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dieną vienas m a n o 
sako: Aš vis nežino- 
kaip pažinti didžiuo- 
ešninkus. Dabar ži- 
Tai tie. kurie šiemet 

Romon pas popiežių 
nuodėmių . atleidimo, 

riausias iš jų yra kar
dinolas Spellman.

čia nemažai blaivaus proto. 
Juk tik nusidėjėlių gelbėji
mui iš peklos popiežius ir įve
dęs “šventuosius metus.“ Jis 
pats taip pareiškė. Tuo būdu 
tie, kurio jaučiasi užsitarnavę 
peklos, skubinasi Romon po
piežiaus palaiminimą laimėti.

davau.

nau.

Draugo redaktorius 
šimutis yra Lietu 
Katalikų Susivieni- 

prezidentas. Rašo jis
tos organizacijos 'varto-

Kunigų 
Leonardas 
vių Rymo 
iimo 
apie 
vybę ir ją į padanges iškelia.!

ži-noma, tai neskaitau dide
liu prasižengimu. Jeigu nie
kas kitas žmogaus negina, 
jis pats turi pasigirti.

Bet už vieną dalyką Leo
nardui negalima dovanoti. Jis 
nė žodeliu tame ilgame 
straipsnyje (Draugas, kovo <7 
d.) neinformuoja savo skaity
toju ir Susivienijimo nariu, 
kad jo vadovaujama organi
zacija randasi labai didelėje 
bėdoje. Jos vadai yra pa
traukti teisman. Apskundė 
net astuoni Susivienijimo na~ 
riai, skrantoniečiai.

Negražu tokį dalyką 
svieto slėpti.

n u o

Senato tarimas apšlubina 
valdinę rendy kontrolę

MOKSLININKAI SMERKIA
POLICINĮ FBI KOSTVVA

t

gyvenamiems namams
Senatoriai tik vienam mėnesiui 
teskiria lėšų rendom tvarkyti

WASHINGTON. — Se
natas 44 balsais prieš 28 
nutarė tiktai 4 milionus do
lerių paskirti valdinei gyve
namųjų namų kontrolei pa
gal dabartinį įstatymą, ku
ris išsibaigs birželio (June) 
30 d.

$2,600,000 iš tos sumos 
yra skiriami išmokėti pas
kutines algas rendų kontro
lės valdininkams - tarnau
tojams, o pačiam kontrolia
vimui — tiktai $1,400,000. 
Su tokiomis gi lėšomis tik
tai per vieną mėnesį tega-

lima butų vykdyti rendų 
kontrolės įstatymą?

Trumanišku senatorių 
vadai sutiko su šiuo repub- 
likonų pasiūlymu, nors pre- 
zid. Trumanas -sako norįs 
pratęsti rendų kontrole iki 
1951 metų vasaros.

Kalbėdamas republikonų 
vardu, senatorius Harry P. 
Cain šaukė “kuo greičiau
siai numarinti, nubalza- 
muoti, palaidoti, sudeginti 
ir užšaldyti bet kokią ren
dų kontrolę.”

Washington. — Naciona-, nutarimą varyti 
lė Mokslininkų Akademija I 
įteikė prezid. Trumanui 
protestą dėl to, kad Kon
greso Atstovų Rūmas nuta
rė, jog slaptoji FBI policija 
turės iškvosti visus asme
nis, skiriamus į busimąją 
valdinę mokslinių tyrinėji
mų įstaigą.

Akademija 
ypač prieš

i per FBI 
“ištikimybes” ^koštuvą visus 
studentus, kuriems moks- 
lintis valdžia duos lėšų. •

Tie amerikjniai akademi
kai pareiškė, jog varymas 
per FBI šerengą varžo 
mokslinės minties laisvę ir 
kenkia pačiam mokslui.

Senatas yra pirmiau už
gynęs valdinės mokslų įstai- 

protestuoja gos įkūrimą, bet be polici- 
kongresmanų nio FBI koštuvo.

Achesonas perša griežtą 
politiką prieš Sovietus

Vakaru Vokietija reikalauja 
Saarui visuotinų balsavimų

varto vybė je 
panašus be 
yra Susivie- 

Kadaise 
ir vadino- 

Dabar

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečių valdyba vakarinėje 
Vokietijoje reikalauja leisti 
Saar’o srities gyventojams 
per visuotinus balsavimus 
nuspręsti, ar jie nori, kad 

'Saaras priklausytų Vokie
tiją! ar kad pasiliktų Fran-1 
cijos globoje. [

Saar sritis yra francūzų 
užimtas Vokietijos sklypas, 
labai turtingas angliakasy- 
klomis ir fabrikais.

Vakarinės Vokietijos val
dyba smerkia sutartį, kurią 

■'Francija užkorė Saarui. 
Sutartis sako, jog Francija 

etų naudos Saaro

500,000 jaunuolių 
rengiasi demonstruot' 
vakariniam Berlyne

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
atsišaukė i Amerikos žmo
nes, kad remtų griežtą “vi
suotiną valdžios diplomati
ja,” girdi, prieš “bet kokius 
Sovietų pasinešimus tolyn 
eiti.”

Achesonas .šaukė ir 
vadinamus “laisvus”
tus išvien su Amerika “sau
goti savo nepriklausomybę” 
nuo Sovietu.

Jis teisino Amerikos pa-

visus 
kraš-

Susivienijimo 
randasi ir kitas 
gėdos tipas. Jis 
n i j imo sekretoriumi, 
jis skaitėsi lietuviu
si Vincu Kvietkausku. 
.jau vadinasi “William 
Kvetka.’*

Skrantoniškiai skundėjai la- per 5Q 
prieš tą kasyklas ir kitas pramones,

Iš karto pamaniau, peį pripažins jo gyvento-
biausia skundžiasi 
Kvet ką. I '
kad gal skundai perdėti. Pa
vyzdžiui, viename skunde sa
koma, kad šis Kvetkas .jau 
seniai du “darbu“ dirba ir 
dvi riebias algas gauna. Jo
kiu būdui negalėjau įsivaiz
duoti, kad tokia apgavystė 
būtu toleruojama kokioj nors 
1 i o t u v i š k o j orga n i z a c i j o j.

jams 
čiaus 
galės 
mėlio

“savivaldybę”; ta- 
Francijos atstovas 

panaikinti Saaro 
nutarimus.

sei-

Skundėjai sako, kad Kvet 
kas eina Rymo Kataliku Susi 
vienijimo sekretoriaus 
gas ir gauna pilną algą,
.jis taip pat turi valdišką 
tą paviete ir iš ten taip 
gauna algą!

Sakau, maniau, jog tai 
s k u n d ė j u p ras i m an ym as. 
pasirodo, kad tiesos būta,
sirorto, kad Vinco du darbu ir 
dvi algas žinojo ir Leonardas, 
Susivienijimo prezidentas, 
visa vadovybė, 
leravo!

Ką Vincas 
darė su tomis 
mis ?

parei- 
Bet 
vie- 
pat

bus
Bet
Pa

ir 
žinojo ir to-

Kvietkauskas 
dviem is algo-

Gręsia didelis anglų 
darbininkų streikas

London. — Anglijos Ma
šinistų ir Laivastačių Uni
jų atstovų susirinkimas nu
tarė, kad visi jų nariai nu
balsuotų, ar streikuoti, rei
kalaujant algų pakėlimo, ar 
dar eiti į derybas su val
džia.

Nutarta reikalaut pakel
ti alga bent dviem doleriais 
per savaitę.

Minimos unijos atstovau
ja apie pustrečio miliono 
darbininkų. Jų balsavimai 
turės būti užbaigti iki bir
želio 30 d.

Berlin. — Laisvojo Vo
kiečių Jaunimo Taryba pa
reiškė, kad gegužės 27-30 
dienomis bus vakariniame 

(Berlyne laikomos daugme- 
[niškos jaunuolių demonu 
stracijos dėl taikos, nepa/ 
sant, kad dešinioji vakari
nio Berlyno valdyba už
draudė jaunuolių sąskridį 
tenai.

Anglų - amerikonų ko- j 
mandieriai vakariniame 
Berlyno ruožte grūmojo 
ginkluota jėga slopinti pla
nuojamas jaunuolių demon
stracijas. I

Laisvojo Jaunimo Taryba 
atsakė: į j

— Net tankai nesulaikys 
vieningai veikiančių dėl tai
kos vokiečių jaunuolių.

Manoma, kad demonstruos 
iki pusės miliono jaunuolių.

|Vamą reakcinėms Graikijos 
Į ir Turkijos valdžioms pagal 
Trumano mokymą prieš ko
munizmą. Kartu Acheso- 
nas leido suprasti, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
ruošiasi atvirai remti fašis
tinę Franko valdžią Ispani
joje.

Taip Achesonas kalbėjo 
Skelbimų Tarybos susirin
kime vasario 16 d. Bet tik
tai dabar viešai paskelbta 
ta jo kalba.

GUBICEV APELIUOS PRIEŠ IŠTRĖMIMĄ
NEW YORK. — Sovieti

nio inžinieriaus Valentino 
Gubičevo advokatas Pome- 
rantz pranešė, jog duos 
apeliaciją federaliam sri-

Berods panašus atsitikimas 
buvo ir su kongresmanu Par- 
noil Thomas, iš New Jersey. 
Jis irgi buvo kaltinamas dvie
jų ar net kelių algų ėmime.

Negerai, žinoma, kad orga
nizacija yra tąsoma po teis
mus. Paprastai tokiuose atsi
tikimuose laimi tiktai advoka
tai. Jiems tokios bylos—ru- 

j giapiūtė. Nuo šio skandalo 
nukentės organizacija, visiš
kai nekalti organizacijos na
riai.

Pasiskaitykite : “Dabar eko
nomistai aiškina, kad su nau
juoju rubliu Stalinas siekia 

(Tąsa ant 5 pusi.)

Išteisintas “gailestingas 
marintojas” dr. Sander

Manchester, N. H.—Džiū- 
rė iš 9 katalikų ir 3 pro
testantų išteisino daktarą 
Hermanną N. Sandėrį. Jis 
buvo kaltinamas, kad įleido 
oro į kraują vienai ligonei, 
sirgusiai skaudžia nepagy
doma vėžio liga, ir tuo bū
du pagreitino jos mirtį.

Sandėriui ginti teisme bu
vo surinkta $11,500. Bet 
apsigynimo byla jam lėšavo 
apie $40,000 ir nubankrūta- 
vo Sandėrį. Po savo ištei
sinimo jisai prašė ir gavo 
$2,000 paskolos iš jo gyni
mo fondo.

Mundto bilius laužo šalies 
Konstituciją, -- sako San 
Francisco bekraštis 
Tūkstančiai protestų reikalauja 
atmest policinį Mundto bilių

bausti žmones, kurie per
žengs tuos bei kitus Mund
to nuostatus.

Demokratas senatorius 
Harley Kilgore įspėjo, kad 
jeigu tas bilius būtų priim
tas kaip įstatymas, tai galė
tų būti naudojamas ir prieš 
darbo unijas, bažnytines, 
bizniškas ir farmerių orga
nizacijas.

SAN FRANCISCO. — 
Republikonų laikraštis San 
Francisco Chronicle aštriai 
pasmerkė policinį Mundto 
biliu. Redakcinis to laikraš
čio straipsnis sako:

“Jeigu Mundto bilius bū
tų užgirtas, tai jis gręstų 
sunaikinti ir pilietines visų 
amerikiečių teises, ne vien 
tik komunistų. Pagal to
kį įstatymą, galėtų būti rei
kalaujami suregistruoti ir 
Amerikonų Legiono narius, 
Labdaringąją Elks Organi
zaciją ir bet kurią kitą 
žmonių mažumą.

“Mundto bilius laužo 
Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją.”

Chronicle rašo, jog tai 
yra žalinga ir priešinga lo
gikai nesąmonė reikalauti, 
kad Komunistų Partijos 
nariai susiregistruotų ir 
dėl to būtų skriaudžiami 
darbuose ir persekiojami, 
kuomet pati Komunistų 
Partija yra legalė, neuž
drausta įstatymais. Tad ko
munistai ir suregistruotos 
organizacijos būtų, baudžia
mi be jokio teismo, nors tos 
organizacijos yra teisėto
mis pripažintos, sako Chro
nicle savo editoriale.

______________ »

Australija linksta 
prie Jungi Valstiją

Canberra, Australija. — 
Percy C. Spender, Australi
jos užsienio reikalų minis
tras, sakė seimui, kad jo 
valdžia nori sumegsti pana
šius ryšius su Jungtinėmis 
Valstijomis, kaip ryšiai, 
kuriuos Australija palaiko 
su Anglija ir kitomis anglų 
imperijos dalimis.

Australijos valdžia pla
nuoja daryti draugiškumo, 
prekybos, laivininkystės ir 
taksų sutartį su Jungtinė
mis Valstijomis; pageidau-' 
ja ir amerikonų kapitalo į- 
dėjimų į Australijos pra
mones.

Suprantama, kad Angli
jai nepatiks Australijos pa* 
linkimai prie Jungtinių 
Valstijų. \

Washington. — Valdžia 
ir Senatas gavo jau tūks
tančius protestų prieš 
Mundto bilių, kurį užgynė 
senatinė komisija. Protes
tuoja darbo unijos, kultūri
nės organizacijos, pažan
gūs politiniai veikėjai ir kt.

Mundto bilius, be kitko, 
reikalauja, kad susiregis- 
'truotu visi Komunistu Par
tijos nariai ir kad į “neišti
kimųjų” sąrašus ' būtų 
įtrauktos progresyvės or
ganizacijos. Bilius perša iki' 
10 metų kalėjimo ir $10,000 

■ 11 ........ n .i ■ ■ ■■■■ . f ■ ■■!■ ... ' i
Vos-nevos išsilaiko
Anglijos Darbo 
Partijosvaldžia

London. — Churchillo va
dovaujami konservatai - at- 
galeiviai Anglijos seime 
'siūlė pareikšti nepasitikėji
mą darbiečiu valdžiai. Pa
siūlymas tapo atmestas 310 
baltų prieš 296, tai yra tik
tai 14 balsų dauguma. Su 
darbiečiais balsavo ir keli 
liberalai. Jeigu būtų nutar
ta nepasitikėti valdžia, tai 
ji turėtų pasitraukti, pa
skelbiant naujus seimo rin
kimus.
Konservatai reikalavo ne- 

pasitikėt darbiečiu - socia
listų valdžia todėl, kad ji 
pernai pervarė seime tari
mą perimt geležies ii’ plie
no pramonę į valstybės ran
kas.

Papildomus seimo nario 
rinkimus kovo 9 d. Man- 
chesteryje laimėjo konser- 
vatas prieš Darbo Partijos 
kandidatą. Taigi darbiečiai 
dabar seime turi jau tik 6 
atstovų daugumą prieš visų 
kitų partijų narius.

Mėto naciu priešus iš namų, 
o suleidžia hitlerininkus

Stuttgart, Vokietija. — 
Buvo atsitikimų, kad vo
kiečių policija išmetė iš na
mų nukentėjusius nuo ma
čių žmones ir į tuos namus 
suleido buvusius Hitlerio 
smogikus. T x

Karinė amerikonų vy
riausybė vakarinėje Vokie
tijoje sako, kad vokiečių 
valdyba t pro pirštus žiūri į 
žymiuosius hitlerininkus ir 
netraukia jų į teismą.

Rakietinis automobilis va
žiuoja 90 myk per valandą
Towcester, Anglija. — Čia 

rodomas naujas anglų au
tomobilis, kurį varo rakie- 
tinė jėga. Automobilis va
žiuoja 90 mylių per valan
dą ar dar greičiau.

Rakietinė (džetinė) jėga 
susidaro iš perkaitintų ke- 
rosino dujų, švirkščiančių 
iš automobilio pasturgalio.

