
Taikos Tęsis.
Pikietą.
R. MIŽARA

Achesono Nuomonė.
Ne Taip Manė Rooseveltas.
Kova dėl
Dar Apie

Rašo

Amerikoje nuolat kyla dau
giau žmonių balsų, reikalau
jant, kad mūsų vyriausybė, 
užuot leidusi bilijonus dole
rių ginklavimuisi, pradėtų 
rimtai tartis su Tarybų Sąjun
ga dėl pašalinimo šaltojo ka
ro.

Reikalauja taikos ne tik or
ganizuot) darbininkai, reika
lauja jos ir mokslininkai, ir 
visuomenininkai.

Amerikos liaudis, kaip to
kia, karo nenori, bet nori tai
kos.

Viso pasaulio darbo žmo
nės, nežiūrint, kur jie begy
ventų, trokšta taikos, ilgame
tės, pastovios taikos; jie ka
ro nenori, jie jam priešingi, 
nes kiekvienam aišku, jog 
naujas karas tiek mūši] kraš
tui, tiek visam pasauliui 
neštų gal būt šiuo metu 
neįsivaizduojami] baisiu 
sėkmių.

at- 
net 
pa-

de-
Mr.

Bet va, mūši] valstybės 
partmento sekretorius 
Dean Acheson, pasikalbėjime 
su spaudos korespondentais, 
pranešė, jog Amerikos vyriau
sybė nei nežada tartis su Ta
rybų Sąjunga, kad būti] gali
ma pašalinti tie nesusiprati
mai, dėl kuriu šiandien erge- 
liuojamasi.

Mr. Acheson pareiškė, jog 
mūsų vyriausybės nusistaty
mas link Tarybų Sąjungos te
gali būti tik “ginklinis nusi- 
sitatymas”: kai Amerika bus 
už Tarybų Sąjungą galinges
nė, labiau ginkluota, tuomet 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
mūs klausys ir viskas bus ge
rai.

Ar tenka aiškinti, jog tokia 
politika yra netikusi, pavojin
ga, vedanti pasauli prie ka
tastrofos ?!

Darbo Žmonių 
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EISEJAS DAVE INDŽI0MKSIN4 PRIEŠ ANGLIAKASIUS
MARYLAND!) APELIACIJŲ TEISMAS 
UŽGYRE raudonbaubiška ĮSTATĄ
Gresia iki 20 Metų Kalėjimo 
Vadinamiems “Neištikimiems”

ANNAPOLIS, 
Maryland© valstijos apelia
cijų teismas parėmė valsti- 
jinį Oberio įstatymą, reika
laujantį kontroliuot žmonių 
mintis.

Pirmiaus tą įstatymą at
metė Baltimorės apskrities 
teisėjas Joseph Sherbow. Jis 
pareiškė, jog Oberio įstaty
mas laužo konstitucines žo
džio ir minties laisves.

Apeliacijas prieš tą įsta
tymą davė Piliečiu Komite
tas ir Marylando Komunis
tų Partija. Apeliacinis teis
mas atmetė jas.

Oberio įstatymas reika
lauja:

Bausti iki 20 metų kalė
jimo ir $20,000 asmenis, 
tocįu, 
keisti valdžią;

Md. —'rį buvo nuteista 11 komu
nistu vadu New Yorke.

Surinkta daugiau kaip 
15 tūkstančių Maryland^ 
piliečių parašų, reikalau
jančių per visuotinus balsa
vimus nuspręsti, ar užgirti 
ar atmesti Oberio įstatymą. 
Balsavimai įvyks lapkričio 
mėnesį. /

100 Žymią Amerikiečių 
Ragina Tartis su 
Sovietais dėl H-Bombos

NEW YORK. — Penki 
protestantų vyskupai ir 

jimo ir $20,000 asmenis, daugiau kaip 100 kitų neli
esa, siūlančius verstinai pa-;£™U vadovų, mokslininku, 
keisti valdžią; penkiems’rašytojų ir visuomenės vei- 
metams įkalinti žmones pripkejų iš 24 valstijų pasiun- 
klausančius tariamoms 
ištikimoms” organizacijom;j 
isteigt specialią politinę po
liciją šniukštinėjimui žmo
nių minčių; priversti visus 

' mokytojus i_ _________
Velionis prezidentas R°ose-[ prisiekti ištikimybę.

veltas sakė, jog Amerika gali Oberio ___  Z
susitarti su Tarybų Sąjunga. c|a]jm yra kopija f-ederalio 

Velionis Wendell i <ie į gmp.p0 įstatymo, pagal ku-

veltas sakė, .jog Amerika gali

‘fne-:tė prezidentui Trumanui 
! laišką, ragindami tuojau 
1 pradėt derybas su Sovietų 
Sąjunga, kad išvengus karo 
atominėmis bei hydrogen© 

ir valdininkus bombomis.

Velionis Wendell 
sake panašiai.

Buvęs krašto vice-preziden- —-----------------------------------
tas, Henry A. Wallace, sako, Trumanas Atsisako nuo 
jog mes galime ir privalome Dervbil su Sovietais 
susitarti su Tarybų Sąjunga. I W/-2RHNCT0N.

Wallace mano, jog prezi
WASHINGTON. — Pre- 

į- : zid. Trumanas užgyrė vals- 
dentas Trumanas turėtų susi- | tybės sekretoriaus D. Ache- 

*“ "7 '."""""'šono pareiškimą, kad Ame
rika neis į derybas su So
vietais dėl atominių - hyd
rogen© bombų uždraudimo.

tikti su Stalinu ir ten išspręs- | 
ti visus neaiškumus bei nesu- ' 
sipratimus.

žmonės, kurie žino Tarybų 
Sąjungą, nuolat skelbia, jog 
toji šalis, — jos liaudis ir vy-x 
riausybė, — nori taikos, nieko 
daugiau, kaip taikos, kad ga
lėtą kraštą atstatyti ir jį lai
mingu, pilnu gausos padary
ti.

Bet mūsų gerbiamas valsty
bės sekretorius, 
kia, jog 
mes nei

štai, pareiš- 
susitarti negalima ir 
nebandysime tartis!

manyti, jog šis vals-Tenka
tybės sekretoriaus pareiškimas 
nesulaikys Amerikos liaudies 
nuo kovos už taiką.

Atrodo, kad jis tik dar la
biau paakstins kiekvieną už 
taiką nusistačiusį žmogi] dar
buotis dėl šaltojo karo baigi
mo.

Man rodosi, jog Progresy
vių Partija, kurios suvažiavi
mas įvyks š. m. vasario 25-26 
dd., tuo klausimu 
žodį tars.

taipgi savo

kryžiokų 
ties laisvie- 
Vilnis, be

Naujieji imigrantai (dipu- 
dalyvavo tame

Rašydama apie 
pikietą, pastatytą 
čių suvažiavimu, 
kitko, žymi: 

i
kai), kurie 
hitleriniame žygyje, tik dau
giau save numaskavo, pasiro
dė; kuo jie yra ir ko jie bėgo 
iš Lietuvos.

“Jie taipgi padarė skriaudą 
visiems naujiesiems imigran
tams ,nes juk prastai žiūrės 
abelnai į naujai atvykusius,

ABRAOMAS LINCOLNAS,

švenčiamas vasario 12 d. Jis gimė 1809 m. vasario 12.

Naujoji Kinija Kaltina Ameriką 
Už Ramių Miestų Bombardavimų

PEKING, Kinija. Ki
nijos Liaudies Respublikos 
radijas sakė, jog Čiang 
Kai-šeko tautininkai iš For- 
mozos salos, pagal ameriko
nų patvarkymus, bombar
duoja civilinius Kinijos 
miestus, vartodami ameriki
nius lėktuvus ir amerikines

Jie savo laiške tvirtina, 
įstatymas žymia kad galima būtų Jungti

nėms Valstijoms susitaikyti 
su Sovietų Sąjunga ir san
taikoje gyventi.

Tą paraginimą prez. Tru- bombas. Ir tokiais žygiais j 
pianui pasirašė Chicagos vien sausio 25 d. ir vasario 
protestantų vyskupas W. J. 6 d- huvo nužudyta bei sun- 
Walls, San Francisco epis- ^iai sužeista 1,000 civilinių 
kopalų vyskupas Edward L. žmonių Šanghajuje. 
Parsons, trys kiti vysku
pai; garsus rašytojas Tho- įtarė, kad Amerika planuo- 
mas Manu, tarptautines ja karą ne tik atominėmis 
Nobelio dovanos laimėtojas; 
Californijos Technologijos 
Instituto profesorius Linus,vn 
Pauling, Columbijos Uni-! amerikiečių.

Jankiai ir Kanadiečiai 
Išvien Manevruoja

YUKON. — 5,200 Jung
tinių Valstijų ir Kanados 
kareivių ir 100 lėktuvų iš
vien daro karinius prati-

Liaudies radijas kartu

versiteto prof. Robertas S. 
Lynd ir eilė kitų įžymių

UŽDRAUDĖ REIKALAUTI SENATVĖS 
PENSIJŲ IR UNIJOS PRIPAŽINIMO
Kitas I ndžionkšinas Tiesiogiai 
Laužys Angliakasių Streiką

WASHINGTON. — Fe- ko reikalauti: 
derails apskrities teisėjas! Palaikyt senatvės pensi- 
Richmond B. Keech davė in- jų ir sveikatos fondą sam- 
džionkšiną - drausmę, įsa- dytojų lėšomis ir padidint 
kydamas Mainierių Unijai kompanijų įmokėjimus į tą 
atšaukt svarbiausius jos fondą, 
reikalavimus dėl naujos su
tarties su minkštosios ang- rių Uniją, 
lies kompanijomis. Teisėjas 
Keech uždraudė unijai štai laisvę apleisti darbą, kada 

jie “nenori ar negali” dirb
ti.

Taigi teisėjo indžionkši- 
nas liepia mainieriams at
sisakyti nuo pačių pamati
nių reikalavimų. Teisėjas - 
atrado, kad tie reikalavi
mai priešingi Tafto-Hart- 
1-ey’o įstatymui.

Šis indžionkšinas nekliu
do tiktai vieno dalyko — 
streiko dėl paprasto algų 
pakėlimo.

Bet prezidentas Truma
nas planuoja išimti kitą 
teismo indžionkšiną, kuris 

• lieptu visiems 400,000 min
kštosios anglies streikierių 
grįžti darban ir pilnai dirb
ti per 80 dienų, pagal Taf- 
to-Hartley’o įstatymą.

Pranešama, jog Truma
nas ateinančią savaitę gaus 
tokį indžionkšiną prieš 
Mainierių Uniją. č

Anglies kompanijos kry
kštauja iš džiaugsmo dėl 
teisėjo Keecho duoto in- 
džionkšinb prieš senatvės 
pensiją mainieriams ir 
prieš jų unijos pripažinimą.

Suprantama, jog kitos 
pramonės, pasinaudodamos 
Keecho patvarkymu, taipgi 
bandys panaikint senatvės 
pensiją savo darbininkams.

Kongresmanai Užgyrė 
$165,000,000 Čiangui 
Ir Pietinei Korėjai

Tikrai pripažint Mainie-

Palikt angliakasiams

WASHINGTON. — Kon
greso Atstovų Rūmas 240 
balsų prieš 134 nutarė pa
skirti dešiniajai pietinės 
Korėjos valdžiai dar 60 mi- 
lionų dolerių, o Čiang Kai- 
šeko kinams tautininkams 
Formozoje — 105 milionus 
dolerių iki birželio mėnesio 
pabaigos šiemet.

Pirm trijų savaičių kon- 
gresmanai buvo atmetę to
lesnę paramą pietinei Korė
jai 192 balsais prieš 191. 
Dabar gi Trumano valdžia 
subūrė visas kongresines sa
vo jėgas, kad užgirtų jos 
pasiūlymą dėl Korėjos.

bombomis, bet ir mirtingų
jų ligų perais. » G 

Tas radijas taipgi sakė, 
jog vadinami 
amerikonai ir japonai lakū
nai padeda Čiango tautinin
kams bombarduoti ramius 
Kinijos miestus ir žudyti jų 
gyventojus.

Tarp kitko jie, su genero
lo MacArthuro užgyrimu, 
ardė bombomis ir Šangha- 
jaus elektros dirbyklą, ku
rios savininkai yra ameri
konai, kaip tvirtina Naujo
sios Kinijos radijas. Sykiu 
radijas teigė, kad japonų 
paskleisti mirtingųjų ligų- 
perai numarino 12,000 žmo
nių Mandžurijoj 1947 me- ORAS: — Nešalta, 
tais.

a

“savanoriai”

PROTESTO STREIKAS 
VISOJ ITALIJOJ

ROMA. — Ketvirtadieni 
įvyko visuotinas darbinin
kų streikas ištisoj Italijoj 
per 15 minučių, protestuo
jant, kad policija nušovė 6 
darbininkus Modenos

’ te praeitą mėnesį.

apsiniaukę, lietus.

KODĖL VALDŽIA SKIRIA LABDARYBEMS GENDANČIUS 
JOS SANDELIUOSE KIAUŠINIUS, PILNJ LR BULVES

WASHINGTON. — Val
džia nutarė atiduoti miesti-

mus kanadinėje Yukon te- nėms ir valstijinėms labda-
ritorijojė ir artimajame 
Alaskos ruožte. Lavinasi, 
kaip atmušt “įsiveržėlį,” 
tai yra Sovietus.

Tie manevrai 
smarkiuose šalčiuose ir gi
liuose snieguose, kur pirm 
dviejų savaičių žuvo kari
nio Amerikos transporto lė
ktuvas C-54 su 44 žmonė
mis.

daromi

ypač iš Vokietijos.
“Verta pažymėti, jog kurs

tytojai patys pikiete nedaly
vavo. Jie automobiliu j e su
sitraukę tupėjo toliau nuo tos 
vietos.“

Mums pasakoja kai kurie 
piliečiai, jog dipukų kursty
tojai (pikietuoti) vaikšto nu
leidę nosis: niekad nemanė, 
kad jų pastangos susilauks 
tokio fiasko, kokio susilaukė.

O vis tai dėka tam, kad mū
sų žmonės laikosi tvirtai ir 
vieningai.

rybėms 169 milionus svarų 
džiovinto pieno ir 73 milio
nus džiovintų kiaušinių, ku
rie per paskutinius dvejus 
metus buvo sukrauti valdi
niuose sandėliuose. Tie val
gio produktai sugestų, jeigu 
toliau būtų laikomi sandė
liuose.

Brangino Produktus 
į Vartotojams

Už tuos kiaušinius val
džia sumokėjo farmeriams 
95 milionus dolerių, o už 
pieną 20 milionų dolerių. 
Juos valdžia supirkinėjo, 
kad nebūtų per daug kiauši
nių ir pieno vežama į mies
tus, nes tuomet nupultų 
kiaušinių ir pieno kainos. 
Taigi supirkinėjimais val
džia pabrangino kiaušinius 
ir pieną vartotojams.

Valdžia, pagal Kongreso 
nutarimą, mokėjo farme
riams vadinamas “teisin-

gas” (parity) kainas; džio
vino, milteliais vertė su
pirktus kiaušinius ir pieną 
ir krovė į sandėlius.

Praeitą mėnesį valdžia 
paskelbė, kad jos sandėliuo
se yra 50 milionų bušelių 
atliekamų bulvių, kurios 
pradeda gesti, ir-reikės jas 
sunaikinti arba labdarybėm 
atiduoti, jeigu neatsiras

Kongreso išleistas įstaty
mas užgina dovanai duoti 
bulves bei kitus valdžios su
pirktus maisto produktus, 
jeigu dar galima būtų juos 
bet kam parduoti.

