
dvylekiu.

i!
sprendžia.
BIMBA

Gerai ir gražiai. 
Tos mūsų sesutės. 
“Proga Kiekvienam.” 
Vėl su savo 
Kur tada?
Tegu] žmonės 

Rašo A.

H

Daugiau negb šimtu pro
centų pavyko bazaras Kultū
riniame Centre. Rengėjai 
džiaugiasi. Taip ir reikia: nei 
šaltas oras, nei piktas lietus 
pažangiųjų lietuvių nesulaikė 
nuo savo pareigų. Jie atėjo,, 
jie turėjo “good time,” jie 
parėmė savo organizaciją.

Taip pat labai gerai pavy
ko savaitė anksčiau tam pa
čiam Kultūriniam C*.nitre ML 
žaros pjesė “Nesusipratimas.”

Šį sezoną veikiausia daug 
kur jau nebebus galima su
spėti. Bet su šia įspūdinga 
pjese Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras turėtų pasi
leisti svietan ilgam maršrutui 
ateinantį rudeni. Apie tai 
pagalvokime. S v a r niausią : 
iš anksto reikia susitarti su 
Teatru ir laiku pakviesti.

Be to, aš manau, veikalas 
turėtų būti antru kartu suvai
dintas tam pačiam Brooklyne. 
Taipgi, žinoma, kitą sezoną.

s Beveik viską 
sesės moterys.

Dar grįžtu prie sekmadie
nio bazaro. 
tvarkė mūsų
Net nebežinau, iš kur pas jas
atsiranda tiek energijos ir 
pasiryžimo. Nežinau, nė kas 
būtų su mūsų visais parengi- 

d id ei ė 
moterų

mais. jeigu ue t 
Brooklyno veikliųjų 
grupė.

Aš žinau, kad jos’dirba dėl 
idėjos ir mažai tepaiso. ar 
kas jas girs, ar peiks. Bet 
vistiek būtu gražu, jeigu lai
kas nuo laiko ne tik jų var
dus, bet ir ju veidus pamaty- 
tumėme laikraščiuose. Gal 
galima būtu kada nors su
kviesti jas krūvon ir nutrauk
ti paveikslą.

Tegul visas svietas pasi
džiaugia jų gerais darbais ir , 
pasididžiuoja j u gražiais lie-1 
tu v iškaiš veidais. Nors jau Į 
tiek jas reikėtų pagerbti.

Pasakysiu : 
šykštūs1 su 
mūsų eilinių

mes per daug 
populiarizavimu 

veikėjų.

dar viena
Ar tik

mūsų 
neuž-
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AUKšC. TEISMAS ATMETĖ Vėliausios Žinios
KOMUNISTŲ VADO EUG 
DENNISO APELIACIJA
Dennis nuteistas 1 metus kalei 
neva už paniekinimą Kongreso

TOKIO. — Generolas Mc- Budenzo 
Arthur 
dienus Japonijai, išleido vęs 
gegužinį pareiškimą, ragi n- gir 
damas uždraust japonų Ko-itas 
munistų Partiją.

ir Fredos Utley 
amerikinis koman- pasakas, kad Lattimore bu- 

komunistas ir veikęs, 
kaip “Sovietų agen- 

amerikinėje valdžioje.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Richmond Hill 19, N. Y.
Tel- Virginia 9-1X27-1828

Dienraščio XXXII.

MILIONAI DARBININKŲ
DALYVAVO GEGUŽINĖSE
DEMONSTRACIJOSE

Washington, 
čiausias Jungtinių Valsti
jų Teismas 5 balsais prieš 
2 atmetė komunistų Parti
jos 
Denniso prašymą, 
svarstytų jo 
prieš apskrities 
nuosprendį.

Federalinis 
teismas 1947 metais nutei
sė Dennisą vienus metus 
kalėti už tai, kad Dennis

7 J *“paniekinęs” Kongresą. Pa
niekinimas buvęs štai ka
me:

Neamerikinės Kongres
manų Veiklos 
neleido Dennisui padaryti 
pareiškimo, kuomet komi
tetas pirmą kartą pašaukė 
Dennisą į kvotimus. Dennis

sekretoriaus Eugene 
kad 

apeliaciją 
teismo

— Aukš-[ todėl paskui atsisakė va
žiuot į Washingtona, kuo
met Neamerikinis Komite
tas šaukė jį antru kartu į 
kvotimus.

Denniso apeliacija Aukš
čiausiam Teismui buvo pa
remta ypač tuom, kad fe- 
deralio apskrities teismo 
džiūrė prieš jį buvo suda
ryta daugiausiai iš valdžios 
samdinių.

Aukščiausio Teismo tei- 
! sėjas Felix Frankfurter, 
balsuodamas už apeliacijos 
priėmimą, smerkė valdžią 
už jos samdiniu naudoji
mą džiūrėse dėl politinių 
bylų. Frankfurter pareiš
kė, jog tokie džiūrės nariai 
jaučiasi priversti taip 
spręst, kaip valdžia pagei-

apskrities

Komitetas

Amerikos armija daro 
didžiulius pratimus

Nauja 'liudytoja” Freda 
Utley siiklimpo pasakoj 
prieš prof. Lattimore

MOSINEE, Wis. — Šio 
miestelio valdžia ir ameri
kiniai legionieriai, su pa
galba išmestų iš Komunistų 
Partijos šnipų Gitlowo ir J. 
Zacko Kornfedd-erio, suruo
šė Pirmojoj Gegužėj savo-

FORMOZA. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai For- 
mozos saloje areštavo 1,200 
tariamu komunistu. Sako, 
kad tai esą iš Kinijos atsių
sti liaudies partizanai ka-. 
rui prieš Čiango valdžią'tiška vaidinimą, kaip ko- 
Formozoje. !munistai, girdi, užėmę mie

stą, areštavę kuingus ir mi- 
nyškas ir grūmoję iššaudy
ti valdininkus.

Miestelio majoras Ralph 
E. Kronenwetter bevaidin- 
damas taip nusigando, kad 
susirgo širdies priepuoliu.-

Komunistai plačiai pa
skleidė lapelius apie tą fa
šistinį lošimą ir apie tik
ruosius žmonių reikalus.

Skaitlingos demonstracijos 
Italijoj, Japonijoj ir kitur

WASHINGTON.— Nea- 
merikinės Kongresmanų 
Veiklos Komitetas prita
riančiai svarsto Mundto po
licinės valstybės bilių prieš 
komunistus.

WASHINGTON. — Pro
fesorius Owen Lattimore 
antradienį atsakinėjo Sena
to komisijai į šnipo Louiso

AUSTRALIJOS UNIJ1STAI 
CINĄ KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Maskva. — Didžiajamei 
Pirmosios Gegužės parade 
Maskvoj maršavo 2 mil ie
nai kariškiu ir civiliu žmo
nių.

Svetimu kraštu atstovai c *-

ypač stebėjosi oro paradu, 
kur skraidė šimtai rakieti- 
nių lėktuvų ir didžiųjų nau
jo vinių bombanešių. Oro 
paradui vadovavo premje
ro Stalino sūnus gen. Vasi- 
lius Stalinas.

Roma. — Faktinai visi 
fabrikiniai Italijos darbi
ninkai šventė Pirmąją Ge
gužės. Romoje demonstra
vo bent 
Milane 
200,000; 
nuoj po

100,000 darbininkų, 
400,000, Turine 

Neapolyje ir Ge- 
150,000.

Tokio. — Minint Pirmą
ją Gegužės, pusė miliono 
darbininku susirinko, i de
monstracijos mitingą Im
peratoriaus Aikštėje Japo
nijos sostinėje, Tokio.

London. — Edinburgbe, 
Škotijoj, 30,000 angliakasių 
demonstravo, minėdami 
Gegužės Pirmąją. Demons
trantai reikalavo uždraust 
atomines bombas ir taiky
tis su Sovietų Sąjunga.

Southern Pines, N. C. — 
60,000 amerikinės kariuo
menės ir 600 lėktuvų daro 
plačius manevrus; ypač la
vinasi suderinti lėktuvų 
i veiksmus su armijos žygiais 
ant žemės.

Pratimuose dalyvauja ir 
4,000 oro kareivių - para- 
šiutistų. Jie rodo, kaip nu
šoktų į priešo užnugarį ir 
kontr-atakuotu. v

Washington. — Valsty
bės, vidaus reikalų ir karo 
departmental patarė priim
ti Hawaju teritoriją 
49-tą valstiją.

kaip

parašė;

O dabar 
visų pareiga, 
baigsime šį sezoną su Brook
lyno Lietuvių Kalbos Moky
klėlės parengimu ateinantį 
sekmadienį (geg. 7 d.)? Tai 
irgi bus Kultūrinio Centro 
auditorijoje.

Juozas Byronas
veikalą “Proga Kiekvienam.” 
Vaidins mokyklėlės vaikai.

To veikalo neskaičiau, mo
kinantis nemačiau. Bet gal 
kaip tik todėl juo labiau trau
kia tą vaidinima pamatyti? 
Jau ir įžangos tikietą turiu.

Lai šis paskutinis naudin
gas parengimas būna tikrai 
dideliu, tikrai skaitlingu! Už
darykime sezoną su garsiu 
“bang”!

Kaip ilga yla iš maišo, taip 
savo 

visam 
reika- 
Jung-

Irano fanatikai 
nužudė 12 žydų

Teheran, Iran. — Fana
tiški Sunni mahometonai 
užmušė 12 žydų ir išžagino 
kelias žydaites Kurdistane, 
šiaurvakariniame Irano 
ruožte, kaip praneša žydų 
vadai. Gresia pavojus vi
siems dvylikai tūkstančių 
žydų Kurdistane.

Washington. — Seniaus 
buvusi anglų komunistė 
Freda Utley “liudijo” pir
madienį tyrinėjančiai Sena
to komisijai, kad profeso
rius Owen Lattimore rė
męs komunistinę politiką. 
Bet kai Freda buvo tiesio
giniai užklausta, tai atsa
kė, kad ji neturi jokio Įro
dymo, ar Lattimore bet 
kada priklausė Komunistų 
Partijai.

Freda Utley, 1939 metais 
išbraukta iš Anglijos Ko - 
munistų Partijos, buvo pa
šaukta patikrinti republi- 
kono senatoriaus Joe Mc
Carthy plepalą, kad Latti
more, “tarnaudamas Ame
rikos valstybės departmen- 
te, buvęs vyriausias Sovie
tų agentas” Jungtinėse 
Valstijose.

Freda kiek laiko atgal 
tarnavo amerikinėje komi
sijoje Čiang Kai-šeko tau
tininkams remti ir už tai 
gaudavo po $600 algos per 
mėnesį.

Sydney, Australija. — 
Amalgamated Mašinistų 
Unija priėmė rezoliuciją, 
kuri smerkia valdžios pa
siūlymą seimu1’ uždrausti 
Komunistų Partiją. Ši uni
ja su 19,000 narių pasižada 
visomis jėgomis kovoti, 
kad sumuštų valdžios su- j 
manymą prieš komunistus.'

I

Melbourne ir kituose 
Australijos miestuose įvy
ko daugmeniškos demon
stracijos prieš tą valdžios 
pasimojimą. Kalbėtojai įs
pėjo, kad valdžia, rėkauda-

ma prieš komunistus, sie
kia sunaikinti pilietines 
Australijos žmonių laisves.

