
Ir Detroite Pikietavo!
Konferencija.
Frank Yakštis—Redakto

rius.
Ten Žemyn, Čia—Aukštyn.

Rašo R. M1ZARA

Aa! Tai kryžiokai ir vėl pi
kietavo Andrulio prakalbas,— 
šiuo metu pikietavo Detroite, 
praėjusį sekmadienį.

Vadinasi, ir Detroito lietu
vių visuomenė pamatė, ką 
reiškia durna jų galva!

O mitingas pavyko visais 
požiūriais!

P i k i e t i n i n k a i, pa va i k šč i o j ę 
šaligatviu, nuvyko į parapiji
nę salę ir ten, užbaigdami 
“gera darbą,” sugiedojo “O 
Marija,. Marija” ir “Lietuva, 
Tėvyne Mūsų”!

Matyt, giedojo taip, kad net 
bažnyčios sienos braškėjo!

Tegu jie sau kvailavoja!
Kol Balfas ir Taryba turės 

pinigų, kol jiems tų pinigų 
nesusipratusieji žmonės duos, 
tol jie šturmuos.

Visa tai privalo pažangią
ją Amerikos lietuvių visuome
nę paakstinti didesniam dar
bui, ryžtesnei veiklai.

Andrulio ir kitų gynimo rei
kalu kovo 12 dieną Čikagoje 
yra šaukiama konferencija.

Ji privalo būti pasekminga. 
Joje turi būti daug delegatų. 
Kurios organizacijos negali 
siųsti delegatų, lai pasiunčia 
konferencijai sveikinimų.

Kryžiokai, matyt, bandys ir 
konferenciją pikietuoti. Lai 
jie tai daro, kol atsibos.

Andrulis, beje, šio mėnesio 
antroje dalyje atvyks į ryti
nes valstijas; bus jis ir 
Brooklyne.

Turėsime čia didelį mitingą.

Jau antras LDS organo 
“Tiesos” numeris pasirodė su 
naujo angliško skyriaus re
daktoriaus darbu.

Naujuoju redaktorium yra 
Frank Yakštis.

Tai jaunas, energingas žur
nalistas.

Angliškas puslapis daro 
malonaus įspūdžio. Be orga
nizacinių ir sportinių žinių, 
telpa ir grožinės literatūros,— 
kas nors naujo ir gražaus, se
nai laukto!

Telpa anglų kalbon išvers
tos Juliaus Janonio eilės 
“Jis”—vertėjas Viktoras Got- 
vila.

Telpa trumpa novele: “The 
North, The South, and Heli,” 
parašyta Juozo Avižos.

Tenka pasveikinti naująjį 
redaktorių už sumanumą ir 
triūsą!

Iš Maskvos pranešama, jog 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
patvarkymu tapo nupigintos 
visų naudojamųjų produktų 
kainos.

Jos nupigintos nuo 15 iki 
35 nuošimčių!

Tai jau ketvirtas nupigini- 
mas po karo.

Drauge vyriausybė pareiš
kė, jog sutvirtina rublio verty
bę : jis remiamas auksu.

Vadinasi, socialistinio krašto 
piliečiams gyvenimas ir vėl 
žymiai pagerėjo.

' Gyvenamųjų produktų vis 
daugiau ir daugiau pagami
nama, jų kainos taigi vis 
krinta žemyn!

Amerikos žurnalistai ir ra
dijo komentatoriai, skelbdami 
šią žinią, nepamiršta pridėti: 
Sovietai tai daro propagandos 
tikslais.

Jie turi ką nors sakyti, nes 
taip liepia jiems sakyti mono
polistinės korporacijos.

Atsiminkime: šis tarybinis 
žygis jau ketvirtas pd karo; 
nuolat ir nuolat ten kainos 
mažinamos.

O kaip gi pas mus?
Pas mus kainos nuolat ky

la ir kyla, sunkindamos dar
bo žmonėms gyvenimą, o tur
čiams teikdamos vis didesnius 
ir didesnius pelnus!
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Dar $4,800,000,000 
šaltajam karui
Washington. — Valstybės 

departmentas skaičiuoja, 
kad per 12 mėn. nuo birže
lio mėnesio reikės iš
leisti 4 bilionus, 800 milio
nų dolerių svetimiems kraš
tams remti prieš komuniz
mą, pagal Marshall© planą, 
Atlanto paktą ir kitas kari
nes sutartis.

Slopinsią jaunimo demons
traciją vakariniam Berlyne

Berlin. — Amerikonų, an
glų ir francūzų komandie- 
riai vakariniame Berlyno 
ruožte užreiškė, kad jie ka
rine jėga slopins komunis
tinio vokiečių jaunimo de
monstracijas, kurios ruo
šiamos gegužės 27-30 d.

Rengiasi demonstruot pu
se miliono komunistinių 
jaunuolių.

THAILANDO VALDŽIA 
BIJO PARTIZANŲ

Bangkok, Thailand. — 
Thailand© (Siamo) premje
ras Fibul Songgram šaukė 
stipriai laikytis prieš ko
munizmą, tai yra prieš 
liaudies partizanus.

Thailande vis plačiau iš
sivysto partizanu 
prieš atžagareivišką val-

kova

Tarsis Anglijos, Amerikos 
ir Francijos ministrai

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
sake, jog kitą menesį susi
rinks Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Francijos užsie
nio reikalų ministrai; tar
sis apie šaltąjį karą ir apie 
atominių ginklų kontrolę.

Areštuotas Argentinos 
socialistų vadas

Buenos Aires. — ,Tapo 
suimtas Argentinos Socia
listų Partijos sekretorius 
Juan A. Solari; kaltinamas, 
kad per slaptai leidžiamą 
savo laikraštuką La Lucha 
kritikavo fašistinę prezi
dento Perono valdžia, v

TITO DŽIAUGIASI 
DAUGIAU GAVĘS, 
NEGU TIKĖJOSI

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia džiaugiasi, kad 
daugiau iš Jungtinių Vals
tijų gavo, negu tikėjosi.

Pernai Jungtinės Valsti
jos “paskolino” Titui 20 mi- 
lionų dolerių, o dabar dar 
20 milionų dolerių.

Senatorius smerkia valdžios 
išlaidumą

Washington.—Senatorius 
Walter F. George smerkė 
valdžios išlaidumą; tvirti
no, kad šalies iždas per me
tus įlįs skolon dar 6 bilio- 
nus dolerių.

York, Anglija. — čionai- 
tinis anglikonų arkivysku
pas ragino Angliją ir Jung
tines Valstijas susitarti su 
Sovietų Sąjunga ir uždrau
sti atominius ginklus.

jis sunkėja. Tik aklas

Kai “anapus uždangos” gy
venimas gerėja, tai “šioj pu
sėj 
to nemato!

Dienraščio XXXIT.

Valdžia ruošiasi perimi minkštosios 
anglies kasyklas Į sa vo rankas

Reikalauja įleisti 
Picasso į Ameriką

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Rich-
mond b. Keech ketvirtadie- nekalta už teismo paniekinimą
nį nusprendė, jog Mainie
rių Unija nekalta dėl to, 
kad minkštosios anglies 
mainieriai streikuoja. Tei- baustų uniją už eilinių mainierių streiko tęsimą 
sėjas priėmė unijos paro-

Valdžia duoda apeliaciją aukštesniam teismui, kad

dymus, kad jos pirminin
kas John L. Lewis du sykiu 
šaukė mainierius grįžti 
darban po to, kai teisėjas 
savo įsakymais - indžionk- 
šinais liepė jiems dirbti. 
Keech taipgi pripažino uni
jos tvirtinimus, kad anglia
kasiai tęsia streiką kaipo 
asmenys, o ne pagal unijos j 
komandą.

Generalis Trumano pro-

Trumanas vaišino neva 
Kinijos prezidentą

Washington.—Prez. Tru
manas suruošė vaišes gene
rolui Li Tsung-jenui, kuris 
sakosi tebesąs Kinijos tau
tininkų prezidentu. Truma
nas apie 2 valandas kalbė
josi su gen. Li.

Čiang Kai-šekas pernai 
metų pradžioj užleido pre
zidentystę Li Tsųng-jenui, 
o dabar vėl pasiskelbė pre
zidentu.
Pranešama, kad Amerikos 

valstybės departmentas 
pripažins Čiangą, o ne Li.

Įsakyta Franc, armijai 
streikus laužyti

Paryžius. — Francijos 
valdžia įsakė paruošti ka
riuomenę, jūreivius ir kari- ( 
nius automobilius gręsi au
tiems elektros ir geso strei
kam laužyti.

31,000 Paryžiaus požemi
nio geležinkelio ir auto-bu- 
sų tarnautojų nusitarė su-
streikuot ateinantį pirma- jo paties įsakymu buvo per
dien}.. Balsuoja streikuot ir varyti valdžios darbininkai- 
130,000 elektros ir geso tarnautojai per “ištikimy-

WASHINGTON. — Prez.
Trumanas pasigyrė, kad

130,000 elektros ir 
darbininkų.

Jau streikuoja 300,000 j 
audėjų, plienininkų, anglia
kasių ir kitų darbininkų, 
reikalaudami pakelt algas.

Laivakrovių streikai 
trukdo iškrovimą atpluk
dytų iš Amerikos ginklų.

Angly bizniai reikalauja 
gint laivus nuo Čiango

biz-London. — Anglijos 
nieriai reikalauja, kad A- 
merika ir Anglija uždraus
tų Čiang Kai-šeko kinam 
tautininkam bombarduot 
prekinius anglų ir ameriko
nų laivus, plaukiančius į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Sako, kariniai Jungti
nių Valstijų ir Anglijos lai
vai turėtų lydėt ir gint pre
kinius savo laivus nuo už
puolimų iš Čiango lakūnų 
pusės.

Washingon. — Veteranų 
Administracija paleido 7,- 
800 tarnautojų, esą, dėl lė
šų stokos.

ORAS. Apsiniaukę, snie
gas, vidutiniai šalta.

Teisėjas atrado Mainierių Uniją

kuroras McGrath reikalavo 
nuteisti ir nubausti uniją 
už teismo įsakymų panie
kinimą. Teisėjas Keech, da
rydamas sprendimą, pajeį^ 
ke, jog valdžia neįrodė, Kad 
unija kaipo organizacija 
būtų paniekinus teismą.
Dabar valdžia ruošia ape-

liaciją į aukštesnį teismą, 
kad vis tiek nubaustų Mai- 
^Ofe^niją.
/XWo^tarpi; republikonas 
Senatorius Wayne Morse 
įnešė Kongresui bilių, kuris 
reikalauja įgalint preziden
tą Trumaną perimt užstrei- 
kuotas angliakasyklas į

KINIJOS ŽMONES SMERKIA 
AMERIKĄ Vž ORO BOMBAS

Hong Kong. — Kinijos 
žmonės žino, kad Čiang 
Kai-šeko tautininkai nau
doja amerikinius lėktuvus 
ir amerikines bombas, bom
barduodami ramius miestus 
ir žudydami jų brolius, se
seris ir tėvus. Visoje šalyje

pagieža prieš Jungtines 
Valstijas. Kinų dauguome- 
nė už tai vadina ameriko
nus “godžiais, kruvinais 
imperialistais,” kaip prane
ša amerikinė žinių agentū
ra United Press. » 
todėl verda apmaudas ir f

Kiny liaudininkai sako, jog pagal Amerikos 
planą Čiangas bombarduoja Kinijos miestus

Peking, Kinija.—Kinijos 
Liaudies Respublikos radi
jas tvirtino, kad Čiang Kai- 
šeko lakūnai pagal Ameri
kos planą bombarduoja ra
mius Kinijos miestus ir žu
do civilinius jų gyventojus. 
Radijas sakė:

— Štai koks tikrasis jų 
planas Kinijai bombarduo
ti: Amerikiniai lėktuvai, a- 
merikinės bombos; o viena

dalis bombardierių ir vai
ruotojų — amerikonai, kita 
dalis — japonai. Japonija 
gi yra Amerikos kontrolė
je.

Kuomintangas - tautinin
kai tiktai tuom prisideda, 
kad paskolina savo vardą 
ir vėliavą lėktuvams ir dalį 
lakūnų amerikiniams įsaky
mams vykdyti. Kinų tauti
ninkai veikia tiktai kaip a- 
merikonų lekajai. ;

Vėliausios Žimios

• "ištikimy
bės” koštuvą. 

L.

PHILADELPHIA.—Pro
gresyvių organizacijos ir 
unijistai pasiuntė dar tris 
trokus maisto streikuojan
tiems mainieriams.

NEW YORK. — CIO Če- 
verykų Darbininkų Unijos 
bendroji taryba paskyrė 
$1,000 mainierių streikui 
paremti.

LONDON. — Anglijos 
darbiečių valdžia nutarė 
neribotam laikui atidėti 
planus dėl privačių pramo
nių perėmimo į valstybės 
rankas.

SPRINGFIELD, Ill. - 
Apie 3,000 Progresyvės 
Mainierių Unijos narių ne
klauso savo vadų, kurie įsa
kė visiems grįžti darban.

MONSON, Maine. — Su
degė 8 E. Smithų šeimynos 
nariai.

KENOSHA, Wis. — Per 
gaisrą “traileryje” sudegė 
5 asmenys.

SYRACUSE, N. Y.—čia 
ir kitur vidurinėie New 
Yorko valstijos dalyje pri

snigo iki 23 colių.

NEW YORK. — Laukia- 
ma šiltesnio oro, kurio ban
ga atplaukia iš vakarinių 
valstijų.

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas sakė reporte
riams, kad Jungt. Valstijos 
dabar yra apsiginklavusios 
geriau, negu bet kada ne
kariniu laiku.

ANGLIJA UŽDRAUDĖ 
AMERIKINES “FONES”

London. — Anglijos val
džia uždraudė įgabent iš A- 
merikos vadinamas juokin
gas paveiksluotas pasakai
tes vaikams. Sako, tos ame
rikinės “fonės” tvirkdo vai
kus istorijukėmis apie 
žmogžudžius, gengsterius, 
merginų darkytojus ir kt.

ČIANGUI VIS DAR - 
NEGANA PARAMOS

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai 
skundžiasi, kad Amerika, 
girdi, vis dai\ per mažai 
duoda jiem paramos karui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

NEW DELHI, Ipdija. — 
Indijos premjeras Nehru 
keliaus į Bengalijos provin
ciją ir asmeniniai tyrinės 
kruvinas riaušes tarp indu- 

jsų ir mahometonų.

valdžios rankas ir tuo būdu 
verst mainierius dirbti. Tą 
biliu remia ir trumaniški 
demokratai senatoriai ir 
kongresmanai.

Kartu valdžia rengiasi 
reikalauti iš teismo 80 die
nų indžionkšino, pagal Taf- 
to-Hartley’o įstatymą, Įsa
kant mainieriams tūojaus 
grįžti darban ir pilną lai
ką dirbti tokiomis sąlygo
mis, kaip prie senosios, iš
sibaigusios sutarties.

PITTSBURGH. — Strei
kuojantieji mainie^iai 
džiaugiasi pradiniu savo 
unijos laimėjimu teisme, 
kad ji atrasta nekalta už 
teismo indžionkšinų panie
kinimą, u •

Sovietų lėktuvai galį 
atskrist ir sugrįžt

Washington. — Amerikos 
oro jėgų sekretorius W. 
Stuart Symington sake 
Kongreso lėšų komisijai, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
tokiu bombanešių, kurie 
galėtų atlėkti į Jungtines 
valstijas, numesti bombas 
ir tuo pačiu žygiu, niekur 
nenusileisdami, sugrįžt j 
Sovietų žemę.

Symingtonas reikalavo 
paskirti du bilionus dolerių 
naujiems kariniams lėktu
vams.