Tas bulves valdžia taipgi 
supirko, kad suturėtų jas 
nuo rinkos ir tokiu būdu pa
laikytų gana aukštas kai
nas, kurias turi mokėti var
totojai.
Kanadinės Bulvės Pigesnės, 

negu Amerikinės
Tokia “saliamoniška” ka

pitalistinė gudrybė privedė 
prie to, kad amerikiečiai ga-

Ii pigiau pirkti Kanados 
bulves, negu savoje šalyje 
užaugintas. Ir šią pat savai
tę amerikietis valgių speku
liantas J. S-egari parsitrau
kė iš Kanados milioną sva
rų bulvių, žymiai pigiau už 
jas mokėdamas, negu už įla- 
mines bulves.
Vėl Supirkinėja ir Krauna 

j Sandėlius
Kuomet seniau supirkti 

ir sudžiovinti kiaušiniai 
genda valdžios sandėliuose, 
tai valdžia vėl supirkinėja 
šviežius kiaušinius ir, pa
versdama .juos* milteliais, 
krauna į sandėlius, kad nau
dotojai turėtų mokėti gana 
aukštas kainas už kiauši
nius krautuvėse. Tuo tikslu 
supirkinėja ir šviežias bul
ves. Už šias bulves valdžia 
sumokės bent 80 milionų do
lerių per metus ir vėl berg
ždžiai laikys sandėliuose 
iki gedimo ,kaip sako demo
kratas kongresmanas F. 
Edward Hebert’as. Jisai

mies-

Sovietai Stato Naują 
Didžiuli Universitetą

stebisi iš tokio šeimininka
vimo:

— Taksų mokėtojai turi 
per metus sumokėti 80 iki 
85 milionų dolerių, kad ne
leistų bulvėms nupigti. Pas
kui jie turi iš kito kiše- 
niaus brangiau mokėti už 
bulves, kuomet jas perka iš 
krautuvių.

Pristatymo Lėšos
Washington© valdžia pa

tvarkė, kad jeigu valstija 
ar miestas nori savo labda- 
rybėms dovanai gauti “at
liekamų” bulvių, džioyintų 
kiaušinių ar pieno, tai turi 
apmokėti jų atvežimo lėšas.

Valdžia planavo tiesiog 
s u n a i k inti “perviršius” 
kiaušinių, pieno ir bulvių. 
Bet prieš naikinimą pakilo 
smarkūs, skaitlingi piliečių 
protestai ir reikalavimai 
atiduoti tuos produktus pa- 
šaipi nėms, labdaringoms 
įstaigoms. Todėl valdžia ir 
sutiko su tokia “geradarys
te.”

Maskva. — Lenino Kal
vose arti Maskvos yra sta
tomas naujas, didžiausias 
universitetas iš marmuro, 
granito ir plieno. Universi
teto rūmai užims 90 akrų 
plotą, o su jo aikštėmis — 
viso 420 akrų.

Traukiniai kasdien atga
bena visokių spalvų marmu
rą iš Rusijos, Gruzijos ir 
Uzbekistano, o iš Ukrainos 
raudoną ir pilką granitą.

Universitetas turės tiek 
patalpų, kad galėtų sutal
pinti visus 60,000 miesto 
gyventojus.

Vietnamas Paskyrė Savo 
Ambasadorių Maskvai

SAIGON, Indo-Kina. — 
Demokratinė Vietnamo Re
spublika paskyrė Phamą C< 
Tachą kaip savo 
riu Maskvai.

SOFIJA. — 
taipgi pripažino 
respubliką.

ambasado

Bulgarija
Vietnamo
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Dar Milionaš Šeimą Nebeužmato Duonos
Vėl milionaš darbo žmonių tapo pastūmėti į bedarbių 

eiles vieno tiktai mėnesio laikotarpiu baigiantis 1949- 
tiems ir prasidėjus 1950-tiems metams. Sausio 14-tą ša
lyje buvo 4,480,000 bedarbių, kaip skelbia paties valdinio 
Komercijos Department© skaitlinės.

Unijos, kurios arčiau žino'darbininkų padėti, priskaito 
iki 6 milionų atleistų iš darbo.

Kuria skaitline rokuosime, vis viena matome milžiniš
ką armiją stumiamų į beviltę ir daugelį į pražūtį. Pade-1 
tis kritiška, aršesnė už buvusią bile kada nuo pabaigos I 
paskiausi© karo. Šiemet bedarbių apie dviemis milionais 
daugiau negu buvo pernai tuo pat laikotarpiu.

Kur link stumiami milionai žmonių, kuriems darbas 
yra viskuo: duona ir pastoge, viltimi ir šeima, sveikata 
ir gyvybe?

Dalis iš tų naujai atleistųjų milionų gaus nedarbo ap- 
draudą per keliolika savaičių ar pusmetį, šiaip taip ver
sis. Dalis jų dar turi sutaupų. Bet kokia rytdiena tų mi
lionų, kurie dirbo neapdraustuose darbuose; kurie jau 
pernai nedirbo ir baigė išimti nedarbo apdraudą; ku
riems reikalas išlaikyti didelę šeimą, nesveikatos, nelai
mės nedaleido dasigy-venti sutaupų? Jų ateitis juoda. 
Jiems duonelė darosi nebeužmatoma.

Gyvenančių su ta diena, skurstančių net gerlaikiais 
Amerikoje buvo prirokuojama apie trečdalis šalies gy
ventojų. Skurdas plinta ir aštrėja nedarbo metu.

Atsimintina, kad didelis nuošimtis atleidžiamųjų dar j 
turi išlaikytinių: paliegusių tėvų, mažų vaikų. Yra jau-' 
nimo, norinčio mokytis, mylėtįs, vestis, auklėti šeima.

Ar steigsime Truman villes ir vėl turėsime pražuvusią I 
gentkartę, kaip turėjome Hooyervillių laikais?

Tokių aukų nereikia. Ištekliaus turime. Tiktai reikia Į 
šalies gamtinį turtą ir smegenis nuo atominių ar h-bom-1 
bu ir svaitėjimų užkariauti pasaulį pasukti į kūrybą ša- ■ 
liai ir žmonių gerovei — bus darbų ir uždarbių. Unijų 
viršininkai taipgi padėtų prašalinti nedarbą, jeigu vie-: 
ton lauminėti “raudonųjų raganų,” vienytų darbininkus 
ir reikalautų trumpesnių darbo valandų ir didesnių už-1 
darbių. 'u ' i

BIJOSI NAUJŲ IDĖJŲ
Laikraščio The Daily Com* 

pass kolumnistas I. F. 
Stone kritikuoja sentorius, 
kurie baisiai išsigandę 
“raudonojo pavojaus.”

Išgąstis gavosi federalės 
FBI įstaigos viršininkui J. 
Edgar Hoover’iui pareika
lavus Senatinio Paskyroms 
Komiteto skirti gana pini
gų pasamdyti dar 700 šni
pų sekti pažangiuosius ir 
darbininkus. Pažangiųjų vi
soje šalyje esą 540,000.

Kaip jie tai sužinojo?
Sužinoti (ant popieros) 

labai .lengva. Jie parokavo 
“korteles nešiojančių”-, ko
munistų esant 54,000, Pas
kui spėjo, kad kiekvienas 
galįs turėti po 10 pritarėjų 
prietelių.

Mr Stone tuos bailius tė-

reikalingos lietuvių ir Lie
tuvos reikalams. Jos pasiro
do esančios tas šulinys, iš 
kurio reikia gerti, tad ne
vertėjo į jį spjaudyt.” (Dir
vų, sausio 26 d.)

Rastenis turi mintyje 
Smetonos “ambasadorius,” 
su kuriais per tūlą laiką 
Tarybos lyderiai nenorėjo 
skaitytis, nenorėjo jų pri
pažinti.

Čia reikia pripažinti, kad 
smetonininkai laimėjo. t Jie 
privertė Grigaitį ir Šimutį 
gerti iš riebiai prisjaudyto 
smetoninio šulinio.

Į mūsų miestą šių “gri- 
norių,” abiejų lyčių, senų 
ir jaunų, privažiavo gana 
daug. Ir vis ištisos šeimos, 
tik koks desėtkas pavienių.

Inai dipukų viršilos turėjo 
piktus tikslus: kenkti Lie- 
|tuvai; pasipinigauti Ameri- 

nepajėgiau Los lietuvių aukomis; įsigy
ti stumdomą įrankį pulti

pSlOU

nieko dirbti.
Į Tą patvirtino ir farme- darbo žmones ir progresy-

• 1 • T o. n n x t irys, mano jaunų dienų ge- vius. Jus čia atvažiavot vi- 
ras draugas. Jis sakė: su lietuvių pinigais, ne tųsu lietuvių pinigais, ne tų

Kai jis atvyko pas ma- ponų. O dabar už tos pat vi- 
Man'teko 'kaTbTtls suskelėtu ne- buvo vos gyvas> pajuo-suomenės sudėtus pinigus 

eietu. dęg; eidamas siūbavo, kaip mobilizuoja jus eiti pikie- 
smilga vėjo pučiama. Ture- tuoti, ardyti susirinkimus,Jau yra patikrinta: pas ko

kių pažvalgų žmones jie pakėTXi • in X j°m Parinkti maistą: j koncertus, bankietus tų pa
taikė apsistoti, kap kalbd mgS0Sj kiaušinių, vaisių, i čių lietuvių, kurie gausiai 

vaisių sunkos, pieno. O jis'aukojo, kad jūs galėtumėt 
galėjo gerai valgyti ir tuoj; atvažiuoti į šią šalį.

Su tais, kurie apsigyveno atsigavo. Per tris savaites'

jų globėjas, taip kalba jie 
patys.

Ką jūs manote tuomi at-
pas savo giminaiti fašistų nieko nedavėm dirbti. Da- Kickti? Jūs, dar neseniai at- 
suklaidintą fanatiką, jokiu bar su juo kas kita: veidai vykusieji į šią šalį, veikiau- 
----„ . - -O paraudonėjo, vikrus, drū-:Sia ciar nežinot, kad Ameri- 
piakeikia Taiybų Lietuvos tas, dirba gerai viską, ką ^os laisvė yra atpirkta žmo-
būdu negali susikalbėti. Jie paraudonėjo, vikrus, drū-!sja, cįar nežinot, kad Ameri-

PAMIRŠO KITUS 
KRAŠTUS

Kalbėdamas apie Francū-

rusus, komu- jam paduosi.vyriausybę, i 
nistus. Jiems ir Lietuvoje 
nebeliko nei vieno lietuvio, 
visi išvežti. Sibiran, ir t.t.

’ zB0Sv;S0C^ks^. išmetimą iš ju paj]<u piktu tiradų ne- 
valdzios, Naujienos sako: | 

“Tokių keblumų valdžia 
viškai paglosto. Tie 540,000 būtų išvengusi, jeigu ji ne

tiktai trečdalį 1 būtų panaikinusi kainų,tuvoje jis turėjo žemės.

pabėgo ar buvo 
turėtų pasmerkti ne Tary
bų Lietuvos vyriausybę, ne 
rusus ar komunistus, o tik 

—Trisdešimt penkis mar-' savus fašistus, nes šie mū- 
gus, — atsakė jis.

. . llv. .. . — Jei taip, tai jūs buvot'pė ar norėjo iščiulpti pas-
išsigandęs mažesnės bai, ir valdžia jiems nusilei-^s|-ampus ūkininkas, buožė, kritinius mūsų syvus.

- ’ do. Kainų reguliavimą pa- j tarybinė vyriausybė
nusavino jūsų žemės 1940 
metais?

— Beveik pusę. Ne tik že
mę, bet ir gyvulius ir inven
torių atėmė.

verta nei kartoti.
Tūlo užklausiau, kiek Lie-

tesudaro tiktai trečdalį 1 būtų panaikinusi 1 
nuošimčio visų gyventojų, kontrolės. Bet privačiai in-| 
nėra ko nuogąstauti. “Nie-1 teresai kėlė triukšmą, rei- 
kad didesnis slėnius nebuvo kalaudami ‘laisvės’ preky- 
taip i 
peliūkštės,” sako jis. <

Jisai toliau pastebi, jog naikinus, visos prekės ėmė Į 
radikalų platformos visuo-Į smarkiai brangti; o darbi-j 
met buvo • išbandomuoju i ninku atlyginimai yra 
lauku naujoms idėjoms, ku- guliuojami. 
rias priimtosios partijos 
nusavina tik vėliau. “Pavo-'ir kapitalo .eina visose šaly- 
jus Amerikai šiandien glū-lse, tik nevisur ji reiškiasi 
di ne tame, kad mes turėtu-1 tokioje pat formoje” (N 
me perdaug .radikalų, bet I vas. 8 d.) J 
tame, kad mes teturime! Tik vieną dalyką menše-i 
permažai.” Iviku dienraštis pamiršo:; d. m , . , . .

1 Jis pamiršo, kad yra šalysJok,a Y™ teisinga 
| be kapitalo, tai yra, be ka- i va^z,a’ z”.lonilJ v?!(lz,.a- , 
pitalistu, be išnaudotoju,! Buvusioji buoziene dar 
pamiršo, kad tose šalyse to-'smarkiau pradėjo neigti da-

re-

“Panaši kova tarp darbo

nių revoliucijonierių krau
ju. Šimtai tūkstančių bran- 

žmonijos sūnų*ir
Šis dipukas pasakojo:
— Visi lietuviai, neatsi- giausių 

žvelgiant, patys iš Lietuvos dukrų aukojo gyvybes, kad 
pabėgo ar buvo ištremti,'mes šioje šalyje gyvendami

su “broliai Kristuje” iščiul-

WlUHII ■ -•» - - —

— Štai ką, — sako jis, 
— turėtų žinoti visi lietu
viai: Vokietijoj visų stovyk
lų perdėtiniais - viršilomis 
buvo lietuviai ant lietuviu, C f 

lenkai ant lenkų, rusai ant 
usko tu- rusų, ir t.t. Nors vokiečiai 
tarybinei fašistai buvo vyriausi, bet 

*’l valdžia iš jūsų paėmė dalį i jie, būdami to paties plau- 
jir davė tiems,

1 - ------- --------------------------------------------

kurie nieko ko, kaip ir išgamos lietu-
i neturėjo ,kad ir jie galėtų viai, pastariesiems davė pil-

Republikonų Partijos Programa
Nelabai seniai susirinko republikonų partijos šulai ir 

iškepė ilgą programą. Tegul, girdi, Amerikos žmonės 
mato, ko mes siekiame šiemet ir ko sieksime už poros 
metų, kai įvyks prezidentiniai rinkimai.

O republikonai siekia labai daug. Jie norėtų vienu ran
kos pamojimu iššluoti iš Amerikos viską, ką jos'žmonės 
yra išsikovoję per desėtką kitą paskutinių metų. Jie no
rėtų sustiprinti visas didžiojo kapitalo pozicijas. Jie no
rėtų, kad niekas nepajudintų jų numylėto Taft-Hartley 
įstatymo prieš organizuotus darbininkus.

Kas liečia šios šalies užsieninę politiką, tai republiko
nai tik tiek nesutinka su trumaniniais demokratais, kad 
šie eina per lėtai ir per arti. Jie norėtų smarkiau ruoštis 
prie naujo karo. Jie reikalauja dar aštriau kalbėtis su 
Tarybų Sąjunga. Jie, būdami galioje, kaip bematant iš 
visur iššluotu komunizmą.

Šioje savo programoje reakcijonierių partija iškėlė 
tikrai įdomų ©balsį. Jos obalsis yra: “Liberty against so
cialism” (Laisvė Prieš Socializmą). Jeigu vidutinis ame
rikietis nė su žiburiu negalėtų pastebėti socializmo, stor
žieviai reakcijonieriai iš republikonų partijos socializmą 
jau mato visuose šio didelio krašto kampuose. Demokra
tų ir Trumano “welfare state” esąs niekas daugiau, kaip 
gryniausio kraujo socializmas.- Duokite jiems valstybės 
lovio vairą ir jie su tuo “socializmu” apsidirbs be jokių 
ceremonijų.

Klausimas dabar lieka tik vienas: Ar Amerikos žmo
nės šio rudens ir li942 metų rinkimuose “pakvies? repub- 
likonus prie to vairo? Labai galimas daiktas, kad jie ir 
vėl “nesusipras,” kaip nesusiprato per paskutinius šeši> 
liką ar septyniolika metų. ' • . ' '

Jis Turi Auksą, Bet Duokite Jam Dolerių
Iš Washington© ateina prastos žinios. Mūsų vyriausy

bė dar vis tebeflirtuoja su šalies netekusiu buvusiu Ki
nijos diktatoriumi čiang Kai-šeku. Kaip pasirodp, tai 
Čiangas tebešvaisto milijonus Amerikos dolerių.

Dar daugiau: Iš Formozos praneša, kad Čiangas nori 
ir tikisi tų dolerių gauti dar daugiau.

Ir tuo pačiu kartu Čiangas giriasi, kad jis pasivogė ir 
iš Kinijos išsivežė visą jos auksą. Jis turi visą krašto 
auksą, bet jūs duokite jam dolerių vedimui karo!

Bet kiekvienas doleris, duotas Čiangui,' yra blogiau 
negu j vandenį numestas. Mūsų dolerių pagalba jis gali 
palaikyti desėtką kitą lėktuvų ir jais bombarduoti iš 
oro Kinijos miestus, masiniai žudyti Kinijos žmones.