Stanley Moran, Sydney 
uosto Laivakrovių Unijos 
iždininkas užreiškė, jog 
streikais kiekvienoje darba
vietėje bus kovojama prieš 
valdžios užgaidą sunaikint 

i Komunistų Partiją.
Komunistai ir progresy

viai jų bendradarbiai va
dovauja septynioms di
džioms Australijos uni
joms — angliakasių, maši
nistų, metalistų, laivakro- 
viu ir kt. v

Kinijos liaudininkai 
reikalauja priimt juos 
Į Jungtiniu Tautu komisiją

Piety Afrikos policija 
nušovė 11 negru

Berlin. — Rytinėje, so
vietinėje Berlyno dalyje 
350,000 žmonių dalyvavo 
Pirmosios Gegužės demon
stracijoj.

Komercinė spauda rašo, 
kad anglų, amerikonų ir 
francūzu užimtame vakari
niame Berlyno ruože “500,- 
000” demonstravę i prieš 
komunistus.

Naciški padaužos- Iš va
karinio Berlyno laidė ak
menis į rytinio Berlyno po
licininkus.

Varšava. — Gegužinėje 
demonstracijoje Varšuvoj 
maršavo 700,000 žmonių.

Mexico City. — Minint 
Pirmąją Gegužės, čia gat
vėmis maršavo 200,000 
darbininku.

Francijos valdžia vis 
rekrutuoja nacius

Herbert Hooveris su 
dvylekiu išlindo ir nori 
svietui diktuoti. Jis 
lauja, kad dabartinės
tinės Tautos būtų pasiųstos 
velniop, o iu vieton suorga
nizuota tokia tarptautinė, 
kurion, kaip jis sako, “komu
nistinės šalys” neturėtų pro
gos nė vienos nosies įkišti!

Atrodo, kad Jungtinės Tau
tos yra amerikiečių kišenėje. 
Mes su jomis galime pasielg
ti taip, kaip mums paliepia 

• mūsų Hooveriai. Sugriaukime 
viena tarptautinę, susikurki
me kitą, kurioje mes galėsime 
bosauti be jokių ceremonijų!

Taip mano Hooven’s, bet 
taip svieto reikalai dar neina.

Tik vienas yra pavojus:
Hooverį už tą prakalbą labai 
karštai pasveikino mūsų pre-

(Tąsa ant 5 pusi.)

Amerika padiktavus biliy 
prieš Austrai, komunistus

Maskva. — Sovietų radi
jas tvirtino, kad Australi
jos valdžia pagal Amerikos 
įsakymą įnešė seimui pasiū
lymą uždraust Komunistų 
Partiją ir kitas kairiųjų or
ganizacijas Australijoj.

Australijos premjeras 
Robertas Menzies iš pra
džios mane, jog Komunistų 
Partijos uždraudimas per
žengtų tos šalies konstituci
ją, bet Jungtinių Valstijų 
ambasadorius įtikino prem
jerą, kad galima būtų apeit 
konstituciją, — kaip sakė 
Maskvos radijas.

ORAS. — Apsiniaukę šal
toka.

Anglijos darbiečiai 
vos neprakišo seime

Capetown, Pietų Afrika. 
— Negrai darbininkai Pir
mojoj Gegužės demonstra
vo prieš tokius, kurie tą 
dieną ėjo dirbti; baubė 
prieš juos, kaip streiklau
žius.

2,000 policininkų ir keli 
būriai kariuomenės užpuo
lė negrus streikierius -de
monstrantus; nušovė 11 ir 
daugelį sužeidė.

Pietų Afrika yra savi- 
valdinė Anglų imperijos 
dalis.

Wallace raginą Trumaną 
tartis su Stalinu

London. — Konservatai- 
dešinieji Anglijos seime 
pasiūlė numušt alga va- 
žiuotės ministrui Alfredui 
Barnes’ui ir sumažinti lė
šas jo ministerijai. Už pa
siūlymą balsavo 278 seimo 
nariai, lygiai tiek pat ir 
prieš. Bet pirmininkas pa
kėlė ranką prieš pasiūly
mą, ir tiktai tuo būdu jis įsteigti naują, galingą Pa- 
išgelbėjo darbiečių valdžią saulinį Banką, kurį Jungti- 
nuo prakišimo seime.

Lake Success, N. Y. — 
Kinijos Liaudies Respubli
ka pareikalavo priimti jos 
atstovą į Jungtinių Tautų 
ūkinę komisiją dėl Azijos, 
taipgi pašalint Čiang Kai- 
šeko kinu tautininku ats
tovą iš tos komisijos.

Komisija spręs dauguma 
balsų, ar priimt Kinijos 
liaudininku reikalavima.v

Ta komisija surinks 
Bangkoke, Thailande (Sia
me), gegužės 16 d.

Kinijos liaudies valdžią 
pripažįsta 6 komisijos na
riai — Sovietų Sąjunga, 

: Anglija, Burma, Indija,
Offenburg, Vokietija. — iHolandija ir Pakistanas; o 

Francija vis dar rekrutuo-! čiang Kai-šeką remia šeši 
ja vokiečius į francūzu Už- kiti nariai—Jungtinės Val- 
sieninį. Legioną ir siunčia J sti jos, Australija, Filipinai, 
juos į Indo-Kiną, karui' Francija, Naujoji Zelandi- 
prieš Vietnamo demokrati-į ja ir Thailandas.
nę respubliką. i Spėjama, kad Francija

Vokiečiai, buvę Hitlerio : gal susilaikys nuo balsavi- 
kareiviai ir oficieriai, su- mo; tuomet Kinijos liaudi- 
daro jau 40 procentų visų ■ ninku atstovas galėtų 1__
Francijos užsieninių legio
nierių. Francūzu valdžia 
bijo, kad vokiečiai neįsivy
rautų legione. Todėl, sako
ma, dabar priima tik 400 
jų per mėnesį.

(70,000 vokiečių legionie
rių Indo-Kinoj kariauja 
prieš Vietnamo respubliką.)

Amerika duos Argentinai
$125,000,000 paskolos

Washington. — Jungti- 
prez. n^s Valstijos siūlo Argen- 

Trumaną tiesioginiai tartis125 milionus dolerių

Des Moines, Iowa.—Pro
gresyvių Partijos 
Henry A. Wallace, 
Jungtinių Valstijų 
prezidentas, ragino

vadovas 
buvęs 
vice-

su Stalinu dėl taikos.
Kartu Wallace, kalbėda

mas Prairie Klube, siūlė

SINGAPORE, Malaja. — 
Pas Malajos anglus atplau
kė “į svečius” trys kariniai 
Amerikos laivai su 2,000 
jūreivių. Malajos patrijotai 
kariauja prieš anglus.

nes Tautos kontroliuotų. 
Toks bankas turėtų tar
nauti pramonės išvystimui 
įvairiuose kraštuose sakė 
Wallace.

Dabartinis gi vadinamas 
Pasaulinis Bankas yra a- 
merikonų valdomas.

paskolos. Sako, Argentina 
turės už vieną tų pinigų 
dalį pirktis fabrikines ir 
žemės ūkio mašinas iš 
Jungt. Valstijų, o kita da
lim atmokėti skolas už pir- 
mesnius pirkinius iš šios 
šalies.

(Buenos Aires. — Ar
gentinos prezidentas-dikta- 
torius Peronas, kalbėda -

Paryžius. — Šimtai tūks
tančiu paryžiečių dalyvavo 
gegužinėje darbininkų de
monstracijoj.

Fašistų vadas generolas 
de Gaulle suruošė priešin
gą demonstraciją.

Italu streikas prieš 
žandarus žmogžudžius

Roma. — Žandarai už- 
i puolė susirinkusius prie 
darbo biuro bedarbius val- 

būti stiečius Celano miestelyje; 
nušovė du ir sužeidė ketu
ris. Žmonės gindamiesi ap- 
daužė penkis policininkus.

Protestui prieš polici- 
į nius žmogžudžius tapo pas- 
i kelbtas visuotinas streikas 

London. — Jau dvi savai-iChieti, Aquila, Teramo ir 
tės kai plinta šeimininkių 
streikas Anglijoj prieš pir
kimą per brangių daržovių.

Kopūstų svaras lėšuoja
20 centų, skaitant ameriki
niais pinigais; morkų sva
ras 30 centų, iš svetur įga
bentų tomeičių svaras — 33 
centai, o naminiu tomeičių 
svaras net doleris.

Už svarą bulvių mokama 
20 centų; bet bulvės taip 
reikalingos kasdieniniam 
maistui, kad šeimininkės 
nestreikuoja prieš jų pirki
mą, v

priimtas Į komisiją.

Anglės streikuoja prieš 
daržovių brangenybę

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai pa
sakoja, kad Sovietų lėktų-

mas savo seime, kvietė sve- vai talkininkauja Kinijos 
timų kraštų kapitalą į Ar- liaudininkams.
gentinos pramones.) nepatvirtina.

Niekas to

Pescara provincijose.
Nežinia kas užtaisė bom

bą žandarų patalpos darže 
San Damaso mieste. Bom
ba mažai nuostolių tepada
rė. Policija suėmė du nu
žiūrimus asmenis.

Čechoslovakija reikalauja 
sumažini jankių atstovybę

Praga, —r čechoslovakijos 
valdžia pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos dviem 
trečdaliais sumažintų ame
rikinės ambasados narių ir 
tarnautojų skaičių.

Čechoslovakija įtaria, kad 
jankių ambasados pareigū
nai užsiima šnipinėjimais.

Ambasadoje yra 58 ame
rikonai ir 86 samdiniai če- 
choslovakai.

4



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

T h e Laisve, Ine.
Established April 5, 1911

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

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES: Secr.-Treasurcr, WILLIAM CHAPELS
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .........
United States, per 6 months
Queens Co.. per year .............
Queens Co., per six mos..........

$7.00
$3.75
$8.00
$4.00

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

Frederic Joliot-Curie Paleistas.
Žinia apie paleidimą iš Francūzijos Atomo Energijos 

komisijonieriaus vietos didžiojo francūzų mokslininko 
Frederic Joliot-Curie didžiai nustebino visą pasaulį.

Joliot-Curie — vienas žymiausiųjų ne tik Francūzijos, 
bet ir viso pasaulio mokslininkų. Jau seniai, dar prieš 
15-ką metų, jis daug nudirbo atomines energijos atradi
mo srity i. 1935 metais Joliot-Curie už tą savo darbą ga
vo Nobelio dovaną-premiją.

Kol Francūzija nebuvo visiškai “sumaršalinta,” Jo
liot-Curie stovėjo atominio darbo atradėjų ir plėtotoji! 
priešakyj. Bet dabar, kai toji šalis visiškai sukniubo po 
Marshall© plano našta, šis mokslininkas jau nebegeras. 
Jis jau turi būti paleistas iš tų pareigų.

kuo gi Joliot-Curie nusikalto?
Jis nusikalto tuo, kad viešai pareiškė, jog jis stovi 

prieš šaltąjį ir karštąjį karą, kad jis stovi už taiką!
Joliot-Curie tą savo nuomonę pareiškė jau ne kartą; 

paskiausiai ir tvirčiausiai jis tai pasakė Francūzijos Ko
munistų Partijos suvažiavime, įvykusiame prieš keletą

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KODĖL JIE NEGRĮŽO? j

Brooklyn© klerikalinė 
Amerika stebisi, kad atsi-

I randa naujųjų lietuvių imi
grantų arba “dypukų,” ku
rie pradeda pažangiai, blai
vai protauti. Tiesiog esą 
baisu. Amerika rašo:

“Žinoma, galima būtų 
labai nusistebėti, ko tie 
Laisvei palankūs dypukai 
negrįžo namo, į kur juos 
taip kvietė ir kviečia, bet 
smuko į Ameriką, kur pa
tekti buvo ne taip ir leng
va...”