Anglai tikisi daug tokių 
automobilių parduoti tur
tingiems amerikonams.

rikos atstovus.
Coplonaitės advokatas 

taipgi reikalauja paleisti ją 
iš kalėjimo už užstatą ir 
žada ‘ apeliuoti į aukštesnį 

ties teismui, kad panaikin- Ifederalį teismą. Coplonaite 
nuteista 15 metų kalėti ne
va už suokalbį su Gubičevu 
perleidinėti karines Ameri
kos slaptybes Sovietams.
Tai buvo jau antras jai tei
smas. Pernai Coplonaite
Washingtone nuteista 40 
mėnesių iki 10 metų kalėti 
neva už bandymus išduot 
amerikinius valdžios sekre
tus ’Sovietam.

Kuomet. Gubičevas buvo 
pašauktas išgirsti teismo 
sprendimą, jis pareiškė, jog 
neteisėtai buvo areštuotas, 
nes jis turėjo diplomatinę 
neliečiamybę, kaipo Sovietų 
ambasados šioje šalyje sek
retorius ir Jungtinių Tautų 
inžinierius.

Kartu Gubičevas prane
šė, kad FBI agentai per va
landas kvotė jį/'mėgindami 
iš jo išveržt karines ir fa
brikines Sovietų slaptybes.

jtų apskrities teismo spren
dimą prieš Gubičevą.

Gubičevas buvo sykiu su 
brooklyniete Coplonaite tei
siamas neva už sąmokslą 
išgauti Amerikos “sekre
tus.” 
I

Federalis apskrities tei
sėjas Sylvester Ryan ket
virtadienį skyrė Gubičevui 
15 metų kalėjimo, bet tuo
jau suspendavo tą bausmę

Rytines, sovietinės BerlynoI ir įsakė per 2 savaites iš-
dalies jaunimas iš anksto 
telkiasi maršuoti į tas de
monstracijas.

Uždrausta Čechoslovakijos 
kunigam “stebuklus” daryti

Praga. — čechoslovaki- 
jos valdžia įspėjo katalikų 
kunigus nedaryti daugiau 
apgavingų stebuklų.

Teatre buvo rodomi val
diniai judamieji paveikslai, 
kurie parodė, kaip •kunigai, 
tampydami plonus šniūre
lius ir naudodami stričkes, 
•iškėlė elektriniai apšviestą 
kryžių nakties laiku. Tad 
kryžius atrodė lakstąs oru.

Kiti kunigų “stebuklai” 
buvo šventųjų rodymas ore 
padangėje naktį. Vaizdai 
lengvai sudaromi tamsiame 
ore, naudojant tam tikras 
judamųjų paveikslų maši
nas.

Vyriausybė sako, jog ku
nigai savo “stebuklais” 
bandė sukelti religinius 
žmones prieš liaudies val
džią.

BRUSSELS, Belgija. - 
Congo banke čia sprogo 
bomba, išnešdama langus, 
bet žmonių nesužeidė. Neži
nia, kas jų užtaisė.

sikraustyti iš Jungtinių 
Valstijų.

Kartu teisėjas pareiškė, 
jog pagal Washingtono 
valstybės departmento rei
kalavimą jis sulaiko Gubi
čevui kalėjimo bausmę. Nes 
jeigu būtų Gubičevas įka
lintas, tai Sovietai ir jų kai
mynai rytinėje Europoje, 
esą, galėtų persekioti Ame-!

Francijos elektrininkai 
streikuoja, nepaiso drafto

Paryžius. — Bent 350,000 
Francijos elektrininkų ir 
geso darbininkų streikuo
ja; nepaiso karinio valdžios 
įsakymo. Valdžia tuo įsa
kymu paskelbė elektrinin- 
kus ir geso darbininkus 
draftuotais armijom Tad 
streikieriai galėtų būti bau
džiami iki 6 metų kalėjimo.

Jų streikas apšlubino 
įvairias kitas pramones.

ir

Sovietai vis stengsis 
taiką išlaikyti

Maskva.—Georgas Malen
kovas, žymus Sovietų ko
munistų Partijos vadas pa
reiškė :

Sovietų Sąjunga ir toliau

CIO atmetė Lewiso siūlymą 
unijoms išvien gintis

. Pittsburgh. — CIO pirmi
ninkas Philip Murray at
metė Mainierių Unijos pir
mininko Johno L. Lewiso 
pasiūlymą dėl unijų vieny
bės apsigynimui nuo užpuo
limų iš didžiųjų fabrikantų 
ir bankininkų puses.

Lewis siūlė, kad CIO 
I Plieno Darbininkų Unija ir 
i Mainierių Unija palaikytų 
bendrą fondą vienos ir an

tros unijos streikams remti 
ir jų teisėms ginti.

dės visas pastangas ir tar
sis su kitais kraštais, kad 
būtų galima išlaikyti taiką; 
ir tai nežiūrint, kad “an- 
glų-amerikonų imperialis
tai visais garais ruošiasi 
karui, suokalbiaudami prieš 
pasaulinę taiką.”

BONN, Vokietija. — So
cialistai vakarinės Vokieti
jos seimo nariai apstumdė 
hitlerininkų atstovą Hedle- 
rį, kuomet jis Seiman su
grįžo. Hedleris neseniai sa
kė, kad jeigu žydai ir nebū
tų nuodijami ir deginami, 
tai “galima kitaip su jais 
apsidirbti.”

ORAS. — Netaip šalta, 
giedra.

r
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Didžiojo New Yorko dar- varžymų norinčiajam gauti 
bo unijų delegacija kovo 
tą lankėsi valstijos sostinė-

nedarbo apdraudą.
Panaikinti nuostatą, su- 

lyg kurio pamatinis kapita
las nedarbo apdraudos fon
de turi išsilaikyti ne ma
žiau $900,000,000.

Kam nauda, jeigu tą va
dinamąjį fondo pagrindą 
leistų sumažinti?

Fabrikantai, komersan
tai gautų didesnius nuošim
čius atgal iš sumokėtų į tą 
fondą taksų. Dabar jie gau
na iš to fondo atgal tiktai 
iš to, kas viršaus to pagrin
do. Seniau gaudavo atgal 
po lygų nuošimtį visi, ma
žieji ir didieji fabrikantai, 
kurių darbininkai nebuvo 
išėmę iš to fondo nedarbo 
apdraudą. Paskiausiu lai
ku, valdžioje vis labiau įsi
galint stambiajam bizniui, 
reakcijai, net ir fabrikantai 
fabrikantus apskriaudė 
prie to lovio—stambiesiems 
grąžinama didesnis nuo
šimtis kožno firmos- įmokė
to dolerio, mažiesiems ma
žesnis.'

Jeigu ne tie grąžinimai 
fabrikantams stambiu su
mų iš fondo, fondas būtų 
daug didesnis ir bedarbiai 
jau galėtų gautf" nedarbo 
apdraudą keliomis, o gal ir 
keliolika savaičių ilgiau. 
Bet —

Jeigu fabrikantams pa
vyktų panaikinti drausmę 
liesti tą pamatinį 9 šimtų 
milijonų fondą, jis taptų 
greit išpilstytu ir, noromis 
ar nenoromis, fondo admi
nistracija turėtų sumažinti , 
skaičių mokamu savaičių 
bedarbiams, versti bedar
bius badauti.

Kita blogybė leidimo bo
sams gauti atgal iš to fon
do pinigų arba mokėti Į jį 
po mažiau taksų, jeigu fir
mos darbininkai neišima 
apdraudos, yra ta, kad dau
gelis sezoninių darbų firmų 
ima skriausti darbininkus. 
Vieton leisti darbininkus 
dirbti dalį laiko, pasikei
čiant, 
niems, kitą kitiems, kad už 
nedirbamą savaitę galėtų 
gauti apdraudos čekį, to
kie bosai pradeda versti 
darbininkus ateiti po kele
tą valandų kas savaitė, kad 
negalėtų gauti apdraudos 
čekio. Ko neišims darbinin
kai apdraudomis, to atitin
kamą nuošimtį bosas gaus 
atgal į savo kišenių ar fir
mos kasą po naujų metų.
Ko Daugiau Reikalavo 
Darbininkų Delegatai?

United Labor Komiteto 
delegacija Albanėje reika
lavo pakelti nedarbo ap
draudos čekį iki $35 savai
tei;.

Pridėti po $3 per savaitę 
kožnam išlaikytiniui;

Pratęsti mokėjimo laiką 
visiems metams, vieton da
bar mokamų 26 savaičių;

Panaikinti grąžinimą fir
moms pinigų iš to fondo;

Panaikinti 7 savaičių 
laukimo laikotarpį streikie- 
riams;

Mokėti apdraudą labda
ringų ir švietimo įstaigų 
darbininkams.

šventomis re
likvijomis”, padalindamas

ungtinių Valstijų Kon-
gresas 186 balsais prieš 146 taip pat Amerikos ir lakū- 
nutarė, kad Alaska turi bu- 

i ti 49-ta valstija. Alaska 
yra turtingas milžiniškas 
kraštas, užima 586,400 ket
virtaines 
didesnis, kaip Vokietija, 
Francija ir Anglija į daik- 

_  tą sudėtos. Savo laikais 
Alaska priklausė Rusijai, 
nes rusai mokslininkai ją 
atrado ir vadinosi Rusiška dies Demokratinė vyrialį- jos dabar Vengrijoj turi 
Amerika. Rusijos l..........................

veik veltui Jungtinėms Vai-j žygių,

S8.00 
$4.00 
$9.00 
$4.50

nai yra “liuosnoriai” ame
rikiečiai arba japonai, ku
rie su generolo 'MacArth- 
uro sutikimu nuėjo reakci- 

mylias, tai yra, ninkams

jiems savo senus nudėvėtus Albany nedarbo apdrau- 
rūbus. Spellmanui teko po- dos reikalais. Koks svarbus 
piežiaus J kepuraitė, o ki- reikalas darbininkus ten ve- 
tiems griešninkams kitokį dė? 
seni rūbai.

Sako, j Rumuniją ir
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. 

und&r the Act of March 3. 1879.

Žmonės skaitys ir palygins
Dar vienas skaudus smūgis Amerikos garbei ir gero

vei. Jį sudavė ne kas kitas, kaip mūsų šalies preziden
tas ir valstybės sekretorius, kai jie patvarkė, kad Ameri-

generolo Čiang
tarnauti. ,

Kantono mieste reikalauja Jungtines Vals-
Kai-šeko
kad vien
priešai bombarduodami vie- • tijas ir Angliją mažintu sa
lią dieną užmušė l;000 civį- yq t,atstovybių narių skaičių, 
lių žmonių. Kinijos Liaų- Sa*ko, kad Jungtinės Valsti-

caras hsybė bus priversta imtis 
kad padaryti galą 

, , . . ... ..... _ Alaska toms žmogžudystėms,
kon negali įvažiuoti su taikos misijos reikalais žymus meįaįs L1g $7.200 - 
veikėjai ir visuom-enininkai1, atstovai Pasaulinio Taikos y _________ ; ' ;
Partizanų Kongreso, su įžymiuoju artistu Pablo Picasso yra jar apįe 100,000. 
priešakyje, jie pažemino Ameriką viso pasaulio akyse.j’ Trumano vyriausybė vėl 
Jų šis nepateisinamas žygii daugiau, negu bile keno pro- suteikė Jugoslavijos valdo- b’*
paganda, milijonus žmonių įtikins, kad visi primetimai,'nams $20,000,000 paskolos. | dievas neiupi
jog Amerika yra imperialistine šalis, yra teisingi. Juk Nors Tito giriasi, kad jis, ir1 
kiekvienam žmogui kils klausimas: Kodėl bijoma kalbėti jo sekėjai “yra geriausi i 
apie taikos išlaikymą, jeigu šalis nenori karo? (pasaulyje komunistai”, bet.

Šis mūsų valdovų pasielgimas dar netaip skaudžiai mūsų turčiai geriau tiki 
būtų užgavęs Amerikos interesų ir garbės, jeigu pana-j darbams, negu plepalams, 
ši delegacija būtų buvus siunčiama tik pas mus, tik Ame- Prezidentas Trumanas 
rikon_ Betgi minėtas Taikos Partizanų Kongresas siun-tyėl pareiškė, kad jis neva- 
tinėja panašias delegacijas į visas didžiąsias sostines. I žinos į Maskvą, 'tartis su 
Kaip atrodo, tos kitos sostinės delegacijoms durų neuž- premjeru Stalinu. Betgi, 
trenks j kiek žinoma, niekas iš So-

Ypatingo įspūdžio visam pasaulyje paliks tokios dele-jv^e^lJ pasės nė nesiūlė tokio 
gacijos, net amerikiečiu vadovaujamos, pasirodymas Ta- ^usitiknno. Tai kam tas 0 . v _ _ _ . _ . , . . 1 — vmi/a Irnurn rn lr*i vrn..

? Juk ko-'jama;

veikėjai ir visuom-enminkai1, atstovai Pasaulinio Taikos
stijoms pardavė

000. Gyventojų ten, kol kas, čechoslovakijos vyriau
sybė pareikalavo, amerikie
čius religinius misionierius 
išvažiuoti, nes, sako, jiems

gacijos, net amerikiečių vadovaujamos, pasirodymas Ta- susitikimo. Tui ?as 
rybu Sąjungos sostinėje Maskvoje. Svietas atydžiai sekė ^rtas nuo km’to tą karto- 
ir tėmijo/Ar Tarybų šalis įsileis ta delegaciją? Juk ko-lama? Jodei, kad Ameri- 
mercinė skauda kasdien skelbia, kad ta šalis turi užsi- “s
leidus “geležinę uždangą.“ Po to, kai mūsų valdovai už- *am Ja ’ . >s vedJ 
trenkė Amerikos duris Picasso vadovaujamai taikos de-j* 
legacijai, daugybė žmonių pamanė, jog dabar jau jokiu;
būdu Maskva nebeprisileis amerikiečių vadovaujamos’
delegacijos.

Vyskupams duotas kietas! 
. persergėjimas, kad jeigu 
jie nesilaikys šalies įstaty
mų, tai bus baudžiami.

Holandijos biznierius, J. 
A. Louwers, kuris apkaltin
tas, kad po biznio priedan
ga atlikinėjo šniukštinėji- 
mo darbą, gavo 15 metų 
kalėjimo, čechoslovakijos 
vyriausybė įsakė į kelias 
dienas holandų atstovybės 
trims nariams išsinešdinti, I e 7
nes jie po diplomatijos prie
danga veikė išvien su J. A. 
Louweriu.

Francijoj nori pravaryti 
reakcinį įstatymą neva 
“prieš sabotažą”. Seime net 

atomų bombų 1 muštynių įvyko. Streikuoja 
Community į 500,000 prieplauka darbi-

(bar Amerikoj eina net baž-i 
inyčiose pamaldos, kad pas-

i. kelia ;
- v , n i • i karui. Vien G v...... j - x---- T-------<= — - -

Bet tie patys žmonės nustebo, kai kovo J dienos ryte (jhurcp 150 bažnyčių mel- j ninku ir atsisako Ameriko 
per radiją išgirdo ir spaudoje pasiskaitę pranešimą iš,c]gSį gg valandas prieš tokį ginklus iškrauti iš laivų. 
Maskvos, kad ten taikos partizanų delegacija tapo įsi- j<ara 
leista ir iškilmingai priimta. Dar daugiau: pranešimas ‘ 
sako, kad delegacija buvo pakviesta savo taikos planus ^ju Pablo Picasso nebuvo' pasityčiojimas iš 
išdėstyti Aukščiausios Tarybos prezidiumui. Ir tuos pla-^'į mūsų šalį įleisti.

’__ '____ ; priėmė
Mundto !

įtaptų įstatymu, mūsų šaly-1 jimus, laikomi ant salų kon- j 
demokratijos laisvėms' centracijos lageryj, o čia j 

rin-

Virš 140,000 darbininkų 
Vengrija New Yorko valstijoje jau 

išbaigė nedarbo apdraudos 
čekius, o darbo dar nesima
to. Delegacija nuvyko reika
lauti, kad nedarbo apdrau- 
da būtų mokama bedarbiui 
ilgiau, negu 26 savaites.