Lake Success, N. Y.—So
vietų atstovas Jungtinėms 
Tautoms, Jakovas Malikas 
atsišaukė į Jungtinių Tau
tu sekretorių Trygve Lie ir 
į Jungt Tautų seimo pirmi
ninką Carlosa Romulo, kad 
sulaikvtų mirties bausmę 
astuoniems Graikijos darbo 

natoriaus Brieno McMaho- j unijų vadams.
• — i 1 — 1 i • 1 ' i Li -t z-\ n h 4*  

Trumanas tyli apie 
taikos pasiūlymus
Washington. — Prez. Tru

manas nieko neatsakė i ko
respondentų klausimą, kaip 
jisai žiūri i demokrato se-, 

no siūlymus dėl taikos su 
Sovietų Sąjunga atominiais 
klausimais.

Trumanas, iš savo pusės, 
pareiškė, jog kol tik bus 
prezidentu, niekuomet ne
keliaus Maskvon derėtis su 
Stalinu; esą, jeigu Stalinas 
nori, tai gali atvykti į 
Washingtona pasitarti.

Valstybės departmento 
atstovas Michael J. McDer
mott, tačiau, pripažino, kad 
valdininkai svarsto senato
riaus McMahono siūlymus 
dėl derybų su Sovietais..

Gen. Eichelberger ragina 
Ameriką ginkluot Japoniją

New York. — Amerikos 
generolas L. Eichelberger, 
kalbėdamas Waldorf-Asto
ria viešbutyje, sakė:

Darant taikos sutartį su 
Japonija, turės būti leista 
atkurti japonų armija “ap
sigynimui nuo komunizmo.” 
O mes privalome 
kluot tą armiją.

Generolas Frank 
ley, turavodamas 
bergeriui, pasakojo, 
“rusai siekią užvaldyt visą 
pasaulį,”

apgin-

How- 
Eichel- 

kad

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
’ 110-12 Atlantic Ave.,

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827-1828

I
4/

New York. — Amerikie
čių Civilinių Laisvių Sąjun
ga, atsišaukdama į valsty
bės departmęntą Washing
tone, prašė duoti leidimus- 
vizas garsiajam ispanui 
piešėjui Pablui Picasso’ui 
ir penkiolikai kitų Pasauli
nio Taikos Kongreso dele
gatų atvykti iš Paryžiaus į 
Jungtines Valstijas.

V alstybės departmentas 
dar neatsiliepė į prašymus.

Tie taikos delegatai nori 
įteikti prezidentui Truma- 
nui ir Jungtinių Valstijų 
Kongresui siūlymus dėl a- 
tominių-hydrogeniniu bom
bų uždraudimo ir dėl tarp
tautinio nusiginklavimo.
Delegacijoje, apart Picas

so, yra Italijos senatoriai 
Pina Palumbo, M. Casadoi;

i atominis Belgijos moksli
ninkas Max Cosyns; Angli
jos Canterbury’© katedros 
dekanas kun. -Hewlett John
son; biologinis francūzų 
mokslininkas Eugene Au- 
bel; ■ sovietinis judamųjų 
paveiksiu direktorius ir ra
šytojas'Sergius A. Gerasi
movas ir eilė kitų žymių 
intelektualu.

Francija, Italija, Belgija 
ir Holandija jau priėmė to
kias taikos delegaciias. Jas 
priims ir Sovietu Sąjunga, 
Anglija ir Meksika.

Malik atsišaukė gelbėt 
graiku unijistu gyvybę

Graikijos monarcho - fa
šistų valdžia nusmerkė tuos 
darbininkų vadus sušaudy
ti.

VALDŽIA MOKA
ŠNIPUI $34 PER DIENĄ

San Francisco. — Valdžia 
moka po $34 algos per die
na savo šnipui-“svietkui” 
Mervynui Rathbornui teis
me prieš vakarinių Laiva- 
krovių Unijos vadovą Har-

Tas šnipas, meluodamas 
po priesaika, pasakojo, kad 
Bridges dalyvavęs Komu
nistų Partijos komitetuose. 
Bridges teisiamas už tai, 
kad, imdamas amerikinius 
pilietybės popierius, prisie
kė, jog jis ne komunistas.

Šnipas prisipažino, kad 
jis sviečija pagal buvusiojo 
generalio prokuroro Tomo 
Clarko nurodymus ir su 
CIO vadų užgynimu.

Pietinė Korėja perša 
Pacifico karini sąryši

Seoul, Koreia. — Dešiny
sis pietinės Koreios prezi- 
dentas Syngman Rhee sau- - 
kė Pacifiko Vandenyno 
kraštus sudaryt karinį są
ryšį kovai prieš komuniz
mą Azijoje.

AMMAN, Jordan. — Pasi
traukė Jordano ministrų 
kabinetas.
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KOMUNISTAI — PASI- 
ŠVENTĘ DARBUOTOJAI teisme užtarti dvasiškius 

Melish.
Tai

(Pabaiga)

klausia, ką aš manau apie 
Miko Petrausko operą 
“Egle žalčių Karalienė”?

— Man rodosi, opera ge
ra, — atsakiau. — Kiek at
menu, Petrauskas skaitė ją 
savo žvmiausiu kūriniu.

Aš jai patariau geriau 
imti Petrausko kitą operą
— “Velnią Išradėją.” ši, 
tiesa, taipgi sunkiai duodasi 
vaidinama, nes reikalinga 
gerų dainininkų.

— Imti, tai imti, bet kui

dras paveikslas susidarė 
, Gramatiš- 

Jeigu pirmajame veik- 
buvo jausta kai kurių 
abejojimų, susvyravi- 
kylancių gal iš nedrą- 
tai kiti du veiksmai 

gražiai išsilygino. Svarbu 
tai, kad kiekvieno akto
riaus žodis, ištartas sceno-

Pastovėjęs truputėlį že-.gražus,^ ryškus, 
mai, aš ėjau ant balkono ir kas. 
sėdausi pačiame gale, “pa- sme 
čiose aukštybėse”. Iš tolo lyg 
scenos i ruoša atrodė dar įs
pūdingesnė. Nemanau, ar 
kur nors kitur Amerikoje 
tokią sceną mūsų aktoriai 
gali sukurti!

Pjesėje veikiančiuosius 
asmenis sudarė:

Adomas Sausis —
Frank Kirka
Monika —
Albertina Jakienė

PROGRESUI
The Daily Compass’o ko- 

lumnistas I. F. Stone rašo, 
kad visai nepamatuotas yra 
primetimas progresyvių 

ę800 partijai, būk ji komunistų 
.Jis mano, 

kad ji ir ateityje neturėtų 
būti dominuojama bent ku
rios komunistinės ar prieš- 
komunistinės grupės, bet 
kad ji buvo, yra ir esamo
se sąlygose pasiliktų prog
resyvių partija ir progre
syvių vadovybėje. Tačiau 
apie komunistus, greta 
kitko, jis matė reikalinga 
štai ką pasakyti: •

“Komunistai buvo domi
nuojančia įtaka progresy
vių partijoje. Vardan tei
sėtumo jiems, *reikia paša-

$3.75'Canada and Brazil, 6 months $4.00 dominuojama. 
SS?** coun!r!es’ P°r yT kad ji ir atei $4.00 ‘ F oreign countries, 6 months $4.50 . _ . <

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
Under the Act of March 3, 1879.

Bankieriai Labdarybės Viršininkai Neprileidžia 
Mainieriams Maisto

Iš Cumberland, Marylando, pranešama, jog tenykštis 
Salvation Armijos skyrius vis dar tebesulaiko 3 tonas, 
poroje'sunkvežimių pristatyto mainierių paramai mais
to. Ta pati įstaiga maistą buvo priėmusi, jos dežumojan
tis viršininkas Elmer Wall buvo p'adėjęs gavinį iškrauti. 
Tačiau paskui, matomai, išgirdęs aukštesnės viršenybės 
valią, pareiškė nebedalinsiąs mainieriams to maisto.

Kame priežastis?
Jau nuo seno akyvi žmonės matydavo ir kitiems šaky-, ka(j jeįgu ne komunis- 

davo, jog visokios privatinės ar sektų “labdarybės,” jei-1 tai, nebūtų buvę progresy- 
gu jos kontroliuojamos turtuolių, yra tiktai monai. Kad vįų partijos ir jeigu būtų 
ta jų “gero daryba” subliūkštų pirmajam tikrojo reikalo kada nors prašalinti, prog-

milžiniška pajėga 
taikai ir teisėtumui.

Pasiėmęs ant save atsa
komybę apeliuoti, dvasiškis 
Joseph F. Fletcher, profe
sorius Praktiškai Teologi
jai įr Socialiams mokslams 
dėstyti Episkopalų Teolo
ginėje Mokykloje, Cam
bridge, Mass., pareiškė, jog 
brooklyniečio dvasiškio Me
lish byloje nuosprendis pa
liečia visą episkopalų dva- 
siškiją. Paliečia jų teisę 
mąstyti, reikšti savo mintį, 
šviesti tikinčiuosius.

Apeliuotoją dvasiškį Fle
tcher teisme atstovauja ad
vokatas Samuel Thorne.

Visoje šalyje priskaito- 
ma episkopalų dvasiškių 6,- 
547. Tai rodo jog kas šeš
tas dvasiškis ne tik suprato 
tos bylos reikšmę taikai ir 
laisvėms, bet taip pat paro- 

idė ryžtingumą ir drąsą

Frances Yurgil

Staškus

J. Patepkas
M i g 1 i e n ė —
Ruth Juodaitis

K. Stukienč

mu, 
sos,

je, buvo aiškus ir girdimas H gnuti ? — klausė Daratė- 
didžiojoje salėje — net ir ^e-
pačiame balkono gale. To aš nežinau.

Niedvaras pasakoja apie

vėjui pūstelėjus.
Kaip tik tas atsitiko susidūrus mainierių alkiui su tos 

“Išganymą Armijos” viršininkais Marylande.
Toji įstaiga irgi statėsi labai simpatinga mainieriams, 

patarnausianti padalinti mainieriams pašalpą, jeigu jos 
būtų. Bet kad nėra — argi ji kalta. O jeigu niekas ne
mobilizuotų, tai pašalpos ir nebūtų. Būtų išėjęs vilkas 
sotus ir ožka čiela — “Išganymo Armija” tebepasiliktų 
skaitoma mainierių prietelka, o negaunančių pagalbos 
mainierių vaikams peralkus gal būtų galima mainierius 
suvaryti atgal darban, vergiškose sąlygose.

Tą planą suardė komunistai. Matydami kompanijų 
mostą sugrąžinti mainierius ir visus darbininkus į ver
gišką praeitį, tos valstijos komunistai surinko, suaukojo 
ir nuvežė jau minėtą maistą.

Dėl ko jie vežė salaveišių, o ne unijos bustinėn?
Einant Taft-Hartley aktu unijai uždrausta streikuoti. 

Organizuotai, per lokalus gavimas pašalpos galėtų būti 
paskaityta prisipažinimu streikuojant. Jie nestreikuoja, 
tik nedirba be kontrakto. Tačiau dai* nėra įstatymo, ku
ris uždraustų atskiram alkanam asmeniui imti duonos, 
jeigu kas duoda.

Kame pamatas salaveišių viršenybės uždraudimo da-. Trejybės parapijoje dvasiš- 
linti komunistų surinktą pašalpą? kį jopn Howard Melish. Ji

Tos srities salaveišių aukštaisiais viršininkais yra nor§jo pašalinti už tai, kad 
bankieriai, taipgi pajegaunės, telefonų, ir Baltimore ir i j0 sūnus, dvasiškis Willjam 
Ohio gelžkelių firmų viršininkai.

resyvių partija pranyktų, i pasisakyti ir kovingai savo 
Taip yra ne dėl to, kad tas idėjas ^apginti.

komunistai progresyvių I ^as sa^<e’ Amerikoje 
partijoje būtų didžiumoje. |nePlogiesuoJama •
Jie yra aiškia mažuma... lf į į
Bet politika yra jų gyveni- j Hydrogeno bombos, sakoma, 
mu. Jie sunkiai dirba, jie galėtu sunaikint žmonija 
nfnaau ^rnovoawvm pai’tl- . ' ' 

Kas sakė, kad Amerikoje

Al Binkis
T a m a r a —
P. Malinauskiene

Jonas Jokubka

atneša progresyvių
jon pasišventimą, ryžtingą 
nuoširdumą, kokios pa
jėgos negali suteikti jokia 
kita grupė.”

PARAPIJONYS IR 
AUKŠTI DVASIŠKIAI 
UŽTARIA MELISH

Laisvės skaitytojai tebe- 
atsimena, kaip prieš metus 
Brooklyne buvo bando
ma pašalinti iš dvasiškio 
pareigų ir iš vadovybės Šv.

kį John Howard Melish. Jį

Chicago. — Keturi ato
miniai mokslininkai disku- 
savo hydrogeninės bombos 
pavojus ir priėjo bendrą iš
vadą, kad tokios bombos 
galėtų paskleist daugybę 
atominių nuodų, kurie ga
lėtų išžudyt visus ar beveik 
visus žmones ir gyvulius 
pasaulyje.

G. šarkiūnas
Režisieriai: S. J. Jokub

ka ir F. Kirka, bet pirma
jam teko daugiausiai atsa
komybės; sufleris J. Stul
gis, scenarijus J. Misevi
čius, grimiruotoja Aldona 
Vestart.

Tai ir visi, tiesiogiai su
sieti su pjesės pastatymu.

Kai kurie aktoriai man 
pirmą kartą matyti. Keli iš 
jų jau patyrę scenos gyve
nimą; trys—Frances Yur-

Tose Chicagos Universi-j geliute, Ruth Juodaitytė ir 
teto surengtose diskusijose! Al Binkis— Amerikoje gi- 
dalyvavo atomistai profeso-|mę ir augę, bet lietuvių 
riai Hans Bethe, Fred.į kalbą vartoja puikiausiai, 
Seitz, Leo Szilard ir Harri-1 ypatingai Jurgeliūtė ir Juo- 
son Brown. I daityte.I daitytė.

Kaip gi. čikagiškiai 
PASSAIC, N. J. — Bo- dies Teatro nariai

Karūnos ir Titulai New Yorke Pigiau 
Kopūstų Galvų

Karūnuočių, ponų “prezidentų,” visokių kitokių “aukš
čiausiųjų” pastaraisiais laikais priviso pilnas New Yor- 
kas. Nuo tų laikų, kuomet rusų revoliucija mums davė 
pirmąjį derlių “didžiūnų,” jie vis daugėja ir daugėja. 

• Bėgdami nuo savo žmonių, kuriems jie yra žiauriai pra
sikaltę, jie susiburia mūsų šalyje, daugiausia, New Yor- 
ko mieste.

Kovo 1-mą dieną N. Y. mieste apsiskelbė dar vienas 
“didis” “prezidentas.” Tai kinietis ponas Li Tsung-jen. 
Kas jį išrinko? Ką jis atstovauja? Dėl ko jis ne Kinijo- 
je?

Poną Li Tsung-jen “prezidentu” buvo prieš apie 13 
mėnesių paskyręs 'ponas Čiang Kai-šek, kuris taipgi ne
beturėjo teisės bent ką skirti. Nebeturėjo teisės net pats 
bent kokiu Kinijos atstovu vadintis, nes padus pasipus
tęs jau nešdinosi nuo žygiuojančios pirmyn liaudies ar
mijos, norinčios jį prašalinti nuo savo sprando. Čiang 
Kai-šekas skyrė “prezidentu” Li Tsung-jei desperatiško
se pastangose kaip nors apgauti savo liaudį, kad rodytų
si, būk jis darąs valdžioje pakaitų.

