
Hitlerinė Kultūra Bostone.
Lietuvių Koncerto Jie Ne

sulaikė.
“Nesusipratimas’’ Detroite.
O Sekmadienj—Liberty 

Auditorijoj.
Rašo R. MIZARA

Na, tai ir Bostono lietuviai 
paragavo hitlerinės kultūros!

Kaip žinia, balandžio 16 
dieną South Bostone įvyko 
Lietuviškos Gintaro radijo va-

“Jei jie būtų galėję, būtų 
atlikę pogromus ir čia, pana
šiai, kaip atliko Clevelande 
Literatūros Draugijos kuopų 
bankiete !. . .”

Vadinasi, ir Bostono 
rinkikai uždavė smūgį 
riemš dipukams!

Dainavo ton lietuviu chorai, 
solistai: susirinkę buvo arti 
pusė tūkstančio žmonių, kul
tūriškų, mylinčių lietuviškas 
liaudies dainas, lietuvių.

Taip buvo salėje.
O jos išlaukyj kryžiokai 

buvo suorganizavę savo “me
no festivali”—baubimo, stau
gimo “festivalį.”

čia tai jau buvo hitlerinis 
menas, atgabentas iš Vokie
tijos.
. Tarp šitų baublių, man ra
šo iš Bostono vienas asmuo, 
buvo tokių, “kurių rankos dar 
šlapios nuo Lietuvos žydų ir

hit! c- 
pado-

kši pBet koncertas vyko, 
buvo ruoštas. “Kai hitleriniai 
vilkai staugė gatvėje,” rašo 
tas pats asmuo, “tai mūsų 
menininkai dainavo estrado
je, o publika juos šiltai įverti- 
no. . •
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SOVIETAI REIKALAUJA IŠTRAUKT 
IJANKIU-ANGLŲ ARMIJĄ IŠ TRIESTO
Sovietų nota sako, jie pavertė 
Triestą karine savo baze
London. — Sovietų Sąjun

ga pareikalavo, kad Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Franci ja ištrauktų savo 
kariuomenę iš Triesto uos
tamiesčio ir aplinkinės sri
ties.

Sovietų vyriausybė kalti

Naciai ruošiami j vakaru 
Vokietijos atstovus

kad 
lai-

T rumunas šaukė redaktorius 
smarkiau rašyt prieš Sovietus
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I ŠNIPAS BUDENZ SUSIPAINIOJO, 
“SV1EČYDAMAS” PRIEŠ LATTIMORE

Dienra^tis “The Boston He
rald” rašo:

“Pikietininkų keiksmai ne
sulaikė lietuvių koncerto...”

Matot!
Klerikalų “Darbininkas” 

žymi, jog koncertas buvo pi
ki etų o j am as dėl to, kad jis 
“yra komunistu remiamas.”

Vadinasi, jei 
remia lietuvių 
jis reikia hitleriškais 
mais biaurioti!. . .

Kur čia logika?!

Frankfurt, Vokietija. —j 
Vakarinės Vokietijos val
džia lavina 90 buvusių na
cių, kaipo būsimus savo 
ambasadorius, konsulus bei 
kitus atstovus svetimiem 
kraštam. Tie asmenys—tai 
buvę Hitlerio užsieninės 
ministerijos nariai.

Tokį nacių paruošimą 
ambasadoms - atstovybėms 
pripažino dr. Wilhelm 
Haas, kurį vakarų Vokieti
jos premjeras Adenaueris 
paskyrė parinkti .būsimus 
atstovus užsieniams.

Vakarų Vokietijos “val
stybė” yra užimta ameri
konų, anglų ir francūzų.

na Ameriką ir Angliją, 
jos įsteigė karinę savo 
vynų bazę Trieste.

Sovietų nota tvirtina, 
jog amerikonai, anglai ir 
francūzai sulaužė talkinin
kų taikos sutartį su Itali
ja. Ta sutartis nusprendė, 
kad Triestas su apskričia 
turi būti laisvas kraštas 
Jungtinių Tautų globoje.

Sovietų Sąjunga reika
lauja vykdyti sutartį — 
tuojau atšaukti okupacinę 
svetimųjų kariuomenę iš 
Triesto ir įsteigti civilinę 
valdžią.

(Triesto uostamiestis su 
apylinke pirm Antrojo pa
saulinio karo buvo Italijos] 
valdomas.)

Washington. — Preziden
tas Trumanas šaukė Ame
rikos laikraštininkus stip
riai remti savo valdžios po
litiką “dėl taikos ir pasau
lio laisvės.” Jis kartotinai 
smerkė sovietinę politiką, 
vadindamas ją “pavergianĮ- 
čiu imperializmu.”

Trumanas kalbėjo poki- 
lyje Amerikinių Laikraščių 
Redaktorių Draugijos.

Jis, tarp kitko, žadėjo pa- 
smarkint 
so” 
pagandą
Kartu Trumanas skundėsi, 
kad Sovietai, skleisdami 
priešingas radijo bangas,

“Amerikos Bal- 
radijo ir spaudos pro- 

prieš Sovietus.

komunistai 
koncertą, tai 

keiks-

Plinta eilinių laivakroviu 
streikas Londone
London. — Streikuoja jau 

7,000 laivakroviu, nepai
sant, kad jų unijos virši
ninkai liepia jiems dirbti, 

i Streikieriai reikalauja su
grąžint tris pernykščio 
streiko vadus, kurie buvo 
pašalinti iš darbo su unijos 
vadų užgyrimu.

Dabartinis streikas su
stabdė 41 laivo prikrovimą 
bei iškrovimą.
Darbiečiu-“socialistų” val

džia grasina pašaukti dar
ban kareivius ir jūreivius.

Mes esame giliai įsitikinę, 
jog šis hitlerinių gaivalų “žy
gis” išjudins prie darbo 
kiekviena pažangų lietuvį, 
kuris ligi šiol buvo pas.vvis.

Juo daugiau priešas keikia, 
puola, juo veiklesni mūsų: 
žmonės privalo būti.

Rengti daugiau pramogų, 
apdairiai rengti.

Aiškinti žmonėms, kas per i Džiaugsmas Izraelyje del 
paukščiai tie. kurie taip žiau- ■ Sovietu politikos link 
riai puola lietuviška meną, 
lietuvių liaudies dainas ir 
tuos, kurie jas atlieka.

Nežiūrint, kiek pastangų 
kryžiokai deda hitlerizmui 
sutvirtinti tarp lietuvių, jie 
savo tikslo nepasieks; jie pa
tys pirmiau galvą nusisuks, 
negu sulaikys progreso eigą! 1

Ta Prūsnika Vilnyj rašo:
“Chicagiečių artistų kelionė 

Detroitan apsivainikavo di
džiausiu pasisekimu. R. Mi- 
zaros pjesė “Nesusiprati
mas,” sakoma, geriau suvai
dinta negu Chicagoj. žmonių 
buvo kupiniausia salė.

“Taip man raportuoja Ur
šulė Palevičienė, kuri šį pir
madienį atvyko Chicagon.

“Detroitiečiai labai ir labai 
pasitenkinę chicagiečiais vai
dintojais. Neperdėsim pasa
kę, kad publika į juos įsimy
lėjo.

“Be to, 
šėrininkų 
sveikinti,
bet Uršulė Palevičienė mano, 
kad aukų bus iki keturių 
šimtų .

Sveikinam chicagiečius ar
tistus! Sveikinam ir Detroito 
draugus-drauges.”

Jeruzalės
Tel Aviv. — Izraelio val

džia džiaugiasi, kad Sovie
tų Sąjunga atsisakė remti 
Jungtinių Tautų sumany
mą, reiklaaujantj paversti 
Jeruzalę tarptautiniu mie
stu, kuris būtų Jungt. Tau- 

] tų globoje.
Tokiame atsitikime Jeru

zalė galėtų tapti anglų- 
amerikonų, 
centru, kaip įtarė sovieti
niai politikai.

imperialistų

ATHENAI. — Graikijos 
premjeras Plastinas slaptai 
tarėsi su Jugoslavijos Tito 
atstovu. Numatoma Tito 
susiartinimas su Graikijos 
valdžia.

rinkta auku Vilnies 
suvažiavimui pa-

Tikrai dar nežinau,

čikagiškiai Liaudies Teatro 
artistai, vadovaujami S. J. Jo- 
kubkos, kaip žinia, “Nesusi-

Kiny Liaudininkai arti 
Hainano sostinės

Hong Kong. — Įsiveržę 
į Hainan salą, Kinijos ko
munistai - liaudininkai at
ėmė iš čiang Kai-šeko tau
tininkų Fušan miestą ir už
ėmė pozicijas už 7 mylių 
nuo čiangininkų sostinės 
Hoihow toje saloje.

Tūkstančiai partizanų 
padeda liaudininkams ka- 

armija. 
paplati- 
ruožtus 
dalyje.

nanti prieš Čiango
Liaudininkai dar 

no savo užimtus 
šiaurinėje Hainano

New Yorko Times kores
pondentas teigia, kad Liau
dies Armija, turbūt, štur
muos ir užims mažesnę Ču- 
san salą, karinę čianginin- 
kų bazę, netoli Šanghajaus.

Būsianti uždaryta angly 
propaganda Čechoslovakijoj

Praga. — Teigiama, kad 
Čechoslovakijos valdžia 
rengiasi uždaryti Anglų 
Žinių Įstaigą. Sako, jog an
glai po žinių priedanga 
skleidė melagingą propa
gandą prieš liaudišką Če
choslovakijos respubliką.

Trys cechai jau apleido 
tarnybą anglų propagan
dos įstaigoje.

Kalkuttoj cholera 
numarino 1,233

pratimą” statė Detroite ba
landžio 16 dieną.

Matyt, ten kryžiokai jau 
atkando dantį, — jau nebe- 
pikietavo. O jei jie ir būtų 
ten darę taip, kaip darė 
South Bostone, nieko sau ne
būtų laimėję.

Beje, tą patį veikalą Brook- 
lyno Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai, vadovaujami Jono 
Valenčio, statys Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill’yj, 
sekmadienį, balandžio 23-čią 
dieną.

Lake Success, N. Y. — 
Pasaulinė Sveikatos Orga
nizacija pranešė Jungti
nėms Tautoms, jog Indijos 
didmiestyje Kalkuttoje per 
15 savaičių mirė 1,233 as
menys. Choleros maras vis 
labiau plinta.

G. Vargas kandidatuoja į 
Brazilijos prezidentus

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Buvęs Brazilijos pre
zidentas Getulio Vargas 
bus Darbo Partijos kandi
datas į prezidentus atei
nantiems rinkimams rude
ni.
Karininkų sukilimas 1945 

metais nuvertė Vargaso 
valdžią po 15 metų jo pre
zidentavimo.

nustelbia “Amerikos Bal
są.”

Prez. Trumanas sakė:
“Mums n

naudoti visas privačias ii 
valdines priemones apšvie- 
tai prieš Sovietus ir komu-1 Washington.' — 
nizmą.” j tadienj “kazionas”

Tūli korespondentai iš to | bouis_ F. Budenz “sviečijo” 
suprato, kad Amerikos vai- tyrinėjančiai Senato. komi- 
džia platins savo šnipu tin- ^i.lkii, kad jam tiktai “kiti T 1 v • • - T ,' .»~ -C . J . •. r.

Prisipažino, jo^ niekad nematė 
eikes pilnai pa- Lattimore komunistų sueigoje 
sas privačias ir o J

Ketvir-
šnipas buvę kalbama

mus, kur nuo 1937 metų 
apie prof. 

Lattimore kaip “Sovietų 
agentą.”

Jeigu Budenz taip “gerai 
atsimena” senuosius daly
kus, tai Lattimore’o advo
katas Fortas užklausė Bu- 
denzą apie jo straipsnį, iš- 

pirmininkas spausdintą Colliers žurnale 
dus kaipo padėjėjus kovoje!sen. Tydings ir jos advoka- 1949 m. kovo mėnesį:

je, Lotynų Amerikoje ir ki- Skalavo atsakyti: —.Ar Bū
tose pasaulio dalyse. denz pažino Lattimore’ą,

suprato, kad Amerikos vai- tyrinėjančiai Senato . komi

klą užsienyj, ypač kaimy
niškuose Sovietam kraš
tuose.

saxe," jog profesorius 
Owen J. Lattimore “pri
klausęs komunistų kuope-

Trumanas gyrė dešiniuo- i lei j1’ šnipavęs Sovietam, 
sius amerikinių unijų va-! Komisijos

prieš komunizmą Europo-1 tas Edward Morgan parei

3 didžiąją vakariniu kraštą ministrai 
svarstys šaltojo ir karštojo karo planus

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson (užsienio 
reikalų ministras) susitarė 
su užsieniniais Anglijos ir 
Francijos ministrais, ką 
jie svarstys, kada susirinks 
Londone gegužės mėnesį, 
būtent:

Sustiprinti vakarinių 
kraštų bendi-adarbiavimą 
šaltajam karui prieš Sovie
tų Sąjungą.

Ka daryti dėl to, kad če- 
choslovakija ir kiti Sovietų 
kaimynai varžo bei pavaro 
tūlus anglų, amerikonų ir

Rumunija suvalstybina 
turčių viešbučius

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia perėmė į 
valstybės nuosavybę vieš
bučius ir aukštesniojo vi
durinės klasės sluoksnio 
namus, kurie buvo dėl pel
no parsamdomi.

Bet valdžia nekliudo 
darbininkų, profesionalų ir 
smulkiųjų biznierių namų; 
palieka juos privačioje 
žmonių nuosavybėje.

tu c

Francijos išdavikui 
atleista bausmė

Paryžius. — Francūzų 
valdžia paleido iš kalėjimo 
rašytoją Henri Berandą, 
kuris bendradarbiavo na
ciams karo metu. Už tai jis 
li944 metais buvo nusmerk- 
tas mirti. Ta- bausmė pas
kui pakeista kalėjimu. O 
dabar jis paliuosuotas, esą, 
todėl kad sergąs pavojinga 
širdies liga.

Naujoji Kinija turi ir 
rakietiniu lėktuvij

Kobe, Japonija. — Ame
rikinis korespondentas 
Lynn Chase, plaukdamas 
laįvu iš Kinijos; pranešė, 
jom matė skraidant rakie- 
tinius (džetinius) kinų 
liaudininkų - komunistų 
lėktuvus. Jisai sako, liau
dininkai turi ir japoniškų 
ir amerikinių lėktuvų.

Chase spėja, kad Kinijos 
Liaudies Respublika iš So
vietų gavus rakietiniu lėk
tuvų.

francūzų diplomatus bei 
korespondentus; kaip išlai
kyti karinės žvalgybos 
“teises” Baltijos Jūroje ir 

‘tėmytojus” 
Sovietamskaimyniškuose

kraštuose.
Užsieniniai

Anglijos ir Francijos
Amerikos, 

mi
nistrai taipgi tarsis apie 
vakarų Vokietijos įtrauki
mą į vakarinių tautų blo
ką, apie taikos sutartį su 
Japonija ir apie karinę pa
ramą Viduriniams Rytams

munizmą.
prieš ko

— Kai tamsta kalbėjais! 
su Colliers redaktorium

> apie to straipsnio talpini
ai1 mate jį bet kokiame ko-' mą, ar redaktorius statė 

j klausimą: Ar tamsta tvir
tini, kad Lattimore ir Jo
seph Barnes, buvęs N. Y. 
Herald Tribune korespon
dentas, veikė kaip komu
nistų agentai?

— Neatsimenu, — atsa
kė Budenz.

Tada advokatas pasiėmė 
stenografinę kopiją redak
toriaus pasikalbėjimo su 
Budenzu ir perskaitė:

— Ne, aš ne tvirtinu, kad 
jiedu yra komunistų agen
tai, — atsakė Budenz re
daktoriui.

Čia Budenz susimaišė ir 
vėl ėmė mikčioti, kad aš, 
girdi, tada “ne po priesai- 

redakto-

munistų susirinkime?
Budenz paraudo, mikčio-1. 

| jo ir prisipažino, kad jis 
pats niekuomet nematė 
Lattimore’o jokiame komu
nistu susirinkime ir visai 
jo nepažino.

