
Prasti šventieji metai.
Mūsų vaikų parengimas.
Geras priminimas.
Susitiksime bazare.
Tegul meldžiasi.

Rašo A. BIMBA

Iš Romos plaukia liūdni pra
nešimai: šventieji metai labai 
prasti. šventasis Tėvas tikė
josi milijoninės minios pilgri- 
mu, o susilaukia tik desėtkus 
tūkstančių. Neįplauks tiek 
Vatikano iždan, kiek buvo 
laukta.

Kaltinami komunistai. Vis 
tie komunistai! Pavyzdžiui, 
Ispanijos diktatoriaus duktė 
Carmen norėjo su savo vyru 
medaus mėnesį praleisti Ro
moje, bet. pabijojo. Girdi, 
Italijos komunistai taip gra
žiai pasitiks ir pasveikins, 
kad jaunavedžiai nespės nė 
kojų Romoje susišildyti.

★
Kalta taipgi ir bedievybė. 

Ji palietė ir dideles katalikų 
mases. Jos jau nebe taip 
karštai tiki bažnyčia, nebe 
taip plačiai atidaro savo ki
šenes kunigams. Paimkime 
Amerikos lietuvius. Gal tik 
desėtkas kitas pasigvieš vykti 
pamatyti Vatikaną. O kuni
gai agituoja sušilę, žada net 
n u v e ž t i į “stebuklingąją” 
Liurdą.

Ant visko parapijonaj nu
moja ranka. Sako : tegul va
žiuoja kunigai. Jie dideli 
griešninkai. Jiems tai reikia 
ieškoti pačiam Vatikane nuo
dėmių atleidimo. Mūsų nuo
dėmės mažos. Dievas jas 
mums dovanos ir čionai!

★
Dar vieną turėsime svarbų 

parengimą. Tai bus Lietuvių 
Kalbos Mokyklos “šurum-bu- 
rum” gegužės 7 dieną. Man 
labai rūpi, kad šis parengimas 
būtų didelis.

Mūsų vaikai ir jaunuoliai 
užsitarnauja mūsų visų šil
čiausios paramos. Nedaug 
tesirūpinome Vaikų Mokykla 
per visą sezoną, tai nors 
karštai paremkime jų paren
gimą.

Nespręskime šitaip: Ge
gužės 7 dieną visi būsime 
LKM parengimo.

★
Man rašo Leonas Prūseika:
“Drauge Antanai: Kai šio

mis dienomis sueisi progresyvj 
lietuvį, tai kiekvieną jų pa
klausk. kiek duos Vilnies šė- 
rininkų suvažiavimui pasvei
kinti? Suvažiavimas Įvyks ge
gužės 7 dieną.”

Taip ir reikia. Priminti 
draugams reikia, kad jie ne
pamirštų savo pareigų.

Aš užtikrinu Leoną, kad 
Brooklyno lietuviai ir šiemet 
puikiai pasirodys.

★
Sekmadienį Kultūriniam 

Centre įvyks didelis bazaras. 
Tikiu, jog teks susitikti su 
daugeliu pažangiečių, kurie 
dar nedavė savo pasveikinimo 
Vilnies suvažiavimui.

Beje, šiemet Vilniai sukan
ka trisdešimt metų. Tai ir su
važiavimas bus jubiliejinis.

★
Aną sekmadienį net keliose 

bažnyčiose kunigai įsakė pa- 
rapijonams melstis už taiką. 
Sako, meldėsi daugiau kaip 
50 tūkstančių žmonių.

Tik jau nesupraskite klai
dingai. Ne katalikai kunigai 
įsakė už taiką melstis ir ne 
katalikai meldėsi.

Visgi geriau, kai žmonės 
meldžiasi už taiką, negu už 
karą. Pati malda, aišku, nie
ko nereiškia. Bet svarbu, kad 
žmonės galvoja apie taiką. O 
juk žmonių valia yra dievo 
valia!

Kaip gražu būtų, jeigu ku
nigas Balkūnas įsakytų savo 
parapijonams melstis už tai
ką. Klaidos nepadarytų, nors 
tas jam veikiausia kaštuotų 
kunigišką sutoną.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Čechoslovakija pasiūlė i 
Jungtinėms Valstijoms planą 
dėl pasaulinės taikos
Ragina didžiąsias šalis susitart 
ir uždraust atom-bombas

Washington. — čechoslo- 
vakijos ambasadorius Vla
dimir Utrata įteikė Jungti
nių Valstijų valdžiai planą 
dėl taikos ir dėl šaltojo ka
ro baigimo. Tą planą pa
siūlė Čechoslovakijos sei
mas, ragindamas:

Padaryti taikos sutartį 
tarp didžiųjų valstybių 
Jungtinių Tautų rėmuose.

Uždrausti’ gamint atomi
nius ginklus ir kitus urmi
nio žudymo įrankius.

Sustabdyti “neteisingus, 
žiaurius ir kruvinus karus” 
Indo-Kinoj, Malajoj ir ki
tur.

Sustabdyti atkutusio na
cizmo augimą vakarinėje 
Vokietijoje; atmesti politi
ką, kuri naudoja vakarų 
Vokietiją kaip naujo impe
rialistinio karo papėdę.

Truman užgyrė paskolą Frankui, todėl Senatas 
dar sulaiko Marshallo fondo paramą Frankui

Washington.—Prez. Tru
manas ir valstybės sekreto
rius Dean Acheson plana
vo duoti fašistinei Ispani
jos Franko valdžiai 100 
milijonų dolerių paskolos 
iš Jungtinių Valstijų Eks
porto-Importo Banko.

Republikonas senatorius 
Owen Brewster ir demo
kratas sen. Pat McCarran, 
be to, siūlė paskirti Fran
kui kitą 100 milijonų dole
rių iš Marshallo plano fon
do. Bet Franko rėmėjai 
Senate pamatė, kad nebus 
užgirta 200 milijonų dole
rių tam Ispanijos diktato-

Narni; savininkai šaukia 
nekontroliuot rendy

Washington. —Namų sa
vininkų atstovai iš 11 val
stijų “šturmavo” bankinę 
Senato komisiją, šaukda
mi panaikint rendų kont
rolę. Juos rėmė komisijos 
narys senatorius Harrv 
Cain.

Cain pripažino, kad pa
naikinus kontrolę, savinin
kai pakeltų rendas 50 iki 
60 procentų. Bet jis nupa
sakojo, kad v “įnamiams 
bendrai nesunku būtų iš
mokėti padidintas rendas.”

Namų savininkai dekla
mavo, kad rendų kontrolė 
esanti panaši į “komuniz
mą.”

Jungi Valstijos uždarė 
Rumunijos raštinę N. Yorke

Washington. — Valsty
bės departmentas įsakė 
uždaryt Rumunijos rašti
nę New Yorke. Ta raštinė 
tarpininkavo dovanų siun
timui Rumunijos žmonėms 
ir davė žinių apie rumunų 
liaudies valdžios veiklą.

Amerikos valdžia, užda-
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Vėlia tįsios Žinios

(Francija Indo-Kinoj ka
riauja prieš demokratinę 
Vietnamo respubliką, o Ma
lajoj Anglija atakuoja rei
kalaujančius tautinės lais
vės patri jotus-partizanus.)

Čechoslovakija savo pjane 
dėl taikos kaltina Jungtines 
Valstijas ir Angliją, kad jos 
su popiežiaus ir Jugoslavi
jos Tito parama ruošiasi 

ikarui, norėdamos per karą 
išgelbėti kapitalizmą.

Čechoslovakijos ambasa
dorius šį planą taipgi įtei
kė Jungt. Valstijų vice-pre- 
zidentui A.lbenui Barkley ir 
Kongreso atstovų Rūmo 
pirmininkui Šamui Ray- 
burn’ui.

MASKVA. — Sovietų 
spauda smerkia karinius a- 
merikonų pratimus vakari
nėje Vokietijoje.

riui. Jie todėl nusileido ir 
piršo jam duoti tik 50 mili
jonų Tš Marshallo fondo.

Senatas, tačiaus, 42 bal
sais prieš 35 atmetė mar- 
shallinę paspirti Frankui, 
matydamas, kad šiuo tar
pu užteks jam 100 milijonų 
dolerių paskolos.

Senatorius McCarran 
tvirtino, kad Franko “ge
riausias kovotojas prieš 
komunizmą,” todėl reikia 
duoti jam pinigų iš Mar
shallo fondo, kuris tiktai 
tam ir įsteigtas, kad rem
tų komunizmo priešus.

Sovietiniai obalsiai 
dėl Gegužinės šventės

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai paskelbė obal- 
sius Gegužės Pirmajai mi
nėti. Tarp obalsių yra šie:

Tegyvuoja Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir So
vietų Sąjungos žmonių' 
draugiškumas kovoje už 
taiką!

Valio Kinijos liaudžiai!
Tegyvuoja Jugoslavijos 

žmonių kova prieš parsi
davusią ifrnperialistams 
Tito šaiką!

Sveikiname budrius So
vietų Sąjungos sienų sar
gus !

Gegužiniai obalsiai taip 
pat šaukia Sovietų darbi
ninkus, valstiečius ir inži
nierius dar pasmarkinti 
gamybą.

rydama šią Rumunijos raš
tinę, keršija už tai, kad 
Rumunija uždarė ameriki
nę žinių įstaigą. Rumuni
jos valdžia sakė, kad Ame
rika po žinių priedanga 
skleidė propagandą prieš 
rumunų vyriausybę ir vei
kė kaip šnipų lizdas.

New York. — Čia ir tymą dėl verstino jaunų vy- 
daugelyje kitų valstijų pra-lrų r-ekrutavimo į armiją, 
sides “dienos šviesos taupy-' ------------------
mo” laikotarpis nuo 2 vai.! JAKARTA, Indonezija.—
naktį iš šeštadienio į sek
madienį. Reikės pavaryt 
laikrodžius viena valanda 
pirmyn. Tatai patartina 
padaryt pirm einant gult 
šeštadienio vakare.

PARYŽIUS. — Franci- 
jos valdžia pašalino garsų
jį mokslininką Fred. Joliot 
Curie kaip vyriausią atomi
nės jėgos komisijos direk
torių. Tai todėl, kad Joliot 
Curie yra žymus komunis
tas.

Iš vadovybės atominei 
komisijai jis pašalintas pa
gal Jungtinių Valstijų rei
kalavimą, v

WASHINGTON. — Ty
rinėjančioj i Senato komisi
ja penktadienį kvotė Frede- 
ricką V. Fieldą, kurį sen; 
Mc.Carthy ir Šniukštas L. 
Budenz apšaukė “sovietiniu 
šnipu.” I

Fieldas atsako, jog nie
kuomet nešnipavo ir nešni- 
pauja Sovietams.

Į klausimą, “ar esi komu
nistas?” Fieldas nedavė at
sakymo.

Dėl to jam gręsia. teis
mas už “paniekinimą Sena
to.”

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas pakartojo, kad 
Kongresas turėtų dar dve
jiems metams pratęsti įsta-

Canberra, Australija.— 
Australijos premjeras Ro
bertas G. Menzies įnešė 
seimui bilių, reikalaujantį 
uždaryti ir baustinai už
drausti Komunistų Partiją 
ir visas kitas organizaci
jas, kurias valdžia paskelb
tų kaipo komunistines.

Komunistų Partijos pir
mininkas Richardas Dixon 
pareiškė:

— Mūsų partija veiks, 
nepaisant uždraudimo, ir 
ves kovą teismuose ir dar
bavietėse prieš tokį fašis- 
tuojantį įstatymą.

Premjero Menzies bilius, 
tarp kitko, siūlo:

SOVIETU GAMYBA PAKILO 22 PROCENTAIS
Maskva. — Per tris pir

muosius šių metų mėnesius 
sovietinė pramonė pagami
no 22 nuošimčiais daugiau 
dirbinių-produktų, negu 
pernai tuo pačiu laikotar
piu.

Sekamos pramonės vir
šijo planą, pagamindamos 
tokius dirbinių kiekius:

Chemikalų 103 procen
tus, elektrinių prietaisų 
105 proc., automobilių- 
traktorių 101 proc., maši
ninių įrankių 101 proc. ir 
lengvosios pramonės 101 
procentų.

Taipgi pakilo gamyba 
plieno, gelžkelinių bėgių, ži
balo, vario ir auto-sunkve- 
žimių.

Pranešama, kad “banditai” 
nužudė du amerikonus -h 
Life žurnalo korespondentai 
ir karini stebėtoja. 

__
TOKIO. — Japonijos E- 

lektrininku Unijos Konto! 
skyrius prisidėjo prie Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos, kuriai priklauso ir 
sovietinės unijos.

PATERSON, N. J. — Pa
sibaigė čionaitinių šilko au
dėjų streikas. Darbininkai 
laimėjo tūlus pagerinimus, 
apie kuriuos bus vėliau pra
nešta.

Maskva. — Akštesnią- 
sias mokslo įstaigas Sovie
tų Sąjungoj dabar lanko 
1,132,000 studentų, o pra
dinėse mokyklose yra 36,- 
400,000 mokinių.
— I

Vietnamiečiai remia 
Francuos unijistus
Šiaurinis Vietnam. — De

mokratinės Vietnamo res
publikos karinių fabrikų 
darbininkai pasiuntė 100 
tūkstančių frankų" pinigų 
tiems unijiniams Franci jos 
darbininkams, kurie atsisa
kė gaminti ar gabenti gink
lus i Indo-Kiną.

Francija veda Indo-Kino- 
je karą prieš Vietnamo res
publiką.

AUSTRAI,UOS VALDŽIAS1ŪL0IJŽDARYT
VISAS KOMUNISTINES ORGANIZACIJAS

Užgrobti uždaromų or
ganizacijų pinigus; įkalin
ti tokius jų vadus, kurie 
veiks, nežiūrint uždraudi
mo; viešai skelbti užgintų 
organizacijų ir jų vadovų 
vardus.

Uždrausti darbus ir 
tarnybas komunistams ir 
jų šalininkams valdinėse 
įstaigose ir tokiose pramo
nėse, kaip geležies, plieno, 
anglies, statybos, važiuo- 
tės, elektros ir mašinų.

Toki asmenys galės 
kreiptis į teismus, bet pa
tys turės įrodyti, kad jie 
ne komunistai, o “ištikimi” 
valdžiai žmonės.

O dar nepilnai įvykdė 
planą sekamos pramonės, 
atlikdamos darbą šitokiais 
nuošimčiais:

Metalų ir anglies 99 
procentai, žemės ūkio ma
šinų 98 proc., statybos me
džiagų 97 proc., mėsos 94, 
popierio 88 procentai.

Bet imant visas pramo
nes kartu, jos viršijo ga
mybos planą.

Nupiginus kasdieninio 
vartojimo daiktų kainas ir 
pakėlus rublio vertę, sovie
tiniai piliečiai dabar išper
ka 45 iki 79 procentų dau
giau mėsos, sviesto ir kitų 
dalykų, negu pirm 4 mėne
sių.

Hooveris perša prašalint
Sovietų Sąjungą ir jos 
draugus iš Jungtinių Tautų
Kai kurie senatoriai remia tokį 
Jungtinių Tautų skaldymą

York. — Buvęs dabar JungtinėsNew
Jungt. Valstijų preziden
tas, * republikonas Herber
tas Hooveris piršo taip 
perorganizuoti Jungtines' 
Tautas, kad iš jų būtų pa
šalinta Sovietų Sąjunga ir 
visos kitos komunistinės 
valstybės.

Hooveris, kalbėdamas 
Amerikinių Laikraščių Lei
dėjų > Sąjungos bankiete 
Waldorf-Astoria viešbuty
je, šaukė pakeisti Jungti
nes Tautas į tokią organi
zaciją, kurioje susiburtų 
visos priešsovietinės šalys į 
vieną frontą prieš komu
nizmą, v

Hooveris plūdo Sovietus 
kaip “imperialistus, paver
gėjus, bedievius ir raudo
nuosius imperialistus.”

