą dirbsi.
Abu patylėjo. Išgėrė dar po vieną 

Puodžiūnas paklausė:
— O ko nusiminei? ... Ar supykai?
— Aš nenusiminiau ir nesupykau, bet 

tamstai atidirbk septynias dienas, tams
tas broliui Antanui vėl gal kokias septy

nias ar aštuonias dienas, tai kada gi pa
čiam sau? — ir Papievis, besiekęs pus
bonkio, nuleido ranką.

— Ir vis Už tuos prakeiktus procen
tus, — atsiliepė visą laiką prie šaukš- 
čiaus stoyėjusi ir jų pašnekesio klausiusi 
Papievio žmona.

— Bet užtat iš berno pasidarei ūkinin
kas, — pabrėžė Papieviui Puodžiūnas, 
neva ir negirdėjęs jo žmonos pastabos ir 
dar pridūrė: — juk aš, regis, tamstai 
niekuomet nieko neatsakiau — nei sėklų, 
nei padargų, nei paskolos pinigais . ..

— Kas tiesa, ponas, tai tiesa, — kreip
damas galvą, atsakė Papievis ir pridė
jo : — bet negi veltui... Negi už dyka!

— Tamsta gi ne elgeta.
— Tiesa, aš ne elgeta, bet toks iš ma

nęs ir gaspadorius, kad cento niekuomet 
prie dūšios neturiu, o reikalų, — ir Pa
pievis, perbraukęs ranka per kaklą, pa
rodė, kiek jis turįs reikalų.

Pagalvojęs vėl pripildė taureles ir ta
rė:

— Reik ir man taip padaryti, kaip ir 
Baraiša padarė.

— Aš tau seniai sakau, kad pasensi, 
sveikatą prikiši, bet iš skolų neišbrisi!...
Anksčiau ar vėliau banka visvien išvar- . 
žys, kaip kad leliūhiečius išvaržė: nuo
gus plikus paleido . .. Lazdom pasirams- 
čiudami visi išėjo! — vėl atsiliepė nuo 
šaukščiaus Papievio žmona

ir

(Iš šių dienų gyvenimo Lietuvoje)
(Pabaiga)

Troba pilnut pilnutėlė 
valstiečių. Trenkia tabako 
dūmais, avikailių raugu, šil
ta, net nuo lubų krinta van
dens lašai. Visų akys kryps
ta į užstalę, kur sėdi vals
čiaus partorgas, vykdomojo 
komiteto pirmininkas, kom- 
sorgas. Susirinkusių lūpo
mis teka slopus, bet gyvas 
šnabždesys, pilnas jaudi
nančio laukimo. Įėjusi Ade
lė susiieško akimis trečia
me suole susėdusius Igno- 
tienę, Lukošaitį, kampe lin
dintį Švereiką. Kiek daug 
ūsotų, barzdotų ir jaunes
nių, bet pažįstamų veidų! 
Visi klausosi pirmininko 
kalbos, retkarčiais šyptelda- 
mi, tai kumštelėdami kai
mynui į pašonę, pasakyda
mi vieną kitą žodį. Adelei 
šilta, net kaktoj rasa žiba, 
viduje, rodos, kažkas dega 
ir kaitina. Ji paslapčia dėb
teli į komsorgą, ir dar la
biau žvilga jos akys ir kais
ta krūtinė. O jei staiga at
sisakys Švereiką, Ignotienė, 
Lukošaitis, Aleksandravi
čius, kiti? Nors į žemę lįsk. 
Ji žvilgteri j Igną, Praną, 
Stasį — jie taip pat, atro
do, gyvena ta pačia minti
mi.. . Labai rūpi atsigrįž
ti į Švereiką, bet — tegu.

Pirmininkaujantis kvie
čia norinčius stoti į kolek
tyvą pasirašyti dideliame 
lape, o pareiškimus kitą 
kartą paduosią. Subraška 
suolai, siūbteli alasas. Vals
tiečiai būriu spraudžiasi 
prie stalo, deda parašus. 
Adelei rodosi, kad jos pa
čios širdy kieti valstiečio 
pirštai vedžioja raides, ir 
nuo to ji plaka smarkiau ir 
smarkiau...

Prie stalo daug valstie
čių — sunku ir beatrasti 
pažįstamus. Adelė grįžteli į 
kampą —* tuščia, tik pora 
valstiečių gyvai ginčijasi. 
Paskui ji pastebi plačią 
Švereikos nugarą vyrų bū
ry, besibraunant prie’stalo.

— Tai ir tu, Švereiką? 
— griaudžia kažkieno bo
sas.

— Ir aš! O kas — duo
nos pavydi ? Darbas manęs, 
o ne aš jo bijau? — /kaip 
paprastai, linksmai atsako 
šis. -

Nesidrovėtų Adelė — pri
bėgtų, pabučiuotų senį visų 
akivaizdoje. Kažkas sunkus 
ir slegiantis ištirpsta kijūti-

, Ir iš tikrųjų, • , tarsi tik 
dabar jie pamato, kad jų 
tiek daug tvirtų ir įdiržu
sių, kaip beržo kamienų, 
tiek daug darbščių rankų, 
sugniaužtų į vieną kumštį 
išnaudotojui ir * ištiestų 
draugui. Tos rankos susi
pynė į vieną grandinę, jos 
atkas žemės lobį ir amžiams 
palaidos tamsą ir vargą. Jo
kia audra nepalenks būrio.

Apie tai kalbėjo visų 
akys, tai jautė ir valsčiaus 
atstovai, ir komjaunuoliai.

Adelė tai prisimena, ir 
jos širdin plūsta didelės 
laimės pajautimas. Ji priei
na prie lango pažvelgti į 
laukus, kuriais nuėjo Sta
sys iš susirinkimo ją paly
dėjęs. Jis dar daug • kartų 
ateis, o paskui jie gyvens ir 
dirbs kartu. Tik ne čia, ne 
į tą seną grįčią, bet į naujas 
gražias" trobas ateis Stasys, 
visam kolektyvui laukiant ir 
linksminantis. Vakar jis ty
lėjo, o tuomet tikrai prisi
mins ir pasakys jai, kaip 
mynė sniege takus, kaip 
agitavo ir sielojosi dėl vie
no užsispyrėlio, nenorinčio 
eiti t bendrai su kaimynais. 
Ir ji atvers jam buvusį savo 
rūpestį. ..

Lygumos, kiek akis už
mato, šiandieną baltos ir 
tylios, vėjas nurimęs. Da
bar jose “Jaunojo leninie
čio” kolektyvinis ūkis, kurį 
įkūrė Rimdžiūnų apylinkės 
komjaunuoliai. Laukuose 
miegą derlius, kuris išaugs 
bendrai visų laimei ir 
džiaugsmui. Kartu su juo 

, čia išaugs ir subujos jaunų- 
, jų leniniečių ir jos, Adelės, 
, laimė.