Tačiau tame 
dalis didžio reikalo, 
džiausiąs pavojus 
biams susi'daro iš to, kad 
The Commerce and Indus
try Association, Empire 
State Association of Com
merce ir kelios kitos sam
dytojų organizacijos susi
būrė pažeisti nedarbo ap
draudos sistemą kelerio
pai, nes —

Juo daugiau bedarbių, 
kurie pritrūko duonos, tuo 
jiems geriau daužyti uni
jas,. kapoti algas.

Žaloti sistemą bosai siū
lo taip:

Leisti atskiriems sarądy- 
. su cunei iiMiim uuic- į tojams nustatinėti savo 
rublis bus 25 centai,; darbininkams nedarbo ga

vimo sumą pagal sumoka
mus į tą fondą taksus; leis
ti mažinti čekio sumą.

Numažinti skaičių savai
čių nuo 26 dabar privalo
mų mokėti visiems iki 10 

agentūra paskelbė, kad jo- savaičių minimum, pagal 
kia Sovietų įstaiga nieko kiekį išdirbtų savaičių pra- 
bendro neturėjo su Dr. ėjusiais metais. Turėdami 
Klaus Fuchs, kurį Angli-igalią kontroliuoti gavinį, 
joj nuteisė, kaipo “Sovietų laišku, bosai pataikytų nus- 
agentą”. Žinių agentūra j tatyti tik minimum ar arti 
sako, kad tas visas jomar-įto minimum; teptų savo šu
kas buvo dalis tošį propa-mėlius, skriaustų kovinguo- 
gandos, kurią dabar veda i sius.
karo kurstytojai. . 1 1 Uždėti daugiau visokių

šeši^ kartus daugiau savo 
atstovų, kaip pirm karo tu
rėjo ir dar samdo apie 150 
vengrų reakcininkų, dabar
tinės valdžios priešų.

Mūsų viršininkai sako, 
ikad jie nemažins atstovy- 

31 bės narių skaičiaus, tai yra, 
i sieks nutraukti diplomati- 

“ j nius ryšius, kaip padarė su 
Bulgarija.

Vokietijoj (Tarybų zo- 
!noj), Leipcigo mieste įvyko 
įvairių daiktų paroda. Pa
rodoje buvo išstatyta 7,500 
skirtingų dalykų. Jie dau
giausiai Vokietijoj, sovieti
nėje zonoje, pagaminti.

Tarybų Sąjungoj rublio 
vertė paremta auksu ir, ly-1 
ginant su amerikiniu dole-' 
riu, 
pirmiau buvo 19 centų. Nu
mušta gyvenimo reikmenų 
kainos nuo 10% iki 25%. 
Reiškia, darbo žmonių gy
venimas gerėja.

Tassas, tarybinė žinių

a tiktai
Di-

bedar-

Taikos šalininkai su pie- lamentariniai rinkiniai. Tai 
~ 1 ’ ' --- .-i—----- rįnkįmu>

Senato Viešpatauja reakcija, šim-
K. E. tai tūkstančių demokrati-nūs išdėstė n*e kas kitas, bet amerikietis John Rogge, Į komitetas 

kuris labai daug kartų, yra kritiškai išsireiškęs apie So- 
vietų valdžios politiką. |

Pastebima ir tas, kad savo kalboje Rogge nuėjo daugyje d ,
toliau, negu'taikos delegacijos programoje buvo numa- užduotų mirtiną smūgį. > neva “demokratinius 
tyta.. Jis ten pat, Tarybų Sąjungos vadovybės susirinki-į Anglija, nors turi daug kimus turėjo! Net Mussoli
me išdėstė savo nuomonę apie socialistinę Tarybų Sąjun-i 
gą ir kapitalistinę Ameriką. Jis net pasakė, kad Tary-j 
bų Sąjungoje turėtų būti leista laisvai, kapitalistams j 
reikšti mintis, ginti kapitalizmą. Rogge net pamiršo, kad 
visoje Tarybų Sąjungoje nėra nė vieno kapitalisto, kad 
joje nebėra likę kapitalizmo nė pėdsakų.

Visas tas mintis Rogge galėjo pareikšti atvirai pačio
je aukščiausioje socialistinės šalies įstaigoje.^

Paskui, po pasirodymo Aukščiausios Tarybos prezi
diume, Rogge ir visa delegacija dalyvavo spaudos fo
rume ir ten Vėl jis ir kiti amerikiečiai dėstė savo mintis 
ir supratimus, laisvai, be jokio varžymosi.

Tai šitokia padėtis. Šitie du atsitikimai — Amerikos 
užtrenkimas durų taikos delegacijai, o Tarybų Sąjun
gos panašios delegacijos priėmimas ir jos pasiūlymu iš
klausymas, yra geriausia propaganda už taiką, yra 
skaudžiausias smūgis naujo karo kurstytojams. Mili
jonai ir milijonai žmonių visuose pasaulio kampuose, vi
suose kraštuose ir visose žemėse, aiškiai supras nuošir
dumą tų amerikiečių ir kitų kraštų veikėjų, kurie ko
voja prieš atominę politiką ir gina švenčiausius taikos 
reikalus. v

bilių, kuris, jeigu' nių žmonių sukimšti į kalė-
t-vmn mfiQii ialvJ iimus. laikomi ant salų kon-1

į JIE MATE DAUG KRYŽIŲ, 
BET KRYŽIAI NEDAVĖ DUONOS

laisvėms1 centracijos lageryj, 
_ " _ . • ! va z-v t ▼ <■-» z-J z-, azva r\ 1 r t » o 4-1 n i -t z

Angiija, nors turi daug kimus turėjo! Net Mussoh- 
|atstatymo darbų, .kuriems .nio pavergtoje Italijoj te
reikia energijos ir pinigų, ‘ kio teroro nebuvo, kaip da- 
bet vis labiau karui rengia
si ir ginkluojasi. Apsigink
lavimo reikalams dar pridė
jo 20,4)00,000 svarų sterlin
gų, prie pirmesnių didelių

Puikus mainierių unijos planas
Šiuo laikotarpiu United Mine Workers Unijos vado

vybė elgiasi labai gerai, labai teisingai. Ji pasiūlė Uni
ted Automobile Workers Unijai milijono dolerių paskolą 
vedimui Chrysler kompanijos 'darbininkų streiko. Ji pa
siūlė United Steelworkers Unijai sudaryti bendrą fron
tą prieš anglies ir plieno baronus. Ji sako, kad tos dvi 
organizacijos turi daug bendrų interesų. Reikia bendro 
apsigynimui fondo. Reakcija bandys tas unijas sudau
žyti. Jai šį sykį nepavyko apsidirbti su mainierių unija, 
bet tas dar nereiškia, kad ji nesugalvos naujos provoka
cijos.

Dar vienas įrodymas
kovo 9 dienos ryte visą Amerika nustebo 
pranešimu, bet jatr iš čia pat, iš Norfolk, 
kad tame uoste pradėtas prikrauti diclžiu-

“stebuklą,” ten vėl įvyko ki
ta procesija (jau ne pirmo
ji tokia). Alkani Kalabri
jos bežemiai, su priemaiša 
miesto bedarbių įr bena
mių, maršavo užimti dar 
daugiau neapdirbamos že
mės, kurią apleido bėgan
tieji Mussolinio fašistai, 
kurios nedirba ir dabar te-

1)0-

Iš Italijos pranešama, 
kad ten šiomis dienomis 
vaikščiojo dvejopos proce
sijos, abiėjos nešinos kry
žiais, bet kožna su skirtin
gais žmonėmis 
tikslais:

Pirmosios 
| priešakyje ėjo 
tis kardinolas 
(tas pats, kuris sulaužė 
Kalvarijos kapinėse duob
kasių streiką, M'aspeth). Jį 
sekiojo būrys deimantuotų, 
žebenkštihiais kailiniais dė
vinčių turtuoliškų davatkų 
ir įvairenybių ieškotojų.

Šios precesijos tikslas — 
parodyti Italijos darbinin
kams, kokia esanti ameri- 
kos išteklinga gerovė. O 
dėl ko? Aišku, dėl to, kad 
Amerikoje taip tebedievi- 
namas Vatikanas, jog, štai, 
ne tik “trys karaliai,” bet 
šimtai milijonieriškų kara
lių atvyko Vatikanui nusi
lenkti, sudėti dovanas. Tad 
ir jūs, italai darbo žmonės, 
nuolankaukite be galo ir 
laukite amerikoniškos ge
rovės. O jei ir nesulauksite, 
vis viena pajų danguje gau
site.

Tie Italai, kurie dar te
bėra persivalgę, (o, tokių 
dar yra daug ir Italijoje), 
sudaro pas Italijos rojalis
tus, po ‘auksu žibančias 
aukštų dvasiškių rezidenci
jas vizituojančiai ameriko
nų klerikalų ir milijonierių 
delegacijai būrius vėpsoto- 
jų. Tas būtina, nes kaipgi 
kitaip Amerikos spaudoje 
ir filmose parodysi, su ko
kia “didžia meile” italai 
pasitiko amerikonų delega
ciją. ■

Spellmanui Italijoje tebe- 
demonstruojant Amerikos

viena savaite vie- V VItalijos bežemiai valstie
čiai ima ponų dvarus ir 
miškus ir dalinasi. 'Taip 
Catanzaro srityje valstie
čiai pasiėmė 80,000 akrų 

2,000,- 
neturi

gų, prie pirmesnių 
karo išlaidų.

Bulgarijoj teisė 
menų, kurie šnipavo užsie
nio imperialistų naudai. Jų 
tarpe teisė ir M. Shipkovą, 
kurio tik kelios dienos at
gal komercinė spauda 
spausdino “išpažintį”. Tei
sėjas jo klausė: “Ar teisy
bė, kad tave policijos asme
nys baisiai kankino, kad iš
gavus prisipažinimą, kaip 
skelbia New Yorko radi- 
jas?”,.

— Niekas manes nekan
kino!.. Aš dirbdamas Ame
rikos atstovybėj išgalvojau 

I tą melą — atsakė Shipko- 
vas.

— Ir jokios Bulgayijos
vyriausybės įstaigos nedarė 
spaudimo į. tave, kad prisi-; 
pažintum šnipavęs? • ___ ,
kitas klausimas. | Vatikano popie^ius

prie to, — jis atsake.
Kinijos Liaudies Demo

kratinė vyriausybė už bom
bardavimą miestų ir žmo
nių žudymą kaltina Jungti
nių Valstijų, politikus ir 
kapitalistus. Ji sako: orlai-

eilę as-

ir kai- (

Demo
nų tar ė 

bažnyčių ir 
kur tu-

žemės. Italijoj yra 
000 valstiečių, kurie 
žemės. Valdonai 
valstiečius suvaldyti 
tina komunistus.

Lenkijos Liaudies 
kratinė vyriausybė 
atimti nuo
klioštorių žemes, 
ri daugiau, kaip po 250 ak
rų. Reiškia,v bažnyčioms ir 
klioštoriams bus palikta 
nedaugiau, kaip po 250 ak
rų (100 hektarų). Bet ar 
kunigai ir minykai tas že
mes dirbs? O kada beimų 
ir mergų samdyti negaus, 
tai ir tas valdžia atims, nes 
pagal įstatymą, dirbamoji 
žemė negali dyka būti. Ži
noma, bus kupigų ir turčių 
spaudoje sm\j, kad “re- 

°!ligiją persekioja”!
1 su- 

metų amžiaus, 
kaip žinoma, yra 

paskelbti “šventi metai” 
Iš mūsų šalies jau yra nu
vykę į . Vatikaną apie 500 
griešninkų, priešakyje su 
New (Yorko kardinolu 
Spellmanu. Popiežius juos

į Dabar,

Tos pačios 
kitu svarbiu 
Va. Pranešė, 
lis francūzų laivas. Į jį kraunami karo pabūklai. Iš viso 
pasimeta Francūzijon ir į kitus vakarinės Europos 
kraštus pasiųsti karo ginklų net už visą bilijoną dolerių!

Ar tai įrodymas mūsų šalies vyriausybės taikos troš
kimo? Ne. .Kiekvienas blaivo proto žmogus atsakys, jog 
tai yra baisus provokacinis žygis, žygis, kuris rodo karo 
troškimą.

Tai bus geriausias patvirtinimas tų, kurie sako, kad savo prakeiktą darbą tęs ir toliau. Ir toliau radijas ir 
Amerika yra vyriausia naujo karo kurstytoja. Visi mū- komercinė spauda visa burna ša 
sų valstybės vyrų teisinimaisi, kad mes tik taikos rei- lavimą ir už apginklavimą

kalus turime širdyje, išlaksto keturiais vėjais.
Šis siuntimas Europon bilijono dolerių vertės gink

lų kiekvienam amerikiečiui turėtų būti geriausiu įtiki
nimu, iš kur mūsų šalyje kyla karo kusrtytojai. Šitas 
milžiniškas ginklų kiekis buvo pagaminta privatinėse 
kapitalistinėse įmonėse. Tik įsivaizduokime, kiek tų įmo
nių savininkai kapitalistai pasidarė pelno! Į jų kišenes 
suplaukė keli šimtai milijonų dolerių. Jiems naujo karo 
kurstymas puikiai apsimokėjo. Jie tikrai laimėjo. Jie tą

už didesni apsigink- 
“mūs\i talkininkų.”

ir kitokiais

procesijos 
newyorkie-

S1Ž,95 besantieji Italijoje d^arj:
niai. '

Italų šventojoje procesi
joje už žemę ir duoną žmo
nėms, greta komunistų, ku
rie buvo vadovaujančiųjų 
eilėse, taipgi nešta ir kry
žiai, tūli vietinių katalikų 
kunigų rankose. Niekas čia 
nesibijojo komunistų.

Kokiais sumetimais ėjo 
sykiu ir kunigai? Apie 
kiekvieną jų atskirai trūks
ta detalių. Tačiau iš įvyku
sių tokių eisenų praeityje 
jau žinoma, kad daugelis 
ėjo vedini širdingo pritari
mo alkaniems žmonėms, pa
tys yra tokių žmonių vaikai. 
O tūli kiti galėjo būti at
siųsti ir paties popiežiaus 
tikslu prilaikyti nykstantį 
Vatikano prestižą Italijos 
liaudies akyse, tikslu pri
laikyti mases nuo visuotino 
ėmimo turto ir politinės ga
lios į savo rankas. '
LAKE SUCCESS? N. Y.- 

Čechoslovakijos, Sovietų ir 
Lenkijos delegatai apleido 
posėdį Jungtinių Tautų 
Fondo Vaikams Gelbėti to
dėl, kad posėdyje dalyvavo 
Čiang Kai-šekO' kinų tauti
ninkų atstovas.

Minimi delegatai reikala
vo pašalinti Čiango pasiun
tinį. Anglų - amerikonų 
blokas atmetė reikalavimą.

New Haven, Conn.
Turėsime “Nesusipratimą”
Sekamo mėnesio paskutinę 

dieną, balandžio 30-tą, į New 
Maveną atvyks Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatro aktoriai, 
vadovybėj Jono Valenčio, ir 
suvaidins vėliausiąjį R.' Miza- 
ros veikalą “Nesusipratimą.”

Vieta—Lietuvių salė.
Laikas 3 valanda popiet.
Platesnių pranešimų maty

site vėliau. J. K.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Šeštad., Kovo 11, 1950
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Satinus Progresyvių Partijos II-rojo 
Suvažiavimo Koncertas

CHICAGO, Ill. — Vasario 25 — visą
dieną Konvencijos dalyviams svarsčius 
ir diskusavus Progresyvių Partijos pro
gramą ir uždavinius, vakare Įvyko 
puikus koncertas. Koncerto žymiausiomis 
žvaigždėmis buvo dainininkas Paul Ro
besonas ir pianiste Ra// Levi.