Kartu jisai skundėsi, jog

Browderis užginčijo, kad Lattimore komunistas, 
bet kitus išdavinėjo Senato komisijai

Washington. — Senatinė 
tyrinėjimų komisija klausi
nėjo Earlą Browderi, ar 
profesorius Owen Latti- 
more bet kada priklausė 

IKomunistų Partijai.
Browderis, 1946 metais iš

brauktas iš Komunistų Par
tijos, atsakė, jog Lattimore 
niekados nebuvo komunis
tas. Jis liudijo, kad niekuo
met nebuvo suėjęs Latti- 

Imore ir tik girdėjęs, jog 
Lattimore yra komunizmo 
priešas.

Tuomi Browderis užgin
čijo keziono šnipo Louiso 
Budenzo pasaką, būk Brow-

Anglija užgyrė Jordano 
grobį Palestinoje

London. — Jordano ka
ralius Abdulla prijungė 
sau arabų gyvenamąją ry
tinę Palestinos dalį. Angli
ja tuoiau pripažino jam 
ta grobį. Abdulla yra Ang
lijos pastumdėlis, jos fi
nansuojamas ir ginkluoja
mas.

Sykiu Anglija neva pil
nai pripažino Izraelio val
stybę, bet padarė tokias 
išimtis:

Anglija nelaiko pasto
viais dabartinius rubežius 
tarp Izraelio, iš vienos pu
sės, ir arabiškų kraštų, iš 
antros pusės. Tie kraštai 
yra Jordanas, Egiptas, Sy- 
rija ir Lebanas.

Anglija taipgi nepripa
žįsta Izraeliui Jeruzalės 
naujamiesčio, o Jordanui 
Jeruzalės senamiesčio, nes 
Jungtinės Tautos siūlo pa
verst visą Jeruzalę tarp
tautiniu miestu.

Teheran, Iran. — Egip
tas užprotestavo, kad Ira
nas pripažino Izraelio val
stybę.
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Valstijos 
“tik pačios vienos veda 
šaltąjį karą” prieš Sovietų 
Sąjunga, ir nėra užtikrini
mo, kad įvairios kitos ša
lys eitų išvien su Amerika, 
jeigu kiltų karštasis karas. 

Washington. — Demok
ratas senatorius George 
pritarė Hooverio pasiūly
mui pašalint Sovietų Są
jungą ir jos draugus iš 
Jungtinių Tautų. George 
sakė, tai “neišvengiamas 
dalykas.”

Republikonas senatorius 
Hickenlooper pareiškė: 
“Kongresas privalo rimtai 
apsvarstvti Hooverio pa
siūlymą.

Kai kurie kiti senatoriai 
sakė, reikėtų dar palaikyti 
Sovietų Sąjungą Jungtinė
se Tautose, kad galima bū
tų tėmyti jos politiką.

deris jam sakęs, kad Latti
more priklausąs Komunis
tų Partijai ir esąs sovieti
nių šnipų vadas Jungtinėse 
Valstijose.

Budenz, neseniai liudyda
mas Senato komisijai, ban
dė patvirtint republikono 
s-enatoriaus Joe McCarthy 
įtarimą, kad prof. Latti
more, tarnaudamas valsty
bės departmente, girdi, sy
kiu vadovavęs ir sovieti
niams šnipams.

Tyrinėjančioje komisija 
ketvirtadienį klausinėjo 
Browderi apie Budenzo 
įtarta Fredericką V. Fieldą 
ir tūlus kitus kaip spėja
mus komunistus.

Browderis atsakė, “aš 
manau, kad Field gal ir yra 
komunistas.” Bet Browde
ris užginčijo sen. McCarthy 
pasakojimą, kad teisėja Do
rothy Kenyon ir Haldore 
Hanson esą komunistai.

Į klausimą, ar Philip Jaf
fe yra komunistas, Brow
deris atsakė, “aš laikiau jį 
savo draugu.”

Republikonas senatorius 
Hickenlooper užklausė:

— Kas dar buvo su ju
mis, kuomet tamsta 1945 
m. San Fr’anciscoj kalbėjai- 
si su Tungu Pu Wu, Kini
jos delegatu Jungtinėms 
Tautoms?

Browderis atsisakė išduot 
asmenis, dalyvavusius ta
me pokalbyje. Todėl gal jis 
būsiąs patrauktas teis
man už “paniekinimą Se
nato.”

Maskva. — Fabrikinių 
darbininkų skaičius Sovie
tų Sąjungoje dviem mili
jonais padidėjo, lyginti su 
pirmąja 1949 metų ketvir- 
cia.
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Gegužes Pirmoji
1890 metais Amerikos Darbo Federacijos įkūrėjas Sa

muel Gompers, būdamas Louisville mieste, Kentucky 
valstijoje, prieš Gegužės Pirmąją turėjo pasikalbėjimą 
su niūjorkiškio dienraščio “Herald” korespondentu. Be 
kitko, Gornpersas sakė:
“Demonstracijos turės įvykti visame pasaulyj—Ameri

koj, Anglijoj 
Rusijoj ir kituose kraštuose.. Austrijoj, Vokietijoj 
Rusijoje yra Įsakyta, jog kiekvienas asmuo, kuris 
dirbs gegužės 1 dieną, tuojau bus visam iš darbo paleis
tas... Europos monarchai ir autokratai dreba; jie nežino, 
ką šis judėjimas žada. Mes norime astuonių valandų 
darbo dienos; mes pasiryžę tai gauti. Jie negali mus su
laikyti; jie legali tik nukelti tai ant toliau.

Tai buvo prieš GOąnetų, kai Gegužės Pirmoji buvo pas
kelbta Tarptautinė’ Darbininkų švente, solidarumo ir 
kovos diena.

Daugelyj tų kraštų, kuriuos Gornpersas minėjo, mo- į 
narchų ir autokratų nebeliko. Kai kuriuose jų (pav. So- i 
cialistinėje T. Sąjupg.) Gegužės Pirmoji yra švenčiama1 
oficialiai; oficialiai ji švenčiama ir kituose kraštuose,- 
kur šalies valdovu yra pati liaudis.

Kitais žodžiais: GO metų bėgy j pasaulyj labai daug į- 
vyko pakaitų: tie,* kurie kišo koją darbininkams, kurie; 
draudė jiems švęsti Gegužės Pirmąją, patys žlugo, ne
garbingai žlugo, o darbininkų klasė tebetriumfuoja. 800,-! 
000,000 žmonių pasaulis šiandien yra pačių darbo žmonių ; 
valdomas, socialistiniais pagrindais valdomas, ir jokia ; 
pajėga negali pasiektu laimėjimų iš jų atimti!

Vokietijoj, Austrijoj, Francūzijoj, Italijoj, 
u 

ne

Yra, tačiau, kraštų, kuriuose Gegužės Pirmosios minė
jimas dar ir šiandien bus skaitomas nelegaliu. Tokiais 
kraštais yra budelio Franko engiama Ispanija, “demo
kratinė” (mintanti iš Marshallo plano) Turkija, tūli ara-j 
biški kraštai, tūli Lotynų Amerikos kraštai. Šitų šalių i 
valdovai, ryždamiesi išgelbėti kapitalistų ir feodalų vieš- į 
patavimą, darys taip, kaip darė kadaise Gomperso minė- j 
tieji Europos monarchai ir autokratai. Jie tai darys pa-. 
tys drebėdami.

Kas, neatsiskyręs su sveiku sensu, galį drįsti sakyti, i 
kad šitiems nykštukams pavyks padaryti tai, ko nepavy
ko padaryti aniems, jų pirmtakūnams!

Pasaulis niekad nestovėjo vietoje, nestovi jis ir šian
dien. Tik nūndi klasių kova vyksta kur kas aštresniais 
ir skubesniais tempais nei kada nors. Todėl ir fašistinių 
valdovų viešpatavimas bus kur kas trumpesnis nei anų 
monarchų ir autokratų. Neužilgo jie bus tik nešvankus 
prisiminimas, o darbininkų klasė nesulaikomai žygiuos 
pirmyn. ,

Nesulaikomai žygiuoja pirmyn ligi šiol buvusios pa

LAIŽOSI Dėl naujo 
KARO PERSPEKTYVŲ

Marijonų organas Drau- 
i gas nesitveria džiaugsmu, 
kad paaštrėję santykiai 
tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos gali atvesti prie 
naujo pasaulinio karo. 
Draugas rašo, kad mūsų 
vyriausybė rašys dar vieną 
notą Tarybų Sąjungai ir 
vėl statys didelius reikala
vimus. Kai tu reikalavimu c v
Maskva / neišpildysianti, 
Washing to n as atšauksiąs 
savo ambasadorių iš Mask
vos.

“Ir po to,” rašo Drau
gas, “nesulaukus pažado 
išpildyti teisingus reikala
vimus, Maskva, bent mums 
taip atrodo, turėtų sulauk
ti Jungtinių Valstybių ulti
matumo.”

Draugas mano, kad “tuo 
atveju Stalinas skubotai 
pildytų Washingtono rei
kalavimus, nes vargu jis 
nori karo su Amerika, var
gu jis nori rizikuoti netek
ti viso to, ką yra pagrobęs 
ir net savo diktatūrą Ru- 

I sijoje į pavojų išstatyti.”
Bet, daleiskime, kad Sta

linas nepaklauso Marijo
nų Draugo ir mūsų ultima
tumo nepaiso? Kas tada? 
Ka tokiam 
klerikalu

Prašome
“Padėtis 

bai rimta. Ir atrodo, kad 
mūsų vyriausybė yra pasi
ruošusi visokiems galimu- 

i mams. Prezidentas turis 
užtikrinimą iš ginkluotųjų 
jėgų generalinio štabo va
dų, kad viškas yra paruoš
ta. Karui kilus, kaip rašo | 
žurnalistas Henning iš Va
šingtono, per porą valandų

atsitikime siūlo 
juodašimtlapis?

vis tik yra la-

Atbunda ir milijonai Afrikos žmonių.
Vis tai tarptautinės darbininkų klasės talkininkai-mil- 

žinai!
Kas to nemato, nieko nemato!

Jungtinėse Valstijose, kur Gegužės Pirmoji gimė, ji 
dar nėra paskelbta nelegale, bet tūli siaurakakčiai to 
siekiasi.

Atsiminkime: šiandien Jungtinės Valstijos patampa 
tarptautinės reakcijos ramsčiu, kaip prieš 60 metų kad 
buvo caristinė Rusija, Austrija, Vokietija.

Dar vis nedrįsdamas nelegalizuoti Gegužės Pirmąją, 
Wall strytas ryžtasi naudoti kitokias priemones: jis or
ganizuoja “lojalumo paradus,” o jam pritaria tokie re
akcijai tarnauti pasišovę darbo unijų vadovai, kaip 
Green, Murray, Dubinsky ir kiti. “Lojalumo paradai” 
organizuojama tam, kad pakenkus Gegužės Pirmajai.

Bet tai tik laikinas reiškinys. Amerikos darbininkų 
klase neišsižadės tradicinės savo šventės.

Gegužės Pirmąją Niujorke įvyks darbininkų eisena 
gatvėse, o kitur bus šaukiami didžiuliai masiniai mitin
gai salėse, kur darbininkų vadovai ir veikėjai šią šventę 
įprasmins.

Šių metų Gegužės Pirmąją bus iškelti kitokie šūkiai 
nei buvo prieš 60 metų.

Šiemet darbo žmonės — viso pasaulio darbo žmonės— 
kejs obalsius už taiką, ilgametę, pastovią taiką.

Šiemet Amerikoje darbininkai kels balsą prieš reakci
ją, prieš persekiojimus pažangiųjų žmonių, prieš rau- 
donbaubius ir visokius raganų gaudytojus, prieš puoli- 
mą sveturgimių.

Šiemet Amerikos darbininkai kels obalsius už bedar
bių reikalus, — bedarbių, kurių skaičius vis didėja.

Tie, kurie šiai amerikinei darbininkų šventei kiša ko
ją, patys negarbingai suklups, o darbininkų klasė vis 
žygiuos pirmyn ir pirmyn.

' Kitaip ir būtį negali!

miniu bombų lietum.” Pat
sai gi krašto apsaugos sek
retorius Johnson, yra pa
reiškęs, kad šiandien Ame-; 
rika turi pasauly ligišiol | 
negirdėtų karo pabūklų, 
kokių niekas kitas, supran
tama, neturi.”

(D., bal. 25 d.)
Kiek čia Draugui džiaug

smo: “Rusija būtų apipil
ta atominių bombų lietum,” 
tai yra, susyk kelias dešimt 
milijonų žmonių būtų nuš
luota nuo žemės paviršio. 
Kunigų organui tai labai 
patiktų. O tas tik parodo, 
kaip tie sutvėrimai, kurie 
redaguoja Draugą, yra vi
siškai išsigimę, visiškai su
gedę žmonės. Šaltai ir su 
džiaugsmu jie šneka apie 
galimybę milijonus žmonių 
sunaikinti!

Savo beprotiškam įsiuti
me Draugo redaktoriai ne
begali pagalvoti nė apie

Japonijoje Formuojasi Opozicija
Dabartinė Japonijos valdžia, vadovaujama Šigeru 

Ydšidos, ryžtasi sudaryti taikos sutartį su Amerika, 
Anglija ir joms pritariančioms valstybėms, taipgi ji gal
voja apie tai, kad amerikiečiai turėtų Japonijoje pasto
vias militarines bazes, garantuotas taikos dokumente. 
įįh Yošidos'moru yra palikti Kinijos Liaudies Respubliką

tai, jog ir Rusija arba Mas
kva’ turi tokias pat atomi
nes bombas ir turi tokius 
pat greitus lėktuvus. Nebe
gali pagalvoti, jog taip pat 
į porą valandų ir mūsų ša-! 
lis, mūsų Amerika, i__ ...
miestai, būtų apipilti ato
minių bombų lietum, jog ir 
čia taip pat desėtkai mili
jonų žmonių, jų tarpe gal 
ir visas Draugo štabas, bū
tų nušluotas nuo žemės pa
viršio. Tai irgi ’ visiškai 
nesvarbu ap jakeliams iš 
Chicagos Marijonų dien
raščio pastoges. Jie nori 
naujo karo, jie laukia nau
jo karo, ir viskas. Viskas 
kita nesvarbu. Į jų galvo
seną visiškai neįeina jokia Į 
rizika.

ti rusiškos atominės bom
bos.” Kelmutis išsitraukė 
senus Hitlerio argumentus 
ir įrodinėjo, kad Rusijos 
galybė tuojau subyrėtų, 

prasidėtų.
musu! Jis rase:

tries mėnulį. Mes nepilnai įmatėme 
darbininkiškoms organizacijoms ir 
eipėme dėmesio iš anksto pasiruošti 

iacija. Tas rnus gerokai suvargino.
buvo nurodomas infliacijos pavojus, 

daugelis skaitytojų manė, kad tai propagandos dalykas, 
manė, kad tik laikinas kainų pakilimas trumpu pokariniu 
laikotarpiu. Dabar jau penkeri metai po karo, o- kainų 
nupuolimo nesimato. Daiktų jau matosi perviršis, fabri
kai atleidinėja darbininkus, trūksta jiems užsakymų ga-

ini'] iac i jos 
spaudai, i

: 77 . j i j mmiams, net kainos dar vis tebekyla aukštyn, las labai
jų valdomuose j pažangiąją spaudą, kurios neremia stambieji

" ()"1 ^- pitalistai gerai apmokamais skelbimais.
Infliacija vis labiau plinta. Dabar jau landlordai susi- 

! lauke kalniuos rendų jiakelimui. Kokią ten kontrolę dar 
I palaikys trumaninė administracija, vis tiek jau siūlo- 
1 ma JandlordamS rendų pakėlimo proga. Tas neišvengia
mai atsilieps kiekvienam asmeniui pragyvenimo pabran- 

Taigi, kainų nupuolimo negalima tikėtis, nors 
s ir platėja. Turime iš anksto įmatyti, kad kai}) 

mūsų, kaipo darbininkų, asmeninis gyvenimas sunkėja,

arčiau prisižiūrėję Į tų ; 
rusų komunistų karines jė-Į 
gas, mes 
me, ka( 
kraštuose tūni tokios
minės bombos,’ kurios mo-1 
mentališkai gali suardyti į 
tą pagrindą, ant kurio! 
šiandien laikosi bolševiki- i 
nė santvarka. Tik reikia

bombos’."111,11'kad tos ‘atominės 
užsidegtų ir sprogtų ir to
kiu būdu anuliuotu visasC-

----------- | šaulio žmonės prisibijo.” 
BENDRADARBIS RAMI- Lygiai taip galvojo‘ir ar- 
NA IŠSIGANDUSĮ ! gumentavo prieš li'JJl me- 
REDAKTORIŲ----------------- tus Hitleris. Jis ne tik gal-

Bal. 24 d. Chicagos Nau- vojo, bet ir pasistengė “m.
j ienos per visą puslapį šau
kia: “SSSR ruošiasi pulti 
Jungtines Valstybes — sa
ko Acheson.” Pavojus, va
dinasi, labai didelis, Pijus 
Grigaitis tikrai persigan-

Betgi tose Naujienose 
bal. 21 d. Naujienų bendra
darbis A. Kelmutis prisi
mygęs tvirtino Grigaičiui, 
kad visiškai nereikia “bijo-

gaisru.