Šis klausimas tuomi keis
tas, kad jį stato naujasis 
Amerikos redaktorius, pats 
būdamas dypuku. Juk jei 
neklystame, tai Albinas 
Gražiūnas yra pabėgėlis. 
Kas jau turėtų žinoti, tai 
jis turėtų žinoti ir tokio 
klausimo nestatyti.

Bet, matyt, žmogus ne
žino, todėl priseina jį ap
šviesti.

Kiek mums žinoma, ne
mažai Lietuvos žmonių bu
vo prievarta išvežti Vokie
tijon verstiniems darbams.

Ten juos užklupo karo pa
baiga ir jie pasiliko Vokie
tijoje. Jie buvo paveikti 
propagandos ir troško pa
siekti Ameriką, kuri, ypač 
po karo taip išvargintiems 
europiečiams, \ jų tarpe ir 
lietuviams, atrodė tikriau
siu rojumi.

Daug lietuvių beg© nuo 
karo fronto ir pateko Vo
kietijon. Jiems irgi Ameri
ka atrodė pažadėtąja žeme 
ir todėl jie stengėsi j on pa
tekti.
'' Visi šitie dypukai nėra 
nusikaltę Lietuvos žmo
nėms. Jie čia pribuvo ir 
tuojau susidūrė su Ameri
kos darbininko gyvenimo 
šiurkštumais. Nesurado 
to rojaus, kurį vaizdavosi, 
būdami Vokietijoje. Štai 
kodėl jie pradeda suprasti, 
kad jie gerai ir išmintin
gai padarys, jeigu čia elg
sis protingai, darbininkiš
kai, skaitys pažangią spau
dą ir dėsis su tais, kurie 
kovoja už visų darbininkų 
būklės 'pagerinimą.

Tokių dypukų vis dau
giau ir daugiau atsiranda.

Jų skaičius nuolatos didės. 
Tai neišvengiama. Juk gy
venimas yra geriausia mo
kykla.

Albinui Gražiūnui sunku 
tą tiesą įsisąmoninti. Jis 
yra vienas iš tų, kurie gerą 
biznį daro iš pabėgėlių 
kurstymo prieš Lietuvą. 
Jie nori, kad visi dypukai, 
net ir tie, kurie nėra Lie
tuvoje papildę jokios kri- 
minalystės ir galėtų leng
vai sugrįžti Lietuvon, taip 
čionai užsilaikytų, jog sau 
Lietuvos duris ant visados 
užsidarytų. Už tai toks 
Gražiūnas ir kiti nusidėjė
liai prieš Lietuvos žmones 
prakaituodami kursto nau-' 
juosius imigrantus prieš 
Tarybų Lietuvą. Jie tai da
rė būdami Vokietijoje ir 
daugelį pabėgėlių., apgavo, | 
jie tą darbą tęsia čionai. 
Dar už tai jie čia gauna 
gerai apmokėti. Jie dirba 
pasamdyti.

Gėdos jie nepripažįsta. 
Sąžinės jie neturi. Jų misi
ja: sugadinti ir pražudyti 
kuo daugiausia naujųjų 
imigrantų.

VISOS ŽMONIJOS BALSAS
Neseniai įvykęs Pasauli-!tarptautinę padėtį, yra su

neš Taikos Komiteto susi- sirūpinę ta padėtimi ir rim- 
rinkimas Stockholme, Švedi- tai trokšta tarpe žmonių 
jos sostinėje, priėmė rezo- ramių santykių atsteigimo.
liuciją, kurią pasirašė pen
kiasdešimt dviejų kraštų 
liaudies atstovai. Toje re
zoliucijoje patiekiami seka
mi reikalavimai:

“Mes reikalaujame besą
lyginio atominių ginklų, 
kaipo agresijos ir masinio 
žmonių naikinimo priemo
nės, uždraudimo ir įvedimo 
griežtos tarptautinės kont
rolės, kad šis nutarimas bū
tų pravedamas gyvenimam

“Mes skaitysime kariniu 
kriminalistu tą valdžią, ku
ri pirmutinė pavartos ato
minį ginklą prieš bile kurią 
šalį.

“Mes kviečiame visus ge
ros valios žmones pasirašy
ti šį atsišaukimą.

“Mes kreipiamės į visas 
socialines, religines grupes 
ir kultūros darbininkus, į 
visus sąžiningus žmones, 
kurie, neatsižvelgiant į savo 
nuomonę dėl priežasčių, ku
rios pagimdė šią įtemptą

“Kaipo pagrindą susita
rimui, mes patariame už
drausti atominius ginklus ir 
pasmerkti tą valdžią, kuri 
pirmutinė tą ginklą pavar
tos.”

Kiekvienas žmogus, ku
riam rūpi taikos išlaikymas, 
mums atrod(^ turėtų pri
tarti šios rezoliucijos reika
lavimams. Kiekvienas žmo
gus, kuris priešingas karui, 
turėtų už šiuos reikalavi
mus kovoti.

“Vilniaus” Viešbučio 
Statyboje

“Vilniaus” viešbučio staty
bos kolektyvas užsibrėžė vieš
butį atiduoti naudojimui šie
met liepos mėnesį. Didžiulia
me pastate vyksta spartūs 
patalpų darbai.

RADVILIŠKIS. — Rozalimo 
pieninės kolektyvas pirmojo 
šių metų ketvirčio gamybinį 
planą jau įvykdė ir viršijo.

savaičių. Mat, Joliot-Curie yra komunistas ir jis, atsis
tojęs suvažiavime atvirai pasakė, kad jis nežada remti 
karo, kurį imperialistai pradėtų, kad jis ir kitus žmones i 
nuo to karo rėmimo sulaikytų, kiek jo pajėgos leistų, jei! 
tokį karą imperialistai bandytų pradėti.

Štai kame šito mokslininko nusikaltimas!
Tiek Francūzijos, tiek kitų kraštų spauda teigia, jog 

mokslininko Joliot-Curie atleidimas iš virš minėtų parei
gų yra padarytas, reikalaujant Amerikos vyriausybei.

Šis Francūzijos vyriausybės žygis, aišku, kenkia ne 
pačiam'mokslininkui, o pačiai Francūzijai.

Žagarės Barboros, Jadvygos, evangelistai ir generolai be armijos
Rašo JONAS MOLIS gėliai padidintų

i “daugiaspalvius”
Evangelija — iš graikų’Mums keista, kad 

kalbos paimtas žodis ir reiš-|Leji veikėjai, 
kla gerą ir linksmą ™ >ą.
Kad tose evangelijose, <u-^uvog “išlaisvinimui” : 
irias vartalioja kunigai ir litavimams — pradėjo da- 

f . ur • i n • • v • i kuriomis žegnoja klūpan-bar ieškoti
Įdomi Lojalumo Demonstracija. Ičius savo tarnus, — mažai kurių daug

Kaip jau žinoma, “lojalumo paradas,” ruoštas balan- lyra gerų ir linksmų žinių, jų 
džio 29 d. Niujorke labai subliūško: temaršavo tik apie 
16,000 žmonių.

Įdomiausia šiame parade reiškinys buvo tas: iš 16,000
žmonių, rodžiusių savo “lojalumą,” tebuvo tik apie 16

įvairius
fondus, čiumi

“išvietin- leiskite, 
tiek daug tų į šventuosius

pavėsyje. Tūnodamas dėsto 
(Draugas — 79 Nr.): “Ka
ro dar neturėtų būti ir tai 
dėl paprasčiausios priežas
ties, kad nėra kam pradėti. 
Dabartinis šaltasis karas 
Sovietų Sąjungai davė ir 
dar tebeduoda daug laimė
jimų. Rusai turi didžiausią 
kariuomenę pasaulyje. Jau 
dabar yra aiškūs busimojo 
karo partneriai ir jų kari
niai potencialai. Šiuo metu 
karinio potencialo persvara 
jokiu būdu nėra Sovietų Są
jungos pusėje. Manęs neįti
kina spaudoj-e keliama bai
mė apie pavojų Amerikos 
miestams nuo rusų atomi
nių bombų.”

Kitas evangelistas (Drau
gas — 81 Nr.) — P. Daili
dė, šaukia: “Kai bolševikai 
turi savo rankose iniciaty
vą ir gali savo ekspansiją 
nukreipti į įvairias vietas, 
kur jie mažiausiai laukia
mi, prieš tą ekspansiją tėra 
vienas vaistas. Tai laisvojo 
pasaulio pareikalavimas, 
kad bolševikai grįžtų į savo 
prieškarines sienas: O kad 
tai būtų efektyvus 
mas, — laisvasis 
turi ginkluotis.”

Anglų apaštalas
sako: “Mūsų būklė, kiek ji 
liečia saugumą, taip jau ir 
tos sąlygos, kurios sėkmin
gai palaiko pasaulio taiką, 

įsisenėjimą” ir bylą pablogėjo. Prileidus, kad 
Amerika turi atominių bom
bų 1,000, o Rusija tik 50, 
tai tos 50 nukris ant mūsų 
ir padarys tokių baisybių, 
kurių niekas nesam paty
rę.”

Džiaugsmo žmogus — 
prof. Vladas Stanka nusa
ko: “Džiaugsmas yra vienas 
svarbiausių elementų civili
zacijos raidoje. Jei turėsime 
galvoje šiandien vykstančią 
konkurenciją tarp dviejų 
didžiulių jėgų, Toynbee te
orija pranašauja pergalę 
bolševikams. Vakarų civili
zacija gyvenanti gerbūvio 
laikotarpį, ji jau pradedanti 
irti ir nedaranti jokios pa
žangos. Tuo tarpu bolševi
kai turi nepaprastai daug 
įvairių bėdų, jiems tenka 
kovoti su milžiniškais sun
kumais netiktai namie, bet 
ir svetur. Einant Toynbee 
dėsniais, jiems priklauso at-

lietuvius” šventųjų skai- 
pralenkti. Nenusi- 
fašistai! Kandida- 

mūsu že- 
‘’darbo,” tiek, belinėje” tikrai yra. Mes vėl 
aiikodami-esi Lie-'pasišauname Zenonui Ivins- 

ir pi- kiui talkininkauti.
Romoje, šv. Petro bazili- 

k?a !alkoje į “altorių garbę” iškel- 
metų tūnojo iii^ sesuo Paula Elzbieta Ce- 
ą dėka vare ri()1L j aJtorių garbę jai 

a"J įkopti pagelbėjo grafaites 
n. jtitulas ir kvėpavimas šv.