Žmonių į koncertą prisirinko pilnu
tėlė Auditorija. Daugelis jon netilpo. 
Vieni turėjo grįžti namo, kiti turėjo pa
sitenkinti stovėdami pasieniuose. Lietu
vių matėsi taipgi nepaprastai daug.

Programą pradėjo vietinis chicagiškis 
moterų juodveidžių choras. Jos sudaina
vo keletą klasikinių kūrinių senųjų kom
pozitorių gana harmoningai. Šis choras 
reprezentavo Chicagos negrus dainos me
ne stebėtinai aukštai iškilusius, ko dau
gelis nežinojo. Choro dainų pasirinkimas, 
harmoningumas ir balsų stiprumas pil
nai gali atsilaikyti kiečiausiai kritikai. 
Baigus joms savo dalį programos, nenu
malšinama publika būtinai norėjo “bis,” 
bet dėlei laiko stokos nebepasirodė.

Gražiai publika pasitiko ir nulydėjo 
nuo estrados pianistę Ray Leyis. Ji bu
vo iššaukta “bis” kelis kartus ir pu
blika vis nenorėjo su ja skirtis. Pirmu*? 
čiausia ji paskambino Baho “Sevilia.” 
Baskui, tenkindama publiką, skambino 
lengvesnius kūrinius Shopeno ir kitų.

Galų gale pasirodė ir Paul Robesonas. 
Apie jo gerą dainavimą reikia būti kom- 
petentišku, kad parašyti. Tik tiek gali
ma pasakyti, kad Robesonas šį sykį bu
vo nepaprastai “neskūpus,” nors ir veik 
visuomet jis stengiasi publiką “pasotin

Lietuvių liaudies dainos 
Cooper Union Forume

♦ Vien įvykis, lietuviu liaudies dainų 
koncertas Cooper Union Forume, yra 
žymios reikšmės dalykas. Cooper Union 
yra akademinė mokykla, ši mokykla tu
ri didelės pagarbos vardą kaipo kultūri
nė įstaiga. Jos Forum skyrius ruošia 
koncertus, prelekcijas, debatus įvairiais 
mokslo, meno ir. kultūros klausimais. Įė
jimai į Cooper Union Forumo ruošiamus 
koncertus visuomet veltui, nemokami.

Šiuo tarpu šis kultūrinis centras su
sidomėjo lietuvių liaudies menu, jų dai
nomis. Dainos meno artistė, Birutė Ra
moškaitė, buvo pakviesta vasario 24 d. 
duoti lietuviu liaudies dainų koncertą. 
Jos vardas Cooper Union pastato buleti- 
ne didelėmis raidėmis buvo įrašytas: 
“Lithuanian Folk Songs, Song Recital 
by Biruta Ramoška.”

Lietuvių liaudies dainų ir gražaus, di
džiai lavinto Ramoškaitės solo balso su
ėjo klausytis didžiumoje New Yorko in
teligentija — mokytojai, studentai, mu
zikai. Jų tarpe grupelė buvo ir lietuvių, 
kurie skaitė Laisvėje apie Ramoškaitės 
būsimą koncertą. Tos kultūringos publi
kos buvo virs dviejų tūkstančių.

Žinoma, Birutė„tą publiką nesuvylė. 
Jos dainų prograrrta susidėjo iš keturių 
dalių — šešiolika džynų. Ir tai dar Birutė 
buvo iššaukta, kuoįįet jos dainų progra
ma baigėsi. Pianu* ^solistei akompanavo 
Luther Larson. J-

Artistė Ramoškaitė pasirinko liaudies 
dainas pasižymėjusių lietuvių kompozi
torių. Ji dainavo Pociaus, Žilevičiaus, 
Šimkaus, Petrausko, Kačanausko, Šali- 
naitės, Tallat-Kelpšos, Sarpaliaus, Gai- 
levičiaus ir kitų kompozicijas.

•Kaip visuomet, taip ir šį kartą Ramoš
kaitė savo gražiu balsu pasirodė, rodos, 
dar puikiau, dar geriau, negu kada pir
miau. Pavyzdingai ji perdavė svetim
taučiams lietuvių liaudies dainų turinį 
ir sielą. Kiekvienos lietuvių dainos Biru
tė turėjo anglišką vertimą ir Jį skaitė 
pirma, o paskiau dainavo lietuviškai.

Ne tik gražus ir kultūringas dainavi
mo balsas, bet gera tarme, dikcija Ra
moškaitę daro didinga soliste. Taip pat 
ji dainuoja ne vien žodžius ir pildo mu- 

ti.” Jis dainavo iš publikos prašomas 
liaudies dainas. Kaip jį publika pasitiko 
ir kaip jam plojo, nėra žodžių išreikšti.

Pertraukos metu pirmininkas gana aiš
kiai išdėstė, kad tokie artistai, kaip Paul 
Robesonas, Ray Levi, yra liaudies artis
tai. Jie nespekuliuoja savo talentais. Ne
paisydami aukštų pozicijų, gerų atlygini
mų, jie tarnauja liaudžiai. Ne vienas yra 
toks talentas užsimetęs kur nors liau
dyje, bet jis neturi progos iškilti.* Kad 
Amerika didžiuotųsi daugeliu Robe’sonų, 
reikia; kad Amerikos liaudis valdytus! 
po Progresyvių Partijos vėliava.

Koncerto dalyviai su šia nuomone 
karštai sutiko.

. Aukų Progresyvių Partijos reikalams 
pertraukos metu buvo surinkta daug. 
Daug kas aukojo po $500, po $300, po 
$100 ii’ daugybė mažesnėmis sumomis.

Paskui sekė vėl programa. Dainavo 
tie patys ir skambino Ray Levi; tęsėsi 
iki IĮ: 30 vai. Po programos žmonės iš
siskirstė geroj nuotaikoj.

Taipgi buvo renkamos aukos angliaka
siams. Žmonės aukojo duosniai, vieni pi
nigais, kiti produktais.

Tokių iškilmingų švenčių, kokia buvo 
tą vakarą, Chicagoje pasitaiko retai. Ne 
tik prigužėjo pilnutėlė Ąshland Audito
rija žmonių, bet ir visi jautėsi didžiu
liame ūpo pakilime, solidarūs su visu 
pasauliu, kovojančiu prieš karo ruošė
jus ir už geresnį žmonėms gyvenimą.

Ilgai jis pasiliks atmintyje tų; kurie 
dalyvavo šiame koncerte! *

X-as.

“Proga kiekvienam”-- 
vaikams spektaklis

Į i u i ■ ■■ ...

Juozas Byronas, Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlės vadovas Brooklyne, parašė mon
tažą, nedidelį draminį veikaliuką, pava
dintą “Proga Kiekvienam.”

• Šis veikaliukas taikomas vaikų mokyk
lėlėms, — teisingiau: bet kuriai vaiku
čių grupei suvaidinti.

Nėra čia, žinoma, jokios paslėptos in
trigos, viskas vyksta lietuvių kalbos mo
kyklėlės klasėje.

Susirinkę vaikučiai klasėje tariasi, 
kaip jie ryšis apgauti vieną jų pačių, di
desnį jį, kuris juos karts nuo karto mo
ko, kai nėra klasėje mokytojo. Vėliau at
siranda ir kalbos mokytojas, taipgi dai
nų ir šokių mokytoja.

Na, ir pasikalbėjime klasėje atliekama 
visas koncertas, visas spektaklis. Moki
niai dainuoja vieną ir kitą dainą, jie šo
ka, kalbasi, diskusuoja ir vėl dainuoja, 
vėl šoka didesnėmis ir mažesnėmis gru
pėmis. Kai kada jie, būdami ir dainuo
dami estradoje, kviečia dainuoti (su jais 
drauge) ir pašalinius, visą publiką.

Žinoma, šio veikalėlio pasekmingumas 
priklausys daugiausiai nuo to, kaip vai
kai bus sumokyti šokti ir dainuoti, o 
taipgi ir savo roles tinkamai atlikti. 
Brooklyne kūrinys bus pastatytas š. m. 
gegužės mėnesio 7 dieną.

Man rodosi, jog “Proga Kiekvienam” 
gali būti pasekmingas spektaklis.

Šičia apie šį Juozo Byrono darbą 
(montažą) rašau vyriausiai tam, kad 
suįdominus ir kitų miestų AŽVD gru- 
pes-mokyklėles. Gal jos norėtų pasinau
doti juo. Veikalėlio raidės yra surinktos; 
reikėtų tik paprašyti ir autorius, ma
nau, sutiktų prisiųsti nuotraukas, na, ir, 
jei patiks — vaidinti!

Rašyti reikia: Juozas Byronas, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

ziką. Ramoškaitė tarsi įsigyvena į dai
nos turinį, į sielą liaudies, apie kurią ji 
dainuoja. Kuomet Birutė dainuoja 
“Skauda man galvelę” arba “Tykiai Ne
munėlis teka,” tai ne tik solistė, bet su 
ja ir svetimtautiška publika pajunta tą

(Tąsa 5-tam pusi.)

Dėl “Nesusipratimo” -- Turėtų Būti 
Susipratimas

Vilnyje tilpo Tėvelio rkštas apie pje-
sės “Nesusipratimas” pastatymą Čika
goje š. m. vasario 19 d. Po to išstojo su 
straipsniu Mėgėjas'. Pastarasis randa 
reikalo kritikuoti tą ir kitką vaidyboje. 
Gerb. Mėgėjas, tačiau pažymi:)XAs Čia 
noriu rašyti tik blogąsias d.alįsj o gerą
sias paliksiu neminėtas .. .” Mums ro
dosi, toks rašymas yra ne pilnas, atsieit, 
šališkas: esminę vaidybos recenziją rei
kėtų apibūdinti visapusiškai, pabrėžiant 
ir teigiamus aktorių veiksmus. Be abe
jojimo, čikagiškiai aktoriai, vadovauja
mi S. J. Jokubkos, atliko dideli, rimta, 7 17 v 7
gražų darbą; jų teigiami veiksmai (vai
dyba) neigiamuosius, jei tokių buvo, pa
liko ne daug kam te j matomus. Kadangi 
“Nesusipratimas” bus vaidintas ir kituo
se miestuose, kitų grupių, tai mes čia ir 
dedame gerb. Mėgėjo rašinį: gal jis bus 
režisieriams ir aktoriams rodykle, bylo
jančia, kaip išvengti tų “keleto didesnių 
trūkumų,” kuriuos Mėgėjas mini. — 
Laisvės Red.

Kadangi Vilnyje jau buvo rašyta apie 
“Nesusipratimą” ir labai pagyrė lošimą, 
tai ir aš sakau, kad lošė gerai, bet nesu
vaidino tą vaizdą kokį autorius vaizda
vos rašydamas.

Žinau, kad šis veikalas yra ruošiamas 
statyti dar ir kitur, tai ir noriu paste
bėti keletą didesniu trūkumu. Aš čia no
riu rašyti tik blogąsias dalis, o gerąsias 
paliksiu neminėta^.

Pirmiausia tur būt ir bus režisieriaus 
kaltė, kad n-ekurie vaidylos nežinojo ką 
jie turi atvaizduoti.

Tipai buvo surinkti visi geri, apart 
vieno, kur ir neatsako savo vietai.

Karakteriuose jau buvo daug trūku
mų. Čia buvo vaizduojama trys lietuvių 
gentkartės, su skirtingais minčių nusi
statymais, bet iš jų karakterių būtume 
galėję pasakyti kur kuris priklauso.

Moterys karakterizavo visai neblogai 
ir iš jų galėjai pasakyti ką jos repre
zentuoja, jei ir žodžių nebūtum girdėjęs.

Su vyrų karakteriais jau buvo blogiau. 
Paimkim mūsų praeito šimtmečio gent
kartę, Ketverge rolę. Tipas buvo tinka
mas ir rolę mokėjo neblogiausiai, bet pra
eito šimtmečio karakterįo nesudarė.. Vi
sais judėjimais ir kalbos tonu buvo jau
nas žmogus. Teisybė, galva žila, bet vei
das nutaisytas jauno žmogaus, pagal ka- 
rakterį būtų labiau atitikęs Sausio vie
tai. Čia ir yra režisieriaus nusikaltimas, 
kad nepastudijavo, ką Ketvergas karak
terizuoja.

Dabar antroji gentkartė. Visi karak- 
teriai buvo neblogiausi, apart “Tėvo Sau
sio.” Pirmame akte būtum negalėjęs pa
sakyti, kas jis yra: šeimininkas, svečias 
ar būsimas žentas.

Trečioji gentkartė Regina karakteri
zavo tikrai vykusiai, bet Albino Rim
kaus tipo nebuvo. Čia režisierius neįma
nė kokio tipo ta vieta reikalauja.

Tiesa, gal nebuvo galima surasti vi
sus tinkamus tipus, bet jei režisierius 
būtų atkreipęs atydą, būtų bent suderi
nęs tą kalbos dalį, kur kalbama: “Tai 
diktas vyras, jis tą dipuką suės pasiga
vęs!” O iš publikos žiūrint visai kitaip 
išsižiūri.

Al Binkis karakterizavo visai neblo
gai, tik bėda, kad žodžių nežinojo ir vis 
bėgo akimis į sufleriaus būdą.

Kazys Žemaitis karakterizuoja Lietu
vos švaresniąją jaunąją inteligentiją. O 
čia ir yra režisieriaus didysis prasižen
gimas, kad. ir pateisinimui vietos nebėra. 
• Iš šio karakterio buvo padarytas klau- 
nas; plaukai pusėtinai šviesūs, o “paki.m- 
bardai” uždėti, iki pusės žandų spindin
čiai juodi, kurių visai nereikėjo. Perdi- 
delis gestikuliavimas rankomis prisimi
nė senos Lietuvos čigoną, o ne jaunos 
Lietuvos inteligentą.

Asmuo, vaidinęs šią rolę nėra naujo
kas,- ir j*ei režisierius būtų atkreipęs aty
dą, tai lengvai būtų įvedęs į tikrąjį ka- 
rakteri.

Dabar biskis apie patį veikalą. Man 
rodosi, kad šis'veikalą yra gyvas kraujo 
lašas iš mūsų gyvenimo.

Tėvelis rašydamas Vilnyje reikalauja 
pamainymo vardo, bet man rodos, kad 
vardas atitinka veikalui taip, kaip vei
kalas atitinka gyvenimui, jis yra tikras 
nesusipratimas.

Tik nežinau, kodėl autorius vadina jį 
pjese kuomet čia yra tikra gyvenimo di»a
ma ir turėtų būti vadinamas — ‘^Nesu
sipratimas,” trijų veiksmų drama.

R. Mizara, rašydamas šį veikalą pa- : 
taikė taip tiesiai į gyvenimo tašką, kaip 
tas su kūju jaučiui į ragų tarpą;

Draugas Mizara yra vienas iš geriau
sių. 'mūsų žurnalistikos menininkas, ku
ris sugeba greitojo gyvenimo bruožus iš
statyti ant meno parodos. Taip puikiai 
suglausta trys gentkartės, ir kiekvienoj 
gentkartė j po tris skirtingų idėjų žmo
nes.

Kaip tikrai vaizduoja praeito šimtme
čio mūsų pirmtakūnus, atvykusius į šią 
šalį, bemokslių žargonišką kalbą. Bet jie 
tvirtai nusiteikę savo įsitikinime, nors ir 
žiloj senatvėj, bet gyvenimui nepasiduo
dantis. Tokių mažai yra, už tai jam ir 
užteko vieno asmens Ketverge.

Toliau vaizduoja dabartinę gentkartę, 
pasidalinusią į skirtingus idėjinius įsiti
kinimus, asmenyse “Sausių šeimos” vaiz
duoja katalikiško įsitikinimo teisingus ir 
švarius lietuvius, katrie moka pagerbti 
kitų žmonių idėjinius įsitikinimus.