Gražus Buvo Aido Choro 
Koncertas

Gegužės 15 d. Aido Choro' 
pavasarinis koncertas, skirtas, 
motinų dienai, gražus buvo. 
Chorietės pasipuošę ilgomis 
šilkinėmis suknelėmis įvairių 
spalvų, vyrai prisisegę po ru- 
žavą gėlę. Estrados priekis 
papuoštas lapais ir žydinčio
mis gėlėmis.

• Gal būt retenybė, ypač lie
tuvių pramogose, kad šio kon
certo pildymas išėjo visas 
taip, kaip parašytas progra
mos lapuose, kuriuos publika 
gavo prie įžangos. Be jokių 
trūkčiojimų bei pastabų ėjo 
punktas po punkto, kurių bu
vo 12. Tai geras dalykas.

Visi programos pildytojai 
gerai prisirengę, išsilavinę ii 
puikiai atliko savo pareigas. 
Kiekvienas veiksmas gražų 
įspūdį sudarė, tik gaila, kad 
nebuvo perpildyta svetainė 
publikos. Įžanga buvo pato
gi, taip pat ir oras. Tiesa, 
buvo svečių iš kitų miestų.

Mišrus choras pradžioje 
sudainavo: “Kur Bėga Šeš
upė,” “Gegužinė Daina” ir 
“Močiute, Širdele.” 12-tąji 
punktą užbaigoj programos 
Petrausko “Lėk, Balandėli,” 
“Motina” ir priedui iš opere
tės melodingą dainą. Užbai
gė su Lietuvos Himnu “Lie
tuva, Tėvyne Mūsų.” Choras 
sutartinai gražiai dainavo vi
sas dainas.

2 ir 11 punktus pildė smui
ko solo Jane Krencius, “H 
Trovatore” ir “Perpetual Mo
tion.” Dadėčkus—pasirenkant, 
ji stebino publiką smuikos

nepaprastu mikliu išvingiavi- 
mu melodijų. Pianu akompa
navo H. Kižytė.

3 punktas duetas: H. Ali
šauskaitė ir H. Kižytė. Jos 
maloniai sudainavo: “Plaukia 
Sau Laivelis” ir “Dainuok 
Man Dainą.”

4 ir 8 punktus išpildė Rose
mary Snyder baleto šokius.

5 punktas — aidiečių mote
rų grupė, dulsiai maloniai su
dainavo: “čiu-čiu- liu-liu” ir 
“Motin, Motinėle.”

6 punktas — piano solo 
“Valse in E Fiat” ir “Minute 
Waltz” Helen Janulytė atli
ko stebėtinai puikiai.

- 7 punktas — Helen Kižytė, 
kontralto solo, “Svyrūnėlis” 
ir “Without a Song” gražiai 
padainavo.

9 punktas —trio: H. Kižy
tė, H. Ališauskaitė ir H. Ja
nulytė, sutartinai padainavo: 
“Mergelės Dainą” ir Rožytės 
Širdyj.”

10 punktas — aidiečių vy
rų grupė. Jie sutartinai su
dainavo “Laiškas pas Tėvelį” 
ii- “Močiute Mano.” Publika 
iššaukė dar dadėti.

Kaip matote, tai visos lietu
viškos dainos ir kaip jos ma
lonios, kada mužikiškai pui
kiai sutvarkytos - sumokytos 
Josephines Karsokienės. Cho
rui ir jo grupėms dirigavo 
Karsokienė. Pianu akompa
navo II. Kižytė.

Po koncerto buvo duodama 
užkandžių, kur programo da
lyviai i]’ iš pasilikusios publi
kos sudarė du ilgus stalus.

D. J.

Tokio. — Reakcinė Japo
nijos valdžia yra “išvalius” 
iš politikos ir biznio 176,000 
priešingų jai žmonių.

Dienraščio Laisves Paramai
SU DAINŲ PROGRAMA IR PRAKALBOMIS 
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

Baltimore, Md.

UKSciaus rapievio žmona. | ° ~ .
Nei vyras, nei svečias jai nieko neat-< ineJe> skaisčiai nušvinta jos

sake.
Šeimininkas vėl norėjo pripildyti tau

reles, bet Puodžiūnas jį sulaikė:
— Užteks, kaimyne, gana ... Daugiau 

aš negersiu.
— Dar po vieną.
— Ne, ne, daugiau negersiu. Gana.

Tai nors sūrio prašau užkąsti sujj>k0 negali brangaus ir dė-
duonele.

— Ačiū. Aš sotus.
Vėl visi trys ilgai tylėjo.
— Jei kaimynas sumanytum savo ūkį 

parduoti, ir be nuostolių parduoti, tai aš 
manau, kad geresnio pirkėjo, kaip aš,, ne
rastum, —' pasakė nepakeldamas akių 
Puodžiūnas.

— Ar ponas duotumei mąn tiek, kiek 
tamstos brolis Antanas sumokėjo Barai- 
šai? — paklausė Papievis.

— Baraišos ūkis Antano palaukėje, o 
tamstų man daug keblumų sudarytų: 
nupirkus tamstų ūkį, man priseitų dar 
ir kelią per Giedraičio ir Smalinio skly
pus nusipirkti, — suabejojo Puodžiūnas.

— Bet, visgi, kiek ponas duotum už 
mano ūkį?

Puodžiūnas ilgai nieko neatsakė. Jis 
pradėjo ridinėti pirštais ant stalo duonos 
trupinėlį.- Pagalvojęs, jis paklausė:

(Daugiau bus)

Lawrence, Mass
Kada mūsų progresyvės or

ganizacijos į surengia kokį 
nors parengimą prakilniems 
tikslams, tai visada lieka pel
no. Štai ir nuo pereito pa
rengimo dienraščio Laisvės 
reikalams skirta $40, Knygų 
Fondui $10 ir anglų dienraš
čiui Daily Worker $20. Tai 
graži parama.

Dabar, sekamas didelis pa
rengimas bus, tai Lietuvių Li
teratūros Draugijos 7-tos Ap
skrities piknikas, nedelioj, 19 
d. birželio, Maple Parke. 1 
šį pikniką svečių suvažiuos iš 
visos plačios apylinkės. Bus 
net iš Brooklyn, N. Y. Bus ir 
prakalbos. Atsiminkite!

akys. Atokiau stoviniuoja 
tik keletas senių, o visi čia 
aplink stalą kumšosi.

Apsidairo Adelė draugų] Bus ir bankietas» su skaniais 
— jie čia pat, į ją akis su- valgiais, 
smeigę bestovį. Ji be žo
džių spaudžia Ignui, Sta
siui, Pranui rankas ir nie-

kingo pasakyti. Bet ir ne
reikia. Visų akys susitinka 
ir žvelgia giliai ir prasmin
gai, ir jaudinančiai.

— Dvidešimt keturi na
riai, — praneša pirminin
kas.

Pažiūri vienas į kitą val
stiečiai, ir i visų akyse — ta 
džiaugsmInga nuostaba: jie 
dvidešimt keturi! Ar gi ga
li būti? Iki šiol buvo tik jis 
ir aš, o ten — kitas ir anas, 
gyveno kiekvienas sau, stro
piai saugojo sąvo sklypelį 
nuo kaimyno, kniūstė apie 
save, kaip vabalas, o štai — 
jie dvidešimt keturi 
krūvoj! Ir laukai 
akimi neaprėpiami.