Kaip dar ilgai mūs vyriausybė laikysis tos pragaištin
gos politikos?

Ar Užimsime Japoniją?
Komercinėje spaudoje pasirodė rimtų diskusijų apie 

padėtį Japonijoje. Atvirai kalbama, kad mūsų ginkluotos 
jėgos iš Japonijos jau niekuomet nebepasitrauks. Dabar
tiniai Japonijos valdovai pilnai sutinka paversti Japo-

JEIGU PROGRESYVIAI 
SUSIVIENYTŲ, JIE LAI

MĖTŲ RINKIMUS
Tai pripažino New York© 

gubernatorius Dewey savo 
prelekcijoje Princeton Uni
versitete praėjusį trečiadie
ni, tuomi akstindamas vai- L- 7 • 
dančiųjų partijų bendrą 
frontą.

Dewey' garbino abiejų 
valdančiųjų partijų mokėji
mą susivienyti ten, kur dėl
progresyvių vieningumo j ką ji norės? 
gresia pavojus valdantie-i Jaunikis. — Taip, tamis-1 — Ne, ne, ne! Jie ten 
siems pralaimėti' prieš pro-jta; ji sake, jog ji nori tik- 'negyvena — vienu balsu at- 
gresyvius. Ir pripažino tą, tai manęs.

ną valią elgtis su savo tau
tiečiais taip, kaip jiems pa
tiko. Tuo naudodamiesi, vi
sokį Smetonos buvusieji ge-

kios kovos tarpe darbo iribart™2 valdžią ir jos pa^nerolai, dvarponiai, kunigai 
kapitalo nėra ir negali būti.lreigūnus. Užklausiau, ar .................... 1

i in mt-tln .T i uktiltP Ino-

S y p s e n o S!^ijos ’agert
Dukters noras

Tėvas.— Ir tu manai, 
lesi duoti mano dukrai

turėtume laisvę žodžio, lais
vę susirinkimų, laisvę rašy
ti. Kad niekas nedrįstų mus 
terorizuoti, ardyti mitingus, 
prakalbas, pramogas. Jūs, 
kurie tik dabar atvykot į šią 
šalį, dar neapsipažinę su jos * 
tvarka, jos liaudimi, jos pa
pročiais — vely palauktu
me! ir pasidairytumėt, kas 
ir kam jus perka. Nemany
kit, kad ši isterija tęsis am
žinai. Amerikos liaudis ko
vinga, jei ne šiandien, tai 
rytoj ji nušluos teroro mo- 
bilizuotojus - isterikus. Ji 
netoleruos jokio Hitlerio.
žodis Apie tą Fašistų Ta

riamąją Pabaisą—Sibirą
Fašistai, ypačiai social- 

fašistai, taip įprato gąsdint 
- Sibiru mažiau nusimanan- 
ičius žmones. Kuo gi yra Si- 
ibiras? Kuo buvo praeityje? 
i Kuo yra dabar?

Caro Mikės laikais caras 
ištremdavo Sibiran savo po
litinius priešus, taip pat ir 
visokius kriminalistus. Jie 
ten, prie tačkų prirakinti 
retežiais, turėjo sunkiai 
dirbti. O mažiau nusikaltū- 
sius ar turinčius galingus 
užtarėjus ir išvarydavo ten 
ir palikdavo platybėse “lai
svoje” “paselenijoje.” Tokių 
ten daug atsirado ir lietu
vių. Neturėdami galimybių 
sugrįžti į tėvynę, pasiekti 
už tūkstančių mylių buvu
sias geležinkelių stotis, tu
rėjo ten apsigyventi. Laikui 
bėgant jie priprato prie są
lygų, įsikūrė ūkelius, vedė, 
išaugino šeimas.

Kai įsikūrė Rusijoj tary
binė vyriausybė, * Sibiras, 
kaip ir kiti buvusios impe
rijos kraštai, patapo laisvu. 
Jo žmonių gyvenimas page
rėjo. Steigiami nauji fabri
kai, miestai, tiesiami gele
žinkeliai.

Bėgiu pastarojo karo Lie
tuvą matė ir Sibiro lietuvių 
sūnūs. Matė ją per ją vyda
mi Hitlerio “viršžmogius.” 
Nuo tėvų girdėtą gražią 
šalelę Lietuvą dabar jiems 
prisiėjo išlaisvinti. Deja, 
liktis joje nenorėjo. Jie sa
kė — graži mūsų tėvų ša
lelė Lietuva, bet mūsų Si
biras dar gražesnis! Mes 
ten gimėm, gyvenom, ten 
norime ir sugrįžti.

Sibiras — vienas turtin
giausių žemės turtais, že
mės rutulyje nerasi kito 
jam lygaus. Ir visa tai da
bar tarybinė vyriausybė pa
suko tarnauti liaudies rei
kalams. Todėl dabar žodis 
“Sibiras” turi būti tariamas 
su meile ir pasididžiavimu, 
nereikia baimintis juomi.

Susninkų Jurgis,

i’ ji'nuo mūsų viską vogė, maži-' 
;tą matė. Ji atsakė, jog tū-’no davinį; o gautus iš Ame-' 
Įlas kunigėlis, atbėgęs į Vo- rikos lietuvių aukų pinigus,! 

tai pasako- drabužius, avalynę, maistą,! 
kas tik buvo geriausio, pa- 

— O kas būtų, jei dabar tys sunaudodavo. Kitką 
iš Lietuvos gautumėt laišką parduodavo juodojoje rinko

je tiems, kurie turėjo pini
gų tas prekes pirkti. O mes, 
paprasti žmoneliai, turėjo
me pasitenkinti tais trupi
niais, kurie atlikdavo nuo 
ponų ir jų šunelių stalo.

Karas baigėsi, atėjo mū
sų laukti amerikonai, ang
lai, bet mūsų padėtis nepa
gerėjo ir tuomet dėka tiems 
mūsų tautiečiams fašistams.

— Kodėl negrįžo! Lietu
von? — paklausiau jo.

— Sugrįžti nebuvo taip 
lengva, kaip jums atrodo. 
Mūsų tie tautiečiai fašistai 
nenorėjo į Tarybų Lietuvą 
išleisti nei vieno. O pabėg
ti nežinojom kur ir nežino
jom, kaip toli nubėgsi...

Dabar miestelyje dažnai 
matau vaikštinėjant šiuos 
nusiminusius jaunuolius. 
Gaila, graudu į juos žiūrėti. 
O kaip dabar Tarybų Lietu
voje jie būtų reikalingi! 
Kiek naudingo darbo tėvy
nei būtų nudirbę! Kiek 
žmonijai taip reikalingo ta
lento-būtų išvystę, išsimoks
linę! Kas jais čionai taip 
.tėviškai rūpinsis, mokslins, 
kaip kad Tarybų Lietuvos 
vyriausybė rūpinasi savo 
jaunuoliais.

žodis Dipukams
Dipukai manė, kad virši

los jų tautiečiai Vokietijoje 
draudimu jiems grįžti į Ta
rybų Lietuvą, ‘ raginimu 
emigruoti užsienin, rūpina
si jais iš užuojautos, nuo
širdumo, nori juos išgelbėti 
iš vokiško pragaro. Jie, na
bagučiai, nepajėgė supras
ti, kad tie ją “gelbėtojai” 
yra pikčiausi Lietuvos liau
dies priešai.

Nesuprato dipukai, kad 
piršdami jiems emigruoti į 
Angliją, Australiją, Kana
dą, Jungtines Valstijas po-

ga- nuo sūnaus arba sesutės, 
tą, kad jie tėviškėje gražiai gy- 

'vena?...
— Ne,

gresyvius. Ir pripažino tą, 
ką progresyviai seniai sa
kė, būtent, kad abi partijos 
viena nuo kitos “ne pertoli 
visais pamatiniais mūsų 
sistemos klausimais.”

Kodėl jis toks aštrus
“Tu atrodai pusėtinai aš

trus, mažasis Petreli.”
“Taip tai, aš turiu būti 

aštrus, nes mano tėvas kai 
kada du ar tris sykius į sa
vaitę pusto mane su diržu.”

SMETONININKAI NEPA
SITAISĖ

Smetonines Dirvos redak
torius V. Rastenis rašo:

“Amerikos Lietuviu Vi- z .... .
šuoliniame Kongrese Tary- riu tave nubausti, Simuk?” 
bos sekretorius, paminėda
mas, kad tautinė srovė vėl 
grįžo į bendrą darbą Tary
boje, išsitarė, kad ji tai pa
darė, pasisakiusi už demo
kratinę santvarką būsimoje 
Lietuvoje.”
Ne tik tame “kongrese,” 

feet dar daug pirmiau Gri
gaitis ir Šimutis svietui aiš
kino, kad jie pasibučiavo su 
Smetonos garbintojais tik 
todėl, kad šie iš fašistų pa
sidarė demokratais! Bet 
dafear visų smetonininkų 
vardu Rastenis griežtai pa
reiškia: “Mes kartą jau pa
stebėjome, kad ne dėl demo
kratijos iš Tarybos buvo 
pasitraukta,' ne dėl jos ir 
sugrįžta.”

Ne smetonininkai pasida
rė demokratijos šalininkais, 
bet klerikalai ir menševikai 
atsivertė- prie dvasios šven
tos. Kaip tik jie, dabar turi 
siurbti iš to šulinio, girdi, į 
kurį taip neseniai ir piktai 
spjaudė. Rastenis sako: 
“Dabar jau faktai patvirti
na, kad institucijos, kurias 
nogėta panaikinti, yra labai

Apsirikimas
“Ar tu žinai, kodėl aš tu-

“Nežinau, tėve, kodėl?”
“Dėlto, kad tu mušei ma

žesnį vaikutį už save.”
“Oh, o aš maniau turbūt 

todėl, kad aš mažesnis už 
tave.”

Kuomet metai—ne kliūtis
“Aš galiu pasididžiuoti 

savo dukterimis ir mylėčiau 
matyti j patogiai apsive
dusias /ir laimingai gyve- 
nanči 
žmogūs jaunam nepažįsta
mam.1 “Aš pasidariau trupu
tį piiįiigų, nei viena jų ne
išeis už vyro be pasogos. 
Betrisė dvidešimt penkių 
metų amžiaus, tikrai gera 
mergaitė, aš jai duosiu 1000 
dolerių. Bronei, kuri dar ne
mačiusi trisdešimt penkių 
metų, duosiu 3,000 dolerių. 
O vyras, kuris paims Uršu
lę,' .kuri tiktai keturiasde- 
šinlts metu, gaus su ja 5000 
doL” >•

Jaunasis vyras, trumpai 
pagalvojęs, klausia jo: “Ar 
tu dar neturi vienos duk
ters, kuri būtų apie 50 me
tu?...” I. U. >

,” pasakė apysenis

niją mūsų šalies militarine baze, jei tik Amerika garan
tuos japonams apsaugą.

Jei šis užmojis išsipildytų, tai Japonija taptų Ameri-’ 
kps kolonija, "tai dar vienas argumentas, kodėl mūsų vy
riausybė taip nenori paskelbti Hirohito kariniu krimina
listu ir jį nuteisti.

įsakė motina, tėvas ir l8.me- 
i tų duktė. Bet parodymo, 
i kad jie ten negyvena, netu
ri. Patariau rašyti Lietuvon 
laišką. Jie nerašysią, nes 
gimines galį sušaudyti už 
laiško gavimą .. . Ir taip tę
sėsi ta užsispyrėlių neregė
ti, negirdėti, nepripažinti 
tiesos tirada.

Kita šeima, nuo Virbalio,' 
taip pat atvyko pas savo gi
minaitį. Pas jį nesant vietos, 
jiems pasisekė gauti kamba
rius pas progresyvį, apsi
švietusį žmogų. Tie jau kal
ba visai kitaip, nors ir tie 
palikę gražų turtelį, 20 
margų žemės.

Kalbėjausi su tėvu. Dar 
ne senas, gal biskelį bus 
persiritęs . ketvirtą kryželį. 
Jis sakė:

— Kai 1944 m. vokiečiai 
pradėjo galvatrūkčiais neš
dintis iš rusų žemės nuo 
raudonarmiečių kertamų 
jiems smūgių, frontui pri
artėjus, tie tarytum žvėrys 
“viršžmogiai,” su tūkstan
čiais kitų Lietuvos piliečių, 
sykiu išsivarė ir mus.

Tėvas sako, kad joks pa
dorus žmogus neprivalo 
kaltinti komunistų. Jei ne 
jie, Amerika galėjo tapti 
antra hitlerine Vokietija, 

j Jų darbuotė ardo ir trečio 
karo ruošėjų planus.

Pasikalbėjau ir su vienu 
jų sūnumi. Jis vos 20 me
tų jaunuolis. Sakė baigęs 
gimnazijos 4 klases, tai jau 
gerai pamokytas. Gerai kal
ba ir jau skaito angliškai. 
Prie to, dar moka keturias 
kitas kalbas apart lietuvių 
ir anglų. Jis sakė:

— Aš į Ameriką vos kau
lus atvežiau. Kai atėjau

PARYŽIUS. — Frąncijos 
seimas tik 225 balsais prieš 
185 užgyrė naująjį’premje
ro Bidaulto ministrų kabi
netą. Į

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Šešt., Vasario 11, 1950
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LIETUVOS LIAUDIES ANSAMBLIS
tis, šokių vadovas Juozas Lingys, kanklių

GYVENIMO TIESOS TEATRAS
/

(Maskvos Mažojo Teatro sukakties iškilmių įspūdžiai)

Kas Tarybų Lietuvoje nežino Liaudies 
Ansamblio? Nuo Kretingos iki Švenčio
nių ir nuo Druskininku iki Pasvalio eina 
garsas apie miklius ansamblio šokėjus, 
apie darnų chorą, apie kanklininkus, 
trimitininkus ir skudutininkus. Skamba 
ansambliečių dainos ir Šiaurės Lietuvos 
lygumose, ir Baltijos jūros pakrantėse, 
ir Dzūkijos smėlynuose, ir Vilniaus kal
nuose kalneliuose... Suskambėjo jos ir 
už mūsų respublikos ribų, ir lietuvių 
liaudies dainomis gėrėjosi broliškųjų 
tautų klausytojai Maskvos koncertinėse 
salėse, Donbaso įmonių klubuose, Uralo 
fabrikuose.. .

Lietuvos TSR Valstybinis Dainų ir 
Šokių Liaudies Ansamblis Įkurtas vy
riausybes nutarimu 1940 metų lapkri
čio mėnesį. Jau tais pačiais metais kom
pozitorius Jonas Švedas imasi organiza
cinio darbo ir sukuria šokėjų, instrumen
talistų, choristų grupes. Visą žiemą virė 
darbas — kelios dešimtys jaunuolių mo
kėsi lietuviškų dainų, sutartinių, šokių 
ir žaidimų. Tai, kas buržuaziniais laikais 
buvo ignoruojama, imta puoselėti paė
mus valdžią i savo rankas liaudžiai. 1941 
m. Gegužės Pirmosios šventėms jau at
liekama turtinga ir sudėtinga programa.

Išaušta birželio 22-rosios rytas. Juo
dais dūmais aptrauktas Lietuvos dangus. 
Debesis raižo lėktuvai su juodais kry
žiais. Bombos kaukdamos krenta į mūsų 
miestus ir miestelius, į vaikų lopšelius, į 
senelių prieglaudas, i pionierių stovyklas. 
Vokiškieji fašistai, lietuviškųjų naciona
listų talkininkaujami, uždaro aukštąsias 
mokyklas. Valstybinę Filharmoniją, 
Liaudies Ansamblį...

Tačiau nenutilo mūsų liaudies dainos, 
nepavyko sutrypti fašistiniam batui švel
naus jovarėlio tilto ... Liaudies ansam
blis atkuriamas 1942 m. neokupuotoje 
Tarybų Sąjungos teritorijoje ,sename Pe- 
reslavlio mieste. Ansamblio vadovybėje 
— Juozas Banaitis, Vytautas Pečiūra, 
komp. Klenickis.

Didžiojo Tėvynės karo metu partijai ir 
vyriausybei sudarius tinkamas darbui 
sąlygas, ansamblis vėl pradeda aktyvią 
savo veiklą. Organizuojami koncertai 
Lietuviškosios divizijos kariams, gastro
lės Maskvoje, gastrolės Urale, koncertai 
kaukiant virš galvų artilerijos sviedi
niams. Koncertai mūsų didžiosios sosti
nės publikai, koncertai šauniųjų' Uralo 
fabrikų darbininkams. Koncertai, kon
certai, koncertai ...