A. Kelmučio kol 
trumpos, nors jo

i sunkesne.
Padėties sunkėjimą aiškiai į mato daugelis dienraščio 

Laisvės gerų . patriotų ir jau rimtai pradėjo remti savo 
dienrašti finansiniai. Prašome pažvelgti žemiau į sąrašą 

suteikė finansinės paramos šiomissu_’asmenų vardų, kurie 
Iv- dienomis:

Union, N. J. .
. . .$1000

?s per į 
liežuvis!

A * 1
t

Great 5.00
5.00

L..1.00
tai vietai nominuojame pa- I 
ti Nauiienu redaktorių. Kol 

*■ . _ " _ v *■ .1nepajėgė Hitleris, gal gi ! 
pajėgs Grigaitis.

Antanas Janušonis,
. 1.00
. 1.00

Tėvynėje gražus gyvenimas
Prieš kelis metus grižu- ( kvėpuoti laisvu 

šio iš Vakarų Vokietijos laukų oru. 
Serapino Kemėšio veide iš-įsimeni R

Kareck a,nyko kančių ir 
raukšlės. O patirti 
teko nemaža.

vargo
vargų tus draugus,

pšį, Meš
Skrėbūna

kurie iki

lūšna

Aukščiau sužymėtos dovanos yra nuo 
minčių arčiau prie Laisvės įstaigos. Da 
sąrašą iš tolimesnių kolonijų:

ALDLD 75 kuopa, Miami, Fla. . .

paduodame

. 10.00

W. Tamaqua, Pa.

. 1.00

sierns Vakarų Vokietijoje 
esantiems lietuviams apie 
naują gyvenimą Tėvyųėje, 
— sako Kemėšis. — Juk aš 
kaip naujai atgimęs žrno- 

l gus.
Kemėšis dirba Utenos 

apskrities Leliūnų valsčiaus 
“Laisvės” kolektyviniame 
ūkyje. Jo tėvas yra šio ko
lektyvinio ūkio pirminin
kas. Kitaip šiandien dirba
ma Lietuvos kaime, 
gi traktoriai verčia 
trąšų, — kiek tik 
vakarais prie elektros švie
sos visi susirenka į klubą- 
skaityklą pasiskaityti laik
raščių, knygų.

—Per dvejus laisvo gyve
nimo Tėvynėje metus, — 
kalba Serapinas, —nusipir
kau kelis puikius kostiu
mus, dviratį, medžioklinį 
šautuvą. Gražūs Tėvynės- 
Lietuvos laukai, ypač pava
sarį, kai žydi obelys ir vyš
nios. O kaip malonu tada

į nu ir kitus vargstančius, 
I Vakarų Vokietijos lage
riuose tautiečius, kaip gy
dytojus, mokytojus, kurie 
valo vokiečių miestų gat
ves, inžinierius, šluojan-
čius garažus, o dų> 
iriausiai jie neturi

Galin- 
vagas, 
reikia,

ir Tarybų Sąjungą nuošaliai nuo taikos sutarčių; kitais 
žodžiais, Yošidos galvojimas toks: mes būsime taikoje 
su Amerika ir Anglija, o su Kinija ir Tarybų Sąjunga 
galime gyventi ir karo stovyje, nes Amerika mus apgins.

Niujorko “Timeso” korespondentas, Lindsay Par
rott, praneša iš Tokio, kad ten susidarė rimta opozicija 
tokiam Yošidos pasimojimui. Opoziciją sudaro socialis
tų, demokratų ir kooperatyvų partijos atstovai: jai va
dovauja socialistų partijos lyderis Soiči Mijake.

Šitų trijų parlamentarinių grupių atstovai sampro
tauja taip: Japonija privalo greit sudaryti taikos sutar
tį, bet ji turi būti sudaryta drauge su visomis valstybė
mis, su kuriomis Japonija kariavo, vadinasi, ir su Kini
ja ir Tarybų Sąjunga.

Opozicija griežtai pasisako prieš palikimą Japonijoje 
Amerikęs militarinių bazių, po to, kai bus 
taikos sutartis.

Korespondentas pažymi, jog ši opozicijos 
esanti komunistų programa!

Kaip ten bebūtų, mums atrodo, jog tokios 
susiformavimas ir jos programa yra Japonijos liaudžiai 
naudinga.

Tik taiki Japonija, gyvenanti draugiškuose santykiuo
se su Kinijos Liaudies Respublika Japonija, galėtų ūkiš
kai atsigriebti, jei jos prekybiniai saitai būtų tvirti su 
milžinu kaimynu Kinija. O tie ryšiai negalės būti tvirti, 
jei su Kinija, na, ir su Tarybų Sąjunga, Japonija nesu
darys taikos sutarties, arba, jei Japonijoje bus Kinijai 
ir Tarybų Sąjungai priešiškos militarines bazės, nuolat 
grūmojančios agresija.

pasirašyta

programa

opozocijos

į kryžiokų putoj i- 
ertrumpos jų ran- 

sulaikymui kovos už laisvę

b. warpius, Harrison, N. J. . .
• Graži parama, puikus atsiliepimas 
mus subankrūtyti dienraštį Laisvę. P 
kos užsmaugimui tiesos ir
žmonijai. Aukščiau paduotoji finansinė parama paro
do, jog mes esame pasiryžę maršuoti pirmyn su dien- 

i raščiu Laisve. Tik kiekvienas turime atsiminti, kad šiuo 
įtarpu finansinės paramos mūsų dienraščiui labai reikia.

La is vės A dm i n istracija.

Tėvynę vis 
lietuvius, 

lageriuose.
Štai, prieš ’mėnesį iš Wede-1 
lio DP lagerio sugrįžo Ke-. v 14 i-v. , Tfo 1 n . rašo: Šaltasis karas tėramesio kaimynas Jonas I et-1 .. . . ,
rauskas su žmona. Ir kiek-1 l»a,saul 10 . nlg( ™
vienas tuojau gauna darbo, |alU. R.el'du sa^an*;> 
kiekvienas laukiamas, sve- millkimmas.
čias. Lietuvoje verda kūry
binis darbas. Atsidaro nau-j 
ji fabrikai, auga mokyklų,J1’. Vi-enybės_ redaktorius 
įvairiu įstaigų skaičius, i jame žūti. Tai kodėl 
Vieni ‘dirba, "kiti mokosi.'norėt žudymo kitiems?
Šiais metais Utenos gim- ' • patarčiau pasimo-
naziją baigs iš užsienio grį-i kinti nuo jo bendradarbio 
žęs 19 metų jaunuolis Ka-|P- Korlenkomio, kaip ga- 
zys Petkus/ i minti košę be vandens ir

Gerai gyvena ir kiti su-1, 
grįžę iš D P lagerių lietu- ; 
viai. Prieš dvi savaites Se-1 
rapinas Kemėšis aplankė 
Kaune iš DP lagerio grįžu
sį kaunietį Kostą Antana
vičių. Prisiminė jie vargo 
dienas, praleistas svetur. 
Kostas Antanavičius, grį
žęs iš Vakarų, 
gavo atsakingą, 
mokama darba U V

Teisybė apie 
labiau pasiekia 
esančius D P

tučtuojau 
gerai ap- .

“ Inkaro I

—Su džiaugsmu mes su
tinkame rinkimus i TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą, — 
pasakoja Kemėšis. — Mes 
įsitikinome, kad Tėvynė i 
priglaudžia visus iš sveti
mos šalelės grįžusius tau
tiečius. Visiems pakanka 
darbo, visi tampa vėl pilna
verčiais žmonėmis, kurie 
skiria savo žinias ir darbą 
Tarybų Lietuvos labui. To
dėl mes vieningai rinksime 
aukščiausiojo tarybų val
džios organo atstovus, tos| 
valdžios, kurios dėka mes! 
turime laisvą, laimingą gy-| 
venimą. P. Beivydas

Ne Savo Vietoj

M

Juk ir karštas karas ne 
apšvietimas,

V ianybės

miltų. Tas ginklas jam pri- 
einamesnis už kiaušinius.

Ir katiną išgirdus rė
kiant, atsiranda tokių, ku
rie bėga sužinoti, kas jį 
skriaudžia. Bet gauna sim
patijos, kiek jūs gavote iš 
tamsiųjų parapijonų ir di
pukų. Jie jau jaučiasi apsi- 
vylę ir daugumoj vietų ne
besirenka ant kiaušinių po
gromų.

Jūsų ir tamsūs sekėjai 
pamatė, kad jūs bailiai ir 
patys neateinat nei į kiauši
niui karą, o dar agituojat 
už karšta kara.

Vaiką Tėvas.

•• -io

Harold ChristoffeI, buvęs CIO United Auto Workers 
bokalo 248-Icj prezidentas, kalbasi su Civil Rights 
Congress’© direktoriumi Milton Wolf. ChristoffeI, kovo 
14-tą buvęs nuteistas 2 iki 6 metų kalėti, tapo išleis
tas po $10,000 kaucija. Kaipo nenuperkamą vadą, ji 
prašalinti iš veiklios vadovybės unijoje bosams pagel
bėjo kongresinis komitetas, įkaitinęs unijistą kreivai 

prisiekus tam komitetui.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —$eštad., Bal. 29, 1950
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Jonas Kaškaitis.

DIDELIS BUVO “NESUSIPRATIMAS” 
BRUKLINO

Taip, šalia Bruklino — Bruklino prie
miesty, skambiu vardu Richmond Hill, 
Lietuvių centre, įvyko “Nesusiprati
mas.’’ Įvyko sekmadienį, 1950 m. balan
džio mėn. 23 d.

Jau iš anksto žinojo žmonės, kad čia 
bus koks keistas “Nesusipratimas,” tai 
ir susigrūdo pasistebėt į didžiąją lietu
vių auditoriją. Stebėjo, žiūrėjo, klausės, 
susitelkę, bent tris tirštas valandas, — 
kas čia gi do “Nesusipratimas”... Ir la
bai nusidžiaugė, kad visa kas praėjo ge
rai. Išsiaiškino “Nesusipratimo” prie
žastis, užuomazga, visos intrygos ir klas
tos, — ir publika atsiduso. Nušvito vei
dai, skardžiai pliaukšėjo delnai. Dauge
lis skubiai nubraukė prisirpusią ašarą, 
kada sąjūdis pasiekė patį’čiukurą.. •

R. Mizaros sėkmingoji pjesė pasirodė 
itin sėkmingai, gausiai, su kaupu. Bruk- 
liniškis Lietuvių Liaudies Teatras pui
kiai išlaikė egzaminą ir gavo širdingą 
publikos užbyri m ą ir padėką.

Tikrai. Tai buvo vienas pačių sėkmin
gųjų teatrinių pastatymų! Aktualus, gy
venimiškas, į patį tašką. Visi jaukiai, 
gražiai patenkinti. Pilna burna kalbasi, 
šnekučiuojasi, giria, aktorius, giria te
atrą, režisierių, autorių... Nusiteikę 
šventiškai, pavasariškai.

Pjesei siužetą autorius paėmė iš irvve- 
nimo. Fabula atsiskleidžia prieš žiūro
vų akis sklandžiai, be sukliuvimų, įtiki
nančiai.

Veiksmas vykstą, nedideliam Amerikos 
mieste, ramiu lietuvių Sausių bute. Ado
mas (S- Dzūkas — Stenąs Večkys) ,ir 
Monika (Adelė Rainienė) Sausiai ir,jų 
duktė Regina (Ieva T. Mizarienė)—taip 
sau, pavidutiniai Amerikos piliečiai, 
katalikai, nekrvpę perdaug nei kairėn, 
nei dešinėn pusėn.

Buvo turėję ir sūnų, bet jau keli me
tai. kaip jo nebėra . . • Motinos širdies 
'džiaugsmas žuvo pasauliniam kare. My
limasis sūnus paguldė savo karštą galvą 
kare prieš hitlerini fašizmą. Kad kaip 
nors atpildžius ta skaudų trūkumą, Sau
siai parsikvietė iš Vokietijos dipuką— 
seserėną Danielių Baru t j (Juozas Byro- 
nas).

Tolimojo brangaus svečio sutiktuvėms 
atžymėt, Sausiai užprašė keletą svečių: 
savo gerus pažangius kaimynus Petrą 
Migla (Povilas Alekna) ir Ona Miglie- 
nę (Aldona Aleknienė), taipgi senvvą 
našlę moterėlę Katrę Žilienę (Kastė Ru- 
šinskienė). Nakčia dar ir saviškiai — 
Miglienės tėvas žvalus seniokas Stanislo
vas Ketvęrgas (Juozas Judžentas) ir vi
krioji dukraitė Regi n u tė (Ievutė T. ML 
zarienė).

Ir tą patį vasaros vakarą prasideda 
nesusipratimas. Belaukdami, kol sugrįš 
iš krautuvės atvykėlis svečias Danielius 
Barutis, savo pusseserės Reginos lydi
mas, saviškiai šnekasi kaip tik apie jį, 
apie dipuką Danielių, Sausienėš sesers 
Lietuvoje sūnų. Kažkaip jis netoks, kaip 
Sausiai apie jį manė. Dar Lietuvoj būda
mas, rašydavo jis dėdei tokius gražius 
laiškus, girdavosi Lietuvos 'atgyjančiu 
gyvenimu, šauniais statybos darbais. 
Vieną tokį laišką šeimininkas padavė 
Miglai balsiai perskaityt. Laiškas vi
siems patiko.

Na, štaigi įeina ir pats tas erštas — 
dipukas Danielius Barutis. Ir tuoj čia 
labai netikusiai atsirekomenduoja. Kaž
koks pasipūtėlis, stačiokas, atžarus aki
plėša. Visaip Lietuvą derglioja ir drab
sto fašistiniais purvais. Ir iš to stipriai 
susibara pažangieji Miglos, su šeiminin
ke Monika Sausiene ir Danielium. Danie
lius niekina, dergia žydus, rusus, komu
nistus, Lietuvą. Miglos atsikerta, prieš
tarauja. Šeimininkė geraširdiškai mė
gina ginčą apramint ir vis užstoja savo, 
mokytą, viską mačiusį seserėną. Ginčo 
įkaršty ji įpuola istorijon ir išvaro savo 
kaimynus Miglas ...

