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priežasčių 
įvykti Laisvės bazaras. Gana 
didelis dienraščiui nuostolis.

Bet bazarą Lietuvių Kultū
riniam Centre turėsime. Jis 
įvyks balandžio 30 d. Jame 
bus visko. Bazaras tęsis tik 
vieną dieną. Visiems bus pro
ga daug ką įsigyti ir šiaip ge
rai paūžti.

Sovietai atmetė 
Amerikos protestą 
dėl lėktuvo

' t

Acheson 
klausimų

neatsako sen. Cain9 o 
apie dingusj lėktuvą

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern States.
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. T.
Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXIT.

Kinijos liaudies 
armija užima

Kinijos Liaudies Respublika 
sako, kad niekas amerikiečių 
nelaiko uždarę Šanchajuje. 
Jie gali iš Kinijos išvažiuoti, 
kada tik jie nori.

Betgi mūsų vyriausybė aną 
dieną pareiškė, kad iš Kini
jos amerikiečių negalima išsi- 

neišlei-

Pabrėžė, kad Amerikos lėktuvas 
buvo įsiveržęs Latvijon

vežti, nes jų Kinija 
džia.

Kuo dabar tikėti ? 
nėms neaišku.

Vienas sveikas 
Mūsų vyriausybė 
retų pabandyt 
tuos amerikiečius, 
Kinijoje gyventi
norėtų sugrįžti į savo 
Taip būtų patirta, 
pusėje yra teisybė.

žmo-

patarimas: 
tuojau tu- 

parsivežti 
kuriems 

atsibodo ir 
žemę, 

kurioje

Ne tik diskriminacija prieš 
negrus yra skaitoma baisiau
sia Amerikos tautinė gėda. 
Gal dar didesnė gėda yra 
šios šalies “globojimas” indi
jonų.

Mes, europiečiai, čionai at- 
sikraustėme ir atėmėme žemę 
iš indijonų. Jiems palikome 
tiktai nedidelius, visam kraš
to prasčiausios žemės plotus. 
Juos atkirtom e nuo progreso 
ir pasmerkėme tamsai ir 
skurdui. Pagaliau jiems atė
mėme pilietines teises .

Ir taip mūsų 
bojami” tikrieji 
baigia išnykti, 
liko nė trejeto 
tančių.

tėviškaj glo- 
amerikieČiai 

nebo
tu ks-

Jų gal 
šimtų

sąžinės nura-Dėl neramios 
minimo mūsų Kongresas pa
galiau nutarė ant indijonų 
susimylėti. Jis skiria 88 mi
lijonus dolerių indijonų pa
dėties pataisymui . Tie pini
gai bus išleisti ne susyk, ži
noma, bet per ištisus dešimt 
metų.

Kad jau sušelpsime, tai su
šelpsime: ant kiekvieno indi- 
jono per metus išleisime apie 
29 dolerius!

Nebedaug mes turime pa
saulyje monarchijų. O jos 
taip reikalingos, kaip šašas 
ant žmogaus kūno.

Štai kodėl taip keistai skam
ba Egipto delegacijos reika
lavimas, kad Jungtinės Tau
tos uždraustų spaudai ar kam 
nors kritikuoti arba smerkti 
dar esamuosius ant sostų mo
narchus !

Ar bereikia dar aiškinti, 
kad šitie egiptiečiai, kurie tą 
delegaciją sudaro, yra asilai? 
Kur jie iki šiol gyveno?

Juk niekas jiems neuždraus 
džia turėti monarchiją ir ka
ralių,- bet tik paskutiniai asi
lai gali reikalauti, kad visas 
svietas prieš jų ir kitus dar 
tebesėdinčius ant sostų kara
lius be kepurės vaikštinėtų.

The N. Y. Herald Tribune 
daro tokią išvadą: Mes pui
kiai žinome, kad Čiango rėži-* 
mas neturi jokios ateities, kad 
jis niekados Kinijos nebeval
dys, bet su juo tuojau atsi
sveikinti nereikia. Ir toliau 
mes turime palaikyti ryšius 
ir laikas nuo laiko numesti 
jam kaulą formoje keleto bi
lijonų dolerių!

Komercinė spauda atvirai 
tyčiojasi iš Amerikos žmonių. 
Duokime čiangui savo sunkiai 
uždirbtus dolerius tik todėl, 
kad mūsų vyriausybė nenori

Maskva. — Sovietų vy-i tuvas ir kad jis neperskri- 
riausybė atmetė Jungtinių^ -i--*--
Valstijų protestą dėl to, 
kad Baltijos Jūroje dingo 
Amerikos laivyno lėktuvas 
su 10 lakūnu, t ♦

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis balandžio 21 d. įteikė 
Amerikos ambasadariui 
Alanui Kirkui nota, kurio- c 7 
je tvirtina, kad: • '

Amerikinis bombanešis 
B-29 balandžio 8 d. įsiver
žė į Latvijos orą, 13 mylių 
į pietus nuo Liepojos ir fo
tografavo Sovietų apsigy
nimo įrengimus.

Kuomet greitieji sovieti
niai lėktuvai pastojo bom- 
banešiui kelią ir liepė jam 
nusileisti į nurodomą aikš
tę, tai amerikonai ėmė šau
dyti; tuomet vienas Sovie
tų lėktuvas atsakė šūviais 
iš savo pusės. Tada bomba
nešis nuskrido atgal link 
jūros, dingdamas iš akių.

Sovietai nežino, ar žuvo 
tas amerikinis bombanešis, 
kuris susikirto su sovieti
niais lakūnais. Bet jeigu 
jis žuvo, už tai tik patys 
amerikonai kalti, nes bom
banešis atsisakė nusileisti 
žemyn.

Sovietų vyriausybė at
meta Amerikos reikalavi
mus, kad Sovietai atsipra
šytų už to bombanešio din
gimą, kad atlygintų už jį ir 
už jo lakūnų gyvybes, kad 
nubaustų sovietinius lakū
nus ir kad uždraustų jiems 
apšaudyti svetimus lėktu
vus tokiuose atsitikimuose.

Sovietų atsakymo nota 
Amerikai vadina tuos rei
kalavimus “nesąmone ir iš
sisukinėjimais,” kuriais 
amerikonai mėgina pri
dengti faktą, kad jų bom
banešis sulaužė sovietinę 
sieną ir sumindžiojo tarp
tautines teises:

Sovietų vyriausybė atme
ta Jungtinių Valstijų tvir
tinimą, kad tai buvęs ne
ginkluotas amerikinis lėk-

dęs į sovietinį plotą.
Sovietų Sąjunga 

savo taisyklių 
įsiveržiančius 
plotą svetimus 
Sovietų lakūnam yra ir bus 
įsakyta priversti tokius 
svetimus lėktuvus nusileis
ti žemyn, o jeigu jie prie
šinsis, tai apšaudyti įsiver
žėlius.

Sovietai baigia savo notą, 
užreikšdami:

“Atsižvelgiant į nurody
tus faktus, Sovietų vyriau
sybė patvirtina savo griež
tą protestą (iš balandžio 11 
d.) prieš Jungtinių Valsti
jų valdžią dėl to, kad kari
nis Amerikos lėktuvas 
šiurpiai sulaužė sovietinę 
sieną.”

nekeis 
kas liečia 

į sovietinį 
lėktuvus.

Atlanto kraštam ginkluot 
išeikvojama 20 bilionų 
doleriu per metus

London. — United Press 
apskaičiavo, jog Atlanto 
pakto kraštams ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą yra 
išeikvojama beveik 20 bi
lionų dolerių per metus, ne
skaitant Amerikos išlaidu 
Marshallo planui ir hydro- 
geninei bombai.

Jungtinės Valstijos išlei
džia 75 procentus visų At
lanto kraštų ginklavimosi 
lėšų. Bet jos verčia, kad ir 
kiti atlantiniai kraštai di
dintų karines savo išlaidas.

Kiekvienam amerikiečiui, 
vyrui, moteriai ir kūdikiui, 
vidutiniai imant, išeina po 
$87 karinių išlaidų per me
tus. Anglija tam išleidžia 
po $44 nuo kiekvieno savo 
gyventojo per metus, Fran- 
cija apie $29, Kanada $27.

Kariuomenė laužo Londono 
laivakroviu streiką

Lėktuvui sudužus, žuvo 
35 jankiai Japonijoj

Tokio, Japonija. — Kal- 
nan sudužo ir sudegė kari
nis amerikonų lėktuvas už 
37 mylių nuo Tokio. Žuvo 
35 asmenys, daugiausia oro 
kareiviai ir amerikiniai 
valdininkai.

WASHINGTON. — Se
nato komisija pradėjo svar
styti Trumano siūlymą dėl 
rendų kontrolės pratęsimo.

skaitytis su Kinijos žmonių 
pareikšta valia.

Gegužės 7 dieną įvyks 
dienraščio Vilnies šėrininkų 
suvažiavimas. Gerai padarys 
tie, kurie suvažiavimą dole
riu kitu pasveikins.

Washington, 
kos valstybės 
Dean Acheson 
kartus viešai kalbėjo po to, 
kai republikonas senatorius 
Harry P. Cain pastatė 
klausimus apie amerikinio 
lėktuvo dingimą Baltijos 
Jūroje, bet Achesonas dar 
nieko neatsakė į tuos klau-į
simus. IteHigence Digest žurnalo

Sen. Cain klausė: Kur tas j redaktorius Kenneth De

— Ameri- pranešė, jog minimas lėktu- 
sekretorius vas skrido dėl lavinimosi iš 
jau kelis Wiesbadeno, Vokietijoj, į 

Kopenhageną, Danijoj. Bet 
Jungtinių Valstijų depart- 
mentas savo protesto notoj 
Sovietams paskui sakė; kad 
tas lėktuvas skrido per Bal
tijos Jūrą.

lėktuvas iš tikrųjų skrido?1 Courcy balandžia 15 d. pa. 
Ar karinė vyriausybė davė reiškė, kad amerikinis lėk
jam leidimą skristi virš 
svetimos žemės? Kurioje 
būtent vietoje lėktuvas bu
vo apšaudytas?

Amerikos laivyno karinin
kai Vokietijoje pirmiau

tuvas buvo “pasiųstas foto
grafuoti slaptus karinius 
Sovietų įrengimus Baltijos 
pajūriuose.” Ir New Yor- 
ko Herald Tribune išspaus
dino tą jo pareiškimą.

Trumanas ragina pratęst rendy kontrolę, 
neskriaudžiant namų savininkų

Washington. —Preziden- to
tas Trumanas atsiuntė 
Kongresui paraginimą pra
tęst rendų kontrolę gyve
namiems namams. Jis 
žadėjo, kad valdžia su 
kontrole nenuskriaus 
mu savininku.

Dabartinis kontrolės 
! kotarpis išsibaigs 
30 d. šia vasara.

Prezidentas sakė, bus 
leista žmoniškai 
rendas. Jis 
vien pernai valdžia įgalino 
18 procentų padidinti ren
das 600,000 gyvenamųjų 
patalpų. Bet vietose, kur 
buvo panaikinta kontrolė, 
tai namų savininkai pab
rangino rendas net iki 56 
procentų, kaip pastebėjo 
Trumanas.

Prezidentas bijo, kad, 
jeigu kontrole būtų visai 
nuimta, įnamiai turėtų per 
daug išmokėti rendomis; 
tuomet mažiau galėtų pirk
ti dirbinių-produktų; dėl

London. — Darbiečių val
džia atsiuntė 1,000 kareivių 
ir jūreivių, kad iškrautų 
69 užstreikuotus prekinius 
laivus Londone.

Streikuoja apie 13,000 ei
linių laivakroviu, atmesda
mi vadų įsakymą dirbti. 
Streikas kilo kaipo protes
tas dėl trijų laivakroviu pa- 
varymo iš darbo. Jie buvo 
pavaryti su vadų užgyrimu 
už tai, kad veikliai dalyva
vo pernykščiame laivakro
viu streike.

JERUZALĖ. — Jordano 
karalius Abdullah, Anglijos 
įnagis, nusprendę sau pri
jungti arabiškąją Palesti
nos dalį. Kiti arabų kraš
tai tam priešinasi.

MASKVA. — Sovietų 
Sąjungoj šiemet bus paga
minta antra tiek daugiau 
kvepalų, negu pernai. Ga
minama 125 kvepalų rūšys.

pa

mi

lai

Methodistų moterys 
smerkia Mundto biliy

pramones 
bedarbių

susiaurėtų 
darbai, padidėtų 
skaičius, ir jiems šelpti rei
kėtų išleisti dar daugiau 
pinigų iš valdinių įstaigų.

Trumanas pareiškė, jog 
ir palaikant rendų kontro
lės įstatymą, valdžia galės 
“tvarkingai” pašalinti kon-

Liaudininkai gręsia suimt 125 
tūkstančius Čiango tautininkų

Yulin, Hainan. — Kini- iš Hainano, ir juos galėsią 
jos liaudies kariuomenė suimt liaudininkai, kaipje-"' 
užėmė Hoihow, Hainan sa- mia Associated Press, Qme- 
los sostinę, ir per dieną nu
vijo Čiang Kai-šeko tauti
ninkų armiją 35 mylias to-

rikinė žinių agentūra.
Didelė, svarbi sala

Hainan sala yra už 10 
mylių į pietus nuo Kinijos

(N. Y. Times radijas pir- sausžemio. Ji turi 13,500 
madienį paskelbė, kad liau- ketvirtainių mylių plotą ir 
dininkai užvaldė jau visą yra turtinga geležies ka- 

; syklomis ir žibalo versmė
mis.

Tautininkai iki paskuti
nių dienų gyrėsi, būk su- 
mušą komunistu-liaudinin- 
kų kariuomenę Hainan sa
loje, ir garsi n o si, būk nus
kandina liaudininku laivus 
ir valtis su tūkstančiais'
siunčiamų ton salon karei
vių.

Bet pasirodo, kad liaudi
ninkų patrankos nuo Kini
jos krantų lengvai peršovė 
per 10 mylių vandens ir 
tuo būdu pridengė plau
kiančius i Hainana savo 
kovūnus . nuo čiangininkų 
karinių laivu.

Associated Press teigia, 
kad 15,000 liaudies kariuo
menės * Hainane supliekė 
didžiulę Čiango tautininkų 
armiją. Bet liaudininkams ; 
padėjo 30,000 partizanų.

Tautininku vadai dabar 
nežino nė kaip 
savo melus 
čiangininkų 
Hainane.

Pranešama, 
liaudies armija dabar ruo-

• šiasi šturmuot čianginin- 
kus Čušan salose, 100 my-

Liaudininkai - komunis
tai sutriuškino visas stip
riausias čiangininkų pozici
jas. Čiang Kai-šeko valdžia 
Formozoje todėl įsakė ar
mijai bėgti iš Hainan salos. 
Atplaukė keturi laivai 
Čiango valdininkams ir 
aukštiesiems karininkams 
iškraustyti.

Bet 125,000 Čiango ka
reivių nepaspėsią ištrūkti

Amerikonai paruošė tankus 
prieš spėjamą jaunuoliu 
žygi Į vakarini Berlynąbirželio trolę nuo tam tikro skai

čiaus namų.
Prezidentas nurodė, kaip 

pakelti pati valdžia iki šiol naiki- 
nurodė, jog i no rendų kontrolę, būtent: 

11946 m. buvo kontroliuo- dujas ir kulkosvaidžius at
mušti rytinio Berlyno jau
nuoliams, jeigu jie mėgin
tu Įsiveržti, i vakarini Ber
lyno ruožtą ir demonstruo
ti gegužės 28 d.

Kartojama gandai, kad 
500,000 vokiečių jaunuolių 
planuoja iš rytinės, sovieti-' 
nes Berlyno dalies tą dieną 
įsiveržti i vakarini miesto 
ruožtą ir demonstruoti už 
taiką ir už Vokietijos su
vienijimą.

Pranešama, kad anglai ir 
francūzai taipgi parengia 
ginklus prieš bijomą jau
nuoliu įsiveržimą.

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė paruošė 
tankus, patrankas, ašarines

jama rendos 16 milijonų 
buveinių; dabartiniu laiku 
kontrolėje yra tik 11 mili
jonų gyvenamųjų patalpų, 
o iki liepos 1 d. šiemet val
džia nuims kontrolę dar 
nuo 3 milijonų butų. Taigi 
kontrolinių buveinių skai
čius nupuls iki 8 milijonų 
iš viso.

Bet Kongresas šaltai žiū
ri ir į tokią lengvą savinin
kams kontrolę, kurią prezi
dentas siūlo.

Pabėgo kunigas nuo 
įšventinimo į vyskupus

Vi-ena, Austrija. — Pre
latas kun. Franz Jachym 
buvo vyskupiškai aprengtas 

' 1 fašistuo- ir prie altoriaus pastatytas 
jantį Mundto bilių. Jų pri- įšventinimui į vyskupus, 

j Bet ūmai apsimąstė, parei
škė, kad “nėra vertas” 
įšventinti į vyskupus ir pa
bėgo į vienuolyną.