Didžiojo Tėvynės karo metu klaudžiai 
su ansambliu buvo susirišę rašytojas 
Augustinas Gricius, režisierius Kazimie
ra Kymantaitė, dainininkai Aleksandra 
Staskevičiūtė ir Romanas Marijošius. 
Rampos šviesą tuo metu išvydo žinomas 
Augustino Griciaus montažas “Iš rytų 
šalelės.”

1944 metai. Tarybinė Armija, triuš
kindama priešą, įžengia į Tarybų Lietu
vos teritoriją. Išaušo mūsų respublikos 
išlaisvinimo diena. Į išvaduotą tėviškę 
grįžta ir mūsų liaudies ansamblis. 1944- 
jų metų rudenį ansamblio gyvavime pra
sideda naujas laikotarpis. Į darnų dar
bą įsijungia ir vokiškųjų fašistų uždary
tojo ansamblio dalyvių dalis. Dalis senų
jų ansamblio dalyvių skiriami naujoms 
atsakingoms pareigoms įvairiose visuo
meninio gyvenimo srityse. Ansambliui 
vėl imasi vadovauti kompozitorius Jonas 
Švedas.

Karas baigiasi. Tarybų Lietuva, kar
tu su visomis broliškomis respublikomis, 
pradeda naują, taikų gyvenimą. Visos 
Lietuvos žemės sujungtos — Vilnius, 
Kaunas ir Klaipėda mūsų respublikos 
ribose. Nauji uždaviniai iškilo ir mūsų 
ansambliui —savo repertuaru skatinti 
lietuvių liaudį atkuriamajam darbui. 
Prasideda istorinis persitvarkymas Lie
tuvos kaime. Ansamblis nelieka ir čia 
nuošaly, aktyviai dalyvaudamas kolūkių 
statybos darbe savo muzika, dainomis ir 
šokliais...

Be meno vadovo ir vyr. dirigento Jono 
Švedo, ansamblio meninės dalies prieša
kyje stovi dirigentas Eduardas Pilypai- 

koncertmeisteris Pranas Stepulis, pučia
mųjų koncertmeisteris Povilas Samuitis 
ir šiais metais į ansamblį įstojęs režisie
rius Vitalis Gruodis. Kostiumų eskizų 
autorius — dail. Vytautas Palaima. An
samblio meninės dalies dalyviu skaičius
— apie 80 žmonių. Ansambliečių daugu
ma, tai — universiteto ir konservatori
jos studentai, muzikos mokyklos ir suau
gusiųjų gimnazijų mokiniai. Savaime 
aišku, tokio didelio kolektyvo sąstatas 
pastoviai keičiasi, ir į ansamblį įsilieja 
vis naujos ir naujos meninės jėgos. Ta
čiau, ansamblis turi ir savo “veteranu.” 
Štai, šokėjos Emilija ir Honorata Gū
ži nskai tęs, šokėjai Leonas Raščiauskas ir 
Saliamonas Sverdiolas, akordeonistas 
Stasys Jankauskas, — visi jie įstojo an
sambliu Didžiojo Tėvynės karo metu, Pe- 
reslavlio mieste, ir tebedirba ansambly
je šiuo metu. Nuo pat ansamblio įsteigi
mo dienos (1940 m.) dirbo ir tebedirba 
ansamblyje šokėja Elena Labutytė, kont- 
rabasistas Juozas Kolokauskas, birbyni
ninkai Albinas Balyta ir Pranas Čer
niauskas, kanklių koncertmeisteris Pra
nas Stepulis. Jau paminėtieji Emilija 
Gužinskaitė ir Leonas Raščiauskąs, taip 
pat Kazys Poškaitis, yra koncertų metu 
sušokę' virš 3000 šokiu. Šokių vadovas 
Juozas Lingys į ansamblį atėjo iš Tary
binės Armijos eilių 1945 m. ir yra daly
vavęs kautynėse prie Berlyno i r ,išvaduo
jant Čekoslovakiją.

Lietuvoje nėra kampelio ,kurįame ne
būtų viešėjęs mūsų Liaudies Ansamblis. 
Nuo jo sugrįžimo į išvaduotą Tarybų 
Lietuvą (t. y. nuo 1944 m.) ansamblis 
vra davęs apie tūkstantį koncertų, kurių 
klausėsi ir žiūrėjo apie milijonas darbo 
žmonių. Didesniuose miesteliuose ansam
blis vra koncertavęs po keletą kartų. Vi
sa eilę koncertų ansamblis yra davęš kol
ūkiuose. -Važiuodamas į mažesnes vieto
ves, ansamblis pasidalija į dvi grupes 
(atsižvelgiant į scenos, sąlygas): dides
nėse vietovėse ansamblis dalyvauja pil
nu sąstatu. Kaip taisykle, ansamblis visą 
Lietuvą apvažiuoja kasmet. Be jau mi
nėtų gastrolių Didžiojo Tėvynės karo 
metu, ansamblis yra koncertavęs už Lie
tuvos ribų ir pokario metais: 1946 ir
1948 metais — Maskvoje (paskutinį 
kartą — lietuvių literatūros dekados me
tu), 1947 m. Rygoje ,tais pačiais metais
— Taline (kur koncertų žiūrėjo virš 20,- 
000 žmonių). Vilniaus mieste ansamblis 
yra davės apie 150 koncertų.

Iš rašytojų daugiausia yra ansambliui 
talkininkavęs dramaturgas ir režisierius 
Borisas Dauguvietis. Jo montažai iš kol
ūkių gyvenimo “Ei, į darbą” ir “Nakti
gonė” turi nupelnytą pasisekimą iki šios 
dienos ir suvaidino nemažą vaidmenį 
propaguojant kelūkių kūrimo idėjai. Šiuo 
metu ansamblio repertuare yra apie 80 
dainų (lietuvių liaudies dainų, tarybinių 
kompozitorių sukurtų dainų, broliškųjų 
tautų dainų — rusų, ukrainiečių, balta
rusių, latvių, estų ir kt.). Ansamblio šo
kių lobynas susideda iš 50 liaudies šo
kių ir žaidimų (lietuvių, rusų, baltaru
sių ,latvių, estų, moldavų). Yra sukurti 
šokiai šių dienų tematika, panaudojant 
liaudies motyvus: “Ei ,į darbą” ir “Jau
nimo šokis” (pastatymas Juozo Lingio).

Ansambliečiai aktyviai dalyvauja po
litiniame ir visuomeniniame respublikos 
gyvenime. Ansamblyje neapleistas politi
nis švietimas. Dalis ansambliečių lanko 
vakarinį marksizmo-leninizmo universi
tetą. Kaip jau minėjome, ansamblis še
fuoja visą eilę kolūkių. Ansamblis šefuo
ja lietuviškąjį Tarybinės Armijos jun
ginį. Vilniaus atstatymo talkose 1948 ir
1949 metais ansamblis užėmė Dzeržins
kio rajone 1-ją vietą ir laimėjo Dzer
žinskio rajono partijos ir vykdomojo ko
mitetų pereinamąją vėliavą. Šiais me
tais ansambliečiai buvo įsipareigoję ati
dirbti Vilniaus atstatymo talkoje po 70 
vai., tačiau žymi dalis viršijo tas normas 
ir pasiekė net 300 vai. skaičių. Trimiti
ninkas Petras Deksnys atidirbo 321 va-
landą. - .......

Prie Maskvos žymiųjų teatrų vis.ada 
prieš spektaklį stovi būriai žmonių, — 
seni ir jauni, moterys ir vyrai, darbinin
kai, inteligentai, mokyklinis’ jaunimas. 
Tai publika, kuri nebegavo nusipirkti 
snektaklin bilieto, kuri laukia gal kds, 
pirkęs bilietą, dėl kokių nors priežasčių 
teatran ta vakarą eiti negali ir vietą te
atre užleidžia kitam.

Bet tai, kas dėjosi nuo spalio 16 iki 27 
d. prie Maskvos Lenino ordino Akademi
nio. Mažojo teatro, praneša visa, kas buvo 
iki tol matyta. 1

Kasdien į Maskva įvairiais reikalais 
‘atvyksta šimtai tūkstančių žmonių iš 
mūsų Didžiosios Tėvynės respublikų ir 
sričių. Dauguma iš tų svečių leisdamiesi 
kelionėn puoselėja svajonę patekti į bet 
kurį Maskvos teatra, pamatyti bent vie
ną spektaklį, vaidinimą scenos meno 
meistrų garsėjančiu visame pasaulyje.

Nuo spalio 16 iki 27 d. vyko jubilieji
nė dekada Maskvos Lenino ordino Aka
deminio Mažojo teatro 12 metų sukakčiai 
atžymėti.

Dėl to Mažasis Teatras, visų mylimas 
ir lankomas, dekados dienomis tapo ta 
vieta, į kuria ypač smarkiai veržėsi tiek 
atvykusių, tiek pačių maskviečių širdys.

Tokių minių joks teatras neįmanytų 
sutalpinti. Vis dėlto, nuo ryto iki vakaro 
prie teatro kasu budėjo eilės žmonių: gal 
atsivers kasos langelis, gal atsiras koks 
bilietas kad ir į patį nuošaliausi teatro 
kampelį. O jau vakarais prieš spektak
lius, prie teatro buvo tokie žmonių susi
telkimai, kad einantiems į teatrą laimin
giesiems nelengva buvo prasiskverbti pro 
minią.-Iš visų pusių biro klausimai, “gal 
turit atliekamą bilietą.”

Jau vien tas rodė, kokią meilę ir pa
garbą yra nusipelnęs Maskvoj ir visoj 
Tarybų šaly šlovingasis sukaktuvininkas, 
genialiųjų Ščepkino ir Ostrovskio namai, 
kaip įprasta vadinti Maskvos Mažąjį te
atrą.

Iliuminacijų šviesoj paskendęs, vėlia
vomis ir transparentais pasipuošęs Mažo
jo Teatro pastatas žėrėjo, kaip pasakų 
pilis. Ta feerija nors iš dalies kompensa
vo tūkstančiu žmonių bevaises pastangas 
patekti į spektaklus.

—o—
Sukaktuvinės dekados repertuarą su

darė žymiausieji Mažojo teatro ir jo fi
lialo rusų ir vakarų klasikinės ir tarybi
nės dramaturgijos veikalų pastatymai.

Gogolio “Revizorius,” ir K. Paustovs- 
kio “A. S. Puškinas,” A. Ostrovskio pje
sės ir A. Tolstojaus “Jonas Rūstusis,” 
M. Gorkio “Barbarai,” B. Romašovo “Di
džioji jėga,” N. Virtos “Pasmerktųjų są
mokslas,” Gribojedovo “Vargas dėl pro
to” ir L. Zorino “Jaunystė,” S. Naidio- 
novo “Vaniušino vaikai” ir V. Hugo

Nepamiršta ansambliečiai ir sporto. 
Ansamblyje veikia sporto klubas “Me
nas,” turįs krepšinio, stalo teniso, šach
matų ir šaškių sekcijas. Šiais metais ke
tinama įsteigti slidžių sekciją. 1946 m. 
ansamblio krepšinio komanda Vilniaus 
miesto žiemos pirmenybėse yra laimėjusi 
pirmąją vietą.

Kas iš musų nepamena puikaus filmo 
“Marytė” ir dokumentalinio filmo “Ta
rybų Lietuva?” Kuriant abu tuos filmus 
talkininkavo ir mūsų Liaudies Ansamb
lis. Talkininkauja ansamblis ir lietuviš
kųjų kino kronikų gamyboje, plokštelių 
įrašymuose.

Broliškųjų tautų muzikų ir šokių ži
novų tarpe mūsų ansamblis kelia didelį 
susidomėjimą. Lietuvių literatūros de
kados dalyviai atsimena, kaip šiltai mū
sų ansamblį sutikdavo Maskvbs publika 
dekados metu, — ir Maskvos darbinin
kai, ir Aukštosios Karo mokslų akademi
jos klausytojai, ir studentai, ir Akto
riaus namų žiūrovai. Vilniuje mūsų an
samblio darbu labai domėjosi žinomasis 
Molsiejevo ansamblis, kuriam mūsų 
Liaudies Ansamblis suruošė specialų 
koncertą. Toks pat koncertas buvo su
ruoštas Vilniuje viešėjusiam buculų an
sambliui, tap pat Maskvos, Leningrado, 
Rygos ir Talino kompozitoriams, viešė
jusiems Vilniuje lietuviškosios muzikos 
apžiūros metu.

Ansamblio patalpose verda gyveni
mas. Štai žygiuoja ansambliečių grupė, 
nešina kanklėmis. Ten vėl skudutinin
kai, luzdelininkai, birbynininkai. Eina 
vyrai su trimitais ir didžiulėmis trubo- 
mis rankose, skuba choristai ir choris
tės. Grakščiu žingsniu praeina šokėjos.

V. Sirijos Gira.

tui Blaz” ir B. Šou “Pigmalijonas” —’ 
štai sukaktuvinės dekados repertuaras. 
Visus spektaklius vaidino “pirmieji są
statai,” geriausios Mažojo Teatro jėgos, 
išgarsėjusieji meistrai, tokie, kaip Ja- 
bločkina, Turčaninovą, Ryžova, Ostuže- 
vas, Gogoleva, Zerkalova, Jakovlevas, II- 
jinskas, Cariovas, Žarovas ir kiti.

Jei viena iš tų pavardžių sutraukia į 
spektaklį lūžtinai žiūrovų, ką bekalbėti, 
kai kiekviename jubiliejinės dekados spe
ktaklyje atsakingus vaidmenis vaidino 
šios šlovingos plejados žvaigždės?

Sukakties iškilmių dienomis į Mask- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

MONTELLO, MASS.
Jau bus trisdešimt astuoni metai, kai 

Dramos Ratelis tapo suorganizuotas. Iš 
sykio jis nebuvo turtingas nariais, bet 
kurie įstojo į šį ratelį, visi buvo scenos 
mylėtojai, atsidavę lietuviškam teatrui. 
Tuomet jie vaidino mažus veikalus, ka
dangi neturėjo savo svetainės ir stei- 
džius ne visur buvo tinkamas teatraliams 
perstatymams.

Bet, laikui bėgant, narių skaičius pa
augo ir jau turėjo savo svetainę, kurios 
steidžius buvo daug parankesnis. Patys 
ratelio nariai sudėjo savus pinigus ir 
naujoj lietuviškoj salėj įsisteigė savo de
koracijas, kurios tarnavo per daugelį 
metų. Turėdami tinkamesnį steidžių, ir 
savas scenerijas, nariai dabar jau galėjo 
suvaidinti didesnius veikalus.

Tada mūsų ratelis buvo pačiame žy
dėjime. Narių turėjo daug ir tūli iš jų 
buvo užtektinai gabūs vaidintojai. Tuo
met ratelis pajėgė suvaidinti daug ir di
delių veikalų. Iš jų buvo parašyti Šeks
pyro, Šilerio, Sudermano ir kitų, visame 
pasaulyje išgarsėjusių dramaturgų. Dau
gelis dramų tapo perstatyta mūsų lie
tuviško rašytojo - dramaturgo Br. Varg
šo, mirusio Chicago j.

Paskui mūsų ratelis susivienijo su vie
tiniu Liuosybės Choru, nes tuomet cho
ras gerai stovėjo, turėdamas didelį skai
čių dainininkų. Tada choras buvo galin
gas ne tik gražiai sudainuodavo, bet ėmė
si statyti lietuviškas operetes. Kai kurio
se operetėse reikalavo daug vaidintojų ir 
tokiame atsitikime, mūsų ratelio nariai 
daug gelbėjo.

Dabar Dpamos Ratelis gyvuoja pats 
per save, suvaidindamas sykį arba du 
sykiu į metus kokį nors nedidelį veikaliu- 
ką. Kadangi didžioji salė likosi išran- 
davota krutamųjų paveikslų kompanijai, 
beliko tiktai mažoji svetainė su nedide
liu steidžium. Tokiu būdu, dideli veika
lai yra neįmanomi. Kitas dalykas, tai 
pačių narių skaičius dikčiai sumažėjo, 
nors tie patys nariai, kurie laikosi rate
ly j, yra gana patyrę mėgėjai.