Taigi Budenz ėmė šlubai 
pasakoti, kad Jack Stachel,i 
Kom. Partijos komiteto 
narys, ir seniau buvęs par
tijos sekretorius Earl 
Browder, girdi, sakę Bu-i 
denzui, kad Lattimore pri
klausęs Komunistų Parti
jai ir veikęs kaip “Sovietų
šnipas.”
- Budenz buvo pašauktas 
kaip svarbiausias republi- 
kono senatoriaus Joe Mc- j,

Australija bijosi 
japonu atginklavimo

Melbourne, Australija.— 
Australijos apsigynimo mi
nistras Eric J. Harrison 
bijo, kad generolas MacAr
thur neatgaivintų karinę 
Japonijos galybę. Jis prašė 
“vakarų” šalis pastoti kelią 
naujam pavojui iš japonų 
pusės.

Harrisonas kartu stebė
josi, kodėl Anglija vis dar 
nenušluoja Malajos patri- 
iotų - partizanų. Tai esąs 
“pasakiškas” anglų 
džios ištižimas.

val-

Lenkijos kardinolas 
pas popiežių

Roma. — Lenkijos kar
dinolas Adomas St. Sapie- 
ha atsilankė pas popiežių 
Pijų XII. Nepranešta, apie 
ką jiedu kalbėjosi.

Po kardinolo išvažiavimo 
iš Lenkijos į Romą, lenkų 
vyskupai pasirašė bendra
darbiavimo sutartį su val
džia, kuri todėl užtikrino 
bažnyčiai laisvę tikybos da
lykuose ir pripažino religi
nių pamokų teisę mokyklo
se.

Pranešama, jog aukštieji 
Romos dvasininkai reika
lauja, kad kardinolas Sa- 
pieha pasmerktų tą sutar-! 
tį-_________

RIO DE JANEIRO.
Brazilija siunčia pulkinin
ką Carlosą B. Junio j Jung
tines Valstijas prašyti 15 
milionų dolerių paskolos.

ORAS. — šiltoka giedra.

riui.
Fortas klausė:
— Ar tamsta 

kokių tiesioginių 
mu?

Budeųz atsakė:
— Aš niekuomet nema-

„ čiau 
siąs, kad valdžioje esą bei čiau 
buvę keli šimtai komunis- apie j0 priklausymą Komu- ' 

nistų Partijai.
Parodymai, kam
Lattimore tarnavo
Senato komisijos advoka

tas Morganas parodė, jog 
laike Suomijos karo su So
vietų Sąjunga Lattimore 
rinko pinigus Suomijai;

Latti-dymui, 
more, būdamas valstybės

tu buvęs ir “sovietinių šni
pų galva” Amerikoje.

Sen. McCarthy
jog tas “svietkas”

turi bet
parody

/

gyrėsi, 
parody- Lattimore’o; nema- 

i]1 lokiu dokumentu C G

tų.
Louis Budenz kadaise 

tarnavo. komunistinio dien
raščio N. Y. Daily Worke- 
rio administracijoj; paskui 
persimetė pas kunigus, ka
da jie pažadėjo jam “pro
fesoriaus” vietą. Nuo to 
laiko Budenz tapo profe
sionaliu valdžios “svietku” ] kad Lattimore rėmė ir re- 
prieš komunistus, progre-1 mia Marshallo planą prieš 
syvius unijų vadus ir arės-1 komunizmą ir kad dauge- 
tuojamus deportavimui [ lyje savo raštų jis griežtai 
sveturgimius.

Budenz pasakojo Senato 
komisijai apie Komunistų 
Partijos vadų susirinki-

Streikuoja 200,000 
Čilės studentų

Santiago, Čilė. — Strei
kuoja jau 200 tūkstančių 
universitetiniu studentu vi
soje Čilėje.

Streikas išsivystė kaip 
protestas todėl, kad valdžia 
$750,000 sumažino metinę 
paramą Concepcion Uni
versitetui.

Suomija išdavė Sovietam 
3 karinius piktadarius

Helsinki.
valdžia pi

_ I Sąjungai t:
* • 1 • I

išstojo prieš komunistų po
litika.

Generolas Elliot Thorpe, 
buvęs vyriausias karinių 
Amerikos seklių vadas, pa
liudijo komisijai, kokius 
“naudingus” patarimus 
Lattimore davė tam gene
rolui prieš Sovietų Sąjun
ga.
Senatorius Th. Green gar

siai perskaitė ištrauką iš 
vienos knygos, kur sako
ma:

— Jeigu naujoji Kinijos 
Liaudies Valdžia pasirody
tu gabi valdyti milžinišką 
Kinijos žemę be rimto pasi
priešinimo vidui, tai jos 
atstovai turėtų būti priimti 
į Jungtines Tautas.

Sen. Green užklausė:
— Ar tai galėtų būti ko

munisto raštas?
Budenz atsakė:
— Kas taip rašo, tai tik

rai remia komunistų liniją. 
Tada senatorius Green ir 

parodė naująją republiko- 
nų vado John F. Dulleso 
knygą, kuri taip rašo apie 
Kiniją.

Suomijos 
Sovietų 

nms kri
minalistus, tame skaičiuje 
du sovietinius piliečius.

Sovietų vyriausybė pirm 
naujųjų metų reikalavo iš
duoti 56 didžiuosius kari
nius nusikaltėlius.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

Prelatas Krupavičius vakar 
ir šiandien

Ko čia atvažiavo tie vokiečiai? ?yri)0S ,mi"istr.as gIasina
“pasirinkt Sovietus”

Kas Lietuvoje šiandien 
i atsimena kunigo Krupavi- 

President, GEORGE WARES; Sccr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS ^a?S. /ardą? Nedaug kas.
Editor, roy MiZARA O jei ir atsimena, tai taria

— ! jį su panieka ir neapykan- 
$800i ta. Jo vardas yra neatski- 
$4’00 riamas nuo juodžiausios 
$9.001 reakcijos buržuazinėje Lie- 

į tuvoje, nuo tos kruvinos 
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., antiliaudiškoS l)olitikos kll- 

under the Act of March 3, 1879. " 1

United 
United 
Queens 
Queens

SUBSCRIPTION RATES
States, per year .......... $7.00
States, per 6 months $3.75 
Co., per year ............. $8.00
Co., per six mos.

Canada 
Canada 
Foreign 

$4.00 ■ Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months $4.50

ri atvedė i valdžia smetoni
ni fašizmą, v-

Kunigas Krupavičius iš
kilo į buržuazinės Lietuvos 
politinio gyvenimo avansce
ną, kai jo vyresnieji kon-

Nėra Logikos
Klerikalai, fašistai ir socialistai, visi išvien, nuolat 

unisonu rėkia, ragindami Trumano vyriausybę perse
kioti komunistus, pulti, vadinasi, visus pažangiuosius 
žmones, nes šiandien pasenus kiekvienas pažangesnis! fratrai Olšauskas, Bartuš- 
žmogus yra apšaukiamas komunistu. Atsiminkime, sa- ; ka, 'Steponaitis, 
vais laikais prezidentas Rooseveltas ir Rooseveltienė bu- buvo priversti atsisakyti 
vo apšaukti komunistais.

Jie ne tik rėkia, šaukia, bet organizuoja arba kursto 
iš Vokietijos atvykusius hitlerinius galvažudžius naudo
ti terorą prieš pažangiuosius žmones.

y. maždaug toks pat plo
tas, kurį valdė 150,000 ma
žažemių valstiečių. Apie 
50,000 bežemių valstiečių, 
padavusių pareiškimus že
mei gauti, gavo iš krikde
mų “žemės reformos” ko
misijų neigiamą atsakymą. 
Bet ir gavę žemės valstie
čiai buvo palikti be jokios 
pagalbos. Rezultatas buvo 
tas, kad žeme nuolat slydo 
iš naujakurių ir kitų ma
žažemių rankų ir vėl kon
centravosi buožių ir senų 
bei naujų dvarininkų ran
kose. Tai ir buvo vienas

į Krupavičiaus 
“žemės reformos” tikslų. 
Žemės ūkio visuotinio su
rašymo duomenimis, jau 
1930 metais, t. y. tik 8 me-

Purickis Pagrindinių / / V —

mas butų puolamas žiauriausiomis priemonėmis, pana
šiai, kaip Vokietijoje ir Italijoje šis judėjimas buvo puo
lamas, kuomet ten viešpatavo Hitleris ir Mussolinis.

Italijoje ir Vokietijoje, kaip jau žinoma, viešpatau
jant fašizmui, komunistinis judėjimas buvo pavarytas 
pogrindin, komunistai buvo žudomi ir kalinami.

Apuokams, kurie nedrįsta pasižiūrėti į saulės šviesą, 
atrodė, kad tuose kraštuose komunistinis judėjimas nie
kad neatsistos ant kojų. Toks buvo žiaurus fašistinis re
žimas !

Italijoje, pavyzdžiui, prieš komunistinį judėjimą siau
tėjo ne tik Mussolinio galvažudžiai, bet ir Vatikano 
agentai. Vatikanas buvo sudaręs su Mussoliniu sutartį 
kovai prieš komunizmą.

Bet kas gi šiandien yra tokioje Italijoje?
Leiskime kalbėti lietuviškų klerikalų laikraščiui 

“Draugui”. Štai, šių metų balandžio 15 dienos laidoje ta
sai Marijonų laikraštis savo editoriale rašo:

“Italijos komunistų partija giriasi tujinti pustrečio
milijono narių. Girdi, nė viena kita partija Europoj to- Krupavičius buvo pagrin-
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nuo vilties susisukti sau 
gūžtą jo didenybės hercogo 
Vilhelmo von Uracho, jų 

| paskelbto “Karalium Min- 
I daugu II,” dvare. Krupavi- 
! čiaus debiutas buvo jo da- 
! lyvavimas rengiant pirmą- 
i ją buržuazinę Lietuvos 
konstituciją, vadinamąją 
“laikiną konstituciją”. Kru
pavičius ir Tumėnas, pag
rindiniai šios konstitucijos 
autoriai, atkakliai vengė 
vartoti joję žodį “respubli-l 
ka”, į kurį caro ir kaizerio pįr seimo rinkimus ji pa- 
batlaižiai žiurėjo kaip į di- tyrė pralaimėjimą, nes jos 
zJ r;i 11 fu n U 1 r n * <-» 1 • i rv 1 Y. 1 * _ JI 2 Y. 1^1. - 1    džiausią “kramola.” Kons
titucijos autoriai dar tikė
josi pritaikyti ją prie lietu
viškosios monarchijos. Tuo 
metu jie dar žvalgėsi į už
sienį, ieškodami naujų Ura
chų vakuojančiam Mindau
go sostui.
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kio didelio narių skaičiaus neturi. I dinis^ autorius buržuazinės

“Gal tas^i skaičius ir yra padidintas, tačiau reikia pri-! “žemes reformos^ įstaty- 
pažinti, kad viena iš didžiausiųjų šiandieninių Italijos m(>> kuris sudarė melagin- 
n e lai mių ir v ra ta, kad ten priviso tiek daug komunisti- gumo ir apgaulės “šedev- 
nio elemento...” “Žemės reformos” įsta-

Matot, komunistai ten buvo persekioti, naikinti ir ! tymas, formaliai nustatė 80 
naikinti, pulti fašistų, pulti Vatikano, bet šiandien tenpka kaip maksimalinę žemes 
“priviso tiek daug komunistinio elemento...” O kadaise I normą, tačiau šis “maksi-

■ 1 ' ■ ----- -- - s mumas” buvo gryna fikci-
’ ja. “Žemės reformos” įsta
tymas numatė, kad ši nor- 

i ma gali būti laisvai padidi- 
kai jis manė, būk teroru galima komunistini judėjimą i narna, jeigu dvaro suskal-

• -n v Adymas pasirodys esąs “ne-
O jeigu jis buvo žioplas tuomet, tai jis žioplas ir da- į racionnlus”. Stambiausiems

• -..................... " • • • • • Į Lietuvos feodalams — ba-
i ronams ropams, šuaze- 
liams, tiškevičiams, jau ne
kalbant apie vėliau atsira
dusius “tautinius” dvarpo
nius, buvo paliktą po de
šimts ir daugiau Krupavi- 

j čiaus “maksimumų.” Vienų 
j tik baronų Ropų šeimai bu- 
! vo palikta keli tūkstančiai 
hektarų. Siekdami apsau- 

i goti dvarininkų interesus, 
Krupavičius ir jo draugai 
savo “žemės reformos” įs
tatymu nustatė, kad dvarų 
centrai negali būti parce
liuojami ir kad dvarininkai 
turi teisę' patys 
kokios jų žemės 
lintos. Tokiais 
buvo siekiama 

i dvarininkams

tas pats “Draugas” labai džiaugėsi, kai Mussolinis taš
kė komunistus, o Vatikanas jį laimino’...

Iš kur tie komunistai dabar staiga atsirado?
Argi “Draugo” redaktorius nebuvo žioplas tuomet

išnaikinti? , i
O jeigu jis buvo žioplas tuomet, tai jis žioplas ir da- į 

bar, kai reikalauja, kad teroro pagalba komunistinis ju- i 
dėjimas būtų naikinamas Amerikoje.

Italijoje komunistų yra daug, be abejojimo, vyriausiai 
dėl to, kad ten darbo žmonių vargas baisiai prasiplėtęs, 
didelis. Kai saujelė kapitalistų ir dvarponių, laiminamų 
Vatikano, sirpsta prabangoje (raskažiuje,) tai milijonai 
darbininkų ir smulkių valstiečių kenčia nedateklių, badą, 
skurdą.

Va, kas varo darbininkus į komunistinį judėjimą, ro
dantį kelią, kuriuo eidama liaudis galėtų pagerinti savo 
būvį ir užtikrinti sau šviesesnį rytojų.

Trumparegis “Draugo” redaktorius to dar vis nesu
pranta. Jis, užuot reikalavęs Italijoje griežtų, pagrindi
nių reformų, laukia, kada ten ir vėl prasidės griežtesnis 
teroras prieš komunistus.

Jis nori to paties Amerikoje.
“Draugui” pritaria “Naujienos” ir fašistinė spauda. 

Pasirodo, jog tie ponai nieko iš praeities nepasimokė ir 
nežada pasimokyti.

Turtingojoj Azijoj
Azija bene pati turtingiausia pasaulio sausžemio da

lis, bet Azijoje šiuo metu milijonai žmonių gyvena bai
siausi gyvenimą, skurdą, neišbrendamą vargą.

Štai, iš Indijos pranešama, jog Calcutta mieste tik bė
gyje trijų savaičių 500 žmonių mirė nuo choleros. Kitur, 
tame turtingame krašte, žmonės gyvena pusbadžiai.

Įdomų dalyką praneša niūjorkiškio “Times” korespon
dentas iš Afganistano sostinės, miesto Kabul. Ten minė
tasis korespondentas, C. L. Sulzberger, turėjo pasikal
bėjimą su karalium Mohamedu Zahiru Šachu. Jaunas 
karalius skundėsi korespondentui, kad jo šalis esanti 
biedna. Afganistane yra neišmatuojami aliejaus šalti
niai, yra visokių metalų, bet jie nenaudojami, nes šalis 
neturi tam priemonių. Karalius sakė, jog Afganistanas 
prašysiąs paskolos iš Tarptautinio Banko aliejaus pra
monei steigti.

Pagalvokite: Afganistane yra aliejaus, bet to krašto 
žmonės šiandien priversti aliejų, gazoliną ir karosiną 
pirkti iš kitų kraštų!

Turtingi ir kiti Azijos kraštai: Irakas, Syrija, Persi
ja, Saudi Arabija, Burma, Malajai, Siamas. Bet žmonės 
ten velka nepakenčiamą vargo jungą; gyvena tamsoje.

Kodėl visa tai?
Todėl, kad tie kraštai buvo ir tebėra užsieninių impe

rialistų išnaudojami. Jų gamtiniai turtai yra sugrobti 
Wall sttyto ir Anglijos kapitalistų rankosna.

Iš visų Azijos kraštų tik viena Kinija ligi šiol spėjo 
išsilaisvinti iš savų ir svetimų kapitalistų išnaudojimo.