Kardinolas Innitzer ste
bisi, kas tam kunigui pasi
darė, kad jis netikėtai spru
ko nuo vyskupystės.

Cleveland, Ohio. — 3,500 
methodistų bažnyčios mote
rų savo suvažiavime vien
balsiai pasmerkė

imta rezoliucija sako:
Nors tas bilius nukreip

tas prieš komunistus, bet 
jeigu Kongresas priimtų jį 
kaip įstatymą, tai būtų lau
žomos visu amerikiečių tei
sės dėl žodžio ir sąžinės lai
svės.

Ta rezoliucija pasiųsta 
Jungtinių Valstijų Kongre
sui.

Milžiniškas gemblerių 
biznis Jungi Valstijose

Kinijos valdžia gauna 
žymiai daugiau grūdu

Protestuoja prieš laišku 
pristatymo aprėžimą

pridengti 
apie nebūtus 
“laimėjimus”

jog kinų

hajaus. Liaudininkai jau 
yra užėmę trečdalį tų salų. 
Liekamąsias Čušan salas 
tautininkai naudoja kaip 
stovyklas, iš kurių ameri
kiniai Čiango lėktuvai už
puldinėja miestus Kinijos 
Liaudies Respublikoje.

Čiangininkams dabar te
lieka faktinai tik Formo- 
zos sala, apie tokio pat dy
džio kaip Hainan.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad arklių lenktynių 
ir visokiu sportų gemjble- 
riai, numerių rakatieriai ir 
nikelinių “laimėjimų” ma
šinų biznieriai per metus iš
liežią iš amerikiečių 10 iki 
23 bilionų dolerių.

Didžiausias gemblerių-ra- 
ketierių centras yra New 
Yorkas.

Washington. — Darbo 
Federacijos pirmininkas 
William Green užprotesta
vo, kad generalis paštų vir
šininkas Jesse Donaldson 
įsakė tiktai kartą per die
ną išnešiot • laiškus 
čiams žmonėms ir 
rint kitus 
navimus.

Greenas 
Kongresas 
gą įsakymą.
Greenas pareiškė, kad jei

gu taip būtų susiaurintas 
pašto veikimas, tai kenktų 
bizniui ir didintų bedarbių 
skaičių.

Pagal Donaldsono planą, 
turėtų būti paleista 10,000 
pašto tarnautojų. Jis! pasa-

Prasidėjo telefonu 
darbininku streikas

priva- 
susi’au- 

paštinius patar-

reikalauja, kad 
ištirtų tą žalin-

Mukden.— Šiauriniai-ry- 
tinėje Kinijoje valstiečiai 
pristatė liaudies valdžiai 9 
procentais daugiau grūdų, 
negu buvo suplanuota.

Valdžia parūpino geres
nių pasėlių, iš kurių laukia- kojo, kad reikią taupyti le
ma šiemet 1,400,000 tonų 
daugiau grūdų nekaip per
nai vien šioje Kinijos daly
je. Šiemet numatoma 20 
procentų didesnis soja pu
pų derlius, 8 nuošimčiais, 
daugiau kviečių ir tt.

šas. O Greenas atsakė, kad 
valdžia net'aupo kitų lėšų, 
kurias reikėtų taupyti.

New York. — Pirmadie
nį sustreikavo 10,000 tele
fonų taisymų-įrengimų dar
bininkų 43-se valstijose. 
Streikuoja protestui dėl to, 
kad buvo paigiryti 6 tele
fonu darbininkai South’ 
Bende, Indianoj.

Ruošiasi išeit streikan šį 
trečiadienį 240,000 telefonų 
aptarnautojų 42-se valstijo
se prieš American Tele
phone and Telegraph kom
paniją. Reikalauja naujos 
sutarties dėl algos pakėlimo 
ir kitų sąlygų pagerinimo.

Telefonistai priklauso 
CIO Susisiekimų Darbiniu-

Peking, Kinija.—Gausin
gi pavasario lietūs Kinijoje 
gerai patarnavo javams.

Valdžios tarpininkai ban
do su ta i ky t juos su samdy
tojais.
ORAS. — Būsią lietaus. •
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Niekingas darbas
Kiekvienas, neatsiskyręs su padorumu žmogus, šian

dien šlykštisi tuo, ką išverstkailis, persivertėlis, Budenz 
sakė Senato komitetui, tyrinėjančiam “komunistus vals
tybės departmente.”

Budenz sakė, jog profesorius Lattimore, kurį senato
rius McCarthy vadina “vyriausiu Sovietų agentu Ame
rikoje,” buvęs Jungtinių Valstijų komunistų partijos na
riu. Kai jis buvo užklaustas tikresnių, specifiškesnių 
davinių, Budenez atsakė: jis girdėjęs tai iš Jack Stache- 
lio ir Browderio, kai pastarasis dar buvo komunistų par-

Taigi Budenzo liudijimas, — politiniai prasiradusio | 
gaivalo “liudijimas,” kuris gali “liudyti” kaip tik nori,— 
sulyg reikalu.

Marian Bachrach, komunistų partijos vardu išleista
me pareiškime būdingai atsako į Budenzo “liudijimus”:

“Judošius nebuvo paskutinis, liudijęs už 30 sidabri
nių... Bet kuris asmuo, skaitęs Owen Lattimoreūo kny
gas ir susipažinęs su komunistų partijos politika-nusista- 
tymu, pats gali patikrinti, ar Lattimore yra teisingas sa
vo pareiškime, kai jis sakė, jog nesąs komunistas. Mr. 
Lattimore nesutinka su komunistų partijos politika, o 
mes nesutinkame su jo politika. Daugelis žmonių, įskai
tant komunistus ir nekomunistus, sutinka su Mr. Latti
more pareiškimu, kad jo politiniai persekiotojai yra me

$9 005450 rodo, jog paskutinis 
““ i meris bus jau naujojo re

daktoriaus suredaguotas.
Naujas redaktorius, bet 

nesąmonės tos pačios, kvai
los ir senos. Pavyzdžiui, 
Gražiūnas rašo, kad jis ne
mato jokio skirtumo tarpe 
komunizmo ir vokiško na
cionalizmo arba nacizmo. 
Ir ne tik jis jokio skirtu
mo nesurandąs. Girdi, “da
bar jau pradeda aiškiai 
matyti ir kiti, nes dar išli
kusieji Vokietijoje naciai 

i jau aiškiai susiuostė su so- 
I vietais.” Džiaugiasi žmo-

nu-
vaikščio.įo

Elysee 
k a i p 

žymiau- 
Kur

pravesti

su tų atsiminimų pradžia, ir 
jie iki šiol tęsiasi jo pusla
piuose.
Tų savo bjaurių atsimi

nimų Skorzeny laikraš
čiams nedavė už dyką. Jis 
gavo riebiai apmokėti, gal 
šimtus tūkstančių dolerių. 
Ir taip šis hitlerinis sker
dikas pasidarė komercinė
je spaudoje didvyriu ir už 
raštus gautais doleriais ga
li prašmatniai gyventi.

Brošiūra apie "D. P.”
Man į rankas pateko dar tarybinės vyriausybės or- 

pereitais metais Tarybų i ganus?
Sąjungoje išleista brošiūrai Atsakymas: Taip. Nema- 
apie išvietintus, arba dubu-1 žas skaičius grįžusių pilie- 
kus, kuri susideda iš klausi-1 čių ne vien yra išrinkti į 
mų ir atsakymų. Brošiūra tarybinės valdžios įstaigas, 
turi veik 50 puslapių pr bet ir apdovanoti už gerą 
apie 30 klausimų. | 1 darbą.

Brošiūroje teigiama, kad ; Klausimas: Ar grįžę pi- 
karo laiku , hitlerininkai i iš liečiai gali patekti į aukš- 
Tarybų Sąjungos išvarė į tesnes įstaigas mokslui? 
Vokietiją ir kitus Hitlerio Atsakymas: Taip, jie turi 
pavergtus kraštus 
milijonus piliečių.

Į kių, kaip jis: žmonių be 
i blaivaus proto. Čia Gražiū- 
nas klaidos nedaro. Tokių 

i ignorantų yra dar nema- 
> žai. Gražiūnas pasiskelbia 
i jų vadu.

Kuo kitu, jeigu ne igno- 
rantu, reikia vadinti žmo- 

’ gų, kuris užsimerkęs giria- 
| si, kad jis nemato skirtu- 
■ mo tarpe komunizmo 
nacizmo ?

ii

darbis A. Miškūnas iš Pa
ryžiaus. Istorija įdomi ir 
svarbi. Tarp kitko, Miškū
nas sako:

Keli mėnesiai atgal čia bu
vo sukeltas didžiulis • skan
dalas, kuomet sužinota, kad 
Otto Skorzeny
plačiuoju Champs 
bulvaru. Skorzeny, 
žinote, yra vienas 
siu naciu SS žudikų, 
tik fiureris turėjo
kokį drastišką žygį, Skorze
ny jam atėjo į pagalbą. 
Kuomet naciai kontrataka
vo 1944 metų žiemą Belgi
joje, Skorzeny organizavo 
nacinius šnipus, kurie apsi
vilkę jankių uniformomis tu
rėjo pereiti fronto linijas ir 
nužudyti Eisenhowerj. Skor
zeny taipgi pats asmeniškai 
vadovavo Mussolinio pagro
bimui iš' Aliantų rankų.
Per kelius metus buvo spė

liojama, kur randasi Skorze
ny, kuris vėliau Vokietijoje 
pabėgo iš kalėjimo. Vieni 
manė, kad jis slapstėsi kur 
nors Vokietijoje, kiti sakė, 
kad jis yra Ispanijoje, tre
ti, kad jis nusidangino į Ar
gentiną. Ir galite įsivaizduo
ti, koks skandalas kilo, kuo
met kairiųjų vakarinio laik
raščio “Ce Soir” fotografas 
jį užtiko ir nufotografavo 
kavinėje Paryžiaus centre.

Skorzeny paspruko,
Paryžius beveik pradėjo pa
miršti tą skandalą, kaip 
konservątų didlapis “Le Fi
garo” pradėjo naują 
dalą,
vystė net į barikadines 
vas miesto centre.

Skorzeny, mat, kur jis 
bar nebūtų, turi parašęs 
vo “memuarus,” kur 
sakoja, kaip rengėsi 
dyti Eisenhowerj, 
grobė Mussolinį ir
vo žygius apibūdina, 
jo atsiminimus. 
keli pronaciniai 1 
vakarinėse zonose Vokieti-' 
joje ir leidiniai Argentinoje 
bei, rodosi, Ispanijoje. Kaip 
Paryžiaus “Le Figaro” susi
tarė su autorium arba su jo 
agentais dėl jo atsiminimų 
spausdinimo, nežinia, bet, 
kaip tas nebūtų, vieną gra
žų rytą tas laikraštis išėjo

ir

Reikšminga tai, kad Budenz, dar visai neseniai ėjęs 
išvien su Trumano administracija prieš komunistus, 
šiandien jau atsisuko prieš Trumano administraciją, jau 
eina išvien su senatorium McCarthy!

Asmenys, praradę sąžinę, visuomet taip daro: jie eina 
su tuo, kas apmoka. Turime atsiminti, jog Budenz buvo 
komunistų partijoje ir ėmė iš jos algą tol, kol jam buvo 
užtikrinta kita alga -pas klerikalus. Bet net ir tuomet, 
kai jam alga ten buvo užtikrinta, jis per tūlą laiką dar 
vis, veidmainiaudamas, ėmė algą iš komunistų! Pastarie
siems neva dirbo viešai, o tiems, kurie jam sutiko dau
giau mokėti — slaptai.

Koks turįs savigarbos žmogus gali tokiu asmeniu 
ti!

tikė-

Shuster nėra geras šustelėjimas
Liepos mėnesį Dr. George N. Shuster pradės eiti 

jas pareigas—Jungtinių Valstijų komisijonieriaus 
reigas Bavarijoje. Dr. Shuster ligi šiol buvo/Hunter Ko
legijos (Niujorke) prezidentas.

Bavarija, kurioje gyvena arti 9,000,000 žmonių, yra 
amerikinėje zonoje. Bavarijoje siautėja naciai, siautėja 
reakcininkai. Bavarija juk buvo hitlerizmo lizdas, ten 
buvo išperėta daug baisių būtybių, kurios dabar, ameri
kiečiams “bedemokratinant” vokiečius, ir vėl iškilo vir
šun ir žada ten vaidinti žymų vaidmenį.

Kodėl gi Dr. Shuster buvo paskirtas tokiom svarbiom 
pareigom eiti? Atsakymas: — todėl, kad jis gerai vokiš
kai kalbą, ir esąs katalikas — Bavarijos gyventojų dau
gumą juk sudaro katalikai.

Bet niūjorkiškis liberalų laikraštis “The Daily Com
pass” išspausdino eilę straipsnių, rodančių, jog Shuster 
visuomet buvo naciams pataikautojas. Jis — jų artimas 
bičiulis!

Na, tai kaipgi toks komisijonierius gali padėti nacius 
nunacinti?

Mums atrodo, jog tie, kurie Dr. Shusterį paskyrė,- 
šiandien nei nebando nacius nunacinti, o vokiečius sude- 
mokratinti. Jiems rūpi kas kita: šaltojo karo palaiky
mas, — o Dr. Shuster kaip tik tokioms pareigoms tinka.

Visa tai nežada gero nei vokiečiams, nei Amerikai.

nau -
pa-

Jeruzolimas turėtų priklausyti Izraeliui
Kadaise Jungtinių Tautų assamblėja nutarė padaryti 

Jeruzolimą tarptautiniu miestu, kuris būtų valdomas 
specialės komisijos, vadovaujant, aišku, Amerikai ir Di
džiajai Britanijai.

Toks JT. nutarimas nepatenkino nei arabų nei žydų.
Šiuo metu Jeruzolimas yra valdomas dviejų valstybių: 

Izraelio ir Trans-Jordano. Bet Izraelis Jeruzolimą skai
to savo sostine.

Jei Jeruzolimas būtų paliktas tarptautiniu miestu, jei 
jis būtų valdomas amerikiečių-anglų, o ne žydų, tuomet 
peštynės ir niautynės ten niekad nesibaigtų. Virtų nuo
latiniai ginčai ir reikštųsi nuolatinis nepasitenkinimas 
tų žmonių, kurie ten gyvena.

Be to, Jeruzolime įsigalėtų imperialistai ir tai neštų 
<• didžiausią žalą ypatingai Izraeliui, jaunai valstybei, 

prieš kurią arabų kraštai rengiasi kariauti.
Tuo vadovaudamosi, Tarybų Sąjunga šiomis dienomis 

•/ pareiškė, kad ji atsisako nuo pirmesnės savo pozicijos; 
ji atsisako nuo padarymo Jeruzolimo tarptautiniu mies-

Šis tarybinis žygis, tenka manyti, nustums į šalį Jung- 
Ątinių Tautų padarytąjį pirmesni tarimą. Dabar iškils 

> klausimas: kas gi Jeruzolimo miestą turėtų valdyti?
Mūsų nuomone, Jeruzolimas turėtų priklausyti Izrae- 

; liui, panašiai, kaip Vilnius turėjo priklausyti Lietuvai,

i BURTININKAI IR 
KUNIGAI
Brooklyn© Amerika 

' ti giliai įsitikinusi 
j vietų gudrumu. Apie 
i informavęs žurnalas __
! ted Nations World Maga-i 
i zine.” Ten esą parašyta, į 
kad Sovietai jau išmokę la
bai gražiai panaudoti savo 
propagandai “tamsiosios” I 

'Afrikos ‘burtininkus,’ ‘ku-l 
rie gyventojų tarpe tūri ■ 
nepaprastos įtakos.’ Ir štai j 
kaip:

Shinkolobwe kasyklose i 
čiabuviai darbininkai sukėlė | 
demonstracijas, kurioms pri- 

i tarė paslaptingi fleitos gar- 
į sai iš džiunglių atėjusiu, bet j 

Maskvos tam paruoštu bur- 
| tininku. Sakoma, kad tie 

paslaptingieji garsai vieti
nius tiesiog užburia ir pa
skatiną įvairiems veiksmams, 
šitokio pobūdžio ’ agitacija 
yra vedama agentu, gau
nančių savo direktyvas iš ru
sų pasiuntinybės Addis Ab- 
bedoje. šie agentai 1948 m. 
esą nusiuntę į Maskvą spe- 

\ daliai šiai propagandai pa
siruošti 60 Afrikos čiabuvių.