Rateliui būtų labai reikalinga turėti 
daugiau jaunų žmonių, bet jų nėra daug, 
kaip ir kitose lietuvių kolonijose. Vėliau 
atvažiavę į šią šalį' lietuviai yra jaunes
ni žmonės ir daugiau prasilavinę lietu
vių kalboje ir literatūroje. Bet jųjų di
džiuma kitaip politiniai nusistatę ir su 
mumis, pažangiaisiais Amerikos lietu
viais, jiems “neparanku veikti” bile gru
pėje. Tiktai mažuma iš jų randasi, kurie 
toleruoja kitų žmonių skirtingas nuomo
nes. Tokių imigrantų dabar yra mažu
ma, bet su laiku, mes tikimės, jų gali 
būti didžiuma.

Dabar, nors jų yra mažuma tokios 
nuomonės iš vėlesnių ateivių, bet ir jų 
tarpe gali rastis akvatninkų, kurie su no
ru įstos į vaidintojų arba į dainininkų 
grupes. Tokie lietuviai žino, jog bendrai 
veikiant su lietuvių meno grupėmįs, 
galima dasiekti kiltesnį išsitobulinimą ir 
pakelti savo tautiečius į aukštesnį kul
tūros laipsnį.

Neseniai įvyko šio ratelio narių'pus
metinis susirinkimas Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Jame daug kalbėta apie 
tolimesnį veikimą lietuviškos scenos sri
tyje, ir likosi nutarta surasti tinkamą 
veikalą išsimokinti ir perstatyti šį pa
vasarį.

Prie kitų naujų sumanymų, tapo nu
tarta paaukoti dešimtį dolerių Amber- 
lando Radijo Programai. Labai teisin
gas ir geras žingsnis į progresą, nes to
kios meno grupės, kaip mūsų ratelis, pri
valo paremti tokią programą, kuri sutei
kia dvasinį maistą visos šios apylinkės 
lietuviams. S. B.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Pasiruošimas Dainy Šventei

VILNIUS, 49. XI. 27. — 
Lapkričio 24 d. buvo paskelb
tas patvirtintasis 1950 metų 
respublikines jubiliejinės Dai
nų šventės chorų repertuaras. 
Jį sudaro iškilmingoji dalis— 
Tarybo Sąjungos himnas, Lie
tuvos TSR himnas ir kompo
zitoriaus J. švedo kantata 
Tarybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei (žodžiai VI. Mozūriū
no), o taip pat penkios pro
gramos mišriam, vyrų, mote
rų ir vaikų chorams. Atski
ras programos dalis diriguos 
Stalininės premijos laureatas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas B. Dvarionas, Lietu
vos TSR nusipelnęs meno vei
kėjas J. švedas, J. Karosas, 
J. Motiekaitis ir K. Kaveckas. 
Pasiruošimas didžiajam lietu
viškos kultūros įvykiui Dainų 
šventei vis labiau plečiasi.
350 Chorų

Ligi lapkričio 25 dienos da
lyvauti Dainų šventėje užsire
gistravo 350 chorų su daugiau 
kaip 20 tūkstančių daininin
kų.
Pas Kolūkiečius

Artėjant Dainų šventei, kur 
riami . vis nauji chorai kolū
kiuose. šventėje dalyvauti 
užsiregistravo “Žalgirio” kol
ūkio (Panevėžio apskr. Ra- 
mygajos valsč.) moterų cho
ras, Ylakių valsčiuje suorga
nizuotasis J. Tallat - Kelpšos 
vardo liaudies choras, gausus 
kolūkiečių dainininkų kolek
tyvas prie Juknaičių klubo- 
skaityklos (Šilutės apskr.) ir 
daugelis kitų.
Skudutininkai

Gausus skudučių ansamblis 
sukultas širvintuose. Jam va
dovauja didelis liaudies muzi
kos mėgėjas mokytojas drg. 
Stundys. Seno skudutininko 
Antano šarkausko vadovau
jamas orkestras sukurtas Uk
mergės 1 ir II vidurinėse mo- 
kyklose.

Dainų šventėje dalyvaus 
apie tūkstantis skudutininkų.
117,000 Egzempliorių Gaidų

Liaudies kūrybos namai ir 
Grožinės literatūros leidykla 
jau išleido beveik visų šven
tės repertuarai! įtrauktų dai
nų gaidas. Vidutinis kiekvie
no leidinio tiražas — 2,500 
egzempliorių. Viso išleista 117 
tūkstančių egzempliorių gai
dų.

PAVYZDINGAS 
KLUBAS-SKAITYKLA

KUPIŠKIS, 49-XI-26 d. — 
Pastaruoju metu žymiai page
rino savo darbą Kuosėnų apy
linkės (Kupiškio valsč.) klu- 
bas-skaitykla. Jos vedėja d r. 
Kuodienė dažnai organizuoja 
paskaitas klubo-skaityklos 
lankytojams. Naujai sudaryta 
iš 6 asmenų lektorių grupe, 
suorganizuotas 12 žmonių 
meno savyveiklos ratelis, įs
teigtas choras, kuris paskuti
niuoju metu ruošiasi Dainų 
šventei.

Klubo — skaityklos inicia
tyva “Aušros” kolūkyje įs
teigtas agrotechnikos ratelis. 
Jame taip pat studijuojami 
žemės ūkio artelės įstatai.

★ *
Seminaras kolūkių aktyvui

RADVILIŠKIS, 49-XL26 d. 
—Čia įvyko seminaras kolū
kių pirmininkams, sąskaiti
ninkams, revizijos komisijų 
pirmininkams ir vietiniams 
žemės ūkio specialistams, 
skirtas apsvarstyti klausimui, 
kaip teisingai paskirstyti ko
lūkių pajamas ir sudaryti me
tines ataskaitas kolūkiuose 
1949 metams.

Seminarą pravedė Lietuvos 
TSR Žemės ūkio ministerijos 
vyr. agronomas drg. A. Skir- 
ka. Be to, daug naudingų pa
tarimų seminaro dalyviams 
davė LKP(b) Radviliškio aps
krities komiteto sekretorius 
drg. Poškus ir apskrities vyk
domojo komiteto pirmininkas 
drg. Mikšys. ,

Seminare dalyvavo apie 
I 500 asmenų. A. Mozūra
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Kelias į Laimę
—64—

Ko Šiandien Siekia Europos Darbininkai?

11-3-49

(Tąsa)
šalių žvalgybomis mėgini- ]istų pe]nas be paliovos au- listamsmuose išklibinti socialistinių „„ rA, -__ A, ,

niams darbininkų laimėji- iki šiol žlugdavo, nes vi- sekinė 
mams, tuo metu kai kapita- siems

pergalės, iškovotos 
sąžiningiems sočia- prieš hitlerinius okupantus, 
vis labiau aiškėja, jų agentus ir kolaboracio-

(Tąsa)
Dabar našlė su dviem vaikais gyveno ant penkių 

hektarų žemės. Tūli teigė, būk ii/J! pati esanti ko
munistė ir bet kurią valanda^gali. būti žvalgybos 
suimta, kad žmonėms ramybės nedrumstų — ir po 
valstybiniais pagrindais nesiraustų.

Kaimynai teigė, jog patėvis paskubino mano mo
tinos mirtį.

Klydau, manydamas, jog vaišėmis pakelsiu kai
mynuose ūpą ir sudarysiu jaukesnę nuotaiką. Be 
aštraus patėvio barnio su Balniene dėl mano moti
nos mirties, iškilo ir kitokių kaimyniškų ergelių. 
Tūli net nuogąstavo, jog sueiga gali būti paskaityta 
anti-valstybine dėl to, kad joje buvo leista Balnie- 
nei išsišokti.

— Susirinkome be seniūno leidimo ir jis pats ne
pakviestas, — kažin kas aimanavo, nuogąstauda
mas.

— Tai kur gi jūsų seniūnas? — klausiau.
— Seniūnas, tur būt, Ugniškiuos, pas Garmus,

— buvo atsakymas.
— Kas tie Garinai?
— Garinai? Ugniškių dvaro centro savininkai, 

nauji kaimynai. Baisūs! — atsakė man.
— Ugniškių dvaro centro? — stebėjausi. — Ug

niškių ....
Man buvo aiškinta, jog neperseniai kažin koks 

aukštas valdininkas, Garmus, įsigijo Ugniškių cen
trą — nemažą dvarą, — ir dabar jame šeiminin
kauja. Ten dažnai landžioja seniūnai ir visomis ke
turiomis, “kąip rupūžės,” prieš jį šliaužioja. Kiek
vienas norįs Garmui būti geras.

Buvo jau vėloka ir mūsų pokylėlis kriko.
Patėvis siūlė man gulėti troboje, bet aš pasirin

kau daržinę, kur mano tėvas kadaise sutiko tragiš
ką mirtį.

Tai buvo visiškai baigiąs dribti pastatas, tačiau 
ant jo kreigo dar teberiogsojo gandrų lizdas, kuria
me, nebodama, tupėjo gandrienė, o greta jos — 
snaudė nulenkęs džiubą gandras, stovėdamas.

Naktis buvo maloni. Viešpatavo tyla, tik sožel- 
koje ir nedidelėje baloje, esančioje arti daržinės, 
varlės išdidžiai atliko savo simfoniją.

“Kaip iš čia greičiau pabėgti?” galvojau aš, nu
virtęs ant kuokšto šieno?

II.
Per kokią porą vąlandų negalėjau užmigti. Mane 

slogino žiaurios mintys, susijusios su praeitimi, o 
be to, baimė, kad patėvis nepasikėsintų mane už
mušti !

Jis dar vis nešiojosi savo krūtinėje ir galvoje 
prieš mane piktą pagiežą ir, gal būt, baimę, kad 
aš galiu nusitarti čia pasilikti ir pareikalauti savo 
dalies! Turėjau tik vieną susiraminimą: aš jam gi 
neaiškiai pažadėjau duoti paskolą. Tik ar jis, gal
vojau, pasitenkins tuo? Ar jis nepasikvopins ant di
desnio grobio, jausdamas, kad mano kišenėje yra 
tūkstantis kitas litų? Kad patėvis dar vis buvo be
širdis, kad godumas nustelbė jame žmoniškus pojū
čius, liudijo Balnienės pasakojimas apie tai, kaip 
jis traktavo mano motiną. Prisiminė man ir Mary
tės žodžiai, kaip jis mane kadaise norėjo paskandin
ti soželkon, — čia va, visai arti esančioj, kur dabai1 
garsiai kvarkė varlės!

Kaip sakiau, aš gulėjau daržinėje, kur mirtinai 
susižeidė mano tėvas: čia pat, ant grandinio jis vai
tojo, kol buvo nugabentas trobon, kankinosi skaus
muose, ir man dabar prisiminė jo ištarti žodžiai: 
“Kai užaugs, Mykoliukas turi būti gaspadorius. . .” 
Kas būtų buvę, jei nebūtų sugrįžęs iš Amerikos dė
dė Jurgis, ir jei aš būčiau gaspadoriumi? Nejaugi 
ir aš būčiau gyvenęs šitoj baisioj aplinkoj, kaip 
Jurgis? O kas būtų buvę, jei tėvas būtų neužsimu- 
šęs?!...

Šitokie ir jiems artimi klausimai lindo mano gal
von. Išgerta degtinė ir alus manęs visiškai nepavei
kė ir dar ilgai nepadėjo man išsilaisvinti iš nesma- 
giį, net baisių minčių.

Kai pabudau, saulė jau buvo aukštokai pasiko- 
pėjusi. Diena graži — tikra pavasariška Lietuvos ’ 
darbo diena. Žmonės aplinkui judėjo, kiekvienas už
siėmęs savo kasdieniškais reikalais.

Pusmergė pagamino man' pusryčiams kiaušinie
nės su lašiniais. Ji buvo užguita, nedidelė, gal šešio
likos metų amžiaus mergaičiukė, bet ji kalbėjo, 
kaip suaugęs, rimtas žmogus ir aš stebėjausi jos iš
mintimi. .

— Gal ponui nepatiks mano gamintas patiekalas,
— teisinosi ji, — bet gerįau nemoku, atsiprašau.

— Iš kur jūs, Danute? — klausiau mergaitės, 
skubiai besi triūsiančios aplink pajuodavusią kros
nį.

Mergaitė pasakė: Jos tėvas buvo savanoris ir 
žemės reformos metu gavo iš Ugniškių dvaro devy
nis hektarus žemės, bet dauguma jos pūdimauja, — 
tėvas neturįs, arklių, nėra kuo žemę apdirbti. Kadai
se turėjo vieną kuiną, tas pagaišo, o kito nebegali 
įsigyti.

— Kur tėvas dirba? Ką jis daro?
Tėvas vasarą eina uždarbiauti į Ugniškius, 

pas naują dvarponį; jos broliukas ii\už ją jaunes
nė sesutė su motina dirba savo ūkyje-; dar yra du 
vaikai visiškai maži — jie tenka pridaboti.

Ernnffl iw Palaidojamas bet kuris, kad dešinieji socialdemo- nistus, pasekme demokrati-
rankomis nriėmč Tito šninu net nežYmus mėginimas re- kratai tik siekia primesti nes tarybinių organų politi-
ir provokatorių klika 1 \ formuoti ekonominę struk- Italijos darbo žmonėms kle- kos, masių siekimo įgyven-

Vktirno fnmp kqq dnh«r tūr^ Anglijoje įgyvendinto- rikalinės de Gaspero vy- dinti gilias ekonomines ir
y ibcuiię uuue, u<wcu •• nf1P;nnoi;7oP;;n ko rioijcvhna ir Ano-liins nJiBnoc rnfnvmac kutinu.

sudaro ideologinį socialde
mokratijos pozicijų pagrin
dą, nėra nė lašo nei socia
lizmo, nei demokratinės 
dvasios. Šios ųozkįijos — at
vira tautų nepriklausomy
bės, demokratijos ir socia
linės pažangos reikalo išda
vystė, taikos reikalo išda
vystė.

Imperializmo Agentai
Sutinkamai su šiomis an

tidemokratinėmis ir antiso- 
cialistinėmis pozicijomis de
šiniųjų socialdemokratų va
dovaujamos partijos varė 
ir varo tarptautinių santy
kių srityje politiką, kuri vi
sur ir visa kuo atvirai su
tampa su Amerikos impe
rialistų politika. Jos yra ak
tyviausieji šalininkai atomi
nės diplomatijos ir šaltojo 
karo prieš socializmo šalis, 
propaguoja “Maršalo pla
ną” ir Vakarų Europos ša
lių pavertimą JAV stambio
sios pramonės ir žemės' 
ūkio kolonijomis arba pu- 
siaukolonijinėmis rinkomis. 
Nuo “Maršalo plano” rėmi
mo jie nesvyruodami perė
jo į Amerikos imperializmo 
Europos tautoms primestų 
karinių paktų ir ginklavi
mosi varžybų rėmimą. 
Prancūzijoje Leono Bliumo 
socialistai buvo avangarde i 
neapykantos kampanijos 
prieš komunistus, pareišku
sius, 1

ji nacionalizacija jokiu bū
du neatvėrė kelio naujai,
socialistinei visuomenei su
kurti ir nepadėjo panaikinti 
finansinės oligarch i jos eko
nominės valdžios. Anglijoje,! tyva ‘ Anglijos leiboristų, 
Prancūzijoje, didesnėje kitų kurie Amerikos profsąjun- 
VcikariĮ Europos šalių da-' ginęs biurokratijos remia- 
lyje . socialdemokratai, sek- mi, iškėlė tredjunionų kon- 
dami leiboristų pavyzdžiu, |greso vardu absurdišką rei-

i Europos kalavimą, kad PPF nut- 
devalvaciją, kurią rauktų savo veiklą, šį gė- 

primete Amerikos kapitalis- dingą puolimą prieš vieny
tai kaip priemonę Europos ,bę visiškai demaskavo mil- 
darbo žmonių gyvenimo ly-'žiniška į PPF įeinančių

riausybės . ir Anglijos 
bei Amerikos imperializ
mo priespaudą.

Skaldomasis smūgis prieš 
PPF buvo smogtas inicia-

padejo įvykdyti 
valiutu

gini dar labiau nusmukdin- 
ti.