, Negalėtum sakyti, kad tie visokie “Aukščiausieji” vi
sai netinka bent kam nors prezidentauti. Jie tinka — 
ant pinigų. Tam jie ^gudrūs ir godūs. Ir šis ponas Li 
Tsung-jen, matydamas, kad ir Formozoje ponams gali 
būti riestai, o visoks Kinijos turtas gabenamas į New 
Yorką, atsekė ir jis tą turtą. Jis čia jau l$eli mėnesiai įf - - -dosi skaudulius.”

■iang Kai-šekas, matomai, susiprato, kad tas iš jų 
dviejų, kuris bus paskiausiu “prezidentu,” ilgiausia ga
lės laikytis pirmąjį raktą prie to iš Kinijos išvogto ir 
čion sugabento turto, šiomis dienomis vėl atsiskelbė Ki
nijos “prezidentu.”

— Aį, ai! — suriko ponas Li Tsung-jen. — Nuo to lai
ko,’kai jis mane paskyrė “prezidentu,” jis pats tapo ei
liniu piliečiu, jis nebeturi teisės bent ką skirti.

Abu apiplėšę savo šalies liaddį, “aukščiausieji,” kiek
vienas nori vienas sau apžioti tą išplėštojo aukso lovį, 
žarstyti tą turtą, ir toliau savo kraštui kenkti.

O visgi kada nors ir mūsų šalies liaudis apsižiūrės, 
. atiduos — kitų šalių liaudies turtą joms. Įdomu, kur ta

da “aukščiausieji” dėsis?

Howard Melish darbuojasi 
už taiką, kad jis yra vienu thany Co. audėjai paskyrė pastatė? Man rodosi, 
tų, kurie sutinka, kad išsau- $100 mainierių streikui. j pastatyti ji pavyko! 
goti taiką galima tiktai tai
kiu sugyvenimu su Tarybų 
Sąjunga.

Jį prašalinti pareikalavo 
9 iš 11-kos parapijos komi
teto. Bet prieš prašalinimą 
dvasiškio Melish balsavo 
apie 70 nuošimčių jo para- 
pijonų. Tačiau vietinis pro- 
testoniškų episkopalų vys
kupas James P. De Wolfe 
teikėsi palaikyti tuos devy
nis komiteto narius, nes 
jam nepatiko dvasiškio Me
lish veikla už taiką ir prita
rimas darbo žmonėms.

Parapijonys sudarė ko
mitetą, nuėjo į valdinį teis
mą teisybės ieškoti, bet ir 
ten jos nerado. Jie nuėjo 
apeliuoti. Ruošdami apelia
ciją jie atsiklausė ir kitų 
kolonijų dvasiškių ir para- 
pijonų.

Prisiklausiusiems, prisi
žiūrėjusiems lietuvių dva
siškių atsilikimui, reakcin- 
gumui darosi nuostabu ma
tyti, kokiu 
pažengę 
progrese 
dvasiškiai,

Astuoni vyskupai ir 1,1- 
23 eiliniai dvasiškiai atsiun
tė Melish parapijonų ko
mitetui pareiškimus, kad 
jie nori būti apeliuotojais

pastatyti ji pavyko!

didžiu šuoliu 
žmoniškume ir 
yra episkopalų 
nes —

Ar Galima Tikėtis Teisėtumo 
Priešiškoje Įstaigoje?

. San Francisco mieste vykdomame Pacifiko pajūriečių 
vado Harry Bridges’o teisme šiomis dienomis įvyko toks 
dalykas, kuris supurto kiekvieną:

Vėliausias valdinis liudytojas Merwyn Rathborne pri
pažino tai, kas buvo įmatoma, bet dar nepatikrinta. 
Imant jo paties žodžiais, pasakytais Bridges’o advokatui 
perklausinėjant, Rathborne pasakė, kad buvęs generąlis 
prokuroras Tom Clark jam išsitarė, jog —

Gal vienas kitas aktorių savo veįkią meno srity, 
nebuvo visapusiai įsigyve
nęs į savo rolę, gal kai kur 
stokavo veiksmuose pilnai 
sąlydžios harmonijos — tai 
galėjo būti. Tai, be abejoji
mo, bus išlyginta vaidinant 
pjesę antru kartu. Paga
liau, aš nesu joks kritikas, 
— sunku man vaidybą ap
spręsti, ypatingai šios pje
sės vaidybą.

Laike vaidinimo publiko- 
j je viešpatavo grabinė tyla, 
j Tik protarpiais nuaidėdavo 
jupko banga,, tik tam tik
rais- momentais, pastebė
jau, tūli šluostėsi, braukė 
akis.

Mane ypatingai gerai nu
teikė antrojo pjesės veiks
mo atlikimas!

Ar publika veikalo turinį 
ir jo tikslą suprato? Taip!

Tai paaiškėjo iš pokalbių, 
turėtų su visa eile žmonių kyklą, kuri per tūlą laiką 
po spektaklio. Tai liudijo ir man teko vadovauti, 
audringi aplodismentai, su
teikti aktoriams.

Kitais žodžiais: aktorių 
ir režisieriaus įdėtas triū
sas atnešė jiems vaisių. Be 
kitko, aktorės buvo apdo
vanotos gražiais gėlių bu
kietais.

Rašydamas apie šį vaidi
nimą, aišku, bandau kiek 
galint būti bešališkas, ven
giu subjektyvumo. Bet drą
siai sakau: “Nesusiprati
mo” aktoriai turi talento, 

I o režisierius — sumanumo! 
, — Tokius pastatymus, 

f*en-1 koks buvo atliktas čia, ligi 
i šiol matėme tik Playhousė- 
je, — sakė man vienas či- 
kagietis, angliškų teatrų 
lankytojas.

VII
i Po spektaklio su akto
riais užkandžiaujame. Vyk
sta susitikimai su pažįsta
mais, draugais, veikėjais. 
Deja, ne visiems spėjau 
ranką paspausti ir žodį 
pratarti, — masėje žmonių 
ribotu laiku ne lengva tai 
padaryti.

Man rūpi gauti kiek nors 
Laisvei paramos, nors ge
rai žinau, kad čikagiečiai 
turi savo dienraštį, kuris' 
nelengva išlaikyti.

Keletas atsinaujina Lais- Floridos; ji 
vės prenumeratas, kiti po žiai atrodo, 
dolerį kitą paaukoja; dar 
kiti užsisako apysaką “Ke- prie kito, sveikinuosi, kal- 
lia.$ j Laimę”. Matydamas, buosi ir rodos niekad pokal- 
jog vienas pats negalėsiu bių neužbaigsiu!
visko aprėpti, prašau tal-| Dairausi, žiūriu į jauni- 
kon Adelę Ziksienę, ji ima- mą. Jo nemažai. Patys žy-

J. Misevičius sako man, 
jog š; m. balandžio 30 dieną
Liaudies Teatras ruošiasi 
vaidinti drama ‘‘Mūsų Gy
venimo žaizdos.”
— “Žaizdoms” nekviesimc 

nei vieno aktoriaus, kuris 
vaidina “Nesusipratime”, 
— kalba jis. — Mes turime 
užtenkamai pajėgų, aktorių 
dviem dramom vaidinti sy
kiu, tik reikia padirbėti.

Taip, Čikaga turtinga! 
Pastebėjau, jog ir Brookly
ne mes pernai panašiai da
rėme.

Sutinku Oną Petrutienę- 
Šimkiūtę. Ji vadovauja 
Ateities Žiedo Vaikų Drau-

Prisiminė man tas metas, 
kai pati Onutė buvo AŽVD 
narė ir lankė lietuviu mo- 4-

Liau-
Pjesę 
jiems'

Ji kalba lietuviškai tyrai, 
gražiai; tik klausyk ir ge- 
rėkis! Petrutienė gerokai 
prasisiekusi muzikoje. Be 
to, ji visapusiai seka Ame
rikos lietuvių, gyvenimą: 
skaito abu -mūsų dienraš
čius. Kalbuosi su ja ir gal
voju: kodėl tokie žmonės 
neatsistoja mūsų visuome
niniai - organizacinio judė
jimo priešakyj?!

Frances Jurgeliūtė tikino 
mane, jog gegužės mėnesį 
ji '’kiti- boulininkai žada 
atvykti į Brooklyną, į LDS 
bowler’iu turnamenta. Pa
sirodo, Frances yra ir gera 
sportininkė. Supažindino 
ji mane su savo motina, 
malonia moteriške.

B. Salaveičikas ir kiti jau' 
kalba apie LDS Seimą, į- 
vyksiantį liepos mėnesį 
Niujorke.

Nikiui Pakalniškiui, bu
vusiam Laisvės personalo 
nariui, kuris šiuo metu gy
vena Čikagoje, rūpi, kaip 
mes verčiamės naujoje vie
toje.

St. Vėsini rupi literatū
ra, Lietuvių Literatūros 
Draugijos reikalai.

Susitinku Konstanciją 
Abekienę, tik ką grįžusią iš 

išsveikusi, gra-

Pranešimas
Lietuvių Literatūros Draugijos nariams

kalo, prof. Pakarklis taipgi 
parašė “Kryžiuočių Vals
tybės Pagrindai”.

Knyga “Popiežiai ir Lie
tuvių Tauta” tuojau duoda
ma spaustuvei.

Dėl spaustuvės krausty
mosi naujon' vieton ir kitų 
techniškų kliūčių šių metų 
žurnalo Šviesos pirmas nu
meris tapo šiek tiek suvė
luotas. Bet jau spausdina
mas ir jį gausite greitoje 
ateityje.

Šia proga norime dar 
kartą karštai paraginti na
rius mokėtis narines duok
les. Kaip žinote, šiemet re- 
guliariškoji duoklė yra du 
doleriai. Taip vadinamoji 
“šeimos duoklė” .tebėra ta 
pati — 25 centai. Prie da
bartinio nežmoniško bran
gumo nebus lengva padeng
ti organizacines Draugijos 
išlaidas ir pilnutinai išpil
dyti knygų ir žurnalo lei
dimo programą.

Todėl prašome tiek kuo
pas, tiek narius prie kiek
vienos progos Centrą pa
remti aukomis. Ypatingai 
šiais jubiliejiniais metais 
reikia išnaudoti visas pro
gas mūsų Draugijos sustip- 
r i n i m u i. Nepamirškite 
kiekvienoje ypač didesnėje 
kolonijoje suruošti kokį 
nors, jubiliejinį parengimą, 
bent jau dalį pelno paski
riant Centro literatūros 
leidimo programos para
mai.

Pasitikime, kad šis musų 
paraginimas susilauks iš vi
sų narių greito ir gražaus 
atsiliepimo.
LLD Centralinis Komitetas

Šiuomi pranešame Drau
gijos nariams, kad šių metų 
(1950) leidinys bus “Popie
žiai ir Lietuvių Tauta.” Tai 
labai svarbi istorinė knyga. 
Kaip veidrodyje šioje kny
goje nušviečiami popiežių 
ir katalikų bažnyčios san
tykiai su lietuvių tauta. 
Ypatingai šiandien, kai re
akcinis klerikalizmas taip 
aukštai kelia galvą, ne tik 
mūsų Draugijos nariams, 
ne tik pažangiečiams, bet 
visiems Amerikos lietu
viams be galo svarbu pažin
ti ir suprasti tuos santy
kius.

Veikalą “Popiežiai ir Lie
tuvių Tauta” parašė profe
sorius Povilas Pakarklis, 
žymus visuomenininkas, is
torikas ir rašytojas. Keletą 
paskutinių pokarinių metų 
prof. Pakarklis praleido 
tyrimui ir studijavimui ar
chyvų Karaliaučiuje, ku
riuose jam pavyko surasti 
labai daug istorinės me
džiagos apie lietuvių tautą. 
Iš tų studijų, apart, šio vei-

Ir taip eidamas nuo vieno

miausieji jauni vyrai turi 
užsiėmimus. Antai Vytau
tas Yotka, jau pasižymėjęs 
veikėjas, stovi už baro ir 
pilsto svečiams alų; su juo 
išvien dirba jo sužadėtinė!

Visa tai daro malonaus

“Jis norėjo prašąunti Mr. Bridges ir kitus komunistus 
iš pozicijos, kurioje jie galėtų turėti darbininkuose įta
kos ..

O ta įtaka esanti žalinga šaltajam karui ir būtų pavo
jinga, jeigu “pradėtume šaudyti.”
, Viskas susiveda į tai, ką pripažįsta patys komunistai: 
jie persekiojami už tai, kad kovoja už taiką, kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Kad teismuosna jie traukiami ne 
dėl to, kad būtų kuo prasikaltę, bet kad jie būtų praša
linti iš pozicijų, kuriose, jie galėtų sėkmingiau ginti tai-

Argi nuostabu, tad, jog kiekvienas esąs ar apšauktas 
komunistu asmuo, kuris tiktai buvo pašauktas teisman, 
kaipo toks, tapo nuteistas? Kaipgi nenuteis, kuomet mū
sų teismai vilko ir ėriuko pasaką pradėjo vaidinti su 
žmonių gyvenimu.

si knygai prenumeratas 
rinkti..

Greitu laiku Laisvei su
sidaro visa šimtinė.

Susipažįstu su Aldona 
Vestartiene, žymia aktore, 
kuri šį vakarą ėjo pareigas 
grimiruotojos, taipgi su jo
sios vyru Kanklių Choro 
nariu.

Senis Žebraitis skundžia
si, jog negauna reguliariai 
Laisvės; vėliau tą patį sakė 
ir kiti mūsų dienraščio pre
numeratoriai. Jie teigia,' 
jog po to, kai Laisvė persi
kėlė naujon vieton, susinar
pliojo jos atėjimas. Aš 
jiems sakiau: Laikraštį mes 
išsiunčiame tuo pačiu laiku, 
tik iš kito pašto. Nejaugi 
tai būtų nereguliarumo 
priežastis?

Roselando Aido Choro mirką, 
mokytoja Daratėlė Yuden Ilgai aš jų nepamiršiu.

2 pusi.—^Laisve (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Kovo 4, 19-0

Draugai reikalauja, kad 
vienai kitai dienai pasilik
čiau, bet negaliu: viskas 
paruošta grįžimui.

Neužilgo paliekame salę. 
Prieš 1 v. ryto Vincas su 
Betty mane palydi į aero
dromą.

Lėktuvas kyla, kyla link 
debesų — atgal į rytus.

Dauguma keleivių tuojau 
sumigo! Aš negaliu: galvo
ju apie dvi tirštas įvykių 
dienas, praleistas Čikagoje, 
kurios man buvo lyg aki-



llT€ RRTŪ RA ”
ir IDcras

DIDELIŲ ĮVYKIŲ METAI
(Pasikalbėjimas su Latvijos TSR nusipelniusia artiste Viera Krampe)

1949 metai pralėkė smarkiai, tačiau, 
kartu, .kiek džiaugsmingų, didelių įvy
kių tilpo tame palyginti trumpame laiko- 
tarpyj! Praslinko metai įeis į Tar. Lat
vijos istoriją kaip vienas iš ryškiausių 
jos puslapių. Jie susiję su tūkstančių kol
ūkių gimimu. Kaip tik šių metų pavasa
rį Latvijos liaudis pavadino “kolūkiniu” 
pavasariu. Šie metai latvių valstiečiams 
atnešė gausių vaisių, išvedė juos į naują 
ir šviesų kelią. Mano žemietė, kolūkinin- 
kė Ana Stadnieks draugiškai atsisveiki
na su senaisiais metais. Ji turi kuo juos 
prisiminti. Už darbadienius, kuriuos ji 
1949 metais užsidirbo Bauskos apskri
ties žemės ūkio artelėje “Jecava,” ji gaus 
daugiau kaip penkis tūkstančius rublių, 
per du tūkstančius kilogramų grūdų, 
dar daugiau bulvių bei kitų produktu. 
Toksai yra įprastas Tarybų Latvijos kol
ūkinio kaimo doro darbo žmogaus uždar
bis.