Mes ten nebuvome ir ne
žinome. Nesame matę nė 
to straipsnio tame žurna-

I le.
Bet kodėl jau taip Ame

rika niekina ir žemina tuos 
Afrikos “burtininkus?” > 

Kas gi per vieni tie “bur
tininkai?” Ogi niekas ki
tas, kaip tik tenykščių gy
ventojų kunigai. Kaip ir 
visi kunigai, kaip ir ypač 
katalikų bažnyčios kuni
gai, Afrikos kunigai žmo
nėse savo įtaką palaiko 
burtais, — įkalbėtu, įpirštu 
tikėjimu į nebūtus daiktus.

esą n

“Uni-

HITLERIO SKERDIKO 
PASIRODYMAS

Klysta tie, kurie įsivaiz
duoja, kad visi hitleriniai 
skerdikai yra sugaudyti ir 
tinkamai nubausti. Daugy
bė jų tebesivalkioja laisvi 
po pasaulį ir kai kurie iš 
jų jau pasirodo viešai ir 
tampa “demokratiniais 
patrijotais.”

Vienu tokių skerdikų bu
vo Otto Skorzeny. Apie jį 
dabar rašo Vilnies bendra-

skan- 
kuris šiuo kartu išsi- i

kelis 
Kiek 

daug buvo išvaryta, paliu
dija ir tas faktas, kad jau 
grįžo daugiau, kaip 5,500,- 
000 jos piliečių. * •

Bet po keturių metu po 
karo pabaigos užsienyje 
vis dar buvo apie 400,000 
tarybinių piliečių.

Štai keletas klausimų ir 
atsakymų iš brošiūros:

Klausimas: Ar traukia
mi SSSR piliečiai atsako
mybėn už tai, kad jie tuo
jau po karo pabaigos neg-1 
rįžo į savo tėvynę?

Atsakymas: Ne! Jiems 
nedaroma jokių įkaltinimų 
už tai, kad jie ilgai buvo 
užsienyje, nes dažnai jie 
taip ilgai pasiliko ten prieš 
savo valią.

Klausimas: Kokiomis tei
sėmis naudojasi išvietinti, 
sugrįžę į savo tėvynę?

Atsakymas:
pat i
Tarybų Sąjungos piliečiai, 
kurias jiems nusako šalies 
Konstitucija, kaip tai: tei
se darbui, poilsiui, mokslui, | 
medžiaginiam aprūpinimu' 
senatvėje, ligoje ir kite 
mis teisėmis.

Klausimas: Ar grįžę iš 
vietinti į savo tėvynę tui 
teisę prie įvairių profesijų

Atsakymas: Taip, jie: ti 
Dalykas bus tame, kad I jį. tokias Pat ,tejses> ki4,"

PREZIDENTAS ATRA
DĘS, O PRELATAS 
PATVIRTINO

Prelatas Urbonavičius, 
So. Bostono špitolninkų 
Darbininko editorialų ra
šytojas, nusprendė pasi
kviesti net prezidentą Tru- 
maną talkon ir pamokyti 
pasaulį kad Rusijoje nesą 
jokio komunizmo. Jis rašo:

Stalinas nebe komunistas? 
—taip nusprendė prez. Tru- 
manas. . . Tikrasai komuniz
mas turėtu remtis Markso 
'teorija, 
Markso 
Jams, ir 
Rusijos 
našus i

bet Stalinas pritaikė | 
mokslą savo reika- 
tik vienu atžvilgiu 
“komunizmas” pa- 

marksizmą, būtent, 
kad valdžia nusavino žemę, 
dirbtuves, kasyklas, mašinas, 
ūkį — bendrai visą krašto 

Visais kitais 
Rusijos “komu- 

tik nesutinka su 
bet

prod u kci.ją.

Atsakymas: Taip, jie turi 
tas pat teises, kaip ir kiti 
piliečiai. Tarybinių respub
likų mokyklų tinklas labai 
išsiplėtė.

Klausimas: Ar tarybinė 
vyriausybė suteikia me
džiaginę pagalbą grįžu
sioms išvietintiems?

Atsakymas: Taip. Vien 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bė suteikė tik žemės srityje 
išvietintiems namų staty
bai 203,650 rublių ilgai pas
kolai. Taipgi jiems perdavė 
652 gyvennamius ir 915 ki
tokių pastatų.

Klausimas: Ar yra sutei
kiama pagalba išvietintoms 
motinoms, kurios turi daug 
vaiku?

Atsakymas: Taip, tą 
gvarantuoja SSSR Konsti
tucija. Vien po karo Tary
bų Lietuvoje vyriausybė 
suteikė medžiaginės pagal
bos dėl 76,126 motinų, ku
rios turi daug vaikų. Pa
galbos suma siekė 160,000,-ni zmas” ne 

marksizmu, 
priešingas.

Dabar, atrodo, 
•eikėtu ramiai 

nes niekur nėra 
mo, tuo būdu 

sa- i jo bijoti. Betg 
jis ■ pa-1 Darbininkas ir 

n užu-! prelatas Urbonavičius Raš
kai p pa- dien neriasi iš kailio dėl 
kitus sa- “komunizmo pavojaus.”

Tuos i

jam

visiems
miegoti, 

komunjz- 
nebereikia

Tokiomis ’ 
teisėmis, kaip ir kiti qqq rubiių. §įų motinų tar-

pe gavo lygią pagalbą ir 
* grįžusios motinos iš užsie

nio.
Klausimas: Ar yra trau

kiami atsakomybėn tie 
SSSR piliečiai, kurie karo 
laiku tarnavo Vokietijos 

j armijoj arba ėjo kitas pa- 
; reigas?

Atsakymas: Tarybų vy- 
i riausybč dar karo laiku 
| paskelbė, kad toki asme- 
nys nebus traukiami atsa- 

0 komybėn, jeigu jie nebuvo 
hitlerininkų budeliais. Taip 

taindi reparacijos vadovas gene-
1 rolas F. I. Golikovas, lap-

1

i
spausdinai c v U? ,,,c. f kiti šalies piliečiai. Tanvb■ S1S prelatas netiki tuo, ką į\lu b.a . K JrA non ' 'Uikiasciaij Pmi.A-.1Q o-ū Ukrainoje is 1,250,000 gią

e Vokieti-Uk. ia“°- 1 adatas gal ge v . piliečiu virš 14 001
po-onfinnip rai moka poterius kalbėti, a pnie.ių . s ,vvi 
18 ,"T w k._>i ,-u v( i! užima vadovaujančias po-bet .kai jis pradeda dėstyti | . ..t 

marksizma ir komunizmą, z!cįpa.s 
tai pasirodo ne savo rolėje. 
Viena, jis nieko apie 1_„_ 
neišmano, antra — jis ne
nori nieko išmokti apie ko- 
nj>unizmą.

Tarptautinis nervuotumas
Neatrodo, kad “šaltasis 

karas” eitų šaltyn. Kaip 
tik priešingai: kasdien jis 
darosi karštesnis. Visam 
pasaulyje jaučiamas nes
vietiškas nervų įtempimas. 
Incidentas su Amerikos ka
riniu lėktuvu ant Tarybi
nės Latvijos dar labiau pa
dilgino nervus.

Kuomi šis incidentas pa
sibaigs? Sunku pasakyti. 
Iš notų, kuriomis iki šiol 
ėjo “pasikalbėjimas” tarpe 
Washington© ir Maskvos, 
nesimato, kad būtų suras
ta bendra kalba. Tarybų 
Sąjunga griežtai tvirtina, 
kad amerikiečiai savo lėk
tuvą buvo atsiuntę ant ta
rybinės teritorijos provo- 
katoriškais sumetimais. 
Jungtinės Valstybės taip 
pat griežtai paneigė tą pri
metimą ir sako, kad tarybi
niai lėktuvai nušovė Ame
rikos lėktuvą ant Baltijos 
jūros, kur tas lėktuvas tu
rėjo pilną teisę lekioti.

Aišku, kad bus dar dau
giau notų. Tarybų Sąjunga 
dar nedavė atsakymo' į 
Amerikos paskutinę notą. 
Bet tos notos, protestai, 
tie reikalavimai neįtikins 
nė vienos pusės ir nepa
keis nusistatymo. Taip ir

turės pasilikti.
Mūsų šalies, komercinė 

spauda šitą incidentą nori 
išvystyti į daug didesnį 
susikirtimą. Ji beveik no
rėtų, kad dėl to būtų nut
raukti diplomatiniai ryšiai 
su Tarybų Sąjunga. Bet 
ar tas klausimą išspręstų? 
Ar tas ką nors laimėtų? 
Aišku, kad padėtis dar 
labiau pablogėtų.

Visų nesusipratimų 
mate guli pats šaltasis
ras. Dar tik stebėtis reikia, 
kad iki šiol tame kare tiek 
mažai tokių incidentų yra

nežiūrint to fakto, kad Vilniuje tuomet gyveno daugu
ma gyventojų ne lietuvių.

Be abejojimo, žydai ir kovos už Jeruzolimą lygiai to
kiu pat ryžtu, kaip jie kovojo už Tel Aviv ir patį Izrae
liu.

gamyboje,
7 virš 4,000 užima žemės ūky 

tai je pirmininkų vietas. Iš jų 
| tarpo virš 500 buvo apdo
vanoti medaliais ir ordi
nais už gerą darbą.

Klausimas: Ar inteligen
tai gali tikėtis, kad jie su
grįžę gaus savo srityje dar
bus?

Atsakymas: Inteligentai 
grįžę iš užsienio turi tokias 
pat teises, kaip ir tie, kurie 
gyveno Tarybų Sąjungoje. 
Ypatingai nemažas skai-^ 
čius inteligentų grįžo į Es
tijos, Latvijos, Moldavijoj, 
Baltrusijos, Ukrainos ir 
Lietuvos tarybines respub 
likas. Į Tarybų Lietuvą grį 
žo artistė Nelė Vasiliutė 
artistas Juoz. Rudziniakas 
J. Rudzinskas, A. Radzevi
čius, G. Jackevičiūtę, Tek
lė Račkauskienė, Petras 
Stankevičius, Albinas Čei- 
čys ir kiti.

Klausimas: Ar grįžę pi
liečiai gali būti prileisti

medaliais ir ordi-

tik

pa
ga

Taip pat naujo karo 
kurstytojų apetitus padi
dino “nesusipratimai” su 
Čechoslovakija. Čechoslo- 
vakija suėmė ir teisia kele
tą šnipų. Jie prisipažino, 
kad jie šnipinėjo Amerikos 
naudai. Jie sako, kad šni
pinėjimu užsiima Jungti
nių Valstybių diplomatinis 
informacijos biuras Čecho- 
slovakijoje. Čechoslovaki- 
jos valdžia pareikalavo, 
kad mūsų valdžia tą biurą 
uždarytų, panaikintų, jo 
pareigūnus atsiimtų.

Komercinė spauda rei
kalauja, kad tuojau būtų 
nutraukti visi ryšiai su 
Čechoslovakija, kad mūsų 
atstovai iš tos šalies būtų 
atšaukti ir kad Čechoslo
vaki jos diplomatai būtų 
išvaryti iš Amerikos.

Ir taip beveik I

kas nors atsitinka šaltoje 
karo eigoje, kas didina 
tarptautinį nervuotumą.

Tuo tarpu iš Washingto- 
no pranešta, kad iki šio' 
mums, Amerikai, Marshall 
Planas jau kaštavo $8,844,- 
334,000! - - - - -
lijonai dolerių!

O Marshall Planas yra 
dalinai šaltojo karo. Kai 
tiek bilijonų išleidžiama 
šaltojo karo vedimui, tai 
argi galima laukti ir tikė
tis, kad jis neitų .siltyn? 
Argi ne aišku, kąd kas 
nors yra užinteresuotas jo 
pratęsimu, jo praplėtimu, 
jo pagilinimu, nes kas nors 
į savo kišenes susižeria 
milžiniškus pelnus?

Salietis

krityj, 1944 m. pareiškė:
“Net ir tie SSSR pilie

čiai, kurie po vokiečių prie
varta ir teroru atliko veiks
mus, priešingus Tarybų Są
jungai, nebus traukiami į 
atsakomybę, jeigu jie pra
dės teisingai elgtis grįžę 
atgal į tėvynę.”

Lietuvos tarybinė vyriau
sybė, rugpjūčio 1, 1947 me
tais išleistame pareiškime, 
tarpe kitko, sakė:
R “Iš Lietuvos kilę pilie
čiai, tarnavę vokiečių ka
riuomenėje, o taip pat ‘vie
tinėse rinktinėse’ ir kituose 
karuliuose junginiuose ei
liniais ir karininkais, taip 
pat policijoj, nėra traukia
mi už tai atsakomybėn. Jie 
gali grįžti ten, kur gyveno 
ligi karo, ir dirbti. Jie nau
dojasi lygiomis teisėmis su 
visais kitais Tarybų Lietu
vos piliečiais.”

Klausimas: Ar grįžę pi
liečiai turi teisę tarnauti 
Tarybų Armijoj?

Atsakymas: Taip, jiems 
tą teisę garantuoja šalies 
Konstitucija.

Klausimas: Ar gali gauti 
specialę pagalbą karo inva
lidai?Beveik devyni Bi-| Atsakymas;
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SSSR piliečiai invalidai 
gauna specialę medžiaginę 
pagalbą, tą 'gauna ir grįžę 
išvietinti.

Klausimas: Kas apmoka 
išvietintų kelionės lėšas?

Atsakymas: Visas kelio
nės lėšas, kaip išvietintų 
SSSR piliečių, taip ir jų 
reikmenų iš pat vietos, kur 
jie randasi ir j gyvenimo 
vietą, apmoka Tarybų Są
junga.

(Tąsa ant 5 pusi.)

kasdien i 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 25, 1950



Lietuvos mokytojai, apdova noti visos 
Tarybų Sąjungos ordinais ir medaliais

Vilniaus Tiesoje (vas. 26 d.) randame vardus ir pavardes tų Lietuvos mokytojų, 
kuriuos už puikų darbą bei atsižymėjimą visos Tarybų Sąjungos Aukščiausios Tary
bos prezidiumas apdovanojo ordinais ir medaliais. Tikime, jog tai labai Įdomu vi
siems Amerikos lietuviams. Galimas daiktas, kad vienas kitas užtiksite ir savo gi
minių šiame ilgame sąraše.

LENINO ORDINU

1. Bičkaitė Malvina, Antano d.,—Kauno 
2-sios pradinės mokyklos mokytoja.

2. Varnas Mykolas, Antano s.,—Utenos 
2-sios mergaičių gimnazijos mokytojas.

3. Vasiliauskas Mečislovas, Simo s., — 
Šiaulių apskrities Stačiūnų progimnazijos 
direktorius.

4. Grigas Jonas, Vinco s.,—Kėdainių ap
skrities Kėdainių 1-sios pradinės mokyklos 
mokytojas.

5. Gurdus Izaokas, Leibo s., — Vilniaus 
miesto liaudies švietimo skyriaus mokyklų 
inspektorius.

6. Dolič Nadiežda, Konstantino d., —Vil
niaus 2-sios progimnazijos mokytoja.

7. Kolokolceva Ana, Aleksandro d., — 
Tauragės progimnazijos mokytoja.

8. Lukinas Vladimiras, Petro s., — Pane
vėžio 2-sios mergaičių gimnazijos mokyto
jas.

9. Renkvica Albertas, Prano s., — pradi
nės mokyklos mokytojas, Kaišiadorių ap
skritis.

10. Tamutis Kazys, Prano s., — Vilniaus 
8-sios pradinės mokyklos vedėjas.

11. Cichockis Antanas, Josifo s., — Va
rėnos apskrities Druskininkų gimnazijos 
mokytojas.
J2. Šulga Pranas, Kristupo s., — Anykš

čių apskrities Anykščių gimnazijos mokyto
jas.