Reakcijos šulai
Vidaus politikos srityje 

socialdemokratai atvirai re
mia ii patys įgyvendina tas |<u profesįnįu sąjungų vie- 
antidemokratines ir Teakci- - - “
nes priemones, kurių grie
biasi šiandien kapitalizmas 
visose šalyse tiek tam, kad 
pamėgintų palaužti darbi
ninkų organizaciją bei ko
vą, tiek ir tam, kad užbaig
tų savo karinį pasirengimą. 
Tai ministro-socialisto įsa
kymu Prancūzijoje buvo 
atidengta ugnis prieš darbo 
žmones, streikavusius dėl 
teisingų profsąjunginių rei
kalavimų. Tai angliškieji 
1 e i b o r i štai, sulaužydami 
streiko teisę, griebėsi nepa
prastos padėties ;

imo, kad palaužtų uostų dar-! 
bininkų sąjūdį. Tai socialis-1 

sius, kad prancūzų tautai0 vadovaujama vyriausybė 
niekuomet nesutiks daly-! panaudojo Suomijoje polici- 
vauti kare prieš Tarybų Są-ĮJ0S ^gas prieš profsąjungi- 
jungą ir liaudies demokra-jni sąjūdį, siekdama išpro

vokuoti skilimą profesinėse 
sąjungose. Tai Saragatas

politines reformas, būtinu
mo apginti šių šalių nepri
klausomybę ir ateitį nuo 
imperialistų intrigų ir gra
sinimu.v

Socialistų Susiskaldymas
Komunistų partijos nuo

sekliai kovojo už vienybę, 
remdamosios glaudžiais ry
šiais su liaudies masėmis, 
geriausiomis marksistinio 
darbininkų judėjimo tradi
cijomis kiekvienoje iš šių 
šalių ir teigiamu vieningo 

profesinių sąjungų daugu-ifrontoT Pri.eš fašizmą patyri
mą, kuri toliau vykdo savo J riešingai, sustiprėjus 
veiklą, apimdama savo gre-i ?.oval. pnes fašizmo ju
tose daugiau kaip 70 mili-icl.us lr uz but*nus soeia.li- 
jonų darbo žmonių. i "lus pertvarkymus, socia-

Puolimas prieš darbinin- Patuose Paaštrėjo 
1 į nuomonių skirtumai tarp

nuoširdžių vienybės bei so
cializmo draugų ir senų 

‘ ; anks
čiau buvo reakcinės buržu- 

4 azijos sąjungininkai bei 
p . • . , jbendrininkai, pasirengę dar

I kart^ suvaidinti kapitaliz- i p c q I ri i t m n va n m - | *
mo ir imperializmo agentų 
darbo žmonių gretose' vaid
menį. Propaguodami grįži- 

nuZ/nk i “Vakarų buržuazinę 
* ' i demokratiją,” t. y. į tradi-

i eini reakcinį kapitalizmą, 
panaudodami siaurą parti
nį šovinizmą ir tt., dešinie
ji socialdemokratai sabota
vo bendradarbiavimą su ko
munistais, kliudė jgyven- 

šalyse, ypač dinti būtinas ir pažadėtas 
Informaciniam ekonomines reformas, dar 

su vietinės

nybę vyko toliau Prancuzi- 
joje ir Italijoje, bet šiose onortuni„tl. kurie 

organizuotų darbininkų 
dauguma pasiliko savo vie
ningų ] 
gretose ir skaldymo vadei-1 
voms — socialdemokratams 
ir klerikalams , nepaisant 
visų jų pastangų, pavyko 
patraukti į savo į 
nežymią mažumą.

Dideli Laimėjimai
Lemiami laimėjimai įgy

vendinant darbininkų klasės

dradarbiavo su Anglijos — 
Amerikos žvalgybomis, kad 
suardytų darbininkų bei 
liaudies vienybę ir patar
nautų imperializmo intere
sams.

Tolesni laimėjimai keliu* 
į vienybę ir stiprinant liau-* 
dies demokratiją galėjo bū
ti pasiekti tik atviroje ryž
tingoje kovoje prieš deši
niuosius socialdemokratus, 
demaskavus, izoliavus, pa
šalinus juos iš vadovaujan
čių postų, išvijus juos is so
cialistų partijų gretų, šį 
uždavinį išsprendė, nors 
kai kada lėtai ir neryžtin
gai, kairieji socialistą’ ko
munistams veiksmingai pa
dedant. Šioj-e .kovoje prieš 
dešiniąją socialdemokratiją 
liaudies demokratijos šalių 
socialistų partijos atsinau
jino ir politiškai užsigrūdi
no. atstatė ryšius su darbi
ninku klase ir rvžtin^ai o- 
rientavosi į politinės prole
tariato vienybės įgyvendi
nimą. Tuo pat metu paaiš
kėjo, kad ši vienybė nega
lėjo būti pasiekta kaip ab
surdiškas kompromisas tarp 
marksizmo ir įvairių opoiu 
tunistinių tendencijų, b* 
tik remiantis marksistiniu- 
lenininiu mokslu. Kaip tik 
ideologinėj ir politinėj kovoj 
ginant ir platinant šį moks
lą darbininkų klasės tarpe 

j komunistų bei darbininkų 
partijos visose liaudies de
mokratijos šalyse sugebėjo 
vieningos politinės klasinės 
organizacijos gretose suvie
nyti visas priešakines prole
tariato jėgas.

(Bus daugiau)

tijos šalis. Italijoje Saraga
to socialdemokratai nusi
metė fygos lapelį “neutra- ii’ jo sėbrai Italijoje at- 
lumo” politikos reikalavimo 
pavidalu. Norvegijoje so
cialdemokratai p a s i s a kė nistru, 
prieš Tarybų Sąjungos pa
siūlymus sudaryti nepuoli
mo paktą. Visur žmones, 
varančius nusikalstamą ka
ro politiką, — nuo Bevino 
iki Spaako, nuo Leono Blu- 
mo iki Saragato ir Šuma- 
cherio, — patiekė 
mokratija.

Santykiuose su 
jinėmis tautomis 
mokratija buvo ir yra įkvė
pėja, o taip pat ir tiesiogi
nė vykdytoja agresijos, 
prispaudos, atviro karo 
prieš ' šias tautas, kovojan
čias už savo išvadavimą. 
Anglijos leiboristai veda 
plėšikišką karą prieš Mala-

socialde-

koloni- 
socialde-

iviQLnihi ' h* demokratiniu jegu vieny- paskelbę bę buvo pasiel^ jiaud7s 
; demokrati 
susikūrus

-biurui ir paskelbus kai ku-į kartą susirišo
rių komunistų partijų ats-i ir tarptautinės reakcijos jė- 
tovųPasitarimo deklaraci- gomis, stojo tarnauti Ang- 
jas. Darbininkų klasės vie- Ii jos leiboristams ir Ame- 
nybė šiose šalyse buvo pa- rikos imperialistams, ben- nių Valstijų miestuose.

JAPONŲ “KONSULAI” 
AMERIKAI”

Tokio. — Japonų valdžia 
tikisi, kad bus neužilgo jai 
leista įsteigt Japonijos kon
sulatus įvairiuose Jungti-

su
m i-j 

ministras

kakliai solidarizuojasi 
kler i kaliniu policijos 

kai šis 
žudo darbininkus ir gėdin
gai ’persekioja partizanus.

Bet kurios darbininkų iri 
demokratinės vienybės poli
tikos priešai, socialdemo- i 
kratų partijos nesugebėjo j 
net formaliai atkurti kokią; 
nors tarptautinę unitarinę 
organizaciją, 
mirusio 
vietą, 
nius 
mus, 
dyti 
džio 
PPF.

kuri užimtų į
II Internacionalo !

Vykdydami tiesiogi- 
imperialistų nurody-: 
jie pamėgino suskal- 

• profsąjunginio sąjū- 
vienybę, įgyvendintą

Darbininkų Vienybės 
Skaldytojai

Komiško”, kilęs k
*£ firmos tautas, priver- paprastas biuras tarptauti-

čia žudyti šių tautų ir Ar
timųjų Rytų tautų tautinio 
sąjūdžio vadovus, remia re- 
akcines Indijos buržuazijos (jarg eį]ę mėginimų organi-

nėms socialistinėms konfe
rencijoms organizuoti, per 
visą savo gyvenimą tik pa-
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BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Ko vo-March OaBi BĮ?
šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare 

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų
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grupes, kad išlaikytų indų 
tautos suskaldymą, smurtu 
pasmaugtų komunistinį są
jūdį ir revoliucinį valstie
čių sąjūdį. PraDcūijoje kaip 
tik socialistai pradėjo karą 
su Vietnamu, pateisina žiau
rias represijas Madagaska
re; kaip tik socialistai Olan
dijoje parengė ir toliau va
ro agresiją prieš tautinį 
sąjūdį Indonezijoje.

Ekonominės politikos 
srityje socialdemokratijos 
pastangos skirtos Vakarų 
Europai į Amerikos impe
rialistinės ekonomikos orbi
tą įjungti, siekiant įgalinti 
Stambiąsias JAV monopoli
jas ir jų agentais tapusius 
Europos kapitalistus suver
sti ant Europos darbo žmo
nių pečių ne tik karo, bet ir 
naujos ekonominės krizės 
padarinius. Visur, kur so
cialdemokratai yra valdžio
je, darbininkų sąlygos vis 
labiau blogėja, auga nedar
bas, kyla grėsmė sociali

zuoti arba pagilinti skilimą 
darbininkų sąjūdyje tarp
tautiniu mastu ir atskirose 
šalyse. Anglijos leiboristai, 
sukūrę “Komiško” kaip 
paprastą savo imperialisti
nės politikos įrankį, mėgino 
jo pagalba atplėšti liaudies 
demokratijos šalių socialis
tų partijas nuo bendradar
biavimo su komunistų par
tijomis, pakirsti veiksmų 
vienybę tarp komunistų ir 
socialistų Italijoje. Šie ma
nevrai sužlugo. .Dorieji 
liaudies demokratijos šalių 
socialistai nutraukė visus 
santykius sū šia tariama so
cialdemokratų organizacija 
ir liko ištikimi vienybės rei
kalui. Tokia didelė partija, 
kaip Italijos socialistų par
tija,* pasilieka vienybės ir 
klasinėse pozicijose, o ma
nevrai, kurių prieš ją grie
biasi dešinieji socialdemo
kratai arba centristai, prisĮ 
dengdami melagingu “so
cialistinės vienybės” šūkiu,
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George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

IJBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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Gyvenimo Tiesos Teatras CHICAGOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio dus.) 

vą suvažiavo gausybe delegacijų sukak- 
ttuvininką sveikinti. Iš respublikų ir sri

čių, iš paskirų miestų siuntė delegacijas 
įmonių darbininkai, mokslo įstaigos ir 
mokyklos, teatrai, rašytojų, dailininkų, 
kultūros įstaigų darbuotojų organizaci
jos; paskiri asmenys siuntė laiškus ir te
legramas, ir jos į Mažąjį teatrą plaukė 
glėbiais. Daugybė sveikinimo telegramų 
bei laiškų gauta iš užsienio.

Delegacijoms priimti Mažajame teatre 
buvo skirtos dvi dienos: spalio 25 ir 26, 
kasdien po 5—6 valandas. Per tas dvi 
dienas delegacijos ėjo viena paskui kitą, 
nesibaigiančia virtine, su adresais, su 
dovanomis, su gėlėmis. Nepaprastos tai 
buvo dienos ne tik sukaktuvininko teat
ro kolektyvui, bet gal dar daugiau pa
čioms delegacijoms, jų dalyviams. Ne- 
užm i rstam i pergy ve n i ma i, neužm i rštam i 
grožio ir didingumo vaizdai, kurie žmogų 
pakelia ir Įkvepia.

—o—
Tarybų Lietuvos meno darbuotojų de

legaciją sudarė Meno Reikalų Valdybos 
viršininko pavaduotojas V. Pečiūra, K. 
Kymantaitė, Stalino premijos laureatas 
LTSR Nusipelnęs art. A. Rudzinskas, 

a dail. Gregorjancas ir A. Gricius.
Delegacija nuvežė sukaktuvininkui 

sveikinimą ir dovaną — sidabro ir auk- 
• suoto metalo lietuviškos kraitinės skry

nios modelį, papuoštą liaudies ornamen
tais su gintaro inkrustacijomis.

Neužmirštami tie trumpi pokalbiai, 
karšti rankų paspaudimai, tie veidai, iš 
kurių trykšta puikių širdžių spinduliai.

Vakare, “Vargas dėl proto” spektak
lyje matome tuos žymius aktorius vaid
menyse. Jabločkina, aktingai dalyvau
janti visuose sukakties šventės pasireiš
kimuose, po kelias valandas per dieną 
sutinkanti ir palydinti gausingas delega
cijas, vaidina Chlestovos vaidmenį, nei 
nuovargio, nei šventinių rūpesčių nė kiek 
nepaveikta. O ji jau eina savo amžiaus 
devintąją dešimtį metų! Delegacijos na
riams teatro aktoriams tatai darė didelį 
ir visai suprantamą įspūdį.

. > —o—
Šlovingasis sukaktuvininkas turi visą 

eilę pavadinimų, charakterizuojančių jo 
kūrybinį veidą ir jo visuomeninę liniją.

Dar didžiųjų rusų revoliucinių demo
kratų, Gerceno, Bielinskio laikais Maža
sis teatras vadintas “antruoju universi
tetu,” greta Maskvos universiteto.

Caro laikais Mažasis teatras vadinosi 
“imperatoriškuoju.” Bet tais laikais liau
dis ir pažangioji rusų inteligentija pava
dino jį “anti-imperatoriškuoju” dėl teat
ro idėjinės linijos ir poveikio masėms.

Maskvos Mažasis teatras yra nusipel
nęs “gyvenimo tiesos teatro,” “realizmo 
tvirtovės” vardą.

Visi tie pavadinimai rodo Mažojo te
atro vaidmenį rusu tautos kultūriniame,

V C Z

visuomeniniame ir politiniame gyveni-
Delegacijų perpildytame laukiamaja

me - tarpusaviai susipažinimai, santūrūs 
pasišnekėjimai — nuotaika iškilni ir pa
gaunanti. Stalino premijos laureatai, So
cialistinio Darbo Didvyriai, darbininkai, 
įvairių inteligentinių profesijų asmenys, 
pasipuošę ordinais ir medaliais. Daug 
gėlių.

V tena po kitos kviečiamos delegacijos 
eina laiptais į vadinamąjį Ščepkino fojė, 
kur nuolat girdisi entuziastingi plojimai 
ir iškilmingos sveikinimu kalbos.

Ateina vis naujos delegacijos, regis
truojasi, laukia savo eilės.

Štai eilė ir Tarybų Lietuvos delegaci- \ • •

i
 jai.

Įžengiant į ščepkino fojė, Mažojo Te- 
atro žymus artistas Cariovas paskelbia. 

, — Tarybų Lietuvos meno darbuotojų
delegacija!

Pratrūko karšti plojimai.
Ščepkino fojė — visas Mažojo Teatro 

( meninis kolektyvas, sustojęs pusračiu, se
niausieji ir jauniausieji. Vidury sėdi se
nutė Jabločkina, prie jos kitos garseny- 

, bes: Pašennaja, Turčaninova, Ostuževas, 
Jakovlevas, Zerkalova, Ryžova, Zubo
vas, Iljinskis ir kiti, kurių vardai žinomi 

• ne tik visiems tarybinių tautų teatrų 
darbuotojams, bet garsūs ir toli užsie
niuose.

Drg. Rudzinsko paskaitytas sveikini
mas ir įteiktoji dovana sukelia naują 
ovacijų plūstį. Senute Jabločkina pakyla 
nuo krėslo, pastebimai sujaudinta. Ji bu
čiuoja drg. Rudzinską, Kymantaitę.

j — Dėkojame Lietuvos menininkams
už sveikinimus ir dovanas! — sako Jab
ločkina. — Mes linkime, kad Tarybų Lie
tuvos teatras sėkmingai augtų ir prilyg
tu mūsų didžiuosius teatrus. Ir mes ne- 

» abejojame, kad tai įvyks.
Mes pasijuntame tarp broliškai nuo

širdžių draugų. Jabločkina, Ryžova, Tur- 
* Čaninova, Ostuževas, Jakovlevas, Iljins

kis ir kiti domisi Tarybų Lietuvos teatrų 
pasiekimais ir užsimojimais. Jie klausi
nėja, kaip atsistato hitlerininkų sugriau
ta mūsų gražioji sostinė Vilnius, kaip at
sikuria Tarybų Lietuvos kultūrinis gyve- 
nimas. Mes jaučiamės čia visai savųjų 
tarpe, gerų ir jautrių draugų tarpe, ga

ilinčių džiaugtis mūsų džiaugsmais, at
jausti mūsų sielvartus, pasiryžusių mums 

, padėti kuo tik gali.

me.
Iš liaudies kilusių aktorių pradėtas 

tradicijas kelios Mažojo teatro scenos 
meno kūrėjų kartos išnešė per visus ca
rizmo despotizmo siautėjimus.

Šiandien, tarybinėmis sąlygomis, tos 
’tradicijos suklestėjo nepaprastu puošnu
mu ir grožio galybe.