Komercinėje spaudoje sudaryta vyriausybė mokė- 
plačiai rašoma apie pribu- tų greitai ir sėkmingai su 

wimą Amerikon šešiolikos i tokiais reiškiniais apsidirb- 
vokiečių iš Vakarinės. Vo-’ ti. Todėl veržte veržias iš- 
kietijos. Jie visi esą parla- vada, kad jr šitie šešiolika 

Jų misija į parlamento narių yra ųhit- 
plačiai studijuoti lerininkai. Jeigu jie būtų 

nuoširdūs demokratai ir 
anti-hitlerininkai, tai ten 

'•ant vietos būtų ir kovotų 
Tuojau kiekvieno ameri-., prieš liaudies priešus. Jų 

kiečio galvoje turėtų kilti | vieta Vokietijoje, o 
klausimai: Kas per vieni Jungtinėse Valstybėse, 
šitie vokiečiai? Kur jie iki į 
šiol buvo, kad neišmoko i 
suprasti demokratijos? Ko-: 
dėl jiems reikia net čia at
važiuoti, kad pažinti Ame
rikos demokratiją?

Tuo tarpu spauda deda j 
pranešimą iš Vakarinės i 
Vokietijos sostinės Bonn, 
kad ten kalbėjo mūsų oku
pacinių jėgų vadovas Mc-1 

mokė vokiečius, 
kaip negražu, nepadoru, 
nežmoniška ir nenaudinga 
dar ir šiandien praktikuo
ti anti-semitizmą. O beveik 

' kiekvienam pranešime iš 
vakarinės Vokietijos siau
bingai kalbama apie atgi- 

; jimą hitlerizmo ir apie 
plėtojimąsi anti-semitizmo.

Ar tas neparodo, kad Va-!

men to nariai. Jų misija 
esanti [
Amerikos demokratiją ir 
paskui ją stengtis pritai-
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tams praėjus nuo tos die- 11
nos, kai buvo priimtas Kru
pavičiaus “žemės refor
mos” įstatymas, 35,42%, t. 
y. daugiau kaip trečdalis 
visų naujakurių, gavusių 
sklypus “reformos” metu, 
buvo jų netekę.

1926 metų pradžioje Kru
pavičiaus krikdeminė par
tija turėjo palikti valdžią.

priešliaudiška politika, pu- 
rickių ir petrulių milijoni
nės vagystės, slaptos dery
bos su lenkų bajorais' ir ki
ti juodi darbai parodė pla
čiosioms liaudies masėms 
tikrąjį klerikalų veidą. Bet 
Krupavičius nenusiminė. 
Jis tapo aktyviu fašistinio 
sąmokslo dalyviu. Krikščio
nių demokratų partijai ak- 

i tyviai padedant fašistai Lie
tuvoje užgrobė valdžią. Po 
fašistinio perversmo kuni
gas Krupavičius, kaip 
krikščionių demokratų par
tijos lyderis, seime karštai 
pasveikino Smetoną.

Krupavičius ir jo drau
gai iki galo liko aktyvūs 
fašizmo rėmėjai. 1939 m. 
pavasarį, Lietuvai netekus 
Klaipėdos kVašto, krikščio
nys

nustatyti, 
bus išda- 
nuostatais 
užtikrinti 
geriausias

žemes ir valstiečiams pa
likti tik galulaukes. ' “Že
mės reformos” įstatymas 
numatė, kad už nusavintus 
laukagalius dvarininkams 
turi būti sumokėta aukšta 
kompensacija, kurią turėjo 
padengti naujakuriai išper
kamųjų mokesčių pavidalu. 
Iš viso dvarininkai už nu
savintą žemę gavo apie 30 
milijonų litų.

Krupavičiaus “žemės re
forma” palietė tik apie 
10% viso dirbamojo žemės 
ploto Lietuvoje. Dvarinin
kų rankose buvo palikta 
daugiau kaip 700,000 ha, t.

ne

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos ūkio ministras Maruf 

i Aldwalini viešai kaltino a- 
merikonus už Izraelio rėmi
mą prieš arabų šalis ir pa
reiškė :
—Jeigu arabiškoms šalims 

tektų pasirinkti vieną iš 
dviejų: tapti “pasaulinės 
žydijos auka” ar sovietine 
respublika, tai aš pasirink
čiau Sovietus.”

Ir rytiečiai prisidėsime
< me ir čikagiečių laikraščio.

1 Visuomet reikia turėti 
mintyje tas faktas, jog ir 
čikagiečiai kasmet labai 
gražiai pasveikina Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą. 
Dar nebuvo tokio suvažia
vimo, kuriame nebūtų buvę 
gauta iš Chicagos šimto ki
to dolerių aukų 
kinimais.

Todėl tuojau 
rinkti ir siųsti 
mus dienraščio 
važiavimui.

Ir aš turiu mintyje ne- 
vien tik Brooklyną. Būtų 
labai gražu, kad iš visų 

Bet man labai rūpi, ką Naujosios Anglijos miestų 
tas neparodo, kad ten mū- mes, rytiečiai, darysime? į Vilnies suvažiavimas gau- 

Pavyzdžiui, kasmet iš; tų gražių pasveikinimų. 
Brooklyno būdavo pasiun- Tas pats su Pennsylvanijos 
čiama Vilnies suvažiavimui valstijos lietuviškomis ko- 
gražus glėbis sveikinimų • lonijomis. Visur 

francūzų ginklų apsauga ir I su geromis aukomis. Tuo- ■ gerų, pažangių, 
globa išrinktasis Bonn par- j mi mes Lodydavome pa-! lietuvių, kurie 
lamentas susidėtų iš anti-' žangiosios lietuvių 
hitlerininkų, tai nereikėtų 
dejuoti apie anti-semitizmo 
ir hitlerizmo atgijimą. Jų
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karinėje Vokietijoje pade- c ogiausia, 
tis labai pavojinga? Ar! Bet man

Skaitau pranešimą, kad - 
Chicagos dienraščio Vil
nies bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas įvyks gegu
žės 7 d. L. Prūseika rašo: 
“įtempkime visą savo as
meninę ir organizacinę sti
prybę, kad 7 diena gegužės, 
kada įvyks šėrininkų kon
vencija, būtų diena sukon
centruotos valios ir duos- 
numo.” Kiek tenka paste
bėti, tai jau pradeda plauk
ti suvažiavimui sveikini
mai su aukomis. Tai gerai, 
taip ir reikia. Laiko iki ge-' 
gūžės 7 dienos beliko ne-1

su pasvei-

pradėkime

Vilnies su-

su vedamoji politika ruo
šia pasauliui naują katas
trofą?

Jeigu mūsų, anglų ii randasi 
duosnių 

supranta 
visuo- i spaudos palaikymo reikalą, 

menės solidarumą. Nors j Džiugu būtų jų vardus ma
inės čia turime dienraštį tyti Vilnies suvažiavimo 
Laisvę ir rūpinamiesi jos sveikintojų sąraše.

! rėmimu, mes nepamiršta- ; A. B.

Laiškas Redakcijai Į)jenraščio Laisvės reikalais
1 • • • T-\ 1 1 • • •Gerbiamoji Redakcija!

Aš sumaniau atlankyti sa
vo vaikus ir draugus, gyve
nančius Detroite, kurių ne
buvau matęs per 20 metų. 
Kelionė labai gerai pavy
ko: po trijų valandų 
buvau t Detroite.

Atostogomis esu

jau

labai
demokratai vėl įėjo į, pasitenkinęs, jos man labai 

smetoninę vyriausybę, siek- patiko ir įigai pasiliks ma
darai bet kuria kaina išgel-; no atmintyje.

Mums besikalbant pas 
draugą Stanionį, aš pasiū- 

1 Laisvei 
nes dienraštis

bėti fašistinę diktatūrą nuo i 
žlugimo.

Krupavičiaus auklėtinis liau, kad sudėti 
ir partijos draugas Ambra- kiek aukų, 
zevičius, hitlerininkams o- tarnauja mums visiems ly- 
kupavus Lietuvą, buvo iš- giai. Tuojau mano draugai 
keltas į Lietuvos Kvislingo ir vaikai 
postą. Krupavičius ir jo dolerius, 
draugai buvo pasirengę uo
liai bendradarbiauti su hit
lerininkais ir paremti rudų- į 
jų žmogėdrų “naująją tvar-! (Aukojusiųjų vardai tilps 

bet pagal paskiroje vietoje. Ačiū 
naujojoje draugui Kazakevičiui, kad 

tvarkoje” nebuvo numaty- ir atostogose nepamirštate 
ta vietos lietuviškiems kvis- savo dienraščio. — L. Red.) 
lingams, nes Lietuva ture- -------------------.
jo tapti grynai vokiška i MANILA. — Filipinų val- 
provincija. ; džia pasigyrė, kad jos ka-

Šiandien Krupavičius 1 riuomenė užmušus dar 23 
mėgsta pavaizduoti save 
kuone kaip hitlerizmo “au
ka.” Bet ūž ką gi jis buvo 
hitlerininkų išgabentas į 
koncentracijos stovyklą? 
Gal jis buvo hitlerizmo 
priešas? Ne. Savo žinoma
me memorandume Rentel- 
nui jis padėkojo hitleri
niams žmogėdroms už Lie
tuvos “išvadavimą,” lygiai 
kaip sveikino rudąsias gau
jas kunigo Krupavičiaus 
bažnytinė vyriausybė — 
arkivyskupas Skvireckas, 
vyskupas Brizgys bei kiti— 
ir jo politiniai bendradar
biai, vaidinę vadovaujantį

ką” Europoje, 
Hitlerio planus “

Dėl to Kinija mūsų krašto komercinėje spaudoje jau 
yra pasmerkta, o mūsų kapitalistai siunčia bombonešius 
Čiang Kai-šekui, kad jis galėtų jais deginti Kinijos mies
tus ir žudyti jos nekaltus žmones.

Kas yra Azijoje, tas yra ir turtingojoj Afrikoj.
Kaip viename, taip ir kitame kontinente, tačiau, žmo

nės pradeda bruzdėti, veikti, kovoti už tautinį išsilaisvi
nimą, taipgi už naują šviesesnį ir gražesnį rytojų.

Visa tai purto Wall strytą ir jo agentus.

Laisvei.

sudėjo septynis 
kuriuos pridaviau

A. Kazakevich, 
Newark, N. J.

sukilėlius valstiečius.

BUCHAREST, Rumuni
ja. — Du turtingi ūkinin
kai nužudė vieną valdinin
ką; už tai teismas nusmer- 
kė juos sušaudyti.

vaidmenį gestapiniame “ak
tyvistų fronte”. Jis susigin
čijo su hitlerininkais vien 
tik dėl to, kad jis ir jo 
draugai norėjo Lietuvoje 
daugiau pasipelnyti, buvo 
atstumtas nuo. hitlerinės 
okupacijos valdžios lovio.

Krupavičius šiandien 
svajoja su svetimųjų grobi
kų pagalba vėl grįžti į Lie
tuvą, kad atstatytų dvari
ninkų ir fabrikantų “nepri
klausomybę” ir antiliau- 
dišką policinį režimą darbo 
žmonėms smaugti. Tuščios 
seno bankroto ir nusikaltė
lio svajonės!

R. žemaitis.
“Tėvynės Balsas”.

Pirmoje vietoje norime pabrėžti, jog dabar Laisvės 
spaustuvėje galime atlikti visokius spaudos darbus greit 
ir patenkinančiai. Dabar jau ir popierio galima gauti, 
kokio tik pageidaujama. Tad organizacijos ir bizniai 
spaudos reikalais malonėkite kreiptis į Laisvės spaustu
vę. Geru darbu ir prielankia kaina būsite patenkinti.

Šis laikotarpis mūsų dienraščiui nėra labai prielankus. 
Tačiau jis nėra blogas. Neprielankus jis yra todėl, kad 
daug darbų reikia atlikti vasariniams parengimams, už 
kuriuos apmokėjimą gausime tik, kai parengimai įvyks. 
O dabar reikia įdėti kapitalo tų darbų atlikimui. Dėl tos 
priežasties su finansais turime keblumų.

Tačiau turime gerų dienraščio patrijotų, kurie sup
ranta jo finansinę padėtį ir suteikia atsparos gražiomis 
dovanomis. Šiuo kartu finansinės pagelbos gavome nuo 
šių asmenų.

A. Bakalienė, Akron, Ohio .. ..........
I. ir D. Daukus, Detroit, Mich...........
Mr. M. Gevanas, Pittsfied, Mass.......
Drgė V., iš Conn. ••.... ...............
C. Pečiulis, Los Angeles, Calf...........
P. M. Navikas, San Antonio, Texas..
A. Pakarklis, Athol, Mass..................
Miss A. Millis, W. Forest Hill, L. I.
I. ir N. Levanas, Brooklyn, N. Y. .
J. Kairys ir P. Babarskas, Brooklyn
(Jiedu buvo vajininkai. Laimėjo premiją ir ją dovano

jo Laisvei.)
Antanas Kazakevičius, iš Newark, N. J., buvo nuvy

kęs į Detroitą, Mich., pasiviešėti pas savo vaikus ir gi
mines. Tai buvo pirmos Antano atostogos per 20 metų. 
Jis ten nepamiršo ir Laisvės. Jo vaikai ir draugai paau
kojo mūsų dienraščiui sekamai:

Mr.ir Mrs. Martin Markus.............
Mr. ir Mrs. Eugene Royek.............

'Mr. John Staniones ........................
Mr. ir Mrs. Viktor Kazakevich.......
Mr. ir Mrs. Antony Kazakevich, Jr
Mr. Antony Kazakevich Sr............
Mr. ir Mrs. Barney Chipley...........

$10.00 
10.00
8.00

. 5.00
5.00
5.00

• 3.00 
. 1.25 
. 1.00 
. 5.00

.... $1.00

.... 1.00

.......  1.00

.... 1.00

....... 1.00

.... 1.00

.... 1.00
Viso $7e00

Puikus žiupsniukas finansinės paramos, gražus skai
tytojų atsiliepimas į kryžiokų užsimojimą subankrutuoti 
mūsų dienraštį. Jei visi skaitytojai (kurie išgali) taip 
pasirūpintų su finansine parama, tai kryžiokai greičiau 
savo ausį pamatytų negu Laisvės bankrutą. Bet jie per 
menki sutvėrimai, kad sulaukti bent kurio iš tų dviejų.

Norime priminti dar' mūsų didžiuosius parengimus. 
Liepos-July 2 d. dienraščio naudai įvyksta du dideli pik
nikai. Vienas Brooklyne, o kitas Maynard, Mass. Visi 
darbuokimės, kad tie piknikai pavyktų. Tai yra labai 
stambūs dalykai dienraščiui finansiniai paremti. Tuose 
piknikuose rimtai reikia pasidarbuoti gavimui naujų 
skaitytojų Laisvei.

Širdingai dėkojame už gražią finansinę paramą ir 
laukiame kitų prietelių pasirūpinimo savo dienraščio fi
nansais. Laisves Administracija.

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—.šeštad., Bal. 22, 1950



Lrre RfiTū on = 
^sir flknas
Jonas Krikščiūnas- 

Jovaras
(Septyniasdešimtmečio proga)

Šiemet sukako septyniasdešimt metų 
nuo populiaraus liaudies poeto Jono 
Krikščiūno-Jovaro gimimo dienos. Jis 
gimė 1880 m. sausio mėn. Kalniškių kai
me, Šiaulių apskr., vargingųjų valstie
čių šeimoje. Jo tėvai teturėjo 3 dešim
tines nederlingų pelkynų ir gausią šei
mą, tad apie vaikų leidimą į mokąlus ne
galėjo būti ir kalbos. Mažasis Jonelis iš 
savo tėvo-pramoko skaityti ir rašyti: tai 
ir buvo visas jo išeitas mokslas.

Jovaro jaunystė, jo talento kūrybinis 
formavimasis sutampa su įžymiu mūsų 
istorijos laikotarpiu — 1905 metų revo
liucija.

XX amžiaus pradžioje galingai sustip
rėjęs revoliucinis Rusijos darbininkų ju
dėjimas, patraukęs paskui save ir nema
žą dalį valstiečių, turėjo platų atgarsį ir 
Lietuvoje. Geriausieji lietuvių tautos sū
nūs ir dukros stojo žūtbūtinėn kovon 
prieš išnaudotojus ir jų pagrindinį rams
tį — carizmą. Jų tarpe yra ir Jonas 
Krikščiūnas-Jovaras.