13. Jurkūnas Jonas, Jono., s., — Ukmer
gės apskrities Veprių progimnazijos direk
torius.

DARBO RAUDONOSIOS VĖLIAVOS 
ORDINU

1. Baltrušaitienė Julė, Simono d., — Vil
kaviškio apskrities Alksnėnų pradinės mo
kyklos mokytoja.

2. Bubinas Donatas, Juozo s., — Šiaulių 
apskrities liaudies švietimo skyriaus vedė
jas.

3. Butrimavičius Aleksas, Igno s., —Kai
šiadorių apskrities Vilkiškių pradinės mo
kyklos vedėjas.

4. Zeikus Vincas, Tomo s., — Vilkaviškio 
apskrities Antupių pradinės mokyklos vedė
jas.

5. Zubrytė Marija, Mato d., — šakių aps
krities Gelgaudiškio pradinės mokyklos mo
kytoja.

6. Kazlauskas Boleslovas, Norberto s.,— 
Šiaulių 2-sios gimnazijos mokytojas.

7. Kuznecovas Archipas, Povilo s.,—Kau
no 30-sios pradinės mokyklos mokytojas.

8. Leparskienė Bronė, Igno d.,—Vilniaus 
apskrities Fabijoniškių pradinės mokyklos 
vedėja.

9. Liutkus Julius, Konstantino s., — Jur
barko apskrities Jurbarko pradinės mokyk
los mokytojas.

10. Malgina Ana, Andriejaus d., — Klai
pėdos 2-sios pradinės mokyklos mokslo da
lies vedėja.

11. Mikalauskienė Stasė, Simo d., —Prie
nų pradinės mokyklos vedėja.

12. Mikulina Faina, Nikolajaus d., — Vil
niaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokyto
ja. •

13. Morkūnas Venantas, Kazio s.,—Pane
vėžio 2-sios gimnazijos mokytojas.

14. Narijauskas Juozas, Motiejaus s., — 
Alytaus mergaičių gimnazijos mokytojas.

15. Parfinovičius Ivanas, Martyno s., — 
Klaipėdos 2-sios pradinės mokyklos vedė
jas.

16. Ramūnas Valeras, Jeronimo s.,—Bir
žų apskrities liaudies švietimo skyriaus mo
kyklų inspektorius.

17. Rubcova Marija, Grigorijaus d., — 
Klaipėdos apskrities Tauralaukio pradinės 
mokyklos vedėja.

18. Stankevičienė Joana, Antano d., — 
Trakų apskrities Onuškio progimnazijos di
rektorius.

19. Streikas Jonas, Nochimo s., — Vil
niaus I-sios berniukų gimnazijos mokytojas.

20. Totorius Stasys, Vinco s., — Alytaus 
apskrities liaudies švietimo skyriaus vedė
jas.

21. Trečiokienė Kazimiera, Igno d., — 
Vilniaus 2 5-sios pradinės mokyklos moky
toja.

22. Ušerauskaitė Marija, Jono d., —Bir
žų gimnazijos mokytoja.

23. Čiuplinskas Balis, Juozo s., — Pasva
lio gimnazijos direktorius.

24. šaulys Domas, Tado s., — Kauno 9- 
sios gimnazijos direktorius.

25. Šlapelytė Marija, Juozo d., — Rokiš
kio apskrities Rokiškio pradinės mokyklos 
mokytoja.

26. Ereminienė Eugenija, Prano d., — 
Rietavo apskrities Rietavo pradinės mokyk
los mokytoja.

. 27. Jurkauskienė Marija, Jono d., —Šilu
tės apskrities Juknaičių pradinės mokyklos 

vedėja.
28. Jankevičienė Sofija, Mykolo d., — 

Jurbarko apskrities Veliuonos gimnazijos 
mokytoja.

29. Janulionis Jonas, Mato s., — Panevė
žio 1-sios berniukų gimnazijos direktorius.

30. Jaskytė Morta, Alekso d., — Panevė
žio mokytojų seminarijos mokytoja.

“GARBĖS ŽENKLO” ORDINU
1. Agarkovas Vasilius, Iljos s., — Vil

niaus Černiachovskio vardo gimnazijos di
rektorius.

2. Barsukova Ana, Mitrofan o d., —Šven
čionių apskrities Pabradės progimnazijos 
mokytoja.

3. Bačiulienė Antanina, Balio d., —Vilki
jos apskrities Seredžiaus pradines mokyk
los mokytoja.

4. Brazaitis Juozas, Mykolo s., — Šven
čionių apskrities Krivasalio pradinės mo
kyklos vedėjas.

5. Buidovienė Sofija, Jokūbo d., — Ute
nos 2-sios mergaičių gimnazijos direktorius.

6. Vilkienė Veronika, Kajetono d., —Kė
dainių apskrities Dotnuvos gimnazijos mo
kytoja.

7. Vilkis Stasys, Juozo s., — Kretingos 
apskrities Salantų pradinės mokyklos vedė
jas.

8. Voverienė Elena, Jono d., — Širvintų 
apskrities Širvintų pradinės mokyklos vedė
ja.

9. Gerulaitis Karolis, Jono s., — Kauno 
miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjas.

10. Gestautas Jonas, Antano s., — Plate
lių valsčiaus liaudies švietimo skyriaus ve
dėjas.

11. Golinskis Aleksandras, Stepo s., — 
Švenčionių 2-sios gimnazijos mokytojas.

12. Didžiariekis Povilas, Juozo s., — 
Anykščių apskrities Kovarsko progimnazi
jos mokytojas.

13. Žukauskaitė Julija, Kazio d., —Vil
niaus 1-sios berniukų gimnazijos mokytoja.

14. Dumčienė Marija, Motiejaus d.,—ša
kių apskrities pradinės mokyklos vedėja.

15. Lagunavičius Bronius, Antano s., — 
Ukmergės apskrities Pagelažių pradinės 
mokyklos vedėjas.

16. Lazickienė Bronė, Simono d., —Kel
mės apskrities Kelmės pradinės mokyklos 
mokytoja.

17. Makarevičius Adomas, Domo s.,—Vil
kijos apskrities liaudies švietimo skyriaus 
vedėjas.

18. Makariūnienė Ptanė, Andriaus d., — 
Vilniaus 11-sios pradinės mokyklos moky
toja.

19. Matusevičienė Magdalena, Vinco d., 
—Trakų apskrities Mustenių pradinės mo
kyklos vedėja.

20. Norkūnienė Paulina, Vinco d., —Tra
kų apskrities Krūminių pradines mokyklos 
vedėja.

21. Novasaitis Jonas, Jono s., — Taura
gės gimnazijos mokytojas.

22. Pauiiunis Simonas, Liudviko s., —Za
rasų apskrities Zarasų gimnazijos -mokyto
jas.

23. Paukštis Antanas, Juozo s., —Kėdai
nių 2-sios pradinės mokyklos vedėjas.

24. Petrauskienė Juzė, Juozo d., —Kau
no 7-sios gimnazijos mokytoja.

25. Pšemeneckis Cezaris, Jokūbo s., — 
Prienų gimnazijos mokytojas.

26. Rimdzius Irina, Antano d., — švieti
mo ministerijos respublikinio pedagoginio 
kabineto metodistas.

27. Rėklaitis Jonas, Juozo s., — Prienų 
apskrities liaudies švietimo skyriaus vedė
jas.

28. Skersis Pranas, Prano s., — pradinės 
mokyklos vedėjas, Kretingos apskrities.

29. Smertina Olga, Ignatijaus d., — Klai
pėdos 2-sios pradinės mokyklos mokytoja.

30. Soltanienė Ona, Mykolo d., — Rasei
nių apskrities liaudies švietimo skyriaus 
mokyklų inspektorius.

31. Stasionienė Julija, Kazio d., — Vil
niaus 4-sios pradinės mokyklos vedėja.

32. Jakubauskienė Vincė, Vinco d., — 
Biržų apskrities Biržų pradinės mokyk
los mokytoja.

MEDALIU “Už ŠAUNU DARBĄ”
1. Andrašiūnienė Elena, Jono d., — Rie

tavo apskrities Daugėdų pradinės mokyklos 
vedėja.

2. Andriušis Vincas, Tomo s., — Kuršė
nų apskrities liaudies švietimo skyriaus mo
kyklų inspektorius.

3. Augustinienė Ona, Jono d.,—Anykščių 
apskrities Anykščių 2-sios pradinės moky
klos mokytoja.

4. Balėnienė Veronika, Aloizo d., —Pane
vėžio 5-sios pradinės mokyklos mokytoja.

5. Bezliepkina Marija, Aleksiejaus d., —
Klaipėdos Gorkio vardo gimnazijos direk
torius. I

6. Butkienė Elena, Felikso d., — Utenos 
2-sios mergaičių gimnazijos mokytoja.

7. Vydūnas Juozas, Jurgio s., Alytaus 
mokytoju seminarijos mokslo dalies vedė-
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jas.
8. Gergelytč Adelė, Leono d., — Baiso

galos gimnazijos direktorius.
9. Nastopkienė Regina, Andriejaus d., — 

Biržų gimnazijos mokytoja.
10. Klemas Liudvikas, Liudviko s., —Ma

rijampolės 1-sios gimnazijos direktorius.
11. Kondrotienė Morta, Kazio d., —Pas

valio apskrities Žadeikių pradinės mokyk
los mokytoja.

12. Kunigėlytė Ona, Juozo d., — Utenos 
apskrities Vyžuonų progimnazijos mokyto
ja.

13. Ramonaitė Stasė, Marei jono d., — 
Radviliškio gimnazijos mokytoja.

14. Svetlovas Nikolajus, Fiodoro s., — 
Šiaulių 3-sios gimnazijos direktorius.

15. Sėjanas Petras, Jurgio s., —Mažeikių 
apskrities Mažeikių pradines mokyklos 
mokytojas.

16. Skiauterienė Meilutė, Alekso d., — 
Kėdainių 2-sios pradinės mokyklos moky
to.} a.

17. Stasionis Pranas, Jono s., — Vilniaus 
miesto Dzeržinskio rajono liaudies švieti
mo skyriaus mokyklų inspektorius.

18. Tomašiūnienė Janina, Jono d., — 
Kauno 30-sios pradinės mokyklos mokyto
ja.

19. Turčilauskienė - Kazlovaitė Regina, 
Fiodoro d., — Kauno apskrities Jonavos 
pradinės mokyklos vedėja.

20. šepetys Stasys, Baltraus s., — Šven
čionių apskrities Joniškio progimnazijos 
mokytojas.

21. šulikovskaja Stanislava, Adomo d.,— 
Švenčionių apskrities Karkažiškės pradi
nės mokyklos vedėja.

22. Eidukaitytė Elena, Prano d., —Švieti
mo ministerijos kadrų skyriaus viršininkas.

23. Juršienė Salomėja, Jurgio d., —pra
dinės mokyklos vedėja, Kuršėnų apskritis.

24. Jasaitienė Salomėja, Petro, d., —pra
dines mokyklos vedėja, Vilkaviškio apskri
tis.
MEDALIU “Už PASIŽYMĖJIMĄ DARBE”

1. Anglickis Stasys, Adomo s., — Kuršė
nų gimnazijos mokslo dalies vedėjas.

2. Vaitiekūnas Juozas, Juozo s., —Kupiš
kio gimnazijos mokytojas.

3. Velička Jurgis, Mykolo s., —Švenčio
nių. apskrities Kačergiškės mokyklos vedė
jas.

4. Vilienė Juzė, Miko d., — Ukmergės

Šypsenos
Mokyklos nuotykiai

— Tėve, kas buvo Ham
let?

—Atnešk man bibliją, tu, 
ignorante, aš tau tuojau pa
rodysiu, kas jis buvo!* * *

Mažasis Pilypukas tėmi- 
ja savo akutes įspogęs į mo
tiną, kuri maitina vyresnį 
broliuką, sergantį jedra, 
saldinta manovų kruopų ko
šele ir staigiai klausia: — 
Mamyt, ar aš galėsiu turėt 
jedrą, kada Vilimukas pa- 
siliuosuos nuo jos?* * *

Kaimynas: — Jonuk, ko
dėl tas jūsų naujagimis 
broliukas taip labai verkia 
kasdieną?

Jonukas: — Jis netaip 
jau per daug verkia. O ir 
kaip ten nebūt, jei tu bū
tum visai be dantų ir netu
rėtum nei vieno plauko ant 
galvos ir tavo kojos būtų to
kios silpnutės, jog negalė
tum su jomis pavaikščioti, 
aš manau, kad ir tu pats 
jaustum reikalą verkti.* * *

Jaunamartė per keletą 
savaičių po vedybų nužiūrė
jo, kad jos vyružis labai su
sirūpinęs ir nuliūdęs.

— Ignai brangus, — ta
rė ji, — aš žinau, kad tave 
kas nors kankina ir aš no
riu sužinoti apie tai, nes da
bar jau mes turime bendrai 
vienas apie kitą rūpintis; 
tavo liūdnumas - rūpesčiai 
turi būti ir mano.

— Oh, tai labai gerai, — 
tarė jis. — Mes ką tik at
laikėme laišką nuo mergi
nos iš New Yorko, kuri 
traukia mus teism’an už su- 
vylimą ir prižadų sulaužy
mą.

I. U.

Vlado žvirblio vardo mokytojų seminarijos 
mokytoja.

5. Geidukienė Julija, Adomo d., —pradi
nės mokyklos vedėja, Rietavo apskritis.

6. Germanavičienė Valerija, Jurgio d.,— 
Šiaulių 5-sios pradinės mokyklos vedėja.

7. Dainius Kostas, Antano s., — Viekšnių 
g i m n a z i j os d i i ’e k tor i u s.

8. Dubatovski Gavrila, Konstantino s.,— 
Švenčionių 1-sios gimnazijos mokytojas.

9. ževis Pranas, Damijono s., — šakių 
apskrities Kudirkos Naumiesčio progimna
zijos direktorius.

1 10. Židonienė Ona,-Viktoro d., — Zarasų 
gimnazijos mokytoja.
. 11. Keršulytė Irena, Vlado d., — Klaipė
dos 9-sios pradinės mokyklos mokytoja..

12. Korotkova Eugenija, Stepo d., —Tau
ragės progimnazijos mokytoja.

13. Kotliar Olga, Dmitrijaus d., — Šven
čionių 2-sios gimnazijos mokslo dalies ve
dėja.

14. Kiulkaitienė Eugenija, Juozo d., — 
Klaipėdos apskrities Gargždų pradines mo
kyklos vedėja.

15. Laurynas Bronius, Antano s., —Vil
niaus 16-sios pradinės mokyklos vedėjas.

16. Liadenko Michailą, Ivano s., —Pane
vėžio 3-sios gimnazijos direktorius.

17. Mikšis Valentinas, Andriejaus s., — 
Švenčionių apskrities Švenčionių pradinės 
mokyklos mokytojas.

18. Mikšis Georgijus, Ivano s., —Švenčio
nių apskrities liaudies švietimo skyriaus ve
dėjas.

19. Norkūnienė Marija, Povilo d., —Uk
mergės apskrities Pašilės pradinės mokyk
los mokytoja.

20. Piktuižienė Stasė, Prano d., —Klaipė
dos apskrities Stengiu pradinės mokyklos 
vedėja.

21. Purvinis Balys, Mykolo s.,—Kaišiado
rių gimnazijos direktorius.

22. Rogaliovas Pavlas, Michailo s.,—Vil
niaus Černiachovskio vardo gimnazijos 
mokslo dalies vedėjas.

23. Stauskaitė Stasė, Vinco d., — Zarasų 
apskrities Degučių progimnazijos mokyto
ja.

24. Ulevičienė Elena, Stasio d., —Pane
vėžio 2-sios pradinės mokyklos mokytoja.

25. šavlis Elena, Nikalojaus d., — Vil
niaus 1-sios pradinės mokyklos vedėja.

26. Šulcas Fabijonas, AJęksandro s., — 
Kretingos apskrities Kretingos gimnazijos 
mokytojas.

* 27. Juknevičius Feliksas, Adomo s., — 
Švenčionių valsčiaus liaudies švietimo sky
riaus vedėjas.

Cleveland, Ohio 
Darbininkai Apvaikščios 

1-mą Gegužės
Clevelando darbo žmonės 

apvaikščios tarptautinę darbi
ninkų šventę Gegužės Pirmą, 
su prakalbomis ir puikia mu
zikali' programa, sekmadienį, 
balandžio 30, Paradise Au- 
ditoriume, 2226 E. 55th St. 
Prasidėt 2-rą valandą po pie
tų.

žymiausiais kalbėtojais bus* 
Arnold Johnsonas, Gus IlalK 
John Williamson ir kiti. Mu- 
zikalę programą pildys Įvai
rių tautų ir rasių chorai bei 

i kitos meninės grupės. Įžanga 
Į 30 centų.

Kaip žinomo, Gegužės Pir- 
i ma yra tradicinė viso pasau- 
, lio darbininkų solidarumo 
švento, už geresnį pasaulį, už 
taiką ir už uždraudimą Atom- 

■ Hydro bombų naudojimo ma- 
i siniam žmonių žudymui.

Rengia Cleveland United 
I May Day Committee.
I Atiduokime Balsą už Gerą 

Kandidatą
Bertram A. Washington, 

rooseveltinis ^demokratas, iš
dirbęs Clevelando pašte 24 
metus ir buvęs veiklus pašto 
darbininkų unijoje ir prieš 
diskriminaciją darbe. Už tai 
liepos mėn. 1949 m. Cleve
lando pašto viršininkas, pasi
remdamas Trumano Loyalty 
Order, atleido nuo darbo 24 
pašto darbininkus, tarpe jų 
ir B. A. Washington’a. Wa- 
shingtonas ir dabar tebestovi 
priešakyje kovos už grąžini
mą atgal į darbą be jokio 
prasikaltimo atleistų darbi- 

. ninku.
Todėl paduodami už Ber

tram A. Washingtona balsą 
nominacijose—Primary —ant 
demokratų tikieto, gegužės 2- 
rą, atliksime gerą darbą. Jis 
yra nominuojamas nuo Cuya
hoga apskrities atstovu į Ohio 
legislatūrą, todėl kur mes ne
gyventume Clevelande galime 
balsuoti už Bertram A. Wa
shingtona. J. N. S.