Po kokio mėnesio, vieną sekmadienio 
popietį, ateina pas Sausius kitas, jau kiek

'apsibuvęs dipukas — Kazys Žemaitis 
(Jonas Valentis). Čia jau visai kitas 
tipas. Vokietijoj buvęs toj pačioj stovy
kloj su Danielium, tai ir atėjo su juo 
pasikalbėt. Jis jautriai pasakoja senio
kui Stanislovui apie savo meilę gimtajam 
kraštui, o Stanislovas jam giriasi apie 
savo prietikius, na ir šį tą pareiškia apie 
tą tinginį Danielių. Pažadintas iš mie
go, įeina ir Danielius ir tuoj be' ceremo
nijų “išprašo” Stanislovą išeit iš kamba
rio laukan: jis norįs ką tai tokio su Ka
ziu pasikalbėt. Na, ir dar labiau Danie
lius pasirodo, kas esąs. Jis vobija Kazį, 
kad šis parduotų kai ką iš atsivežtų auk
so puošmenų. Kazys, žinoma, kratosi, 
atsisako, bando perkalbėt fašistapalaikį 
Danielių. Galop jiedu išeina gatvėn.

Tuo tarpu kambarin įeina Regina su 
savo sužadėtiniu Albinu Rimkum (Ale- 
k'as Nevinskas) ir su savo gera drauge 
žydų kilmės Tamara Rabinavičiūte (Ele- 
nutė Brazauskienė), jau kiek seniau čia 
pribuvusia po karo. Albinas negali atsi
stebėt, kad Tamara taip gražiai kalba 
lietuviškai. Tamara mąsliai pareiškia, ji 
save skaitanti lietuve. Lietuvoj užaugusi, 
gyvenusi ir pamilusi savo tėviškę. Jos tė
vus ir daugybę šiaip žydų ir pažangiųjų 
lietuviu nukankino naciai •..

Štai, sugrįžęs, įeina ir Danielius. Jį 
pamačiusi, Tąmara rikteli ir apalpsta. 
Albinas tuoj išbėga par nešt vaistų, Regi
na nubėga virtuvėn karštos kavos pada
ryt. O tuo. tarpu atžarusis Danielius, iš 
to paties miestelio su Tamara, prigrasi
na jai tylėt, nė žodelio neprasižiot, jog jis 
buvęs nacistas žudeika. Sugrįžo Regina 
su kava ir tuoj paskui Albinas su vais
tais. Pastiprina Tamarą, bet kalba nesi
riša. Danielius šaižiai išsibara, kad Ka
zys Žemaitis taip pasikeitęs. Vokietijoj 
buvęs, kaip reikia, dipukas, o čia suge
dęs, pavirtęs Paleckio ar Sniečkaus gar
bintoju, einąs prieš karą, girias rusus .. . 
Albinas, ir pats buvęs kare, užtaria Ka
zį. Tamara laikosi įtampiai, bet neišlai
ko — išeina. Bet Regina ją užprašo at
eit už dviejų savaičių į staigmenėlę — į 
motinos gimtadienio pokyliuką. Ją paly
dėt išsiveda Albinas.

Kambary tuo tarpu Regina su pusbro
liu Danielium. Regina pasigaili, kad 
taip ūmai išėjo Tamara, — gal ji buvusi 
Danieliaus mergina ar ką? Danielius 
kandžiai atsikerta, kad jis nekenčia žy

dų.* Ir, e ceremonijų, pareiškia mylįs 
Reginą ir jau nusitempia ją ant sofos. Ji 
rėkia, mušasi. ..

Gerai, kad tuo tarpu sugrįžo iš pikni
ko Reginos tėvai, tai piktas dipuko kės
las nutrūko, — jis greit atsitraukė, kaip 
nieko nebūta. Tėvas išeina pamest pie
no, o motina, besigerindama savo seserė
nui Danieliui, vėl duoda jam dešimtkę, 
kad jis galėtų paūliot klube. Danielius 
linksmas išeina.

O duktė tuoj motinai ir pasako, kad 
praėjusią naktį Danielius lindęs prie jos, 
ir tai jau nebepirmą kartą. Smarkiai nu
stebusį motina pataria ant nakties užsi
rakinti miegamąjį, bet prašo tėvui apie 
tai vely nesakyt. Grįžo tėvas su pienu, 
motina išėjo virtuvėn vakarienės gamint, 
o tėvas dukteriai pasakė nesmagumų 
apie savo svečią Danielių. Piknike dasi- 
žinojęs, kad Danielius susimušęs girtas 
praėjusią naktį klube, apkūlęs kitą dipu
ką. Tėvas pataria dukteriai nieko apie 
tai nepasakot motinai, kad ji nesisielotų 
dėl savo seserėno. Tėvas dargi bandęs ir 
darbą Danieliui rast, bet duktė pastebė
jo jam, kad iš Danieliaus nebus darbi
ninko: tinginys, su visais atžarus, neken
čia žydų. - f

Įeina Stanislovas. Tas irgi pasiskundė, 
Danielius jį gatvėn išvaręs, pats norėjęs 
sekretus su Kaziu Žemaičiu kalbėt. Įėju
si Sausienė nenori tikėt. Bet jos tėvas 
Stanislovas ir dar kai ką prideda: Danie
lius jį kalbinęs parduot labai gražų laik
rodį, žadėjęs duot magaryčių. Sausiai 
mato, kad čia iš tikro blogi popieriai, ta-

SZ. Jasiliortis
PAJUSK
Nei vieno debesėlio, — 
Pa dangėj ska i d r u ma, — 
Tik linkčioja smilgužė, 
Vėjelio supama.
Į kur, į ktir išvyko 
Tie debesys visi,—

■ Atsakymą kas duotų, 
Kur jįjį surasi? x 
Jie vakar gaubė saulę 
Plačiai ir taip storai, 
Kad josios negalėjai

Šiandieną žvelk į saulę— 
Nėra jai uždangos, 
Žvelk mėlyną padangę * 
Kiek tik turi progos.
Žvelk melsvą tyrą erdvę, 
Ir plotį jos suprask, 
Širdies malonų jausmą 
Pajusk ir džiaugsmą rask!

kad išvengus piktų liežuvių ir ne- 
prašo tėvą Stanislovą niekam 

apie tai nekalbėt, Visi išeina vakarienės.
Po dviejų savaičių motinai Monikai 

rengiamas gimtadienio pokylėlis. Regina 
dabina kambarį, moko savo senelį Stanis
lovą dainuot “Happy birthday to you.” 
Telefonu dar kartą užprašo Tamarą Ra- 
binavičiūtę. Sako seneliui: “Užkviečiau 
Miglas, Tamarą Rabinavičiūtę; bus Al
bis, gal ir jo,tėvai; bus Kazys žemaitis, 
bus Katrė Žilienė — ji ir valgius gami
na. Bus Danlėliukas, tu, tėveliai, aš —- 
ar neužtenka?” Mamė apie tai nieko ne
žinanti: pape ją išsivedęs parkan pasi
vaikščiot, Stanislovas išeina parsikviest 
Kazį Žemaitį, o Regina telefonuoja savo 
Albinui, kad ateitų ir atsivestų Tamara.

Štai ir įeina, pusbrolis Danielius, įsi
gėręs. Be ceremonijų jis meilinasi Regi
nai ir jau-velka ją į savo miegamąjį. Re
gina klykia. Įeina Stanislovas ir Kazys 
Žemaitis. Stanislovas kerta Danieliui su 
lazda. Šis pasprunka laukan. Kazys jo 
įkandin, šaukia: “Danieliau Baruti! Tu 
žvėrie!... žvėrie!...” Jiedu apramina 
Reginą. Štai ir Albinas. Patyręs, ko čia 
būta, išbėga pasivyt Danieliaus ir jam 
ragus aplaužyk'

Štai ir Tamara įeina. Sako, mačiusi 
“Albiną pernelyg greit bėgantį, tarytum 
ką besivejant.” Stanislovas atsako: “Jis 
nusivijo žaltį.” — “Danielium pasivadi
nusį žaltį,” atspėja Tamara.

Regina sėdasi greta Tamaros ir pa
kuždomis jai pasakoja. Įeina, maistą pa
gaminusi ir virtuvėj apsiruošusi Katrė 
Žilienė. Ji juokauja Stanislovui, o tas 
kažkaip apsiblausds. Kas atsitiko? Sta
nislovas nespėja paaiškint: turi įleist 
Miglas. Šiedu irgi pastebi ką tai tokio 
įtempto: “Reginutė lyg nesava.”

Stanislovas jau vėl bepradedąs sakyt, 
bet čia tuoj pati Regina atidengia “pa
slaptį”: Danielius ją buvo užpuolęs, Al
bis jį išsivijo ... “Koks audringas gimta
dienis!... Savo mainei ruošiu siurpri- 
zinį pokylėlį... Aš noriu, kad mamė ne
sužinotų incidento. Todėl prašau visus: 
nujuokite, tarytum čia nieko nebūtų 
įvykę ...” -

Netrukus, štai grįžta iš pasivaikščio
jimo ir šeimininkai Sausiai. Motina nu
stebo, kad čia svečių būrys. O jie visi: 
“Surpraiz! Surpraiz!” Ji susijaudina, 
bet pastebi, kodėlgi nėra Danieliaus, 
taipgi Albino .. .

Tada Tamara ir paaiškina: “Dėl to, 
kas pas tamstas šiandien įvyko, esu kal
čiausia aš, ir nuolankiai kaltę prisi
imti- .. Asmuo, kuris vadinasi Danielium 
Baručiu, o kurį tamstos, Sausiai, vadi
nate savo seserėnu, nėra nei Danielius 
Barutis, neigi tamstų seserėnas... Ta
riamasis yra Martynas Lapotas. Karo 
metu jis vilkėjo nacių uniformą. Jis bu
vo jų gauleiteris, vadas, fuujeriukas. 
Jis ... tą baisų 1941 m. liepos mėnesio 
rytą sukomandavo visus Kūdrų mieste
lio žydus stoti rikiuotėn prie griovio, jų 
pačių iškasto pašilėje, netoli vingiuoto 
upelio ... Martynui Lapotui vadovau
jant, ten pat tūli buvo nušauti, o kiti tik 
pašauti, — visi pusgyviai suversti'į ben
drą kapą ir apdengti šventa žemele. Abu 
mano tėveliai, taipgi mano .seselė Rachi- 
lė ilsisi ten pat. Prieš dvi savaiti aš pir
mą kartą Martyną Lapotą Amerikoje su
tikau čia, tamstų bute, ir tai mane žiau
riai pritrenkė... Mane stelbė ne baimė 
jo, — aš jau išmokau nieko nebijoti, — 
bet tasai faktas, kad jis yra priimtas į 
tamstų namus seserėnu. •. Man reikėjo

’ (Ti>ęa 4-tne pusi.)

AKYS
Jei man būtų kas pasakęs, 
Jog yra kur tokios ąkys, 
Ką į širdį smeigia jėtį,— 
Būčiau linkęs netikėti.
Bet dabar iš už kampuko 
Akys tos jau atsisuko, 
Ir nei žodžio nepratarę— 
Visą jėtį jau suvarė . ..

SAPNO GIJOS
Susipynė sapno gijos, 
Ir pražydo man lelijos, 

O lelijose kartu— 
Aš mačiau—žydėjai tu.

Bot kai rytas aušo-švito, 
Tos lelijos nusirito

Už kalnų toli, toli,— 
Liko praraja gili. ..

Atsibudęs aš dairausi,
Vėjas dvelkia man pro ausi,— 

Bet tavų akių gilių 
Aš surast nebegaliu .. .

DON-ŽUANAS
Aš neklausiu kas buvai tu, 
Aš neklausiu kas esi,— 
Mano širdį tu sūpraskie, 
Tai ir džiaugsmo sau rasi.
Aš dainos vainiką pinsiu 
Ir aukosiu jįjį tau,— 
Nors dairiausi rasti kitą, 
Bet gi niekur neradau.
Tik viena tu man akyse, 
Ir svajonėj—viena tu,— % 
Jei pratarsi meilės žodį, 
Tversim laimę sau kartu!
Aš neklausiu tavo turto, 
Aš neklausiu, “ką turi?” 
Tegul tavo turtą neša 
Smarkūs vėjai keturi.
Mano širdį jau užbūrė 
Tavo burtų slėpiniai, 
Tavo veidas, saldžios lūpos 
Ir tavų akių žvilgsniai!

LINKIU SVEIKATOS
(A. Mačiukienei) v

Pas jus nuo šalčio pyška tvoros, 
O čia—pavasarinis oras 
Žydėti verčia krūmą, gėlę,— 
Ir žmogui šypseną sukėlė.
Čia grožio to visur daug matos .. .- 
Linkiu aš jums geros sveikatos!

DŽIAUGIUOS
(M. Malskaitieųei)

Džiaugiuos pažinęs jūsų sesę, 
Džiaugiuos pažinęs vyrą ios,— 
Smagu man buvo čia svečiuotis, 
Sveikatą taisant-—gaut naudos.
Bet rvt jau teks nuo jūjų skirtis, 
Ir grįžt i šiaure—į pamuš,— 
Palikti žydintį j i krašta, 
Kurs taip man buvo įdomus!

FLORIDOS SAULĖ
Floridos saulė žmogų gaivina, 
Floridos saulė neša džiaugsmus, 
Bet gi pažvelgęs—tu pamatysi— 
Floridoj žmonės kenčia skausmus.
Floridos ponas vargša naudoja, 
Visą jo laimę imasi jis, — 
Eisi pas jįjį trūkumais skųstis, 
Jis tau lieps neštis tuoj per duris.
Jam tavo skundas—nieko nereiškia, 
Turtas užšaldė jojo jausmus,— 
Tau gi jo tarnas sako: “Žiūrėsim, 
Grįžk tu į darbą, būk sau ramus ...
Floridos painios kįla į dangų, 
Floridos gėlės traukia akis,— 
Ponas gi vargšui gero žodelio 
Ten dar nesakė ir... nesakys.
Nori tu džiaugtis Floridos grožiu, 
Vežkis į jąją daug pinigų,— 
Floridos grožis bus tau atvertas, 
Būsi pavalgęs, bus tau smagu.
Veltui tu saule ten besidžiaugsi, 
Jei tau kišenių j grašių nebus,— 
Palmos neduoda kepalo duonos, 
Sviesto nesiunčia giedras dangus.

LIKIT SVEIKOS
Likit sveikos, brangios gėlės, 
Ir žydėkit nuolatos, — 
Mano akys, džiaugsmą sėmę, 

Paminėjimais kartos.
Skleiskit pilną savo grožį 
Ir kvepėkite saldžiai, 
Tesidžiaugia, jus pamatę, 
Čia atvykstanti svečiai.
Jūsų dienos gražios šviesios, 
Jums negręsia sutema,— 
Jūs čia augot, jūs čia žydit,— 
Žemė jums nesvetima. 
Fort Lauderdale, Fla.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Liti

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
faktai ir skaičiai

VILNIUS, kovo 10 diena.—- 
Lengvosios pramonės minis
terijos įmonės gavo iš brolis- « 
kŲ.iy respublikų pilnutinius 
tėvyninius įrengimus 20,000 
verpstų verpyklai, įrengimus 
naujam avalynės karšto vul- 
kanizavimo cechui, 200 naujų 
automatinių audimo staklių 

į “Gulbės” fabrikui, verpimo, 
audimo ir apretūros įrengi
mus “Drobės” fabrikui, 300 
naujų kojinių automatų bei 
trikotažo mašinų, 500 greita
eigių siuvamųjų mašinų ir kt.