Geruoju paminės pereituosius metus ir 
respublikos gamyklų bei fabrikų darbi
ninkai. Jau Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 32-sioms metinėms Lat
vijos liaudis galėjo su džiaugsmingu pa
sitenkinimu raportuoti apie tai, kad 
•elektros energijos, langų stiklo, odinės 
avalynės gamvbos, durpių kasimo bei 
medienos išvežimo atžvilgiu, o taip pat 
bendrosios produkcijos išleidimo srityje 
respublikos pramonė įvykdė gamybos ap
imti, kuri penkmečio plane yra nustaty
ta 1950 metams.

Naujuosius Metus daugelio stambiųjų 
Latvijos įmonių darbininkai sutiko žy
miai anksčiau, negu numato kalendo
rius. Rygos stiklo gamykla “Sarkandau- 
gava” savo penkmečio planą užbaigė jau 
1949 metų kovo mėnesį. Tuoj po jos pen
kmečio planus įvykdė Rygos elektrome- 
chaninė gąmykla, “VEF” ir dešimtys ki
tų imonių.

Mane, kaip meno veikėją, ypatingai 
džiugina laimėjimai daugialypian^e bei 
kunkuliuojančiame respublikos kultūri
niame gyvenime. 45,000 darbininkų šie-

met dalyvavo tradicinėse dainų šventėse. 
Su džiaugsmu Latvijos liaudis sutiko ži
nią apie stalininės premijos suteikimą 
latvių rašytojams Viliui Laciui ir Anai 
Saksei, sukūrusiems įžymiuosius meno 
kūrinius. Puikiai išlaikė kūrybinės bran
dos egzaminą Latvijos Dramos Teatras, 
kuris pereitą vasarą buvo išvažiavęs gas
trolėms į Maskvą ir pelnęs labai aukštą 
tarybinės visuomenės įvertinimą.

Su 1949 metais susijęs ir toksai stam
bus įvykis Latvijos kultūriniame gyve
nime, kaip filmo apie didįjį revoliucinį 
latvių poetą Janį Rainį sukūrimas. Tas 
filmas su pasisekimu buvo rodomas vi
suose Tarybų Sąjungos miestuose.

Daugelis Latvijos pramonės gaminių, 
dailininkų kilnūs paveikslai, kompozito
rių bei rašytojų kūriniai turi parašytą 
gimimo datą — 1949 metai. Tąja data 
yra pažymėtos dešimtys naujų mokykli
nių pastatų, klubų, ligoninių, bibliotekų, 
atidarytų pereitaisiais metais.

Su 1949 metais daug kas reikšminga 
surišta ir mano kūrybinėje biografijoje. 
Latvijos Valstybinis Operos ir Baleto Te
atras, kame aš dirbu, per tuos metus pa
ruošė kelias premjeras. 1949 metais man 
teko pasirodyti Fevronijos * vaidmenyje 
Rimskio-Korsakovo operoje “Kitežo mies
tas/’ Marinos Mnišek vaidmenyje Mu- 
sorgskio operoje “Borisas Godunovas.” 
Dabar mano repertuare dvidešimt operi
nių partijų.

Nepamirštamos yra dienos, kuomet aš 
tarybinės delegacijos sudėtyje išvažiavau 
i Pasaulinį taikos šalininkų kongresą. 
Ligi šiol mano širdyje tebeskamba lieps
ningi kongreso delegatų žodžiai, raginą 
visus dorus pasaulio žmones kovoti dėl 
tvirtos taikos visame pasaulyje. Ir aš, 
tarybinė aktorė, esu tikra, kad metai po 
metų augs ir stiprės kovotojų dėl taikos 
gretos. Aš esu tikra, kad busimieji tai
kiojo kuriamojo darbo metai atneš ma
no gimtajai Latvijai, kaip ir visai Ta
rybų šaliai, naujų, dar labiau grandio
zinių laimėjimų. ■

Rytai, Vakarai
Ten toli rytuose, už plataus okeano, 
Kur sena gadynė dienas atgyveno, 
Ten naktys, miglynai, rūkai išsisklaido 
Ir švintantis rytas'govėdas jau baido.
Anoj pusėj žemės, — šios mūsų planetos, 
Vampirai, siurbikai prarandą ten vietas. 
Per ilgus jie amžius žmones vis kankino, 
Bet dabar, išbudus, liaudis juos naikina!
Daug amžių kentėję, sukilo ten masės, — 
Kaip upės pritvinkę, jų frontai vis 

plečias. 4
Ten gaujos barbarų tikrai bus sutrintos 
Ir kovų audrose į purvus sumintos.

Bet štai vakaruose, benamius užmiršę, 
Gaminame bombas kerštu mes įniršę!. .. i 
Skiriam bilijonus bangoms numalšinti.
Įstatymus turim streikus nuslopinti.
Kalėjimais baudžiam žmones už 

marksizmą,
Tad auga kuksklanai ir jėgos fašizmo!...
Čia gengsteriai.randa sau dirvą 

plačiausią,
Bet svietui mes sakom, — mūs tvarka 

geriausia.
Blėdingos tos bombos tūlus užkerėjo: 
Ne taika, bet KARAS juos dabar žavėja. 
Jie stumia pasaulį katastrofon noriai, 
Kad gaisrais pleškėtu RYTAI,

VAKARAI!...
J. Bijūnas.

NUO RED. — Pereitosios savaitės 
Lit. ir Menas skyriuje šiose eilėse įvyko 
nelemtas eilučių sumaišymas, todėl čia 
jas vėl patalpiname ir atsiprašome au
torių ir skaitytojus.

Drama “Mūsų Gyveni
mo Žaizdos” jau 

Atspausta

Įdomus Brooklyno Lie- 
tuviu Liaudies Teatro 

Pobūvis
Rojaus Mizaros parašytoji keturių 

veiksmų drama, “Mūsų Gyvenimo Žaiz
dos,” jau atspausta knygoje.

Dramą išleido Lietuvių Meno Sąjun
ga ; knygelė turi 60 puslapių, didoko for
mato. Gale telpa L. Joniko padalytas 

4 žodynėlis nesuprantamų, “sulietuvintų” 
angliškų žodžių, dažnai vartojamų mūsų 
gyvenime, taigi esamų ir dramoje.

Šios dramos istorija yra tokia: ji bu
vo parašyta 1948 metų pradžioje. 1949 
metais Brooklyno lietuviai aktoriai-mė- 
gėjai, vadovaujami Jono Valenčio, dra
mą susimokė iš rankraščio ir pirmiausiai 
pastatė Brooklyne. Vėliau ji buvo vaidin
ta visoje miestų eilėje, o paskiausiai pa
kartota Brooklyne.

Prašant LMS sekretoriui, rankraštis 
buvo pasiųstas Centran išleidimui kny
goje, bet dėl kai kurių susidėjusių aplin
kybių ji ten pagulėjo per tūlą laiką. •

Kadangi autoriui teko net keletą kar
tų dramą matyti vaidinant (iš rankraš
čio), tai po to jis ją biskelį sutrumpino 
ir kai kurias dalis paryškino.

< Prieš keletą savaičių, taigi, “Mūsų Gy
venimo Žaizdos” išėjo iš spaudos. Veika
las pastatyti nėra sunkus ta prasme, kad 
scenos keisti nereikia, aktorių iš viso da
lyvauja tik dešimt, — galima būtų apsi
eiti net ir su devyniais, nes viena moteris 
galėtų atlikti dvi roles, kaip darė brook- 
lyniškiai aktoriai.

Kaip kiti veikalai, išleisti LMS, taip 
ir ši drama naudinga paskaityti ir šiaip 

, asmeniui, mėgstančiam grožinę literatū
rą.

Norint ją gauti, reikia kreiptis į LMS 
centrą. Vieno egzempliorio kaina 50c.

Šių metų vasario mėn. 26 d. Brookly- 
no Lietuvių Liaudies Teatras buvo su- 
ruošęs Kultūriniame Centre (Richmond 
HilFyj) įdomų popietį, kuris visiems da
lyviams didžiai patiko.

Liaudies Teatro pirmininkė Eva Mi- 
zarienė pirmiausiai pakvietė tarti ke
letą žodžių Rojų Mizarą, kuris trumpai 
kalbėjo apie tai, kas jam nepatinka mū
sų vaidyboje. Savo minčiai paremti, jis 
citavo Čechovą ir Šekspyrą.

Antru kalbėtoju buvo Steponas Več- 
kys, pastaruoju metu veikliai įsijungęs 
į sceninį darbą. Jis taipgi kalbėjo trum
pai, bet praktiškai: nurodė skerspaines, 
kliudančias mums dirbti: stoką tinkamų 
draminių veikalų, neperdaug turimų pa
jėgų ir kitas kliūtis.

Po to artistas Jonas Valentis padarė 
ištraukų iš Šilerio veikalo “Klasta ir 
Meilė,” o po to abudu su Adele Rainie
ne atliko ilgoka scena iš to paties veika
lo. ’ ’

Viskuo tuo publika buvo labai suįdo
minta.

Tuomet kilo diskusijų, kuriose daly
vavo visa eilė asmenų. Diskusijos lietė 
vyriausiai pirmutinę kalbą, susijusią su 
mūsų vaidyba ir joje pasireiškiančiais 
trūkumais.

Neilgose kalbose buvo pasakyta daug 
visokių minčių, rodant, kaip mūsų žmo- x 
nes įvertina mūsų vaidintojus, mūsų me
ną.

Visa programa, inimant diskusijas, 
užėmė arti tri§ valandas laiko. Gal bis- 
kelį perilga, bet dalyviai to nepastebėjo; 
publika būtų klausiusis dar ilgiau, jei ne
būtų buvęs -mitingas uždarytas.

Latvią Tarybines Muzi
kos Koncertai Vilniuje
VILNIUS. — Gruodžio 27 d. Lietuvos 

TSR Valstybinės Filharmonijos salėje 
įvyko Latvijos TSR Valstybinės Filhar
monijos choro koncertas. Choras, vado
vaujamas vyr. dirigento—Latvijos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo Janio Ozoli- 
nio, atliko latvių, lietuvių ir kitų tarybi
nių tautų kompozitorių, rusų klasikų ir 
latvių liaudies dainas: Mengailio “Sva
jonių krašte,” “Joninių vakaras,” Ozoli- 
nio “Puiki mūsų šalis,” “Sveikinimas 
Stalinui,” kompozitoriaus Švedo harmo
nizuotą liaudies dainą “Kas subatos va
karėlį,” “Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka,” Solovjovo Sedojaus “Lakštutės,” 
Muradelio “Studentų himnas” ir kt. So
listai — Stalininės premijos laureatė, 
Latvijos TSR liaudies artistė Elfridi 
Pakui (koloratūrinis sopranas), Latvi
jos TSR nusipelnęs artistas Aleksandras 
Daškovas (bosas) atliko: Liudmilos ar - 
ją iš Glinkos operos “Ruslanas ir Liud
mila,” Mefistofelio kupletus iš Guno 
operos “Faustas,” Žilinki “Žvejų daina” 
ir kt.

Po koncerto Lietuvos TSR Filharmo
nijos choro vardu buvo pasveikintas 
Latvijos TSR Valstybinės Filharmoni
jos choras ir įteikta dovana — lietuviš
kais ornamentais papuoštas odinis al
bumas ir gėlės.

Gruodžio 28 d. Lietuvos TSR radijo 
komiteto orkestro simfoniniame koncer
te, diriguojant Latvijos TSR nusipelniu
siam meno veikėjui Leonidui Vigneriui, 
buvo atlikta: kompozitoriaus J. Ivanovo 
parašyta VI simfonija, J. Vitolio roman
sas smuikui su orkestru, ir A. Skūlte 
siuita iš baleto “Grojau-šokau.” Koncer
te dalyvavo solistai — Stalininės premi
jos laureatė, Latvijos TSR liaudies ar
tistė Elfrida Pakui, Latvijos TSR nusi
pelnęs artistas Aleksandras. Daškovas ir 
Latvijos TSR Valstybinės Filharmonijos 
solistė Lida Rubene.

Choro ir simfoninis koncertai vilnie
čių buvo šiltai priimti. Vilniaus darbo 
žmonės susipažino su geriausiais latvių 

- kompozitorių kūriniais. J. Baruolis.

Aukų pobūvio lėšoms padengti sudėta 
virš $40.

Parduota nemažai meno žurnalo, iš
leisto LMS.

Po to buvo duota visiems užkandėlių 
ir, kurie norėjo, gavo po stiklinę alučio.

žodžiu, popietis buvo praleistas įdo
miai ir naudingai. N.

Uždraudė plieno gabenimą 
į rytų Vokietiją

Berlin. — Vakarines Vo
kietijos valdžia norėjo pa- 
naujint plieno gabenimą į 
rytinę Vokietiją mainais už 
grūdus ir kitus maisto pro
duktus. Bet karinė anglų-a- 
merikonų vyriausybė tatai 
uždraudė.

Žurnalą Perskaičius
Visai neseniai pasiekė mus Lietuvių 

Meno Sąjungos mėnesinis žurnalas, kuris 
dar vis yra be vardo. Leidinys turi 32 
puslapiu, gražaus, parankaus formato iš
daro gražaus Įspūdžio. Jis išėio už vasa
rio mėnesį. Kaina metams $2.00, o pa
vienio num. kaina 25c.

Kodėl žurnalas be vardo?
Todėl, kad jis turi labai dauęt vardu.' mano 
Prieš tūla laiką buvo per spauda atsi

klausta menininkų, kokio jie nori žurna
lui vardo? Kad pradės iš visu pusiu eiti 
pasiūlvmai. Buvo net ir tokių didžių 
labdarių, kurie ant syk pasiūlė po keletą 
vardų!

Man rodosi, reikėjo pavadinti bent ku
riuo vardu ir išleisti pirmas žurnalo nu
meris jau pakrikštytas. Juk ne pavadi
nime esmė.

“Mūsų, norai, mūsif, planai,” skamba 
įvedamojo antraštė. O pačiame straips
nyje sakoma:

“Mes gyvename Amerikoje, — ir 
viskas, kas vyksta Amerikos kultū- 
riniai-meniniame gyvenime, mums 
neturėtų būti svetima.. Mums turėtų 
rūpėti pažangių Amerikos kultūros- 
meno jėgų kova prieš reakcijos ant
puolius, cenzūrą, terorizavimą, lais- 

' vos pažangios minties užgniaužimą 
mokyklose, teatre, filmuose, spaus- 
diniuose ir kultūros bare bendrai.

“Mes esame lietuviai, — ir mes 
turime savo lietuviškas tradicijas, 
nors esame neatskiriama dalimi 
anksčiau minėto bendro pažangaus 
Amerikos kultūros judėjimo. Lietu
viškos dainos, muzikos, liaudies me
no, šokių, dramos ir kultūros bend
rai palaikymas ir auginimas yra 
mūsų pirmaeilė užduotis.- Tas neda
lomai jungiasi su kultūrinių santy
kių stiprėjimu su mūsų sena gimti
ne arba gimtine mūsų tėvų — Ta
rybų Lietuva.”

Toliau:
“Mes išeiname dviejose kalbose, 

nes mes faktinai lingvistiniai dvily
pė organizacija, nors vieninga^ dra
matiniai. muzikiniai ir kitose meno 
šakose. Faktas, kad mūsų jaunosios 
kartos gimtoji kalba yra ne lietuvių, 
negali būti ignoruotas...”

Žinoma, visa tai tiesa.
Šiame žurnalo numeryje telpa apie 

trys anglu kalboje rašiniai. Jų pagei
daujama daugiau.