“Vakar, valydama kambarius, a# netikėtai užkliuvau, va, ant Šito. ‘Kas viduje?' klausiau 
savęs. Neiškenčiau ir atidariau, štai kas’.. Prašau pažiūrėti, kurie norite..."

(Šiurpu nukrečianti scena iš pjesės ‘‘Nesusipratimas.’"

Suvaidins: BROOKLYN!) LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

Režisierius JONAS VALENTIS

Sekmadienį, Balandžio 30 April, (950
LIETUVIŲ BENDROVES SVETAINĖJE

243 N. Front Street New Haven, Conn.

Vaidinimas prasidės 3:30 vai. po pietų
Po vaidinimo bus šokiai prie geros muziko s. — Įžanga 75c asmeniui, taksai įskaityti

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 25, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
3.2V50 APYSAKA

Paraše A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa)

Debesų sluoksniai beregint praskydo, 
pavirsdami lyg ir skystais karbiniais 
ant ryškaus vyšninio, tviskančio apda
ro. Pagaliau tie debesiukų karbiniai pra
iro, ir didžiulė, tarsi iš degančio aukso 
nulieta, uoga pakibo ant pakelės gluos
nio šakų. Tai buvo jau įvažiuojant į 
Dauguvos miestą. Iš karto liko links
miau, — priemiesčio daržai ir ganiavos 
plačiausiai nušvito, tartum kas kilstelė
jo ligi tol vis taip slėgusį žemę debesų 
vožtuvą.

Apie stotį daugelio namų sienos buvo 
baltos, kaip sniegas, o jų stogai kruvi
nai raudoni. Oras — tyras, kaip žiemą, 
per didžiausią šaltį, ir viskas jame nepa
prastai ryšku: jei kas balta, tai balta, 
net akina, jei raudona, tai raudona — 
net degina!

Marga languota skara apsirišusi, 
Kirstukienė buvo nuo vėjo įraudusi, pa
jaunėjusi, ir Ignotas, gerais, milu ap
trauktais kaliniais, su juoda, ilgavilne 
avies apikakle, papūtęs ūsus, buvo daug 
jaunesnis ir žvalesnis.

Jurgis, apžiūrėjęs juos, patenkintas 
nusišypsojo ir pareiškė:

— Tai pora! Kaip sukirpti! Tik nusi
skust dar kavoliui ir — prie šliūbo!

— Tu tik savos neprasnausk, porinin
ke, — atsakė nepatenkinta motina.

— Aš jau kaip nors... — pasitikėda
mas savimi, atsikirto jis ir nuskubėjo 
prie kasos.

Netrukus jis grįžo užlaužęs kepurę:
— Va, bilietai. Va, čia —■ kad vaba

lų nėra: antlauzungcetel! (Entlaeusun.es- 
zetel — dezinfekcinės įstaigos pažymėji
mas, kad keleivis neturi gyvių). O čia — 
leidimas važiuot... Ciek maksa? (kiek 
kainuoja?) — Puspaltis lašinių. — Vis
kas gražiai, dailiai, tik sėskit ir važiuo
kit. O aš jau trauksiu atgal. Siuva žan
darai čia. Kad tik nepagautų stuikon 
(pastotėn — slav.) mano ratų. Na, lai
mingai ! ,

Ir paskubomis atsisveikinęs, jis šoko 
į ratus, uždrožė savo pakirptauodegiams 
ir nusuko į šoninę gatvę.

Jurgiui nuvažiuojant nuo stoties, Ig
notas nuoširdžiai pasigrožėjo juo:

— Tai bernas — kaip žaibas!... Že- 
nyk jau tu jį, Jokimien!

Kirstukienė susijuokė:
— Ženykim, akgi turi jam porą!
— Iš mano pusės, — kad ir šiandien.
Abu jie tokiais žodžiais patvirtino sa

vo sumanymų tikrumą, tik užuominom 
. tepaliesdami dalyką, kuris abiem lygiai 

rūpėjo. Ignotas laukė, kad Kirstukienė 
p’aklaus: “O kaipgi močia?” Bet ji nu
suko kalbą:

— Galgi pasbaigs jau tos nelemtos 
dienos, galgi jau išmuš tą nevidoną. Kad 
gyvenimas būtų, argi negalėtų susisukt 
gūžtelę?

— Ateis laikas ir jiem susikraut gūž
telę, — parėmė ją Ignotas ir susimąstė: 
“Kad nors taip manoji pradėtų galvot. 
Vis ji atžagaria ir atžagaria . .. Ak, tu 
bėda mano... Ir kol ji negali būt — kaip 
Jokimienė? ...”

Gerbė ją Ignotas, dažnai ją pavyzdžiu 
statė ir savo žmonai, ir kitoms mote
rims. Štai ji, nedidelė, pasenusi jau, bet 

' dar žvali. O kokia ji buvo! Galvutė —* 
kaip nutekinta, kakta plati, akys didelės, 
drąsios. Burna mažutė, pilna* smulkių 

‘ dantų. Niekad galvos nenuleidžianti, nie
kad rankų nepadedanti. Kirstukienė 
vienintelė visam dvare pati rašyti išmo
ko. Ji narsi, atkakli. Du sūnus, kaip 
ąžuolus, išaugino. Be vyro likusi, pati 
Viena plėšėsi, pati viena iš bado ir var- 

', go stūmėsi ir išsistlimė. “Va, — gre-
- čiom su vyrais' važiuoja ir nebijo. O kad 

,pagautų? Ne, nepalūžtų! Neįduotų! Ug
nis — ne boba! Kad taip mano, taigi nu
mirtų vietoj... Ar manoji išmoktų pati

I skaityt?... Per tris vasaras Didžkus na-
- muose išgyveno: ir Karusiotę pramokė, 

ir Petrėką pramokė, ir seniukas, net ir
t tas prie knygų prisėdo. O pati, — vis 
> atžagaria. Vis tokia pat senobinė ... O 
1visa juk galėtų ir kitaip apsisukt. Kad, 
V^akysma, aš ne aną būčiau ėmęs, bet ši- 

tą?” — giliai susimąstė Ignotas, prisi- 
c mindamas praeitį. Juk buvo gi toks lai- 
-t kas, kada rinkosi ir jis, ir ji. “Ar daug 
į fia betrūko? Bebūtų Ignasienė dabar...

Gal ir geriau būtų išėję? Bet ką gi čia! 
Niekai! Praeito nebegrąžinsi. Kad su
siūta, nebeišardysi ir iš naujo nepersiū- 
si...”

Skambalo garsas paragino Ignotą. Pa
čiupęs nešulius, jis pažengė arčiau prie 
Kirstukienės:

— Kabinkis, levut, alkūnėn ir šlu- 
duok. Daugiau, daugiau šlubuok, rauky- 
kis... | 1

Atbulas garvežys pristūmė prie pero
no ilgus vagonus su daugybe siaurų du
rų, su ilgais variniais turėklais, balto
mis emaliuotomis, numerių lentomis ant 
kiekvienų durų ir, su plačiu pakojų iš
ilgai kiekvieną vagoną. Storas, įraudęs, 
“oberkondųktorius” sušuko kažką pilvo 
balsu. Iš jo šauksmo Ignotas suprato tik
tai viena: “Nach Vilna!” — ir nutarė 
sėstis.

— Nagi, lįskim, Jokimien, tan žiur- 
kynan, — pasakė jis Kirstukienei. — 
Jau aš tave, kaip ligonį, vis kur paso
dinsiu kertelytėj.

Surėmę pečius, kliudydami viens an- • 
tram maišais ir ryšuliais, paniurę ke
leiviai dėbčiojo akimis ir šniokšdami 
spraudėsi į vagonus. Šiaip taip pavyko 
Kirstukienei įlipti ir atsisėsti kampe 
prie durų, kurių viršuje buvo langas, su
lopytas įvairiais stiklo gabalais, su pri
kepusio kito liekanomis. Pro durų ir lan
gų plyšius pūtė šaltas vėjas, skverbėsi 
kartus dūmų kvapas ir brovėsi sunkios 
akmens anglių dulkės. Susikaupę kelei
viai dar tebeskersakiavo vieni j kitus, 
vengdami bet kokios kalbos. Geriausia 
buvo žiūrėti pro langą.

Apkarpytų eglių užtvara traukėsi išil
gai geležinkelio pylimo, vietomis išdegin
ta, vietomis iškapota. Už jos buvo ma
tyti smėlio kauburėliai, tarp kurių kyšo
jo nykštukės pušaitės ir parudavusių 
viržių kupstai. Kur-ne-kur matėsi išda
gų žaizdos: pajuodę, apsvilę medžių 
stuobriai, anglių krūvos, pelenuota žemė 
ir ugnies sudžiovintos eglės pageltusiais 
spygliais.

Buvo ilgas ir saulėtas ruduo, be snie
go. Ežeriukai dar telkšnojo, vilnydami 
pavėjui, o rytmečio pašalas gulė ant eg
laičių sidabriniais blizgalais.

Miškai išniokoti: nuolat švysčiojo pla
čios skynimų linijos, kaip pakliūk nuleis
tų medžių krūvos, o aplink juos — skied
rų ir šakalių pakraikas.

Stotyse — ilgos platformos, prikrau
tos gražiausių išbėginių . pušų, palinijy 
— žuolių šėkštos ir rąstų rietuvės...

Šiaip taip prisiglaudęs prie pat durų, 
Ignotas atsisėdo ant savo ryšuliukų, su
sitraukė, kiek tik begalėjo, ir sukišo ūsus 
apikaklėn. Iš Latvijos teritorijos, kur jie 
įsėdo į traukinį, kelias jau pasuko į Lie
tuvą. Iš savo kampo jis įsižiūrėjo kelei
vius ir nutarė, kad nėra ko jų bijoti: 
“Niekai: poris spekuliantų - maišelnin- 
kų* poris pritrenktųjų, kur su skundais 
važiuoja Vilniun, poris šiaip sau iš mo
kytų. Nepraris!...”

Važiuoti buvo šalta.
Kiekvienas rato pasisukimas atsiliep

davo dusliu aidu, lyg kūjo smūgis prie
kalo kaladėn. Po vagono grindimis kaž
kas nuolat beldėsi, ir Ignotas kojų pa
dais jautė dažną tų smūgių tvinksėjimą.

— Išklibę ratai vokiečio . .. Dar nu
smuks mum tekinys bevažiuojant, — 
pasijuokė Ignotas Kirstukienei: — 
Kiaura, suirę viskas, kaip mano kalvėj.

Atsakymui ji tylomis nusišypsojo.
Netrukus Ignotas kniosterėjo sykį,' 

antrą sykį ir, pagavęs save jau snau
džiantį, pamėgino spirtis, pakeldamas 
galvą ir stengdamasis atsimerkti.

Dunda dunda ratai, supa supa, neša 
neša. Ignotui rodosi, kad jau kažin kiek 
laiko taįp jis važiuoja ir važiuoja. Rodos, 
konduktorius užrėktu balsu kažin ką stū
gauja, eidamas pro vagonus. “Saaabli- 
nooo!” ar “Koolpinooo!” aiškiai negirdė
ti. Bet — šaukia, tikrai šaukia. Štai ir 
vėl kažką šaukia, garvežys sustoja, 
trumpai sužviegia ir jau tempia vagonus 
toliau: vėl linguoja linguęja, supa supa.

Štai, rodos, ir Piteris — nuostabusis 
miestas. Štai ir Norbertas:

— Ką, ar brolio nebepažįsti? Išpuikai, 
skaitos! Sėsk! — paduoda ranką ir so
diną prie stalo, prie darbininkų ...

'(Bus Daugiau)

ALDLD
MOKĖKITE DUOKLES

«
Dar mėnęsis, kitas ir jau 

oras atšils. Tada susirinki
mai pasidarys mažesni. Gi dar 
daug LLD narių nepasimokėjo 
duokles už 1950 metus, šie 
metai yra jubiliejaus metai ir 
bus labai negražu, jei dau
gelis narių savo duokles už- 
vilks po Konstitucijoje nusta
tyto laiko. Mūsų Konstituci
ja reikalauja, kad visi nariai 
duokles pasimoketų nevėliau, 
kaip 1 d. liepos.

Ir tai yra labai svarbu. Cen
tro Komitetas turi išleisti žur
nalų “Šviesą” kas trys mene
siai. Kiekvieno numerio iš
leidimas ir išsiuntinėjimas at- 
seina apie $600. Taipgi turi 
padengti išlaidas knygos 
spausdinimo, kas sudaro apie 
$3,000. Kaip tai atlikti, jei
gu nariai vėlinusi su duoklė
mis ?

Todėl, draugės ir draugai, 
nieko nelaukdami sumokė
kite savo duokles, o valdybos 
prisiųskite jas i centrą. Jeigu 
kuris narys negali atsilankyti 
i kuopos susirinkimą, tai jo 
pareiga matyti kuopos valdy
bos narius ir pasim.okėti duo
kles. Duoklė metams yra $2, 
šeimų nariams, kurie neima 
literatūros, tik 25 centai. Vi
si duoklių pinigai privalo būti 
siunčiami j centrą. Kuopos 
savo lėšoms gali, pagal narių 
nutarimą, užsidėti nedideles 
speciales mokestis.

Mūsų Suvažiavimas

Jau buvome rašę, kad pro
ga Lietuvių Literatūros Drau
gijos 35-ių metų jubiliejaus 
yra šaukiamas LLD atstovų 
suvažiavimas. Jis įvyks šeš
tadienį ir sekmadienį, liepos 
1-2 d d., Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill.

Netrukus visos kuopos gaus 
specialius suvažiavimo pa
kvietimus. Kuopų ' valdybų 
pareigos sušaukti skaitlingus 
susirinkimus, išrinkti delega
tus, pateikti naujų samany-

Reikalai
mų Suvažiavimui, sudaryti 
planus kuoskaitlingiausios de
legacijos prisiuntimui.

Atminkite, kad LLD suva
žiavimus laikome retai. To
dėl, reikia, kad jie būtų skait
lingi ir pasekmingi. Proga 
suvažiavimo sutvir t i n k i m e 
Knygų Fondą — aukokime iš 
kuopų iždų ir asmenys.

1950 Metų Knyga
■

šiemet LLD nariai gaus la
bai svarbią istorinę knygą, 
kurią parašė profesorius Po
vilas Pakarklis ‘/Popiežiai ir 
Lietuvių Tauta.”

Lietuvių tautos istorija yra 
surišta su- šimtmečių žiaurio
mis kovomis už išsilaikymą 
prieš barbariškus kryžiuočių 
užpuolimus. Kas gi tie kry
žiuočiai buvo?’ Iš kur jie at
sirado? Kodėl jie puolė lie
tuviu tauta ir baisiai naikino? 
Kas jų užnugaryje stovėjo ir 
mobilizavo visos Europos re
akcijos jėgas, jeigu ne popie
žiai ?

Taigi, knyga bus labai svar
bi. Ypatingai, kuomet dabar 
Vatikano popiežius taip akty
viai dalyvauja turčių pusėje 
kovoje prieš liaudies demo
kratiją. Šią knygą gaus visi 
LLD nariai, kaip seni, taip ir 
tie, kurie įstos 1950 metais.

Naujų Narių Vajus

Proga LLD jubiliejaus Cen
tro Komitetas paskelbė, kad 
šiemet mes priimame naujus 
narius tik už pusę duoklių, 
tai yra, už $1. Jie gaus per 
visus metus “Šviesą” ir šių 
metų knygą. Kurie iš naujų 
narių mokės $2, tai turi teisę 
gauti tris knygas, arba $2 
vertės, iš mūsų senesnių kny
gą.

Šiemet mes turime gauti į 
LLD 1,000 naujų narių. Dau
gelis kuopų jau gavo po vie
ną, kitą naują narį, bet ne
daug dar po keturis ir pen
kis. Visi ir visos pasidarbuo
kime— gaukime naujų narių. 
Kalbinkime naujai atvykusius 
lietuvius, kurie užsilaiko kul

tūriškai. Įrašykime čia gimusį 
jaunimą, nes jaunuoliams pa
rūpiname anglų kalboj kny
gas.

Dažnai girdime, kad tėvai 
skundžiasi, kad jų vaikai ne
įdomauja darbininkišku judė
jimu. Už tai atsako patys 
tėvai, kad jie nepasistengia 
savo vaikus aprūpinti darbi
ninkiška literatūra, darbinin
kiškomis knygomis. Įrašyki
te savo sūnus ir dukras į 
LLD ir vėliau nesigailėsite.