Tai dėl to, kad Mažasis teatras tarna
vo tik liaudžiai, iš liaudies sėmėsi savo 
kūrybines galias, rėmėsi liaudimi, ge
riausiai tenkino liaudies poreikius. Iš čia 
Mažojo teatro galia, iš čia jo nemiršta- 
mumas,

Pereidamas Mažojo teatro puikaus 
muziejaus sales, pamatai teatro nenu
trūkstamus saitus su liaudimi, su pažan
ga per visus 125 metus.

Spalio revoliucija Mažajam teatrui at
vėrė naujus kelius, davė naujus impul
sus pilnutinai plėsti ir kelti tas realisti
nės krypties teatrines tradicijas, kurias 
teatras taip puikiai išsaugojo.

Kurdamas realistini mena, tarnauja- 
mas liaudžiai ir tik liaudžiai, įkvėptas 
proletarinės revoliucijos ir didvyriškųjų 
stalininių penkmečių heroikos, Mažasis 
teatras suvaidino milžinišką vaidmenį 
socialistinėje statyboje ir nusipelnė visos 
tarybinės liaudies meilę ir pagarbą.

Mažojo teatro kelias nuo Spalio revo
liucijos iki mūsų dienų yra kiekvienam 
mūsų, . Tarybų Lietuvos meno kūrėjui, 
pamokantis ir įkvepiantis kelias.

125 metų sukakties proga TSRS vy
riausybė suteikė aukštus apdovanojimus 
atsižymėjusiems teatro darbuotojams. Ta 
proga Mažajam teatre įvyko mitingas.

Kalbėjo senieji ir jaunieji Mažojo te
atro aktoriai. Jie kalbėjo apie savo pa
siryžimą dar uoliau ir karščiau savo me
nu tarnauti liaudžiai, vaizduojant mūsų, 
stalininės epochos, žmones ir jų darbus, 
auklėjant tarybinius žmones su jų nuo
stabiomis moralinėmis savybėmis.

Didžios idėjos ,dideli pavyzdžiai gim
do ir didelius darbus. Mintys, pareikštos 
per mitingą Mažajame teatre, pavyz
džiai, kuriuos rodo atžymėtinaš to teat
ro kolektyvas scenoje, be abejojimo, už
krečią, įkvepia ir paakina mūsų Tarybų 
Lietuvos teatro ir kitų menų kūrėjus, 
kur yra didžiųjų kūrybinių laimėjimų 
šaltiniai ir keliai.

A. Gricius.

IŠ ANDRULIO GYNIMO KO
MITETO SUSIRINKIMO
Komitetas Šaukia Vidurvaka- 
riniu Valstijų Konferenciją

V. Andrulio gynimo komite
tas laike susirinkimą ir visa
pusiai apsvarstė sekamus sa
vo darbuotės žygius.

Raportai rodė, kad netik 
Chicagoje, bet ir Ritų miestų 
pažangieji lietuviai puikiai 
atsiliepė į atsišaukimą aukų 
vedimui Andrulio bylos. Jau 
virš $2.000 aukų suplaukė į 
komiteto iždą. Gera dalis, 
žinoma, jau išmokėta, bet ir 
ant ranku dar lieka keletas 
šimtų.

Susirinkime dalyvavo Atei
vių Teisių Gynimo Komiteto 
nacionalis darbuotojas Abner 
Green. Jis plačiai išdėstė 
ateivių teisių gynimo reika
lus, pažymėdamas, kad kol 
kas dar nei vienas iš deporta
cijai suimtų, kurių bylas ve
da minėtas komitetas, nebu
vo deportuojamas. O jau apie 
140 tokių bylų ta organizaci
ja veda.

Abner Green įspėjo besi
klausančius, kad ši deporta
cijos isterija, jei nebus at
mušta masinio veikimo, pa
sieks su laiku ir čiagimius ir 
įsipilietinusius piliečius, tad 
ragino veikti neatlaidžiai, 
kad įtraukus kuodaugiausiai 
žmonių į tą kovą ir išplėtus 
protestų siuntinėjimo vajų. 
Jis priminė ir Hobbs bilių 
(Hobbs Concentration Camp 
Bill, H. R. 10) ir ragino 
veikti prieš jį.

Hobbs bilių priėmus įs
teigtų koncentracijos kem
pes tiems, kuriuos negalima 
išdeportuoti. Jis reikalautų 
nepiliečius raportuoti regu
liariai kas savaitę ir verstų 
pereiti medikalį kūno ir pro
to tyrimą, po priesaika in
formuoti apie savo kasdieni
nę veiklą, su kuom kalbasi, 
su kuom turi reikalus. Kas 
blogiausia, tai kad tas bilius 
leistų deportuoti į bilę šalį, 
kuri priimtų deportuojamą 
asmenį.

Priminęs žalingumą to bi- 
liaus, Green taipgi pažymė
jo, kad prieš jį jau vedama 
labai plati kampanija, daug 
žymių šalies piliečių protes
tuoja. Su veikla visų ateivių 
ir čiagimių, bilius bus atmuš
tas. 75 žymūs amerikiečiai 
išleido atvirą laišką į Ameri
kos liaudį nurodant biiiaus 
žalingumą, jų tarpe: Rev. 
d e Solo Pool, Dr. Haven 
Emerson, ',Dr. Christian, 
Charles Houston, Yehudi 
Menuhin, Bishop Walter 
Mitshell, Bishop Arthur W. 
Moulton, Bishop Edward L. 
Parsons, Ted O. Thackrey ir 
Prof. Oswald Veblen.

Susirinkę komiteto nariai 
pasižadėjo pravesti plačią 
kampaniją lietuvių tarpe 
prieš tą žalingą bilių.

Ant galo komitetas nuta
rė šaukti vidurvakarinių vals
tijų konferenciją pradžioje 
kovo mėnesio. Taipgi nutarė 
platinti Abner Green parašy
tą brošiuraitę: “The Deporta

tion Terror”.
Džiugu darosi matant daug 

jaunuolių Andrulio gynimo 
komitete. Komiteto sekretorė 
Nellie DeSchaaf, viena iš 
jaunuolių, gabiai -veda savo 
užduotį kaipo komiteto sek
retorė.

Visi komiteto nariai ge
rai supranta, kad gynimas 
V. Andrulio yra kartu gyni
mas spaudos ir žodžio lais- 
\vės ir- abelnai visų ateivių 
prieš deportacijos isteriją, 
prie kurios veda Truman o 
šaltasis karas. Rep.

Los Angeles, CaL
Kunigas su Dipukais 
Norėjo Išardyt Parengimą

Sausio 22 d. įvyko LLD 145- 
tos kuopos mirusių narių pa
gerbimo parengimas su atitin
kama programa. Apie pro
gramą nerašysiu, nes kiti apie 
tai atliks, bet pabrėžiu žodi 
apie dipukus ir dūšių gany
toją.

Tą rytą išėjau žolės pa
laistyti. Dienos gražumėlis: į 
saulutė karšta, priešais pal- i 
moję paukštukai, gieda ir tok." ' 
malonumas gamtos! Sugrį
žęs stubon pasakoju sr.'-c 
draugei apie tai. Ji sako, ii 

j gamta pritaria mūsų įniru
siems draugams.

Išvykstam į parengimą. Va
žiuojant kalbamės apie mu
dviejų artimiausią d. Pečiu
lienę, kokia ji buvo, maloni ii 
darbšti: komisijose, lošimuo
se ir prie dainavimo, taipgi 
neatsišokdavo. Ji paliko ne
užpildomą spragą mūsų drau
gijose. Pasižymėjo auklėjimu 
šeimos; trys sūnūs ir duktė 
pavyzdingai ir kultūriškai iš
auginti jaunuoliai. Taipgi ne
tekome visos eilės kitų drau
gių ir draugų.

Nustebome Pamate Pikieta
žiūrime, dipukas kunigas 

civiliuose drabužiuose su gra
žia dipuke maršuoja ties sve
taine. Du dipukus pažinomo, 
tai mūsų gerų prietelių gimi
nės, kuriuos neseniai iš Vokie
tijos parsikvietė, ir keletas 
kitų. Prie svetainės durų su
stoję pradėjo nesavais balsais 
rėkti, kaip gyvuliai.

Klausiu, ko jūs čia taip rė
kiate, ir ką mes jums blogo 
padarėme? Jie klykia: “Jū
sų bobos ruskiams pančekas 
mezgė,” ir'tt. Sakau jiems: 
“Jei mezgė, tai menkniekis. 
Bet mūsų valdžia Sovietams 
davė tankus, orlaivius, laivus, 
tuokus ir kitką, kas buvo rei
kalinga sumušimui Hitlerio. 
Kodėl jūsų kunigėlis jūsų ne
veda demonstruoti, kur tikri 
jūsų kaltininkai yra? Už na
cių sumušinją yra kaltas dau
giau Washingtonas, o ne 
mes.” Tuo tarpu parengimo 
komisijos nariai mane įtrau
kė svetainėn, sakydami: tu 
jų neišmokinsi, jie nori muš
tynių ir ištroškę kraujo, nes 
jau seniai yra ragavę prie 
Hitlerio, o pirmiau prie Sme
tonos .Ar neužtenka, kad pa-

matei, kokie žmonės, kurie su 
naciais turėjo bėgti Vokieti
jon, kai Raudonoji Armija 
užkūrė pirtį Hitlerio armijai.

Ne visi dipukai yra tokie 
išsigimėliai, mes visų ir ne
smerkiame. Los Angeles yra 
apie pora šimtų suvirs, bet 
šiam chuliganizmui kunigėlis 
su “Naujienų” pagramdomis 
tesumobilizavo vos apie 40 
asmenų, priskaitant ir vaikūis. 
Buvo trejetas vietinių, kurie 
meldėsi, kad Hitleris laimėtų, 
ir mūsų žmones išjuokė, kurie 
karo metu kraują aukavo 
Raudonajam Kryžiui.

Progresyviai darbavosi už 
karo bondsų pardavimą, patys 
pirko ir šiandien juos tebe
turime ir naujų laiks nuo lai
ko pasiperkame.

Mes, progresyviai, atskiria
me blogus nuo gerų, nes blo
gieji jokios garbės nedaro 
geriems. U. S. Kareivis.

IŠPLĖŠĖ $116,250 Iš 
BANKO

Phoenix, Arizona. — Du 
ginkluoti vyrai pagrobė 
$116,250 iš Douglas banko, 
susidėjo pinigus į atmatų 
dėžę ir neskubėdami nuėjo 
sau gatve. Žmonės gatvėje 
palaikė juos paprastais 
darbininkais.

Įsibriovę į banką, plėši
kai visųpirm suvarė 7 tar
nautojus į didelį “seifą” ir 
užrakino.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Elizabetho apylinkės jaunimo an
tras mitingas jvyks šj pirmadieni, 
vasario (Feb.) 13 d,, vieta — 408 
Court St., pradžia 8 vai. vakare. 
Kviečiame jaunimą dalyvauti šiame 
susirinkime. Komisija.

ELIZABETH, TL J.
Liet. Literatūros Draugijos 54 

kuopos susirinkimas jvyks trečiadie
ni, vasario (Feb.) 15 d., pradžia 8 
vai. vakare, vieta — 408 Court St.

Kviečiame visus narius dalyvauti 
susirinkime ,nes turime svarbių da
lykų aptarimui .Taipgi kviečiame ir 
tuos, kurie dar nesate nariais, atei
ti j šj susirinkimą ir įstoti j šią gra
žią apšvietos organizaciją, pasinau
dokite geromis knygomis ir žurnalu 
Šviesa. A. S, sekr.

(26-27)

HARTFORD, CONN.
M. J. Švilpa Prašo Atydos
Gerbiamieji! Kurie gavote kalen

dorius prašau man pranešti. Taipgi, 
jei kurie praeityje siuntėte man pi
nigus (cash, money order ar čekį) 
ir nesate gavę nuo manęs žinios, ma
lonėkite man pranešti. Jei kurie tu- 

jrite kokią rasytę ar kitokį ženkle
lį nuo pasiuntimo, prašau prisiųsti 
man.

M. J. švilpa,
P. O. Box 73 Station A, 
Hartford, Conn.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui. kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment, lietuviškos išdirbystės 
vaistų.

EGZĄMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

i DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės Įvairių Skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 

I vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti lokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 
nesveikumo, kaina tik $1.00

No. 2. Reumatiškų ir Įvairių 
skausmų ....................  1.25

No. 3. Odos Įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, “sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo . 1.25

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy”, “rectum”. 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios į vėžio ligą. 
Kaina tik ................ 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekj. Adresuokit:

M. ŠVILPA, P. O. Box 73. Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

Tel. AV. 2-4026 g

| DR. JOHN REPSH1S I
g (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS g 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
1 Nedaliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 iki 12 ryto. g 
495 Columbia Rd. g 

DORCHESTER, MASS. |

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796

| JOSEPH BALTAITIS
■ BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T <1 NEVergreen 4-9407 1 -U " ▼ 1 U 1 V 11
SHUFFLE BOARD

IIIIIIIIIIIIIIB

W5

CO6V»

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsarnuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE
■JTAGG 2-5043

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

KEPAME TIKRĄ 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 j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

CHARLES J. ROMAN

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Vasario 11, 1950

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

* * *

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Siūlo Ištraukti 
Okupacinę Armiją

Neseniai grįžęs iš Japonijos, 
majoras generolas William H. 
Draper, aną dieną kalbėda
mas Moderninio Meno Mu
ziejuje, pareiškė, kad, jo nuo
mone, Amerika turėtų ištrauk
ti iš Japonijos savo okupaci
nę armiją.

Girdi, okupacinė armija Ja
ponijoje suvaidino pasekmin
gą vaidmenį. Japonijoje ga
myba pakilo, žmonių gyveni
mas pagerėjo, pinigų valiuta 
stabilizuota, šalies biudžetas 
rodo gerą balansą. Bet Ja
ponija be amerikinės pagal
bos dar vis negali egzistuoti 
ir nebegalės per kokius trejis 
metus, sakė generolas, 
tingai maisto ten reikės 
ti iš Amerikos.

Informacijos Jūsų Naudai
Ormanas ir Michelsonas 

perkėlė savo Insurance ir 
Real Estate įstaigą į naują 
vietą: 111-15 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

Apart pardavimų namų ir 
aprūpinimų apdraudomis, Or
manas ir Michelsonas patar
naus jums išpildymu įeigų 
taksų raportų. Pas juos jau
sitės, kaip namie, nes pasi
kalbėsite aiškiai lietuviškai. 
Jiedu puikiai žino įstatymus 
dėl taksų ir kitais reikalais. 
Kas jums neaišku, pasiklaus
kite jų. Jeigu taksų reikalą 
jau. laikas atlikti. Nesivėlin- 
kite tuom reikalu, kad vėliau 
nereikėtų skubintis.

Gus’s Automotive Service
Mūsų kultūrinio centro kai

mynai, jie taiso automobilius, 
ir aprūpina kuru: gesu ir alie
jum. Kada atvažiuojate į 
kultūrinį centrą, pasipirkite 
automobiliui kuro pas juos. O 
jei reikalinga jūsų mašinai 
pataisymų, parodykite jiems, 
jie teisingai patars jums, kas 
reikalinga pataisyti ir patai
sys akuratnai.

Gus’s Automotive Service, 
lllth Street ir Atlantic Avė. 
Jungiasi su Laisvės spaustuvės 
pastatu. Jie laiko atdarą nuo 
7-tos ryto iki 11-tos nakčia.

Išsigando, Pamatęs 
Driežiuką

įvyko
2 d.

Apsivedė
Ypa- 
įvež-

til-

Geras Pasiūlymas
Ketvirtadienio Laisvėje 

pęs V. Kazlausko pasiūlymas,
man atrodo, yra geras pasiū
lymas ir jam reikėtų kreipti 
rimtesnio dėmesio.

V. Kazlauskas siūlo suorga
nizuoti čekerninkų ir šachma- 
tistų klubą. Man rodosi, šiuo 
pasiūlymu turėtų susidomėti 
daugiau žmonių ir jį vykdyti 
gyvenimam

Iš tikrųjų, šiandien turi/ne 
Kultūrinį 
vietos, kur 
čekerninkai 
ir palošti.