Iš pat mažens kentęs negirdėtą vargą 
ir skurdą, stebėdamas ir pats tiesiog pa
jusdamas socialinę nelygybę bei klasinius 
prieštaravimus, socialistinių raštų įtako
je, jis greitai įsitikina, kad negalima 
darbo žmonėms tikėtis iš valdančiųjų 
malonės, kad kelias į šviesą, laisvą atei
tį yra vienas:

Kai žmonės visus skriaudėjus nušluos, 
Tada žmonija save išvaduos.
Ir “Audroje prieš dieną” jis rašo:

Aušra raudonuoja, 
Žaibuoja, žaibuoja, 
Eis liaudis sau teisių ieškot.

Apskritai, revoliuciniai motyvai Jova
ro poezijoje 1905 m. revoliucijos laiko
tarpiu ir vėliau — reakcijos laikotarpiu 
gana gausūs. Paneigdamas buržuazinę 
tautinę politiką, pagrįstą tautine neapy
kanta, tautų piudymu, Jovaras eilėraš
tyje “Kad būčiau poetas” iškelia inter
nacionalinį tautų sugyvenimo principą, 
nurodydamas:
Tautoms aš teskelbčiau lygybę, brolybę; 
Varguomenę vesčiau prie laimės aiškios. 
Statyčiau čia, žemėj, tik vieną valstybę 
Ir platinčiau meilę ant žemės plačios.

O tada:
Nei kalnai nekliudys, 
Nei jūros netrukdys: 
Sueisim į vienybę.

Bet tai įmanoma bus įvykdyti tik ta
da, kai:

Ir vargšų nebebus, 
Kovoj vargai pražus — 
Žydės graži teisybė.

Todėl:
Parnešk žmonijai linksmą žinią,
Ugdyk jos valią geležinę,
Skriaudos ir melo rūmus griauk!
Greitu metu Jovaras darosi populia

rus ir plačių liaudies sluoksnių mėgia
mas poetas.

. Carui ir jo samdiniams žiauriai nuslo
pinus 1905 revpliuciją, prasidėjusiais 
reakcijos juodžiausiais laikais Jovaras 
kelia savo poetinį balsą prieš darbo žmo
gaus išnaudojimą, žadina jį kovai. Ma
tyti, norėdamas apeiti carinę cenzūrą, 
poetas neretai eilėraštį apipina gamtos 
vaizdais:

Raudonai žvaigždėtai
Rožės kad pražys,
Tik tada poetai
Daug linksmiau rašys.

Tačiau ne kartą jis, matydamas dvari
ninkų ir buožių plėšrumą, įsisiaubėjusią 
reakciją, rūsčiai ir aiškiai ^paklausia:

Ar ilgai čia nuskurdę bežemiai 
Varge prakaitą lies dėl smakų?

Ar ilgai skriaudžiami mažažemiai 
Nepažins savo priešų piktų?

Nors ir “skambėdami pančiai” nuo 
rankų nekrinta, tačiau poetas tiki šviesia 
ateitimi, skelbia, kad “tautoms nauja 
aušra išauš,” bet ta aušra “tik sava mes 
jėga tegalim iššaukti.” Vadinasi, nežiū
rint priespaudos, sunkios dabarties, po
etas lieka optimistas, tiki galutine darbo 
žmonių pergale. O tą pergalę laimėti jis 
kviečia kovojant žūtbūtinę kovą:

Skelbkime liaudžiai lygybę, 
Kovą prieš turčių galybę.

Kai po pirmojo pasaulinio karo Vaka
rų kapitalistinių valstybių remiama Lie
tuvos buržuazija, žvėriškai nuslopinusi 
Lietuvos liaudį, kraujuose paskandinusi 
jos laisvės siekimus, įkūrė vadinamą ne
priklausomybę, Jovaras kuone visiškai 
pasitraukė iš literatūrinio gyvenimo; 
gyvendamas kaime, dirbo savo skurdų 
žemės sklypelį. Per tą laikotarpį jis be
parašė vos keletą -eilėraščių, griežtai 
smerkiančių naujuosius ponus -— dvari
ninkus, kapitalistus, pavergusius, liaudį. 
Poetas vėl skatina liaudį kovoti dėl lais
vės:

Mas kovodami trokštame laimės,
Kad sulaukę liuosybės, tiesos, 
Jau galėtume dirbti be baimės 
Pakėlimui žmonijoj šviesos!.. .

— rašė poetas.
Ta kova ilgai tęsėsi ir pareikalavo 

kruvinu aukų. Tik 1940 m. užtekėjo vi
sos liaudies laukta, poeto apdainuota 
laisvės saulė. Darbininkų klasė, kurią 
poetas dar 1908 m. skatino “sustiprinti 
jėgą ir valia,” tie jo apdainuoti bežemiai 
ir mažažemiai — visa darbo liaudis ta
po tikruoju savo krašto ir jo turtų šei
mininku ir žuvo “spaudėjų galybė.” Ir 
senvvo jau amžiaus poetas naujai atgyja, 
jo širdis jaunai ir uždegančiai atsiliepia 
į naujus istorinius įvykius. Poetas trium
fuodamas dainuoja:
Kad Stalino saule šviesi užtekėjo, 
Sunervino plėšrius arus.
I šviesą vargdieniai aukštyn kilt pradėjo, 
Bežemiai užvaldė dvarus.

Ir džiaugiasi poetas visos liaudies 
džiaugsmu, kad Lietuva priimta į bro
liška tarybinių tautų šeimą. Plačiai ir 
nuoširdžiai skamba jo eilėraštis:
Dabar tai jau mūsų Tėvynė plačiausia 
Nuo K'rimo lig tundrų šaltų, —
Tarybų Respublikos žydi gražiausiai, 
Plačiai — iki sienos Rytų.

Žiauriosios fašistinės okupacijos me
tais paniekintas ir persekiojamas Jova
ras pratūno kaime, ir tik Tarybinei Ar
mijai išvadavus Lietuvą, jis vėl grįžta į 
kultūrinį gyvenimą, į literatūrą. Nors ir 
pasenusia ranka, gausių metų ir dešimt
mečiais iškentėtų vargų naštos slegia
mas, poetas stengiasi prisidėti prie so
cializmo statybos Lietuvoje, savo teisin
gu žodžiu kalba apie šviesią ateitį:
Markso, Lenino idėjos mums kelius 

praskynė,
Draugas Stalinas jais veda mūs didžią 

Tėvynę.
Mes, pasaulio darbo liaudis, tvirtai

. susibursim,
Žemės rutuly mes vieną šeimą- 

susikursim.
# *

“Autorius jūsų — lauko artojas,” — 
rašo Jovaras apie savo eilėraščius. Savo 
eilėraščius ir- dainas Jovaras rašė ati
trukdamas nuo darbo, ar net dirbdamas 
suposmavo. Namie iš tėvo šiaip taip pra
mokęs rašyti, jis ėmėsi poeto plunksnos. 
Turėdamas poetinį talentą, jis parašė 
gausų pluoštą eilėraščių, kuriuos pamėgo 
Lietuvos liaudis, rasdama juose savo 
vargų vargelių, savo siekimų ir potroškių 
atspindį, savo geresnių, šviesesnių laikų 
viltį ir lūkesčius. Ne veltui daugeliui jo 
eilėraščių pati liaudis sukūrė melodijas, 
pavertė juos savo dainomis, kurios dar ir 
šiandien plačiai dainuojamos.

Tačiau žiauri, slopinanti bet kurį ta
lentą, bet kurį jo laisvą kūrybinį pasi-

(Tąsa 4-me pusi.)
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Bėga dienos
Slenka, bėga mūsų dienos 

Nesustojamai,
Čia bebūnant — neberūpi 

Nei savi namai.
Apžvalgykie jūros krantą, 

Šėlstančias bangas
Ir paklausk, kas jųjų jėgą 

Bent kada supras?
Bangos tos dar nepailso,

Ir nei nepails,
Savo meilę mūsų žemei 

Pylė jus ir pils.
Atsalo

Atšalo Florida, atšalo, 
Išbėgo, rodos, ir džiaugsmai, 
Tik pučia, pučia šiaurės vėjas 
Taip netikėtai, taip ūmai.
Iš dūmtraukių tik dūmai verčias, 
Kaip šiaurės žiemoj įkirioj, — 
Čia šalto vėjo dūdą jausi 
Ir miesto gatvėj ir girioj.
Čia gatvėn žvelgęs — pamatysi: 
Bėgioja užkloduos vaikai, 
Ir senas floridietis stebis:
O tai gadynė, tai laikai!

* * *
Ar girdėjai, Agotėle, —
Florida atšalo;
Vėjas dūksta, kaip Chicago j, — 
Kas čia bus ant galo?
Vakar saulė glamonėjo, 
Džiaugsmo taką rodė, — 
Šiandien laimę justum -— gavę 
Šiltą jūsų žodį!

Velykos
Velykos ... Margučiai.. • 
Pavasario gėlės ...
Krūtinėse džiaugsmas 
Užgimęs — jau kėlės.

Tas džiaugsmas teplinta, 
Tepuošia jums kelią, — 
Jums linkim to viso, 
Kas nuotaiką kelia!

* *
Velykos. Pražydo pavasario gėlės, 
Naujais žalumynais jau puošiasi žemė,— 
Teima sau džiaugsmą nuliūdusios širdys, 
O akys—naujuosius vaizdus tegul semia.

T * *
O t, Velykos, tai Velykos, —
Švito rytas čia gražus, 
O margučiai nudažyti 
Guodė didžkius ir mažus.
Puikią puotą mes turėjom, 
Kaip draugai ir kaip svečiai, ~ 
Stalą skanskoniais apkrovė 
Bičiuliai Jurevičiai!

Praėjo
Tos šaltos srovės vėl praėjo, 
Vėl spindi saulė, vėl kaitra, — 
Dribsok ant pievos ar ant smėlio, 
Širdis ras džiaugsmą — ji tikra.
Žiūrėk — gelių žiedeliai žėri, 
Antai — atsiveria nauji, — 
Šalin mesk tą, kuris nuvyto, — 
Gamta čia taip labai gaji!

❖ * *
Paukštukai skraido pabaliais 
Ir džiaugias saulės spinduliais, 
O kai sučiulba, tai klausyk, — 
Stebėkis, kaip gražu tuosyk; 
Širdis tik tuksi — tuk-tuk-tuk, — 
Imk džiaugsmą ir kišenėn bruk!

Jonui Vilkeliui
Takai į Floridą nepainūs,
Surasti galima gerai, 
Tačiau pas jus nuvykt nespėjom, — 
Prisipažįstam atvirai.
Draugužiai mano jau sugrįžo 
Į seną šiaurę — į namus, 
Tik aš čia likęs dar svečiuojuos • 
Pas Valilionius sau ramus.
O jums, drauge, linkiu sveikatos!— 
Grožiu pasotinti akis!
Tebrėkšta jums smagutis rytas, 
Džiaugsmais takeliai tenušvis!

Dievuliai bėdos
Velykų vakare vagys apvogė šv. Miko 
bažnyčią, Ft. Lauderdale.

Ak, ir čia dievuliui bėdos, — 
Nebeturi žmonės gėdos: 
Viens kitu neišsitėnka, — 
Didžkis daužo žmogų menką.

(Tąsa 4-me pusi.)

By MILDRED STENSLER
Balalaika Concert at Carnegie Hall
On April 30, Alexander Kutin, for the 

fourth season, brings his Balalaika Sym
phonic Orchestra to the venerable stage 
of world-famed Carnegie Hall.

Conductor Kutin is America’s main 
exponent of music utilizing that ancient 
Russian instrument, the Balalaika. The 
Balalaika, a triangular instrument re
sembling a guitar and the Dombra, 
whose description I haven’t been able to 
get, are two of the principal instruments 
of Kutin’s Symphonic Orchestra.

The inception of these two weird in
struments in an orchestra dates back to 
the reign of John the Terrible in the 
ninth century of Russia’s history. Bala
laika Orchestra became, and remained 
popular until the 15th century when Pe
ter the Great began replacing them with 
Western European innovations. Balalai
ka-Dombra Orchestras could only be 
heard in the far away villages of Great
er Russia and by the *end of the 17th 
century, the Balalaika and Dombra be
came extinct.

In 1819, a student of ancient Russian 
music, W. W. Andreyeff, rediscovered 
the Balalaika and Dombra, then confined 
to cases in Russian museums. Determ
ined to restore the instruments to their 
former popularity, he combined the two 
instruments into harmony with the re
quisites of the days and achieved marvel
ous effects. Preserving their original 
shape, Andreyeff built new Balalaikas of 
different sizes so as to raise their pitch. 
The appearances of the first Russian 
National Balalaika Orchestra met with 
resounding success and was acclaimed 
by Tchaikowsky, Rubenstein and other 
leaders of Russian Art. Andreyeff at
tained world wide fame and the Bala
laika entered a new period of musical 
success.

The Balalaika Symphonic' Orchestra, 
under the direction of Alexander Kutin, 
is endeavoring to continue Andreyeff’s 
work demonstrating the harmonious ef
fects and brilliant tone qualities of the 
primitive Balalaika and Dombra com
bined with the modern wood-wind, brass 
and percussion instruments.

RAMBLING ON... another ancient 
instrument which is getting a transfu
sion as a result of the popular movie 
“The Third Man,” is the Zither^ which, 
if you’ve never seen one, is a rectangu
lar shallow sounding box over which are 
stretched some 20 to 30 strings which 
are plucked by a small hook of iron worn 
on the thumb of the performer. It looks 
like a cross between a harp and a guitar. 
Instrument makers in Vienna are now 
being swamped with orders for Zithers.

.. • Vaudeville is making another bid 
for popularity via the Drive-In-Theaters. 
A live act is being booked by the Drive- 
Ins in the Philadelphia area. The troup 
will make 2 ’appearances a night at two 
theaters within an hour’s ride of each 
other, and then continue on up through 
New Jersey on consecutive nights. I have 
yet to figure out how they are going to 
solve the visibility problem.

. .. The newest trend in popular mu
sic is the corn-ball number with the 
honky-tonk style and beat of the early 
1900’s. On the band-wagon again is 
Rudy Vallee, who is currently packing 
them in at Hotel Roosevelt by his 1 man 
Concert, a hark-back to the Golden 20’s 
(Fill the Cups for Dear Old Maine).

DAINŲ DIENA ... the popular Conn. 
Summer Festival, to be held this year 
on August 6, will like-wise feature the 
turn-back to the early part of the cen
tury ... The barkers will shout their 
wares, the wheels will spin again ... 
There will be games and dancing on the 
Green and Community singing at twi
light. Keep August 6 open for a good- 
old-fashioned Picnic.

* * *
COMING ... coming again, because 

you asked for it, another LMS Summer 
Vacation School at Worcester, Mass. 
This year the accent will be on Recrea
tional Education, a new program of so
cial entertainment. The School will be 
held in August. Watch for the announce
ment of the exact weeks.

MAISTO IR PRAMONĖS 
PREKIŲ GAUSĖJIMAS

VILNIUS. — Rū o ši an t is rin
kimams j TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą Lietuvoje apžvelgia
mas pokariniais metais atlik
tas kuriamasis darbas. “T. 
B.” korespondentas aplankė 
Lietuvos prekybos ministrą 
A. Ivaškevičių, kuris štai ką 
papasakojo:

“Rinkimus j aukščiausiąjį 
Tarybų Sąjungos valdžios or
ganą Lietuvos prekybinės or
ganizacijos sutinka didžiuliais 
pasiekimais. Darbo žmonių 
gerovės kilimas prasidėjo nuo 
pat pirmųjų pokario dienų. 
1948 m. mažmeninė prekyba 
palyginti, su 1944 m. Lietuvo
je išaugo 220 proc., o visuo
meninis maitinimas — 305 
procentais. Šiais metais jau 
yra 20% daugiau valgyklų 
negu prieškariniais laikais, 
įsteigta daugybė naujų par
duotuvių. Vien kolektyvi
niams ūkiams tiktai 1949 m. 
kaimo vietovėse atidarytos 
223 parduotuvės.