Daugiau Garbės Kuopų
Kuopos, kurių visi nariai 

jau pasimokė jo už tiek narių, 
kaip jos turėjo 1949 metais, 
tai skaitomos garbės kuopo
mis.

Pastoviai garbės kuopa 
skaitosi 19 kuopa Chicagoje, 
nes ji yra didžiausia LLD 
kuopa. Ji turi apie 300 na
rių. Pereitą kartą skelbėme 
20. garbės kuopų surašą. Prie 
to surado dar prisideda seka
mos kuopos:

Kp. Miestas
21 Windsor
36 La Porte
39 Scranton
45 St. Petersburg
62 Stoughton
71 'Bridge water
73 Summerlee

145 Los Angeles
152 Red Lake
Reiškia, jau turime 29 gar

bės kuopas. Prie garbės kuo
pų bus priskaitomos tik tos, 
kurių visi nariai sumokės duo
kles nevėliau 1 d. liepos, kaip 
reikalauja LLD Konstitucija.

Tiesa, kad į garbės kuopas 
lengviau patekti mažoms kuo
poms kurios turi nedaug na
rių. Bet kurių kuopų valdy
bos ir nariai stengiasi, tai ir 
didelės kuopos pasiekia tos 
garbės, štai 145 kuopa, Los 
Angeles, kurios sekretoriumi 
yra M. Pūkis yra garbės kuo
pų surašė . Kuopa jau pasi
mokėjo už 96 narius duokles. 
Tokią kuopą negalima prie 
mažų priskaityti.

Arba, štai jau netoli garbės 
surašo stovi, LLD 2 kp., So. 
Boston, kurios sekretoriumi 
yra J. šūkis. Už 1950 metus 
kuopa jau prisiuntė 95 narių

duokles. LLD 52 kuopa, De
troit, kuri yra antra savo dy
džiu organizacijoj, kurios se
kretoriaus pareigas eina Jo- , 
nas Danta, jau prisiuntė už 
120 narių duokles. Bet yra 
kuopų, kurios turi apie 20 na
rių, o dar visai duoklių nepri- 
siuntė. Taigi, į garbės kuopų 
surašą gali įeiti, ir didelė kuo
pa, jeigu tik ji storojasi, nes 
ji ir turi daugiau veikėjų.

Širdingai Ačiū už Aukas!

Į Knygų Fondą gavome se
kamai aukų:

LLD 52 ir LLD 188 kp., De
troit, per J. Dantą prisiuntė 
$91.56. Tai pelnas nuo ju
biliejaus bankieto.

LLD 11. kp. ir LLD 155 kp., 
Worcester, per J. Vaškevičių 
prisiuntė $43, tai pelnas nuo 
jubiliejaus bankieto.

Ch. Pečiulis, Los Angeles, 
paaukavo Knygų Fondan $25 
jubiliejaus proga.

LLD 75 kp., Miami, per P. 
Johns aukavo $10.

LLD 94 kp., Kenosha, per 
K. Pakšienę aukavo $10.

LLD 155 kp., Worcester, 
per H. Janutienę aukavo iš 
iždo $5.

LLD 124 kp., Girardville, 
i per A. Kuzmickas, ant blan- 
' kos $3.50.

A. Masiulis, Maspeth, auka- 
i vo $3.40.

K. ir O. Depsai, Mastic 
Beach, paaukavo $3.

J. Saliamonas, Rochester 
i aukavo $2, ir V. Rudaitis, 
' Brooklyn—$1 .

Visiems širdingai dėkingi 
už aukas. Prašome visas kuo
pas, kur tik galima, rengti ju
biliejaus parengimus. Nuo 
parengimų, iš kuopų iždų ir 

j taip nariai ir simpatikai kvie
čiami paaukoti į Knygų Fon
dą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

i 110-12 Atlantic Avė.
Į Richmond Hill 19, N. Y.

PRAGA. — Visi 6 kalti
namieji cechai teisme pri
sipažino, kad šnipinėjo A- 

! merikai prieš Čechoslova- 
i kiją.

Šaukimas į LLD Suvažiavimą

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Nariams ir Kuopoms
Draugės ir Draugai:

Mūsų Draugija šiemet mini savo gyvavimo trisdešimt penkių metų sukaktį. Per šį ilgą laikotarpį 
mūsų Draugija yra nudirbus milžiniškus apšvietos ir kultūros srityse darbus. Tais darbais teisingai 
didžiuojasi ne tik Literatūros Draugijos nariai, bet visa Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė.

Proga šios svarbios istorinės sukakties Draugijos Centralinis Komitetas yra nutaręs pravesti visą 
eilę svarbių žygių, apie kuriuos, be abejonės jūs esate girdėję bei skaitę spaudoje. Patys svarbiausi 
yra šie: 1) Per ištisus šiuos (1950) metus vesti vajų už gavimą į Draugiją naujų narių. Pasibrėži-* 
mas yra gauti vieną tūkstantį. Naujus narius priimame tik už vieną dolerį narinės duoklės. 2) 
Ruošti visur, kur tik galima, jubiliejinius bankietus, prakalbas, prelekcijas bei šiaip parengimus 
ir ta proga sukelti Knygų Leidimo Fondui finansinės paramos. 3) Sušaukti Draugijos kuopų at
stovų suvažiavimą.- Suvažiavimas -įvyks š. m. liepos 1 ir 2 dienomis, Lietuvių Kultūriniame Centre, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. •

Į LLD suvažiavimą kiekviena kuopa, maža ar didelė, turi teisę atsiųsti vieną delegatą. Bet di
desnės kuopos turi teisę dar atsiųsti po vieną delegatą nuo kiekvieno 25 narių skaičiaus arba to 
skaičiaus didžiosios dalies. Pavyzdžiui, kuopa, kuri turi 35 narius, gali išrinkti ir atsiųsti net tris 
delegatus, ir t.t.

Centro Komitetas ragina visas kuopas rinkti kuodaugiausia delegatų. Reikia dėti visas pastangas, 
kad šiame suvažiavime būtų vienaip ar kitaip atstovaujama kiekviena Draugijos kuopa. Iš toli, 
kur mažos atskiros kuopos neištesės prisiųsti atstovų kiekviena atskirai, yra raginamos susidėti 
ir atsiųsti nors vieną atstovą bendromis pastangomis, čionai turi padėki kuopoms mūsų apskri
tys. Tuo turi susirūpinti apskričių vadovybė.

Reikia, kad šis suvažiavimas prisidėtų prie mūsų Draugijos Knygų Fondo sustiprinimo^ Tai bus 
padaryta, jeigu tiek kuopos, tiek pavieniai nariai pasistengs suvažiavimą pasveikinti .su aukomis. 
Taip pat kuopos ir nariai yra raginami siųsti suvažiavimui gerus pasiūlymus bei sumanymus dėl 
mūsų Draugijos veiklos pagerinimo. , 1

Mes suvažiavimui siūlome tokį darbotvarkį:
1\ Suvažiavimo atidarymas. • • •
2. Pirmininko ir komisijų išrinkimas.
3. Ccntralinio Komiteto raportas ir raporto apdiskusavimas.
4. Draugijos jubiliejus.
5. LLD ir mūsų jaunoji karta.
6. Organizaciniai reikalai ir literatūros leidimas.-
7. Nauji sumanymai.
8. Suvažiavimo uždarymas.
Visas Draugijos kuopas ir visus narius prašome tuojau susirūpinti suvažiavimo reikalais. Dis- 

kusuokite suvažiavimo darbotvarkių punktus, patiekite savo sumanymus, išdirbkite planus dėl at
siuntimo delegatų. Padarykime šį suvažiavimą tikrai dideliu, entuziastišku ir darbingu.

LLD CENTRALINIS KOMITETAS:
Antanas Bimba, pirmininkas
D. M. šolomskas, sekretorius

/ Dr. J. J. Kašlciaučius, iidininlcas
, S. Sasna,

E va Mizarienė,
i Ona Stelmolcaitė'Eick(if \

’ Povilas Bečys.' \\
■ ■■ >1     ■ ......................................... ... »■ ■■ ■■■ II ■ I ■WM—I ■

4 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antrad., Bal. 25, 1950



So. Boston, Mass.
Gintarų Radijo Koncertas ir 
' Jo Pikietininkai

Balandžio 16 d. graži sau
lėta pavasario diena, oras ma
lonus. šeši vienoje mašino
je, dar prieš pirmą valandą 
dienos, leidomės iš Worceste- 
rio, kad pamatyti ir pasiklau
syti Įvairios programos. Mat, 
A. Taraška iš stoties WKOX 
(1190 kels.) per kelius sek
madienius garsino, kaip rū
pestingai m e n i n i n k a i iš 
Worcester!©, Montello, Nor
wood©, Bostono ir iš kitur 
ruošiasi.

Kaip antra valanda mes jau 
prie svetainės, Seventh ir F 
Streets. So. Bostone.

Tikrai buvo nuostabu, kai 
pamatėme prie svetainės bū
rius žmonių ant vidurio gat
vės, su keletu iškabų, o ant ša
ligatvio, prie įeigos Į salę ke
liolika policistų ir prieš pat 
salės duris pastatytas didelis 
policijos vežimas, kuriuomi 
veža areštuotus. Iš pašalinių 
gatvių būriai žmonių apstoję 
žiūri. Mes, pirm eisiant Į sa
lę, sustojom apžiūrėti, kas 
čia dedasi. Iškabos angliš
kos: “Komunistai padarė
vergais darbo žmones,“ “Ko- į 
munistai Maskvos agentai,“ ; 
“Stalinas kraujagerys“ ir ki-i 
tokios. Lietuviškai šaukia, į 
rėkia i einančius žmones kon-1 
c erta n: “Neikite pas bolšc-l 
vikus!”

Tai lietuviški naciai bei di-’ 
pūkai pikietuoja. Aš ban- ■ 
džiau pastebėti: Ką gi čia , 
jūs juokinate svietą? O jie į 
choru kad pradėjo staugti, 
kaip pasiutę žvėrys. Maniau— i 
puls ir sudraskys. Bet tuo- | 
jau policistas mus perspėjo:! 
“Don’t talk to them, go in- į 
side.” Tai ir ėjom Į salę. Jau Į 
daugiau, kaip pusė salės bu-, 
vo pilna žmonių. Prieangyj 
rengėjų komiteto pora narių 
pasakė, kaip atidarius svetai
nę dipukai buvo užtvenkę 
įeigą, kad neleisti nieko i sa
lę. Bet pora policistų pasi
šaukė pagalbon daugiau ir 
nugrūdo per spėką juos Į vi
durį gatvės. Kurie prieštara
vo, tai ir j sprandą gavo. 
Taipgi pastebėjo, kad nesto
vėti nei prieangyj, ragino ei
ti Į salę. ,

Manau sau: ot gi tvarka ir 
laisvė! Chuliganų gaują ne
gali nuvalyti nuo gatvės!

Koncertas prasidėjo pusė 
po antros valandos. Publikos 
galėjo būti apie 400, bet sa
lė gana didelė, tai daug dar 
tuščių sėdynių buvo, žinoma, 
kad ne vieną atvykusį su
trukdė pikietininkai nuo įėji
mo į koncertą, nes šis pikie- 
tas grynai ant meninio pa
rengimo niekam netikėtas. 
Taip sakant, iš pasalų užpul
ta, tikrai hitleriškai.

Pirmutinis programos punk
tas — worcesteriškis Aido 
Choras. Didelis, merginos 
priekyj, įvairių spalvų ilgo
mis suknelėmis pasirėdžiu
sios, užpildo visą estradą. Di
riguoja Josephine Karsokienė. 
Pianu lydi Helena Kižytė. 
Tris lietuviškas dainas malo
niai ir sutartinai padainavo. 
Po to buvo Montello Liuosy- 
bės Choras, vadovaujamas 
Alberto Potsaus. Jis pats mu
ziką akordionu paduoda. Cho
ras mažiaus skaitlingas, bet 
jis vienu išstojimu visas cho
ras dainavo, paskui duetas 
merginų, duetas R. Merke- 
liūtės su vyriškiu ir vėl visas 
choras traukė gražiai ir su
tartingai melodingas dainas. 
O dipukai, kaip išalkę vilkai, 
staugė gatvėj prie svetainės. 
Ot tau ir Lietuvos patrijotai!

Čia išeina estradon Norma 
Čeponytė, worcesteriete, bal
ta, kaip gulbė, ilga šilko suk
nele. Dainuoja soprano solo, 
pianu akompanuoja čiuladie- 
nė. Publika ją iššaukia prie
do padainuoti. Antra wor
cesteriete Helena Kižytė gra
žiai padainavo solo vieną 
betų viską, kitą anglišką dai
ną. Trečia solistė montelie- 
tė Ona Mincikytė; ji kaip 
lakštingala čiulba. Taipgi ji 
dainavo duete su J. Grybu—

dainų ir 
smagiai

gausių 
South-

W01CCS- 
jaunimas 
vadovau- 
aktingai 

tiktai ta

labai puikiai. Norwood© vy
rų ansamblis, vadovaujant Ri
chard Barris, gražiai ir smar
kiai dainavo, lyg atsakydami 
pikietininkams. Ignas Kubi
liūnas, tenoras, dainavo solo. 
Jis apart karžygiškų 
juokingų padainavo, 
prajuokino publiką, 
aplodismentų gavo,
bostonietis kvartetas—Paura 
Niaura, žilaitis ir Šmitas — 
sau lygių neturi šioje apylin
kėje. Jie sutartingai dainuo
ja, norisi, kad dainuotų ir 
dainuotų. Keleto punktų ne
teko girdėti ir negaliu; pami
nėti, nes turėjau reikalo ap
leisti salę programos eigoje.

Užbaigė koncertą 
teriškis mišrus 
(Amerikoje gimę), 
jaut J. Karsokienei, 
dainavo: “Aš myliu
ve“ ir kitas dvi dainas. Pu
blika dideliai sužavėta gau
siai plojo.

Kaip matote, is nepaprastai 
dailus, žavėjantis koncertas 
atliktas, didelėje didžiumoje, 
čia gimusių, augusių ir moks
lus išėjusių ir turinčių gražių 
talentų. Ir jis buvo užpultas 
tik vakar atvežtų iš Vokieti
jos lietuviškų nacių! Vieno 
jauno vyruko paklausiau, ką 
jis mano apie dipukų pikie- 
tą ? Atsakė: jei jie dipukais 
nebūtų, taip nedarytų.

D. J. .

Milwaukee, Wjs,
Milwaukes Visų Tautų-Rasių 

Vakaras

Los Angeles, Cal
LDS 205 kuopos pavasari

nis parengimas, kaip visados, 
užsitarnauja “įvairumų“ var
dą, nes jis visuomet pilnas 
Įvairumų. Gegužės 14 d. los- 
angeliečiai vėl turės progą 
pasidžiaugti “Mixm.asteriu” 
suruošta programa.

Al Petravičius, kuris kar
tu su Vi Bogda'l parašė šių 
metų “Įvairumus,“ taipgi už
ima svarbią rolę veiksme. Jis 
perstato “smart aleck” vai
kiną pradžioj šio šimtmečio. 
Muzikos profesorius sako, 
kad padoriai kalbėtis su gra
žia panele, reikia pirma bū
ti formaliai perstatytas jai, bet 
mūsų Petravičiukas Į tai ne
tiki ir sako, ar pažįsti ją ai 
ne, jei patinka, 
kis su ja. 
padeda
keblioj padėtyj, 
matysit parengime.

Be Al Petravičiaus, svar
biausias roles dar užima An
gela Adams, Jean Levanas ir 
Al Casper. Taipgi vyrų kvar
tetas, susidedantis iš John 
Uston, Jack Melfi, Jerry An- 
drushak ir Stanley Adams.

Gerai žinomas merginų tri- 
jetas taipgi dalyvaus, 
k Į bus maža permaina, 
toj" mūsų 
Bogdal, 
Andrews, 
Wonder
Taipgi dalyvauja Anna Us
ton, Jean Mokslaveskas ir ei-

Francisco ir išbuvo apie 
nesi laiko, dabar išvyko Į 
Angeles pasisvečiuoti ir 
tirti apie gyvenimo sąlygas. 
Nežinia, kur 
riau — Los 
Francisco ?

jam patiks

me- 
Los 
pa-

ge- 
San

Jsigykim Svarbių Rlaštų
Su pirma ■'diena gegužės iš

eis padidintas su Įvairiais raš
tais mūsų darbininkiškas an
gliškas dienraštis “Peoples 

Jame tilps daug is-World.
torinių raštų, didžiumoj liečia 
darbo 
kovas.
darbininkui 
Įsigyti jį. 
šas:

zmonių 
Verta 

ar

pergyventas 
kiek'vienam 

profesionalui 
Laikraščio antra-

Peoples World,” 590

Cleveland, Ohio
Tautybių Bazaras
Puikiai Pavyko

Kaip nekurio sako, kad šie
met tarptautinis bazaras Pro
gresyvūs spaudos naudai pui
kiai pavyk'© todėl, kad nega
lint bohemų priversti atsa
kyti bazarui svetainės"katali-

Detroit, Mich' K

KAS PAS MUS GIRDĖTI
Penktadienį, balandžio 14 

d., tapo palaidotas Ambro- 
ziejus Tumasa. Paliko nuliū
dime savo mylimiausius. Ve
lionis prigulėjo prie pažan
gių draugijų, tai jam ir likosi 
atiduota tinkama paskutinė 
pagarba.