— Jėga, broli — 
ris permųša tylą.

vienoj 
platūs,.

kažku

,v

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis rengia didelį suvažia
vimą "nedelioj, 4 d. rugsėjo.

Jis dar toli, bet jau 
reikia darbuotis jo sėkmingu
mui.

Ir pąs mus atvyko daug tų 
D. P. iš Vokietijos. Didžiu
ma jų yra prasikaltę prieš 
Lietuvos, žmones, nes kitaip 
jie nebūtų iš Lietuvos bėgę su 
fašistais - hitlerininkais. Na, 
tai dabar ir pasakoja tą pat, 
ką Hitlerio gaujos pasakojo 
karo laiku, žinoma, žmonių 
apgavimui jie nuduoda * esą 
geri Lietuvos patriotai, būk 
mylį tą šalį, bet tai apgavystė. 
Vienok jiems nedaugpavyks 
apgauti.

Jau iš Washingtono'ponai 
kongresmanai bėdavoja, kad 
taksų nuo įplaukų mažiau ga
vo ant $2,900,000,.000, kaip 
jie tikėjosi. Na, už 1949 m. 
jie dar mažiau gaus taksų, nes 
šalyje jau yra didelis nedar
bas. Bedarbė skaudžiai atsi
liepė mūsą mieste.

S. Penkauskas.

>• * v

f

Sekmadienį

Gegužes 29 May

Slovakų National
Home

6526 Holabird Avė.

,’.:v

D. M. Šolomskas 
Sakys prakalbą apie svar

bius šių dieną įvykius.

Pradžia 10 v. ryto
Įžanga 25c

J. WENSKAICIO 
ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Namas su didele sale, lietaus nebijokite.*
Bus skanių valgių ir įvairių įsigėrimų.

Kviečiame visus atsilankyti, paremti dienraštį Laisvę 
pasilinksminti gražioje vietoje.

ir

40KELRODIS: Važiuojant iš Philadelphijos ir kitų vietų keliu US 
iki miesto, pirma gatvė Krcsson St., Traffic šviesoms ir iškaboms j 
Baltimore Airport. Sekite iškabas iki Holabird Avė. tiesiai iki pikniko 
vietos. — BUSAIS: Nuo W. Baltimore St. No. 20 Camp Holabird.

AUTOMOBILIAIS: Eastern Ave. iki Ponca St., po dešinei iki Holabird 
Ave., į kairę iki pikniko vietos.

—Užkviečia Rengėjai.

Kinija Žengia 
Į Laisvę

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

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ 

32 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 siųsti:

427 Lorimer St.,
*

Brooklyn 6, N. Y.

4 pual.-r-Laisvč (Liberty, L'itli. Daily)—Šešt., Geguž. 21, 1949
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Los Angeles, Calif
IŠ PARENGIMO

Gegužės 8 d. Mixmasteriu 
LDS 205 kuopa labai vykusiai 
suvaidino atradimą aukso 
(Goldrush) Kalifornijoj šim
tas metų atgal. Kadangi Ka
lifornijoj šiemet yra minima 
aukso atradimo šimtmetis, tai 
toks perstatymas labai priti
ko ir gražiai, artistiškai buvo 
atliktas.

Veikalą paruošė ir sumoki- 
no Al Casper. Tai yra nenu
ilstantis, pilnas gabumų ir 
energijos žmogus; mažai to
kių Amerikoj augusių lietuvių 
yra.

Pirma negu Al Casper ap
sigyveno Los Angeles, mes 
jau buvom pradėję mokintis 
ęlidesnius veikalus ir vieną 
kitą perstatėm, bet labai gai
la, kad gabūs žmonės, kurie 
galėjo vadovauti, tuojau pa
vargo ir viską nustūmė į ša
lį, ir jeigu ne Casper, tai mes 
ir vėl būtumėm buvę sausi L. 
A., kaip buvom per daugelį 
metų pirmiau be jokių žymes
nių perstatymų,
su Mixmasteriais nepavargsta. 
Jie perstato po du veikalus I jos dainavimu ir šokiais. Ypa- 
kas metai; vieną angliškai, ki- Į tingai šokiai tai buvo ko pa
tą lietuviškai. Ir vis matysi • sižiūrėti.
Al Casper pirmutinėse eilėse. •;

per

ir 
Jo 
tik 
sa-

Al Casper

Kaip mes jaučiamės laimin
gi, turėdami tokį visų myli
mą draugą kaip Al Casper! '

Norėčiau surašyti visus, ku
rie dalyvavo lošime, bet ne
galima bus, nes buvo didelis 
pulkas gražaus jaunimo.

Viskas buvo angliškoj kai? 
boj. Aš tik norėčiau pažy
mėti vieną kitą, kuris man at
rodė žingeidesnis.,

Draugą George Zellen (Ze- 
lemaką) pažįstame čia
daugelį metų, bet tik pirmą 
sykį matėm ant estrados, 
stebėtinai gražiai atliko, 
rolė buvo gan ilga. Ne 
apsiėjime, judėjime buvo
vo vietoj, bet ir dainavimas 
gerai išėjo. Turbūt jis gavo 
įkvėpimą nuo savo žmonos, 
nes Helen Zellen veteranė lo
šėja mūsų mieste. Ji visuose 
žymesniuose lošimuose daly
vauja ir gražiai atsižymi. 
Šiame lošime irgi dalyvavo.

Aldoną Klasčius (Sarapai- 
tė) nebe -pirmą sykį jau. ma
tėm, bet per pereitus porą 
suvirs metų niekur nedalyva
vo. šį sykį vėl teko gėrėtis

? Tel. TRObridge 6330 V

; DR. JOHN REPSHIS |i
(REPŠYS) gi

\ LIETUVIS GYDYTOJAS |

\ Valandos: 2-4 ir 6-8 g>•
( Ncdėliomis ir šventadieniais: g

nuo 10 iki 12 ryto. g
278 Harvard Street g

Į kamp. Inman St., arti Central Sq: g
CAMBRIDGE. MASS. g

Angela Adams tai tikrai 
buvo atvežta iš St. Louis auk
so ieškoti. Ji daugelį kišenių 
aptuštino. Apie ją daug ne
reikia rašyti. Ji lošia ir dai
nuoja artistiškai, šį sykį irgi 
atliko šimtą nuošimčių gerai.

Jean Bogdal tai buvo vie
na iš gražiausiai apsirengusių. 
Kepurė jai taip buvo pritai
kyta, kad atrodė kaip tik lė
lė. Jean yra piešėja, tai sce- 
neri.ja: miškas, kalnai, snie
gas ant kalno, tai vis buvo

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

- 1 K*

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 Rainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELLAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

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

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tclefonuokite 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.

jos darbas. C ii Casper tai bu
vo viena gražiausių panelių, 
kada sukinėjosi apie bosą.