Tarp kitų svaresniu rašinių: “Liau
dies Dainiui Jovarui 70 Metu” (Lauku- 
viškio), “Mintys apie Meną” (A. Šilėno), 
“Stanislavskio ‘Sistema’ ” (Meno Mėgė
jo); telpa eilėraščių: Jovaro, Jasilionio, 
Baraniko.

Man rodosi, perdaug įdėta laišku-laiš- 
kelių: tūli jų mažos vertės, vis tik dėl 
vardo. Įdėta keletas korespondencijų ir 
kt.

Pasimojimas išleisti mėnesinį meno 
žurnalą yra didelis darbas. Tai sunkus, 
atsakingas darbas redakcijai, sunkus ir 
iždui.

Beskaitant šį žurnalą, manyje kilo 
klausimas: argi nebūtų buvę galima pa- 
dažninti “Šviesą” ir jon įdėti tuos meną 
liečiančius raštus, kurie telpa ir tilps 
šiame žurnale?

. Bet darbas jau pradėtas.
Mes tegalime palinkėti LMS Centrui, 

ypatingai sekretoriui L. Jonikui, ant 
kurio pečių guls pati sunkiausia darbo 
dalis: didžiausios energijos ir ištvermės!

Patariu kiekvienam įsigyti šį/“bevar
dį” žurnalą tuojau, perskaityti ir jį už
sisakyti metams.

Rašyti reikia: LMS, 3116 South Hals- 
ted St., Chicago 8, Ill. ’ R. M.

PETRO CVIRKOS GIMTINĖJE
KAUNAS. — Petro Cvirkos muzie

jaus Kaune vadovybės iniciatyva buvo 
iškelta mintis sukurti šio muziejaus fi
lialą Veliuonos valsčiuje, Klangių kaime, 
kur yra Petro Cvirkos tėvų namukas. 
Šiomis dienomis tą pastatą apžiūrėjo iš 
atitinkamų žinybų sudaryta komisija, 
kuri išreiškė nuomonę, kad Petro Cvir
kos gimtasis namas turi būti restauruo
tas, atkeltas į tą vietą, kur Petras Cvir
ka gimė (buv. Klangių kaimo centrą, 
kur dabar kolūkiečiai vėl nutarė pasta- 

, tyti savo sodybas). Petro Cvirkos tėviš
kės namuką numatoma tvarkyti ir įreng
ti 1950 metų pavasarį. Jau šiuo metu 
Petro Cvirkos namelį aplanko nemaža 
ekskursijų, ypač besimokančio jaunimo.

Šypsenos
Straipsniai Be Vidurių
Petras: “Mačiau tavo pa

vardę laikraštyje; buvai, 
straips- 

nerašai?” 
ne toks

nius. Dėlko vėl
Antanas: “Aš 

žmogus, kad duočiausi žiop
liu mane laikyti.

Pasiųsdavau straipsnį, 
tai patalpina antgalvį ir 

parašą. Straipsnio 
vidurius kažin kur padėda- 

Įvo ir kcno kito į vidų į- 
| sprausdavo.

Kai užprotestavau, kad 
ir viduriai būtų patalpinta, 
kaip mano parašyta, tai 
gavau iš redakcijos atsaky
mą, kad prisiusčiau 20 cen
tų krasaženklių, tai sugrą
žins mano paties originalą, 

! bet į laikrašti, nedarę vidu- 
' riams operacijos, netalpins. 
1 Tai matai, kame priežastis, 
i kad neberašau.”

Darbą

išrinki- 
d i st rikte repub- 

Po 
ta moteriškė su- 
kad kongresma- 
privilegiją dvkai 
paštu. Prieš Kalė-

Atpildas Jai Už
Viena darbšti 

smarkiai darbavosi 
mui tame 
likono kongresmanu. 
rinkimų 
žinojo, 
na i turi 
naudotis
dų šventę ji pasiuntė dau
gybę atvirlaiškių tam kong- 
resmanui viename ryšulyje 
su sekamu pareiškimu:

“Sužinojau, kad jūs, 
kongresmanai, turite privi
legiją naudotis paštu dy
kai, tai prašau ir mano ka
lėdines atvirutes pasiųsti, 
nes jums už pasiuntimą ne
reiks mokėti.”* *

Mandagi Kritika
Knygos autorius, susiti

kęs artimą savo draugą, 
užklausė: '

“Ar jau perskaitei mano 
parašytąją knygą ir kaip ji 
tau atrodo? Sakyk teisybę.” 

I Draugas: “Jei sakyt tei- 
syhę; tai iš lauko tavo kny
ga atrodo, kaip ir kitos 
knvgos. Su tavo,knyga gali 
būt padaryta klaida tas, 
kad jos apdarai pertoli 
vienas nuo kito.”

Kazys Bevardis.

ISITEMYK1TE!

Visi Laisvės skaitytojai, LDS 
nariai ir ALDLD nariai, įsitė- 
mykito šių įstaigų antrašus, ir 
kada susirašinėjate, tai adre
suokite taip, kaip čia nuro
doma :

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y. 

Tel. Virginia 9-1827

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

110-04 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Literatūros
Draugija

110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.'

Lietuvių Namo 
Bendrovė

ir
Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-4678

Dienraščio Laisvės raštine 
atdara kasdien nuo 8-tos vai. 
ryto iki 7-tos vai. vakaro; šeš
tadieniais nuo 9-tos iki 12-tos 
dieną. 
——
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laime
11-3-49 APYSAKA* -78-

(Tąsa)
Jis man parodė keleto namu nuotraukas ir adre

sus. Vienas iš jų buvo visiškai arti Palšių reziden
cijos, kur kadaise gyveno Dora. Patiko man na
mas; juo labiau man patiko vi-eta ir aplinka: aukš
tai, ant kalno, arti ežero. “Lujiza tikrai susižavė
tų !” galvojau, “panašiai, kaip kadaise susižavėjau 
aš, įkėlęs koją į Palšių rezidenciją!”

— Kiek nori už šį?
— Savininkai nustatė kainą 20,000 dolerių, bet 

aš manau, jog už 19-ką tūkstančių galėtumėt gauti.
Aš linkterėjau galvą, nurodydamas, jog tai nėra 

brangus, bet drauge ir galvojau: kur gausiu pini
gų?! “Gryni’ pinigai’’ baigėsi, pasiliko man tik lau
žimai namai, o taipgi keletas tūkstančių skolų!

— Na, bandykit ieškot pirkėjų mano seniems na
mams, o aš galvosiu apie pirkimą jūsų siūlomo bun
galow.

' — Namų kainos negirdėtu tempu krinta žemyn, 
bet jos kris dar sparčiau ir žemiau, — gerai daro
te parduodami ir pirkdami, — su šypsą veide baigė 
agentas. — Pirkti ir parduoti visuomet apsimoka!

Nežinau, ar agentas iš manęs šposus krėtė ar jis 
mane drąsino.

II.
Praėjo keletas mėnesių.
Gavęs Lujizos telegrama, pranešant, kada ji at

vyksta, ir reikalaujant, kad pasitikčiau ją uoste, 
aš, palikęs viską į šalį, skubėjau Niūjorkan.

Diena buvo vėjuota ir šiurkšti. Pasiekus prieplau
ką tuo laiku, kuriuo buvo 'skelbta laivas įplauks, 
man buvo pasakyta, jog jis pribus keturiom valan
dom vėliau dėl to, kad paskutine diena jį užgriuvo 
didelė audra jūroje, privertusi sulėtinti greitį.

Galvojau, kur eiti? Turėjau Kostelio, buvusio ma
no partnerio, biznio adresą, bet ten užeiti laikas bu
vo perankstus.

Man bestovint ir bežiopsant, staiga priartėja prie 
manęs dama, vilkinti brangius persiškos avies kai
linius, su tamsia skrybėle ant galvos, ir šypsosi.

— Ponas Kilpa! ...
— Ponia Simsonienė!.. .
— Ta pati! — nusikvatojusi, atsakė ji.
— Kaip gi čia jūs? .. .
— Drįstu paklausti, koks reikalas jus čia atva

rė? — ir’ji vėl kvatojosi. — Aš atvykau sutikti 
mano gerą draugę Lujizą Garmukę. 0 ko ponas?

Nustebau ir nebegalėjau jos suprasti.
— Aš atvykau pasitikti savo žmonos, tos pačios 

Lujizos...
— Tai ji pono žmona?!.. . Cha, cha, cha!. . . Ste

buklas !
Mudu pasisveikinome.
— Vadinasi, ponia mano žmoną pažįstate?
— Puikiausiai! Ponas sakėte mąn kadaise laive, 

jog niekad nesituoksite, e! Atsimenate?
— Suklydau, — aiškinausi. — Suklysti — žmo

niška, ar ne?
— Tikrai!.Bet aš nematau tamstoje nusivylimo 

žymių. Spėju, jog nebuvo suklysta.
— Ne, ne, aš tik juokauju.
Ligi šios valandos nebuvau tikėjęsis, kad mano 

žmona turi pažinčių su bet kuriuo amerikiečiu, — 
juo labiau su Anelyte Simsoniene. Kada jiedvi su
sipažino: kur?

Negaudami prieplaukoj-e vietos prisėdimui, mudu 
nusitarėme vykti miestan ir ten prasibaladoti ke
turias valandas, — tokias man ijgas valandas! Pa
sivaikščioję didmiesčio gatvėmis, įžengėme restora- 
nan užkąsti. Simsonienė man pasakojo apie savo 
atostogas, praleistas Kaune, aš jai apie savo ato
stogas, praleistas Ugniškiuos, apie vedybas, Luji
zą ir kitus galus.

— Būkit-e atviras, ponas Kilpa, — rimtai klausė 
Simsonienė, — ir prisipažinkit man: ar džiaugiatės 
savo žmona? Esate laimingas?

Aišku!
— Viskuo pasitenkinę?

. — Uošviai man nelabai patinka.
— Gyvensite ne su uošviais, o su žmona, su mie

ląją Lujiza! Ar gi ji nėra pati puikiausia žmogys-' 
ta pasaulyj? Ak, tu, Lujiza, kokį tu vyrą gavai! ...

— Nežinau, ar ji yra pati puikiausia, bet žinau, 
kad Lujiza išmintinga, gera, išauklėta.

— Be abejojimo, jūs ją karštai mylit?
Linkterėjau galvą ir drauge klausiau savęs, it 

teiraudamasis, ar aš ištikrųjų Lujizą myliu? Man 
dabar atrodė, jog aš mylėjau, tikrai mylėjau, -tik 
du kartu, dvi merginas: Marytę ir Dorą, o Lujizą 
ir mane riša tik man nematomas ir nejuntamas for
malus plonytis šeimyninis siūlelis, suverptas nepa
prastos aplinkos ratelio. Lujizųs meilė man — ne
abejojama/ nes tai jos pirmoji meilė; kaip ji sakė, 
— nieko savo gyvenime ligi manęs nebuvo mylėjusi. 
Man tenka toji šlovė ir laimė-!

Išgėrę po porą drinksų, užsikandę, mudu jau 
grįubciojome kavą. Ji elegantiškai traukė cigarete 
dūmus, ir leido juos pro gražius, baltuojančius dąn- . 
lis, o aš papsėjau cigarą,’kuris pastaruoju metu re
tai išeidavo iš mano burnos.

— Noriu, ponas Mykolai, jūsų paklausti: ar ži
note, jog dėl savo šiandieninės laimės, dėl to, kad 
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šiandien jūs čia esate, nuopelnas, —- bene vyriausias 
nuopelnas, — priklauso man?

Nustebau!
— Kaip aš tai galėčiau išsiaiškinti?
— Lujiza jums nepasakė?
“ Ko?— Tai, ką aš dabar jums pradėjau sakyti?
— Nežinau, aš . .. nesuprantu, ką ponia turite 

galvoje.
— Gal geriau būtų nesakyti, — abejojo moteriš

kė. — Bet aš pradėjau, tai...
— Baikite, jei pradėjote, aš.. .
— Nerimastaujate, a! — skaniai nusijuokė Sim

sonienė. — Gerai, aš baigsiu. Jūs buvote savo tė
viškėje, kai Garmus iš Ugniškių atvyko tamstą pa
siimti pas save gyventi, ar ne?

— Tikrai taip.
— Iš kur jis sužinojo, kad jūs ten, pas savo pa

tėvį gyvenate?
— Neeežinau. ..
— Kai judu su Garmum parvykote į Ugniškius, 

radote Lujizą jūsų belaukiančią?
— Taip atrodė.
— Ką gi ji žinojo apie tamstą?
— Apie tai niekad nei nepamąsčiau, — atsakiau 

Simsonienei.
— Štai, mielasis ponas, kur Anelė Simsonienė įei

na. Mudvi su Lujiza — senos draugės, geriausios 
draugės. Kai aš parvykau Kaunan, susitikau ją, pa
pasakojau jai apie poną, pateikdama apie jus 
smulkmenų, girdėtų iš jūsų pačių lūpų laive. “Jei 
nori pamatyti Ameriką,’’ sakiau jai, “ir gauti tur
tingą amerikoną, koveikiausiai skubėk į Ugniškius
— jis ten pat tavo panosėje dabar gyvena, smilksta. 
Nusilenk jam. Jei jis nusilenks tau — viskas: bus 
gerai ir mudvi susitiksime Amerikoj!”. .. Cha, cha, 
cha!... Matot, ponas, kaip viskas prasidėjo! Aš vis 
maniau, kad Lujiza jums viską išpasakojo. Jei bū
čiau žinojusi, kad ji nieko nesakė, nebūčiau apie tai 
lūpų pravėrusi. Bet aš poną prašau jai apie šį rei
kalą nei žodžio neištarti. Tai mudviejų reikalas.

— Va, kaip!.. . — Tikrai įdomią naujieną ponia 
man pasakėte!

— Daug linksmų valandžiukių mudvi su Lujiz
kadaise Kaune praleidome, — baigė Simsonienė, 
matyt, labai, “tų valandžiukių” apgailestaudama.

'Mudu kilome eiti.
Simsonienės pasakytoji naujiena mane žiauriąi 

erzino ir vis ryškiau veržėsi klausimas: kodėl ma 
pati Lujiza to nepasakė? Kodėl ji man nepasaRė, 
kad su Simsoniene draugavo, kad jiedvi geros pa- ’ 
žįstamos ir kadaise Kaune abidvi drauge “linksmas 
valandžiukes” eikvojo? Kodėl Lujiza man neparašė, 
kad ji apie savo atvykimą Amerikon praneš Sim
sonienei ir kvies ją uostau pasitikti? Aš norėjau vi
sa tai kaip nors prasitarti Simsonienei, bet ji, lyg 
nujausdama mano nerimastavimo priežastį, j pati 
pasiskubino su atsakymu.

— Nemanykit, kad aš, ponas, atvykau Lujizos 
pasitikti.

— Tai kaip gi... -
— Su Lujiza atvyksta mano geras giminaitis, — 

aš atvykau tiesiog iš Filadelfijos jį sutikti.
— Šitaip!. .. — man ramiau pasidarė ant širdies 

ir aš atlėžau. — Bet tamsta žinojote, kad šiuo laivu 
atvyksta ir Lujiza?

-— Neišvengiamai! Jis man pranešė.
Dabar jau buvo man aišku: teks sutikti ne vieną 

Lujizą, o ir Anelytės Simsonienės giminaitį. O tai 
reikš, kad aš turėsiu vaišinti juos visus tris. Kaip 
ilgai čia teks būti, nežinau, bet aš eikvoti pinigus 
dabar negaliu, — jų neturiu.