Jau 1947 m. Lietuvoje kiek
vienas galėjo pirkti įvairių 
prekių be kortelių, o kartu 
tais metais įvykdyta piniginė 
reforma žymiai padidino ru
blio perkamąją galią. 1948 
m. darbo žmonės nupirko 6 
kartus daugiau medvilninių 
audinių, kaip 1945 m. Par
duotuvių lentynose dabar 
niekad netrūksta maisto pro
duktų, sviesto, mėsos, kon
diterijos ir kitų gaminių. Kar
tu su įvairių prekių gausėji
mu pagerėjo ir jų asortimen
tas.

Lietuvos darbo žmonės 1949 
nupirko daugiau kaip 1948 
m. vilnonių audinių 124%, 
šilko — 37%, k o n d iterijos 
gaminių 34.8% ir tt. antrą 
kartą sumažintomis kainomis.

šiais metais darbo žmonės 
gali pasirinkti dar daugiau 
įvairių prekių. (“T. B.”)

MES LAIMINGI
KLAIPĖDA. — Netrukus 

įvyks aukščiausiojo Tarybų 
valdžios organo rinkimai. Aš 
dabar esu tvirtai įsitikinęs, 
jog dalyvaudamas rinkimuo
se, rinksiu valdžią tos šalies, 
kurioje žmogus yra laimin
gas. Tatai liudija gyvenimo 
tikrovė.

1948 metų kovo mėnesį- su 
savo šeima atvykau į Klaipė
dą. Ir štai ramiai gyvenu ir 
dirbu savo tėvynėje. Gavau 
darbo Klaipėdos mėsos kom
binate. Neseniai kombinatas 
mane nusiuntė į Vilnių savo 
žinioms patobulinti.

Visa mano šeima laiminga, 
kad nereikia daugiau rūpintis 
rytojaus diena, nebereikia 
daugiau galvoti, ką valgysi
me, kuo. rengsimės. Visa ko 
yra pakankamai, uždirbame 
gerai, 6 krautuvėse pilna 
įvairiausių prekių.

Kaip malonu1, kai eini gat
ve ir matai, jog ten, kur dar 
prieš trumpą laiką buvo griu
vėsiai — šiandien stovi gra
žus gyvenamas namas, iš ku
rio skamba lietuviška daina. 
Aš pats, būdamas Vokietijo
je, nuolat jausdavau tam ti
krą dvasinį slogutį ir man 
dažnai kildavo klausimas; 
kam iš viso žmogus dar gyve
na, jei taip turi vargti, jeigu 
jį nuolat persekioja bado ir 
skurdo šmėkla ?

Bet dabar žinau, jog yra 
pasaulyje šalis, kur žmogus 
laimingas ir gali laisvai, vi
suomenės remiamas, kurti sa
vo ateitį — tai Tarybų šalis.

Robertas Einikis.

Su Anglų laivu sudegė 
10 žmonių

Singapore, Malaja. —Su
degė anglų laivas su 2,000- 
000 galionų žibalo. Žuvo 10 
žmonių.

KUALA LUMPUR, Ma
laja. — Anglai, norėdami 
apraminti malajiečius, ža
da paplatinti jiems pilieti
nes teises.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—šeštad., Bal. 22, 1950



t

KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS
j

(Tasa) 
eikliais dvaro staininiais pynėsi jo pri
siminimai apie tėvą.

Dar vaikas būdamas, tėvo pasiųstas, 
turėdavo stovėti sargyboje prie gurbų 
naktį, susirinkus tartis dvaro komitetui.. 
Jau ir tada šis tas “įkrito į dūšią” jau
najam Kirstukėliui. Tėvas gi visur buvo 
pats pirmasis!

Čia, prie tos mūrinės arklidės, tėvas 
šakėmis prispaudė urėdą prie didžiulių 
granito ridulių. Jokimui Kirstukui, pir
majam žmogui visame dvare, urėdas už
simojo kirsti rimbu. Ir Jokimas Kirstu
kas buvo priverstas stvertis šakių . .. Po
no liokajai tas šakes iš jo atėmė, o po 
to dar tampė jį, varinėjo į valsčių, tar
dė... Paskui pakilo penktųjų metų vėt
ra, ir tėvas visai pradingo iš dvaro.

Motina pati viena augino du Jokimo 
sūnus: Joną ir Jurgį.

Neužsimerkę augo Kirstukėliai. Jie 
matė visą dvaro gyvenimo padugnę, pa
žino iš arti visas neskelbiamas dvaro gy
venimo tiesas. Kiekvienas dešimtininkas, 
urėdas, kiekvienas šlėktelė iš pono namų 
galėdavo daryti su dvaro žmonėmis vi
sa, ką tik panorės. Kuri tik dailesnė pri
auga mergiotė, tuoj ji kambarinė, o jau 
kambarinė reta iš pono rankų ištrunka. 
“Boba — ne boba, merga — ne merga,”
— visokią klastą, visokią apgaulę pa
naudoja šlėktelė, kad pasiektų savo. O 
paskui, kepurę pakreipęs, tik švilpauja: 
“Vilkas pilkas, meška juoda .. .”

Ne vieną kartą dvaro prievaizdas, gir
tas iš miesčiuko sugrįžęs, laužėsi į ku
metyną, šaukdamas:

— Kur ta nepaliečiamoja? Kur ta uo- 
gela-kvietkela?

Kol buvo mažesni vaikai, slapstėsi mo
tina: arba lėlę iš skudurų palikusi guo
lyje, išsprunka, arba pas kaimynus pa
sislepia, vienus berniukus palikdama. 
Vėliau, vaikams paaugus, šakės pravertė 
ir jiems.

Taip, turėjo dvaras savo raugą, savo 
tvaiką, kuris nuodijo būvį ir vertė to
kius žmones, kaip Jokimas Kirstukas, 
stvertis prieš ponus ir šakių, ir streikų, 
ir lapelių, ir giliai nuo priešo akių pa
slėptos darbininkų sąjungos. . .

Kirstuko vaikai išaugo toje kovos dva
sioje, žinodami, kad į juos nukreiptos vi
sų dyarokų akys.
' 0 urėdai, prievaizdos šaipėsi:

— Ką jūs, kaip nekatalikai: nei baž
nyčion, nei karčiamon? — Kokios čia 
jūs tokios vieros apaštalai: nei nuge- 
riat, nei dūmo patraukiat, nei in mer
gas nueinat? ...

Smarkiai saugojo Kirstukėliai tą savo 
“vierą” — naują, kitokį gyvenimą, dėl 
kurio kovodamas žuvo jų tėvas. Ne vel
tui motina visas jėgas padėjo, kad tik jie 
išaugtų savo tėvų verti. Nė vienas dvaro- 
kų sambrūzdis be jų neapsieidavo. Už 
tai ne kartą jie ir iš dvaro buvo pavary
ti.

Anokia čia bausmė — pavarymas! Ne 
tas, tai kitas ponas pasamdys. Bausmė, 
ir nemaža bausmė buvo netekimas oreli- 
n’arijos už visą išdirbtą laiką...

— Aš sakiau ir sakysiu: dvarai — 
pragarai! O kurgi daugiau dingsi?...
— padejuodavo motina, bet aiškiai matė 
tik tą vieną išeitį: laikytis prie dvaro.

Ypatinga buvo Kirstukų motina. Ne 
tik visų aplinkinių dvarų kumetės paži- 

' nojo ją, — vertino ją ir gerbė ir seni 
dvarokai, ir miestelio amatininkai, ir 

/ skurdžiai, kuriems pasitaikydavo padir- 
- beti Pakriaunyje.

Kad ją atskiru laišku pats mokytojas 
iškvietė į Obelius, nebuvo nuostabu jos 
sūnums. Bet kad jau ji ir kelionėn kažin 

> kokion buvo nuskirta, tai jau labai ste- 
i bino ir Joną, ir Jurgį. »

Vos sugrįžusi iš Obelių, motina tuo
jau ėmė raustis po visą butą. Atsiraki- 

; no pasoginę, geležimi kaustytą skrynią, 
^ išsiėmė seniai nebedėvėtus savo išeigi

nius drabužius su “kvalbonais,” išpūs
tais pečiais ir siauručiais rankogaliais, 
plačią juodą skarą, dar margą vyrišką 
Šaliką ir aukštą kotiko kepurę. Visa ta 
naftalino ir pelėsių kvapais prisisunkusi 
manta buvo laikoma šeimynos šventeny
be ir nuo pat 1906 metų stropiai saugo
ma, kol sugrįš katorgon išvarytas tėvas. 
Net savo sūnums — nei Jurgiui, nei vy
resniajam Jonui, — neleido motina pa-

/

ti

liesti tėvo daiktų. Tik dabar, mokytojo 
paprašyta, ji išėmė vyro aprangą: “Gal 
tiks tam draugui?...”

Mokytojas jai išdėstė, kad, skubaus 
reikalo varomi, du žmonės iš Rokiškio or
ganizacijos turi tuojau pat išvykti į to
limą ir labai svarbią kelionę, — į patį 
Vilnių. Mokytojas pasakė, kad jai pačiai, 
Kirstukienei, teks vežti labai svarbų 
paštą. Turėsianti “susirgti.” Ją lydės ki
tas draugas, vyras, kaip reikiant, — vy
ras, kuris galvos nepames, kad ir kažin 
kas įvyktų pakeliui.

— Tamsta jam pabūsi priedanga, kad 
jis, va, ligonį veža, o jis tamstai — ap
sauga ! Pasižiūrėk, gal jam kokį drabu
žį dvare suieškosi, kad jis būtų pana
šus į tokį — miestan pasišovusį žmo
gų . .. Jurgį pasiunčiau Pakriaunin. Jis 
paruoš arklius ir pats nuveš . ..

Naktį, dvaro šėriko padedamas, Jur
gis atrinko geriausiai išsilaikiusią porą 
pakirptauodegių juodbėrių, dar neįgriu- 
vusiais šonais, o Jonas įrengė patogias 
pastotes poriniuose dvaro ratuose ir net 
avižų pripylė kelionei; paskui dar įmetė 
miežių maišelį į ratus:

— Gal grįždamas;, Jurgek, kur drus
kos prigriebsi... /

Jurgis išsivežė lųptiną jau visai pa
ryčiu, dvarui giliai Numigus.

Antruoju kelionės draugu, kuris visą 
dieną nekantraudamas išsėdėjo krašti
niame Antanašės kumetyno kambarėly
je, pasirodė Ignotas Varkalys.

Kirstukienė labai varžėsi, rodydama 
jam Jokimo daiktus, bet Ignotas, ap
žiūrėjęs daiktus, patenkintas nusišypso-

Mokytojas jam davė nurodymą: tuo
jau, dar tą pačią naktį, išvykti į Dau- 
gavpilį ir pirmuoju traukiniu pasiekti 
Vilnių.

Teko tučtuojau, ligi neišbrėško, trauk
ti iš Antanašės bent ligi Latgalių krašto, 
ten dieną palaukti miške, o kitą naktį 
spausti ligi pat Dauguvos miesto.

Nieko nelaukdamas, Ignotas padavė 
Kirstukienei jai pavestus nuvežti raštus. 
Pamokė, kaip didžiuliais vyriškais aut
skariais apvynioti koją, kai]) sukaišioti 
tarp drobulių nedidelius, standžiai su
suktus popieriaus gniužuliukus ir viską 
straukti autskariais. Kada Kirstukienė 
taip apsitvarstė, liko panaši į ligotą, ne
galinčią be kito paramos nė pajudėti mo
teriškę, kuriai, kaip rašė tariamasis 
“Rokiškio Katalikų Moterų Draugijos 
Skyriaus sekretorius” jai paruoštame 
dokumente, — “skubiai reikalinga Vil
niaus gydytojų specialistų pagalba.”

Kai, suėmę visus savo nešulius, keliau
ninkai sėdo į ratus, pačiu paskutiniuoju 
akimirksniu pasirodė raitas Deksnys. 
Mokytojas atsiuntė su juo dar vieną 
pundelį laiškų.

Kalnai kelmuoti, 
Keliai akmenuoti.

Iš Antanašės dvaro Ignotas išvažiavo 
į Daugavpilio stotį lapkričio aštuntosios 
pavakariu.

Viskas taip staiga ir netikėtai buvo 
padaryta, jog net jis pats, visada ir vi
sur pratęs asmeniškai tvarkyti savo bū
rį, štai, nė neapsižiūrėjo, kaip liko “su
tvarkytas” ir išsiųstas ilgon kelionėn.

Viena buvo visai aišku: Vilnius kvie
tė du Rokiškio apskrities atstovus, ku
rie žūt būt turėjo atsigabenti medžiagą 
apie partinį darbą ir apie partizanų vei
klą visoje šiaurės rytų Lietuvoje. Bet ką 
jie daugiau turės veikti dviese Vilniuje, 
apie tai nieko nebuvo pasakyta.

“Na, vis tiek pat, tenai bus kas dau
giau pasako! Vilniuje, ag, ne tokių gal
vų esama! O gal jau? — spėliojo Igno
tas, ir šis spėjimas buvo jam labai malor 
nūs: — 0 gal jau ir pradėsma? Gal jau 
toji diena atėjus? ...”

Važiavo jie be jokių kliūčių.
Rytiniu dangaus pakraščiu, ten, kur 

tolimo miesto bokštų smaigaliai sprau
dėsi pro miško šepetį, — vis telkšojo 
siaurutis, vaiskiai geltonas šviesos eže
riukas ir vis labiau tvino ir plėtėsi. Pa
galiau, tiesiai prieš akis, viršum vieš
kelio gluosnių pasirodė keli vyšniniai 
ruoželiai. Jie nepaprastai greitai ryškė
jo, tartum Jurgio vežimas artėtų prie 
jų milžiniškais šuoliais.

(Bus Daugiau)

Jonas Krikščiūnas- 
Jovaras

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
reiškimą buržuazinė tikrovė, be galo 
skurdus ir vargingas gyvenimas neleido 
poetui pilnai išskleisti savo kūrybos 
sparnus, apkarpė jo kūrybinius polėkius. 
Jovaro gyvenimas — tipingas pavyzdys, 
kaip buržuaziniai laikai neleido iškilti ir 
pilnai pasireikšti liaudyje glūdėjusi-ems 
talentams, neleisdami jiems įsigyti mok
slo, nesudarydami kūrybiniam darbui 
sąlygų, priešingai, — visokiais būdais ir 
priemonėmis tuos talentus slopindami.

1905 metų revoliucijos laikotarpiu iš
kilęs poetas Jovaras žymia savo kūrybos 
dalimi liko ištikimas pagrindinei darbo 
valstiečiu kovai už' savo išsivadavimą iš 
ponų jungo. Jo eilėraščiai, daugelyje at
vejų nukreipti prieš išnaudotojus, skati
na darbo žmones kovoti už naują, geresnę 
santvarką, kelia socialinės nelygybės ir 
klasinių prieštaravimų buržuazinėje vi
suomenėje momentus, rodo, kad, tik nu
vertus engėjus, galima pasiekti šviesos.

Valstietiška aplinka, atitrūkimas nuo 
revoliucinio judėjimo po 1905 metų ne
leido Jovarui susidaryti nuoseklią revo
liucinę pasaulėžiūrą, kas ne vienoje vie
toje aptemdė ideologinį jo kūrybos ryš
kumą, nublankino kovingąsias jos ten-

Jovaro kūryba rodo pusę šimto metų 
nusitęsusios mūsų liaudies kovos dėl lais
vės ne vięną gražų momentą, rodo paga
liau galutinę tos liaudies pergalę — ta
rybinės santvarkos įkūrimą ir socializ
mo statybą.

Jovaras, nors ir sulaukęs 70 metų am
žiaus, vis dar'tebėra aktyvus poetas, sa
vo kūryba kovojantis už socialistinės sta
tybos išvystymą ' 
gimtojo krašto suklestėjimą, už tolimesnį 

. didžiosios tarybinės Tėvynės sustiprini-, 
mą. Alb. Bukauskas.

Išpuošia ir pievas, 
Parėdo dirvonus — 
Kur akys tik žvelgia — 
Toks vaizdas malonus.

Vyšnaitė jau skleidžia 
Savo baltą žiedą,
O paukšteliai linksmus 
Daineles tik gieda.

Pavasaris laimę
Ir jiems atgabena, 
Ir upelis bėgdams 
Maloniau čiurlena.

Ei! Klausyk, varguoli! 
Ir tave jie kviečia: — 
Juk ir tau saulutė 
Pavasario šviečia!