Tarp daugelio suaugusių, 
dalyvavo grupė vaikučių šok
dami ir dainuodami, 
gražiai atsižymėjo

Labai 
La ne e 

Casper, 9 metų vaikas, nepa
prastu drąsumu ir gana gra
žiai sudainuodaams savo ro
lėje. šis vaikas tikrai turi 
tėvų įkvėptą artistiškumą.

Antras tai 4 metų vaiku
tis Michael Baltad visuomet 

priešakį ir dainuoja 
kitais. Jis 
bet turbūt 

nebuvo

išeina į 
sykiu su 
žiausias, 
žmogaus
kad nebūtų patėmijęs Micha-

būna ma
nei vieno 
svetainėj,

Leonard ir Stella, jų tėvai 
abudu gražiai kalba lietuviš
kai, visuomet dalyvauja loši
muose ir dainuoja. Tai gabūs 
ir veiklūs Mixmasteriu nariai.

čia tik kelis paminėjau, o 
jų buvo daug. Visi atliko sa
vo užduotis ir gražiai atrodė.

Choro vadovas. Vai Babicz 
ir Virginia Wonder pagelbį- 
ninkė daug triūso pridėjo pri
taikydami dainas ir sumokin- 
dami harmoningai dainuoti.

žmonių buvo, kaip ir vi
suomet pas Mixmasterius, pil
na svetainė.

Dabar laukiame rudeninio 
lietuviško parengimo. Tikrai 
pasitikime, kad Al Casper su 
savo grupe mus nesuvils.

R—ka.

New Haven, Conn
Mūsų mieste bedarbių eilės 

tankėja. Nežinia, kada laikai 
pagerės, o vargo jau yr.a už
tektinai ir jis vis didėja.

LDS 16 kuopa, turėjo kelis 
parengimus, 
rai pavyko, 
rai pelno,
pos nariai nepamirš ir mūsų 
spaudos

kurie labai ge-
Liko kuopai ge-

Manau, kad kuo

bei apšvietus reikalų.

•LLD 
kantriai 
Mat, tą dieną pas mus Brook
lyn© aktoriai suvaidins naują 
veikalą “Mūsų Gyvenimo 

kurį parašė Rojus 
šis veikalas su di-

29
kuopa laukia ne

dienos gegužės.

Žaizdos, 
Mizara. 
dėlių pasisekimu buvo jau 
suvaidintas Lietuvių Kultūri
niame Centre, Richmond Hill, 
Brooklyn© kaimynystėje. Tie 
patys aktoriai atvyksta pas 
mus jį vaidinti. Tai labai di
delis įvykis. Turėtų atsilan
kyti ne-vien New .IlaVeno, bet 
ir iš kitų Connecticut miestų 
lietuviai ir pamatyti. Vaidi
nimas atsibus Lietuvių Sve
tainėje, 243 N. Front 
kaip 3 vai. po pietų, 
k ite!

Tūli D. P. lietuviai 
iš Vokietijos, jau 
tuos, kurie “dievo 
liūs” parsitraukė.7 
parsitraukę sako:
gali ir iš proto išvaryti.

Street,
Atei-

atvykę 
šokdina 

paukšte- 
Kaip kurie 
“Jie mane

Mirė Mikas Šoliūnas, 8 d. 
gegužės. Paėjo iš Suvalkijos. 
Buvo nariu D. L. K. Vytauto 
Draugystės ir nuolatiniu pir
mininku, Laikėsi dcnlokrati- 
nio nusistatymo. Plačiai ži
nomas lietuvių tarpe. Paliko 
nuliūdime žmona Teresa, su- 
nu ir dukterį. Lai būna jam 
amžinas poilsis, o šeimai reiš
kiu užuojautą.

Mūsų miesto 
gingai rengiasi 
tinęs spaudos
įvyks liepos mėnesį, 
mės samdytis busą nuvykimui.

lietuviai ener- 
prie demokra- 
pikniko, kuris 

Ruošia-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby Riven that License No, 
RL 10234 has been issued U> the under
signed to sell beer, wine and liquor at retail 
Under Section 107 of the Alcoholic Bever- 
uko Control* Law at 187 Bay Ridge Ave.,’ 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
he consumed on the promises. 1

CORNELIUS C. CLANTON 
dba Neil’s Inn

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Keliaujantysis J. V. ambasadorius Philip C. Jessup 
(dešinėje) tariasi su Anglijos delegatu Jungtinėms 
Tautoms Sir Alexander Cadogan (kairėje) ir su Fran- 
cijos delegatu Jean Čhauvel, pasiruošiant atidaryti 
Berlyno blokadą. Kartu su Tarybų Sąjungos delegatu 
Jacob A. Malik jie sutiko, kad keturių didžiųjų už- 
rubežiams ministrų taryba susitiks Paryžiuje svarstyti 

visą Vokietijos klausimą. -

Žinios iš Lietuvos I KRISLAI
Moterų Delegatės— 
Kolektyvinių Ūkių 
Organizatorės

JONIŠKIS, vas. 5 d.—Žei
melio valsčiuje (moterų or
ganizatorė F. Miknevičiūtė) 
žymiai sustiprėjo moterų de
legačių veikla. Sistemingai 
organizuojami moterų susirin
kimai, ruošiamos paskaitos ir 
pranešimai politinėmis temo
mis.

Moterų delegatės tapo ak
tyviomis kolektyvinių ūkių 
statybos propagandininkėmis 
ir organizatorėmis. Delegačių 
Balzaravičienės, Armanavi- 
čienės ir kitų aiškinamojo 
darbo dėka Žeimelio 1 apy
linkėje • neseniai susikūrė . Sa
lomėjos Nėries vardo žemės 
ūkio artelė. Naują kolekty
vinį ūkį moterys organizuoja 
Kairelių apylinkėje.

Naujos Brošiūra vimo Mašinos
VILNIUS, vas. 3 d.—Au

gant knygų tiražams, drauge 
didinamas knygų rišimo cechų 
pajėgumas. Vilniaus Juliaus 
Janonio vardo ir Kauno V.

(Tąsa nuo I-mo pusi.)
Socialistai su tautininkais 

pasiryžo klerikalus prikirsR, 
Jie sako Krupavičiui ir jo 
kolegoms: priimkite į VLIKą 
vieną Klaipėdos krašto lietu
vį, — aišku, eyangeliką ar 
liuteroną, — kuris, keldamas 
posėdžiuose sa^o ranką, pa
keltų ją drauge su socialistais 
ir klerikalais.

Jei VLIKe būtų buvęs klai
pėdietis, tai šiandien Ameri
koje turėtume “aukštais sve
čiais” ne Krupavičių su Sidzi
kausku, bet kokį nors social
demokratą su tautininku.* 1

Klerikalai suuodžia to siū
lymo prasmę ir, atrodo, jie 
VLIKo kontrolės bedieviams 
ir bepoteriams neatiduos.