Lietuvos Kaimas
Worcesteryj

VERTA VAGYSTĖS! *

Vaizduoja tos pačios gentkartės pilnai 
susipratusią progresyvių lietuvių visuo
menę'asmenyse Miglų šeimos. Autorius 
neužmiršo ir tos mažytės dalelės visuo
menės, kuri neprogresuoja ir neregre
suoja, apsnūdusi, kuri sako: “Na, o jei 
danguj nebus vietos, tai ir pekloj bus 
gerai, jei tik nebūtų perdaug šalta.” Tą 
karakterizuoja Katrė Žilienė.

Dabar jau pats finalas, mūsų jaunoji 
karta. Religiniai išauklėtas jaunimas 
greitai pradeda progresuoti, kaip tik su
sitinka rimtesnius progresyvius draugus. 
Jį reprezentuoja Regina ir Albinas Rim
kus.

Taip pat tikrai atvaizduoja Lietuvos 
jaunimą, išauklėtą katalikiškose religi
nėse mokyklose, bet progresyvų asmeny
je Kazio žemaičio. Bet kita dalis jauni
mo, katrai buvo lemta nepatekti į reli
ginį jungą, bet laisvai pasiekti mokslo, 
yra pilnai progresyvė ir inspiratorė nau
josios tvarkos, asmenyje Tamara, ši da
lis daugiausiai nukentėjo Lietuvoje nuo 
nacinio siaubo.

Trečioji dalis Lietuvos jaunimo, kuri 
išauklėta pertekliuj ir išmokslinta per 
spėką, neturi tikslo gyvenime dėl pertek
liaus. Karui užėjus ji liko nublokšta į gy
venimo nesusipratimą.

Priešui paakstinus, žudė savo vadina
mus politinius priešus, kad pasinaudoti 
jų turtu. Tą tinkamai atvaizduoja Da
nielius Barutis.

Kas kitas, jei ne R. Mizara būtų ga
lėjęs tokį didelį istorijos bruožą, kur rei
kėtų didelę knygą parašyti, sutraukti į 
taip trumpą vaizdą, kur gali savo akim 
į trumpą laiką pamatyti didelę gyvenimo 
istoriją.

Todėl, man rodos, šis veikalas turėtu 
būti suvaidintas kiekviename mieste ir 
miestelyje, kur tik randas bent kelios 
dešimtys lietuvių. O kas svarbiausia, kad 
galima suvaidinti bile kur, kur tik ran
dasi svetainė su estrada, nes nereikalau- 
na didelių išlaidų scenerijos pri rengimo 
nei jų mainymo. Mėgėjas.

HE
(“JIS,” a pcem by Julius,Janonis) 

English Translation by Victor Gotvila
He never learned to bow before the 

mighty.
He never learned to mock the poor and 

weak.
He never learned to bend wjtn the wind

like a reed /
and pliantly swing erect wnen the wind 

ceased. ?
He, like a century old oak, a king of

the forest,
strong and undismayed, never lowered

his crest;
his eyes ever looked skyward, upward,

' unafraid.
Alone, he fought for the people and by

• them was forsaken
and as oaks are sometimes splintered by

lightning
so life overmastered him at long last.

He died fighting.
, In time to come he will be remembered;

t » he will be mourned*
as men remember and mourn

ungratefully—too late.
(Iš “Tiesos”)

įsispoksojo tas “vižlitts” 
Rūku Jonas j “tą plikauode- 
gę” Blažių Marytę. Taip ją

I vadina godišė Jono motina.
—Užkerėjo ji ta Marytė.— 

bėdavoja Jono sesutė Onutė, 
kad jis nesirenka kitos, paso- 

j gingos merginos, nes tatai 
■ kliudo jos ištekėjimui — mo- 
I tina neduoda jai ^asogos, iki 
j sūnus neparves jai marčios su 
į gera pasoga.

Jonui reikia Marytės! Ir 
kas gi jos nenorėtų? Jauna, 
graži, darbšti, protinga. Bet 
Rūkienei reikia tik “svorį 
turinčių sidabrinių,” kurių 

! pas M a r y t ė s tėvus Bla
žius nėra. Tai kas gi Jo
nui lieka daryti? Jis nužiū
rėjo, kur jo motina laiko sa-* 
vo sidabrinius. Pavagia juos 
ii- atiduoda Marytes tėvui. 
Per gritelninkę Aneliukę pa
leidžiami gandai, būk BlažyĄ 
gavo iš- Amerikos “visą maišą” 
pinigu dukrai pasogyti. Tada 
ir 'Rūkienė i Marytę kitaip pa
žiūrėjo, ir Onutė apsidžiaugė, 
kad dabar ir jai bus pasogu- 
tė ir galės tuoj ištekėt už sa
vo Poviliuko. —

Rūkų namuose rengiamasi 
prie dvejų vestuvių kartu.

Bet kas atsitinka, kai Rūkie
nė apsižiūri, kad jos pinigai
pavogti ? !

Visa tai turėsite progą pa
matyt Lietuvos rašytojo Juo
zo Baltušio keturiu veiksmų 
scenos kūriny j “GIEDA GAI
DELIAI,” kuri Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatro aktoriai, 
suvaidins balandžio 1-mą d., 
Lietuvių salėj, 29 Endicott 
St. Režisūra. Jono Juškos.

Taigi — i Lietuvos kaimą 
Worcesteryj!

Viršuj atvaizdas — Elenos 
Feiferienes. Ji vaidins Mary
tės rolę. J. J. B.

Worcester, Mass
;LLD 11 kuopa vasario mė

nesio susirinkime nu tarė 
rengti prakalbas drg. A. Bim
bai 26 d. kovo. Bet 5 d. ko
vo abieju LLD kuopų valdy
bos turėjo pasikalbėjimą ir 
čia bendrai nusitarė surengti 
ban kietą — vieną iš gražiau
sių — atžymėjimui 35 met” 
jubiliejaus nuo Įsikūrimo šios 
garbingos organizacijos, t. y. 
LLD arba Lietuvių Literatūros 
Draugijos.

O kadangi d. Bimba yrą 
LLD centro pirmininkas, tai 
jis dalyvaus šiame bankiete ir 
pasakys prakalbą.

Visi laukit tos dienos, nes 
turėsime bankietą iš kalaku
tienos. Taipgi bus ir graži 
programa — dainuos Aido 
Choro grupės. Tai bų$ vie
nas iš gražiausių pokilių, ko
kį worcesterieciai jau seniai 
turėjom. Tas viskas įvyks 26 
d. kovo, 5 vai. vakare, 29 En
dicott St. J. M. L.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia uždraudė 
dar 600 įvairių rūšių daik
tus pardavinėti Kinijos 
Liaudies Respublikai. Tarp 
uždraustų daiktų yra elek
triniai prietaisai, chemika
lai, kasyklų įrengimai, X- 
spindulių mašinos, metalai, 
elektriniai motorai ir kt.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Kovo 11, 1950
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Tarybinėse Pabaltijo 
Respublikose

(Tąsa)
Neužilgo pasirodė ir komersantas. Truputėlį žio

vavo, matyt, užtenkamai neišsimiegojo.
— Tai, girdėjau, ponas turite nemalonių priety- 

' kių. Juokėmės mes čia, juokėmės! Vaktuokitės!
— Kiek aš jų turiu!... Oi, turiu!. .. — Viso pa

saulio vargų našta mane'užgulė.
— Gyvenime visaip pasitaiko. Gaila, kad nei aš 

nei Lujiza nemokame angliškai skaityti, — būtų 
įdomu spaudoje pasekti viso to įvykio smulkmenas. 
Įdomu! Na, ką gi, perdaug nenusigąskit!

Jis kalbėjo šaltai, bet jos kalbos tonas buvo toks 
autoritetingas, tarytum jis čia būtų šeimininkas, o 
ne aš!

Kai užkandome -pusryčių ir komersantas ruošėsi 
vykti miestan, Lujiza man sakė:

— Mykolai, neišeik niekur, ’’aš vėliau su tavim 
norėsiu rimtai pasikalbėti. »

— Ir aš tu tavim! — atsakiau jai.
III.

Aš sėdėjau kėdėje salione, kuriu po valandos įėjo 
ir Lujiza. Ji rūkė cigaretą ir jos mina tuomet atro
dė kaž kokia iškilmingesnė, oresnė nei kitados. Ji 
sėdosi kitame saliono šone, apžvelgė mane ir, pa
egzaminavusi savo pilkosiomis, negarsiu balsu pra
tarė :,

— Mykolai! Tu esi šlykštus bailys ir melagis!
— Ką tu, brangioji, sakai? . . .
— Esi bailys ir melagis, jei pirmiau negirdėjai!
— Aš?! — dar vis netikėdamas savo klausa, tei

ravausi.
— Tu praėjusią naktį drunėjai rūsyj,.o man šį 

lytą sakei, jog tik ką grįžai.
— Tai kas?! — klausiau besiteisinančio kaltinin

ko tonu. — Tai kas?!
— Tu parvažiavai naktį, užėjai viršun^ pirmiau 

nuėjai į mūsų miegamąjį, apsidairei, manęs nera
dai, tuomet, kaip koks seklys, prasivėrei Zigmanto 
miegamojo duris, nušvietei kambarį, pamatei mane 
gulint su juo vienoje lovoje ir... ką tu darei?!. .. 
Nusigandęs pastovėjai tarpduryj, kaip šunelis, pa
drebėjai ir, lyg plėšikas, atsargiai, pusiau slaptai, 
kad aš negirdėčiau, nuėjai žemyn!... Tai‘vyras! 
Zigmuntas teisus: jis sakė, jog tau vieta tik muzie
juje!

Lujizos pamokslas Tnane baisiau nusiaubė nei 
praėjusios nakties^prietykis. Vadinasi, ji žino. Ji 
nemiegojo ir stebėjoj ką aš darysiu! Dabar aš pa
sijutau esąs tokioj gėdoj, kad jau man darėsi baisu 
būti šitame salione ir savo name!

— Tai ką, tu norėjai, kad aš abu būčiau užmuT 
šęs? — garsiau surikau.— Tu norėjai, kad aš bū
čiau skandalą sukėlęs, a?!

Lujiza patylėjo, kaž ką galvodama, tuomet:
— Kiekviena moteris nori turėti vyrą, o ne zuikį 

ir ne žvirblį, nešiojantį vyro pavidalą. Aš nežinau, 
kas praėjusią naktį būtų buvę, jei tu būtum buvęs 
vyras, ir tai man dabar nėra įdomu. Tu gi nesi 
vyras, Mykolai. O jei toks ir esi, — tu manęs ne
myli. Aš tikiu, jog tu žinai, kad aš ir tavęs nemy
liu, — niekad nemylėjau! Niekad!

Ji nervavosi. Metė peleninėn nebaigtą rūkyti ci
garetą ir degė kitą.
— Tai kam... kam tu iš Kaimo bėgai į Ugniš- 

kius ir prašei tėvo, kad jis mane parsivežtų gyven
ti pas jus? Kam tu paežerėje puoleisi, prašydama 
manęs?...

Lujiza pertraukė:
• — Aa! tai ta šlykšti paleistuvė Simgonienė tau

pasakė! Išdraskysiu aš tai kalei akis, kai sutiksiu.
‘ Bet ji kvaila! Aš pati tau būčiau pasakiusi... Aš 
norėjau pamatyti Ameriką, norėjau prašmatniau, 
ištaigingiau pagyventi. Man buvo priminta, jog tu 
bagotas, veik milijonierius. Ar tu atsimeni, k£ip 
pats gyreisi savo turtu? Kur jis? Ką tu man pa
kišai, kai aš Čia atvykau? Šį namą? Gerai, aš jį 
pasiimu. O ką daugiau? Ką pats veiksi; juk esi 
ant bankrūto slenksčio? Dar kalėjimo gali gauti. 
Ir būtų nebloga!... Cha, cha, cha! Būtų gera tau 
pamoka!

Nuo pat vidurnakčio iki šitos valandos aš gal- 
, vojau atsistoti prieš Lujizą, išrėžti jai pamokslą 

ir jos sugulovą komersantą vyti iš namų, kaip šu
nį. Dabar sėdžiu, klausau ir savo ausimis ir aki
mis netikiu: užuot aš jai pylęs kailį, ji mane visaip 
žemina! Ir aš dabar jaučiuosi kaltininkas, nusi- 

. žengėlis, o ji, matomai^jaučiasi padori ir teisinga!
Bet aš jau bejėgis*, aš jaučiu, jog neturiu už

tenkamai drąsos net su ja bartis. Aš pradedu pra
šyti ją ir maldauti:.

— Lujiza! Pamirškime, kas buvo. Pradėkime 
gyventi iš naujo. Tu matai, kaip viskas nelemtai 
išėjo! Argi aš kaltas? Sakyk!

O ji man:
— Ak, koks tu, Mykolai, nedapera! Koks tu 

. Šlykštus, Dieve mano!... šlykštus ir kvailas! Die- , 
vas, atsieit, klaidą padalė tave paleisdamas pasau- 

**lin.
— Aš tiek pinigų sukišau tavo tėvams!. ..

(Bus daugiau)

Priešakinės įmones įvykdė 
penkmetinius planus

Šimtas Lietuvos TSR 
pramonės įmonių jau įvyk
dė pokarinį penkmečio pla
ną ir dabar išleidžia pro
dukciją 1951 metų sąskai
tom Savo penkmetinius pla
nus produkcijos išleidimo 
atžvilgiu įvykdo dešimtys 
Estijos TSR pramonės į- 
monių, tame tarpe 34 Tali
no miesto gamyklos ir fab
rikai. Pramoninės produk
cijos išleidimas respubliko
je kas menesį auga. Pavyz
džiui, šių metų rugpjūčio 

' mėnesy, Estijos pramonė 
išleido 31 procentu dau
giau produkcijos, negu pe
reitų metų rugpiūčio mėne
sy.

Pabaltijo Kolūkių 
Laimėjimai.i . .

Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos tarybinių' respublikų 
kolūkiečiai prieš laiką į- 
vykdė valstybinį duonos 
paruošų, planą ir tebepar
davinėja valstybei duoną 
viršum plano.

Į valstybės bei kolūkie
čių aruodus buvo gautas 
pirmas kolektyviniu darbu 
išaugintas derlius. Šiemet 
jį surinko savo laukuose 
kolūkiečiai iš 4 su viršum 
tūkstančių Latvijos kolū
kių (daugiau kaip 90 pro
centų visų Latvijos valstie
čių kiemų), 5000 Lietuvos 

i kolūkių ir beveik trys ket- 
įvirtadaliai Estijos valstie- 
I čių ūkių, susijungusių į ko- 
' lūkius.

Valstybės pagalba ap
ginkluoti šiuolaikine žemės 
ūkio technika ir priešaki
nio agronomijos mokslo 
pasiekimais, Pabaltijo kolū
kiai jau šiais metais pasie
kė žymių’ rezultatų, keliant 
derlingumą. Daugelis jų iš
augino ligi šiol Pakaityje 
neregėtus derlius. Latvijos 
kolūkis “Nakbtnė”, pavyz
džiui, visame savo pasėlių 
plotų masyve nuėmė po 28 
centnerius grūdų iš hekta
ro; po 32 centnerius žiemi
nių kviečių ir po 25 cent
nerius žieminių rugių nu
imta Lietuvos 'kolūkyje 
“Pergalė.”

Su ko 1c k ty v i n tas P a balti- 
jo respublikų ‘ žemes ūkis 
Vis daugiau ir daugiau ap
rūpinamas technika. Esti
jos kolūkių laukuose šiemet 
dirbo traktoriai, kombai
nai, kuliamosios bei kitos 
valstybinių mašinų — trak
torių stočių mašinos. Lietu
vos kolūkiuose šiemet pir
mu kart dirbo kombainai 
linams nuvalyti, grūdų va
lymo mašinos, kilnojamos 
grūdų džiovyklos, varomos 
elektra. Iš tarybinių gamy
klų tebeateina technika Pa
baltijo respublikų kolū
kiams.