Ei! Išeik į pievą, 
Išeiki į lauką;
Tegul širdis tavo
Pajunta tą džiaugsmą.

Pavasario grožės 
Ir saulės skaistuma, 
Lai siela atgauna 
Jaunystės gaivumą!

Juk saule tik džiaugtis — 
Viskas, kas tau lieka — 
Kitiems turtus kraujams, 
Pats lieki be nieko.

Florida
I. Vienužis.

(Tąsa nuo' 3-čio pusi.)

Vagys lenda į bažnyčią, — 
Švento Miko tūkstantinės 
Dingo po tamsos naktinės.
Ta žmonelių nuoširdumą 
Vagys nupūtė, kai]) dūmą... 
Meldės lūpos vienos, kitos, 
Dingo aukos neskaitytos .. •

f,

Brooklyno distrikto prokuro
ras Miles F. McDonald yra 
generaliu pirmininku šios 
Brooklynnn Cancer Komiteto 
kampanijos sukelti Brooklyne 
$255,000 to komiteto veiklai 

per vienerius metus.

i

Tarybų Lietuvoje, už ' Pervažiavus negrų distriktų
— Baltas turi baltą sielą, 
Juodas — juodą . .. Įkirus ... — 
Baltas sukčius susi teršia,

. Juodas tyras, — jis švarus.
Dūžta pasakos brolybės, 
Kai teisių bent kiek dairais, — 
Juodžiui drausta vaikštinėti 
Vidur-miesto — vakarais.
Ne tik vidur-miesto drausta, — 
Būtų jiems skaudi kančia, 
Jei baltųjų gatvėj vienas 
“Pasiklystų” kur nakčia.
Juodžių distriktas — anapus .. . 
Jų lūšnelės —■ pagaila...

— Uraganas teužeina, 
Tegul ima juos bala! —
Bet ir jie juk vaikai dievo, 
Ir bažnyčias turi jie,
Tik jiems drausta čia maišytis 
Su baltaisiais, — o, gink die!

Fort Lauderdale, Fla.

Pavasaris
Nors vejas ir staugia, 
Medžių šakas drasko 
Ir snieguoles baltos, 
Kaip paklydę laksto,

Bet saulutė šaipos, 
Debesių prošvaistėj, 
O žibutės skleidžia

Šiaurys, nors ir siaučia, 
Kaip išdykęs vaikas, 
Bet viską nustelbia 
Pavasario tvaikas.

Jau medeliai galvas 
Link saulutės tiesia 
Ir puikiausius vaizdus 
Pavasaris piešia:

SO. BOSTON, MASS.

Naciniai pikietininkai nepakenkė Gintarų Žemės radijo 
koncertui. Policija apstumdė pikietininkus 

ir neleido pikietuoti ant šaligatvio.

Balandžio 16 d., Patrick 
Gavin Mokyklos Auditorijoj, 
So. Bostone, įvyko Massachu
setts pažangiųjų demokrati
nių lietuvių Gintarų žemes 
radijo metinis koncertas. 
Prieš koncertą ir tą patį ry
tą, prie šv. Petro bažnyčios 
buvo paskleisti lapeliai, pasi
rašyti “keturių tarybų komi
teto,” šaukianti Bostono ir 
apylinkių lietuvius pikietuoti 
koncertą.

Šaukėjai ir organizatoriai 
pikieto nepamislino, kad jie 
pasirinko kietą riešutą. Nes 
užlaikytojai Gintarų žemės 
radijo programos prakilniais 
darbais yra aiškiai pasirodę. 
Dar ir dabar Bostono gatvė
mis važinėja Raudonojo Kry
žiaus ambulansas s u užrašu 
ant šono: “Donated by the 
Lithuanians o f Massachu
setts.” Mūsų programos lei
dėjai yra surengę desėtkus 
parengimų, kuriuose už dide
les sumas pinigų buvo par
duota karo bonų, buvo suor
ganizuota, surašyta kraujo 
aukotojai Amerikos Raudona
jam Kryžiui, ir tt.

Pasibaigus karui, surinko
me, suaukojome daug drabu
žių, avalynės ir pasiuntėme 
nuo kąro nukentėjusioms Lie
tuvos žmonėms. Prisidėjome 
su didele dalimi prie 90,000 
dolerių, už kuriuos buvo nu-1

pirkta Amerikoje gaminti’me- 
dikalei profesijai reikalingi 
instrumentai ir pasiųsti į Lie
tuvą. Visa tai eina nuopel
nui tų tūkstančių Massachu
setts lietuvių, kurie ir dabar 
palaiko Gintarų žemės radijo 
programas.

Dėl to, Gintarų žemės ra
dijo komiteto nariams nuė
jus į policijos stotį paklausti, 
ar publika bus apsaugota nuo 
užpuolimo, sakoma, policijos 
viršininkas pirmiausia už
klausė: “Since when did you 
become communists?” Jam 
buvo atsakyta: nuo tada, ka
da DP’s pradėjo atvažiuoti į

Atėjus laikui atidaryti sve
tainę, jau kelios dešimtys bu
vusių Smetonos smogikų ir 
Hitlerio talkininkų susikimšę 
ant svetainės laiptų stovėjo, 
žinoma, nenorėjo niekas lįs
ti į jų tarpą, nes tarpe jų ga
lėjo būti ii* tokių, kurie hit
lerininkams padėjo Lietuvoje 
gaudyti priešfašistinius žmo
nes ir žudyti juos. Ką gali 
žinoti, ką tokie žmonės gali 
tau padaryti, įlindus į jų bū-

Prasivėrė svetainės durys, 
ir iš vidaus išeina policijos 
saržėntas Joseph Gaffey su 
pora policistų. Saržėntas aiš
kiną jiems, kad neleistina sto
vėti ant laiptų. Laiptai ir ša-

i koncertą žmonių, 
kelis sykius pastebė
tai]) neleistina dary- 

pastabom negelbstint, L

off the

kai kuriu 
sunkėsi 

nuėję

ne-

ligatvis turi būti atviras dėl 
ateinančiu žmonių i koncertą. 
Visi krato galvas ir rėkia: 
“nesuprantu,” nesuprantu,” 
“aš nesuprantu,” “ir aš ne
suprantu.” Saržėntas atsi
kreipė į jauną lietuvį policis- 
tą P. M., >o gavęs paaiškini
mą, ką jie sako, grįžo atgal 
į svetaine. Už minutės laiko 
atzvimbė du policijos “krui- 
zeriai,” pilni policistų, ir po
licijos vežimai prasikaltėliam 
vežti į nuovadą. Vėl išeina iš 
vidaus saržėntas Gaffey su 
keliolika policistų. Ir vėl aiš
kina, kad jiems neleistina sto
vėti ant laiptų. Vėl pasipila 
riksmas: “nesuprantu,
suprantu!” “Mes dėl to, kad 
nesuprantate, Į mokyklą nei
sime,” pasakė saržėntas; jei 
jūs nesuprantate angliškai, 
važiuokite, iš kur atvažiavo
te!

Ir pradėjo juos stumti nuo 
laiptų. Bet kur čia tau jįe 
trauksis, laikosi, kaip ožiai, 
atsispyrę ir rėkia nežmoniš
kais balsais. Net ir worces- 
tefietis Karazija, kuris gyve
na Amerikoje jau kelios de
šimtys metų, ir kuris organi
zuotai su Worcesterio smogi
kais dipukais atvažiavo. į šį 
pikietą, taipgi rėkia: “nesu
prantu !”

Tik saržėntas Gaffey rikte
lėjo skardžiu, balsu, mostelė
jo ranka į orą, ir 
kumštys pradėjo 
kam per sprandą, 
žandą; vieni dar 
persiversdami,
pikietininkai važiuoja žemyn 
plačiais cementiniais svetai-

nes laiptais. Moterys (atleis
kit, buvusios poniutės), spieg- 
damos ir bailesnieji pikieti
ninkai bėga skersai gatvę į 
kita šoną.

Akimirksnyj svetainės laip
tai ir šaligatvis buvo apvaly
tas. Policija parinko tam ti
krą skaičių, sustatė ant ša- 

' ligatvio, pamuštravojo ir lie
pė vaikščioti pirmyn ir atgal. 
Tik išlaukiniu kraštu šaligat
vio — visas platus šonas ša- 

j ligatvio turi būti atviras atei- 
| nantiems į koncertą žmonėms.

Bet kur čia tau vaikščios, 
i kaip žmonės: Pvėkia, pešioja 
praeinančius žmones. Buvu
sios poniutės kiša ilgus, smai
lus liežuvius, spiaudo ant ei
nančiu 
Policija 
jo, kad 
ti, o
atvažiavo policijos vežimas ir 
“kruizerius” sustatė priešais 
svetaine, o juos nuvarė pikie- 

j tuoti už vežimų, į vidurį gat- 
, vės, iš kur jau negali da- 
i spjauti į koncertai) einančius 
žmones.

Matomai, jiem neunarava 
| buvo pikietuoti viduryje gat- 

. vės ir dar už ^vežimų, o “ko
munistams” atiduotas visas 
šaligatvis, nes vis bandė atei
ti ant šaligatvio, bet policijai 
prisiartinant nešėsi atgal į 
gatvę. Tačiau atsirado vie
nas, matomai, būta didelio na
cio, jau pramokęs ir angliš
kai, atėjo ant šaligatvio. Po- 
licistui paliepus eiti į gatvę, 
atstatė krūtinę, kaip gaidys, 
ir sako: “I am for Lithuania.” 
Pol icistas, rėždatnas per vei
dą. sako: “I don’t*, care 
whether you are for Lithua
nia or Poland, get 
sidewalk!”

Patėmijau, kaip iš 
pikietuotojų kišenių
kokie rašalai. Kiti 
skersai gatvės iš kišenių sau
jomis sėmė “scrambled eggs” 
ir rankas šluostė į tvorą.

Mūsų žmonės, atvažiavę į 
koncertą, patėmijo, kad pi
kietuotojų tarpe buvo iš 
Worcester, Lawrence, Mon
tello ir kitų Massachusetts 
lietuvių kolonijų. Matomai, 
organizuotasi plačiai. Bet pi- 
kietas buvo labai mizernas.

Gintarų žemės radijo kon
certas buvo gražus visais 
žvilgsniais. Publikos susirin
ko virš trijų šimtų . O reikia 
atminti, kad tuo pačiu laiku 
E. Tataroniūtė su , pagalba 
keleiviečių rengė savo moki
niu koncertą Municipal sve
tainėj, tik už kelių blokų. 
Cambridge lietuvių klube bu
vo didelis bankietas. pašaipi
uos draugijos, o iš vakaro 
mūsų kaimynai norwoodieciai 
turėjo gražų . koncertą LLD 
35 metų sukakties

j mui.
Mūsų koncertinę 

išpildė išimtinai

po Ii cistų 
švaistytis, 
kam per 
stati, kiti

treti atsisėdę

ė

atžymčji-

programą 
Massachu

setts valstijos menininkai. Bu
vo graži programa. Galima 
pasakyti, kad Massachusetts 
valstijoje yra aukštai prasisie
kusių dainavime ir muzikoje 
menininkų. Apie koncerto 
^programą kas kitas parašys 
.išsamiau.

Iš Šalies Tėmijęs.

I
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Svečiuose pas Union ir Kearny lietuvius
šaltokas, bet saulėtas Ve- 

'lykų sekmadienis. Dar tik 10 
valanda iš ryto, bet maniškė 
davė įsakymą būt gatavam, 
nes važiuosim aplankyti gi
mines bei pažįstamus Union 
ir Kearny miesteliuose.

va-iuo.fam maniškės brolio 
nauju automobiliu ir netru
kus pasiekėme Union, N. J.

Besiedoje dalyviai — visi 
Amerikoje gimę « lietuviai ir 
lietuvaitės. Importuotais iš 
Lietuvos buvome gaspadinė, 
gaspadorius ir šio rašinėlio 
autorius. Gaspadorius iškal
bus, progresyvia žmogus ir 
turis noro “filosofuoti.” Jis 
aiškina lietuviškiems ameri
konams atsiminimus apie Lie
tuvą ir kaip jis mano apie 
dabartinę Lietuvos valdžią.

Viena lietuviška amerikun
ka pastebėjo, būk dipukas 
pasakojo jai, kad dabar Lie
tuva valdoma komunistų tam
sybėje, po geležine uždanga. 
Gaspadorius, kai sprendžinos 
pakeltas, atsistojo ir sako:

—Jūs sakot “tamsybė,” už 
“geležinės uždangos”? Bet 
kas stengiasi palaikyti žmo
nijoj tamsybę? Ar jūs girdė
jot, kad komunistai agituotų 
neskaityti knygų ar laikraš
čių9 Jie ragina skaityti ir 
šviestis kuodaugiausiai. Ar 
jūs girdėjot, kad komunistai 
agituotų boikotuot biznierius 
ir profesionalus tik už tai, 
kad jie nekomunistai ir eina 
į bažnyčią ?

Ne tik komunistai, bet vi
si apsišvietę progresyviai

žmonės, prisilaikydami demo
kratijos principo, gerbia kito 
' žmogaus įsitikinimus.

Klerikalai bijo apšvietos ir 
todėl jie draudžia dvasiniai 

• pavergtiesiems bičiuliuotis su 
i kitokių pakraipų žmonėmis. 

1 Jie vėlina skaityt maldakny
gę arba tik tokį laikraštį, ku
ris yra prabaščiaus palaimin
tas. Tai ve kur geležinė už- 

! danga nuo laisvės ir apšvie- 
! tos! Tad ir dipukai, supančio
ti klerikalizmo pančiais, ne
pajėgia atsipalaidoti nuo tos 
klerikalizmo vergijos. Jie sa
ko ir daro tą, ką tie tam
sos apaštalai jiems padiktuo
ja.

Tuom sykiu suskambėjo te
lefono varpelis su liūdna ži
nia, kad gaspadoriaus švoge- 
ris mirė, kuris sirgo paraly
žium jau suvirs 10 metų lai
ko. Jis išskubo į ligoninę, o 

i mes važiavom į antrą besie- 
| dą, j Kearny. čie buvo ki- 
1 tokia atmosfera. Svečiai vi- 
I si importuoti iš Lietuvos. Bu- 
I vo pora dipukų.

Didžiulis stalas apkrautas 
kalakutiena ir kitokiais pri- 
s,'mokais. Na, ir vaišinamos. 
Vienas dipukas prisislinko 
prie manęs ir sako:

—Prisislinkau artyn tams- 
' tos ir noriu pasikalbėt su po
nu.

—Labai gerai!... Aš irgi 
Į myliu daugiau kalbėti, negu 
poteriauti.

-—Pasivėlinsiu paklausti, 
kokių ponas pažvalgų — ko
kios partijos?

VISI URMU Į

BAZARA
Seniai laukiamas mūsų bazaras jau įvykstų 

šį Sekmadienį

Balandžio 30 April

Daug sudovanotų daiktų bus išleidžiama visai žemomis kaino
mis. Pasinaudokite proga, ateikite ir pasirinkite sau patinkamų 
daiktų.

Šis Bazaras bus

LIBERTY 
AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė Richmond Hill N. Y.

Prašome jsitėmyti, kad tai bus dieninis bazaras, prasidės 2-rą 
valandą po pietų. Muzika — nuo 5-tos, tęsis iki vidurnakčio. 
Nevažiuokite į laukus, ateikite į bazarą anksti.

Pasinaudokite nepaprastai žema įžanga:
Tik už 40c jūs galesite šokti visą popietį ir vakare iki vėlumos.

Čia galėsite pavalgyti ir gerus pietus, nes gaspa- 
dinės pagamins geriausių valgių už prieinamas 
kainas.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
13 Kuopa.4

—Mano partija yra gęrų 
žmonių partija. Demokratiš- 

•kai nusiteikę ir apsišvietę 
• žmonės, yra mano partijos 
žmonės.

—Aš tai esu naujakurys 
šioje šalyje. Dar neseniai at- 

I vykau iš Vokietijos. Lietu
voj esu baigęs gimnaziją ir 
ten užsiimdinėjau literatūra— 
poezija.