Mickevičiaus - Kapsuko var
do spaustuvės yra gavusios 
automatines fasavimo maši
na;?, kurios per valandą gali 
sulankstyti ligi 8-10 tūkstan
čių spaudos lankų. Etlėje po
ligrafijos įmonių sumontuotos 
taip pat naujos susegimo bei 
automatinės piaustymo mašf- 
nos.

Wilkes-Barre, Pa.
Atydai visų šėrininkų ir lotų 
savininkų Plymouth’© Lietuvių 
Tautiškų Kapinių Bendroves

Kovo 27 dieną buvo laiko
mas metinis susirinkimas šė
rininkų ir lotų savininkų, 267 
Stanton St., Wilkes-Barre, Pa. 
Nors nebuvo visi nariai -Tau
tiškų Kapinių Bendrovės, bet 
dalyvavo gražus būrys. Tai 
norime pranešti, kad buvo iš
rinkta nauja valdyba iš seka
mų draugų :

Pirmininkas — Vincas Gri
gaitis, vice-pirmininkas— Vy
tautas Krutulis, užrašų sekre
torė — Aldona Grigaitienė, 
finansų sekretorė — Albina 
Mack, iždininkas — Feliksas 
Kuklis; direktoriai: Jurgis 
Grigaitis, Antanas Valinchus 
ir Raymondas Dzervis.

Posėdis valdybos buvo lai
komas balandžio 24 d. Susi
rinkime buvo svarstoma svar
biausi klausimai kaslink už
laikymo Lietuvių Tautiškų 
Kapinių, kurios buvo labai 
apleistos ir neprižiūrimos. 
Daugelis išsireiškė, kad dėlei 
ypatiškumų ir senatvės nepai
sė Tautiškų Kapinių stovio. 
Taipgi daugelis senesnių na
rių išmirė, o naujų, jaunesnių 
žmonių nesirado vedimui 'Tau
tiškų Kapinių Bendroves rei
kalų.

Pasižiūrint i naują Tautiškų 
Kapinių Bendrovės valdybą, 
galima matyti naujo kraujo, 
jaunesnių žmonių, kurie dės 
visas pastangas atgaivinti vi
sų lietuvių pasitikėjimą, ener
giją. Taigi prašome visų šė
rininkų ir lotų savininkų pa
ramos,, padėti tvarkytis, at
vesti naują santaiką tarp vi- ■ 
sų ir dirbti išvien palaikyme 
Tautiškų Kapinių Bendrovės.

Prašome lankytis ant susi
rinkimų. Sekamas įvyks ge
gužės 29 dieną, pas Jurgį 
Grigaitį, 267 Stanton Street, 
2 vai. po pietų. Kiti susi
rinkimai bus laikomi kas 3- 
čią nedėldienį, Lenkų Vetera
nų svetainėj-, 287 E. Market 
St., prasidedant birželio T9 d.

Jeigu kas buvo arba yra 
‘ negerai,, būkit ant susirinki
mo, bus visi reikalai apsvars
tyti ir ištaisyti.

Dėlei apšvarinimo ir padai
linimo kapinių prašome visų 
kooperacijos, pagal Tautiškų 
Kapinių Bendrovės konstituci
ją—“kurie turi sklypus žemės 
kapinyne, už tų sklypų pri
žiūrėjimą moka mokestį.”

Daugelis nėra užsimokėję 
jau ilgą laiką. Už tai nebuvo 
galima laikyti apmokamo 
žmogaus, kuris duotų tinka- 
fka < prižiūrėjimą ' kapinyne. 
Prašome kreiptis prie Tautiš
kų Kapinių Bendrovės išrink
tų kolektorių /— Plymouth 
Albina Mack, 72 Nesbitt Št., 
arba Rąymondas Dzervis, 418 
Palmer St. Pittston ir Wyo
ming — Petras Savickas, 24 
Market St., Inkerman, Pa.

Wilkes-Barre—Aldona Gri
gaitienė, 77 Grove St., ir Fe
liksas Kuklis, 399 E. North
ampton St. Taipgi bus ko- 
lektuojama ant Dekoracijos 
dienos, gegužės 30, ant Tau
tiškų Kapinių, per finansų se
kretorę Albiną Mack, nuo 9 
ryte iki 12 valandos.

Duobkasis Jurgis Grigai
tis rasis kas antra diena ant 
kapinių.

Užsimokėkite mokestis ir at
sineškite savo mokesčių kny
gutes arba rasytes. Kurie ne
turite mokesčių knygutės, rei
kalaukite iš kolektorių.

Draugai, supraskite, reika
linga būtinai finansų užlaiky
mui Tautiškų Kapinių. Vis
kas priklauso nuo jūsų. Ka
dangi ant finansų organizaci
ja turi laikytis. Galima tu
rėti dailias kapines, bet tai 
ima pinigų, energijos ir koo
peracijos draugui. Nutarta 
sudaryti gyvą tvorą, taipgi 
arti dyką žemę ir užsėti žole.

Prašome talkos dėlei apšva
rinimo žemės ir kelių, kuri 
prasidės šeštadienį gegužes 
21 dieną ir 22 d., taipgi 28 
d. Kreipkitės prie Vinco 
Grigaičio per telefoną 3-4020 
arba Albina Mack, telefonas 
9-3471. Bus suteikta nuveži
mas, kurie paaukos savo lai
ką dėl šio svarbaus darbo. 
Reikia daug žmonių, nes yra 
daug darbo padaryti iki De
koracijos dienos, kad būtų 
šiekė-tiek apšvarintos kapinės.

Kooperuokime, dirbkime iš
vien, kad būtų ant naudos 
mūsų tautai, ir mes galėsim 
pasigrožėti savo darbais at
eityje.

Plymouth’© Lietuvių 
Tautiškų Kapinių 
Bendrovės Valdyba.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

e < 4 ’

Manager i

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

J I

231 Bedford Ąvenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

... ............ in

GERIAUSIA DUONA

Brooklyn
_____ ■■-..j

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.___ _______ _ 4
!' Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, įvairūs daik- 
: teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas. /

RECEPTŲ SPECIALISTAI. 

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

Tel. EVergreen 7-8288

MATTHEW k 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

Telefonas
EVergreen 4-9407

mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniinmnniBnm

mminiiiiiiimiiimiiiniin

TELEPHONE
STAGG 2-5048

inniiuiiiiiifliiinnniiiiraiiiiffliffliii®®

RES. TEL.
HY. 7-3681

piHiBImiiiiniiiJilliMiiHwmiJiiiMM

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
; Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Scšt., Geguž. 21, 1949
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Kultūriniame Centre
ŠALČIAUSIA VIETA

Jau čia pal vasara ir dau
gelis pradeda ^dejuoti dėl ne
pakenčiamai šiltų orų. Bet 
aš žinau vieną vietą, kurioje 
vasaros karščiai nieko nereiš
kia, kur visuomet vėsu ir ma
lonu. Aš turiu mintyje Kul
tūriniam Centre mūsų “Bowl
ing Alleys.” Tai stebėtinai 
vėsi vieta. Gali sau bolę loš
ti ir nejauti jokios šilimos, 
nebent įkaisti, kai nevyksta, ir 
supyksti.