Statomos Kolūkinės 
Elektrinės

Estijos kolūkiuose vyksta 
didelis elektrifikavimo dar
bas. ' Valstybei padedant 
statomos kolūkinės elektri
nės. Dabar statomos ketu
rios stambios elektrinės. 
Jos teiks elektros energiją 
115 kolūkių. Iš 3000 naujų 
Estijos. kolūkių v elektros 
šviesą gauna jau §00 kolū
kių. Vyriausybinės organi
zacijos ruošia generalinį 
planą respublikos žemės 
ūkiui elektrifikuoti.

Elektros šviesa atsirado 

pačioje tolimoje Lietuvos 
kaimo vietovėje. Jašiūnuo
se, Vilniaus apskrityje, ne
seniai paleista stambi elek
trinė, aptarnaujanti kolū
kių grupę. Netrukus bus. 
paleistos hidroelektrinės 
Alytaus, Varėnos, Šiaulių 
ir kitose apskrityse. Šie
met respublikoje pradės 
veikti 17 kolūkinių hidro
elektrinių.

Estijos Sostinė Gerai 
Sutvarkoma

Neseniai sukako penkeri 
metai nuo tos dienos, kai 
Tarybinė Armija išvadavo 
Estijos TSR sostinę — Ta
liną iš vokiškųjų', fašistų 
grobikų. Miestas,* kur gro
bikai sunaikino daugiau 
kaip pusę gyvenamo ploto 
fbndo ir sugriovė daug vi
suomeninių pastatų, kultū
rinių bei kitų įstaigų,vnra- 
moninių įmonių,—per ruoš 
metus neatpažįstamai pasi
keitė.

Griuvėsių vietoje pasta
tyti daugiaaukščiai gerai 
sutvarkyti namai, atsirado 
nauji gyvenami rajonai, at
kurtos visos okupantų su
griautos kultūrinės įstai
gos. Mieste atsirado dau
giau mokyklų, technikumų, 
bibliotekų, ligoninių, negu 
prieš karą. Naujų klinikų, 
klubų, vaikų įstaigų staty
ba vyksta toliau.

Estijos sostinė statoma, 
kartu įgyvendinamas gene-! 
ralinis miesto rekonstruk
cijos planas. Miesto įstaty
toj ai rekonstruoja jo gat
ves, aikštes, nutiesia nau
jas magistrales. Naujame 
prospekte, , pavadintame 
Pergalės Alėja, jau pasta- ' 
tyti operos teatro, koncer
tų salės pastatai, statomi 
Vyriausybės namai, Moks
lininkų namai, Meno dar
buotojų rūmai. Praplečia-r 
mas želdinių plotas. Res
publikoje sukurtoji visiš
kai nauja skalūno dujų pra
monė netrukus pradės teik
ti sostinės gyventojams 
aukštai kalorijinės dujas. .

----  i 
f

Estijos Aukštosiose 
Mokyklose

Estiškame Tartu mieste 
pilnutinai atkurtas seniau
sias universitetas, kurį su
griovė vokiškieji okupan
tai. Atstatyta 12 fakultetų 
pastatų bei universiteto 
biblioteka. Bibliotekos fon-J 
duose dabar yra daugiau 
kaip milijonas knygų. Vei
kia mokytojų ir dailės ins
titutai, keturi Estijos TSR 
Mokslų Akademijos insti
tutai. .Neseniai buvo atida
rytas pedagoginis institu
tas Viljandi mieste, trečias 
iš eilės respublikoje.

Respublikos aukštųjų 
mokyklų audito'rijose mo
kosi tūkstančiai jaunuolių 
ir merginų — darbininkų, 
valstiečių, inteligentijos 
vaikų.

2.500 Populiarių Paskaitų 
Darbo žmonėms

Per dvejus metus respub- 
likinės Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugi
jos nariai Lietuvos mies
tuose ir kaimuose perskaitė 
apie 2.500 populiarių pas
kaitų, kurių klausėsi dau
giau kaip 420 tūkstančių 
klausytojų.

Dabar draugija eilėje 
respublikos miestų ir kaimų 
atidaro naujus lėk tori jus.

Pradėjo veikti lektorijai 
“Inkaro”, “Kauno Audi
nių”, Janonio vardo fabri
kuose Kaune. Lektorijų 
darbo plane — viešos pas
kaitos apie šalies gyveni
mą, apie naujus tarybinio 
mokslo bei kultūros pasie
kimus, apie brolišką Tary
bų Sąjungos tautų drau
gystę. Kaune jaunimui su
organizuotame lektorijų j e 
skaitomos paskaitos iš cik
lo “Mūsų gimtoji „ šalis” 
Paskaitas ir pranešimus 
apie savo darbo patyrimą 
skaito darbininkai—stacha- 
novininkai.

Moksline Konferencija 
Kolūkyje

Lietuviškame “Raudono
sios aušros” kolūkyje įvyko 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Žemės Ūkio Insti
tuto mokslinė konferenci
ja, skirta tolesniam kolū
kinės visuomeninės gyvu
lininkystės išvystymui. 
Konferencijos darbe daly
vavo respublikos Mokslų 
Akademijos prezidentas, 
mokslininkai ir moksliniai 
darbuotojai, kolūkių pir
mininkai, gyvulininkystės 
fermų vedėjai, gyvulinin- 
kai-kolūkiečiai ir kiti Rad
viliškio bei kaimyninių ap
skričių darbuotojai.

Valstybės Rūpinimasis 
Motinomis Ir Vaikais
Per laiką, praėjusį po 

Lietuvos TSR išvadavimo iš 
vokiškųjų fašistinių grobi
kų, daugiavaikės motinos 
gavo 225 milijonus rublių 
valstybinių pašalpų. Res
publikos miestuose ir kai
muose veikia šimtai nuola
tiniu bei sezoniniu vaiku 
lopšelių. Motinos - pramo-
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ninių įmonių darbininkes, 
tarnautojos, kolūkietės ga
vo plačius galimumus ly
giai su vyrais aktyviai da
lyvauti visuomeniniame 
darbe ir visuomeniniame 
gyvenime.

Estiškos muzikinės 
kūrybos apžiūra

Taline, Estijos sostinėje, 
pasibaigė estiškos tarybi
nės muzikinės kūrybos de
kada. Tūkstančiai darbo 
žmonių susipažino su įžy
miausiais simfoninės muzi
kos kūriniais. Didelį pasise
kimą turėjo chorų kolekty
vų — valstybinio vyrų cho
ro ir moterų mišrių chorų 
— koncertai. Koncerte, 
skirtame populiarios estiš
kos tarybinės dainos ir 
liaudies muzikos atlikimui, 
dalyvavo Valstybinės fil
harmonijos liaudies instru
mentų orkestras ir liaudies 
šokiu ansamblis. ^Dideliu i- 
vykiu buvo G. Ernesakso 
operos “Audrų krantaš” 
premjera; operą pastatė 
teatro “Estija” kolektyvas.

Koncertuose ir spektak
liuose buvo svečių iš broliš
kųjų tarybinių respublikų.

Elizabeth, N. J.
Elizabeth ir Linden LDS 

jaunuolių kuopos organizuoja 
kliuba. Ateinančia vasara bus 
LDS Seimas, o gegužės mėn. 
LDS “bowlingo” turnamentas.

Ačiū 33 kuopai, jos inicia
tyva buvo išrinkta komisija 
pasitarti su jaunuoliais. Pa
sekmės geros. Jau susidarė 
“bowling” tymas.

Kliubas sumanė pirmą pa
rengimą turėti šeštadienį, ko
vo 18 d., 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių Kliube, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Bus lengvų užkandžių ii' 
žaislų. Komisija kviečia vi
sus ir visas dalyvauti.

Komisija.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Čia teisiama brookly- 
nietė Yvette Mądsen, kad 
nužudė savo vyrą leitenan
tą Andrew E. Madseną. v

ĮSITEMYKITE!

Visi Laisvės skaitytojai, LDS 
nariai ir ALDLD nariai, įsitė- 
mykite 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 raštinė 
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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Lietuviu liaudies dainos 
Cooper Union Forume

(Tąsa nuo 3-eio dus.) 
liaudies sielvartą, liūdesį. Taip pat klau
sytojas pajunta lengvą nuotaiką, savai- 
mi prasijuokia, kai Ramoškaitė dainuo
ja “Pamylėjau vakar” arba “Man įsa
kė motihėlė.”

Bronės šaknaitės kompozicijos Birutė 
dainavo dvi dainas: “Prisipažinimas” ir 
“Kur upelis Aimi-Krimi.” Spėju, kad 
Bronės Šalinaitės ir daugelio kitų lietu
vių kompozitorių graži ir gera muzika 
pirmu kartu iš Ramoškaitės lūpų pasiekė 
ausis kultūringos kitataučių publikos. 
Todėl mes galime palinkėti dainos artis
tei Ramoškaitei ir toliau nešti lietuvių 
liaudies dainas į plačiąsias minias.

Taip pat reikėtų lietuviams dažniau 
naudotis tokiais institutais, kaip Cooper 
Union Forum. Būtų gerai, kad žymesni 
kultūriniai forumai būtų skelbiami mū
sų spaudoje. V. B.

LMS News & Views
By MILDRED STENSLER

We warmly welcome the appearance 
of a new LMS National Magazine de
voted to the reporting and discussion of 
the Fine Arts. We trust that it will 
achieve its elected purpose.

I do believe that this LMS magazine 
is the fjrst of its kind to use both the 
Lithuanian and English languages (with 
the exception, of course, of the BULLE
TIN which comes out in mimeograph 
form only). With such a policy, this ma
gazine can reach a greater reading pub
lic. Such a policy will lead to closer re
lationship with the new generation of 
Lithuanian-Americans. ,

Congratulations to “ye” editors, Leon 
Yonik and Olga Martin.

Recently “Liaudies Teatras,” the 
People’s Theater of Brooklyn held a very 
fine symposium. Discussions on various 
theater questions were led by Roy Mi- 
zara and S. Veckys.

Roy Mizara spoke of his 3 pet peeves.. 
These three, — 1. not learning the part 
by heart, 2. overacting,. 3. Unnatural use 
of the human voice, are responsible for 
the very amateurish productions of some 
of our theater groups.

He went on to add that all 3 of his 
peeves were conspicuously absent at the 
premiere performance of his play “NE
SUSIPRATIMAS” at Chicago the week 
before. The play was a tremendous suc
cess because the performers were na
tural. Any overacting would have cre
ated misunderstandings and misinterpre
tations of the author’s message.

Tjhe latter part of the symposium was 
given over to an introduction to one of 
greatest German dramatists, eJohann 
Schiller. eJonas Valentis and Adele Rai
nienė interpreted several stirring scenes 
from one of Schiller’s plays translated 
into Lithuanian as “Klasta ir Meilė.”* * *

The time is drawing nigh for the an
nual LMS 3rd district confab. This year 
the committee has planned a week-end 
celebration. On Saturday March 11, de
legates and guests can “trip the light 
fantastic.” The dance is unusual because 
it will feature the folk dances of many 
nations.

The little country of Switzerland will 
be represented ut>y the Swiss Dance 
Group of New York. They will vie in 
bright color costumes and gay dances 
with the Uthuanian Dance Group. The 
American folk dances will be ably ex
hibited by Michael Herman’s Folk Danc
ers. Then you too can join in these 
dances. They are all lots of fun and com
paratively simple to do. ’

In the interludes, there will be the 
more conservative ball-room and the 
more energetic polka dancing with music 
supplied by George Kazakevich and his 
boys. The Liberty Auditorium Ballroom 
will be arranged with tables and seats on 
the side so that you can have your re
freshments and still dot miss a thing 
going on. *

Delegates are urged to com-e on Sat
urday for the Festival, Bring your 
friends and your guests. Every one is 
invited to the LMS DANCE FESTIVAL.

On the ‘morrow, Sunday, March 12, we 
get down to the business of conference. 
Reports will be heard from all parts of 
the district and reports from the LMS 

3rd district ^committee on the outcome 
of its various ventures.

There are 5 choruses, a theater and a 
children’s group, as well as over 30 fra
ternal or brotherly organizations in this 
district. Each one should be represented 
by at least one delegate. A good repre
sentation will mean a strong active dis
trict. The conference is open to non-de
legates. We appreciate everyone’s inter
est in the welfare of our Lithuanian cul
tural movement. To make time for more 
thorough discussions, the conference 
will start at 10 A.M. and run all day.

Kolūkiu Meiline Veikla 
Lietuvoj

VILNIUS. — Daugelyje respublikos 
kolūkių gyvai veikia meninė saviveikla. 
Susiorganizavę kolūkiečių chorai ruošia
si respublikinei Dainų šventei, dramos 
rateliai stato aktuales pjeses, jaunieji 
kolūkiečiai mokosi tautinių šokių, dekla
macijų.

Šiaulių apskr. Noreikonių kolūkio me
ninė saviveikla, kaip praneša “Literatū
ros ir Meno’’ skaitytoja E. Kiikutytė, ne
seniai suruošė įdomų vakarą. Kolūkiečių 
dramos ratelis suvaidino Žemaitės kome
diją “Mūsų gerasis.” Jaunieji kolūkie
čiai, vadovaujami drg. Vičo, pašoko tau
tinių šokių, padeklamavo eilėraščių.

Skaitytojas Č. Ambraziūnas rašo apie 
Vilkijos apskr. “Saulėtekio” kolūkio jau
nųjų kolūkiečių meninę saviveiklą. Mo
kytojos Aleksandravičienės vadovaujami, 
jaunieji kolūkiečiai pastatė Marcinkevi
čiaus pjesę “Verutė sugrįžo.” Pjesė buvo 
suvaidinta kelių kaimyninių kolūkių sce
nose. Šiuo metu kolūkiečiai ruošiasi Mar
cinkevičiaus pjesės “Šilgalių šeima” pa
statymui.

Didelę paramą kolūkių meninei savi
veiklai teikia viduriniųjų mokyklų moks
leiviai. Žiemos atostogų metu viduriniųjų 
mokyklų saviveiklininkai lankė kolūkius, 
ruošė čia vakarus, koncertus, dalijosi su 
jaunaisiais kolūkių meno kolektyvais sa
vo patyrimu.

Kruonio vidurinės mokyklos mokslei
vis Z. Pliopys praneša apie šios mokyk
los saviveiklininkų išvyką į šefuojamą 
“Gegužės Pirmosios’’ kolūkį. XI klasės 
moksleiviai kolūkiečiams parodė Gorba- 
tovo pjesę “Tėvų jaunystė” ir aptarė 
kolūkiečių ruošiamą Dovydaičio “Vora
tinkliai plyšta” pastatymą.

Visą eilę išvykų į kolūkius, kaip savo 
laiške pažymi skaitytojas Petkus, su
ruošė Veliuonos viduriniosios mokyklos 
moksleiviai. Kolūkių scenose moksleiviai 
parodė Mackevičiaus pjesę “Grįžimas.” 
Po spektaklio buvo aptariami kolūkie
čių meninės saviveiklos ruošiami pasiro
dymai. L. M.

Nauji Eksponatai 
Juliaus Janonio

Muziejuje z
KAUNAS. — Platų įvairios daiktinės, 

rašytinės, ir vaizduojamosios medžiagos, 
liečiančios didžiojo lietuvių liaudies po
eto gyvenimą ir veiklą, rinkimo darbą 
atlieka Šiauliuose įsteigtas Juliaus Jano
nio memorialinis muziejus. Neseniai mu
ziejaus darbuotojai baigė vykdyti me
džiagos rinkimo ir tyrinėjimo darbus 
Biržų mieste ir jo apylinkėse, kur poetas 
gimė, augo ir mokėsi. Buvo padaryta 
daugiau kaip 30 foto nuotraukų, iš gi
minių surinkti laiškai, liečią Janonio gy
venimą ir literatūrinę veiklą. Beržinių 
kame, Janonio gimtinėje, rastas švarkas, 
kurį poetas dėvėjo mokydamasis Biržų 
progimnazijoje. Muziejuje renkama ir li
teratūrinė medžiaga — žurnalai, kuriuo
se Janonis spausdino savo eilėraščius, 
pirmieji atsiliepimai spaudoje apie poeto 
kūrybą, pažangiųjų IJetuvos rašytojų re
cenzijos ir straipsniai. Muziejaus vado
vybė užmezgė ryšius su Leningrado 
mokslo įstaigomis. Leningrade Spalio re
voliucijos išvakarėse Janonis buvo pla
čiai išvystęs revoliucinę ir literatūrinę 
veiklą. Šiuo metu iš Leningrado jau gau
ta naujų Janonio - gyvenimą liečiančių 
biografinių žinių. Iš Leningrado mokslo 
įstaigų numatyta gauti ir naujos daik
tinės bei rašytinės medžiagos.