Pernai palyginti su 1948 m. 
raudonų ir silikatinių plytų 
gamyba padidėjo 28 procen
tais. Čia žymų vaidmenį su
vaidino iš broliškųjų respu
blikų gauta technika: ekskU- 
vatoriai, kurie dirbo Palemo
no, Sargėnų ii- kitų plytinių 
molio kasyklose, o taip pat 

• plytų presas.
★

LITERATŪROS VAKARAI 
RINKIMŲ GARBEI

ALYTUS, kovo 10 diena.— 
i Mokytojų seminarijos salėje 
j įvyko didelis literatūros va- 
I karas. Rašytojas Ant. Venc
lova paskaitė keletą eilėraš
čių iš netrukus išleidžiamos 
naujos poezijos knygos. Sa
vo kūrybą taip pat skaitė ra
šytojai Juozas Baltušis, Vacys 
Reimeris, Eugenijus Matuze- 

i vičius ir Bronius Pranskus. j
Literatūros vakare su savo 

■ kūriniais pasirodė i r vietos 
1 jaunieji literatai — D. Dvi- 
| linskaitė, A. Remeikis, G. Ka
valiauskaitė, N. Bucevičiūtė ir 
A. Ramanauskas.

★
VARĖNA.—įvykusiame li- 

’ teratūros vakare, kuriame da
lyvavo keli šimtai žmonių, 

i pranešimą padarė rašytojas 
| Juozas Baltušis. Klausyto
jai su dideliu susidomėjimu 
išklausė pačių rašytojų skai
tomos kūrybos — Vlado Mo- 

1 zūriūno, Vacio Reimerio, Eu>- 
genijaus Matuzevičiaus, Bro
niaus Pranskaus eilėraščių ir 
Juozo Baltušio feljetono. Po 

, literatūros dalies pasirodė 
vietos pradinės mokyklos mo-< 
kinių saviveiklos būrelis, j

S. Davenis.

DARBO VALSTIEČIAI 
JUNGIASI Į KOLŪKIUS

ŠVENČIONYS, kovo 12 d.— 
Ceikinių valsčiaus “Pergalės” 
kolūkis praeitais metais pa
siekė gražius laimėjimus. 
Kolūkio laukuose buvo išau
gintas grūdinių kultūrų der
lius vidutiniškai po 15-18 cent 
neriu iš hektaro — tai yrt 
žymiai didesnis derlius, kaip 
pavienių valstiečių sklypuose. 
Kolūkis 1949 m. visuomeni
nės gyvulininkystės išvystymo 
planą ne tiktai įvykdė, bet ir 

- viršijo. Už darbadienį kolū
kiečiai gavo po 8 kg grūdų, 
be to, pinigų, pašaro gyvu-x 

’ liams ir kitų žemės ūkio pro- 
d u k tų.

“Pergalės” kolūkio laimė
jimų paskatinti kaimyninio 
Naujasalio kaimo valstiečiai 
linkimų išvakarėse susijungė 
į “Naujasalio” kolūkį. Į kol
ūkį įstojo 14 valstiečių šeimų. 
Kolūkio pirmininku išrinktas 
valstietis Alfonsas Semėnas.

P. Bernatavičius;
★

57 SUNKIASVORIAI 
TRAUKINIAI

RADVILIŠKIS, kovo 12.— . 
Radviliškio garvežininkai bu
vo įsipareigoję pravesti 5Ū 
sunkiasvorių traukinių, sutau
pyti 3 procentus kuro, viršy
ti technikinį greitį. Įsiparei
gojimai žymiai viršyti. Pra- 
vedėme ne 50, o 57 sunkia
svorius traukinius, kuriaH 
pervežėme tūkstančius tonų 
krovinių viršum plano. Gar
vežininkai sutaupė 11.6 pro
cento kuro, žymiai viršijo 
technikinį greitį, žymiai vir<? 
sytas ir krovinių pervežimo 
pirmojo šių metų ketvirčio 
planas.

Vyt. Andrijauskas.
....... ...............—
.Daily) —Šeštad., Bal. 29, 19Są
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS
3-21-50

(Tąsa)

Kas vienas namas su durim.
Pastotės Jurgis vis dėlto neišvengė: 

besukant jam nuo Danga vpilio stoties 
pro geležinkelio tiltuką, nuskambėjo 
žiaurus “Halt!”, ir tuojau pribėgęs vo
kietis stvėrė Jurgio arklius už pavadžio. 
Netrukus, sargybinių lydima, tuščių ra
tų eilė patraukė pro tiltuką stoties pu-

gio juodbėrius ton eilėn ir, pagrūmoję 

 

kančiumi, grįžo vėl prie to gatvės k^fm- 

 

po, kur, prie medžio prisiglaudęs, tako
jo vežikų

— Gaaaatava!... Alt! Kad tu pastip
tum! — nusikeikė Kirstukas, apžiūrėjęs 
ilgą didžiulių porinių ratų virtinę, dar
dančių gatvės grindiniu: — Iš tos staci
jos be vakaro neišsisuksi!. ..

—30-

sų, o čia — jau po vokiečiui. Tuoj aš Ig
notui — tiesmuku: — Taip ir taip! Ata- 
duodi už manęs Karusiotę? ...”

Tiesa, kažkoks vidujinis balsas mėgino 
pasišaipyti:

— O kad jis šmaukšt — ir: “Ne!” Ką

Didelis buvo “Nesusipratimas” 
Šalia Brooklyno

(Tąsa nuo 3 pusi.)
tuojau apie tai pranešti, bet 
jūs būtumėt manimi netikė-

Tamara paaiškina sujaudin-

Chicago, III
Mirė Drg. Jonas 
Pečiukas-Post

Skaudi žinia pasiekė mane, 
kad mirė drg. J. Post.

Chicagos lietuviams drg. J. 
Post buvo gerai pažįstamas 
kaipo pažangus ir kovingas 
draugas. Priklausė prie visų 
pažangiųjų organizacijų ir 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Drg. J. Post buvo veiklus 
dženitorių unijos narys ir ke
letą metų atgal vadovavo 
streiką už pagerinimą dženi
torių būklės. Pora kartų uni
jos gengsteriai buvo skaudžiai 
sumušę ir velionis neteko 
darbo. Pralaimėjus streiką, 
draugai Pečiukai buvo persi
kėlę į New Yorką ir ten gy
veno keletą metų. Bet, pasi
ilgę savo šeimos ir draugų, 
draugai Pečiukai ir vėl persi
kėlė į Chicagą ir vėl gavo 
seno užsiėmimo darbą, kur ir 
dirbo iki pat mirties.

Kadangi d. J. Post jau se
niai gerai nesijautė ir buvo 
po daktaro priežiūra, tai ak
tyviai nedalyvavo judėjime, 
bet visada rėmė finansiniai 
su lyg išgalės.

.Jonas atvyko 
metais ir 1911 
d ė ir išauklėjo

gali gaut.” Ir balsas jam, kaip varpas. 
Ir mostai ir mimika ir visa laikysena, 
pastovą. Iš jo buvo seniokas Stanislovas 
Ketvergas, kaip nutašytas, nutaikytas į 
patį tašką. Ir tai tik kuklus apibūdini
mas. “Visas erštas.” Šitaip ir panašiai 
juo džiaugėsi žiūrovų būreliai.

Ir dar viena skaisti žvaigždutė suspin
dėjo mūsų aktorių mėgėjų plejadoj. Tai 
brangi čia viešnia Elenutė Brazauskienė. 
Guvi, vikri, lanksti ir ką sau norit. Ta
marą Rabinavičiūtę ji atvaidino puikiai, 
puikiai. Džiaugsmingų atsiliepimų teko 
girdėt apie šią gabią tąatrininkę.

Abudu Miglos — Petras ir Ona buvo 
visai pritinkamai įgyvendinti abiejų 
Aleknų — Povilo ir Aldonos. Prasmingai 
ir natūraliai jie jau nekartą įrodė esą 
verti L. L. Teatro vardo nešėjai.

Kastė Rušinskienė irgi taipo pat. Ne- 
benaujiena ant teatrinio pastolio. Kat
rės Žilienės vaidmeniui atitiko, kaip ne
reikia geriau.

Juozas Byronas — na ką tu gali gaut 
geresnio!-Iš jo buvo Danielius Barutis 
tarytum tyčia parinktas: atžarus, atkak
lus, neceremoniškas, paviršium, kada 
reikia, civilizuotas, su europinėmis ma
nieromis. Tą sunkų, sudėtingą piktojo di
puko tipą Juozas Byronas suvaidino, 
kaip nereikia geriau.

Galiausiai, bet nepaskiausiai — pats 
Jonas Valentis, teatrinės grupės širdis. 
Ir režisavo ir vaidino. Kitą, teigiamąjį 
dipukų vaidmenį jis mums vaizdingai 
parodė. Santūriai, įtikinamai, natūraliai, 
be perdėjimų, be dirbtinumų. Profesinis 
aktorius.

Garbė ir šlovė Lietuvių Liaudies Teat
rui! Šitas “Nesusipratimo” atvaidinimas 
bene bus pats didžiausias jo triumfas. Iš 
tikro, girdėjau nuoširdžiai, entuziastiš
kai atsiliepiant ne vieną žiūrovą. Ir juo
ko ir ašarų ir visokių sąjūdžių patyrė iš
tisai, per visą pjesės pastatymą. Dauge
lis tikrino, kad geresnio teatro jie ne
matė. Tai buvo pats geriausias! Taip nu
sprendė vidutiniai publikos atstovai. 
Nuosprendis teisus.

Ir kaip gerai, kad tuč tuojau, mūsų 
gabieji teatrininkai gastroliuos Niūhei- 
vene ir.Hartforde. Vasarai užeinant, ki
tur nebėra vietos. Bet yra vietos ir ga
limybių rudeniniam sezonui. Ir šitas ak
tualus R. Mizaros kūrinys privalo nu- 
škambėt po daugybę Amerikos naujoky
nų. Čikagiškiai teatrininkai jau spėjo 
pasirodyti ir didžiojoj Čikagoj, Detroite 
ir Kenošoj. Pasirodys dar ne vienoj arti
mesnėj kolonijoj. Turi pasirodyti!

O tolimesnės kolonijos gali be didelių 
pastangų ir pačios išsijudint. R. Mizara 
tyčia visą vaidybą pritaikė kuklioms-mū
sų scenos galimybėms. Scenerija ta pati 
per visą pastatymą. Tatai sutaupo daug 
laiko ir energijos. Nedaugelio tereikia ir 
aktorių.

Jei kas apsileistų, nematęs “Nesusipra
timo,” tai iš tikro padąrytų didelį nesu
sipratimą. Reikia, būtinai reikia! Šis te
atras daug kam atidarys akis. Tai pačio 
gyvenimo epizodas.

— Ale kur! Už manęs, neišleis? Jis tai 
iškris. Tik močia — kažna!... Vis ji ata-

Jr kovodamas su tuo abejonės balsu,

liūs. Juk dabar buvo geriausia proga pa
sigerinti Varkalienei:

“Gal druskos reikia? Išsimainiau bent

rą, nei kitos dienos vakarą. Vokiečiai 
kažkodėl ypatingai skubėjo išvežti grū
dus į stotį. Vežimai buvo kraunami die
ną ir naktį. Žmonės dirbo dviem pamai
nom; čia pat, sargybos prižiūrimi, ilsė
josi iiy truputį numigę, vėl buvo varomi 
pilti maišų ir krauti vežimų.

triko. Kažkoks raštininkėlis atbėgęs nu
traukė darbą, susišaukė kareivius ir tuo
jau kažkur nusivedė. Likę be priežiūros, 
pastotininkai — latgaliai ir latviai, be
matant pasuko arklius kas kur. Ir Jur
gis, nieko nelaukdamas, išdūmė plentu, 
varydamas arklius, kiek tik tie begalėjo 
įkabinti.

Išsiaiškinti, kas įvyko, jis tegalėjo tik

liūs, jis su seniu geležinkeliečiu išsikeitė 
Jono miežius į druską. Tas senis ir pa
sakė, kad “jau prasidėjo pas vokiečius”:

— Ar pagavo kaizerį, ar ne, — tas ne
aišku, bet Vilhelmo karalystei jau amen!

— Ak, tai šitaip! Panašiai buvo nu
manu! Dabar tai jau ką! Dabar tai jau 
ką čia!... Dabar tai jau važiuoju — 
kaip namie visur!.. — nudžiugo Jurgis

dūrė į užtvertą kelio pervažą.
Ties nuleistu geležinkelio šlagbaumu 

dviratininkai ir vežikai apspito kelio sar
gą, praleidžiantį ilgą prekinį sąstatą, ir 
jis visiems kartojo tą patį:

— Taip, tikrai pabėgo. Automobiliu 
pabėgo.. . Olandijos karalystėn. Giminės 
jam tenai...

Ne kažin kiek nauja tebuvo galima pa
gauti iš tos kalbos, iki prekių traukinys 
prašliaužė pro sankryžą, bet Jurgiui 
daugiau šiuo tarpu nė neberūpėjo. Da
bar jis tik skubėjo pasiekti namus ir va
rė savo juodbėrius net dainuodamas.

Štai, seni pavojai pradingo: “Pašvilp
ki! jūs dabar visi šaltyšiai, visi žanda
rai! Nebelandžiosiu pakrūmiais! Dabar 
mūsų dienos! Gyvensiu, kur norėsiu! Gy
vensiu, ir dar kaip gyvensiu!... Ženy- 
siuos, po paibeliais! Kad iškelsiu vestu- 
vę, — pyškės viskas! Didžkus bus svotas, 
Didžkus! Ar kas turėjo tokį svotą iš dva-

— Hėhėj! Juodbėrėliai žirgeliai, hė-
hėj!

Ir plėšdamas gerklę, perrėkdamas ra
tų dardesį ir pakinktų grandžių žvangė
jimą, jis šaukė:

Pas mergelę jojau!
Kur pakliudžiau akmenėlį/ 
Ugnelė žė-rėėė-jo!

■ Ir tartum ne jis vienas dainuotų, — 
ausyse skamba darnūs didžiulio choro 
balsai: pirmiausiai pradėję ir pirmiau- ■ 
šia užbaigę, sopranai dar traukia: “žė- 
rėėėjo”, o iš paskos vejasi ir kiti balsai 
iki pasiveja bosai: “Žėrėjo! Žėrėėėėjo!
Žėrėėėėjo!4..”
ę “Tai dainuota mokytojo chore! Ir dai
nininkų gi būta! O Karusės balselis — ' 
iŠ visų choro mergų skyrėsi. Tai merga! 
Oi merga! Gyvybės negaila!... Nedavė 
gyvent vokiečiai. Seniai jau būtų apsiže- 
Įiyta ir gyventa, kad ne ta germanų šu-.
niava!...”
//Visa ėmė Jurgiui rodytis giedriau, 
Maloniau, tarsi jau būtų pabaigti ir ka- 
yai, .ir vaidai, ir žemė būtų pavirtusi ro- 
JUm: v .
M '‘Pargrįš iš Vilniaus keliaunykai mū-
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Pargrįš iš Vilniaus kelia tinykai mū

Jurgis, užuot iš Obelių patraukęs tie
siai į Pakriaunį, pasuko į šiaurės vaka
rus, -pro dvarą, pro ežero sąsmauką, pro 
stovyklą, kurios spygliuotos užtvaros vis 
dar teberiogsojo aplink didžiulius bravo
ro pastatus, baugindamas visos apylin
kės gyventojus...

Poriniams, ratams įdardėjus į kiemą, 
Karusė išbėgo į priebutį. Pamačiusi Jur
gį, sustojo, įsitvėrė atramą ir sukliko vi
sai ka i p senė, Varkal ienė:

— Ajėjėm! Dienos viduryj! Ar išdu
bai? Pagaus! Ak, tu sviete mjeliau- 
sias!... Seniai čia Gendvilius krėtė!.. . 
Pagaus!...

O Jurgis tik nusikvatojo:
— Kas pagaus? Kas gaudys? Paties 

vyriausio šunakario nebėr! Cha-cha! 
Kaizer kaput! Va, kas, mano miela!

Nusikinkydamas arklius, jis dar vis 
aiškino Karusei:

— Akgi, mergyt, — galas vokiečiui! 
Dabar tai jau pradėsma gyvent! Gana 
pakrūmių!