Todėl prie šio sporto Kul
tūriniame Centre geriausia 
praleisti šiltus vasaros vaka
rus. Tik reikėtų mums, ku
riems šis sportas patinka, ar
ba kurie norėtumėte paban
dyti, susiorganizuoti į grupes. 
Mat, ten ręikia “pin boy” pa
tarnavimo. Kai susidaro gru
pė, namas parūpina “pin 
Bby.”

Per visą žiemą mes turėjo
me vyrų bowling lygą. Bet 
jos sezonas pasibaigė. -Ta
čiau daug vyrų norėtų tęsti 
bowlinima. Geriausia dabar 
per vasarą,- man atrodo, turė
ti mišrias grupes — bendras 
vyrų ir moterų. Aš žinau ke
letą ^moterų, kurios mėgsta 
bowlinti ir labai gražiai gali 
supliekti vyrus.

Ar nebūtų gerai, pavyz
džiui, jeigu ateinantį ketvir
tadienį visi, kurie norime 
bowlinti, susirinktumėme ir 
bandytumėme, susiorganizuoti 
į tymus bei grupes? Galėsi
me vakarą gražiai praleisti 
pasitarti tuo reikalu.

Sportas.

ir

Nusižudęs Jaunas, 
Gabus Autorius

Thomas Heggen, 29 metų, 
autorius labai sėkmingo ant 
Broadway (Alvin Teatre) vai
dinamo veikalo “Mr. Ro
berts,” rastas miręs maudy
nėje savo apaitmente, 8 E. 
62nd St., New Yorke. .

.Maudynėje buvo 14 colių 
.vandens. Greta maudynės 
stovėjo bonkutė, kurioje ori
ginaliai buvo 50 tabletėlių 
miegui, su likusiomis 6-mis 
tabletėlėmis. Ar jos buvo iš- 
vartotos šiam paskutiniam 
miegui, bandys nustatyti išty
rimu kūno, 
maudynės 
skustuvėlis, 
neįpjautas.

Iš viso ko spėjama, kad jis 
nusižudęs.

Finansinio nedatek Halis, 
menama, jis gal neturėjęs, vis 
dar tebegaudavęs po apie 
$4,000 pajamų nuo savo pir
mojo veikalo. Tačiau jis bu
vęs labai išvargęs su pirmuo
ju, o dabar rašęs kitą knygą 
ir vis rūpinęsis, buvęs nepasi
tenkinęs jos eiga, varginamas 
nemigos. Tam jis turėjęs ir 
tas tabletėles.

Išleidus vandenį, 
dugne rastas ir 
bet kūnas niekur

Prisipažino Nemokėjęs 
Valdžiai Taksą

Frank E. Reilly, 45 metų, 
savininkas sunkvežimių fir
mos, 96-42—106th St., Rich
mond Hill, Brooklyn© federa- 
liame teisme prisipažino kaltu 
nedamokėjime valdžiai $35,- 
076 taksų už 1946-47 metų 
laikotarpį. /

Paskutinis Pakvietimas į
ALDLD Antrosios
Apskrities Pikniką

Rytoj, gegužės (May) 22 
d., įvyksta ALDLD 2-ros Ap
skrities piknikas, Lithuanian 
Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Gera programa. Dainuos 
Newark© Sietyno Choras, va
dovystėje Vlado Žuko. Kal
bės D. M. šolomskas, ALDLD 
Centro sekretorius, ir Ona 
Stelmokaitė, Lietuvių Litera
tūros Draugijos pasiuntinė j 
Washingtona kalbėti prieš ka
rinį Atlanto paktą.

šokiam muzika — A. Pa- 
vidžio orkestrą.

Skanių valgių ir gėrimo iki 
soties.

Visi Brooklyno-New York© 
ir New Jersey lietuviai, dėki
te pastangas būti šiame pui
kiame piknike. Jūs paremsi- 
te aukščiausio laipsnio Ame
rikos lietuvių kultūrinę orga
nizaciją, ir taipgi praleisite 
linksmai ir pasitenkinančiai 
nuo. darbo liuosą dieną.

KELRODIS: Traukiniais 
New York©, nuo 33rd St. 
7th Ave., Pennsylvania gelž- 
keliu 
3:10, 4:50, 5:3 
traukiniai išeina nuo 

4, su užrašu

ir

Pašovė Du Plėšikus

Žygiui į Washington^ 
Lietuviai Jau Turi 
6 Delegatus

— 11:07, 12:52, 1:55, 
4 :50, 5 :35. Paprastai 

trek i ų 
Tren-

sukitenuo stoties 
iki Simson Avė. ir

1,2,3, arba 
ton.

Lindene 
po dešine

po dešine iki Mitchell Ave.
AUTOMOBILIAIS

Holland tunelį keliu 
Wood Ave., Linden, 
dešinėn porą blokų 
son Ave. kairėn iki 

f 

Avė.
Newjersieciams ; 

važiuoti busti, 
t h ©-Newark© 
Wood Ave. 
son Ave. 3 blokus, čia po kai
re ir Mitchell Ave.

Jeigu ir lytų — piknikas 
įvyks.

Trys jauni plėšikai tapo su
imti, du iš jų pašauti suimant 
juos apiplėšime vaistinės, New 
Yorke. John Lepine, 23 metų, 
sužeistas pavojingai, o Fred 
Camin, 20 metų, lengviau. 
Trečiasis, Robert Dunne, 21 
metų, pasidavė nesužeistas.

Vyrukai, sakoma, pastaruo
ju laiku atlikę eilę apiplėši
mų ir jau buvę nužiūrėti ir 
sekiojami. Detektyvai juos 
atsekė ir užtiko apiplėšimo 
akte. O suėmus, jie prisipa
žinę ii1 prie ankstybesnių api
plėšimų.

lietuvių delegacija, 
delegatai.

kas delegatų išrinko
Moterų Apšvietus

— per
1 iki
Sukite 

iki Sim- 
Mitchell

geriausia 
Nuo Elizabe- 

busas 44 iki 
Paeikite iki Sim-

ALDLD 2-ros Apskr.
Komitetas.

Ką Sako Komunistai Apie 
Buvusius Rinkimus

New York o komunistai an
gliškame darbininkų dienraš
tyje apie buvusius 
kongresiniame distrikte speci
alius rinkimus daro 
daug) sekamas išvadas:

—žmonės balsavo už jauną
jį Rooseveltą vedami vilties, 
kad gal sūnus tęs tėvo pro
gramą. Už jį balsavo tie pa
tys visuomenės sluoksniai, ku
rie balsuodavo už jo tėvą.

— Dar nepakankamai tebu
vo išaiškintas faktas, jog 
Trumanas išdavė velionies 
Roosevelto politiką, ir kad jo 
sūnus, sekdamas Trumano po
litiką, taip pat neatstovauja 
savo tėvo programos.