- -- &11Pranciškaus Salezo dvasia,
i . a,J^Ps_ .n^°"įkuria ji kvėpavo kartu su 
basi a aikstinejo, lyg’vipniiolčmis seserimis An- mes žvaigždes. Tai kunigai'parketu čiuožinėjo. Tik ret-'lankymo vienuolyne; Tefų 

'įtakoje ji ištekėjo už pagy
venusio vyro. Visi laukė, ka- 
:da prasidės barniai. Bet vel- 
itui. Ji šypsodamasi kalba: 
I “Vargšai, jie mane laiko ne- 
ilaiminga, nes nežino, kur 
lyra laimė.” Čia mes prisi- 

| Naujų šventųjų St. Yla įmename liaudies išmintį: 
priskaito net 8 — savęs ne-1senas kelmas geriau šildo, 
iškaitydamas, — jis, be abe-'Šitoji grafaitė Paula atlie- 
jo, bus devintasis. Zenonas'ka “nemalonias” žmonos pa- 
T ’ 1 • 1 •-1 1 reigas su meile ir susilau

kia trijų vaikų ...
Tai visa atpasakojom, 

prisilaikydami Draugo 80 
numeryje paskelbtų Paulos 
biografinių žinių. Į šias bio
grafines žinias įsigilinęs, 
Zenonas Ivinskis galėtų len
gvai rasti ir “mūsų žemės” 
kandidatę. į šventąsias: ba
joraitę Jadvygą Chodakaus- 
kaitę. Tuo būdu, turėdami 
lankstų diplomatą prie Va
tikano durų — Lozoraitį, 
lietuviški krikdemai ir fa
šistai, pakeldami į “altorių 
garbę” Jadvygą Chodakaus-

o„_ -c _ . „,į “stebuklų ___  .
tur būt, kiekvienas pastebe- prašmatnią politiką, nu 
jo. Tenai daugiausiai kalba-(lėdami priešus ir iš rytų 
ma apie pragaro liepsnas, iš vakarų, ir iš pietų, 
griūvančius kalnus ir kren-šiaurėje — 
tančias ant nelaimingos že- mis,

Tain skelbia “Daily Workerio” korespondentas, 
Shield, atidžiai stebėjęs paradą ir gerai pažįstąs žmones. vacJina evangelijomis — ge- karčiais 

Ši grupelė unijistų buvo nariai Hotel Front Service romįs įr linksmomis žinio- Romos 
Workers unijos lokaio 144 (ADF). ’ mis_ nd šiol kunigai gyrėsi'f Hktan įėjęs,

Kas gi kitas ten paradavo? Kai kurie miesto tarnau- keturiais savo c””----!-1 ’ 1----------1 -
tojai, buvo pašto tarnautojų, buvo katalikiškų organiza- įĮajs> Eet, mes manome, kad akimis į kunigą Mironą ariu 

į Tamošaitį pažvel- 
stebėti lietuviuose naujus 'ges, — vėl iškildavo, 
evangelistus. Tie evangelis-j 
tai buvo pradėję pasireikšti 
dar anais, “geraisiais,” sme
toninės Lietuvos metais, bet, 
užimti aukštąja politika ir 
švankios diplomatijos klau- 
nus vaidindami, vadai evan
gelistų neįvertino, o jei iš 
dalies ir pastebėjo pasakų 
sekimo gabumus, tai prie 
kortų ar kavutės stalų jų 
“pranašingi” žodžiai — 
“linksmos ir geros nau j ie

vyno 
šian- 
kraš- 
gavę 

šiek tiek atsikvėpti nuo ky
šių ėmimo, liaudies turto 
pasisavinimo, namų ir vilų 
statybų, dvarų centrų už
grobimo — šaunieji buržu
azinės Lietuvos patriotai 
pradėjo atsiminti tuos 
“šventuosius” ir “šventeny
bes,” kurias paliko Lietuvo
je ir, gelbėdami aukso kilo
gramus, išvogdami iš baž
nyčių liaudies suneštą ir su
aukotą turtą, užmiršo pasi
imti jų “relikvijas.” Puikus 
būtų “business,” jeigu ku
rioje Bostono, Čikagos ar 
Baltimorės bažnyčioje, vie
ną gražią dieną, atsirastų 
bajoraitės Žagarės Barbo
ros, ar karalaičio Kazimie-

Vienas dalykas tenka pastebėti, kalbant apie Aziją: ten lro< linkstančiomis kojo- 
nedaug beliko monarchų. Patys didžiausieji Azijos kraš- ir rankomis” kūnai, 
tai, kaip Kinija, Indija, Pakistanas, monarchų jau neta-'Reikia manyti, kad ir PAL- 
n, valdosi republikoniškai. Japonijoje monarchija buvo Las maloniai sutiktų “šven- 
išgelbėta tik generolo MacArthuro pasidarbavimu; Jor- tųjų lankstumą” pademons- 

• dane karalius Abdulla tebėra palaikomas anglų ginklu. truotL Ir labdarybės nuo- 
, Tad visai nenuostabu, jei karalius Aduldetas ryžtasi j pelnais vainikuotas Končius 
kopti į “muzikinio gyvenimo aukštybes.”

Kaip jam tai padaryti pavyks, liekasi palaukti ir pa- 
Bnatyti.

ei jų narių — suaugusių ir vaikų, — buvo 
buvo dipukų, buvo rusų baltagvardiečių.

Įdomiausias reiškinys bus bene tas: Niujorko “Times” 
įdėjo (sekmadienio laidoj) pirmame puslapyj nuotrauką 

-rusų baltagvardiečių raitelių, vilkinčių Dono kazokų 
uniformas!
' Atsieit, tuo buvo bandoma parodyti, jog ir kazokai 

šiandien yra pasiruošę karui prieš T. Sąjungą; rusai 
kariausią prieš rusus!

Štai, kad norit!
Pasirodo, jog ne visi rusai blogi.
Paradą organizavo vyriausiai klerikalai, padedami vi

sokių organizuotų darbininkų priešų. Klerikalai nori 
kariauti prieš Tarybų Sąjungą; visi kurie nori karo, sto
jo paradan. Na, ir jų susidarė apie 16,000!

Tai mažytis skaičius, palyginti su tuo triukšmu, koks 
buvo daromas prieš paradą.

Labai svarbu, kad šiame parade nedalyvavo unijistai. 
Nežiūrint visokių jų dešiniųjų vadų pastangų atbaidyti 
juos nuo Gegužės Pirmosios, unijistai darbininkai žino, 

-kad “lojalumo” paradas — ne jų paradas, kad jų šventė 
yra Gegužės Pirmoji, tarptautinė darbo žmonių šventė, 
sumanyta Amerikoje, gimusi Amerikoje ir amerikiečių 
sumanymu padaryta tarptautine darbininkų švente.

“apsiskai- 
trūkdavo

ten Smėtona, 
konkordatais kon-1*

, pasinerdavo!'i
evangeliš-| iki barzdos, bet, “tikėjimo”'

legijonierių, I jų patriarchatas turėjo pa- Izidorių

Karalius — Kompozitorius?
Fumifon Aduldet, Tailando (Siamo) 22 metų amžiaus 

karalius, sakoma, parašė apie penkias kompozicijas tū
loms dainelėms, kurios neužilgo bus dainuojamos vieno 
niūjorkiškio teatro scenoje. Tos dainos būsiančios įjung
tos į “muzikinę apžvalgą” (revue).

Gerai, kad karaliai šiandien imasi kokio nors naudin
gesnio darbo. Tailando karalius Aduldetas ypatingai 
•kuo nors naudingesnių turi susirūpinti, nes ten, kaip 
skelbia žinios, žmonių nepasitenkinimas dabartiniu gy
venimu yra labai didelis.

Tailando, kaip ir visos Azijos liaudis atsisako gyventi 
senu gyvenimu—gyventi pusbadžiai, tamsybėje, pries
paudoje. Ji kyla ir siekiasi šviesesnio, naujesnio gyveni
mo.

nos,” — nublukdavo 
taurių garuose. Tik 
dien, atsidūrę “laisvių 
tuose,” tik šiandien,

turėtų progos stebuklų “da
ryboje” naujomis šviesomis 
nušvisti. Gi dvasios palie-

Ivinskis, be savęs, siūlo dar į 
tris šventuosius. Pirmoj vie
toj Žagarės Barborą. Zeno
nas Ivinskis, apgailestauda
mas, kad apie karalaitį Ka
zimierą iki šiol nepajėgiama 
surasti daugiau žinių, pa
tiekia gausių žinių apie Ža
garės Barborą. Kaip ir visi 
šventi ir šventosios — ji bu
vo, nors ir ne karalaitė, bet 
bajoraitė su 3,000 dešimti
nių dvaru ir turėjo pamoks
lais pagarsėjusį šeimos na
rį j-ezuitą. Zenonas Ivinskis 
Drauge, š. m., balandžio 8' 
d., užsimena apie Žagarės] 
Barboros stebuklus, konkre- kaitę, pralenktų lenkus, 
čiai nei vieno nenurodyda- Tas įvykis, kad Jadvyga 
mas. Mes norime Ivinskiui tik bajoraitė, o ne karalie- 
ateiti pagalbon ir pasakyti, kaip Jadvyga Jogailie- 
kad buvo vienas stebuklas, *ng r—gali sudaryti Lozorai- 
kada 1940 metais, buvusių-^įup “klapato.” Romoje ga
jų Barboros baudžiauninkų jį paabejoti — ar mokės 
ainiai, nusimetė klerko pa- Jadvyga Chodakauskaitė 
sakų ir melo < '
maršką ir pažiūrėjo Barbo
ros karst'an, kur rado trū
nijančius griaučius.

Liet u v iai “patriotai” 
anais laikais “neihmo” be-----  ------j-— ---
Vilniaus. Kur tik galėjo priminti,jog Jadvygos 
šaukė: “Mes be Vilniaus ne
nurimsim !” Steigė fondų 
fondus, rinko aukas, karpė 
tarnautojams algas. Šian
dien taip pat steigiami fon
dai ir keliamas naujas šū
kis: “Mes be šventųjų ne
nurimsim !” Anais metais 
lenkai buvo Vilnių paveržę, 
— šiandien lenkai nori

ku eilėse, Dėdės Šamo kraš- 
te, stovi tų stebuklų paty- 
rusieji. Kandidate į šventą
sias, bajoraitė Jadvyga 
Chodakauskaitė, daugiau
siai pagarsėjo savo stebuk
lais kyšininkų ir karjeristų 
srityje. Jei kuris Lietuvos 
“geras patriotas’ 
tydavo” ir jam
vieno kito milijono Lietuvos 
liaudies pinigų, — jis nu
žemintai kreipdavosi į Jad
vygą ir per jos užtarimą 
patirdavo malonių iš paties 
diktatoriaus Smetonos. Jei 
kuris valdininkėlis, jaunas 
grakštus vyrukas, ilgai tū
nojo raštinėse ir negalėjo 
kopti į referento ar direk
toriaus aukštybes, — užteko 
jam, “moterų seklyčios” 
prieangyje, paliesti Jadvy
gos drabužio skverną ir jis 
ryt dieną jau sėdėdavo re
ferento kėdėje, o vėliau ir 
direktoriaus. Kai “skildavo” 
bankas ir jo direktoriai sa
vo vilomis ir dvarų centrais 
puošė Kauno apylinkes, kai 
kyšininkui buvo iškelta by
la, kai jaunalietuvis panūdo 
geriausioje Kauno gatvėje 
turėti kelių aukštų namus, 
— jie visi galėjo būti ra
mūs, jei jų “žygius” lydėjo 
Jadvygos palaima ir malo
nės. ‘ Bankų direktoriams- 
valdytojams ir kyšininkams 
bylos buvo nutęsiamos tiek, 
kiek reikalinga, kad pritai
kius “
“nutraukus.” Ar tai ne ste
buklai ?!