Patikėjo Jurgiu Karusė, nudžiugo, 
bet, neparodydama to, tik pasišaipė:

— Vaje!... Aš ir žiūriu: porą arklių 
paskinkęs. Arkliai su akiniais, kaip 
dvarponiui. Tik kad ne karietoj važiuo
ji . •. Ar bent girdysi? . .. <

Ji nubėgo į trobą kibirų, paskui į šu
linį vandens arkliams, ten paleido kibirą 
ir ilgai lingavo ties rentiniu, graibyda
ma kabliu šulinyje. Vainiku apie galvą 
susuktos, jos lininės kasos vis žybčiojo 
prie pat rentinio, kol Jurgis, apsitvarkęs 
su juodbėriais, atėjo pagelbėti.

Jis — didelis, tvirtas, apšepusiais, 
įraudusiais žandais. Tankiai nusėjusios 
jo veidą, smulkios rauplikės tik jaunina 
jį. Rauplėtųjų oda standi, beveik be 
raukšlių ir visada dvelkia kažkokiu švie
žumu:-ji lyg ąžuolo lapas, nesusitrauks, 
nors ir pagels nuvysdama.

— Ar tu čia- žuvį gaudai, mergyt, ar 
ką?... Duokš, ištrauksiu! — šūktelėjo 
jis prieidamas.

Juokdamasis paėmė iš jos žalgą, kiek 
pabrazdinęs šulinyje, užkabino kibirą ir 
iš lėto ėmė traukti, vis žiūrėdamas į mer
gytę, ilgu, nesočių žvilgsniu glostydamas 
jos veidą, kaklą, pečius ... Graži Karoli
na, aukšta, apvali, kūninga. Šviesiai 
žydrios akys mirga iškilusiuose, pūpsan
čiuose vokuose. Veido kauliukai kiek at
sikišę, bet skruostai apvalūs, o smakras 
kiek riestas, kąip ir nosytė. Viršutinė lū
pa pakilusi ir atidengia lygius, žiban
čius dantis. Visa ji baltutė! Net blaks
tienos ir antakiai balzgani.

— Žydi, vis žydi kvietkelis! — rimtu 
balsu, lyg dėdė ar vyresnis brolis, sako 
jai Jurgis, nėnuleisdamąs nuo jos akių.

Šulinyje dūždami suskamba krentan
čio vandens purslai. Lyg negirdėjusi Jur
gio žodžių, Karusė ima šaipytis: >

— Tuščią ištrauksi! Sėmei sėmei, 
brazdėjai brazdėjai po tą šulinį — ir nie
ko nepasėmei!

Ji stovi prie pat apšalusio rentinio ir . 
lupinėja ledą nuo nudilusio kraštinio 
rąsto.

— Ak, šitaip? — sušunka Jurgis ir *. 
paleidžia žalgą. Pilna kibiras, kaip dide
lis akmuo, pliumptelia vandenin.

— Aš tau nuo dugno, su tirščiais pa- 
semsiu, kad nori.

— Semk! — iššaukiamai kilstelia gal
vą Karusė ir sugniaužia saujoje gabalėlį 
ledo. Ir, kai Jurgis persisveria per renti
nį, panarindamas sprandą ir žiūrėdamas 
į vandenį, Karusė vikriai suvaro jam už 
pakarpos ledokšį ir puola šalin;

(Bus Daugiau)

pareiškia:

tamstom 
maniau, 
ję- • •”

Ir dar 
tiems svečiams, jog Martynas Lapotas
sufušeriavo dokumentus .ir kito (Danie
liaus) vardu gyveno Vokietijoj ir pas
kiau .atvažiavo Amerikon.

Kazys Žemaitis dargi prideda, kad ir 
jis nežinojo, jog tai “buvo ne Danielius 
Barutis. Dipukai yra dviejų rūšių: vie
ni prievarta išgabenti iš Lietuvos Vo
kietijon arba pabėgę ten nuo fronto pa
švaisčių —šitų yra daugumas. Kiti — 
bėgę Vokietijon nuo liaudies keršto, nes 
jie lietuvių tautai nusikalto, padėdami 
vokiečiams ją smaugti. Šitų mažuma .. .”

Visi pritrenkti tuo niauriu atidengi
mu. Adomas Sausis ypač gailisi, kad vi
si namiškiai tiek jam, tam “seserėnui,” 
vilčių dėjo, o daugiausia Monika. Čia 
tuoj prabyla ir pati šeimininkė Monika. 
Ji atsineša iš kito kambario ir parodo 
“seserėno” kambary jos užtiktą šikšninį 
krepšelį. O jame prikrauta aukso’laikro
džių, apyrankių, žiedų, dirbtinių auksi
nių dantų...

Visi puola pasižiūrėt. Tamara išgąs
tingai atpažįsta savo tėvelio, gydytojo, 
laikrodį — su raidėm “M. R ” — Mau- 
šas Rabinavičius.

Kazys .Žemaitis stipriai
“Sukurtasis nacių karas ne tik apnaiki
no tautas, sugriovė ištisus miestus, bet ir 
pagimdė daugybę dvikojų baisūnų ... 
Budėkime visi, kad pasaulio neužguitų 
naujo karo siaubas!”

Visi giliai perimti. Monika irgi sako, 
kad čia buvo didelis nesusipratimas. “Per 
praėjusias savaites aš buvau sudemora- 
lizuota, lyg klaidžiojau baisiame sapne ... 
Visa tai gimė žiaurioj klastoj. ..” O Pet
ras Migla tikrina, “jog mes, pasimokę iš 
šito įvykio, laikysimės vienybės ir ben
drai saugosimės.”

Visi sudainuoja vardinių šeimininkei 
“Ilgiausių metų” ir sugūžėją virtuvėn, . 
o pati šeimininkė Monika gailisi prieš 
savo sūnelio Algirdo atvaizdą, kad jo vie
tos niekas neužims, kad jos lepinamasis 
“seserėnas” taip žiauriai visus pamokė, 
kas esąs..•

Tai toks “Nesusipratimo” turinys. Ir 
šitą brandų R. Mizaros kūrinį stebėtinai 
gerai, tiesiog puikiai suvaidino Brukli- 
niškis Lietuvių Liaudies Teatras.

Ištisai per visą vaidinimą, visų žiūro
vų dėmesis buvo sukauptas ant pastolio. 
Nuobodžių vietų nebuvo. Visa kas sklei
dėsi prieš publikos akis sklandžiai, na
tūraliai ir labai įspūdingai. Įspūdingai, 
nes tikroviškai, be perdėtų dirbtinumų 
bei draminių efektų. Visi* vaidintojai įdė
jo dalį savo sielos, gyvente gyveno savo 
rolėse. Taip giliai buvo persiėmę patys 
veikalo dvasia, kad ta atmosfera kvėpa
vo ir visa publika. Ir daugely vietų pra
trūkdavo spontaniškais aplodismentais.

Vaidintojų vienuolika. Ir stebėtinai 
gerai visi pririnkti ir išmuštruoti savo 
rolėms. Gerai išmokyti. Vargu, ar geriau 
būtų atvaidinę įgudę profesiniai akto
riai. Tatai nuosakiai prirodė visiems, ko
kios aukštos istrionikos, kokios teatrinio 
meno tobulybės gali pasiekti taurūs, ge
ros valios ir pasišventę aktoriai mėgėjai.

Imkime paeiliui. S. Dzūkas (jis ir yra 
dzūkas, teigiamąja prasme! Ir visi, ma
nau, atpažino Stepą Večkį) buvo santū
rus, visame kame pusiausvyros prisilai
kąs Adomas Sausis. Kaip nulietas. Nie
kur jis neperdės, neįsišoks. Simpatingas 
vidutinio Amerikos lietuvio tipas.

Jo jautruolės žmonos Monikos vaidme- • 
nį jautriai ir įtikinančiai išgyveno Ade
lė Rainienė. Vinkli, įgudusi aktorė. Kaip 
negalima geriau, perėjo visas tas jaudi
nančias scenas.

O Ievai T. Mizarienė, bent mano pir
miau nematyta vaidinant, pasirodė, ką 
ji gali. O gali ji daug. Gabi dzūkaitė, an
trosios kartos. Reginos rolėj buvo, kaip 
nulieta. Lengva, šmikšt!, žvali — ir iš
vaizda, figūra ir balsu ir visa kuo. Lie
tuvių Liaudies Teatras gavo naują stam
bų pliusą.. Širdingai sveikiname!

Reginos /sužadėtinį — Albiną Rimkų 
taip pat mikliai pavaizdavo irgi apynau- 
jis aktorius j Alekas Neyipskas. Savo 
vaidmeniui‘atitiko, kaip tiĮ< reikia. Nau
ja bręstanti .teatrinė jėga. . 1

Apie Juozą Judžentą tai ir kalbps nė
ra. Tas talentingas’ai aktorius kupinas 
teatrinių gabumų. “Komedijantas, ką

Lietuvos Istorijos Institutas 1950 m. t
VILNIUS. — Platų darbo barą šiais 

metais išvarys Lietuvos istorijos institu
tas. Pagrindinė tyrinėjimo darbų proble
ma — lietuvių tautos kova dėl tarybų 
valdžios. Istorijos mokslų kandidatas 
Jurginis ruošia mokslinį darbą “Karei
vių sukilimai A. Panemunėj 1920 m.”. 
Akad. Žiugžda šiais metais yra numatęs 
baigti stambų darbą — “Darbo valstie
čių kova dėl žemės ir buržuazijos dema
gogija žemės klausimu.”

Instituto bendradarbiai, vadovaujami 
prof. Jablonskio, toliau tęs feodalizmo 
periodų Lietuvoje tyrinėjimą: Istorijos 
mokslų daktaras S. Matulaitis baigia 
redaguoti Lietuvos istorijos šaltinius, 
kurie dar šiais metais bus išleisti trimis 
tomais. Istorijos mokslų kandidatas Jur
ginis paruoši* spaudai mokslinį veikalą 
“Vilniaus istorijos bruožai.”

Šiuo metu Instituto bendradarbiai 
baigia ruošti straipsnių rinkinį apie Lie
tuvos istoriją, kalbą, tautosaką, etnogra
fiją TSRS Mokslų Akademijos leidžia
mam stambiam 12 tomų veikalui “Pa
saulio tautos.” Akad. Žiugžda, prof. Jab
lonskis, istorijos mokslų kand. Jurginis, 
Vimerytė jau paruošė apžvalginius 
straipsnius, ir šiomis dienomis jie bus 
pasiųsti “Pasaulio tautų” Į redakcijai.

Į šią šalį 1910 
metais apsive
du sūnus, ku

rie jau vedę ir. savistoviai gy
vena. Kilo iš Pušaloto vals
čiaus, Dikonėlių kaimo. Mirė 
nuo širdies ligos svečiuodama
sis pas savo sūnų Edwarda. 
Tik pabuvęs kelias minutes 
pradėjo alpti. Pašaukti ug
niagesiai bandė išgelbėti, bet 
visos pastangos buvo veltui. 
Pribuvęs gydytojas sakė, kad 
Jonas pastaraisiais trejais 
metais turėjo silpną širdį ir 
tikėjo, kad bile kada ateis ta 
valanda.

Drg. J. Post buvo ne tik pa
žangus ir ištikimas savo pra
kilnioms idėjoms, bet jis tu- 

irėjo labai daug asmeninių 
draugų, kūriems labai daug 
padėdavo visame kame. Ma
ne jo mirtis labai sukrėtė; ži
nau, kad ir kiti draugai taip 
jautėsi, išgirdę apie jo mirtį. 

Velionis mirė vos 58 metų 
sulaukęs. Geresnėse sąlygose 
būtų dar daug metų galėjęs 
gyventi, šiuo tarpu mūsų 
pareiga padėti kiek kas gali
me pergyventi tą skaudų 
smūgį žmonai Katrinai, sū
riams ir giminėms.

Nuo savęs reiškiu širdin
giausią užuojautą d-gei K. 
Post ir sūneliams šioje jų 
skaudžioje valandoje.

Drauge.

Rochester, N. Y
LLD 110 ir 50-tosIš

Kuopų Veiklos
Balandžio,12 turėjome su

sirinkimus. Apsvarstę vieti
nius reikalus ir veikimą, nu
tarėm likusį nuo draugo V. 
Andrulio prakalbų pelną pa
skirti sekamai: Apšvietos 
Fondui $21.35, V. Andrulio 
bylos vedimui $21.40. Pini
gai jau pasiųsti, kur reikia.

Nutartas bendras 
kuopų parengimas 
reikalams. Laikas 
skelbtas vėliau.

Gražiai pasidarbavo šios 
draugės: Darata Valtienė, 
Katrina Anderson paaukavo 
gerą dalykėlį. Jaunoji Domi
cėlė Valtienė ir Amilija Leka
vičiene jį išleido, padarė pel
no $15 ir paaukojo civilėms 
teisėms ginti. Ačiū visoms 
draugėms už tokį puikų dar-

abiejų
Laisvės 

bus pa-

Smagu, kad mūsų jaunos 
draugės pradėjo taip energin
gai darbuotis, Bravo! Dirb
kime, visos klubietės, kiek 
laikas leidžia, draugiškai ir 
su meile, nes darbų yra daug.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
John Girdės, Waterbury, 

Conn.—Siųstąjį laikraštį ga- 
, vome; ačiuojame.

4 pusl.r—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—ŠeštacL, Bal. 29, 1950



BROCKTON, MASS
miestas nuo senų laikų ' 

rsėjęs kaipo batų iri 
išdirbystės centras. : 
pačiame 
įmoniųkitokiu

miesteliais

mažai tesi- 
ir su apiin-
— didesnė 
batų ir te

apyvarta.

lų dirbimo centruose, ypačiai 
l.ynn’e ir HaverhilVyje, pra
dėjo organizuoti naujas uni
jas. Tos unijos reikalavo ge- 

į resnio užmokesčio už darbą
lyje esti po dvi ir ! ir už keliolikos metų pralenkė 
stambias dirbtuves, i Brockton’o centrą, šio miesto 

rbtuves sykiu ir apylinkės šiaučiai 
ir apylinkės i tol, kol buvo galima;

miestelių. sudaro nemažą 
skaitlių avalų įmonių.

me
po

• Paėmus visas 

Jau praslinko 
tu nuo tu laiku.

bė.ju Uniją. Tada suorgani- 

i-

šiaučius i minėta uniją, kuri 
priklausė Amerikos Darbo 
Federacijai. Visos įmonės 
pripažino tą uniją, kuri 
(langelį metu kontroliavo 
apylinke. Tuose laikuose 
kia unija skaitėsi progresu 

ir darbininkai noriai 
i ja.

to-

ra-

uni.ia
skalavo gero atlyginimo uz 
darbą, ir įmonių savininkai 
tam mažai priešinosi. Jie mo-

W:ėio saviems darbininkams

"kur kitur tokie 
bystėje. Tuomet 
tono, bet ir ap>

unija išgyveno

tina 
dien

Balandžio 30 April

šis Bazaras bus

LIBERTY
AUDITORIUM

Richmond Hill N. Y
i

*

3RS

mieste
lin kilo. 

Kitų miestų ir miesteliu jauni 
žmonės, turinti energijos ir 
ambicijos, važiavo į ši miestą 
mokintis batu ir ku
dirbimo amatu, m

WSI URMU I

:ara
Seniai laukiamas mūsų bazaras jau įvyksta 

šį Sekmadienį

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

110-06 Atlantic Avė

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

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

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

13 Kuopa.

gaudavo gerą atlyginimą Uz
Ir taip tęsėsi per tam

laikėsi 
pask ui, 
jų pa- 
r atsi-

i pragyvenimui kylant 
'•tangos nuėjo vėjais

i dūrė prastame* padėjime.