Išsitraukė ' iš kišenės prita
šytą popierį ir, rodydamas 
man, sako:

Daug pastangų įdėjau šiai 
poemai. ■ Paklausykit! Skai
to ir rankomis mosikuoja. 
Kai užbaigė skaityti,' tai gas
padinė pasiima balsą ir sako: 

—Tu tai vis su savo tom 
poemom, o man jos nei šis, 
nei tas. Man patinka eiles to
kios, kurioms galima pritai
kyti natą ir dainuoti.

—Tu, poniute, kalbi nepa
klausta. Aš noriu, kad tanis- 
tai išreikštum savo nuomonę, 
kaip jums patinka? — klau
sė manęs.

N e s u s i g r a i b s t y d a m a s greito 
atsakymo, pasakiau? kad gas
padinė atsakė už mane. Po
etas vėl klausia:

—Jos atsakymai kasdieni
niai. Aš noriu girdėti tams
tos nuomonę.

—Sakysiu, kad poema gera, 
bet man gaila tamstos, kad 

I dėl jos turėjote tiek daug pa
stangų ir laiko sueikvoti.

Tuom sykiu gaspadorius pa
kilo nuo krėslo ir sako:

—Kas čia mums tos poemos! 
Eime į sodą, tai pamatysit, 
kaip mano gėlės rengiasi žy- 

| dėti.
Taip ir padarėm. Apžiūrė- 

I jus sodą ir besikalbant, gas- 

padorius sako :
—Matai tą namą? Tai mū

sų, lietuvių, klubas. Tik po
ra blokų tolumo. Eime, pa
matysit, koki gražų klubą tu
rime. i

Klubas gražiai išpuoštas ir 
žmonių susirinkę daug. Mes 
atsisėdom nuošaliai prie sta
lo, o gaspadorius užsakė vi- i 
siems po snapsą ir alų. Be- ; 
matant stalas buvo per ma- į 
žas — dadūrė kitą. Dabar ! 
prasidėjo diskusijos ir “filo
sofavimai.” Ne nenugirdau 
pradžios diskusijų, tik, žiū
riu, vienas, panašus lietuviš
kam vargam istra i, trinktelė
jo kumščia i stalą ir sako:

—Nesuprantu, kas jūs esa
te per žmones! Meluok, tai 
būsi geras ir jums patiksi. 
Ne tik kun. Vaičekauskas bu
vo Lietuvoje ir mate, kas ten 
darėsi, bet ir aš 1938 metais 
buvau Lietuvoj ir mačiau, 
kaip tie žmones ten skurdo. 
Mano sesers duktė dirbo pas 
ūkininką, tai. atlyginimo gavo 
už visu metu darbą: 2 žąsis, |4. . . I2 vištas, bulvių ir rugių, o pi
nigų — nieko, ūkininkai pi
nigų neturėjo, nes negalėjo 
nieko parduoti. Su Rusija 
Smetonos valdžia nesistengė 
palaikyti draugiškus ryšius, o 
Vokietija iš Lietuvos nieko 
nepirko. Mokesčius ūkininkai 
turėjo sumokė! pinigais, o tų 
pinigų ' nebuvo. Lietuva smar- į 
kiai slinko į katastrofą, o tą 
katastrofą pavadavo antrasis 
pasaulinis karas. Dabar tie at
važiavę dipukai, kai kokio pa- 
blūdimo apimti, šūkauja apie j 
Lietuvoje buvusius raskažius. j 
Gal ir turėjo tuos raskažius , 
Smetonos giminystės pakale- i 
nija ir prie jo prisiplakėliai, i 
bet paprasti žmones ir ūki
ninkai kentė didžiausi skur
dą. Kun. Vaičekauskas buvo 
Lietuvoje daug anksčiau, ne
gu aš, ir tada dar to vargo 
tiek nebuvo. Būtų gerai, kad 
dipukai turėtų drąsos papasa
koti apie paskiausius du ar 
tris metus prieš karą.

Man buvo tikrai Įdomu! 
klausytis to ginčo. Aš pa-' 
klausiau, ką kun. Vaičekaus
kas papasakojo apie Lietuvą.

—Jis pasakė, kokią padėti 
matė Lietuvoje, ir nemelavo. { 
Na, o dabar priviso tokių 
žmonių, jei nemeluoji, tai ne 
katalikas.

Buvome surengę 16 d. vasa- ■ 
rio vadinamą apvaikščiojimą į 
Lietuvos neprigulmybės. Kai- i 
bėtojum buvo kun. , Vaičc-j 
kauskas. Na, ir pabėrė, ke
letą teisybės žodžių apie Lie
tuvą prie Smetonos valdžios. 
Ta teisybė ypač dipukams ne
patiko. Aš dar ir dabai' ga
liu pakartoti tuos mūsų kle
bono žodžius. Išsitraukė iš 
kišenės laikraščio sklypą ir 
pradėjo pasakoti, būk tai 
kun. Vaičekausko prakalbą:

—Na, tai vėl apvaikščiojam 
Lietuvos “nepriklausomybės” 
minėjimą. Turiu prisipažin
ti, kad man tie minėjimai jau 
nusibodo. Bayonnėj būdamas 
keturis kartus suruošiau tuos 
minėjimus ir pats kalbėjau.

Aš buvau prieš antrą pa
saulinį karą Lietuvoje. Tie
sa, buvo tada Lietuva, o Lie
tuvoje buvo Smetona ir Sleže
vičius. Kad ten būtų buvę 
laisvė ir žmonėms geras gy
venimas, tai to negaliu pasa
kyti. Mačiau daug purvo ir 
vargstančių žmonių. Bent 
kokio žmonių gerbūvio aš ten 
nemačiau. Net ir tie Lietu
vos policistai ateina j bažny
čią ne su maldaknygėmis, bet , 
su lazdomis. Dabar dipukai 
atvažiavę spardosi, kai ožiai 
ant ledo, ir giria, kad Lietu
voj buvo raskažiai; kad Lie
tuvą valdė tiktai lietuviai, ir 
kad ten daug padaryta dėl 
Lietuvos žmonių gerbūvio. 
Aš jums pasakysiu, kad toje 
Lietuvoje nieko gero nebuvo. 
Kitataučiai su Smetona ir Šle
že vičiuim bei jų giminėmis 
valdė ne tik Lietuvą, bet ir 
visą Lietuvos rinką. ' Lietu
viai įkūrė įvairias bendroves, 
kaip tai maisto ir kitas, bet 
kas tas bendroves valdė? Jas 
valdė Smetonos giminės, Sle
ževičius, žydai ir vokiečiai. 
Lietuviai prie tų rinkų progų 
neturėjo. O dabar dipukai

sako, kad ten buvo viskas lie
tuvių ir viskas lietuviam. Jūs, | 
dipukai, sakykite žmonoms 
teisybę, kokios gėrybės ir 
laisvės žmonėms buvo Lietu
voje. Aš ir nenoriu daugiau 
neteisingus burbulus pūsti dėl 
tos Lietuvos “neprigUlmybės.” 
Ar jūs manote, kad bolševi
kai mūs balso paklausys? Net' 
ir Jungtinių Tautų posėdžiui)- . 
se neprisimenama, o gal kai i 
kurie atstovai nė nežino, kad , 
Lietuva yra pasaulyje. Gal • 
tik karas padarytų kokį per- ' 
versmą.

Pabaigęs tas prakalbas, ša- j 
le jo sėdinčiam pakišo po l 
nosimi tą popierį, sakyda- , 
mas: štai ta sutrauka pra
kalbos ir kas čia neteisingo Į 
pasakyta ?

Kalba plikis ir su kalaku- ' 
tišku akcentu senis .

— Ma tos mūs klebono kal
bos ir pamokslai visada pa
tinka. Kai 18 d. vasario bu-1 
vo surengta kun. Pociui išleis-1 
tuvės i Romą, tai jis net; 
kumštimis grūmodamas kun. Į 
Pociui pasakė:

—Važiuok ir nuvežk tiem ' 
Europos durniams smegenų.

—Ar tai jis “rnynino” po 
piežiu ? — nestebėjo mitras 
kalakutas.

Ima balsą nei per storas, 
ūei per plonas dipukas. Jis 
sako :

maras prie dipukų. Kada tik 
jis kalba, tai vis pajuokia di
pukus. Gūrai, kad aną syki 
kun. Pikturna atrėžė jam už 
pajuokimus. Jis sakė :

—Tegu) tie dipukai, kai 
ožiukai, spardosi. Gal besi- 
spardydami išspardys Lietu- i
vai nepriklausomybę.

Suvalkietis sako:
—Ką tu čia supaisysi tų 

kunigų arba rasi kur teisybę. 
Anąsyk kun, Pikturna kalbu- 
damas pasakė, kad ir Rojuj 
kovota dėl laisvės,. Reiškia, 
ir ten nėra pakajaus.

Tuom sykiu šniokštuodamas 
atbėgo vaikutis, kad jau mo
terys pasirengę važiuoti na
mo. Atsiskyrėm labai gero
je nuotaikoje, kaip kad seni 
draugai, 'kaip ir pridera.

Jeronimas- ______ į
Jordanas savinasi arabišką 
Palestinos dali v

Tel Aviv, Izraelis. — Pra
nešama, jog Jordano kara
lius Abdullah (Anglijos pa
stumdėlis) gegužes 1 d. ofi
cialiai prijungs sau arabiš
kąją Palestinos dalį. Tam 
priešinasi Egiptas, Syria ir 
kiti arabiški kraštai.

NEW YORK. — General! 
Electric kompanija rapor-' 
tavo, jog pernai gavo dau-| 
ginu pelno, negu bet kada i 
savo istorijoj.

^RANEMAr!
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kuopos susirinkimas j 
įvyks sekmadienį, balandžio 23 d..' 
prasidės 2-rą vai. po pietų, bus pas j 
drg. Bakšius, 1622 Fillmore St. į 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti. A. J. P. kuopos pirm.!

(74-75) I

CLIFFSIDE, N. J.
IWC) 3118 kuopa rengia parodymą 

Sovietų filmos, užvardintos “Village 
School Teacher'’ (Kaimo Mokytoja), 
įvyks sekmadienį, baland. (April) 22. 
Vieta: 324 Anderson Ave., kampas 
Cliff St., pradžia 8-tą vai. vakare, 
įžanga 50c asmeniui. Ateikite visi, 
atsiveskite draugus. (74-75)

f! Tel. AV. 2-4026

NEW HAVEN, CONN.
Metinis Daily Worker fondo su

kėlimui bankiotas įvyks šį šeštadie
nį, balandžio-April 22 d., Ukrainų 
salėje, 222 Lafayette St., prasidės
8-tą vai. vakare. Programoje daly
vauja nacionaliai kalbėtojai. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti.

'(74-75)

*

DORCHESTER, MASS.

*❖
(REPŠYS) .

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

Baltimore, Md.
Pavasariniai Parengimai
Praėjusiam LLD 25 kuopos į 

susirinkime, atsibuvusiam 11' 
balandžio, atsilankė LDS 48 
kuopos delegatai ir užkvietė 
mūsų kuopą p risi dėti prie jų 
rengiamo motinom pagerbti 
išvažiavimo, kuris įvyks sek
madienį, 14 d. gegužės.

Užkvietimas priimtas ir iš
rinkta komisija. Išvažiavi
mas įvyks visiem žinomoje M. 
Kučisko farmoje, Linthi
cum, Md. Kaip visuose išva
žiavimuose, taip ir šiame bus 
įvairių gėrimų ir užkandžių, I 
tik su ta išimčių, kad įžangos 
mokestios nereikės mokėti. 
Kadangi šiam išvažiavimui 
platesnio garsinimo, kai]) per 
laikraščius, nebus, tai labai 

,maloniai. prašome visų, kurie 
šį pranešimą skaitysite, pasa
kykite apie tai savo draugam 
ir prieteliam, pakalbinkite 
juos atvažiuoti į mūsų išva
žiavimą ir sykiu su mumis 
linksmai praleisti laiką. Ben
drai pagerbkime mūsų moti
nas, kurios visos užsitarnavo 
pagarbos, berymodamos per 
nakteles be miego, mus au
klėdamos!

Dienraščio Laisvės paramai į 
rengiamo pikniko komisija ra- į 
portavo, kad vieta paimta 
ant birželio 4 dienos ir kad 
komisija prie paprasto pikni
ko stengiasi pridėti šiokių bei 
tokių “pamargiijimų.” Bet 
koki tie “pamarginimai” bus, 
lai iki kalbamos dienos ko
misija dar negalėjo numatyti.

Gegužes 21 d. įvyks LLD 
G-tos apskr. piknikas Crescent

SHALINS
g

.e
FUNERAL HOME

' 3

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

Woodhaven, N. Y.

'ū

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

CHARLES J. ROMAN i
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4’
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Parke, Cornel Ave., Glouces
ter Heights, N. J. Baltimorie- 
čiai ruošiasi šiame piknike 
pagal išgalę dalyvauti.

Kurie turite vienokių ar ki
tokių reikalų, surištų su mini
mu pikniku, malonėkite juos 
užbaigti iki ateinančio LLD 
25 kuopos susirinkimo, kuris 
įvyks gegužės 8 d., 8 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje. Ka
dangi šis susirinkimas bus 
paskutinis prieš įvykstantį 
Laisvės pikniką, tai, draugai 
ir draugės, malonėkite į jį 
skaitlingai atsilankyti, nes 
bvs daug reikalų.

Kuopos Narys.

NEW DELHI. — Pasi
traukė Indijos pramonių ir 
prekybos ministrai, protes
tuodami, kad premjeras 
Nehru davė per daug nuo
laidų Pakistanui.

JERUZALĖ. — Arabiš
kos valstybės įvedė griežtą 
prekybos blokadą prieš Iz
raeli, v

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Indonezija oficialiai pra
šė priimt ją į Jungtines 
Tautas.

MINNEAPOLIS, Minn. 
— Potvyniai Minnesotoj ir 
kaimyniškose valstijose iš
vijo tūkstančius gyventojų 
iš namų.

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

"“■■■■ ........ ...................’"f ■■■ ■

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 7-6868

! Matthew A.
! BUYUS

(Buyauskas) 
Į LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

i 426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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“Iš Burnos Žodį 
Ištraukė”

Mano labai ūpingą temą 
apie Aido Choro koncertą 
Antanas Bimba iškėlė į Kris
lus . Tai ir gerai. Choras— 
vertas tos garbingos vietos— 
pirmojo Laisvės puslapio pir
mosios špaltos, kurioje talpi
nama glaudi peržvalga bėga
mų pasaulinių žinių. Aidas 
turi nuopelnų visuomet, juo 
labiau po šio, visais atvejais 
įdomaus, koncerto.

Bimba atitinkamai kredita
vo programos dalyvius, sutei
kusius mums progą pasigro
žėti dainos, šokių menu. Ne
simato reikalo kartoti. Ta
čiau noriu kai ką ir dadėti.

Man patiko Aido Choro 
pirmininkė Amelia Burba. Ji 
vis atsisakinėdavo pirminin
kauti pramogose ar didžiu©- } 
se susirinkimuose, sakydama 
nemokėsianti lietuviškai kal
bėti. O kaip j{ gražiai lie
tuviškai ir taikliai pirminin
kavo koncerte!

Ir norisi dadėti, jog Aidas 
ir Sietynas dainavo Walterio 
Žuko kompozicijas, greta Pe
trausko, Žilevičiaus, Matiuko, 
Stepovyjaus, Chuzo, Rhys- 
Herberto, Sasnausko, Šimkaus 
ir kitų jau seniai ir plačiai 
žinomų kompozitorių kūrinių. 
Walter is, pradėjęs Aido Cho
ro mokytoju, dabar vadovau
ja Sietynui. Ir laikas nuo lai
ko jis sukuria savųjų kompo
zicijų.

Amelia Young gražiai pa
demonstravo Frank Balevi- 
čiaus kompozivijos “Upelį,” 
greta Bellinio, Sarpaliaus, Mo-i 
zarto ir kitų kūrinių.

Walterio ir Franko kūriniai 
yra žymus, įdomus priedas 
mūsų dainos repertuare. Tas 
priedas juo labiau mielas 
mums tuomi, kad jis mūsų 
pačių talentų sukurtas. Su 
tais jaunais talentais mums : 
kuriant, kalbant, dainuojant, 
grojant, vaidinant, šokant 
mes jaučiamės turtingi ir sti
prūs. V-ė.

Kelrodis Auditorijon
Kelio visuomet klauskit į 

Richmond Hill, kampas At
lantic Avė. ir 110th St.