Sutiksime, šachmatams loš
ti reikia nemažai laiko, —tai 
yra “gilus” žaislas, reikalin
gas smegenų pasukimo, pa
galvojimo, jei nori gerai ta
me geimyje (lošime) įgusti ir 
jį įvertinti. Bet žmonės, kurie 
moka savo laisvą laiką 
naudoti kultūringai, gali

Centrą, jame yra 
šachmatininkai ir 

galėtų susirinkti

sil
ke

York o 
tūlas 

laiška

8707

Dabar jie įstojo 
Tėvas ir sūnus 

yra Liquor 
Jų krautuvės 

lllth St., 
N. Y. Prie

Stanley ir Nellie Rutkūnai 
brooklyniečiams gerai žinomi 
žmonės. Jiė įsteigė ir ilgus 
metus laikė Lituanica Square 
Restaurantą. 
į kitą biznį.
Rutkūnai dabar 
Store biznyje, 
antrašas: 
Richmond Hill,
pat BMT Jamaica line lllth 
St. stoties.

Kada jums reikia likeri 
vestuvėm, parėm ar šiaip sve
čių laukiant, kreipkitės pas 
Rutkūnus. Jie atveš jums į 
namus, nepaisant, kurioje da
lyje miesto gyvenate. Jei už
eiti jums nepatogu, paskam
binkite : Virginia 7-0700, pa
sakykite, ko ir kiek norite, 
Rutkūnai pristatys jums 
mus.

i

Svarbus Darbo
Partijos Mitingas

Vasario 13 d. Manhattan 
Centre (34th St. ir 8th Ave., 
Manhattane) Amerikos Darbo 
Partija ruošia didžiulį mitin-

lėtą valandų per savaitę pa- gą atžymėjimui Lincolno gim- 
v_ _i x nes | tadienio.

Kalbės tokie kalbėtojai, 
kaip k o ng r e smanas Vito 
Marcantonio, kongresmanas 
Adam Clayton Powell, Jr., 
Paul Robeson ir kiti. Įėjimas 
25 c. asmeniui. Plačioji pu
blika kviečiama dalyvauti.

aukoti ir šachmatams, 
šachmatais žaidimas lavina 
žmogaus protą, platina jo gal- i 
voseną, padaro apdairesniu.

Kodėl, sakysime, negalima i 
būtų kartą per savaitę susi-i 
rinkti ir palošti šachmatais j 
bei čekeriais? Lošti reikėtų,1 
žinoma, organizuotai, kad iš • 
to lošėjai gautu daugiau nau-1Dnvlnvn 
dos ir kultūriškai praleistų j IVuIlU IdVlUVU 

lapv^2au^ogdsekmadie-1 Biografija Rimoje 
nių popiečiais, šeštadienių va-j Vasario 11 d. Stanley Te-

Praeitą šeštadienį, vasario 4 
d., 'apsivedė Albertas žvirblis 
su Rūta Pivariūnaite. šliūbą 
ėmė švento Jurgio bažnyčioje, 
South Brooklyne. Vestuvių 
pokylis įvyko tos pačios para
pijos svetainėj. Pabroliais 
buvo jo broliai Henris ir Sta
sys, o pamergės—jų žmonos 
Nellie ir Josephina. Vestuvės 
buvo didelės, - ypatingai daug 
jaunimo, 
diečių.

•pats yra 
aidiečiai

karais ateina į Kultūrinį Cen- * atre bus pradėta rodyti filmai 
Ivan Pavlov.” Tai tarybinėtrą žmonių ir jie čia sėdi, 

nieko neveikia. Yra, žinoma., filmą, vaizduojanti to žymaus 
tokių, kurie boulina, bet ne į ruso mokslininko, psichologo 
visi prie boulinimo turi pat- gyvenimą ir darbus, 
raukimo ir ne visi gali boulyti. I vas buvo ne tik 
Tokiu būdu, butų galima kad 
ir šeštadienių vakarais arba 
sekmadienių popiečiais, kai 
nėra jokio lietuviško paren
gimo, susirinkti ir pašachma-, pasižymėjimus medicinoje, 
tuoti. Jeigu tokį klubą suor-1 Filmą, kaip matome, yra 
ganizuotum, tai ilgainiui bū- didžiulės svarbos; ji ne tik 
tų galima užkviesti kitų tau- suteiks stebėtojui meninio pa
tų klubus j rungtynes, už-1 sitenkinimo, o ir žinių, 
megztume ' su‘jais ryšius, o j Vasario 11 dieną ši filmą 
tokių klubų Niujorke 
daug.

Dabar kyla klausimas 
tokį klubą galėtų pradėti 
ganizuoti ? 
ris turi tam 
darysime. 
Kazlauskas 
iniciatyvą ir pradėti organi- mu.

tarp jų keletas ai- 
Kadangi Albertas 

buvęs aidietis, tai ir 
jo nepamiršo, nes jis

buvo draugiškas su visais.
Albertas yra gerų Laisvės 

rėmėjų (M. žvirblis) Adomai
čių sūnus. Patys Adomaičiai 
yra draugiški žmonės, turi 
daug draugų tarp laisviečių, 
ir sūnaus vestuvėse jų daly- 
vo.

Vestuves suruošė jaunosios 
tėvai Pivariūnai. Prie stalų 
patarnavo keletas dipukų. 
Viena iš tų patarnautojų tu
rėjo apie 5 metų dukrelę. 
Užkalbinus tą mažytę, paklau
siau, ar ir tėvelis yra, ji 
taip greit atšovė: “Mano tė
velį Kaune rusai sušaudė.” 
Tai, brangūs prieteliai, patys 
pagalvokite apie tos mažytės 
metelius ir jos tėvelį: jos 
amžius rodo, kad jos tėvelis 
“sušaudymo” metu turėjo 
būti Vokietijoj, o ne Kaune. 
Tai šlykštus mažyčių moky
mas.

Vestuvės praėjo labai geroj 
nuotaikoj. Visi linksmi skirs
tėsi namo.

.Neteko sužinoti, kur jau
nieji išvyko praleisti medaus 
mėnesį. Linkime Rūtai ir Al
bertui latmingo šeimyninio 
gyvenimo.

Jaunavedžių Drauge.

Laisvės No. 19, Now 
ir apylinkės žiniose, 
Ridgewood ietis parašė 
iš Floridos. Visų pirmiausiai 
jis pasigiria, kad esąs nekoks 
vėpla. Tačiau jo tas laiškas 
pilnas visokių netikslumų ir 
pagyrų. Pirma strošna nak
tis jam buvo Floridoj, kai jis 
•pamatė lizarduką, lietuvišką 
driežliuką, kurį jis, ne vėpla 
būdamas, bet nusigandęs, pa
vadino krokodiliuku-beibe.

Na, ir kytrumėlis to žmo
gaus! Lietuvoj tų driožliukų 
yra pilna visur kur. Floridoj 
taipgi jų yra gausybė, kokių 
4 colių ilgio, su keturiomis 
lepšiukėmis, vieni pilki, kiti 
žali ir kitokios spalvos, žai
biškai moka bėgti ii* labai 
gražūs. Jie bėgioja sienomis 
ir visur kur, gaudo visokius 
vabalėlius ir kitokį brudą; tai 
jų maistas. Floridiškiai žmo
nės juos gerbia ir myli; jie 
nenuodingi, bet naudingi su
tvėrimėliai. Nors John jam ir 
paaškino, kad tas gyvūnukas 
nekanda, tačiau Ridgewood ie
tis veik visą naktį nesudėjo 
akių. Tai kiek jam strioko 
būtų, jeigu jis tikrąjį kroko- 
dilių pamatytų! Tris metus 
Floridoj išgyvenau, bet jokių 
krokodilių nemačiau, apart 
pagautų parodoj, kurių gali 
matyti ir New Yorko miesto.

V. J. Stankus.
Miami, Fla,

Subatoj Ateikite Į Talką
šeštadienį, vasario 11 d., 

reikia perkraustyti likučiai iš 
seno Laisvės namo, 427 Lori
mer St., į naują. Dar yra 
šėpų, knygų ir kitų reikme
nų — susidarys apie du tre
kai.

Trekas pribus 8 valandą ry
to, prie 427 Lorimer St. Vi
sus draugus, kurie tik galite, 
prašome į pagalbą.

Laisves Administracija 
ir LLD Centras.

ninkas — tai 
žinomas visame 
pasaulyje, 1904 
Nobelio dovaną

Paylo- 
rusų moksli- 

mokslininkas, 
civilizuotame 
metais gavęs 
(premiją) už

Admirolas Blandy, neseniai 
pasitraukęs iš laivyno, kuria
me jis tarnavo 40 metų, da
bar tapo paskirtas prezidentu 
naujai įkurtos organizacijos, 
Health Information Founda
tion.

o;
yra bus pradėta Amerikoje rodyti 

pirmą kartą. Rodymas tęsis.
kas ;------- ---------------------------------

or- zuoti klubą ? r
ku- j Butų neprošalį, jei ir kitiBe žmogaus, 

noro, nieko nepa- čekerių ir šachmatų mėgėjai 
Gal pats draugas pasisakytų per laikraštį savo 

galėtų pasiimti žodį iškeltuoju V. K. klausi-
R.

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 11
Artkino Perstato

žavinčią, Virpančią žmogišką Istoriją, 
Laimėjusią Nobelio Dovaną

"IVAN PAVLOV"
EXTRA: Pirmosios Filmos iš Išlaisvintos Kinijos ir 

Budapešto Taikos Kongresas,

nm A NT TV 7th Ave. tarp 42 ir 44 Sts.
ulnlwDl Tel..- WI 7-9686

Iš LDS 50 Kp. Veikimo

K. u o p o s susirinkimas 
ketvirtad i e n į, vasario
Nors praeitame susirinkime
buvo pranešta, kad šiame su
sirinkime turėsime svečią iš 
LDS Centro, bet narių atsi
lankė mažai. Didžiuma na
rių nesirūpina savo organiza
cijos reikalais.

D-ge Šimkienė davė rapor
tą iš Laisvės suvažiavimo. Su
važiavimas 
daug aukų 
r am ai.

liu vo skaitlingas ir 
sudėta Laisvės pa-

parengimo komisi- 
kad darbas jau 

tikietai jau gatavi 
Parengi-

suvaidinimo

Metinio 
ja pranešė, 
pradėtas, 
ir pradėta platinti,
m as susidės iš 
veikalo ir šokių . Vaidintojai 
bus draugai iš Bridgeport, 
Conn. Įvyks balandžio 15 d., 
IWO Community Center sve
tainėj, 2075—86th St., Brook-

skaitytas laiškas nuo LDS 
3-čios apskrities, taipgi kele
tas tikietų dėl sukėlimo finan
sų padengimui lėšų surengi
mui įvyksiančio LDS suvažia- 
vim o.

' Dar vis serga draugai Ste
panauskas ir Reivydas; pa
šalpa jiem jau seniai išsibai
gus. Draugai, kuriem laikas 
pavėlina, atlankykite sergan
čius mūsų narius.

Drg. J. Siurba, LDS Cen
tro sekretorius, pasakė nau
dingą prakalbą mūsų organi
zacijos' reikalais. Nurodė, 
kad ši organizacija ne tik kad 
gelbsti nelaimėj ištiktus, bet 
taip pat ir apšvieta rūpinasi;

parūpina kuopom paskaitas 
įvairiais klausimais ir per sa
vo organą “Tiesą” daug nau
dingų patarimų nariai gauna.

LDS jubiliejinis vajus baig
sis su liepos 1 d.; laiko jau 
neperdaugiausia, todėl visi su- 
bruskime darban ir pasisten
kime įrašyti naujų narių.

Sekančiame kuopos susirin
kime, kuris įvyks ketvirtadie
nį, kovo 2 d., bus paskaita 
temoje: aVis Tie Mūsų Vidu
riai.” Parašė dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Visi dalyvaukite.

Koresp. .

Raud. Kryžius Šiemet 
Reikalaus $4,643,000

Kaip kasmetai, taip ir šie
met, Amerikos Raudonasis 
Kryžius darys rinkliavą savo 
darbams vesti. Iš viso šie
met ši organizacija yra pa

$1,500 Dovana
Streikuojantiems

International Workers Or
der — savišalpos ir draudi- 
mosi organizacija, kuriai pri
klauso daug tautinių grupių, 
— šiomis dienomis paskyrė 
$1,500 streikuojantiems mai- 
nieriams, kurių ištekliai pra
gyvenimui baigėsi.

Pinigai buvo pasiųsti iš
Niujorko, kur IWO turi savo 
vyriausias raštines, į 
burghą: pastarajame 
veikia IWO Miners
Committee, kurio adresas yra: 
4745 Butler 
Pa.

Minėtasis 
ša, jog jau 
aukos ir iš
tų, taipgi pavienių asmenų—• 

siryžusi surinkti $67,000,000, aukos, skiriamos kovojantiems 
o niujorkiečiams kvota pa- angliakasiams, 
skirta $4,643,000.

Visose penkiose Niujorko ' 
apskritys^ bus 
ban 25,000 
links aukas.

Kaip žinia, 
no.io Kryžiaus 
ninku 
Marshall.

Pitts- 
mieste 
Relief

St., Pittsburgh 1,

Komitetas prane- 
pradėjo ^plaukti 

kitų 1WO viene-

kurių uniją
1 siekiasi sulaužyti samdytojai.

Profesorius Harlow Shap- 
paleista dar-1 ley ir Dr. Linus Pauling kal- 

žmonių, kurie bės apie vandenilio bombą
I (h-b). Tai įvyks pirmadienį, 

Raudo- Carnegie Hall salėje. Vakarą 
pirmi- . ruošia Laisvųjų Profesijų it*/

Pa
šaliečiai kviečiami dalyvauti.

šiemet
galva,

paskirtas generolas Meno Sąjungos Taryba.

Pranešimas
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario (Feb.) 15 
d., pradžia 8 vai. vakare, Kultūri
niame Centre, 110-06 Atlantic Avė.1 
Visi nariai būkite šiame susirinkime, i 
nes pereitame susirinkime likosi ne-i 
išspręstas vienas svarbus reikalas. 
Kviečia Valdyba. (26-27)

RANDAVO.IIMAI
Išsinuomuo.ja kambarys vienam 

asmeniui. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės: 556 Ridgewood Ave.,
Brooklyn, N. Y.. 2-ras aukštaš.

(25-26)

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis)

arba Telefonuokite Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A
BUYUS

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME i>

REIKALAVIMAI
Reikalinga kambariai, nepaisant 

ar garu šildomi ar ne. Gali būti du 
ir pusė ar daugiau kambarių. Esu 
priverstas tuoj išeiti iš dabartinės 
vietos. Pageidaujama, kad būtų 
Ridgevvoode ar Maspethe ,bet sutik
siu ir kitur. Prašome telefonuoti 
Michigan 2-2668. Klauskite Abro
maičio. (23-26)

(Buyauskas)
; 84-02 Jamaica Ave.
■ (at Forest Parkway Station) ) 

Woodhaven, N. Y.
? Suteikiam garbingas laidotuves £ 
š Koplyčias suteikiam nemokamai s 

visose dalyse miesto.
< Laidotuvių Direktoriai: į

j F. W. Shalins-J. B. Shalins į
Tel. Virginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

m.Stanley Adamanis, 
amžiaus. Gyveno 776 
St.,- Brooklyne. Mirė

60
Macon 
vasario

9 d., Evangelical Deaconess
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks 
vasario 13 d., Šv. Jono kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi
me žmoną Agnes, tris sūnus— 
Joseph, Stanley ir John; dvi 
dukteris, Eleanore ir Blanche 
ir 5 anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi .graborius F. W. Šalins- 
kas-Sh alins, 8402 Jamaica 

!Ave., Woodhavene. J

DABAR NAUJOJ VIETOJ

Perkant ar parduodant namus, kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE INSURANCE

111-15 JAMAICA AVENUE
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonas: Virginia 9-0842

MES'JUM PATARNAUSIME
★ Kada norite parduoti savo namą—mes surasime pirkėją.
★ Pirm negu pirksite namą, kreipkitės pas mus. Mes turime šimtus 

namų ant pardavimo įvairiose apylinkėse ir su tuščiais butais.
★ Jei norite išnųomuoti (ręnduoti) apartmentą ar kambarius. Su

rasime gerus nuomuotojus. Jums nieko nekainuos.
★ Pas mus galite bil’e ką apdrausti (inšurinti).
★ Mes atnaujiname išsibaigusią apdraudą.
★ Pildome INCOME TAX blankas.
★ Notary public patarnavimas.

KALBAME LIETUVIŠKAI

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N./Y.

Kvėpiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. 

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

MArket 2-5172

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gei'ai Patyrę Barberiai

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

71DID 411 GRAND STREET 
ALi I O O/Vlt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729
■■ .........i, 

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: F.Vergreen 4-8174
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