Lenkų karalienė Jadvyga 
Jogailienė turėtų suprasti 
laiko momentą ir lukterėti, 
kad leidus į “altorių garbę” 
kitai Jadvygai — kyšinin
kų ir karjeristų globėjai, 
įkopti, nes ir šiandien daug 
yra reikalingų jos užtarimo.

Gerų ir linksmų žinių 
skelbėjų - evangelistų bur- 

» sūnuose 
raliu ir karalienių ir ar ne-jneL'ūksta. Jie pažino rašto 
padarys jiems gėdos. Bet ir gudrybes, įkando mokslo ir 
čia mes stojame pagalbon. 
Manome, kad užteks Vati
kano “baltajam seneliui” 

i se
suo Zofija buvo Lietuvos 
diktatoriaus — fašisto Sme- gįau evangelistų: — didelią

1 “lt • Z/l • 1 v •

nių.”
Generolas Stasys Rašti- 

4 ; Hitlerio karo
kurio akademiją, saulėtoje Kali- eįįįs>

įspėji- 
pasaulis

čurčilis

Tas įvykis, kad Jadvyga

dvokiančią laikytis tarpe šventųjų ka-.zuazįn^s Lietuvos

savo stiliaus prašmatnumu 
mokės aprašyti žemės kelius 
fašizmo mesijošių.

Šiomis dienomis pradėjo 
reikštis vis daugiau ir dau-

tonos žmona. Kad tas dik-1 pareikalavimas “linksmų ži- 
tatorius savo “dvariškių” ' ” 
tarpe turėjo, ir Rasputiną, 
nors ir ne Grigorijaus var- kis, baigas 
du, bet Izidoriaus, ’ 1
“dvasia kvėpavo” Jadvyga fornijos padangėje — tūno 
ir garsėjo stebuklais. Dari 
šiandien gyvi ir pikietinin-

(Tąsa 4-me pusi.)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Trcčiad., Geg. 3, 1950



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau* 
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

I

KAM ATNEŠA NAUDA 
MOTINOS DIENA

Labai malonu yra matyti 
jaunimą, kuris gerbia savo 
tėvą, ne tik motiną.

Anna Jarvis tikrai mylė
jo savo motiną. Gegužės 9 
dieną, 1907 metais, ji mi
nėjo savo motinos mirties 
metinės pasikvietus kelias 
savo drauges. Ir nuo tukinė
tų, Annos Jarvis pastango
mis, atsirado diena, paskir
ta pagerbti motiną, ne mi
rusią, bet ir gyvą.
, Prekybininkai nepražiop

sojo progos pasinaudoti, re
klamomis prekių jie įvesdi
no visokius pirkimus ir da
vimus dovanų, gėlių. Visa 
tai jiems duoda pelno.

Motinai geriausia dovana 
būtų gero būdo, laimingi 
vaikai, kurie nepadarytų 
savo tėvams gėdos, žmonijai 
ir progresui skriaudos. Vi
suomenės geriausia dovana 
motinai būtų saugumas jos 
vaikams.

Ar gali būti Motinos Die
ną linksmos tos motinos, 
kurių vaikai žuvo kare ar
ba grįžo sužaloti, tūli bepro
čiais tapo?

Ar gali būti linksma bile 
kuri darbininkė motina, ku
ri kas dieną girdi balsus 
apie karą, atominę bombą? 
Niekada jai nėra- linksmos 
valandos, kol kartojasi tas 
pragariškas balsas, kurs
tantis karą užgrobti sveti
mus turtus, naikinti kultū
rą, nešti ligas ir nelaimes 
visam pasauliui, daryti ne
išgydomas žaizdas visam 
paviršiui žemės.

Kaip gali būti linksmos 
tos lietuvės motinos, kurių 
vaikai atvažiavo į šį kraštą 
ir pildo visokias nedorybes, 
užpuola nekaltus žmones, 
kaip žvėreliai? Skaitydami 
Laisvę ar Vilnį, ju tėvai pa
matys, kaip jų vaikai čionai 
elgiasi su pažangiaisiais lie
tuviais. Jiems bus gėda ir 
liūdna, apsiverks jų tėvas, 
motina ar giminaitis.

Mes čia, Amerikoje, gyve
nančios motinos, nemanėme, 
kad Lietuvos žemelė galėjo 
išauginti tokius laukinius 
žmones. Čia jie giriasi mo
kytais. Bet, kaip jie moky
ti sugedusioje fašistinėje 
atmosferoje? Jie mokyti 
mindžioti kitus žmones, rei
kalauti, kad jų klausytų, 
jiems nusižemintu. Dabar 
mes suprantame, kodėl Sme
tonos laikais Lietuvoje buvo 
pilni kalėjimai politiškų ka
linių. Tai dėl to, kad Lietu
vą buvo pasigrobę tokie bu
deliai, kokiais jie čia pasiro
dė.

Ar gali būti kalta motina 
už savo vaiko blogumą?

Amerikos, ar kitų šalių, 
motina tik tada valdo kūdi
kį, kol laiko prie savęs už 
rankos. Kiekviena motina 
nori, kad jos vaikas būtų 
geras, nenori matyti krimi
nalistu, nenori matyti kalė
jime. Matymas jos mylimą 
sūnų ar dukrą papildant 
blogus darbus drasko jos 
širdį.' Tačiau išnaudojimo 
sistema ne nuo vienos moti
nos pagrobia vaiką ir jį iš- 
aukli savaip, išaukli nemo
kančiu gerbti savo tėvus nei 
kitus žmones.

Gimęs kūdikėlis su šypsą 
žiūri į kiekvieną žmogų. Jis

neskiria rasės, religijos ar 
politikos. Kada paauga, ta
da nuo blogų žmonių gauna 
neapykantos nuodus prieš 
rasę, prieš tautą, ar prieš ki
taip mąstančius žmones ir 
gauna blogus papročius. To
dėl ir kapitalistams lengva 
sukurstyti karus, streikuo
se muštynes ir visokius ant 
darbininkų užpuolimus.

Todėl mes, motinos, nega
lime atsilikti nuo politikos. 
Mes norime taikos. Dėl to 
mes turime organizuotis ir 
protestuoti prieš karo ren
gėjus ir kitus blogumus. 
Privalome reikalauti, kad 
jaunimas būtų mokomas 
daugiau žmoniškumo. Kad 
jiems suteiktų geresnius fil
mus; nemokamai ar priei
nama kaina duotu vietos 
pasilinksminti, šokiams. 
Kad miestų valdybos nemo
kamai teiktų progas jauni
mui susieiti, kultūringai 
praleisti vakarus. Tada ne
būtų jaunimu užsigrūdusios 
smuklės, kur tik blogo gali 
išmokti.

Moterims reikia tiems 
tikslams daugiau pa
dirbėti, stoti į Amerikos 
Moterų Kongresą, kurin or
ganizuojasi visų tautų kil
mės amerikietės. Tada mes 
išgausime darbo žmonėms 
daugiau teisių ir gerovės 
savo vaikams ir mums pa
čioms nereikės tiek daug 
ašarų lieti už savo vaikus, v

Panaudokime šią Motinos 
Dieną darbui išsaugoti tai
ką ir sukurti šviesesnį ryto
jų savo vaikams. Tą atlikus, 
Motinos Diena neš naudą 
ir džiaugsmą ir mums, mo
tinoms. Eva Simans.

AR GALIME MES TUO 
PASIGIRTI?

Valentina Arlikova, Ta
rybų Sąjungos laivų kapito
nas, dabar vairuoja bangžu- 
vėms žvejoti laivą Tolimuo
se Rytuose. Žvejyba, tačiau, 
jai tik žaislas, palyginus su 
išgyvenimais karo laiku, 
kuomet jinai plaukiodavo 
submarinais privisusiu At- 
lantiku, veždama iš Ameri
kos reikmenis savo darbi
ninkiškai tėvynei. Ji tuomet 
dirbo kapitonui padėjėju.

Gaisragesių viršininkas Fr. 
J. Quayle pasidavė operaci
jai.

Žymi dainos artistė Laura 
Duncan su Vera Nickoloff ir 
su kitais žymiais aktoriais iš 
Freedom Theatre Players, 
New Yorke, gastroliuoja su 
dainų, šokių ir vaizdų aktais 
po visas rytines valstijas. 
Grupė 2-mą šio mėnesio bus 
Hartforde, 22-rą Waterbury- 
je, 23 Providence ir New 
Bedford, 28 Patersone, 29 
Quakertown, 30 Camden, ge

gužės 1-mą Harrisburge.

Mt. Clemens, Mich., gyventojams gelbėti iš potvynio 
reikėjo vartoti valtis Clinton upei išsiliejus per kran
tus. Virš pustrečio tūkstančio asmenų buvo pavojuje. 
Upė buvo pakilus artimai 1947 metais buvusio laipsnio.

Įvairių Šalių Meno Parodos
Jungtinių Valstybių di

džiausi meno muziejai, kurių 
yra daugiau negu 400, davė 
visuomenei daug įdomių pa
rodų 1949 m. Daugelis iš jų 
tęsiama į 1950 motus, kartu ir 
n a u j os at i d arom os.

Daugelis iš plačiau išgar
sintų parodu praeitais motais 
buvo paskolinta . įvairių val
džių ir privačių mono mece
natų. Tarp mono kūrinių yra 
pasaulio garsiausi tapybos ir 
skulptūros rinkiniai. Bendrai, 
tie meno kūriniai apima Įvai
rių šalių ir daugeli šimtme
čių meno .istoriją.

Daugiau negu 2,500.000 as
menų žavėjosi puikia kolekci
ja tapybos, kuri buvo Kaize
rio Frederiko Muziejuje, Ber- 
nyno. Amerikos kariuomene 
atrado šiuos paveikslus vo
kiečių druskos kasykloj’ 19 15 
m,, ir išsiuntė į JAV, saugu
mui.

Kolekcijoj yra 202 pa
veikslai. Pirma šių paveiks
lu paroda buvo surengta Na
tional Gallery of Art, Wash
ington, D. C., kovo men., 
1948 metais. Paskui šie gar
sūs meno kūriniai buvo išsiųs
ti i kitas vietas ligi balan
džio 1949 m. ir buvo grąžin
ti vokiečių tautai. Visas pel
nas buvo nusiųstas vokiečių 
vaikų šalpai.

Puikus meno rinkinys iš gar
sios Hapsburg kolekcijos iš 
Austrijos buvo atsiustas į 
JAV 1949 m. Austrijos val
džios. Paroda buvo surengta 
lapkričio mėn. Amerikos sos
tinėj National Gallery of Art 
Muziejuje. Minios lanke pa
rodą kiekviena diena per 
du mėnesius. Visa kolekcija 
buvo išsiųsta į New Yorką 
pabaigoj vasario men. šiais 
metais. Iš ten bus pasiųsta 
į Chicagą ir San Francisco.

•1949 metais Amerikos mu
ziejai pasiskolino iš kitų šalių 
trijų moderninių meistrų kū
rinius. Daugiau negu 150 
paveikslų, braižinių, ir akva
relių garsiojo Vincent . van 
Gogh buvo parodyta Metro
politan Muziejuje, New Yor
ke. Iš tenai buvo išsiųsti Į 
Chicago Art Institute Muzie-. 
jų. Dalis Vau Gogho rinki
nių buvo iš Amerikos rinkė
jų, bet dauguma buvo pasko
linta iš kitų šalių.