Šiuo metu muziejaus darbuotojai vyk
do surinktos medžiagos tyrimo ir sist-e- 
matizavimo darbą. Artimiausiu metu di
džiojo poeto memorialinis muziejus bus 
atidarytas plačiai visuomenei.

’ K. Dargužis.

‘Geni j alūs’ Kliedėjimai
Kadaise rašytojas Gorkis yra pasakęs 

daug maž taip:
— Gendančioje buržuazinė santvarka 

pagimdė tokių idijotų, . kurie patys neži
no, ką plepa.

Mums tai prisiminė paskaičius kaž 
kokio Runcės Bandierino “poezijos” rin
kinį, pavadintą “Šilkai ir Vilkai.”

Knygelę sakosi išleidęs tūlas Balys 
Pavarbalys; išleista Brooklyne.

Knygutėn sukišta “eilėraščių,” — ne- 
atspėsite prieš ką nukreiptų!

Nagi prieš Staliną ir Bimbą!
Tai rodo, jog autorius tikrai yra pa-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

sukelti pasaulyje ekonomišką 
katastrofą’’.

Taip rašo Marijonų orga
nas. !

Bet kai Stalinas tebevaikš- 
tinėjo su senuoju rubliu, va
karinėje Vokietijoje jau buvo 
du milijonai bedarbių, o. pas 
mus, Amerikoje, jau turėjo
me keturis ir pusę milijono 
bedarbių!

Irgi, žinoma, Stalinas kal
tas! Kaltas jis,, suprantama, 
ir už tai, kad Rymo Katalikų 
Susivienijimo vadai atsidūrė 
teisme. Kaltas jis buvo su se
nuoju rubliu, dar kaltesnis su 
naujuoju, žmogus eis -— gaus 
mušti, žmogus neis — gaus 
mušti. Stalinas, kunigų Drau
go akyse, daug galingesnis ir 
r.ž jų dievą...

★
Aną sekmadienį į vieną 

parengimėlį atėjo jaunas vy
ras, žydų tautybės, iš Lietu
vos. Baisiuosius karo metus 
jis praleido Lietuvoje. Fašis
tai išskerdė jo visą šeimą. Jis 
irgi išliko tik netikėtu būdu.

Bet štai jo paties istorija.
★

Kauno žydus suvarė į prie
miestį Vilijampolę. Ten įstei
gė žydų gheto. Vieną dieną 
atėjo ir’ pradėjo juos dalinti. 
Viepus statė po dešinei, kitus 
po gairei. Visus tuos, kuriuos 
pastatė po kairei, dvylika 
tūkstančių jų, nuvarė .sušau
dyti. Ten išskirstė grupė
mis po šimtą ir šaudė. Kai 
pastebėjo, kad nacių viršinin
kas pakėlė ranką duoti įsa
kymą šauti, jis krito ant že
mės. Paskui ant jo krito nu- 
š autieji. Naktį jis išlindo iš 
krūvos lavonų ir pabėgo.

Visi dvylika tūkstančių bu
vo sušaudyta.

★
Kai aš būva Ir Kaune 1945- 

1946 metų, žiemą, iš Vilijam
polės buvo belikę tik baisūs 
griuvėsiai. Tik du kaminai, 
išsikišę iš griuvėsių, riogsojo.

Man pasakojo: Vieną die
ną naciai apsupo Vilijampolę 
ir padegė. Kas bandė iš gais
ro pabėgti, tuos sušaudė iš 
kulkosvaidžių! Taip ir likosi 
gheto sumaišytas su siera j a 
žeme!

★
Ir dar štai ką tas vyrukas 

pasakė: Vokiški naciai davė 
komandą, o žmonesz suėmė ir 
juos išskerdė lietuviški na
ciai!

Taigi irgi tik patvirtino tai,

J Lietuvių Konferenciją 
Sveturgimių reikalais, kuri 
šaukiama Chicago j, LDS 21 
kuopa siunčia du delegatus— 
Petrą Smalstį ir Jurgi Nausė
dą. Nuo Moterų Klubo, girdė
jau, kad delegate bus Marytė
Smalstienė ir gal dar daugiau. 
Nuo LLD 188 kuopos, jos 
organizatorius — Gustaitis ii 
nuo LLD 52 k p. — Jonas Gi- 
naitis, ‘ v

Kadangi Cliryslcrio darbi
ninkų streiko galo nesimato, 
tai esu tikras, kad daugelis 
draugų vyks į tą konferenci
ją.

Kalbės Antanas Bimba
Šiemet sukanka 35 metai

KEPALE TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 
sutaupysite pinigų, nesirgsi te, neteikęs išmokėti gydytojui.

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

ir j kitus miestus.
Sa.v. V. LUKOŠEVIČIUS j Tel. EVergreen 4-8802 5 pusi.—Laisve(Eiberty,Uth. Daily)-*-Šešt., Kovo 11, 1950

c 
sišovęs išgarsėti. Matyt, tikisi gauti No
belio premiją.

Bandierinas stengiasi mėgdžioti Atlik
tą Kriukį (židžiūną), bet jam ims daug 
laiko, kol jis galės įsistoti į anojo šiu
šius.

Ryškiausiai save Bandierinas atsire- 
komenduoja šiuo perlu: i

Jei Bimba būtą caras,
aš būčiau jo šuva.

Kada poetas galvoja apie tokią misiją, 
tai, iš tikrųjų, Gorkis neklydo sakyda
mas tai, ką pasakė!

Kai poetas galvoja apie “įstojimą” j . 
šunų veislę, tai mes, aišku, labiau gaili
mės šunų, o ne jo!

dainavo. Buvo suvaidinta juo
kingas veikaliukas. Bravo De
troito moterims už gražų pa
rengimą !

Svarbu ir tas, kad mūsų 
jaunimas energingiau daly
vauja. Moterų dienoje kalbė
jo Rūta Price (Palevičiūtė), 
Detroite gimus ir augus. Ji 
kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai. Jai sekasi mintis reikšti, 
labai pageidaujama, kad ji 
dažniau pasirodytų.

4 Gražiai dainuoja kita jau
nuolė, tai Birutė Merrick 
(Zigmantaitė). Ji turi gražų 
balsą ir puikiai dainuoja su 
savo motina. Rept.

DETROITO ŽINIOS
Lietuvių Literatūros Draugi
jai, tai LLD 52 ir LLD 188 
kuopos bendrai tas sukaktu
ves atžymės. Pasitaiko gera 
proga, nes LLD Centro Komi
teto pirmininkas Antanas 
Bimba atvyksta į Detroitą.

Jubiliejaus parengimai į- 
vyks šeštadienį, kovo 18 d., 
2 vai. po pietų, Hispanų Sve
tainėje, buvusioje Lietuvių 
Svetainėje, A. Bimbos pra-

j kalbos.
i Tą pat dieną, tai yra, šeš-
I tadienį, kovo 18, 5 vai. vaka

re, bus vakarienė Draugijų 
Svetainėje.

Draugijos pirmininkas kal
bės svarbiais klausimais, kaip 
Hispanų Svetainėje, taip ii 
Draugijų Svetainėje. Visi ii 
visos kviečiami dalyvauti.

Atžymėjo Moterų Diena
Kovo: 5 d., Hispanų Svetai

nėje, Moterų Apšvietos Klu
bas buvo surengęs paminėji
mą tarptautinės moterų die
nos, kuri minima 8 d. kovo.

Visą programą išpildė vie
tinės spėkos. Moterų Choras, 
taipgi duetai labai gražia’

NefrWorke nuvertus
Stipriam vėjui New Yorke 

nuvertus ant apartmentinio 
namo stogo 50 pėdų metalini 
kaminą turėjo šaukti policiją 
kaminą nukelti.

Louis Kramer, turtingas 
kontraktorius, nuo teisėjo 
Bailey gav0 leidimą pasisa
kyti kaltu nužudyme žmonos 
ir tuo prisipažinimu išvengti 
elektros kėdės.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartment ų išnuomuotos dvi 

stubos vienoje vietoje, su daug že
mės, visai mieste; rendų neša $175 
į mėnesį. Arti gražios Silver Springs 
beach. Taksai dykai, jei savininkas 
ant vietos gyventų. — $12,000. Be 
agento.

Parsiduoda Floridoje
Parsiduoda 5-kių didelių kamba

rių namas, viena mailė už miesto; 
su visais fomišais. Dveji porčiai su 
skrynais, didelis daržas ir gara- 
džius; vištos ir karvė. $9,000.00. Jei 
pirkikas gyvena ant vietos tai nerei
kia taksų mokėti. Pardavimo prie
žastis: aplinkybės verčia savininką 

Važiuoti į kitą miestą. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės: J. G. 1723 
So. Pond St., Ocala, Florida

• (42-47)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
! įvyks pirmadienį, kovo (March) 13 
1 dieną, pradžia 7:30 vai. vakare, Lie- 
, tuvių Salėje, 29 Endicott St. Visos 
i narės malonėkite dalyvauti, nes bus 
nepaprastai svarbus susirinkimas, 
turėsime aptarti jubiliejinio bankie- 
to reikalą, kuriuomi norime atžy
mėti ALDLD 35 metų sukaktį. Ban- 
kietas įvyks kovo 26 d. A. W.

(44-45)

HARTFORD, CONN.
Literatūros Moterų Klubas rengia 

balių, kuris įvyks kovo (March) 26 
d., pradžia 2:30 vai. po pietų, Lais
vės Choro salėje, 155 Hungerford
St. Bus gerų valgių ir gėrimų, kvie
čiame visus dalyvauti.

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

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.

ką aš girdėjau būdamas Kau
ne, iš pačių lietuvių lūpų.

Tais budeliais žinoma, bu
vo smetoniniai niekšai, sme
toniniai naciams parsidavė
liai. Jie suteršė lietuvių tau
tos gražų vardą. Jais gėdina-
si ir piktinasi visa lietuvių 
tauta.

★
Galvoju aš: Kiek iš tų 

skerdikų pateko pas mus ir 
dabar pikietuioja pažangiečių 
į sta i gas i r p a r e n g i m u s ?

Naujieji lietuviai: Saugoki
tės tų kriminalistų, šalinkitės 
nuo jų, kaip nuo baisiausios 
pavietrės.

J. J. Ka.škiaučius, M. D. :
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964Komisija. (44-45)

j

I JOSEPH BALTAITIS
■ BAR & GRILL

g Tol. A V. 2-4026 g

| DR. JOHN REPSHIS 
g (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS g 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g 
g 495 Columbia Rd. g 
| DORCHESTER, MASS. |

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

■ Telefonas T F T F V I T O A S 
EVergreen 4-9407 ’ * U 1 ± i

Įj| SHUFFLE BOARD

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*1



Vertingai Paminėjo
Motery Tarptautinę

Kovo 7-tos vakarą, Manhat- 
tan Center, New Yorke, įvyko 
iškilmingas paminėjimas Tarp
tautinės Moterų Dienos, kovo 
8-tos, rengtas Amerikos Mo
terų Kongreso newyorkinio 
sąryšio, apimančio vietines 
kuopas ir joms kooperuojan
čias šio didmiesčio moterų 
gru peš.

Įspūdingą programą suda
rė trumpos kalbos ir jaunu 
menininku grupė, kuri protar
piais kalbu įterpdinėjo mūsų 
šalies jr tarptautinę padėtį 
ryškinančius šūkius ir. kai 
kada, posmą atitinkamos dai
nos.

Reikšmingas, vadovaujan
čias kalbas pasakė daktarė 
Weltfish, daktarė Phillips, 
taipgi Ada B. Jackson. Abi 
daktarės, žymios mokslininkės, 
ragino masiniu veiksmu pa
sukti mokslą tarnauti taikai 
ir žmonių gerovei, ne karui. 
Mrs. Jackson kalba daugiau
sia lietė jos lankymąsi atsto
vauti amerikietes Pasaulinia
me Demokratiniu Moterų Fe
deracijos tarybos posėdyje, 
Europoje, iš ten kelionę per 
Maskvą į tolimąją Kiniją j 
Azijos Moterų Konferencija 
Taikai.

Taipgi kalbėjo United Pu
blic Workers Unijos darbuo
tojas Ewart Guinier.

Mrs. M ar j’ Jane Melish 
pravedė rinkliavą šio mitingo 
iškaščiams ir organizacijos to
limesniam darbui už taiką. 
Pirmininkavo Pearl Laws. Už
baigai žodį tarė Muriel Dra
per.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė pasiųsti rezoliuciją prezi
dentui Trumanui, prašant su
stabdyti gaminimą baisiųjų 
atominių - hydrogeninių bom> 
bu. Publikoje paskleista daug 
atviručių su trumpu asmeniš
ku prašymu prezidentui tuo 
pat klausimu. Taipgi dalyvių 
pasiūlyta ir buvo priim
ta rezoliucija protestui 
prieš Mundt Pilių, gięsiantj 
vergija darbo žmonėms. Taip
gi daugelis dalyvių ant vietos 
pasimokėjo. po 50 centų ir pa
sirašė telegramas protestui 
prieš tą bilių.

Pavasarišką nuotaiką darė 
paskleistos tarp dalyvių ką 
tik pražydusių akacijų puokš
telės, ką tik pargabentos iš 
mūsų šalies vakarų, o gal ir iš, 
toliu. R.

AFL ir CIO Viršytos 
Neužtarė Biednyjy

Amerikos Darbo Partijai ii 
kitoms pažangiosioms organi
zacijoms atkreipus visuome
nės domę į nukapotą pašal
pą biednuomenei, pradėjus 
kilti aštrioms kritikoms ir 
protestams, majoras O’Dwyer 
buvo kreipęsis į vietinius AFL 
ir CIO unijų sąryšių viršinin
kus paruošti jam raportą pa
gal unijų turimus duomenis.

Praėjus porai savaičių, AFI 
viršininkas James Quinn, taip 
pat ir CIO viršininkas Morris 
lushewitz sakėsi negalį tokio 
raporto paruošti. Esą, majo
ras turįs teikti jiems “žymių” 
labdarybės tarnautojų talkos.

Įžiūrima, kad tuo stumdy- 
mu klausimo norima jis nu-’

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN! 
šeštadienį, Kovo 11

ARTKINO PERSTATO
Žmogų ir įvykius, Kurie Sudrebino Pasaulį

' "LENIN”
Plati Sovietų Valstybės kūrėjo biografija
MATYKITE TOJ PAČIOJ PROGRAMOJ 

įdomiausius dokumentinius vaizdus apie gyvenimą, literatūrą, 
mokslą ir kultūrą Sovietų Sąjungoj šiandien!

“Moscow Today” 
“They See Again”

STANLEY

MALIORIAI REMIA R AG ANGAUDŽIŲ I Man Patiko Vakarienė 
Mr Taiklios Kalbos

Vis dar {('beprisimena jauPERSEKIOJAMUS VADUS
I.ouis Weinstock, Morris 

Gainer ir Morris Davis, Paint
ers District Council 9-me įsi
galėjusių ragangaudžių tapo 
išmesti iš unijos dėl “komu
nizmo.” Vienok’ savo loka
lu ose gavo narių pažadą pil
nai remti jų kovą už teises 
unijoje. į

Tiktaj astuoni iš 150 daly- i 
vių priešinosi, remti Wein- 
stock’ą ir Davis jų pačių 
lokalu 848-to susirinkime pra
ėjusį pirmadienį. Nesitenki
nant vien pažadu, lokalas ši, 
pirmadienį turės speciali su
sirinkimą svarstyti žingsnius 
p e rse k i o.j a m ų j ų p aram a i.