Laivas pavėlavo dar dvi valandi — iš viso šešias. 
Kol jis įšliaužė į prieplauką, kol muitinės tarnauto
jai patikrino Lujizos bagažą, praėjo dar nemažai 
laiko? Užgulė vakaras. Aš pavargau, belaukdamas 
i-r bebėginėdamas, ir troškau koveikiausiai sprukti 
ne tik iš prieplaukos, o ir iš Niujorko.

Kai Lujizos valizos buvo tvarkoj, ji man tarė:
— Mykolai! Laive yra sulaikyti du žymūs lietu

viai, — nąan gerai pažįstami kauniškiai, kelionės 
draugai, palaukime jų. t

— Vienas mano giminaitis, — paskubo įsikišti 
Simsonienė.

— O kas kitas? — nekantriai klausiau. į , ,>
— Kitas — jo draugas, — atsakė Lujiza. — Abu

du juodu yra vaizbūnai, komersantai, atvyko čia, 
kaip jūs sakote, biznio reikalais. Palaukime jų; aš 
žinau, juodu valdžios pareigūnai greit paleis.

Visi trys stovėjome prie Lujizos valizų ir kalbėjo
mės apie jos kelionę. Lujiza išvargusi, sumenkėjusi 
ir skundėsi- nemiga. Praėjusią naktį, begalvodama 
apie mane, negalėjo akių sudėti!

— Mykolai, kaip aš atrodau? — klausė ji manęs.
— Ar galiu šituose rūbuose maišytis tarp amerikie
čių? Ar tau n-ebus gėdos? ' :

Ji vilkėjo gražius ir, mano nuomone, brangius 
kailinius, rusvu šaliku paslėpusi savo’ ilgą, ploną ir 
gysluotą kaklą. Tamsi, nedidelė skrybėlė, radosi, 
labai tiko jos veidui. Visa tai Lujiza pirko pinigais, 
kuriuos iš manęs gavo prieš išvykstant jai iš Lie
tuvos. * /

t

Ne Apvaikščiojimas, d Sorkės

Vasario, 17 dieną BALE 
skyrius surengė neva pami
nėjimą 32-jų metų Lietuvos 
“nepriklausomybės” paskelbi
mo. Keisti tie žmonės, sako, 
kad Lietuva gavo “nepriklau
somybę” 1918 metais, vasa
rio 16 dieną.

Faktas, kad tais laikais Lie
tuvą buvo pavergęs Vokieti
jos kaizeris, kuris kariavo ir 
prieš Jungtines Valstijas. Iš
eitų, kad Jungtinių Valstijų 
priešas buvo geras, gerutis ir 
Lietuvai suteikė “nepriklau
somybę,” kurią ir dabar A- 
merikoj tūli lietuvių tautos 
priešai mini. Faktas, kad 
kaizeris, kuris siekė pavergti 
pasaulį ir kartu Jungtines 
Valstijas, Lietuvai skyrė ko
kį ten savo giminaitį Uraką 
karaliumi. Na, o BALF ir ki
tiems tai kaizeris davė Lietu
vai “nepriklausomybę”! ži
noma, nei rengėjai, nei jų 
kalbėtojai šių faktų neminėjo.

Prie “nepriklausomybės” 
minėjimo rengtasi iškalno. Aš, 
kaipo turistas, patyriau, kad 
siekė net tūlus progresyvius 
įtraukti. Čia grupė lietuvių 
mokėsi dainuoti vadovystėje 
J. Veličkos, brooklyniečio. J. 
Velička pasitraukė iš moky
tojo vietos, kada nutarta, kad 
grupė dainuos tame parengi
me. Garbė jam! Bet, tūlus 
progresyvius pastebėjau dai
nuojant.

Pirmininkas sakė, kad bū
tinai reikia šį vakarą sukel
ti $1,000 Lietuvių Tarybai 
Lietuvos “nepriklausomybės’- 
gelbėjimui. Čia mini kaizerio 
“nepriklausomą” Lietuvą, čia 
vėl iš žmonių pinigus kaulina 
“‘nepriklausomybei” atgauti!

Kalbėjo koks ten dipukas 
V. Daugnora, sako, buvęs prie 
Smetonos režimo teisėjas. Jis 
kartojo tą seną melą, kaip 
Lietuva buvo aukštai pakilus 
prie Smetonos, kad jokia Eu
ropoje valstybė prie jos jau

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Per J. Blažonį: Petras Norus; detroitiškė Ona Dems- 

kienė surinko, o Marytė Smalstięnė prisiuntė sekamus: 
O. Litviniepė, M. Andrulienė, M. Ruževįčienė, N. Astraus
kienė, V. Smalstięnė, I-L Lybanienė, O. Vaįavičienė, H. 
Rastinis, S. Nausėdienė, M. SmaJstiėnė, P. Jakštiene, M. 
Povilaitiene, J. Butėnienė, O. Demskienū, U. Ralevičienė.

MIAMI, FLA tarpe tokių žmonių, kurie sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus 
duoda jiems, kad tie ponai 
galėtų važinėti į Washingto- 
ną, New Yorką ir kitus mies
tus ir turėti gerus laikus. Vel
tui jų tos pastangos! Jų 
viešpatavimo gadynė ne vien 
Lietuvoj, bet daugelyje šalių 
jau visiems amžiams pasibai
gė. Pasibaigė ir milžiniškoj 
Kinijoj. Netrukus baigsis ir 
dar eilėje didelių šalių, 
šaulį valdys 
sutveria ir 
daro gražų.

Ir k ar-

Pa- 
tie, kurie viską 
patį pasaulį pa

Montello, Mass
Laisvės skaitytoja Eva A- 

domaitiene sirgo ir buvo li
goninėje. Po operacijos sveiks
ta ir jau yra namie. 82 Up
land Rd. Kuriems laikas pa
vėlina, tai aplankykite ligonę.

Aprašant Liuosybes Choro

negalėjo prisilyginti. 
tojo hitleriškas pasakas apie 
tarybinę tvarką.

Sekamas kalbėtojas buvo 
teisėjas žiuris iš Chicagos. Jo 
kalba susidėjo iš senų pasa
kaičių, kurios jau visiems 
daug kartą girdėtos. Pivariū- 
nas iš Pittsburgh kartojo pir
mesnių kalbas. Gal jis “nau
jo” pasakė tik tai, kad Sme
tonos laikais lankėsi Lietuvoj 
ir Kaune žaidė minkštą bolę. 
Na, tai kas, dabar Lietuvoj ir 
vaikai tokią bolę žaidžia.

Pagaliau, išėjo S. Michelso- 
nas, kuris čia leidžia “vaka- 
cijas.” Jis išplūdo lietuvių 
organizacijas, kurios nesidėjo 
prie jų apvaikščiojimo. Aiš
ku, taikė smūgį Miami Lietu
vių Piliečių Kliubui ir kitoms, 
kurios neprisidėjo prie šio jo- 
marko. Mat, savo laiku poną 
Michelsona kliubiečiai iš susi
rinkimo paprašė laukan. Bai
siai uuarą užgavo. Jis gąsdi
no “įtraukimais į juodas kny- koncertą, Laisvės No. 29, įvy- 
gas” ir FBI. Tauškė melus, ko klaida. Ten pasakyta, kad 
būk LDS jau “įtrauktas.” Pa
sakojo, kaip dažnai važinėja į 
Washingtona, tariasi su “Lie
tuvos atstovu”; prezidentas, 
net “du prezidentai” jam už
tikrino, kad jiems Lietuvą ati
duos.

Nesąmonės! Washingtone 
nėra jokio Lietuvos atstovo. 
Ten yra Smetonos buvęs at
stovas, kuris jokios galios ne
turi Lietuvos reikalais, kaip ir 
daugelis ten panašių ponų, 
besivadinančių kitų šalių at
stovais. Kas dęl-“dviejų pre
zidentų,” tai, kiek žinome, 
Washingtone tik vienas jų 
yra. Teisino pinigų išlaidas, 
kad jie “leidžiami, kur rei
kia.” Suprantama, leidžia sa
vo geriems laikams. Na, ir 
vėl prašė pinigų.

Kad šie elementai biznį da
rosi iš Lietuvos “nepriklauso
mybės” minėjimų, tai nėra
nuostabu. Bet nuostabu, kad geriau yra prasilavinęs, 
vis dar atsiranda lietuvių 1 , ‘ Žolynas. .

vakare vedėja buvo Atilija 
Osinskiūtė, o turėjo būti Orin- 
tukė. Klaidą pataisau ir atsi
prašau.

Liuosybes Choras mokinasi 
naujų dainų, jų tarpe “Rau
donoji Daina.” Jas dainuos 
pavasariniuose parengimuose.

Teatrališkas ratelis moki
nasi komediją “šalaputris.” 
Gerai einasi. Dar nenustaty
tas laikas, kada ji bus suvai
dinta, 
lyvaus

Veikalo yaidįnime da- 
didžiuma jaunimo.

centras yra išsiuntinė-LDS
jęs kuopoms paskaitą apie 
sveikatą, kurią parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius. Dėl paskaitos 
pas mus eina ginčų. Vieni sa
ko, kad paskaitą turi skaityti 
daktaras, o kiti, kad bile na
rys, kuris supranta kalbą ir

<♦>

<♦) Dienraščio Laisves
<♦>

<♦>

<♦>

<♦> BAZARAS <♦>

<♦>

<!>

t

<į>
<♦>

<♦> PACKAGE PARTY & DANCE <♦)

<♦>
<♦>

<♦> Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį
<f>

<♦>
<♦>

<♦> Kovo-March 25 ir 26 <f)

<i>
<♦>

<♦>
šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

l>

<♦>

<♦>

Į>

<♦)

o

< >

< >

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

< >

o
<>
<l>
<l>

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

<♦> Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais
<♦>

o
<♦>

o
<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
(♦>

<i>

<♦>

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!

<♦>

<♦>

,<♦>

4 pusl.r^-Laisve (Liberty, Lith. Dąily)šešt., Kovo 4, 1950



New Haven, Conn. Havenui “Nesusipratimą,” ne 
anksčiau balandžio 30-tos 
dienos.—Red.)

San Francisco, Cal MONTREAL, CANADA
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 32 kuopa laikė susirin
kimą 21 dieną vasario. Na
rių nedaug atsilankė, nekurie 
pasimokėjo duokles už 1950 
metus, dar keletas yra nepa- 
simokėjusių. Draugai, nepa
mirškite ateiti į sekamą kuo
pos susirinkimą ir pasimokėti.

Nebaigtuose reikaluose bu
vo svarstoma vakarienės klau
simas. Gaspadorius J. Alek
sa pranešė, kad viskas tvar
kiai ruošiama. Vakarienė at
sibus sekmadienį, kovo 26 
dieną. Bilietus nariai parda
vinėja. Prašome juos iš anks
to Įsigyti.

LDS jaunuolių grupei, ge
gužės mėnesį, bus surengta 
margumynų vakaras. Dar yra 
laiko ir bus tinkamai prireng
ta.

sti- 
la-
ne- 
sti

pe rse- 
o senatvės pensiją 

perjauni.” Kur 
Kurie iš jų dar dirba,

SKALDO UNIJAS

Mūsų darbšti narė Emilija 
Miliauskienė, kuri dabar lei
džia vakacijas Floridoj, vei
kiausiai. grįš atgal ir padės 
darbuotis vakarienės 
Linkime jai 
praleisti.

gerai išsigėręs 
Lietuvoj buvo 
o kada atėjo 
tai jis ir kiti

reikale.
smagiai vakacijas

Darbininkų Susi- 
16 kuopa gavo ži- 

Liaudies

Lietuvių 
vienijimo 
nią nuo Brooklyno 
Teatro, kad vieną 
veikalų — “Nesusipratimas” 
arba “Gieda Gaideliai” galės 
suvaidinti New Havene. Tai 
puiku! Apie tai vėliau bus 
pranešta daugiau. (Redakcija 
yra painformuota, kad Liau
dies Teatras jau pasiūlė New

Mūsų mieste žmonėms 
laukus 60 metų amžiaus 
bai bloga. Darbo jie jau 
gali gauti, nes fabrikantai 
ko, kad tie žmonės 
n i dirbti,
gauti jie dar 
dėtis ? 
tai kasdien neramūs, nes bile 
dieną gali iš darbo juos pa
leisti.

Vienas D P 
gyrėsi, kad jis 
puskarininkis, 
Hitlerio gauja,
panašūs buvo sudarę būrį ir 
kariavo prieš mūsų talkininkę 
Tarybų Sąjungą.

Na, tai ką nuo tokių gali
ma laukti, kad jie nerodytų 
liežuvi Amerikoje progresy- 
viam.s! Dipukai, kurie nėra su 
hitlerininkais susirišę, kurie 
karo audrų iš Lietuvos 
blokšti, turėtų su tokiais 
draugauti, jų neklausyti, 
numaskuoti. 
jūsų, kaipo

Kadangi dabartiniu laiku 
yra teisiamas ir per komerci
nę spaudą visaip niekinamas 
Larry Bridges, tai tuo patim 
laiku fašistiniai gaivalai nau
dojasi proga ir pradėjo orga
nizuoti naują lokalu po Dar
bo Federacijos vardu. Dabar 
reakcijonieriai iš džiaugsmo 
rankas trina, kad Longshore
men’s unija jau pusiau pasi
rašė sutarti su AFL 12 lokalu.

Į naujo lokalo valdybą Įei
na visa eilė aršių reakcijonie- 
rių, kurie karštai stoja už 
Taft-IIartley Įstatymą ir žiau
riai atakuoja visus progresy
vius narius.

K i e k v i e n a m są m o n i n g a m 
žmogui yra aišku, kad atakos 
prieš Harry Bridges ir prieš 
komunistus yra tik klasta, kad 
žmones apgauti.

Kada reakcijonieriai perse
kioja kovingus draugus i)’ uni
jas, tai fašistiniai gaivalai dir
ba sušilę, kad 
proga ir suvilti

Palaidotas 13 d. vasa- 
Paliko tris seseris, bro-

Skripka, Kapse, 
ir “jaunieji” au-

ir dalyvių puses

ne-

Atminkite, kad 
darbo žmonių, 

reikalai yra tie patys, kaip ir 
kitų darbo žmonių. Iš turčių 
nieko gero nelaukite. J. S. K.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYK1T JAS TUOJAU

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 
taria, ką daryti Įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

f

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS ?
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS

apie

Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 
platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
. Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y

pasinaudoti 
darbininkus.

Priimti
ir visoj šiau- 

yra

Nubalsavo AFL
San Francisco 

} i iįėj Kalifornijos 
plačiai užviešpatavus Gaso ir
Elektros Kompanija. d1 e n 
dirba keletas tūkstančių dar
bininkų, bet tarpe darbininkų 
buvo pasidalinimas unijos rei
kalais,. vieni palaikė vieną 
uniją, kiti kitą. Pradžioj va
sario mėnesio buvo prieita 
prie susitarimo, kad leisti dar
bininkams slaptai balsuoti ir 
pasirinkti, uniją. Laike balsa-

mai pažangesnių žmonių, kad 
nebalsuotų už CIO. Balsavi
mo pasekmės rodo, kad 6,719 
darbininkai balsavo, už AFL, 
2.550 balsavo už CIO, trečia 
dalis balsavo pasilikti be uni
jos. Todėl AFL bus unija ir 

International Pro
of Gas 
unija.

pusi va d i ns 
i herhood 
Workers

Teisėja

Electric

Medina

Išsiskyrė iš Gyvųjų Tarpo
Vasario 10 d. mirė Juozas 

Babelis, sulaukęs virš 40 metų 
amžiaus. Velionis jau iš jau
nų dienų buvo silpnos sveika
tos, 
rio.
IĮ, du dėdes ir tetą .