Vasario mėn.,' 1949 m., Cle
veland Museum of Art, Ohio 
valstijoje, surengė didžiausią 
Georges Braque parodą, jo 
kūriniu. Joje buvo 114 kū
rinių, kurie vaizdavo karjerą 
garsaus francūzų tapytojo, 
kuris su Picasso yra kredi
tuotas su išradimu “kubiz
mo.” Kūriniai šveicariečio

artisto Paul Klee, kuris mirė 
1940 m., buvo parodyta Įvai
riuose muziejuose Amerikos 
vakarų valstijose. San Fran
cisco Museum, of Art parodą 
lankė daugiau žmonių, negu 
b i kitą 1949 m ('ta is.

Philadelphijos Museum of 
Art neseniai turėjo savo pir
mą pokarinę tarptautinę 
skulptūros parodą. Dailinin
kai iš 13 šalių buvo repre
zentuoti kolekcijoj, kurioj 
buvo 252 skulptūros kūriniu.

Museum of Art Marylande 
233 iliuminuoti rankraščiai 
nuo 8-to ligi 17 šimtmečio bu
vo rodomi.

Whitney Museum N e w 
Yorke rodo tiktai Amerikos 
artistų tapyba, jie’ neseniai 
turėjo tris sėkmingas paro
das. šis muziejus yra vienas 
iš pirmųjų prinažinti kūrybą 
Amerikos šių dienų meninin
kių

Senesnis Amerikos menas 
indėnų buvo rodomas dviejo
se parodose šiais metais. 
Portland (Oregon) Muziejus 
parodė .5,000 eksponatų iš 
priešistorinių laikų ligi da
barties, kurie buvo sukurti 
indėnų nuo Alaskos ligi šiau
rės Kalifornijos. Kaukės, 
Įvairios birbynės. “totem” 
(dekoruotos) lazdos, kauli
nės meškerės, ir išsiuvinėti 
skūros blanketai • buvo aukš
tai įvertinti. Kita indėnu gy
venimo paroda Įvyko Tulsa, 
Oklahomos valstijoj. Thomas 
Gilcrease, privatus rinkėjas, 
kurio močiutė buvo Amerikos 
indėnė, turėjo pirmą parodą 
savo kolekcijos puikių rinki
nių, praeitą vasarą. Rinkinys 
susidaro iš 170 paveikslų, ku
rie atvaizduoja indėnų ir pir
mųjų gyventojų dienas ir re
prezentavo Amerikos ir Eur 
ropos mienin inkus. P. Gil
crease parodys kitą dalį sa
vo rinkinio greitu laiku. Ja- 
me yra tautodailės kūrinių iš 
45 indėnų šeimų, kurie yra iš 
300 metų prieš krikščionybę 
laikų.

Amerikos 1950 m. dailės 
sezonas prasidėjo su paroda 
New Yorke kūrinių garsiojo 
olandų tapytojo,
von Ėlijn. Muziejai šioje ša
lyje, Olandijoje) Prancūzijo
je, Kanadoje ir privatūs rin
kėjai sudarė šią svarbią pa
rodą. Didžiausias rinkinys 
Rembrandto kūrinių čionai 
matytas per paskutinius 50 
metų.

Common Council.

AR PRADĖSIME SIŲSTI 
AMERIKONUS K1NIJ0N?

mai susidomėjo Remeikos kū
ryba, suteikė jam metodinę 
paramą. Liaudies kūrybos 

Į namų dąilės sektoriaus me
todistas Varanka neseniai lan-

Visoje mūsų šalyje yra 
pažįstama ir šimtams tūks
tančių, o gal ir milijonams 
darbininkų girdėta sakant 
prakalbas vadovaujančioji 
Amerikos komunistė Eliza
beth Gurley Flynn. Tačiau 
ne kartą pasitaiko ir jai, 
jog tūla sveturgimiams ir 
progresui neapykanta per
sisunkusi nežinėlė, kalbėto
jai pasiūlo: .

“Ko tu negrįžti Rusijon?”
Kalbėtoja, žinoma, atsa

ko: “Grįšiu į New Yorko 
‘downtown.’ Jeigu jums pa
tinka New Yorką vadinti 
Rusija, vadinkite.” Kalbė
toja, mat, gimusi ir gyve
na visą laiką New Yorke.

Lig šiol viskas, kas pro
gresyvu, buvo skaitoma 
esant atėjus iš Rusijos. Ta
čiau žmonės jau klausia:

publikonų partijomis, ku
rios per 170 su virš mūsų 
valstybės nepriklausomybės 
metų nepajėgė išrinkti, pa
statyti lygiateisiais pilie
čiais mūsų moteris. Ar be 
laikas mums šiuose rinki
muose pasirinkti vadais ki
tas partijas? 'Barbutė.

Kolūkietis-Menininkas

KLAIPĖDA, kovo 19 d.— 
Gargždų valse. “Minijos” že
mės ūkio artelės narys Povi
las Remeika nuo pat vaikys
tės mėgsta medžio drožinėji
mą. Savamokslis skulptorius 
per eilę metų išdrožinėjo daug 
kūrinių, vaizduojančių kaimo 
buitį. Tačiau buržuazinės 
santvarkos metais niekas jo 
darbu nesidomėjo.

Tarybų valdžios metais Re
meika susilaukė savo darbe 
visokeriopos paramos. Respu-

kėsi “Minijos” kolūkyje ir 
konsultavo Remeiką.

Kelis kolūkiečio - meninin
ko kūrinius eksponuoja Klai
pėdos buitinis muziejus.

Paskutiniu laiku Remeika 
sukūrė eilę naujų kūrinių: 
poeto Juliaus Janonio biustą, 
“Minijos žvejį,” “Malėją,” 
“Atstatymo talkininką” ir kt. 
šiuo metu jis baigia skulptū- 

‘•rinę grupę, kurioje'vaizduoja
mi kolūkiečiai, ruošiantieji 
statybinę medžiagą naujos 
gyvenvietės statybai.

J. Lenkutis.

Anglu laivas praplaukė 
pro čiango Blokadą

Hong Kong. — Anglų 
laivas Elsie Moller, nepai
sant kinų Čiang Kai-šeko 
tautininkų blokados, įgabe
no maisto krovinį į Šang- 
hajų ir sugrįžo atgal į 
Hong Kongą, šanghajus 
yra Kinijos Liaudies Res-

Rembrandt teris

Sharon Springs, Kan.

“Ar jau pradėsime ame
rikonus siusti ir Kini j on? 
Dabar daug kas progresy
vaus pradeda ateiti ir iš 
komunis Ui, vadovaujamos 
Kinijos j’

Tiesa, Kinijoje net mote
rys, skaitytos ir buvusios 
labiau atsilikusios tarp “at
silikusių” kiniečių, seka ko
munistų vadovybę ir dar 
tuomi didžiuojasi. Liu 
Mien-Čih savo raporte apie 
kiniečių moterų stojimą ak- 
tyvėmis politikoje ir vals
tybės ūkio atkūrime, greta 
kitko, rašo:

Čia Čao-erh, biedna Pac- 
ting’o moteris, tapo išrink
ta vieno kaimo viršininke. 
Jos uošvė buvo tuo labai pa
tenkinta, jai tarė: “Eik 
dirbk savo darbą, vaikus ir 
jų maistą prižiūrėsiu aš. 
Kuomet žmonės ją dabar 
susitinka, į ją kreipiasi su 
pagarba. Žmonės kalba:

“Tiktai vadovybėje komu
nistų partijos moterys gali 
dalyvauti oficialiuose dar
buose. Nuo šiol niekas ne
begalės sakyti, būk moterys 
tinka tiktai kūrenti pečių 
ir pletkauti.”

Savo ruožtu, moterys 
stengiasi būti vertomis rin
kti, būti nusipelniusiomis 
tos pagarbos. Liu Mien-Čih 
toliau rašo:

“Laikotarpiu mūšių Huai 
ir Hai upių srityse, veik 
visi sveiki vyrai išėjo į 
frontą, o moterys nudirbo 
visus darbus užfrontyje. 
Toje srityje bėgiu vieno mė
nesio 9,148 moterys tapo 
išrinktos ar paskirtos imti 
atsakingas pareigas val
džioje.

“Tai-Hsing Hsien,’ šiau
riniame Kiangsu per
nai buvo sumobilizuoti 
256,000 vyrų padėti armi
joms pietuose. O tai buvo 
sėjos metu. Svarbiausia bu
vo paruošos maisto, tad mo
terys dirbo žemdirbystėje. 
Ir žmonės išrinko 249 mo- 

įvairioms valdinėms
pareigoms eiti; 40 moterų 
išrinktos kaimų viršinin
kais ir direktoriais.”

Kur# mūsų amerikonės 
moterys valdininkai, įstaty
mų leidėjai?

Siūlys ar nesiūlys kas 
man už tai “grįžti Rusijon 
ar Kinijon,” drįstu sakyti, 
jog kas nors bloga su mums
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Dviem lėktuvam susikūlus vadovavusiomis lig šiol se- 
ore, žuvo 3 žmonės. ■ Iriosiomis demokratų ir re-

blikiniai liaudies kūrybos na- publikos uostamiestis.

RAUDONI TAŠKAI
Rytas saulėtas. Spindu- i nieko nepralaimėsite, tik

liai žaidžia krautuvių pa
puoštuose languose Vilniaus 
didžiosiose gatvėse 1904 
metų gegužės1 1-mą dieną.

Mes, mergaitės, kaip vė
jo pučiamos, pilnos žingei
dumo, atsikėlėme anksti ry
tą ir bėgiojame po gatves, 
rankiojame popierėlius, kur 
tik randame prilipytus ar 
pamestus.

Pirm gegužinės kunigai 
bažnyčiose dalino lapelius ir 
griežtai uždraudė imti bent 
kokius kitokius lapelius, 
nes tie kitokie esą pražūtin
gi, pragaran vedą. Sakė, iš
rišimo negaus, kas skaitys 
“bedieviškus” lapelius ir 
darys tą, kas tuose lapeliuo
se rašoma. Bet, kas gali 
sulaikyti skurdo prislėgtą 
žmogų.

Čia, tuose uždraustuose 
lapeliuose kvietimas i vie
ningumą ir kovą už duonos 
kavalką. Čia ragina darbo 
žmogų išlįsti-iš tų dvokian
čių pelėsiais skiepų, ku
riuose viename kambaryje 
gyvena po 2 ar 3 šeimas. 
Visą turtą kožnas turi po 
lova. Dirba po 12 valandų 
nėr dieną. Valgo tik atlie
kas, ką mėsininkas atmeta 
į šalį pjaustydamas mėsą, 
ar kilbaso mazgą su šniū
ru.

Na ir bažnyčia nesulaiko 
darbo žmogaus net baugini
mu pragaru, nes darbinin
kas čia ant žemės mato pra
garą. Ir mato, kas turi dan
gų ant žemės. Mato, kad 
darbo žmogų mina po kojo
mis, pavydi jam ir oro ir- 
saulės.

Studentai, nepaisydami 
reakcijos bauginimų, būre
liais Vaikščioja, renkasi, 
juokauja, po gatves, rodos, 
erzindami priešus, parody
dami savo drąsą.