—Rooseveltas (sūnus) sta
tėsi čampionu teisių žydams, 
negrams, portorikiečiams, ku
rių apsčiai randasi distrikte. 
Jis statėsi kovotoju už jų 
ekonominius reikalus, prieš 
Tammany Hali ir bendrai 
prieš reakciją. O žmonės kol 
kas nėra turėję progos pa
tikrinti, ar jis savo prižadus 
ištesės, ar ne.
Atsipalaidavo nuo

20-me

(maž-

—Išrinkimu Roosevelto pa
sireiškė dar stipriau negu bi
le kada pirmiau balsuotojų 
pradėjimas atsipalaiduoti nuo 
dviejų partijų sistemos. Kad 
žmonės pradeda balsuoti už 
kandidatus ir programas, ne 
už partijas. Ir nors tie balsai 
nesusikristalizavo 
trečiąją partiją 
gresyvių partiją), 
pat ir Tammanės
nei republikonų politinės par
tijos neišlaikė 
vo kontrolėje.

ši staigmena 
vienintelė, 

komunistai,
vietų pasireiškė progresy- 
partijos balsų augimas;

į logišką 
(darbo-pro- 
tačiau taip 
demokratų

balsuotojų sa-

nebuvo pinna 
Kaip prime- 

daugelyje ša-
nei
na
lies
vių
po daug balsų paduota už ko-

Išsivysianti Istorija — Matyk Naujausias Filmas
BAIGĖSI BERLYNO BLOKADA 

' HOLLAND TUNNELIO GAISRAS.
EISLERIO TEISMAS ANGLIJOJ

EMBASSY BROADWAY AND 46TH STREET

Antra šauni Savaitė 

“STREETS OF LAREDO” 
žvaigždžiuoja

Mona Freeman * MacDonald Carey * William Holden * William Bendix 
Technicolor Spalvomis

Atvira, kriokianti istorija... apie lemiamąjį mūšį dėj Vakarų! 
Scenoje—Asmeniniai: Peter Lorre, nepaprastas aktorius, Pied Pipers 

Taip pat Victor Lombardo ir jo orkestras. ♦ PARAMOUNT Times Sq.

Miesto CIO Tarybos 
Čarteris Suvaržys 
Lokalu Teises

munistus kandidatus Los An
geles, Minneapolis, St. Louis 
miestuose; paskiausias popu
liarus sąjūdis prieš Hague 
mašiną Jersey City, ir daug 
kitų panašių sąjūdžių yra da
limi tų pat liaudies pastangų 
atsipalaiduoti nuo senųjų re
akcinių parti,jų varžčių.

Padavimas keleriopo skai
čiaus balsų už Rooseveltą Li
beralų partijos tikietu yra lai
kinas reiškinys, jis nereiškia 
tos partijos įtakos augimo. 
Tačiau- yra' rimto pavojaus, 
kad pasinaudodama šių rin
kimų pasekme partija bandys 
savo įtaką plėsti.

—Akyregyje • demagoginio 
pobūdžio senųjų partijų ir li
beralų partijos šios kampani
jos, gavimas 5,300 balsų, už 
darbiečių kandidatę ir tikrą, 
aiškią progresyvę prieškarinę, 
prieš Atlanto paktą progra
mą, yra didžiu laimėjimu, 
nors anaiptol nepakankamu.

—Kad daugiau žmonių ne
užregistravo 
prieš Atlanto 
svarbiausiomis
skaitomos šios: 1 — piliečiai 
balsavo už Rooseveltą kaipo 
“mažesnį blogą,” palyginus su 
Tammanės ir republikonų 
kandidatais; 2— dėl to, kad 
ALP ir progresyvių judėjimai 
per vėlai ir ^per mažai mobi- 
lizavosi šiai kampanijai.

Dvylika balsų prieš 8 New 
York© CIO vykdančioji taryba 
nubalsavo priimti čarterį, ku
riuo einant lokalai galės tarti 
tiktai tą, kas jau bus aukštų
jų viršininkų pirm to užgirta.

Tarybos mažuma argumen
tavo, jog tas atims lokalams 
iniciatyvą ir autonomiją veik
ti pagal savo geriausį supra
timą ir reikalą. Tas argumen
tas čia pat ir pasitvirtino, 
kuomet kailiasiuvių veikėjas 
Leon Strauss pasiūlė nutarti 
neleisti vienai unijai veržtis į 
kitos jau suorganizuotas sri
tis, nes tas labai kenkia uni
jų ir narių vieningumui.

Strausso pasiūlymas atmes
tas pamatuojant, kad CIO vir
šininkai tam nepritaria.

I

Ruth Young, iš elektristų 
unijos, pateikė eilę sumany
mų sekmingesnei kovai prieš 
Taft-Hartley aktą. Tie pa
siūlymai atidėti pavedimu ko
misijoms.

Tarpe Ruth Young pasiūly
mų buvo prašyti majoro O’
Dwyer skelbti visame mieste 
Atšaukimo Taft-Hartley Die
ną, šaukti demonstracijas, 
reikalauti atsteigti Wagnerio 
aktą ir Norris-LaGuardia ak
tus prieš drausmes (injunc
tions) .

Taryba atidėjo ir pasiūlymą 
paremti bravarnių streikie- 
rius. Priėmė Mokytojų Uni
jos rezoliuciją prieš. Feinberg 
ragangaudišką bilių. Ir nu
tarė paremti Bell Syndicate 
streikierius.

Tačiau delegatų dar daug 
trūksta. Pageidavimas yra, 
kad su daugtūkstantine Broo
klyn© darbo partijos ir kitų 
organizacijų delegacija vyktų 
ir žymi 
bent 25

Kol 
Lietuvių
Klubas ir L. K. Klubas.

Liaudies Žygis j Washingto- 
ną Įvyks birželio 8-tą, trečia
dieni. Specialiai traukiniai 
išeis iš Pennsylvania stoties 
anksti rytą, sugrįš vėlai tą pa
ti vakarą . Delegato kelionė ir 
mokestis žygio finansavimui 
bendrai $15.

Suinteresuotos organizacijos 
jau rūpinasi gavimu delegatų 
ir jų finansavimu. Delega
tus' registruoja Jonas , Siurba. 
Sužinoti kelionės smulkme
nas ir registruoti priimti de
legatų kelionėms fondus įga
linta Amelia Burba. Pas ją 
galima gauti aukoms ir para
šams parinkti blankas.
Kaip Sukelti Pinigą Kelionėms

Vienos organizacijos skiria 
iš iždų, kitos, neturinčios iž
duose arba norinčios atlikti 

f

dvigubą naudą, renka para
šus po peticijomis ir "sykiu 
gauna aukų delegatų pasiun
timui. Daugelis delegatų taip 
pasidarbuoja gavę tam tikslui 
blankas iš žygio šaukėjų.

Daugelis organizacijų tam 
tikslui specialiai sudaro komi- 

ant gatvių 
stalus para
ri nkti. Ko-
buvo rapor- 
tokia grupė

per porą valandų surinko ke
lis šimtus parašų ir pakanka
mai pinigų pasiusti du delega
tus.
Žygio Už Vis Didžiausiu 
Tikslu Yra:

Sustabdyti šaltąjį karą. Ta
čiau atskiros grupės kelia sa
vo reikalavimus:

Pratęsti veteranams nedar
bo davinį (52-20) reikalauja 
veteranai.