Gainer’io lokalu. 905-me, 
Bronx, praėjusį penktadieni 
įvykusiame susirinkime pasi
sakyta savo narį ir preziden
tą Gainerį ginti ir vietoje su
mesta $275 tam tikslui. ,

Grasina Atimti Darbus

Greta prašalinimo iš narys
tės, visiems trims prašalina
miems pranešta, kad bėgiu 30 
dienų jie neteks teisės dirbti. 
Tas papiktino net tuos narius, 
kurie politiniai paremdavo 
dešiniuosius. Mostą alkinti 
narius eiliniai unijistai pa
skaitė tuo, kuomi tas yra, 
pikta pardavyste darbininkų Į
reikalų. i

Eiliniai nariai atsimena, ii Į 
daugelis tą atvirai savo loka- i 
lo mitinge priminė, kad pirm ' 
progresyvių ir komunistų įėji- ’ 
mo vadoyybėn, uniją, darbus ( 
ir uždarbius valdė raketieriai j I 
sykiu su. bosais. Nariai su
prato, kad noris sugrįžti vi- ■ 
suotinu valdovu rak'etizmas 
negali tokiu viešai apsiskelb- j 
ti, nes nariai niekad nesutiks

Aštrėja Nesantaika v 
Tarp UFW Nariij ir 
Hilliardo

United Public Workers new- 
vorkietis d įstrik tas pareiškė, 
kad valdinės labdarybės vir
šininkas Hilliard visai nesi
skaito su darbininkų reikala
vimais. Unija reikalauja leis
ti pačiose darbovietėse, darbo 
laiku, išspręsti įvairius nesusi
pratimus.

Unija primena, kad dabar
tiniai valdininkai nuolat blogi
na padėtį. Nuo 1935 iki 1948 
metų rugpjūčio unijos komite
tas iš penkių asmenų kas dvi 

i savaitės susieidavo su depart
ment atstovais ir nesusiprati
mus išspręsdavo. Po to Ililli- 
ardas beleido turėti tiktai \*e- 
ną atstovą, paduodantį skun
dus rastu. Dabar ir tas už- 
drau Ūžiama.

Dėl to, sako u n-i jos šio dis- 
trikto prezidentas Jack Bigei, 
skundai susideda tūkstančiais. 
Pritrūkę kantrybės, geriausie
ji tarnautojai meta tarnybą. 
Visų ūpas nupuolęs. Jis sako, 
kad jeigu majoras nenori da- 
leisti 'visiško įstaigos .sužlug
dymo, turėtų atmesti Hilliar- 
do blogus patvarkymus.

trinti, arba užginti taip, kad 
už tą užgyrimą nukapotos pa
šalpos niekas iš valdininkų 
nebeliktų kaltininku.

“Past The Century Mark” 
“Alexander Pushkin”
7th Ave. tarp 42 ir 41 Sts.
Tel.; WI 7-9686

pasiduoti. Tad raketieriai 
grįžta grobti uniją prisidengę 
melaginga neva kovos • prieš 
komunizmą kauke.

Komunistai, tiesa, labai 
daug prisidėjo sunaikinti ra- 
kefierizmą. Už tai jiems nie
kad nedovanojo raketieriai. | 
•Jie vadovavo kovose už ge
resnes sąlygas malioriams. 
Už tai komunistams niekad | 
nedovanojo bosai.
Kas Yra Weinstock?

Padėjęs nukovoti raketie- 
riu.s, Weinstock 1936 metais 
buvo išrinktas jį dabar išme- 
tusios 9-sios tarybos finansų 
sekretoriumi ir,' su mažomis, 
pertraukomis, juomi tarnavo j 
unijai veik visą tą laikotarpį. Į

Baudžiamas išmetimu Wein- , 
stock jau ne pirmu kartu. 1 
1932 metais jisai buvo nu
baustas už sekretorystę AFI. ’ 
Committee for Unemployment j 
Insurance. Jį tuomet kaltino 
dž veiklą, kuri “priešiška 
AFL politikai.” 1933 metais 
.jis buvo išmestas už prieši
nimąsi pardavikiškai sutar
čiai. 1936 motais visa 9-ji 
taryba buvo išmesta už išrin
kimą Weinstock’o sekretoriu
mi . O 1938 metais jį buvo 
išmetę už komunizmą, už pa
ramą lojalistų Ispanijai ir 
Amerikos Darbo Partijai.

Dabar, iš naujo pučiant re
akciniams vėjams, reiškiantis 
krizei ir didesnei progai dau
žyti unijas ir kapoti algas, 
kompanijos ir raketieriai pir
miausia nori prašalinti iš ke
lio komunistus, ar įtartus ko
munistais, nes jie, neparsi- 
duodami ir neatlaidžiai gina 
unijas* ir darbininkų reikalus 
darbavietėse. U. D.

Ačiū Motery Klubo 
įvykusio Parengimo 
Rėmėjams

Praeito sekmadienio popie- 
tyje Motorų Klubo parengi
mas tenka skaityti (prie kito 
brooklyniečių malonaus pobū
vio. Apie programos tobulu
mą ar netobulumą čia nekal
bėsiu; sprendžiu, jog kas ki
tas apie tai parašys. Aš no
rių padėkoti muzikei B. šak
naitei - Sukackienei už rūpes
tingą programos paruošimą ir 
jos mokinėms: Suzanai Kazo- 
kytei, Sonia Roitman ir. Miri
am Gottlieb už dainavimą ir 
piano skambinimą, prelegen
tės dėstomų minčių gilesniam 
interpretavimui.

Taip pat noriu padėkoti ei
lei darbščių klubiečių, kurios 
paruošė užkandžius, ypač 
draugėms Kazlauskienei, Če
pulienei, Mikniaus, Laukaitie- 

■ nei ir kitoms už skanių pyra- 
j gaičių ir kitko pagaminimą, 
kas pačią pramogą padarė 
malonesne: gi didžiausias
ačiū, tai geraširdei publikai
už gausią paramą, kas duos 
galimybės klubietėms tęsti to
liau jų pasiryžimus visuome
nės ir kultūros srityje.

Aukojo po $2: Thomsonai, 
, Bovinas, F. Kazokienė ir Rep- 
| čys.

Po $1 : Vinikaitiene, K. 
Rėklys, R. Laukaitienė, Bob,
Višniauskas. Naviskienė, S. 
Paužiskaitė, A. Bimba, Elsie 
Bimbienė, Purvėnienė, Nevins, 
Venckūnas, J. Šimkus, Augae, 
Kavaliūnas, Balčiūnas, May 
Merk, Lisajienė, M. Kreivė
nienė, S. Sasna, Mikalaus, 
Tauras, Patašius, Klubo Rė
mėja, Stira, Mizarai, Gali- 
nauskienė, Mažilienė, Gilma- 
nienė, Misevičienė, Draugė, 
M. Draugė, Reinhardt, Pilitz^ 
Konis, Jonas, Reinhardienė, 
P.. Poškaitis, Prakevičienė, J. 
Kalvaitis, K. Milinkevičienė, 
Griškus, Kazakevičienė, Jan
kaitis, Weiss, Cedronienė, ši-

senokai (vasario 18-tą) įvyku
si LDS I kuopos vakariene ir 
ten vestoji kalbų programa. 
..Ji buvo visai skirtinga tuomi, 
kad kiekvienas pašauktasis 
pasakė ką nors skirtingą nuo 
jau pasakyto, naują: kas pa
kvietimą veikti, kas Į pramo
gą ar susirinkimą. O netu
rėjusieji ko būtino praneš
ti susiprato sustoti neieškoję 
savo kalbai užbaigos per de- 
setką ar daugiau minučių.

Greta kitu (apie dviejų de- I 
šimtų), pirmininkavusio tą 
vakarą ' A. Gilinami buvusių 
iškviestų kalbėti, radosi ir ką 
tik sugrįžusieji iš viešnagės 
Floridoje* Wm. Skuodis ir Ele
na Jeskevičiūtė. Elena savo 
kalboje Floridos nelietė, ap
sistojo gvildenti svarbą jauni
mo mūsų judėjimui. Tačiau 
Skuodis pasakė labai origina- i 
lę kalbą apie Floridą i)' dėl 
ko tas ar kitas dalykas ’jam 
tai)), o ne kitaip atrodė. Jis 
pagyrė floridanus lietuvius už 
draugingumą, palaikymą or
ganizacijų ir veiklos, kas nėra 
jau' taip lengva mažu skai
čiumi gyvenant. Sakė, jog 
turinčiam dolerių gausų ište- 
kliu smagu nuvažiuoti ten pa
sidairyti ir pabūti, bet turin
čiam ieškotis darbo ir iš jo 
gyventi, jis nepatarę ten sku
bėti. Geriau1 nuvažiuoti apsi
žiūrėti pirm kėlimosi ten gy
venti, sake jis.

Skanią ir gausią vakarienę 
pagamino Ona Višniauskienė 
ir Mary Zeakus, 0 paduoti 
vakarienę talkino Geraldine 
ir Mary Ann Wilsonaites ir, 
regis, vioma kita iš suaugusių
jų. Vyrai aptarnavo alumi, 
kurį dovanojo, juomi visus 
svečius pavaišino Petras Ka
zickas, kuopos iždininkas. Už 
tai .jam, greta gaspadipių, 
kalboj tįsieji suteikė užpelnytų i 
pagyrų. Svečių buvo pilno
kas anditorijos Brown Room.

N. Ri

Gražus Pasirinkimas 
Knygy

Lietuvių Literatūros Drau
gija jau yra išleidus 56-šias 
skirtingas knygas ir brošiū
ras. ši organizacija daug 
prisidėjo prie pakėlimo Ame
rikos lietuvių kultūrinio pra
si 1 a v i n i m o. J a u n o k al bant 
apie tai, kad per savo 35-rių 
metų veiklą jos kuopos ir aps
kričiai surengė desėtkus tūks
tančių įvairių parengimų — 
prakalbų, paskaitų, prelekci- 
jų, Dalių, piknikų, vaidinimų 
ir kitokių, — bet Draugijoj 
šimtai vyrų ir moterų išsila
vino, taip kad dabar eina į- 
vairiose lietuvių organizacijo
se viršininkų pareigas.

Dabar Lietuvių Literatūros 
Draugija skelbia nupigintų 
knygų išpardavimą. Viena, 
norima centre daugiau vietos 
padaryti naujoms knygoms, o 
kita — paskleisti daugiau ap-
švietos. Knygų skelbimai bu
vo Laisvėje. Yra ir knygų su
rašo lapeliai, kuriuos pagei
daujantiems suteikiame vel
tui.

Galima ir asmeniškai apsi
lankyti į LLD centrą, kuris 
yra Lietuvių Kultūros Centre, 
110-12 Atlantic Avė., Rich-
mond Hill 19, N. Y., ant an
trų lubų, ir knygų pasipirkti.

Rejpt.

mėnienė, O Totanis, Wareso- 
nas, Lideikis, Martin Podgals- 
kis, Jusaitis, G. Andriuškevi
čius, M. Klimas, V. Balkus, 
Bladas Zoruba $1.10, J. Kli
mas, J. Urbonas, V. Binkie
nė.

Po 50 c. Višniauskienė, Ag
nes Blass.

K artu su sm ui kiomis' $71.81, 
Ačiū visiems.

M. K. Pirmininkė,
K. Betrikiene.

Mano Nuomonė 
KasLink Filmos 
'Paparčio Žiedas”

Mano nuomone, Geo. Klimo 
lietuviška filmą “Paparčio 
žiedas” vykusiai nufilmuota. 
Ji daug goriau išėjo filmoje, 
negu kad taip vaidinant. Mat, 
prieš filmavimą /i buvo pa
taisyta,. pagerintai.

Filmą, buvo rod/yta kovo 4-' 
tą ir 5-tą dienomis, Kultūros 
Centre, Richmoifd Hill, ir ma
tyt, kajij ji publikai patiko, 
žiūrėto.pti, matydami filmoje 
savo lietuviškus aktorius, dai
nininkus ir šokikus, džiaugė
si, gėrėjosi.

Patartina kitų miestų pra
mogų rengėjam pasikviesti 
draugą Klimą su šita filmą ir 
turėti 'gražius vakarėlius, ro
dant ją.

Beje, pasirodo, kad drg. 
Klimas gali nufilmuoti bile 
veikalą. Tik, žinoma, tam rei
kia finansų ir pagalbos jam 
jo darbe.

Taigi, menininkai, turime 
apie tai pagalvoti.

Jonas Juška.

LMS III APSKRITIES 
KONFERENCIJA

.Rytoj, kovo 12 d., lygiai 
10:30 ryte prasidės LMS 3 
Apskrities metinė konferenci
ja. Adresas: Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Dele
gatai ir svečiai sueikite laiku. 
Kiekvienas pavėlavimas truk
do konferencijos darbui.

LMS 3 Apskr. Komitetas.

IEŠKO DARBO

Ekspertas bučeris ieško pastovaus 
darbo mėsinėje (burčernėje). Pra- 
šua rašyti šiuom antrašu: c/o Lupo 
Real Estate, 3914 9th Ave., Brook
lyn, N. Y. • (43-45)

FGZAMTNTJO.TAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
♦

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

TINTI

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

Kviečia Gegužes 1 Pa
siruošti Konferencijon

žymių unijistų iniciatyvą 
susidarė Laikinasis United La
boj’ and People’s Committee 
for May Day. Tas komitetas 
kviečia visas organizacijas ir 
gegužine suinteresuotas Įstai
gas atsiųsti delegatus pasita
rimui.

Pirmoji gegužinės reika
lams konferencija Įvyks kovo 
25-tos popietį, 1 vai., Webster 
Hall, 119 E. 11th St., .New 
Y orke.

Darbininkai šapose prašomi 
rinkti, siųsti delegatus, atsto
vus.

Delegatų įgaliavimus siųsti

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Kambariai

Pasirandavoja 2 baksiniai kamba
riai su maudynėm ir galima naudo
tis virtuve .Vienas blokas nuo Sub
way ‘stoties. Telefonas REpublic 
9-1506. (45-47)

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE I 

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. j 
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis) 

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

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

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 Barberiai 

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: F.Vergreen 4-R174

TELEPrfONE
STAGG 2-5043

CO6^’

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIj/OTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lafsnluotas 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.
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ir visais reikalais kreiptis ko
miteto raštinėn, 27 Union Sq., 
New Yorkė. Raštinė dabai’ 
atdara iki 6:30 darbo dieno
mis. Telefonas ALgonquin 4- 
7900.

Komiteto priešakyje' dar
buojasi žymūs unijų darbuo
tojai, Louis Weinstock (se
kretoriumi) iš maliorių uni
jos, Leon Straus (kasininku) 
iš kailiasiuvių.

Svarbus Susirinkimas
Visi L. K. Klubo nariai pra

šomi atvykti i susirinkimą ko
vo 14-tos vakarą, naujosiose 
patalpose. Turėsime atlikti 
daug labai svarbių ir skubių 
reikalų. Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Namas

Parsiduoda 6 šeimų mūrinis namas 
su maudynėm, 4 ambariai tušti, vie
nas blokas nuo subway, visi kam- 
bariai baksiniai. Kaina $4,500, /mo
kėjimas $2,000. Telefonas REpublic 
9-1506 (45-47)

| SHALINS 1
B §

(Shalinskas) ž

1
^ FUNERAL HOME į

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

Woodhaven, N. Y.
KSuteikiam garbingas laidotuves £

Koplyčias suteikiam nemokamai •: 
visose dalyse miesto. i’

(
Laidotuvių Direktoriai: «

F. W. Shalins-J. B. Shalins |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 EVcrgreen 4-0203