Brocktono šiaučiai, matyda
mi kitų centrų darbininkus 

į darant pažangą ne tik algų 
pakėlime, bet ir darbo komi
tetuose', nusprendė nusikraty
ti senąją uniją i)' įsteigti jos 
vietoje naują. Atsiekimui sa
vo tikslo turėjo du dideliu 
streiku be gerų pasekmių, 
bet kada sustreikavo visas 
Brocktono centras 1933 me
tais. nors kova ilgai 
vienok šios apylinkės

■ ninkai laimėjo tą kovą, 
unija tapo priimta 
įmonėse
nu patvarkymą. ' ši naujoji 
unija, kuri užsivadiua Čevery- 

Į ku ir Giminingų Amatininkų

darbi-

visose
ir su ja priėmė tijū-

dolei unijai, jokiam naciona- 
liam centrui. 'Pa naujoji uni
ja turi apėmus tiktai Brock- 

ir jo apylinkę. Tokiu 
iškilus didesniam strei- 

jėgos 

keliolika metų šioje apygar
doje, tačiau, palyginus su šio 
miesto pragyvenimu ir kitų 
centrų tos pačios išdirbystės 
darbininkų metines pajamas, 
vietinių šiaučių už darbą atly
ginimas nėra aukštas.

atgal, ar tam pa
buvo atvykę pro- 
organizatoriai iš 
ir norėjo įtraukti

Du metai 
našiai, čia 
fesionaliai 
kitų miestų
šios apylinkės šiaučius į Ame
rikos Suvienytų šiaučių Uniją. 
Ta unija yra didelė, ji pasie
kia visus čeverykų išdirbys
tės centrus visoje šalyje ir 
priklauso prie Industrinių Or
ganizacijų Kongreso. Buvo 
visuotinas balsavimas kas link 
perėjimo į didesnę uniją. Di
džiuma pasisaką už vietinę 
uniją, ir dalykai pasiliko taip, 
kaip buvo.

Tarpe šio miesto darbinin
kų yra ir tokių žmonių, ku
rie rūpinasi tik savimi. Juos 
galima pavadinti saumyliais 
arba gudruoliais. Jie pri
klauso prie pašalpinių drau
gijų ar prie apdraudos kom
panijų, kad, ištikus nelaimei, 
gauti sau pašalpą. Bet jie 
niekur kitur neprisideda prie 
jokio draugijinio judėjimo, 
šiame laikotarpyje darbinin
kams yra ko veikti. Visame 
pasaulyje eina visuotina kova 
už taiką. Visų tautybių žmo- 

' nės esti įtraukti į šią visuo- 
ir sunkią kovą. šian- 

yra gyvas. klausimas, 
paliečia visų šalių gy

ventojus. būtent: karas ai’ 
taika? J trumpą laiką jie tu
rės nuspręsti vienaip ar ki
taip. Visi progresyviški susi

vienijimai, visos progresyviš- 
kos unijos ir draugijos kovo
ja už taiką.

Jeigu įvyktų trečias pasau
linis karas, jame būtų varto
jami visi moksliški pabūklai 
ir atominė energija. Tai reiš
kia, jog mažai žmonių belik
tų visame pasaulyje. Vie
nok randasi žmonių, k u - 
rie to visko nemato. Jie 
nepajėgia suprasti to, kad už 
kelių dienų ar savaičių bus 
sumaišyti su žeme ir jokie 
saumylystės motyvai jų neiš
gelbės. Tačiau šiandien jie 
juokiasi iš tų žmonių, kurie 
šį-tą bando veikti. Jie daž
nai ir ironiškai pasako: “Te
gul kiti viską padaro, paskui 
ir mums bus geriau.”

žiūrint į juos visuomenės 
akimis, gal ne vienas paklaus: 
kokia nauda iš jų? Kas to
kio, jeigu jie vadinasi laisva
maniais ir neina į bažnyčią? 
Jeigu tūli žmonės nebūtų vei
kę prieš religiją, šiandien ne
būtų jokios laisvamanybės!

Šiandien politika užima 
svarbesnę rolę, negu ekono
mija. S. B.

Montreal, Canada
Linksmas Margučių Balius

Velykų švenčių proga, pro
gresyviai šios kolonijos lietu
viai, po vaišių namuose, apie 
pavakarę, gana gražus būre
lis susirinko į Point St. Char
les svetaine, kur labai links- 
mai praleido laiką bedaužy- 
dami margučius, besivaišin- 
dami. Visi skirstėsi į namus 
geroje nuotaikoje. Dauguma 
šios kolonijos lietuvių pralei
do šventes linksmai, priva
čiuose p až meiliuose.

★
Daug Svečių Laike Švenčių

Švenčių proga, mus aplan
kė sekanti svečiai-viešnios.

Nellie Kielaitė (Mitkus) su 
savo vyru lankėsi pas Kiekis. 
Jie atvyko su savo karu iš 
New Yorko.

Sophie Juškevičaitė su savo 
vyru atskrido iš Kalifornijos 
atlankyti savo tėvų. Jie čia 
dar pabuvo savaitę laiko.

Drg. Alanskienės sūnus su 
marčia — Germanai iŠ ’ To
ronto. taipgi jos anūkė ir A. 
Vilkelienė, viešėjosi pas A- 
lanskius. •

★
Praleido Šventes Amerikoj

Prieš pat šventes drg. V. 
Verbylieng išvyko į New 
Yorką aplankyti savo sergan
čią tetą ir kitus gimines.

Drg. M. Tamašauskienė iš
vyko j Torontą pas savo sūnų 
ir marčią praleisti šventes.

A. Mikulis taipgi išvyko į 
Ameriką savo asmeniniais 
reikalais.

Padaryta Sunki Operacija
Balandžio 10-tą dieną Ge

neral ligoninėje (Dorchester, 
netoli St. Lawrence) padary
ta didelė operacija drg. Jonui 
Jonikiui (verdūniečiui). Li
gonis yra labai nusilpęs.

Balandžio 7 d. mėsos ma
lama mašina nusipiovė galą 
piršto Pakulienė, vilamordie- 
tė. Kelias dienas teko gulėti 
ligoninėje, o dabar gydosi na
mie. .

Velykų dieną ištiko nelaimė 
J. Pečkaitį, važiuojant auto
mobiliu. Pateko tarp dviejų 
taksi ir jo karą labai sudau
žė. Laimė, kad patį karo vai
ruotoją mąžai sužeidė.

Skundžiasi reumatizmu ran
kose drg. V. Knistautienė. Ji 
lanko daktarus.

B. Tamulytė ruošėsi eiti 
ant tonsilų operacijos. Nete
ko sužinoti, ar jaui operacija 
padaryta.

šiuos žodžius rašant, šaltis 
smarkiai kamuoje drg. E. Vil
ki- *

Daug Sužiedotuvių
Šiais metais Velykos buvo 

gausios susižiedotuvėmis. Vi
sa. eile jaunimo susižiedavo. 
Štai jie seka: >

Lilija Kleiziūtė - Nadeau 
susižiedavo su Robert Wright, 
anglų tautybės vaikinu.

Annie Navickaitė su Jonu 
Biudėnu. Jonas yra naujai 
atvykęs lietuvis. Jų vestuvės

Cliffside, N. J.
Puikiai Pavyko Parengimas

Balandžio 23 d. vietos LLD Į 
77 ir LDS 115 kuopos bendrai j 
buvo surengę atžymėjimą 35 j 
metų ALDLD gyvavimo su
kaktį. Buvo rodoma kruta- 
mj paveikslai. Paveikslus ro
dė Geo. Klimas iš Brooklyno.

j

Pirmoje filmoje buvo at- I 
vaizduojama anglų kalboje Į 
“Mūsų Amerikonai.” šiurpas! 
ir į sielą stringantis iš praei-I 
to karo vaizdas. šiuom lai- Į 
ku, kai visoki “barabanšči- 
kai” spiegia už naujas žudy
nes, tai tas vaizdas buvo la
bai vietoje.

Antra filmą buvo lietuvių 
kalboje. Buvo rodoma veika
las “Paparčio žiedas.” Man 
pirmu kartu teko matyti Geo. 
Klimo rodomus paveikslus ir 
be perdėjimo pasakysiu, kad 
pasikviesdami Geo. Klimą — 
neapsiriksite. Paveikslai spal
vuoti, kalbos ir dainos aiš-1 
kiai ir suprantamai girdimos. ■

Publikos susirinko skaitlin
gai ii' laike programos užsilai
kė kultūringai. Vilnies pa
sveikinimui, jos suvažiavimo 
30 metų gyvavimo proga, 
suaukota $41.

Aukojo: Geo. Barber $5’ 
ii’ $7 prenumerata--viso Si 2.’ 
K. Bevardis — $10. ' Alekas ■ 
Lakštutis — $5. Po $2: K. į 
Devečka ir ALDLD 77 kuopa, i 
Po $1 : J. Lakūnas, K. De-' 
renčius, J. Jurgaitis, Eliz. ! 
Bakūnienė, J. Pečiulis, W. : 
Reich, W. Katinas, B. Na u-1 
džiūnas. S. Valickiene ir W. i 
Petkevičius.

* iMAYWOOD, N. J.
Mirė Augustas Dutkus

Balandžio 21 d. pasimirė sc-1 
nas šio miestelio gyventojas> 
Aug. Dutkus, sulaukęs 7 1 ! 
metus amžiaus. Mirė umu j 
širdies priepuoliu. Iš Lietu-Į 
vos kaunietis, Ukmergės vals
čiaus. Liko moteris, 2 sūnūs, 
dūkto ir 2 seserys gyvena Čia | 
Amerikoje—Brokienė ir Sta
siukaitienė. Palaidotas 24 d. 
balandžio, Lodi, N. J,, kapi-j 
nėse.

A. Dutkus buvo rimtas ir 
draugiškas žmogus. Jis ir 
cliffsidiečiams buvo gerai pa-1 
žįstamas, nes tankiai atšilau- I 
kydavo į C1 iff si d ę, į draugijų j 
parengimus.

K. Darbininkas.

numatomos liepos pradžioje.
A. Milius susižiedavo su 

amerikiete P. Kudirkaite.
Jonas Liepinaitis (rosemon- 

tietis) susižiedavo su francū- 
zų tautos .mergina Denise 
L u reline.

Tony Mickevičius (rosc- 
montietis) ąu Alice Kantau
tas.

Korespondentas. .

g Tel. AV. 2-402G g Į

|DR. JOHN REPSH1S ii

I
 (REPŠYS) g i

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 # i

Nedėliomis ir šventadieniais: g j 
nuo 10 iki 12 ryto. j

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS. |

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PU. G.
Tel. EVergreen 7-6868

Racine, Wis
Atsilankius pas d. W. Kri

zių, pirmininką LDS 164-tos 
kuopos, ir besikalbant apie 
bėgamus klausimus, priėjome į 
iš eilės prie nemalonių įvy-1 
kių, kuriuos matome laikraš
čių pranešimuose, kaip mūsų 
Smetonos ir Hitlerio auklėti
niai puola progresyvių mitin
gus ir parengimus .

Jie čia suvažiavę Ameriko
je su pagalba vietos reakci
ninkų, ypatingai klerikalų 
vadų, kelia savo “šturminin- 
kų kultūrą,” daužydami lan
gus ir užpuldami sau nepa
tinkamus asmenis, pavyz
džiui, Antaną Bimbą Cleve- 
lande.

' Walteris Krizius sakė, 
džiaugiuosi, kad nepaklausiau 
dukters prikalbinėjimo pasi
rašyti afidavitą, užtikrinimą 
savo sesers sūnui-dipukui pas 
save atvykti. Skaitaus laimin
gas, sakė jis, kad neturiu prie 
savęs, nes jei turėčiau, tai gal 
būtų didelė būda ir gėda 
man. Negalėčiau su juo su- 
sirokuoti ir būtų barniai na
muose; gėda būtų su savo 
draugais susieiti turint nacių 
užnuodytu protu giminaitį.

Mūsų pokalbis baigėsi tuo, 
kad Walteris įteikė porą do
lerių į V. Andrulio gynimo 
fondą. Prižadėjau jo prašy
mą išpildyti, jo auką perduo
ti, kur reikia.

Charles Kiselis.

Naujoji Kinija rado daug, 
amerikinių siuntinių

Peking, Kinija. — Kinų 
liaudies valdžia užtiko 
Šanghajaus sandėliuose 50,- 
000 dėžių mašinų, lėktuvų 
dalių ir ginklų, kuriuos A- 
merika buvo sugabenus 
Čiang Kai-šeko tautinin
kams. Bet čiangininkai ne
pasirūpino net iš dėžių tuos 
siuntinius iškrauti.

Sian ir Chungking mies
tuose liaudininkai rado 200 
gerų amerikinių mašinų ir 
2,500 tonų mašininių dalių 
ir metalų.

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė užginčijo 
Anglijos užsieninės minis
terijos pasaką, būk Izrae
lis turįs gana ginklų.

Taip pasakodama, Angli
ja mėgina pasiteisinti, ko
dėl ji viepusiškai ginkluoja 
Egiptą, Saudi Arabiją ir 
kitus arabiškus kraštus. 
Izraelio vyriausybė įtarė, 
kad Anglija ruošia tuos 
kraštus naujam karui prieš 
Izraelį.

! PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

I Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės (May) 2 d., pra- 

| sides 7-tą vai. vakare, Liaudies na
me, 735 Fairmount Avė.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
■ nes turėsime prisirengti prie pikni- 
i ko ir yra kitų svarbių reikalų ap- 
I tarimui. — Sekr. * (80-81)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

•J*

------- ■ ------------------------ ----------------------------------------- --- ----------- ■

EGZAMINT7OJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR l’RITAIKOME
Matthew A.

AKINIUS
**f«XU**'***rt-^«a^ BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ
į DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 426 Lafayette St.
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Newark 5, N. J.1
Tel. ST. 2-8342

I ^=1------------- - ------------------------------------------------U—LIL--------------------------------- !--------------- - ------

MArket 2-5172

J. ROMANM CHARLES
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —SeŠtad., Bal. 29, 1950



ESOI
I Tik Tiek Šiandien...

Jamaica Organizacijos 
Vyks į Gegužinės 
Paradą Husais

So. Jamaica organizacijų 
komitetas skelbia, jog į ge
gužinės paradą. 
New Yorke 
gegužės 
važiuos 
Kviečia

pirmadienį, 
1-mą, jamaikiečiai 

organizuotai, busais. 
kaimynus keliauti sy

kiu. Tikisi sudaryti apie 150 
asmenų būrį.

Bušai išeis 2 vai., nuo 107- 
0 1 New York Blvd.

Paskutinis Pakvietimas

M. Svinkūnienč
iš Waterbury, Conn.

Kalbės temoje 
kokią jis teikia 
gaus sveikatai.” 
b ės 
n is, 
n ai

“Pasnikas ir 
naudą žmo- 
Taipgi kal- 

J. W. Thomsonas, vieti-
apie: Virškinimo orga- 
ir maistas,” taipgi ro- 
paveikslus.

Prakalbos įvyks balandžio 
30-tą, šį sekmadieni, Liberty 
Auditorijoje, kampas Atlan
tic Avenue ir 110th Street,

katos Kultūros Klubas kvie
čia visus. Pradžia 2 valandą.

Komisija..

Daugiau Sveikinimų 
Vilniai

Gražiai auga skaičius brook
lyniečių, kurie siunčia svei
kinimus Chicagos 
Vilnies šėrininkų 
mui. Jonas Gasiūnas 
kiną su $2, S. Dzūkas—su $2, 
Anna Q water atminčiai velio- 
nies Stanislovo 
sveikina Vilnį su 
lynietis—taipgi su

Visiems dėkui. 
Kas daugiau?

siunčia
dienraščio 
suvažiavi- 

svei-

Brook

ŠOKIAI
(Betty Brable 
kuo puikiausiai)

MUZIKA
Gražiomis
TECHNI-SPALVOMIS

Nepraleiskite Smagaus

WABASH
AVENUE

su
BETTY GRABLE

VICTOR MATURE 
PHIL HARRIS

o scenoje
LOUIS ARMSTRONG 

ir CHICO MARX
ROXY

7th Ave ir 50th St.