Beginkliai miesto žmonės; 
vyžuoti, naginėmis apsiavę 
kaimiečiai atkeliavę į' mies
tą renkasi prie miesto rotu- 
žės. Jie patyka kalbasi vie
nas su kitu, lyg ko bijoda
mi. Visi nedrąsūs, nes tik 
pradžia' to darbo. Tik mažas 
dar balsas, lyg būtų kur iš 
toli girdimas, sako: Orga- 
nizuokitės, varguoliai! Jūs

retežius.
Pamažėliu būrelis žmonių 

didinasi. Ateina seni ir jau
ni, moterys ir vaikai, lau
kia nuo savo vadų žodžio, 
kaip kokio išganytojo. Gal 
tas žodis padės surasti kokį 
nors būdą sumažinti vargą, 
alkį.

Pusamžis žmogus ką tik 
(pradėjo kalbą, aiškindamas, 
ka reiškia Gegužės Pirmoji, 
kokia svarbi šventė, bet tai 
ne išnaudotojams, tik dar
bo žmonėms. Mes turime 
neatsilikti, su viso pasaulio 
žmonėmis žygiuoti kartu, 
organizuotis, tik tada per
galė bus mūsų, mes gausi
me, ko norėsime. Tada su
dirbės, pravirs išnaudoto
ju klasė, o mes liksimės ly
giais žmonėmis su visais.

Prie rotužės mūro stovė
jo vyžuotas senelis, mato
mai, pavargęs nuo sunkių 
ūkio darbų. Jis stovėjo atsi
lošęs į mūrą, jo kojos palin
kusios. Senelis gaudė kiek
viena kalbėtojo žodį. Minia 
stovėję ramiai.

Staiga atjojo kazokai, iš
kėlė nagaikas. Pirmiausia 
kirto prie’mūro stovintį vy
žuotą senelį. Ištiškę iš jo 
burnos kraujo taškai likosi 
ant rotužės mūro. Paskui 
raižė nagai komis visus, ar
kliais trypdė, nepaisant mo
terų ir mažų vaikų klyks
mo.

Cariški budeliai pasisoti
no žmonių krauju. Kunigija 
ir buržuazija džiaugėsi, kad 
kazokai “apvalė gatves nuo 
purvinų vajkatų.” Bet jie 
apsiriko. Darbo žmonių 
spėkos augo. Kerštas likosi 
jų širdyse.

Tik kelioliką metų po to 
dar viešpatavo tuomet atro
dęs taip galingu, žmones 
vergais teskaitęs carizmas. 
Žmonės nugriovė caro sos
tą kartu su buržuazija. 
Darbo žmonės ėmė viršų.

Šiais metais žmonės iš
kilmingai išsiliejo po Vil
niaus gatves Gegužės Pir
mosios minėti. Tegu stau
gia geležiniai vilkai, kiek 
nori, jie daugiau nelaks lie
tuvių darbininkų kraujo.

Eva Simans.
................ ................................ * ■ ......'» ...............................

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Trečiad., Geg. 3, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

PIKNIKU SEZONAS Lawrence, Mass.

(Tąsa)
—Sakyk tu man!... Aa! >... Ar page

dęs? Ko gi jam buvo bėgt? Ko gi jam be
trūko?

— Ką gali žinot? Gal to sūrio tik ir 
betrūko, — atsako Jurgis.
—Ėėėė! Kad jau as karalium būč, brač, 

tai debėgč iš savo karalystės niekur! Jo
kie sūriai nesuviliotų!

— Kad imtų mušt, gal pabėgtum dėlto 
ir patsai!

— Tai pasakysi! — dedasi neišmanė
liu Deksnys ir, iškėlęs aukštyn pypkę, 
klausia: — Na, kas gi, brač, gali karalių 
mušt?

— Kaip kas? Tūūū-zas! Aaa-sas!...
— garsiai nutęsia Jurgis, nukirsdamas 
Deksnį nelauktu posūkiu.

Deksnys tuoj kanda pypkę ir ima sku
biai papsėti, — jaučiasi pagautas, o Jur
gis, neduodamas jam atsikvėpti, puola:

— Ar žinai, Deksnv, kas dabar tūzas?
Pamažu troboje prisirenka kaimynų. 

Visi klauso, visi žiūri į “besikapojan- 
čius.”

— Na, ir pliauški gi tu, mart’! — 
staiga pasikėlęs nusispiauna senelis ir iš
eina iš trobos, kietai mušdamas žingsnį.

Bet Varkalienė, lyg nepastebėjusi to, 
tik dar labiau pakelia balsą:

— Jau koks dabar šliūbas, tai toks ir 
gyvenimas! Iš mūsų namų nebuvo paleis
tuvių ir nebus! . .. Kad taip mano vai
kas, — nedatūrėč! Kad tik iš namų, — 
galą sau pasdaryč!...

Dantis sukandęs, Jurgis praryja besi
veržiančius jam iš burnos žodžius ir to
kiu pat retu, pabrėžtu žingsniu, kaip se
nasis Varkalys, išeina nieko nepasa
kęs ...

Paskui jį, įspraudęs galvą į pečius, iš
dunda ir Deksnys. Patamsyje jis už
kliūva slenkstį ir sumurma:

— Ale tai — užmačia: apyvarus pa
leidus, kliaučių ieško!. .. Ir daryk tu jai 
ką nori. . .

Bijodamas dar kartą įkliūti, Deksnys 
tylomis pučia dūmus, o Jurgis traukia 
savo:

— Nežinai?.,. Taigi, tu dabar tūzas. 
Tu dabar — asas! Mužikas dabar kožną 
karalių gali kirst, pasirinkdamas.

— Tai kad jau — pasirinkdamas, tai 
aš verčiau — karalienę.

Visi nusikvatoja. Dabar jau Jurgis 
parmuštas.

—•’ A, mat, senis, — bekepenis! — 
skuba jis atsilošti. — Manai, tu pirmas 
susiprotėjai? Jau vienas kirto muži
kas ... Kad kokios, tai da ir šiandien 
jis po carienės skvernu sėdėtų, o tu mels
tumeis “Za caria Mikalašku, caricu Saš- 
ku i Rasputin — Grišku!.. •”

Bet Deksnys to pasukimo nebijo: ne
be naujiena kaimui Rasputino istorija, 
dai’ pernai nuskambėjusi iš Petrapilio 
cariškų rūmų per visą pasaulį.

— Durnius tas Griška, daugiau nie
ko... Jau manęs tai neiškrapštytų niekas 
iš tokių palocių: sėdėč, brač, karalienę 
apsikabinęs ir arielką sau trauke, brač!

— Tai kolgi Griška nesėdėjo? Ar iš 
gerumos jisai ragažinian kūlin parlin- 
do? ... Tik nėr Griškos vieną mielą ry
telį! Verkia carienė, rauda, staugia. Agi 
Griška — ekertėj, po ledu!

Visi patenkinti nusijuokia. Nuotaika 
— kuo giedriausia! Ir staiga, vos tiktai 
'troboje pasirodo iš Obelių pargrįžusi 
Varkalienė, tas smagus vakaras sugen
da.

Išvargusi, išerzinta, ji tyčia pilnu bal
su pagarbina, nors ir žino, kad jai atsa
kys tik “labas vakaras,” arba “sveika 
gyva.”

O Deksnys, visa greit pamirštąs ir 
lengvai peršoksiąs nuo dalyko prie daly
ko, staiga šauna, kaip iš patrankos:

— Na, moč, kur buvai prapuolus? Da
ryk alų! Kelk vestuvę! Mes čiopai tavo 
Kai•usę išpiršom!

— Anoks čia piršimas!... — panie
kinamai atšovė Varkalienė: — dabar tai 
jau tik peršąs, tik vedas!. ..

Kalbėdama, ji smarkiai žygiuojasi: 
nusirengusi išeiginius juodus kailinėlius, 
padeda juos lovos gale ir tuoj be jokio 
reikalo šoksta stumdyti ir kilnoti indus; 
priėjusi suoliuką, nukelia kokį puodą, 
nuneša priemenėn, plačiai atskleidusi 
duris kažką rausia, verčia tenai ir vis 
kalba, vis kalba:

— Vedžiai, kavalieriai. •. Tik kvai
lom mergom galvas sukt. Vedas, mat... 
Dabar tai jau ir vedas: kad tik vaikų 
prasimano, tai ir nebėr: “Eik tu sau su 
vaikais, o aš, kepurę pakreipęs, — prie 
naujos!” Taip, mat, dabar jau tokia ma
da! Šliūbus ir tuos dabar naujus pra
simanys: apie gurbą apsives ir jau/— 
tu vyras, tu pati!

Supratęs, kur taikoma Varkalienės, 
Jurgis smarkiai iškaista, bet tyli.

— Tegu sau dvare susranda!. .. — 
šaukia Varkalienė. — Nagi, tas dvaras, 
tai Sadomas-Gomoras! Mergos geria; 
samagonkės kvorta, tai tik nusispiaut! 
Kortom eina, rūko, keikias, kaip saldo- 
tai!... Neduok tu, pone dieve!... Nei 
ten be dora, nei ten be kas. .. Dvaro 
merga, kaip žirniu prie kelio, — kas tik 
nenori, tas neskink •.

Dažinojo, sužinojo, 
Čionai esant' ieškomoji.

Jei jau kuriame kaimo gatvės gale pa
sigirsta šeštadienio pavakariu armoni
kos balsas, tai muzikanto palydėti tuojau 
susirenka visi kaimo vaikai, kartu su 
jais subėga visi kaimo šunes, paskui su
sispiečia jaunimas, po to — moterys, o 
jau tada retas žmogus beatsispiria pa
gundai pasižiūrėti, o kas gi tenai, o kurgi 
renkasi, o kas groja .. .

Kartą įsiklausė Deksnys, kad eina mu
zikantas per sodžių. Ir iš klausos nusta
tė, kad kaimo šunes atlojo jį į Varkalių 
kiemą. Nenorėdamas pats savo ausims 
tikėti, jis nutarė apsidairyti, nejaugi 
Jurgis būtų sugrįžęs su muzika po to
kio pikto uošvės akibrukšto?

“Ne! Sykį jau taip išgarbino, tai jau 
greit, brač, nepasirodys! Čia kas kita! 
Čia kas kita!” — ir susirūpinęs Deksnys 
nutarė pats įsitikinti, kas tenai darosi.

Vos tiktai nutilo kalbos apie tai, kad 
Ignotas su Pakriaunio Kirstuki-ene gyva
našle išbėgo į Rygą, pasklido naujos pa
skalos, kad Ignotienė išduodanti savo 
gražiąją dukterį Karusę į “gerus na
mus,” už didžialaukio Graužinio sūnėno 
Kajetono, ką tik pargrįžusio iš tolimų 
kraštų. Deksnys nenorėjo tikėti tuo pik
tu prasimanymu, bet pats pasitikrinti 
neturėjo kaip: nedrįso rodytis pas Var- 
kalienę po to paskutinio susikirtimo dėl 
Jurgio, bet dabar, štai, atsirado proga.