Nuo širdies ligos staigiai 
mirė M. Jankevičienė, sulau
kusi 64 metų amžiaus. Nu
liūdime paliko sav,o gyvenimo 
draugą ,dvi dukterjs ir du sū
nus. Palaidota 17 d. vasario.

Mirusiųjų artimiesiems ir 
pažįstamiems reiškiu gilią 
užuojautą liūdesio valandoje.

Morkevičius, A. Merkevičius, 
J. Petrauskas, J. Čičinskas, J. 
Vekteris, L.
Jankauskienė 
kavo $6.00.

Iš rengėjų
yra labai gražu, kad ne vien 
linksmai laiką praleidžia, 
bet taip pat neužmiršta ir sa
vo spaudos.

Korespondentas.

San Francisco, Cal
Bridges Dave Teismui

Pjkietavo
Tur būt ponas teisėjas Me

dina pabūgo New Yorko šal
čių, tai buvo atvykęs Į Kali
forniją. Harold Medina bu
vo pakviestas Į Press Club, 
449 Powell St., tai Civil 
Rights simpatikai ten surengė 
pikietą. Pikiet'ininkai pasitiko 
jį su iškabomis ir obalsiais, 
kurie atakavo poną teisėją.

Atidarys Naują Tiltą
Pietinėj dalyj San Francis

co, skersai Trečiąją gatvę, 
jau daug metų laiko daro 
naują tiltą. Ta vieta vadina-' 

1 si Island Creek Bridge. Tiltas 
jau bus užbaigtas kovo 1 d. 
ir pasidarys tiesus susisieki- 

pu- 
tu-

mas Trečiąja gatve Į abi 
sės. Pirmiau važiuotojai 
rojo daryti ilgą Jauką.

Užsimušė Vyskupas
Ne p erto Ii nuo San Fran

cisco sudegė sena bažnyčią. 
Tos bažnyčios klebonas nuvy- 

į ko i San Francisco pas-; vys- 
i kūpą pasiimti pas save Į sve
čius ir pasitarti apie atstaty
mą bažnyčios. Baigiant va- ( 

1 žiuoti, traukinys užkabino 
klebono automobilį. Į Pasek
mės to : sena klcbojnį ant vie
tos užmušė;' o vyslcupui gal- 

■ va sumušė ir šonkaulius su
laužė. Jis nuvežtas Į ligoni
nę po dviejų dienų mirė.

Alvinas.

DORCHESTER, MASS.

Tel. AV. 2-1026 g

DR. JOHN REPSHISI
(REPŠYS) ' g

LIETUVIS GYDYTOJAS S s
Valandos: 2-4 ir 6-8 g

Nedaliomis ir šventadieniais: g
nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. 8

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 *

te*

Metinis Balius
Vasario 18 d. Įvyko Mont- 

realo Lietuvių Sūnų ir Duk
terų Pašalpinės Draugijos 
metinis balius. Publikos atsi
lankė gana skaitlingai. Ten
ka kreditas ir mūsų jaunimui, 
kurių dalyvavo nemažai. Šei
mininkės, didžiumoj rosmon- 
tietės, buvo ,paruošusios labai 
puikią vakarienę, joms už tai 

nemažai pasidarbuoti ir 
gabumus parodyti. Mu- 
taipgi buvo labai puiki.

savo

“Garniai” Žiemos Metu
Valentino dienoje, vasario 

14, J. ir G. Bindokai susilau
kė dukrelės. Labai apgailė
tina, k^d šita džiaugsmo liga 
pasitaikė tuo laiku, kada, nau
jagimės jauną motiną buvo iš
tikus nelaimė: ji kelios savai
tės atgal puolė ir jai lūžo ko
jos kaulas. Dabar koja ran
dasi' gipse ir gal dėl tos prie
žasties motinai teko sunkiau 
pergyventi viskas.

pradėjo la- 
antru kartu 

jau nėra to šeš
kam nors 
vedybinis

Visus tokius

nebū- 
panu- 
pami- 

sun-

ir kitiems talki- 
Vaišės buvo pui- 

apdovanoti 
gražia do-

prašė iš

Labai Datug
Vedybinių Sukaktuvių

Montrealiečiai 
bai smarkiai 
vestis.” čia 
tadienio, kad 
tų suruoštas 
nė j imas,
liejimus korespondentui 
ku sužinoti ir aprašyti.

Vas. 10 d. buvo atžymėtos 
vedybinės sukaktuvės paminė
jimui 30 metų, Juozui ir Ie
vai Balsiams, kurias suruošė 
Balsių dukrelė K. Černauskie- 
nė su vyru 
ninkaujant.
kios ir “jaunieji” 
tikrai brangia ir 
vana.

“Jaunavedžiai”
reikšti širdingiausią padėką 
visiems rengėjams ir daly
viams už prisidėjimą ir atsi
lankymą.

Vasario 18 d., iniciatyva P. 
Skripkienės ir Jankauskienės, 
pas Skripkus namuose buvo 
suruošta partija dėl J. ir O. 
Monkevičių, paminėjimui jų 
25 metų ženybinio gyvenimo.

šioje partijoje ne tik “jau
nieji” buvo apdovanoti gražia 
dovana, bet dalyviai nepamir
šo dovaną pasiųsti ir Liaudies 
Balsui, kad sukaktį kilmin- 
giau atžymėjus. Jie suauko
jo L. B. sekančiai: Po $2.00 
aukavo: K. Martiniais, B. 
Kvietinskas, J. J., Makarevi- 
čiuš, A. M.; po $1.00: V.

tai gali sakyti šiandien, bet 
jis negali laikyti unijos mi
tingo be apsaugos 400 polici
ninkų.

Prokuroras metė kaltina
majam glėbį klausimų, ką jis 
pasiskirtų geriau turėti, ko
munistų dominuojamą uniją 
ar geriau juos mesti lauk.

—Jeigu kiltų toks klausi
mas, — Bridges atsakė pro
kurorui,—geriau turėti uniją.

Bridge be varžymosi, liuosai 
aiškino, kad jis matėsi su 
Komunistų Partijos atstovais, 
kaip ir su kitų organizacijų, 
kai jam to reikėjo. J.

Reikia turėti daug 
sos .būti kopuinistu, sakė 
ry Bridges^ būdamas liudinin
ko suole dėl paties savęs, kai 
jį prokuroras peregzaminavo 
čia federaliam teisme.

Kovingas laivakrovių vadas 
yra teisiamas už kreivą prie
saiką, kartu su kitais dviem 
vadais jo unijos, sąryšyje su 
jo pilietybės išgavimu.

Jo atsakymai Į prokuroro 
F. Joseph Donohue klausi
mus dar" llRjiau subado val
džios skylėtą! sufrėmavimo by-

Kpismabučiui 
apie a m alinitų pamokų 

jizmą.

drą- 
Tlar-

uni

Waterbury, Conn
Pastarajame LLD 28 kuo

pos susirinkime nedaug narių 
atsilankė. Bet padaryta ge
rų tarimų. Nutarta surengti 
apskrities piknikas. Į komi
siją apsiėmė, P. Bokas, J. 
Paugys ir V. Krasnickas.

Nutarta paminėti moterų 
tarptautinė diena, kovo 8, 7 :- 
30 vai. vakare, 103 Green St. 

i svetainėje. Kalbės Kristina 
Stanislovaitienė. Bus skanių 
užkandžių. Įžangos nebus. Į

nuginčijo nebuvęs Komunistų 
Partijos narys, atpasakojo sa
vo pirmesnių? metus unijiniam 
veikime, trumpą buvimą-narys- 
tę IWW, priverstiną narys
tę kompaničnoję unijoje Blue 
Bobk, po to AFL International 
Longshoremen’s Association ir 
paskiausiai Įsteigimo CIO.

Bridges sudaužė prokuroro 
pastangas panaudoti liudijimą 
šnipelio Lewis Michener.

—Ar tu žinai,/kad Miche
ner buvo komunistas? — jo 
klausė Donohue.

—Ne, aš negaliu tą sakyti, 
kad jis būtų buvęs tokiu.

— Ką tuomi nori pasakyti, 
kad jis nėra buVęs tokiu?

—Drąsos. Aš sakysiu, rei
kia drąsos būti komunistu, 
akyvaizdoje to; kiek persekio
jimų jiems reikia panešti.

Bridges sutiko, kad jis ma- | 
tė Roy Hudson kaipo Komu
nistų Partijos vadą. Jis mat- 
tėsi su Hudson, žymiu asme
niu ant “waterfront,” kelis 
kartus, paskutiniu sykiu prie
šais ILWU raštinę po 1948 m. 
streiko.

—Well, buvojai tūlą laiką 
Hudsono namuose?

—Niekados. Jūsų šnipapa- 
laikis yra pritrenktas.
—Tai tu žinai kai kuriuos j 

jų? — šovė prokuroras.
—Taip, mačiau jų čia ke

lis.
Bridges pareiškė, kad jis ne

turi jokios priežasties slėpti 
jokių susitikimų su Hudson.

Prokuroro pusė bandė nau
doti National Maritime Union 
prezidento Joseph Curran 
kalbas,, kad Bridges pareiški
mas apie demokratiškumą 
ILW Unijoje nėra teisingas.

—Kalbate apie seną Joe 
Curran(? — Bridges atsiliepė,

—Nesirūpinkite apie seną 
Joe, — jis tęsė, Curran .

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmentų išnuomuotos dvi 

stubos vienoje vietoje, su daug že
mės, visai mieste; rendų neša $175 

i j mėnesj. Arti gražios Silver Springs 
beach. Taksai dykai, jei savininkas 
ant vietos gyventų. — $12,000. Be

I agento.

ir Rač-
Visus ir visas

surengimo komisiją apsiėmė 
K. Yankeliūnienė. M. Svinkū- 
nienė, H. Buzienė, 
kauskienė.
kviečiame skaitlingai atsilan
kyti.

Prisiminus apie Joną Karšo- 
na, kuriam reikia nupirkti 
naujas medines kojas, tuojau 
ant vietos aukavo sekamai: J. 
Strižauskas ir P. Bokas po $1. 
Po 50 centų: K. Krasnickas, 
K. Yankeliūnienė, J. Vaitonis, 
Kučiauskienė ir K. Sabutis. 
Po 25 c.: 
gys

5kių didelių kambarių namai par- 
karvė. Nėra taksų mokėti. — $9,000 
visais forničais: 2 piazai su skrynėm, 
didelis daržas, garadžius, vištos ir 
karvė. Nėra taksų mokėti. — $9,- 
Be agento.

Savininkas .abiejų vietų nori kitan 
miestan išvažiuoti. Daugiau informa
cijų klauskite šiuo adresu:

1723 So. Pond St., 
Ocala, Florida.

(38-42)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

£t==

ir
H. Buzienė, Pau- 

ir V. Krasnickas.
K. Yankeliūnienė, 

LLD 28 K p. Koresp.

Kovo 5 dieną, sekmadienį, 
Manhattan Towers Hotelyj 
Įvyks įdomus pobūvis. Ten 
bus pagerbta visa eilė žymių
jų negrų artistų, menininkų, 
dailininkų ir mokslininkų, pa
sižymėjusių pasaulinėje pa
dangėje sąvo darbais. Tarp 
kitų, bus pagerbtas ir žymusis 
Paul Robeson.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darbin. Susivienijimo 33 kuo
pos susirinkimas įvyks trečiadienį, 
8 d. kovo (March), po num. 408 
Court 'St., 8 vai. vakare. Nariai pra
šomi dalyvauti, bus svarbių reikalų 
apskarstymui. Fin. Rast.

(40-41)

DETROIT, MICH.
Sloterų Dienos Paminėjimas

Moterų dienos, 8-tos Kovo, ap- 
vaikščiojimą rengia Moterų Pažan
gos Klubas ir Choras, įvyks sekma
dieni, kovo 5-tą d., bus Ispąnų salė
je, 25th St. ir Vernor Highway, 
pradžia 4:30 vai. po pietų.

Bus įvairi programa: Rūta Zig- 
montaitė dainuos solo ir su savo ma
myte duetus, dalyvaus Moterų Cho
ras Aido Choras ir Trio dainuos 
U. Palevičienė, N. Biekūnienė ir E. 
žimontienė, E. Uleskienė ir N. As
trauskienė suvaidins dialogą “Dvi 
Kūmutės.“ Kitas numeris ,tai Čigo
nė ir Mergina, atliks O. Denoskienė 

( ir U. Palevičienė. Rūta Palevičiūtė 
(Price) pasakys kalbą apie Moterų 
Dienos kovas. Po programos bus 
šokiai prie geros orkestros..

Užkviečia visus Komisija.
(39-40)

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

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 41 T 6 N
EVergreen 4-9407 1 DLL ▼ I O I V 11

SHUFFLE BOARD

LIWUV
❖ *

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
- Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 

j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 
ir j kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS ' Tel. EVergreęn 4-8802

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

GERIAUSIA DUONA
Eft SCHOLES BAKING Vg

532 Grand St., Brooklyn A

* * tei

Liūdėsio 
tęs prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermenine. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NpwWko^<žtĖ^yZlnl(» Streikas Neleidžia
Išgabeni Dirbtuvės

ganizuotesni 
miesčiukuose.

O dirbtuvių 
pi gauti juo 
apmokamų
jie galėtų prisiplėšti daugiau 
pelnų.

nei mažuose

savininkams rū- 
daugiau mažai 

darbininku, kad
Kultūriniame Centre

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Bazarui Dovanos Suvaržys

Omnibus Corporation per 
teismą reikalauja, kad jai bū
tų leista pakelti fėrą iki 8 
centų; ligi šiol šios kompani
jos busais važinėją žmonės 
temoka 7 centus.

pradžios mo- 
pirmas šie- 

statoma ant

Pradėta statyti 
kyklai pastatas, 
met. Mokykla 
108 gatvės ir Madison Avenue
kampo, Manhattane. ši mo
kykla turi 108 numerį. *

William Skuodis, neseniai 
grįžęs iš Floridos, sako, kad 
jam ten nepatiko taip, kaip 
Brooklyne.

V. Kazlauskas, iš Forest 
Hills, N. Y., gerai žinomas 
la i k ro d i n i n k as, padovanojo
bazarui gražų sieninį elektri
nį laikrodį, kainuojantį suvirs 
$10.

Auna Teleišienė, Newark, 
N. J., prisiuntė du gražius 
juostukus, rankų, darbas.

Dėkojame viršminėtiems 
•pri oteliam s už gražias dova
nas; tikimės, kad dar bus ir 
daugiair gražių dovanų.

Bazaras artinasi —įvyks 
kovo 25 ir 26 dd., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Laisvės Administracija.

pa-administracijos 
dabar bus gerokai 
tie asmenys arba

Miesto 
tvarkymu, 
suvaržyti 
įstaigos, kurie pardavinėja te
atrų tikietus — spekuliatoriai 
ar kaip juos pavadinsime.

Kaip žinia, Ni.ūjorke daug 
teatrų tikietų parsiduoda ne 
pačiuose teatruose, bet kituo
se ofisuose, 
kurios, 
ant jų 
šimtį.

Nuo
nis bus gerokai aprėžtas ir 
miesto valdžios kontroliuoja
mas, kad spekuliatoriai nega
lėtų be reikalo publikos per 
daug apiplėšti.

Matysime!

kitose įstaigose, 
parduodamos tikietus, 

uždirba tam tikrą nuo-

dabar, sakoma, šis biz-

American Airlines 
kai ir tarnautojai, 
CIO unijai, išėjo

Bus Rodoma Filmą 
Šiandien ir Rytoj

Nevažinėjančiam Labai 
Lengva Spręsti Fėras

d arb in in- 
pri klausą 
stre i k an, 

reikalaudami didesnių algų ir
geresnių darbo sąlygų. Strei
kas vyksta ne tik Niujorke, o 
ir kituose miestuose.

po- 
26 

prisipažino

pareigų 
Silver,

Kaip jau visiems yra žino
ma, tai nauja lietuviška filmą 
“Paparčio žiedas,” kurią pa
gamino Geo. Klimas, bus ro
doma jam šiandien, kovo 4-tą 
dieną, 8 vai. vakare, ir ry
toj, kovo 5 d., 6 vai. vakaro.