Nekelti rendu reikalauja 
rendauninkai. >

Naujo Wagner akto—uni- 
jistai.

Prieš diskriminaciją pasi
sako visos tautines, religines, 
rasinės ir politinės mažumos.

Tuos visus dalykus prezi
dentas Trumanas ir kandida
tai i kongresmanus buvo pri
žadėję pirm rinkimų, bet po 
rinkimų nieko nevykdo. Liau
dies žygis yra ruošiamas pa
reikalauti, kad jie vykdytų 
savo pažadus. L. K. N.

7 Kongresmanai Užgyre Veiklą 
Prieš Taft - Hartley Aktą

Brooklyn iečiai 7 kongres
manai užgyrė Brooklyn© dar
bo unijų šaukiamą demons
traciją kovai prieš Taft-Hart- 
ley aktą. Ją šaukia 19 skir
tingų AFL, CIO ir nepriklau
somų unijų. Užgyrusiais yra 
Celler, Keough, Multer, Pfei
fer, O’Toole, Rooney, Heller.

Demonstracija įvyks šio

pirmadienio prievakarį, 4:30 
po pietų, ir tęsis per apie po
rą valandų, tad visi darbinin
kai kelyje iš darbo galės su
spėti 
rinks

! Hali.
jama 
mis.

demonstracijom Susi- 
prie Brooklyn© Borough 
Vieta lengvai privažiuo- 
visomis subway linijo-

SKELBKITĖS LAISVĖJE

savo protestą 
paktą, tam 
priežastimis

—Roosevelto išrinkimą 
galima skaityti liaudies 
mėjimu. Jo išrinkimas su li
beralų partijos, socialdemo
kratų ir dešiniųjų viršininkų 
darbo unijose parama laikinai 
sustiprina ir pagreitina dvi- 
partinę užkarinę programą ir 
reakciją namie. Jie tuo nau
dodamiesi bandys skleisti ma
sėse defytizmą, nusiminimą. 
To jie neatsieks, jeigu progre
syvių jėgos pasmarkins kovą 
už tikrus liaudies reikalus, pM- 
smarkins veiklą atmušti At
lanto paktą, atšaukti. Taft- 

I Hartley įstatymą, už teises 
negrams, už daugėjančių mi- 
lionų bedarbių reikalus,;, jeigu 
numaskuos abiejų partijų 
davystę 81-me kongrese.

—Demagogiški pažadai ne
galės ilgam sulaikyti progre
syvių jėgų išsiveržimo pirmyn, 
kai vis daugiau ir daugiau 
žmoni ii pradės suprasti didė
jantį karo pavojų ir jo ryšį 
su besivystymu ekonominės 
krizės Jungtinėse Valstijose.

ne- 
lai-

iš-

Paliuosavo 
Nurodytą Nacį

Boris Mryszczk, 26 
dipukas, buvęs ant laivo'paro
dytas kito dipuko klaipo buvęs 
nacių smogikas (storm 
peris), tapo 
Ellis 
ci j os 
jį ir

Island, 
įstaiga 

atradusi

metų,

trū- 
paliuosuotas iš 

Valdinė' imigra- 
sakosi tyrinėjusi 
įleistinu.

Michael Casciotta, 10 metų 
amžiaus, tapo pavojingai ap
lamdytas automobiliaus 
Atlantic Avenue, ties
St., Woodhavene. Auto vai
ruotojo n e areštavo.

ant 
88th

2

PARDAVIMAI
Parsiduoda Dry Cleaning biznis, 
prosavojamos mašinos, 1 Dry 

Cleaning mašina ir 1 mazgojimui
mašina. Tas biznis šioje vietoje yra 
išdirbtas per 25 metus. Galima pa
daryti gražų pragyvenimą. Prašome 
kreiptis: Ridgewood Tailor, 
58-03 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (Ridgewood sekcija), Telefo
nas HE 3-5960.

Agentams leistina teirautis pir- 
kikų. Kaina prieinama. (118-120)

RICHMOND HILL, N. Y.
Namai pardavimui.' Visi tušti, su 

šiluma ir prie visų garadžiai.
6 „kambarių namas $6,500.
7 kambarių mūrinis namas $8.500.
Dviem šeimom, 9 kambarių namas 

$8,500.
Dviem šeimom mūrinis namas, 11 

kambarių $14,950.
Prašome šaukti REpublic 

(118-9)
9-1506.

sijas ir išeina 
kampų, pasistato 
šams ir aukoms 
miteto pasitarime 
tuota, kad viena

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE—INSURANCE

NAMAI ANT PARDAVIMO
RICHMOND HILL—Dviejų šeimų 
atskiras medinis namas, abu apart- 
mentai 5-kių kambarių. Aliejaus šil
dymas. Arti Kultūrinio Centro. Lo
tas 25x100. Savininkas prašo $12,500.

WOODHAVEN—Krautuvė su dviem 
apartmentais ir dviem garažais. Mū
rinis. Garo šildymo sistema, gerai 
užlaikomas. Krautuvė bus tuščia. 
Kitos rendos apmoka visas namo 
išlaidas. Krautuvė 62x18, bus savi
ninkui. Tinkama bile kokiam biz 
niui. Namas randasi ant* Jamaica 
Avenue.

WOODHAVEN—Gražus vienos šei
mos mūrinis namas, 6 kambariai, 3 
miegruimiai, aliejaus šildymo siste
ma. Ant gražios gatves. Prašo $9,500.

CYPRESS HILLS—Trijų šeimų na
mas su krautuve. 15 kambarių. At
neša $161.00 j mėnesį rendų. Puikus 
mūrinis namas. Prašo $13,000.

OZONE PARK—Vienos šeimos, vie
no aukšto nan^as, medinis, garu šil
domas, arti high school, 5 kamba
riai. Lotas 32x100. Garažas. Gerai 
užlaikomas. Geras privažiavimas. 
Prašo $9,500.

Perkant ar parduodant namus ir 
insurance reikalais kreipkitės pas

Orman & Michelson
REAL ESTATE—INSURANCE 

87-07 94th Street 
Woodhaven 21, N. Y.

' Telefonas 
Virginia 9-0842 .

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergrcen 4-0208

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus 
; Darome ir Pritaikome Akinius

: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
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f LABOR LYCEUMS
5 DARBININKŲ ĮSTAIGA į

If Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-il 
§kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.į j 
g Puikus steičius su naujausiais g 
w įtaisymais. £
8 KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS J 

g Kainos Prieinamos. J
S 949-959 Willoughby Ave; fl 
g Tel. STagg 2-8842 *

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

'ZT TDD^Q DAP 411 GRAND STREET £1.11 O D AR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
Evergreen 4-7729

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

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, N. Y 
Tel. Evergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Geguž. 21, 1949