Mūsų mieste automobilių 
valdytojai nesiskaito su pa
tvarkymais, kur gatvėje nu
rodyta, kad valia važiuoti 20 
mylių greičio, tai jie važiuoja 
40 mylių, o kur 30, tai 50. Už 
sužeidimą ir net 
žmogaus 
30 dienų

Todėl 
na įvesti 
ir kurie
prasikals, tai jiems bus atim
ta vairavimo laisniai. Bet ar 
tas pagelbės?

užmušimą 
tūli gauna tik nuo 
iki. metų kalėjimo.

teisėjas Watts keti- 
griežtą patvarkymą, 
iš auto ^vairuotojų

tai 
Tokia 

muzikos

ir kalbė
ti! osof i ja 

profesorių 
kokioj pa

Laikraštis galima
savaitinis, ar

padidintas ir 
raštų laikraš-

2-1602.
prenumeruoti 
kasdieninis.

Taipgi išeis 
su daug svarbių

| tis Vilnis su 1 d. gegužes. Ti-
' kiuosi, kad apie tai jau ne-
1 reikės aiškinti, nes minėtą 

laikraštį turi Įsigyti kiekvie-1
n as lietuvis.

sveikstančios 
vietą užims 
kartu 
ir

S] sy- 
Vic- 

Jean 
Vera

su Virginia 
Cecilia Casper.

Rengiamės i Los Angeles
Toko pasikalbėti su pora 

draugų Oakland iečių ir San 
Francisco, tai daugelis su 
u k vata rengiasi vykti Į Los 
Angeles pamatyti Mixlmaste- 
rių pavasarinį parengimą ge
gužės 14 d. Man atrodo, kad 
jeigu neįvyks svarbių kliūčių, 

’tai nuvyksim i jų parengimą 
apie desėtkas svočių.

M. Alvinjene.

apie įvykstantį tautybių baza- 
rą. Bet ištikrųjų šiemet ha
zards pavyko geriau negu 
bent kada pirmiau. Mes, lie
tuviai, visai mažai darbo Įdė
ję, gavome savo spaudai$70. 
kuriuos padalinome “Laisvei“ 
ir “Vilniai“ po $35.

Dėl lietuvių stalo aukavo se
kamai: pinigais Draugas X $3 
ir draugę Raulinaitienė $1. 
Gi'a žiu ir naudingų dalykėlių 
aukavo . ; sekami draugai ir 
drauges: žebrys, Werner,
Kapitan, Palton, Greenberg, 
Krosin, Gcdeminskienė, Gcn- 
drich, Young, Gabriūnienė, 
Raulinaitienė, Sklerienė, žu- 
k'iene, Geibienė, Yakimchick, 
Eva Simans, Passon ir kiti. 
V a rd e 
Draugi j i,i 
tariu šir<

;io, aukavusiam 
ačiū !

'A-
Aukos Apsigynimui

Apsigynimui nuo lietuviu
fašistinės go vedos užpuolimo

j ubiliej in i am e
19, smuikavo 
$10: A.
molis ir
J. Werner, Draugai X, K.

sekamai: 
ucevičius, Jos, 
. Ginius. Pi:

Po

Vyriausybė nori panaikinti 
daugelį ligonbučių, kuriuose 
buvo teikiama karo vetera
nams pagalba. Tiesa, ne visi 
gavo tą pagalbą. Taip Ro
bert Lodez, kuris tris ir pusę 
metų išbuvo fronte, gavo ner
vų
tas i ligoninę, 
vo

sukrėtimą, nebuvo paim- 
Jis nušovė sa- 

motiną lovoje, bemiogan- 
Tai karo auka.

Eva Jesky (Jankauskienė) 
jau ilgokai serga. Sveika bū
dama ji nuolatos dalyvavo 
parengimuose ir prigulėjo 
prie organizacijų. Patariu 
draugėms ir draugams ją ap
lankyti ir pasikalbėti.

Fordo darbininkai, priklau- 
lokale No. 600, išnaujo 

nes pir- 
kandidatai nebuvo

didžiu mos. 
per 4 

prezidento vietoj, pra- 
vieton išrinktas 
>, kad Thomp

son pralaimėjo todėl, kad jis 
nevedė atkaklios kovos 
skubos darba. Stcllato

perbaldavo valdybą, 
m u kartu 
gavę reikalingos 
Thompson, .kuris buvo 
metus
laimėjo,

Iš komercinės spaudos at
rodo, kąd McCarthy įtarimai 
ir puolimai ant piliečių Wash
ingtone dar daugiau padidės. 
Jis ir Budenz atlieka raganų 
gaudymo skandalus, kad bili- 
onai dolerių būtų išleidžiami 
karo ruošai. Rep. .

Antradienį, bal. 11 d., di
džiulė Milwaukee Arena bu
vo pavesta visatautinėms ir 
rasinėms grupėms. Jos čia 
sudarė marginusį ir gražiausi 
dainų ir šokių spektaklį.

Vienas vietos laikraštis tą 
sekamai: 

vokiečiams, 
slavams, j 

baltie-'

Parengimas įvyks sekma
dienį, gegužės (May) 14 d., 
North Star svetainėj, 1631 W. 
Adams St.
vai. po pietų, o 
prasidės 4 vai. 
mo 
Joe

Durys atsidarys 3 
perstatymas 
3 o perstaty- 

bus šokiai, kuriems gros
M end el 1 ir jo orkestrą.

Mixm»steris..

St. Petersburg, Fla

Brošiūra Apie “D. P.”
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Klausimas: Kur turi 
kreiptis išvietintas, norė
damas grįžti atgal į savo 
tėvynę?

Atsakymas: Austrijoj ir 
vakarinėj Vokietijoj buvo 
tam specialės reparacijos 
komisijos, į kurias turėjo 
išvietinti pateikti savo grį
žimo pareiškimą.

Kitose šalyse, kur tokių 
komisijų nesirado, tai jų 
pareiga buvo kreiptis į Ta
rybų Sąjungos atstovybes.

Skaitytojas

Baguži M.

apibūdina 
buvo
italams, 

indijonams, 
mongolams.’

San Francisco, Cal

ir
pa-

Iš LDS 58 Kp. Veikimo
Balandžio 16 d.' LDS 58 

turėjo skaitlingą bankietą 
buvo muzikalė programa,
skaita apie sveikatą, parašy
ta Dr. J. J. Kaškiaučiaus. 
Taipgi buvo pakviesta kalbė
ti d. E. Vilkaitė.

Dalyviams skaniai papieta
vus, A. Baronas perskaitė pa
skaitą apie sveikata. Buvo 
labai

sveikatą.
įdomus dalykas pasimo- 
iš tokios paskaitos, 
kad bankiete radosi

skaičius kitataučių, 
nerimavo.

tik

buvo pa
dėt savo

liaudiško

gaila, 
delis 
kurie

Draugė E .Vilkaitė kalbėjo
angliškai (kad visiem būtų 
aišku), apie sveikatos daly
kus. Ji kalbėjo trumpai, bet 
labai nuosekliai ir supranta- 

. mai. Tai buvo puikus prie
das prie paskaitos .

Kaip d. A. Baronui, taip 
draugei E. Vilkaitei 
taitį didelis ačiū.

Prie pabaigos buvo 
kale programa. Veil 
programą išpildė rusų
nariai: solo, grupė daininin
kų, dul armonistai ir piano 
solo. Visa programa atlikta 
pagirtinai gražiai.

Teko nugirsti iš komisijos, 
kad vakaro 
neblogos ir 
dėka mūsų 
darbštumą
draugėms už nuoširdų darbą 
laike parengimo, nes visą 
popietį ir vakarą, dirbo be 
pertraukos.

verta

rn uzi- 
visą 

choro

Jų vieta

parei
tu ristų 
sustoti

pikni-

. Visi nariai dalyvauki- 
pakalbinkite naujų na- 

prisirašyti. Aptarsime, 
aukoti pelną nuo pikni-

Janulienė, J.
Gcdeminskienė,
Jonas Stripeika, Draugas, Ka 
zelionis, F. Skcris, Paulinai 
tienė, Draugas, J. Vasiliaus

i'o : 7
T 4t z a vets.

V.

na vesti 
matysim!

prieš
keti-
Pa- S. S. Lockett, M. D

GYDYTOJAS

yvui- '■■'■i- -’-’i-j nj; ’j.

B

Karmus, Helen Norvilas, L

sis. M. Belson, A. Kazinaus- 
kas, Draugas, P. Nemuną, P 
Kurulis, J. Krasnickas, Gav 
rili u k, F. Bauža, 
nis, Zinkevičius, 
Gendrėnienė, E. 
rulis, A. Lukas, 
ne, Jas i tinas, J. 
Mailing, Plauša, 
nė, Simans, ir J.

Draugas.
$167.
širdingai

i: D.
Viso 

Visiems 
ačiū!

V. Jazapo- 
Geneikienė, 

Pen z e r, Sa- 
Jankauskie- 
Bagdonienė, 

Pilka uskie- 
Petraus. Po 

irLi u trait is 
su auka u tą 

a u k auto j a m s

N. Simans.

Providence, R. I. — Mo
terys sudaro 40 nuošimčių 
visų Rhode Island valstijos 
darbininkų. Taigi ypač sun
ku vyram bedarbiam rasti 
darbo.

3
1

■5

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

A

<

J. J. Kaškiaučius, M. D
| 530 Summer Ave.
| NEWARK 4, N. J.
Į HUmboldt 2-7964

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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

“Pavesta 
lenkams, 
negrams, 
siems ir

—Visą vakarą ši didžiulė 
svetainė priklausė rasėms ir 
tautoms, kurios su savo pra
bočiais sudaro malonų skoni 
Milwaukee.

—Tai buvo senų tėvų ir 
protėvių kultūra ir dailė, ku
ri prasidėjo po didelio' ati
dengimo (splash) su “Life 
With Luigi” radijo valanda.

Toliau galima sakyti, kad 
Milwaukee tautinės-liau dinės 
grupės atsiliepė Į savo naktį 
pilniausiu prieskoniu. Visų 
tų grupių kostiumai gaivūs, 
skaistūs ir įvairiaspalviai su 
pramočių skonio išsiuvinėji- 
mais, ir žiūrint, kaip tos vi
sos skirtingos grupės viena 
greta kitos sumaršavo svetai
nėn prieš prasidėjimą pro
gramos, darė gražų įspūdį. 
Dalyvių skaičius buvo apie 
1,300.

Kas darė malonų skonį, tai 
kad kiekviena grupė 
sirėdžiusi geriausiai 
nakties.

. Sumanytojais šio
puikaus vakaro ir programos 
yra Milwaukee Liaudies Tary
ba. Will Kiel yra koordinuo
to.) as šio projekto ir direkto
rius Siefert Social Center, 
jam prigelbėjo Robert E. 
Freidel ir Miss Fern Kruse iš 
pasilinksminimų skyriaus.

Viso miesto vaikų choras iš 
200 balsų ii’ Swiss (šveicarų) 
Choras iš 60 balsų daugiau
siai patiekė dainų, šokiuose 
dalyvavo veik vįsų tautų gru
pės, kuriuos pradėjo indijonų 
grupė iš Milwaukee apskri
ties.

Italai šoko romišką ka
drilių, vengrai — čigoniškus, 
bet rusai1 jaunuoliai daugiau
siai gavo aplodismentų nuo 
12,500 žiūrovų, kai jie teikė 
savo liaudies kaimiškus šo
kius.

Po jų sekė čekai, lenkai, 
kroatai ir meksikiečiai. Lie
tuvių grupė savo tautiniuose 
kostiumuose šoko kubilą-ku- 
bilėlį, vaizduojant valstiečių 
džiaugsmą, kai rudenį derlius 
kubiluose ir duonos - maisto 
bus žiemai.

Miss Dorothy End oris, pa- 
’sitraukusi direktorė iš miesto

pasekmės buvo 
liks pelno. Tai 

komisijai už 
ir draugams ir

išvyksta 
rytines 

reikalu.

ir žentą bei anūką ir 
įstaigą.
sugrįš d. Karosienė, 

jai surengsim p raka 1-

Laimingos Kelionės
Draugė Karosienė 

ant kelių savaičių į 
valstijas su svarbiu ’
Tikimės, kad aplankys savo 
dukrelę 
Laisvės

Kada 
tai mes
bas, nes ji turės gerų įspū
džių iš kelionės ir abelnų da
lykų įvairiais klausimais. Lin
kime d. Karosienei laimingos 
kelionės !

Geo\ Kai ris atvyko į San

žaislų ir suaugusių lavinimo 
skyrių, buvo vakaro progra
mos numerių pranešėja.

, M—tis.

Šį sezoną mūsų paskutinis 
piknikas atsibuvo 1 
džio, pas Papelits. 
randasi ant kelio 
vadinasi Midway 
Cabin Court. Ji randasi pu- 
siaukelyje tarpo Tampa ir 
Plant City. LLD 45 kuopa 
yra dėkinga W:m. Ir Onai • 
Papeliams už suteikimą vel
tui vietos piknikui. Publikai 
vieta patiko, nes naudojosi jų 
sodu šokiams ir pasilinksmini-, 
mui. Papei ia i nėra kuopos 
nariais, bet nuoširdūs žmones, 
paremia mūsų piknikus atsi
lankymu ir aukomis.

Kovo mėnesi piknikui auka- j 
v© baksą šalto alaus, labai di - Į 
delis ačiū ! Kuopiečių 
ga, taipgi ir lietuvių1 
būnant šioje srityje 
pas Papei i us.

Didelis dėkui mūsų
ko gaspadinėms, jos pagami
no skanius pietus. Piknikas 
pavyko ir kuopai liko pelno.

Prašome LLD 15 kuopos na
rius nepamiršti, kad susirin
kimas įvyks nedėlioj, 30 d. 
balandžio, pas dd. Greblikus, 
3031—50th St., So. St. Peters
burg 
te ir 
rių 
kam 
ko.

Mūsų kuopa nuolatos nuo
širdžiai paremia svarbius dar
bininkiškus ir demokratinius 
reikalus, kaip dienraščius 
Laisvę ir Vilnį, tai]) ir Lietu
vių Literatūros Draugiją bei 
kitiems naudingiems reika
lams.

Pas mus lietuviai santaiko
je sugyveno . Bet pastaruoju 
laiku atsirado vienas neatsa- 
komingas elementas, palaida 
burna, kuris nori pakenkti tai 
lietuvių vienybei. Tas ele
mentas atkalbinėja, o tūliems 
net grasino, jeigu jie daly
vaus mūsų piknike, ši kartą 
jo vardo dar neminėsiu, bet 
jeigu jis nepasitaisys, neap
sigalvos, tai bus paskelbtas ir 
lai visi lietuviai žino, kas ji$ 
yra, kad demokratiniai žmo
nės apsisaugotų, k iii p 
kios piktžolės.

' $1.25
50c
25c

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

BUYUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

nų o ko-
Senis.

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ
Knygos

Vainikėlis, paveiksluotos mišių 
maldos, Tilžės spaudos ....... 75c j

Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 j 
Lietuviška Gaspadinė, .su 450 r 

visokiausių receptų
Naujas Savizrolas - juokingas 
Laimės Nuspėjimas, Planetos 
Duktė Gyveno Pūstynėje .......
Duktė Marių, graži apysaka .... 
Dangaus žvaigždynas ■ su 

pabrėžimai, kaip planetos 
keliauja ............................

Raktas, kaip gali atrasti laimę 
Vaideliotka’ apysaka apie Skais

girio pilį, kur dieną-naktj 
degdavo lietuvių aukuras. Su 
paveikslais ............................

Dainų rinkinys, apie 120. dainų 
Lengvas Būdas Išmokt. Angliškai 
Velnias •— Kapitonas, žingeidūs 

skaitymai", knyga apie 400 psl. 1.75
Biblija, tai yra tikrai pilnas 

šventraštis, 1127 pusi. apd. 2.50 
25c

yra 1 ikrai
, 1127 pusi. apd.

Karves ir Gerų Sūrių Padarymas
Juokų, Mįslių, Šposų monologų

Rinkinys
I Rinkinys Visokių Trumpų Paša-

kaičių, juokingų ir labai nau
dingų ....... ...................... ...........