Taigi visi ir visos nepraleis
kite

Suspenduotas iš 
licmanas Jerome 
metų amžiaus, 
kaltu; jis teisiamas Brookly-
no teisme už išmušimą vie
nam jaunam vyrui akies Ka
lėdų naktį, kai juodu susigin- 
čino tūlame saliūne.

Ralph Edward Barrows, 
20 m. amžiaus vyrukas, at
vykęs iš Grand Rapids, Mich., 
tapo nusmerktas 20 metų ka
lėti dėl užmušimo tūlo Mac- 
Kellar Waldorf-Astoria vieš
butyj. Teisėjas Streit, paskir
damas jam bausmę, sakė, jog 
Barrows esąs nepataisomas, 
nes jis jau anksčiau buvo at
likęs visokių kriminalysčių, 
be to, jis “sugedęs lytiniai.”

Edward Anderson, 19 metų 
amžiaus, neseniai atvykęs' iš 
Cambridge, Mass., šiomis die
nomis tapo policijos sučiuptas 
vogime drabužių ir pinigų iš 
krautuvės. Jis sakosi, jog no
rėjęs uždirbti (vagystėmis) 
pinigų ir juos parvežti moti
nai, kad ji galėtų operuotis.

Majoras O’Dwyer aną dieną 
pareiškė, kad jis ištarnaus 
majoru visus ketveris metus, 
nežiūrint to, kad tūli skelbia, 
būk jis pasitrauksiąs iš tos 
vietos. Majoras sako, jo svei
kata esanti gera, tai kodėl jis 
turėtu galvoti apie pasitrau
kimą ?

progos nepamatę.
Kviečia
Parengimų Komisija.

Niujorkui vandens pavojus 
dar vis didelis. Jau nieko 
negelbsti nei ‘bevandeniniai 
ketvirtadieniai,” kuriais dau
gelis piliečių vaikšto nesisku- 
tę barzdų, kad vandens su
taupyti.

FILMOS-TEATRAI

atre 
tain 
Gail 
Lon

New York Paramount Te- 
teberodoma filmą “Cap- 
China” su John Payne, 
Russell, Jeffrey Lynn, 

Chaney, Edgar Bergen ir
Michael 
tas Bob 
lyvauja 
James 
kestras, 
Brown’o.

O’Shea. Komedijan- 
Hope asmeniškai da- 
programoje, taipgi 

Russell. Geras or- 
vadovau jamas Los

Roxy Teatre pradėta rodyti 
nauja filmą: “Mother Didn’t 
Tell Me.” Dalyvauja Dorothy 
McGuire ir William Lundigan. 
Gera gyvųjų programa.

Stanley Teatre teberodoma 
moksliniai - biografinė filmą 

j “Ivan Pavlov,” taipgi 
ga kronika iš Tarybų

Į gos žmonių gyvenimo.

turtin- 
Sąjun-

Federalio teisėjo Samuel H. 
Kaufman patarimas New 
Yorko Third Avenue autobu
sų korporacijai kreiptis į val
dinę State Public Service 
Commission leisti pakelti fėrą 
rodo, jog iš naujo pučia fėrų 
kėlimo vėjai.

Firma operuoja 78 autobu
sų linijas. Bušuose keleiviai 
vežami, kaip silkės bačkoje 
suspausti . Tačiau firma sako
si neišsiverčianti su 8 centu 
fėru, bankrutuojanti. Astuo
nių centų fėrą ima nuo praė
jusių metų rugpiūčio. Dabar 
turinti gauti po 10 c., arba 12 
c. su transfėru į subway lini
jas.

Firma taipgi reikalauja, kad 
būtų paliuosuota nuo užvilk
tų miestui taksų ir palengvin
ti dabartiniai. Teisėjas pa
tarė, kad būsią reikalo firmai 
palengvinti ir taksus. Be to, jis 
surišo darbininkams nedamo-1 
kėtų algų išmokestį, įsakyda- j 
mas išmokėti jas tik tuomet, I 
kuomet firmos iždas padidės.

Visa tai rodo į pakėlimą 
fėro, kadangi valdinėje neva 
visuomenei tarnybos komisi-; 
joje taip pat sėdi ne darbo I 
žmonių atstovai, bet įvairių 
firmų pareigūnai.

Ponui teisėjui, kuriam ne
reikia centų rokuoti nei busais 
važinėti, visa tai labai lengva. 
Bet darbininkų šeimoms pri
sieis skaudžiai nukentėti. 
Ypač tą pajus daugiavaikės 
šeimos.

LadyBennie Wise, 40 m. amžiaus Theatre Guild statys 
vyras, pasikorė Raymond St. į in the Dark” per radiją. Tai 
kalėjime, Brooklyne. Jis ten i bus sekmadienį, kovo 5 d., 
buvo laikomas, nes teismas; 8:30 v. v., iš NBC stoties, 
turėjo paskirti jam bausmę už i Dalyvaus Gertrude Lawrence, 
vagišiavimą; Wise pirmiau Macdonald Carey 
buvo ligoninėje kaip nesveiko, 
proto žmogus, bet vėliau*' iš

ir Hume 
Cronyn; protarpiais kalbės 
gen. Marshall apie Raudonojo

ten buvo perkeltas į kalėji- Kryžiaus kampaniją, vedamą, 
mą. už sukėlimą pinigų.

LIAUDIES ŠOKIŲ

FESTIVALIS
Ruošia LMS 3 Apskritis

Kovo 11,—Pradžia 7:30 vai. vakare
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.

JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Liaudies šokių Grupes — lietuvių ir svetimtaučių. 
Liaudies šokiai bus parodyti ir publika mokinama 
juos šokti. Taip pat' Ballroom šokiai jauniem ir se
niem. — Visi kviečiami. — Įžanga $1.00.

Reikalauja Smarkiai 
Bausti “Šlakelius”

LDS 1 Kp Mitingas 
Ir Paskaita

Jau savaitę laiko Niujorko 
tęsiasi vienas Įdomus streikas, 
—tai streikas darbininkų, dir
bančių Fuld ft Co., Ine., kuri

Sekmadienį, kovo 5 dieną, 
Kultūriniame Centro įvyks se
kami lietuviški veiksmai:

Brooklyn, N. Y.—Kovo 7 d. 
įvyks LDS I kuopos susirin
kimas A. Ta Piliečių Klubo 
svetainėje, 280 Union Avė. 
Po susirinkimo bus skaitoma 
paskaita, kurią parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, o išleido LDS 
Apšvietos ir Sveikatos Komi
tetas. Susirinkimas turi 
pabaigtas ne vėliau 9-tos 
landos, taigi kviečiami 
lankyti ir pašaliniai.

Paskaitos tema: “Vis 
Mūsų Viduriai.” Tema labai 
svarbi, nes daugelis žmonių, 
ypač senesnio amžiaus, turi 
nesmagumų su viduriais. Val
diški sveikatos d c partmen to 
pranešimai parodo, kad šioje 
šalyje vienas iš penkių kanki
nasi su- viduriais.

Taigi kviečiami nariai ir pa
šaliniai atsilankyti skaitlingai.

M. STAKOVAS, 
prot. sekr.

Savininkai šios dirbtuvėles, 
kuri yra po num.
A ve., Manhattane, nusitarė 
ja, dirbtuvėle, iškelti L Cats-

Apie 150 asmenų roikalau-
2 Fourth ™ hong Island geležinkelio

va-

Bet darbininkai tam pasi
priešino.

Vasario 24 dieną darbinin
kai paskelbė sėdėjimo streiką. 
Susėdo dirbtuvėje ir pasiry
žo neleisti savininkams jos 
iškraustyti.

Be to, atsirado 
karos pagalba ir iš

Na, ir ligi šiol 
nebegali odirbtuvės 
Jie, tiesa, pasamdė 
jus, bet pastarieji 
nors liesti, kol 
streikas.

kompanijos atlygi n im0 už tą 
nelaimę, kuri įvyko vasario 17 
d., Rockville Center, L. I.

Visokie užmuštųjų giminės 
reikalauja jiems atlyginti; su
žeistieji 
v i mus. 
v o

Moterų Klubas ruošia Tarp
tautinį Motorų Dienos minėji
mą; prelekciją duos Bronė ša- 
linaitė - Sukackienė; dainuos 
Aldona Kazokytė ir bus dau
giau moterų menininkių. Pra
džia lygiai 3 v. po pietų.

vo

taipgi stato reikala- 
Viso. kaip žinia, bu- 

nžmušta (toje nelaimėjo) 
asmenų, o 105 asmenys bu
si! žeisti.

Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai turės pjesės “Gieda Gai
deliai” pamokas 2 v. po pietų.

darbinin- 
lauko.
savininkai
išgabenti.

kraustyto-
atsisakė ką 
ten tęsiasi

Mrs. Sarah Zimmerman, 60 
motų amžiaus, rasta užmušta 
jos bute po num. 125 E. 168th 
Stt., Bronkse. žmogžudys, 
matyt, užmušė ją elektriniu 
prosu, kuris rastas kruvinas.

Vakare f i Įmini n kas J. Kli
mas rodys lietuvišką filmą.

šeštadienį, kovo 4 d., Kultū
riniame Centre Liaudies Tea
tro aktoriai repetuos pjesę 
“Nesusipratimas.” P r a d žia 
6:30 v. v.

Klausinėjo Studentą, 
Grįžusį iš Austrijos

FBI žmonės klausinėjo, ka
mantinėjo studentą Milburn 
McKichen, šiomis dienomis 
laivu “Queen Mary” grįžusį iš 
Europos.

Šis asmuo mate amerikietį 
laivyno kapitoną Eugene S. 
Karpe, kuris neseniai Austri
joje buvo išmestas ar iškrito 
iš traukinio — rastas negy
vas, sužalotas tunelyje, pro 
kurį traukinys zvimbė.

Tūli spėja, jog kapitonas 
Karpe netikėtai iškrito iš 
traukinio, o kiti sako, būk jį

Stre i k u o j a 1 7-k a d arb i n i n- 
kų ir jie kol kas laimi.

Streikieriams simpatizuoja 
viso Niujorko darbininkai.

Tenka priminti, jog nema
žai smulkesnių dirbtuvių 
vininkų bando pabėgti 
dirbtuvėmis iš didmiesčio 
to, kad čia jiems tenka
keti didesnes darbininkams 
algos, nes čia darbininkai or-

ša
šu 

dėl 
mo-

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, BROOKLYN,

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
kovo (March) 7 d., 8 v. v., Shapoloj 
ir Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime. Turime 
daug svarbių tarimų nutarti ir ne
pamirškit savo duokles užsimokėti. 
P. Babarskas, Prot. Sekr.

(40-41)

kaž kas nužudė ir išmetė pro 269 Front St. 
traukinio duris.

Kai spaudos korespondentai 
klausė studentą 
ką jis žino ir ko 
klausinėtas, jis 
nors aiškinti, 
vyko į Washingtona.

McKichen, 
jis buvo 

atsisakė ką 
Jis, beje, iš-

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas jvyks tre

čiadieni, kovo 8 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių Neprigulmingo Klubo namo, 

nariai būkite. 
Vienas drg. skaitys Dr. J. J. Ka.š- 

paskaitą “Vis 
Turėsime ir

Visi

i Konferencija Džiovinin-

Miesto vandens komisijonie- 
rius Stephen J. Carney pasa
kė miesto taryboje, kad pa
vojus gyventojams dėl van
dens stokos vis didėja. Pa
staruoju metu vandens nau
dojimas labai “pasiryškino”— 
daugiau, kaip 900,000,000 
galionų vandens išnaudojama 
per dieną.

Dėl to komisijonierius nori, 
kad miesto taryba pravestų 
įstatymą, pagal kurį būtų 
galima bausti tuos, kurie per 
daug eikvoja vandenį. Jo 
nuomone, turėtų būti baudžia 
mi visi tokie “slakeriai 
tik pinigine pabauda, 
kalėjimu, — nemažiau 
nų!

Bet kyla klausimas,
baudomis bus galima išspręsti 
vandens stoką? Juk žmdnės 
turi gerti, turi ir nusiprausti; 
moterys priverstos ir rūbus iš- $15,000, 
skalbti, nes kas gi būtų, jei 
didžiausio pasaulyje miesto 
gyventojai vaikščiotų purvini, 
apskretę. Iš to, pagaliau, li
gos pradėtų plėstis.

Matysime,
svarbi problema 
ta.

O tuo kartu 
šomi visokiomis 
taupyti vandenį.

o
30

ar

ky Gydymo Reikalu
New York Tuberculosis and 

Health Association šaukia 
metinį mitingą (konferenciją) 
aptarimui, kaip pasekmingiau 
gydyti džiovininkus, kaip vi
suomenė privalo džiova, ser
gančiuosius traktuoti ir tt.

Konferencija įvyks kovo 7 
dieną, Hotel Statler viešbutyj.

Tarp kitų kalbėtojų^ bus 
Dr. Eugene Davidoff, vyriau
sias psychiatras iš Ellis ligo
ninės, Schenectady, N. Y.

Juokai Nuėjo į ‘Beskę”

ne 
ir 

die-

pa-

kiaučiaus parašytą 
Tie Mūsų Viduriai, 
daugiau organiz. reikalų aptarti.
K p. Sekr. (40-41)

BROOKLYN - WILLIAMS
BURG, N. Y.

LDS I Kp. Susirinkimas ir Paskaita
Kovo 7 d. jvyks LDS 1 kp. susi

rinkimas, ALP Klubo svetainėje, 280 
Union Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi nariai pasistengkite atsilankyti 
laiku, kad galėtume susirinkimą 
baigt 9 vai. po tam bus skaitoma 
paskaita “Vis Tie Mūsų Viduriai.“ 
Kviečiami atsilankyti ir pašaliniai. 
M. Stakovas, Prot. Sekr. (40-41)

Mat, juodu
per tris

DeWitt, 
galįs at-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Jaunas komedijantas Geo. 
De Witt patraukė savo žmoną 1 
teisman dėl kai kurių daiktų, 
paliktų pas ją.
gyvena atsiskyrę jau 
mėnesius.

Jo žmona, Helaine 
sakė, kad jis, vyras,
eiti pas ją į namus ir pasiim
ti savo batus, siūtus ir kito
kius daiktus.

—O kaipgi su mano juo
kais, kuriuos as rinkausi per 
15-ką metų ir rašiau į sąsiu
vinį ?—klausė komedijantas.

—Juos sudraskiau ir išme
čiau į “beskę,” —■ atsakė jau
na žmona, užvedusi kitame 
teisme bylą dėl perskyrų.

Komedijantas sakosi, 
jam tie juokai 

bet 
kad jie nieko 
juos išmetė.

kad 
verti nemažiau 
žmona mano, 

neverti ir todėl

kaip ši opi ir 
bus išspręs-

piliečiai pra-
priemonėmis

YMCA patalpose (55 Hanson 
Place, Brooklyne) įvyks Kings 
apskrities veteranų organiza
cijų atstovų bendrosios tary
bos šaukiamas mitingas, kurio 
sumanytoju yra Amerikos Le
gionas.

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
• kioms parems į namus ar Į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

viso-

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Skalius
Tel. Virginia 7-4499

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergrcen 4-0208

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

ReceptŲ Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

ez36s3

W5<W5

TELEPHONE
STAGG 2-5043

o

RES. TEL.
HY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y<