BMT Jamaica traukiniu iki 
111th St. Eiti du blokai.

Independent Jamaica trauki
niu* iki Union Turnpike - Kew • 
Gardens. Stotyje išsipirkti 2 ! 
c. transfėrą, važiuoti Q-37 i 
busu iki Atlantic Avė.

Fulton linija iki Green- J 
wood Avenue-llHh St. Eiti' 
4 blokai.
Atlantic-22-Broadway Busas

Kam sunku lipinėti laiptais, 
daug vaikščioti, ar labai rei
kia taupyti centus, įsitėmyki- 
te šio buso kelią ir ryšius su ! 
kitais. Geriau išsikirpkite šį 
kelrodį, nes jis nebus kartoja-į 
mas.

Atlantic-22 busas eina pro 
pat Auditorijos duris. Jis pra
deda nuo Broadway ir Lafa
yette Ave., Brooklyn©, eina 
Broadway iki Eastern Park-į 
way stoties. Ten per Fulton ! 
St., Jamaica Ave., Pennsyl
vania Ave. įsuka į Atlantic. 
Per Lefferts Blvd. įsuka į Ja
maica Ave. ir eina į Jamaica.

Už tą patį 7 c. fėrą gauni < 
nemokamą transfėrą persėsti' 
į kitus busus ar gatvekarius! 
šiose vietose: 1

Ralph-Rockaway ties Ralph 
Ave. ir Broadway.

Wilson Ave. ties Rockaway 
Ave. ir Broadway.

Decatur - Pennsylvania B- 
20 (busas) ties Pennsylvania 
Ave. ir Fulton St.

Dar yra galimi persėdimai 
(bet tik į vieną kurį linijos 
galą) į šiuos busus: B-7 Kings 
Highway-Saratoga Ave.; B- 
25 Fulton St.; B-53 Metropo
litan Ave.

Ir galima persėsti į šį busą 
ties Eastern Parkway-Broad-

PAMATYKITE “NESUSIPRATIMĄ” 
ŠĮ SEKMADIENĮ, AUDITORIJOJE!

Paginame visus susiprasti, 
jog pirma ir paskutinė proga 
šiuo sezonu pamatyti naujau
sią, įdomų veikalą “Nesusi
pratimas” scenoje įvyks:

Balandžio 23 dieną, lygiai 
4:30 vai., Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, 
N. Y.

šis trijų veiksmų veikalas 
vaizduoja lietuvių geruosius 
ii’ bloguosius naujakurius ir 
jų dėdes ir tetas . Tūli dėdės 
“rauna sau nuo galvos plau
kus” — palyginant. Palygi
nimas imtas ne “nuo ausies.” 
Apie tokių padėčių buvimą 
byloja desėtkai jau gautų nuo 
tų tetų ii- dėdžių laiškų mūsų 
spaudai. Tūlus laiškus skai
tai ir jie sukrečia taip, kaip 
su k ręsdavo vaikystėje per
skaitytos kai kurios pasakos 
iš “Tūkstantis ir Viena Nak
tis.” Ir yra tokių naujakurių, 
kurie gyvena, kaip visi pado
rūs žmonės.

‘ ‘ N esu s i pra t i m as’ ’ (d i d ž i u 
pasisekimu) jau buvo suvai
dintas Ch i c ago j e ir Detroite.

DAUG GRAŽIU IR NAUDINGU 
DAIKTU TURĖS BAZARE

Bus ir gražių svečių, brook- 
lyniečių ir iš apylinkes. Jau 
girdėta, kad ruošiasi atvykti 
grupės iš Connecticut, New 
Jersey, Pennsylvanijos, Ilgo
sios Salos.

Brooklyn© visos kolonijos 
ruošiasi pribūti talkon baza- 
ro rengėjams, prisidėti darbu, 
mobilizuoti bazaruj publiką.

“Jei tiktai rengėjai šūktels, 
kad jiems reikia talkos, mes 
visos stosim jiems į pagalbą i ditorijos 
bazare,” pasisakė moterys I sirinkimu gerų

NEPAMIRŠKIME GEGUŽES 7-SIOS
Kas gi bus šių metu gegu

žės 7 dieną? <
Tai bus nepaprastas įvykis: 

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė tą 
dieną ruošia spektaklį. Mo
kyklėlės nariai - mokiniai su
vaidins vienveiksmį veikalėlį, 
pritaikytą jų veiksmams, 
“Proga Kiekvienam.”

šį montažą parašė Moky

“MARŠUOSIME GEGUŽINĖJE, KAD 
VAIKAI NEBEMARŠUOTU KARE”

Taip išsitarė moterys klu
bietės, savo susirinkime išgir- 
dusios kvietimą maršu oti Dar
bininkų ir Liaudies Gegužinės 
Parade už taiką, darbus ir 
laisves.

Moterų Apšvietos Klubo di
džiuma narių yra motinos, ku
rių sūnūs buvo kariškoje tar
nyboje praėjusiame kare. Ne
užmiršo jos tų ašarų, nemie
gotų naktų, širdgėlos ir pra
rastos sveikatos dėl tų kan
čių. Nenori jos užkariauti 
pasaulį.

Moterys į Pirmosios Gegu
žės Paradą ruošiasi su entu
ziazmu. Tiesa, nebus leng
va, paradas įvyks darbo die
nos popietį. Tačiau nėra to, 
ko motina nepadarytų gero
vei sav0 vaiko—išsaugoti tai
ką ir sūnaus gyvybę ir šeimą. 
Dėl to ir mūsiškės, motinos ir 
ne motinos, eis į paradą tie
siai iš darbo.

Lietuviai galėsime suspėti į 

way BMT ir Independent 
traukinių stotimis, bet tam 
reikia traukinių stotyse nusi
pirkti 2 c. transfėrą.

Kad jie taip pat šauniai bus 
suvaidintas ir mums, Brook
lyne, liudija tas, jog jį stato 
Lietuvių Liaudies Teatras, o 
režisuoja Jonas Valentis. Ji
sai iš mūsų ak torių-mėgę jų iš
reikalauja atiduoti teatrui vi
sas spėkas, kiek tik asmens 
talentas neša. “Nesusiprati
mą” vaidins gabūs meninin
kai. Jų vardus jau matėte 
Laisvėje tilpusiuose skelbi
muose.

šiuo paskiausiu kvietimu 
noriu priminti: Nepavėluoki
te! Pradės lygiai skirtu lai
ku, 4:30.

Ir dalyvaukite visi. Lai mū
sų dalyvumas, mūsų discipli
nuotas atvykimas laiku pade
da sunkiai dirbusiems akto
riams apvainikuoti veikalą vi- 
sutinu pasisekimu ir nauja 
energija. O energijos jiems 
dar reikės daug pastangose 
“Nesusipratimą” nuvežti ir į 
kitus miestus, į kūrinos jau 
yra pakviesti i]’ kur bus dar 
kviečiami ateityje. Brookly- 
niečiai, duokime “Nesusipra
timui” talkos, o sykiu ir sau 
įdomų popietį šį sekmadienį!

klubietės savo praėjusiame 
susirinki’me. O jų darbingu
mas jau visiems žinomas.

Bazaras įvyks jau už sa
vaitės, sekmadienį, balandžio 
30-tą, Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill, N. Y. Ba
zar© pradžia 2 vai. šokiai 
nuo 4. Gros Jurgio Kazake
vičiaus orkestras. Įžanga tik
tai 40 c.

Visą bazaro dieną veiks au- 
restaurantas, su pa

valgių.

klėlės vadovas, Juozas Byro- 
nas. Dainas ir šokius mo
ko paskyri mokytojai, o vai
dybą—pats Juozas.

Prašome visus įsitėmyti, šią 
dieną ir ateiti pasigrožėti jau
nų menininkų darbais:

Pasakykit apie tai ir ki
tiems.

Visa tai įvyks Liberty Au
ditorijoj. N.

paradą po darbo, nes mūsų 
būriui susirinkti laikas skir
ta apie 5:30. Susirinkti vie
ta ir eisena bus tomis pačio
mis gatvėmis, kuriomis mar- 
šavome jau per eilę metų. R.

Dovanos
Prieš tūlą laiką buvo ap

dovanoję Laisvę, tačiau likę- 
si nepaskelbti šie dovanų da
vėjai :

Albina Mikalaus dovanojo 6 
žiurstus.

Anna Dobilienė — 6 žiurs
tus.

Mary Janulavičienė iš Co
rona—tuziną “hankies.”

K J. Šimėnas iš Bellmore — 
žolyną vazone ir puodą.

Viktoria Balkus—rankomis 
padarytą karpetuką. Ji taip
gi dovanojo $1" neseniai įvy
kusioje prelekcijoje (ten skir
tiems tikslams), kuris irgi bu
vo likęsis nepaskelbtu.

Fashion Cab. Co. vairuoto
jai pradėjo organizuotis tiks
lu gauti atostogą su alga.

Detektyvai Pašaukti 
Perklausinėti

'Kings apskrities grand 
džiūrė praėjusį trečiadienį 
pradėjo kvotimą keturių po
licijos detektyvų ir dviejų jų 
viršininkų. Detektyvus įtarė, 
kad jie gavinėję kyšių už ap
saugą gemblerių lizdo, 110 
Flushing Ave., Brooklyne. 
Ten neseniai įvyko areštų. 
Suimtieji asmenys ir jų užra
šai, sakoma, įvėlė ir detek
tyvus.

Džiūrė taipgi svarstys skun
dus, sudarytus pasėkoje ba
landžio 5-tą įvykdytos kratos 
restaurant©, 113 57th Street, 
Brooklyne.

Rado Žmogaus 
Kūno Gabalus, 
Ieško Mėsinėtoji!

t »
Kelios dešimtys Bronx de

tektyvų pasiųsti tyrinėti 
Crescent Sugar Bowl restau
rant© , Bronx©, įvykusią žmog
žudystę. Sekliai teiraujasi, 
ieško Po visą, tą apylinkę. .

Restaurante įvyko susišam 
dymas anksti balandžio 18- 
tos rytą. Yra liudytojų, ku
rie sakosi matę iš ten išne
šant kūną. Ten rado žmo
gaus kraujo, smegenų, 6 iš
šautas kulkas. Bet niekur ne
randa 4 vyrų, kurie ten susi
šaudymo laiku buvę. Spėlio
ja, gal vienas jų bus tuo iš
neštuoju negyvu.

Dar kita grupė vyrų buvu
si matyta mušantis tarpusa
vyje ant šaligatvio po to su
sišaudymo, bet ir tų (lar ne
buvo atpažinę.

Mokytojai Nedirbsią 
Viršvalandžių 
Be Algos Priedo

Majoras O’Dwyer, paga
liau, pasisakė pritariąs pridė
ti mokytojams algų, bet tik
tai $150 per metus mokan
tiesiems pradinėse ir iki $250 
vidurinėse mokyklose/

Mokytojų organizacijų at
stovai pareiškė, jog toks prie
das nieko neišsprendžia. Per- 
mažas- priedas nepadengia 
pakilimu kainų pabrangusio 
pragyvenimo, nej patenkina 
mokytojus. Jie sako; kad mo
kytojai atsisakys dirbti viso
kius po pamokų dabar dir
bamus darbus .

Dar labiau tebėra nepasi
tenkinę visi kiti miesto darbi
ninkai, kuriems visai nedavė 
priedo. x

Majoras O’Dwyer pareiškė, 
kad jo partija — demokra
tų—galinti New Yorko vals
tijos rinkimus laimėti be “at- 
plaišinių” partijų.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas 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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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) —Šeštad., Bal. 22, 1950

Nuteisė Motinos Mušėją Aktorė Mirė Teatre Svarsto Budžetą
Frank Dominquez, 18 metų, 

bronxietis, pasiųstas į “patai
sų” namus neribotam laikui. 
Prieš jį liūdijo jo paties mo
tina, kad .jis, būdamas girtu, 
ją apmušė.- Pirmu kartu ap
mušta, nusprendusi kęsti, gal 
vaikas pasitaisysiąs be įsiki
šimo kitų. Bet jis tik pasi
drąsinęs, paskiausias muši
mas buvęs jau antruoju.

Aukos
Aido Choro koncerte daly

vavo apsčiai svečių iš New 
Jersey valstijos. Sueinu Ta
dą Kaškiaučių, daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus brolį, pasikal- 
,bame bėgamais reikalais ii’ 
štai jis aukoja $10. Auką 
skiria pusiau—paramai dien
raščio Laisvės ir kovai už 
liaudies demokratines teises, 
arba apsigynimui nuo kryžio
kų užpuolimų.

čia pat pasikalbame ir su 
Ona Stelmokai!© - Eicke. Ji 
aukoja $5 ir pinigus skiria 
pusiau tiems pat reikalams. 
Širdingai ačiū!

D. M. š.

Demonstracija Prieš
Atleidinėjimą iš Darbo

CIO Transport Workers iš
šaukė demonstraciją -. pikietą 
prie Idlewild ir LaGuardia 
stočių protestuoti dėl atstaty
mo iš darbo lėktuvuose radi
jo operuotoji]. Pan American 
Airways atstatė 21. Pikie- 
tavo ir 42nd St. Airline Ter
minal.

Prašome Talkos
Ši šeštadienį, balandžio 22 

d., Kultūrinis Lietuvių Cen
tras mobilizuoja didelę lietu
vių vyrų talką. Turime labai 
daug visokio ir labai svarbaus 
darbo. Reikia visokių darbo 
jėgų. Norime tuos darbus at
likti savanoriškomis jėgomis 
ir tuomi sutaupyti keletą šim
tų dolerių.

Prašome ateiti ir padėti. 
Kuriems paranku, pribūkite 
iš pat ryto, nuo 8 vai. Ku
riems neparanku iš pat ryto, 
ateikite bile laiku per visą 
dieną.

Lauksime!
Liet. Namo Bendrovės 
Direktoriai.

New York© areštuotas 
William Norton, 21 m., sako
ma ,atvykęs iš Chicagos. Jį 
kaltina, kad jis prisigretinęs 
prie viešbučiuose gyvenančių 
ponų ir apkraustinėjęs jų 
kambarius ir kišenes.

Muriel Starr, 02 m., vaidi
nusi veikale “Velvet Glove,” 
John Golden Teatre, New 
Yorke, mirė persirengdinėji- 
mo kambarėlyje teatro už- 
scenyje, kitiems scenoje vai
dinant 2-j į aktą.

Generolai, sakoma, miršta 
lovoje. ’Pačiau aktoriai, ma
tomai, prisilaikydami nuosta
tų, kad vaidinimo negali
ma atidėti, dažnai išeina vai-', 
dinti jai!' sirgdami i)’ dėl to 
ne vienas miršta vaidindami, j

N. A.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DŽENITORIUS

I Reikalingas dženitorius, 4 kam
barių apartment as jam pačiam, 
compensation pašalpos. Turi nusi
manyti apie smulkius pataisymus. 
20 šeimų namas Brooklyne. Kreip
kitės: 415 Kosciusko St., klauskite 
Mr. J. A. Lewis. (71-75)
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

.... GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai
Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar Im

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

SUSIRINKIMAI
Laisvės Direktoriams

Dienraščio Laisvės Direkto
rių Tarybos susirinkimas įvyks 
balandžio 24-tos vakara, 8 
vai., savose patalpose.

(74-75) Sekr.

Balandžio 12-tą, Cit$ Hali, 
pradėjo svarstyti miesto bu-I 
džeti sekamiems metams. 
Dar pirm pradėjimo svarsty
ti, majoras O’Dwyer pareiškė 
per spaudą, kad nei vieno 
m testavo department© dar
bininkai negaus algų priedo, 
nes miestas neturįs pinigų.

Svarstyme budžeto reikalų, 
pirmiausią progą išsikalbėti 
gavo ne miesto darbininkų at
stovai, bet Harold Reigelman, 
real estate politikierių Citi
zens Budget Commission vir
šininkas.

PAMOJIMAI
Aš esu 45 motų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui vyro su atatinka
mom įplaukom patogiam gyvenimui, 
amžiaus nuo 50 iki 60 metų. Prašau 
rašyti anglų kalba, nes aš lietuviš
kai nemoku skaityti. Rašydami ad
resuokite: T. S., 110-12 tlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.
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