BOKITE BAZARE ŠIO SEKMADIENIO 
POPIETĮ, LIBERTY AUDITORIJOJE!
Bazaras įvyks balandžio 30-tą (rytoj). Pradžia 2 vai. 
Šokiai 5-tą. Išparduos daug daiktu, žemomis kainomis

ŠIMTAI ORGANIZACIJŲ, TŪKSTANČIAI

Darbiniu kų 
už

ir

Užstreikuoty Pastatų 
Gyventojai Dabar 
Pasivaikščioja Laiptais

Praėjusį ketvirtadienį New 
Yorko centralinėje dalyje su
streikavo apie tūkstančio di
džiųjų apartmentinių pastatų 
prižiūrėtojai. Stoką to “men
ko dalyko” — tarnų — ypa
tingai pajuto gyvenantieji 
kelioliktame aukšte.

Šiandien norime tik visiems priminti, kad Ameri
koj gimęs ir augęs lietuviškas jaunimas gyvuoja.

Jei netikite, tai ateikite Į LKM ruošiamą spek
taklį “Proga Kiekvienam” sekmadienį, gegužes 7 
d., 4:30 vai. popiet, Liberty Auditorium, ir persi
tikrinsite, kad mūsų jaunimas ne tik gyvuoja, bet 
ir veikia kultūriškai.

Svečiai Vieša Padėka

patarnavimą; ir visiems ki
tiems už atsilankymą Į šerme
nis ir palydėjimą i kapus. O 
ypač draugui Bovin ui už to
kį gražų pagarsinimą svetd'ft 
nėję pertraukoje vaidinimo’ 
“Nesusipratimas.”

Stanislovas 'Paulauskas at
vyko iš Lietuvos 1907 metais, 
pas brolį Petrą į Stockton, 
Mass. Buvo iš Telšių apskri
ties, Luokės valsčiaus, Ušnė
nų kaimo.

Taigi, dar kartą tariu šir
dingą ačiū visiems už suteik
tas simpatijas ir kuo nors 
pagelbėjimą. O jam—

! amžina ramybė!

Nesveikavęs apie savaitę 
laiko, išsiskyrė nuo mūsų 
Stanislovas Paulauskas 22-rą 
balandžio, šių motu. Buvo 
palaidotas 25-tą balandžio, 
Alyvų Kalnelio Kapinėse.

Šiuomi noriu išreikšti di
džiausią padėką visiems 
tiems, kurie prisidėjo savo 
patarnavimu ir patarimais: 
direktoriui Matthew P.' Ballas 
už suteikimą Funeral Home, 
Albert J. Balton - Baltrūnas, 
manager, už labai mandagų

Stasys Jasilionis, ilgametis 
ir nuolatinis Laisvės bendra
darbis, grįžo iš Floridos ge
rai pasilsėjęs. Grįždamas na
mo į Binghamton, N. Y., bu
vo užsukęs atlankyti ir brook- 
lyniečius. Nuo Valilionių, pas 
kuriuos buvojo, ii* nuo kitų 
atvežė linkėjimų. čionai ap
sistojęs, apsinakvojęs ' buvo 
pas woodhaveniecius, 
čius Laisvės prietelius 
Oną Titanius.

Greta kitko, poetas
nis matė brooklyniečius vai
dinant “Nesusipratimą,” tą 
patį, kurį šį sekmadienį 
brooklyniečių Lietuvių Liau
dies Teatras statys New Ha
ven e, o gegužės 21-mą — 
Hartforde.

ATMINČIAI
Stanislovo Paulausko atmin

čiai paaukoju $20 Laisvės 
reikalams, $5 Vilniai, ir $5 
apsiginti nuo užpuolikų ant 
p rogresy v i ų j u dėjimo.

Anna Quater.
628 East 14th St.

Kol kas, žinoma, jie tebe
turi telefoną, tad krautuvės 
savininkui įsako, ko jiems 
trūksta. Vienok prekybinin
kai tuojau pradėjo pajusti, 
kad pristatymas prekių į na
mus per patarnautoją atsieis 
per brangiai. Ir prekių išne
šiotojai, kuriais, didžiumoje, 
yra jauni berniukai, pradėjo 
kuždėtis tarpusavyje, jog 
pristačius į namus keliolikta
me aukšte prekes ponios ne 
tik kad neprimeta “tipsų,” j 
bet tūla nei dėkui nepasako.!

Stasį ir

sas atsišaukė j savo nares 
pritarėjas, į visas mylinčias 
taiką ir savo vaikus moteris 
ir motinas atvykti Į jų divizi
ją. Motinos mažus kūdikius 

i vešis vežimėliuose. I
ir di-Į vyresniems,

pašalpirtė, tiimis 
visomis tautinėmis dytos

ir Liau-

Paradas prasidės 2 vai. Maršuos nuo 39tb St. ant 8th Ave. 
iki 17th St., 17-ja Į Union Square. Baigsis apie 8 vai.
Lietuviai susirinks 5 vai, 38 St., tarp 8th ir 9th Avės., 
už IW0 tautiniu organizacijų

Daugybė unijų, su skaitlin
gais savo lokalais, su tūkstan
čiais narių, tūlos ištisos šapos 
maršuos
dies Gegužinėje 
darbus, už teises.

Marguoto j uose 
d žioji liaudies 
IWO, su 1 ' 
sekcijomis, su skaitlingomis I paprastieji 
kuopomis, kuriu pridaigstytas 
pilnas visas Didysis New Yor- 
kas-Brooklynas ir apylinke.

Maršuos meno ir profesijo- 
nalų, mokytojų ir studentų 
organizacijos;

Moterys Kviečia
Amerikos Moterį] Kongre-

bus
Biskelį 

bet dar negalin- 
vaikščioti, bus pasam- 
“karusėlės,” autobusai, 

„i auto. Vyresnieji 
maršuos su motinomis.

Motinu būrys su 
susirinks 3 vai., 38 
10 ir 11 th Avės.

Moterų vyriausi 
Taikos, mokyklų, 
vių vaikams, no
hydro g e n i n i ų bombų.

kūdikiais
St., tarp

obalsiai: 
prižiūrėtu- 

atominių, ne

Jasilio-

JOSEPH BAETAITIS
BAR & GRILL

Mokiniai Tebemaršuo- 
ja už Geresnę Alga 
Mokytojams

ls i n i u 
raščio

Balandžio 27-tos priešpieti 
Queens apskrities mo- 
pramaršavo pro dien- 
Laisvės spaustuvę ke- 
New Yorko City Hali.

Mokiniai, jų delegacijos, jau 
kelinta diena vyksta tenai 
protestuoti, kad valdžia ne
skiria mokytojams pakanka' 
mo algos priedo.

Parkway, prie James Madi
son High. Gal jie norėjo te
nykščius apie savo žygį in
formuoti, gal juos su savimi 
iškviesti. Ton langai buvo 
pilni vaikų, bet laukan tiktai 
maža grupė ištrūko — durys 
buvusios jiems užrakintos.

Nuo šios, Lincoln jaunuoliai 
numaršavo Bedford Ave. prie 
Midwood High. čia jie su 
mokiniais matėsi. Viršininkai 
pasiūlė midwoodieciams pa
laukti šeštadienio. Vaikai at
sakė. kad šeštadieniais majo- 

niekad nebūna 
Tada jiems pasiū

lė eiti po mokyklos valandų, 
tačiau būrys mokinių, delega

tą pasiūly
si! lincolnie-

Keltuvų operuotojai strei- 
kieriai sako, jog jie tiek pa
liegėlių nesitikėjo esant visa
me mieste, kiek dabar atsira
do viename tiktai jų aptar
nautame name. Sako, visi 
dejuoja turį blogas širdis, 
skaudamas kojas, dusuli ir 
dar ką, visi maldauja kcldi- 
nėti juos keltuvais. Dauge
lis esą šaukę miesto sveikatos 
departmentą sudrausti strei- 
kierius.

Departmentas palaiko bu
dėtojus keliuose užstreikuotos 
srities centruose. Tačiau pra
šančioms nukeldinti šuniuką 
pasibėginėti ponioms atsisako 
pagelbėti. T.

ras

J Cranford, N. J., pas savo | 
dukterį ir žentą su šeima, pas j 
Eugeniją ir 
liūs, atvyko 
žymioji 
atskrido

Eugenijų Stane- 
iš Kalifornijos 

darbuotoja Ksavera 
savo unijos reikalais.

viešnia sakėsi atvy- 
Darbai reika- 

ne už ilgo grįžti priė 
kelionėje atgal norinti 

su-

kusi neilgam.
Jauja 
ją, o
užsukti j Vilnies šeri n inkų
važiavimą, Chicagoje.
čiau nors trumpam, laikui 
lankė ir laisviečius.

Vanduo rezervuaruose 
kilęs iki 81.7 talpos.

PARDAVIMAI

at-

pa-

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T O N
EVergreen 4-9407 ® J J ’ 1 O ■ i

SHUFFLE BOARD

Pirmosios mokinių grupes 
buvo prie City Hali nuvyku
si os bal. 25. Valdžios pareigū
nai nesiteikė su mokiniais ma
tytis nei žadėjo patenkinti į 
mokyto jų reikalavimus. Tro-į 

i čiadienį mokiniai 
| i o prie City Ha 
i masiniai, sakoma.
; su vyko virš 15,000. 
pasiuntė prieš 
neleido susirinkti 

; nion. Kai kur, 
j mokiniai, neleido 
j way stočių išeiti.

Mokiniai dėl to noišsigan- 
į do. neatsitraukė nuo
■ padėti iškovoti savo 
tojams pakankamesnį
n imą ir sau geresnį apmoky-

I mą. Jie žadėjo mobilizuotis 
i ir‘veikti tol, 'kol majoras teik-
■ sis su jais ne tiktai matytis, 
j bet ir pažadėti, daugiau pa
skyrų švietimo reikalams.

SUSIBŪRĖ VISA MOKYKLA

ei ja. atsisakė ir 
mą priimti, išėjo 
čiais.

EKSKURSIJOJ I CITY HALL
jau pradė- 

[ marguoti 
per dieną 

Valdžia
juos policija, 

vienon mi
šku nd ži as i 

nei iš sub-

tikslo 
m o ky
at 1.v gi

Greta minėtųjų, žymią at
stovybe turėjo: Girls Com
mercial, Boys’ Manual Train
ing, Thomas Jefferson, 
Franklin K. Lane, Haaren, 
Julia Richman. Brooklyn 
Tech, George Westinghouse, 
Manhattan High 
Aviation Trades, 
York Vocational, 
Washington, 
ring,
Vocational, 
stovybe buvo 
mokyklų.

RIMTIS

Balandžio 26-tą štai kokių 
įvyko veiksmų :

Abraham Lincoln High 
apie 3,000 mokinių susibūrė 
prie savo mokyklos jau 9 vai. 
ryto. Su birbynių benu, di
džiuma jų numaršavo Ocean

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!
ARTKINO PERSTATO

Užsceninc abiejų pusių istoriją apie
SENSACINGIAUSIĄ KARO Mūši

“THE VICTORS
and the VANQUISHED”

Laimėjusią 1950 m. Stalininę Dovaną
PAMATYKITE,

Von Pauluso ir 97,000 kareivių pasidavimas!
300,000 vyrų suveržia plieno lanku!
Milžiniški mūšiai, dar niekuomet pirmiau nepaveiksluoti!

Stebinanti "Pirmojo Fronto" užbaiga!

nm Ii NT UV 7th Ave. tarP 42 ir 41 Sts-
01/llWDl Tel..' WI 7-9686

School of 
East New 

G e o r g e 
Washington Ir-

DeWitt Clinton, Bronx 
Po mažesnę at- 
iš daugelio kitų

nu

PAVADAVO 
JUOKUS

Nuostabiai pakitusi matėsi 
otaika vykstančiuose mo-

kyklosna jaunuoliuose ket
virtadienio rytą, po to, kada 
majoras, vieton tėviško su 
vaikais pasitarimo, atsiuntė 
prieš juos lazduotus policis- 
tus ir raitelius. Pirm šio in
cidento vaikai juokaudavo, 
vienas kitą erzindavo trau
kiniuose. šį rytą — vieni už
simąstę, tylūs, svarstė, kokia 
bus ši ir rytdiena. Kiti, bū
reliuose diskusavo savo pro
blemas. Vaikai sako:

Prie stokos tinkamų mo
kyklų pridėk stoką mokytojų, 
bus nebeįmanoma mokytis. 
Nuo sumažėjusio mūsų ištek
liaus atimk dar progas susi
rinkti ir žaisti bei užsiimti sa
viveikla, liksimės pusmiriais 
dvasioj ir kūnu. Tokiais mus 
nori paversti neigdami mūsų 
mokytojų reikalavimus. G-s.

Brooklyno prokuroras Mc
Donald pasišaukęs kvosti ad
vokatą, kuris išimdinėjo po 
kaucija ir gynė teismuose 
gemblerius. , Raginsią išduo
ti klijentų paslaptis.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 2 d. įvyks LDS 1 kuopos 
susirinkimas L. A. P. Kliubo sve
tainėje, 280 Union Ave., Williams- 
burge. Pradžia 7:30 vak. Visi nariai 
turėtų atsilankyti, nes bus beravi
mai už kandidatus į Centro Komite
tą, taipgi turėsime išrinkti delega
tus į LDS seimą, kuris įvyks pra
džioje liepos mėn., Richmond Hill, 
N. Y. ■— M. Stakovas, prot. sekr.

(80-81)

Naudokitės Proga! Pigiai parsi
duoda 8-nių šeimų namas, labai ge
rose sąlygose, Williamsburgo apylin
kėje. Prašome šaukti: LA 5-3638 

(80-85)

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.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

RIDGEWOOD-BROOKLYN,

LDS 103 kp. ir Maspetho LDS 14 
kp. bendras susirinkimas jvyks an
tradienį, gegužės 2 d. Pradžia 8 v. v. 
Shapolo i)' Vaidinio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklync. Abiejų kp. na
riai skaitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime ir pasižiūrėkit į mokes
čių knygele, gal jau reikės užsimo
kėti. P. Babarskas, prot.

(80-81)

C. BROOKLYN
46 kp. susirinkimas

sekr.

įvyksLDS 
trečiadienį, gegužės 3 d., 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Nepriguimingo Kliu- 
bo name, 269 Front St. Prašome 
Visus narius dalyvauti, nes turėsime 
LDS Centro Valdybos balsavimą ir 
kai kuriuos kitus reikalus aptarti.— 
Sekr. (80-8)

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS '

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

Parsiduoda namas su gerai išdirb
tu restauranto bizniu, kuris turi pil
nus gėrimų laisnius (Bar and Grill). 
Tas biznis čia eina nuo 1933 motų 
su geriausiu pasisekimu.

Namas dviejų aukštų, dviem šei- 
mon po .8 kambarius. Kaina labai 
prieinama, nes savininkas pasitrau
kia iš biznio — poilsiui. Prašome 
kreiptis > 406 So. 3rd St., Brooklyn,

PAJ1EŠK0J1MAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 50 
ar viršaus metų. Prašau rašyti an
glų kalba, nes aš lietuviškai nemo
ku skaityti. Rašydami adresuokite: 
T. S., 110-12 Atlantic Ave., ’Rich
mond I-Ii 11 19, N. Y.

(77-86)

SHALINS
' ' (Shalinskasj
FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

j (at 'Forest Parkway Station) I
Woodhaven, N. Y.

s Suteikiam garbingas laidotuves i 
į Koplyčias suteikiam nemokamai t 
S visose dalyse miesto. c
1 Laidotuvių Dircktprlai: >

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi svietą pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

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

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVėrgreen 4-8174

*136* *136*

TELEPHONE

STAGG 2-5048

RES. TEL.

HY. 7-3081 ’

*06^

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Bal. 29, 1950