30c

1.00

*

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančiu kentėjimu:

strėnų ir inkstų skaudėjimo 75c 
sutukimo, eik kūdyn ....
nervu sugedimo, bemiegės 

vyriškumo nustojimo ....
vandeninės ir širdies ligų

Or-

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos Darbininkišku 
ganizaci.iu Veikiantysis Komitetas
rengia smagu pasilinksminimu, tad 
kviečia visu organizacijų narius, 
Laisves skaitytojus ir visus philadel- 
phiečius dalyvauti šiame parengime, 
kur visi kartu linksmai laiką pra
leisimo. Parengimas bus Liaudies 
Name. 735 Fairmaunt. Ave., Phila
delphia, Pa., balandžio (April) 30, 
pradžia 5-ta vai. po pietų._ Bus 
skaniu užkandžiu. Rengėjai.

(76-78)

ir

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Trejanka, stambios šaknys arid. 75c 
Nuo cukrinės ligos (diabetis)
Nuo aukšto kraujo spaudimo,

5 uncijos ..................................
Nuo kosulio, dusulio, mainų ar

bile kokios asthmos 1 paleng.
Nuo visokių reumatiškų sausligių 75c

Pinigus geriausiai siųti pašto mo
ney orderiu/siųskite tik užsakymus, 
be pinigų, užmokėsite, kaip bus jums 
pristatyta (COD).

M. Zukaitis,
334 Dean Rd.,

I Spencerport, N. Y.

35c

*

❖ 
❖
*

*

5c

1.00

1.10

75c

1.00
1.00

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

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

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.-—Laisve (Liberty, Lilh. Daily)—. Antrad., Bal. 25, 1950



. ......... . .........................  . .................... „H.iWT,.—......... .1 ...... M 11 ■! i, ,i

Aido Choras Dėkoja ENTUZIASTIŠKAI PASVEIKINOME
Malonu buvo skaityti praė

jusios savaitės Laisvės kris
luose drg. A. Bimbos išsireiš
kimus apie Aido Choro įvy
kusį koncertą. Jis širdingai 
įvertino aidinčius ir jų triūsą, 
taip pat ir pavienių meninin
kų prisidėjimą šiam koncer
tui . Geras Aido Choro kon
certo pasisekimas ir drg. A. 
Bimbos nuoširdus paskatini
mas mūsų choro veikloje, dar 
daugiau ryžto ir energijos 
priduos choristapis ir jo ve
dėjui J. Kazakevičiui.

Šiuo pačiu kartu, Aido Cho
ro koncerto rengimo komisi
ja nori padėkoti goriesiems 
draugams už puikią koopera
ciją parengimo metu, kurie 
dirbo prie durų, kasoje ir prie 
kitų darbų, šie draugai yra: 
V. Čepulis, P. Višniauskas, J. 
Gužas, M. Grigas ir Ch. 
Young. Taip pat didelis dė
kui dail. R. Feiferiui už nu
pieštus du didelius plakatus, 
garsinančius mūsų koncertą.

Gi Aido Choro šokikų gru
pė, koncerto pertraukoje 
smaguriavo skanius šokola
dus. Tai drg. S. Sasnos do
vana . Dėkui, drauge!

Taigi, dar kartą reiškiame 
gilią padėką dalyvavusiems 
chorams, pavieniams meninin
kams ir atskiriems draugams 
už gražią kooperaciją ir ma
lonų draugiškumą .

Parengimo Komisija.

“NESUSIPRATIMĄ”
Balandžio 23-čią, pirmu 

kartu Brooklyne tapo suvai
dintas naujas veikalas “Nesu
sipratimas.” Nuostabiai vy- 

i kušiai jį suvaidinusioji akto
riai mėgėjai, o taip pat ir 
veikalo autorius Rojus Miza- 
ra buvo entuziastiškai pa
sveikinti užbaigus vaidinimą.

“Juokėmės ir verkėme, ver
kėme ir vėl juokėmės,” pri
mena kiekvienas susitiktas to 
popiečio dalyvis.

Apie patį veikalą ir vaidi
nimą bus .rašoma atskirai, se
kamose laidose. Norisi pri

minti tiktai tiek, jog Lietuvių 
Liaudies Teatras, vadovybėje 
Jono Valenčio, su tuo veikalu 
šį sekmadienį, balandžio 30- 
tą vyks į New Haven, Conn. 
O gegužės 21-mą jį suvaidins 
Hartford, Conn.

Nepastebėjau, ar hartfor- 
diečiai matė veikalą. Tačiau 
iš New Haveno buvo atvykęs 
veikalą pamatyti Jonas Pet
kus. Pareiškė esąs labai nu
džiugęs, kad jo miesto ir 
apylinkės lietuviai turės pro
gą pamatyti “Nesusipratimą.”

Rep.

BROOKLYNIEČIAI SVEIKINA DIEN 
RAŠČIO VILNIES SUVAŽIAVIMĄ

FILMOS
Border Street”

Kur Grupuosis 
Lietuvių Būrys 
Gegužinėje?

Į
Praėjusį šeštadienį, Webs- 

j ter Hali, įvyko masinė ir at- 
i stovinga Pirmosios Gegužės 
į Paradui priruošti konferenci
ja. Vadovaujantis čia gau
tais iš dalyvausiančių organ i 
zacijų raportais apie tai, kiek 
kožna tikisi sumobilizuoti 
maršu oto jų, komitetas nusta
tys, kur ir kuriuo laiku gru
pės susirinks.

Sekite sekamose Laisvės

laidose tūpsiančius Lietuvių 
Komiteto pranešimus apie tai, 
kur ir kada susirinks lietu
viai. Pernai turėjome įspū
dingą būrį, šiemet taikai, 
mūsų darbams ir uždarbiams, 
mūsų gerovei gręsia ne ma
žesni pavojai. Norintieji tai
kos ir gerovės, nesilikite na
mie! Būkite pasiruošę para- 
dan skubėti tiesiai iš darbo.

Paradas įvyks pirmadienį, 
gegužės (May) 1-mą. Eise
na bus tuo pat ruožtu, kaip 
praėjusiais heleriais metais— 
nuo 39th St., ant 8th Avė. iki 
17 th St.; ant 17th St. iki U- 
nion Square, New Yorke.

Lietuvių Komitetas.

VISI URMU I

BAZARĄ
Seniai laukiamas mūsų bazaras jau jvykstą 

šį Sekmadienį

Balandžio 30 April

Draugiška Pastaba
Užpraejusį sekmadienį, ba

landžio 16-tą dieną, Liberty 
Auditorijoj, Richmond Hill 
įvyko Aido Choro pavasari
nis koncertas ir išėjo gana 
gražiai. Laisvės redakcija jį 
aprašė, tai aš nei nebandy
siu apie koncertą ir rašyti. Aš 
tik matau reikalą pastebėti 
Aido Choro vyrų duibeltavam 
kvartetui, kuris koncerte dai
navo tris dainas ir nei vienos 
dainos žodžių atmintinai ne
mokėjo. Kada chorvedys už- 
komandavojo juos dainuoti, 
tai jie griebėsi žiūrėt į po- 
pieras, kurias turėjo rankose. 
Padainuoja keletą žodžių ir 
vėl žiūri į popieras. Ir taip 
dėjosi per visas tris dainas.

Taigi, už tai ir reikia jums, 
vyrukai, duot draugišką pa
stabą, kad būtinai turit iš
mokt žodžius. Nemokėjimas 
atmintinai žodžių yra apsilei
dimas. Jokio pasiteisinimo 
arba atleidimo tame nėra, ži
noma, atleistina būna, jeigu 
kokie nors užmiršimai arba 
neišpildymai įvyksta, bet ne 
už žodžių nemokėjimą per 
visą dainą arba per tris. At
minkit, kad veikalus vaidi
nant aktoriui kartais prisieina 
išmokt atmintinai 150 pusla
pių knygą ir išmoksta, o jūs 
keleto dainos posmų neiš
moksta!.

Mokinimosi taisyklės rodo, 
kad dainininkai, paėmę dainą 
mokinimuisi, pirma turi žo
džius atmintinai išmokt ir 
paskui mokytis dainuot. Ir 
tas yra labai praktiška. Ir! 
taipgi nereikia niekad imt 
vienu kartu mokinimuisi daug 
dainų: vieną ar dvi, tai ir už
tenka.

Manau, kad ši draugiška 
pastaba neužgaus nei vieno, 
bet paragins ateityje išmokt 
žodžius.

Koncerte Buvęs.

Pereitą savaitę puikiai pa
vykusiam. R. Mizaros pjesės 
“Nesusipratimas” vaidinime 
gera grupė pažangiosios spau
dos patrijotų prisiminė Chica- 
gos dienraščio Vilnies šėrinin
kų suvažiavima.

Per mane suvažiavimą svei
kino sekami:

Jonas Gužas
St. Sasna .................. 5.00 Į
V. Bunkus . . ........... 2.00 ;
Karolis čiuberkis (iš Fair-į 

lawn, N. J.) .... 2.00 j
M. ir C. Brown ........ 2.00 |
Ant. Balčiūnas

si prašomi padaryti prie pir
mos progos.

Dienraščio Vilnios šėrininkų 
suvažiavimas įvyks gegužes 7 
d. Laiko nedaug bepaliko.

A. Bimba.

. . . $5.00 i

II. ii- W. Keršuliai . .
M. Klimas ................
Ant. Linkus ..............
J. Bimba (iš Paterson,

F. Belskienė ............
Onytė .......................
Baltrušaičiai ............
P. Grabauskas ..........
Adomas Dagis ......
M. Misevičius ..........
F. Vaitkus ...............
Leonas Jakštys ........
M. Liepa ....................
Širdingai ačiū visiems.

nau, kad daug kitų įdavė pa
sveikinimus per kitus drau
gus. Bet taipgi dar daug ge
rų pažangiosios spaudos prie- 
telių neturėjo
savo pasveikinimus.

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

šis Bazaras bus ‘

LIBERTY 
AUDITORIUM' 4

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

Prašome įsitėmyti, 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.

Įžanga tik 4 0 c.
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 
įrl 13 Kuopa.

Mirė Stanislovas
Paulauskas

St. Paulauskas, 65 metų 
amžiaus, gyvenęs 628 E. 14th 
St., New Yorke, mirė balan
džio 22-rą, namie. Pašarvo
tas Matthew P. Ballas Fune
ral Home, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Laidos balandžio 
25 d., Alyvų Kalnelio Kapi
nėse.

Velionis paliko liūdesyje 
pusseserę Oną Malinauskienę, 
gyvenančią East Rochester, 
N. Y., giminaitę Thelmą Ma- 
kutėnienę (Malinauskaitę), 
gyvenančią Cranford, N. J., 
ir tolimesnius gimines.

Paulauskas buvo ilgametis 
dienraščio Laisvės skaitytojas 
ir prietelius, užrašinėtojas. 
Kur tik kuomet ėjo, visuomet 
nešdavosi su savimi Laisvę. Ir 

! niekad nedvejodavo paaiškin
ti žmonėms, dėl ko ir jie tu
rėtų Laisvę skaityti.

Pastarieji jo gyvenimo me- 
i tai buvo vargani. Būdavęs vi
sur, visuomet dalyviu visuo 
meniškų susirinkimų ir pra
mogų, dabar jose nebegalėjo 
dalyvauti, nes sirginėjo, pas
kiausiais septyneriais metais 
dažnai turėdavo pabūti ligo
ninėje. Ypač jo regėjimas bu
vo pašlijęs. Nebegalėdamas 
dirbti savo amate, iš karto 
bandė verstis pardavinėdamas 
įvairias smulkmenėles, greta 
to ir literatūrą. Vėliausiais 
laikais ir tas pasidarė nebeį
manoma. Tik dėka gerom d. 
pastangoms jis tebeturėjo ge
rą priežiūrą ir nebuvo palik
tas vienišu. Ilga liga jam, 
kaip ir kiekvienam darbo 
žmogui, pasidarė per sunki 
našta.

Reiškiame užuojautą velio- 
nies artimiesiems. R.

Balandžio 23-čia paskelbta 
Izraelio nepriklausomybės 
diena New Yorko valstijoje 
ir mieste.

1.00 ’
1.00
1.00
1.00 1

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

progos iteikti
Tata; vi-

Kriaučių Atydai
Balandžio 26 d. Įvyks 

tuvių kriaučių skyriaus svar
bus susirinkimas 11-27 Arion 
Place, unijos svetainėje. Pra
džia 7:30 vakaro.

Gerbiamiej'i kriaučiai ir 
kriaučkos, visi numeskite sa
vo naminius reikalus Į šalį ir 
dalyvaukite kriaučių susirin
kime. Jūs visi gerai žinote, 
kad pas lietuvius kriaučius 
dabartiniu laiku siaučia uni
jos draskytojai, o mes visi ži
nome ir geraj atsimename, 
kokias mes sąlygas turėjome 
dirbtuvėse pirm išsikovojimo 
teisės būti unijistais. 
mūsų visų yra pareiga 
ti petis i petį ir tuos 
draskytojus atmušti.

Visi sueikime i susirinkimą 
laiku. J. S.

Taigi, 
surem- 
unijos

Majoras O’Dwyer planuoja 
kelti f erą iki 15 centų, 
darbininkų dienraštis 
Worker. Jo rašytojas 
chael 
nojęs

sako 
Daily

Jo rašytojas Mi- 
Singer< sakosi tai suži- 
iš patikimų šaltinių.

MIR
Balandžio 13 d., Kings 

County ligoninėje, mirė An
tanas Šimaitis, visiems kriau- 
čiams buvęs gerai žinomas, 
per 12 metų išdirbęs kriaučių 
dirbtuvėje pas Jurgį Diržį. 
Gyveno 
Brooklyne. 
balandžio 
pinėse, su 
gomis.

Paliko 
Veroniką, 
terį Josephiną — abu jau ve
dę. Taipgi paliko brolį Pra
ną Šimaitį. Pranas irgi pas 
kriaučius dirba.

Velionis Antanas Šimaitis 
buvo linksmo būdo ir gražiai 
su visais sugyveno, ypatingai 
su kriaučiais. Katalikiškų įsi
tikinimų žmogus, tačiau pas 
kriaučius politiniai jis laikėsi 
vieningai 
žmonėmis.

Lai tau, 
mu ilsėtis

pas
434 So. 5th Street,

Buvo palaidotas
17 d., šy. Jono ka- 
bažnytinėmis apei-

nuliūdime moterį1 
sūnų Antaną, dūk-

su progresyviais

Antanėli, būna ra- 
Amerikos žemelėje.

Letsch, 78 m. am-
10 LaGrange 

balan- 
Kings County li-
Buvo pašarvotas

Herman 
žiaus, gyvenęs 
St., Brooklyne, mirė 
džio 19 d 
goninėje.
Matthew P. Ballas koplyčio
je, 660 Grand St.
balandžio 22 d., 
nelio Kapinėse.

Velionis paliko 
anūkę Dorothy
limesnius gimines.

Palaidotas
Alyvų Kal-

nuliūdime 1 
Vaivą ir to-

Per P. Bukni
J. Urbonas ........ . . $5.00
K. Petrikienė . . . . . . 5.00
Ignas Beeis ........ . . . 5.00
A Ate ................ . . 5.00

M. Panelis ........... . . 5.00
S. ir J. Cedronai . . . 2.00
Mary Kreivėnienė . . . 2.00
A. Gabrėnas . . . . . . . 2.00
F. Kazokienė . . . . . . 1.50
A. Daugėlienė . . . . . 1.00
A. M u reik a ........ . . . 1.00
W. Brazauskas . . ... 1.00
Geo. Waresonas ... 1.00

Nežinomas ...........50

Viso $37.00

To1

o
< >

<

<

>

•>

< >

Tuo vardu Lenkijos filmą, 
i vaizduojanti Varsa vos ghcttą 
j ir jame sukilimą nacių oku
pacijos motais, pradedama ro
dyti balandžio 25-tos vakarą, 

i Little Cinemet Teatro, Now 
I Yorke.

Premjeros pamatyti yra pa- 
' kviesti ir pasižadėję atvykti 
daugelio valstybių konsulai, 
taipgi grupė paskelbusių ra- 

! šytojų ir įžymūnai iš visų mū- 
i su valstybės gyvenimo sričių.

Pastatuose keltuvų opera
torių streikas, buvęs žadėtas 
pradėti 21-mą, dar atidėtas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

vienam asmeniui, 
prieinama. Geras 
visur. Kreipkitės:

j 154 Bradford St..

geras miegruimis 
apšildomas, ronda 
privažiavimas iš

V. Baltrušaitis, 
Brooklyn. N. Y.
(76-78)

JOSEPH BALTAMS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, vynai ir alus
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

X,“ TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦> <♦>

«> d>

<♦>

lie-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVcrgrecn 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbinio ar Im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 tilth 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

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL

IIY. 7-8631

•oe3

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

■N
-.I

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 25, 1950