Varkalių kieme jam pirmučiausia te
ko, pasiėmus pagalį, išvaikyti šunis, pas
kui — piemenis išvyti iš priebučio, o po 
to sprąuste spraustis tarp paauglių pus
bernių ir pusmergių, kuriems dar nebuvo 
leidžiama peržengti vakaruškų slenksčio. 
Bet ir pačioje troboje Deksniui negeriau 
sekėsi: ten buvo pilna žmonių. Mergaitės 
visu būriu glaudėsi prie pečiaus ir prie 
guolio, o vyrai sėdėjo pasienyje ant suo
lų. Tik patys jauniausieji stovėjo pas du
ris ir vėpsojo čia į muzikantą, čia į sve
čią.

Įsispraudęs vidun, Deksnys atsirėmė į 
durų staktą ir ėmė žvalgytis, kas čia per 
sueiga. “Ogi Graužinio Kajetonas sėdi, 
kaip vedys. Švarus, atsiganęs ... Išpūstos 
kelnės, žemyn nusikorusiais ragais. Ge
ros gelumbės prenčiukas, didelėm išsiver- 
tusiom kišenėm. Kepurės matikas per 
patį vidurį įlaužtas, lyg vanago snapas, 
ir taip nulenktas žemyn, net nosies bal
nelį siekia. Rūkalais vaišina!...” Visi 
ūlyčnikai tiesė ranką — paragauti 
“skysto papifosų dūmo” ...

Iškilmingai paukšėdamas sidabrinio 
portsigaro dangteliu, Kajetonas apdali
no visus" ir išsitraukė žiebtuviuką, ilgą, 
žvilgantį ir smailą, lyg kanuolės sviedi
nys. Iš lėto nusuko patį smailgalį; paė
męs už spurgo, ištraukė brėžtuvėlį ir 
brūkštelėjo juodą, žiubrią karnelę, pri- 
nituotą prie sviedinuko šono. Iš šalies 
žiūrint, atrodė, kad ugnis tiesiog nuo 
brėžtuvėlio smaigalio nusroveno ant dag
ties galiuko. Besąsparis, — reikia nerei
kia, lindo pridegti ir vis gyrė mašinėlę:

— Nepaprastas daiktas!
— Čia tai ne skiltuvas su titnagu!
— Čia tai — visai velnias! •
Besąsparis pasirodė 'Deksniui tartum 

koks piršlys: kalbino svečią, per akis gy
rė ir kreipė kalbas vis taip, kad kuo gra
žiau išeitų.

(Bus Daugiau)

Su 14 d. gegužes (May) 
prasideda piknikų sezonas 
New, Yorko apylinkėj

Gegužės 14 d. įvyksta pir
masis ateinančios vasaros pik
nikas, kurį rengia ALDLD 2- 
ra Apskritis, Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J.

Jeigu kas mano, būk tai per 
anksti, tai turime pasakyti, 
kad ne. Paprastai, tos die
nos esti gražios ir šiltos, pats 
gerasis pavasario laikas. To
dėl visiems miestiečiams ver
ta pasinaudoti proga ir pasi
gėrėti maloniu pavasario oru 
ir atgimstančiu gamtos gro
žiu, kiekvienam atvykstant į 
šį pirmąjį mūs pikniką ir su
teikiant naudos dėl apšvietos 
reikalų.

Nelabai daug piknikų šią 
vasarą bus New Yorko apy
linkėj. Mat, piknikams par
kų taip maža pasidarė, kad 
jų nei gauti nebegalima, nei 
su jų kaina nebesusirokuoja- 
ma — pasidarė brangūs be i 
ribų. Tik didesnės sueigos, 
tik didesni piknikai begali! 
pasinaudoti jais. Mažesnėms 
organizacijoms jie jau nebe
įkandami. Taigi dėl tos prie
žasties ir turi būtį mažiau 
piknikų.

Maža ar ne piknikų, o žmo

nės susieiti visgi myli. Ge
riausia proga pasimatyti su 
draugais ir pažįstamais, tai 
dideliuose parengimuose-pik- 
nikuose. O kadangi piknikų 
dabar bus rečiau, tai jie tu
rės būti lankomi gausiau. 
Taigi tikime, kad ir šis mūs 
piknikas bus didelis, kur bus 
daug žmonių, kur bile vienas 
galės susitikti daugelį ir pa-! 
žįstamų.

Organizacijų rėmėjai irgi 
turi pamislyti apie buvimą 
šiame piknike. Mat, kadangi 
parengimų - piknikų mažiau, 
tai gali ir įplaukų būti ma
žiau, jeigu jie bus maži. O 
organizacijų veiklai pinigų 
reikia dabar nei kiek nema
žiau, kaip ir pirmiau. Tą rei
kalingą kiekį įplaukų turime 
rasti didesniuose parengimuo
se - piknikuose. Todėl visi 
mūs organizacijos rėmėjai tu
ri rastis šiame mūs piknike, 
nes kitos progos nebus — ki
to mūs pikniko šiemet nebus.

Ypatingai brooklyniečiai 
turėtų labai susidomėti šiuo 
mūs pikniku ir atvykti busu. 
Jie taip dažnai darydavo pir
miau, tai kodėl to negalėtų 
padaryti dabar; čia visų pro
gresyvių . reikalas bendras ir 
remtinas. Manau, kad jie 
taip ir padarys.

A. Gilmanas.

Bayonne, N. J.
BAPTISTAI IR KIAUŠINIAI

Balandžio 8 diena buvo 
vėjuota ir vakaras šaltas. Iš 
darbo grįždamas, nuo stoties 
eidamas, matau ateinantį bū
relį vyrų, rankomis skerečio- 
jančių. Vienas plikagalvis 
kepurę ir sermėgą nešė ran
koje. Tai buvo mano pažįs
tami: du lenkai, rusas, ukrai
nietis—baptistai.

—Kas tau pasidarė, kad be 
sermėgos ir be kepurės eini 
tokiame šaltame ore, dar šal
tį pagausi? Juk nesiineldi, 
dabar poterių nekalbi? — 
klausiau jo.

—Pamišėlis esi! — sako jis 
piktai.—Durnius, tai ką tau 
galiu pasakyti! Kam pote
rius čia kiši ?

Supratau padaręs klaidą ir 
atsiprašiau. Paaiškinau, kad 
neturėjau tikslo įžeisti.

—Va, žiūrėk, — jis sako,— 
kaip mano kepurė ir ploščius 
kiaušiniais suteršta. Tai kaip 
galima dėtis ant savęs? Rei
kia nešti namo išvalyti. Kriau- 
čiai jau užsidarę, o rytoj šven
ta, tai pačiam reikia valyti, 
žiūrėk, ir brolio (jie vadinasi 
ne ponais ir ne draugais, bet 
broliais) Boleslovo priekinis 
skvernas suterštas, tik ne
daug.

Pamislinau sau,, kad gal lie
tuviški dipukai tuos žmones 
kiaušiniais aptaškė, bet, ne
norėdamas lietuvių vardą že
minti, nutylėjau. Pasiteira
vau, kur ir kaip tas atsitiko.

—Mes turime valdžios lei
dimą ant to kampo laikyti su
sirinkimą. Ten kalbėjome ir 
giedojome apie Die^ą. Bet, 
štai, boba, iš viršaus, pro lan
gą, įsakė nutilti, nes jos Vai
kai negali užmigti. Nepa
klausėme, tai ji pradėjo kiau
šiniais mesti. Paskui, gal iš
baigus kiaušinius, pradėjo 
vandeniu pilti. Galėjome 
kreiptis į valdžią užtarimo, 
bet kol gausi pagalbos, tai ir 
žmones išvaikštinės.

—Na, kaip jums tas patin
ka?—pastačiau klausimą.

—Ar tu žinai, ką patsai sa
kai?—atsakė jis .

—žinau. Ar pameni, kaip 
mes diskusavome apie. govė- 
dų pogromą ant dainininko 
Paul Robesono koncerto ? Aš 
tau tada sakiau, kad tai bjau
ru, kad ■ neleistina toks elge
sys.

—A-a-a, bet ar tu nesupran
ti -skirtumo ?—jis prieštaravo. 
—Ten buvo komunistų pikni
kas, komunistas dainavo ir 
komunistai kalbėjo. O mes 
esame Jėzaus Kristaus sekė
jai ir Dievo žodžius aiškino
me. Tai bobai Dievas nedo

vanos už tai.
—Taigi, blogai, kad žmo

nės taip supranta. Piliečiai 
buvo surengę pikniką, kad 
pasilinksminti, pasiklausyti 
kalbų ir gražių dainų. Gi 
juos užpuolė gauja ir dauge
lį sumušė. Tas neleistina de
mokratinėje šalyje. Kaip ir 
negražiai elgėsi ta moteris, 
kuri mėtė ant jūs kiaušinius, 
—aiškinau jam.

—Pyksti ar ne, bet velnio 
globoje gyveni,—spyrėsi bap
tistas. — Ir .velnias tau duoda 
spėką ginti jo reikalus. Mes 
gyvename Dievo globoje. Jis 
mus saugos. . .

—Taj kodėl jis jūs neap
saugojo nuo tų kiaušinių?

—Sudiev, mes einame. . .
Ir jie nudūlino. Šių reli

ginių fanatikų mintis supuo
la su tokių ponų redaktorių, 
kaip Naujienų, Dirvos, Vieny
bės, Keleivio ir kitų. Tuos 
redaktorius dabar nuo atsili
kėlių ir atžagareivių jau ne
galima atskirti.

Jonas Kizaitis.

New York. — Sustreika
vo 265 teletypistų prieš 
United Presš žinių agentū
rą New Yorke ir kitur. 
Reikalauja daugiau algos.

Capetown. — Pietų Afri
kos valdžia uždraudė Pir
mojoj Gegužės bet kokius 
susirinkimus, apart religi
nių ir sportinių.
P............ ............

DIENRAŠČIO 
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Šventoje
Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
Bus daug svečių iš kitur, 

i pasimatykite su jais, sur 
! sipąžinkite, nes kitos to

kios progos greit neturė
site. .

Atsiminkite, kad tuo lai
ku Brooklyne bus laiko
mas LDS suvažiavimas.

Dięnraščio Laisves
PIKNIKAS

bus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, N. Y.
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Bedarbis, šeimos tėvas, 
James M. Ryley du kartus 
bandė nužudyti sav0 kūdi
kius. Jis sakėsi, kad negalėjo 
matyti vaikų alkį ir badą, 
žinoma, jis darė klaidą. Jo 
pareiga buvo eiti į valdžios 
įstaigas ir reikalauti pagal
bos. Jeigu ta valdžia turi 
bilionus doleriui paramai ka
pitalistų užsienyje, tai ji tu
ri turėti užtenkamai pinigų 
paramai savo piliečių, arba 
suteikti jiems darbus.

Kūdikiai tapo išgelbėti 
nuo mirties, bet tėvas pa
trauktas teisman. žinoma, 
kapitalistinės tvarkos teisėjas 
ras jį kaltu. Jam neapeina, 
kas kaltas, kas prie to tą 
žmogų privedė, nes patsai 
teisėjas niekados alkanas ne
buvo, nepergyveno tokios pa
dėties, tai ir ne jo reikalas.

Nedėlioj, gegužės 7 d., 2 
vai. po pietų, Maplę Parke 
prasidės bankietas paminėji
mui Lietuvių Literatūros 
Draugijos 35-kių metų sukak
ties ir paramai dienraščio 
Laisvės.

Prašome tikietus tuojau įsi
gyti. Bus svečių iš plačios 
apylinkės, nes įvyks Massa
chusetts valstijos apskričių 
vąldybtj konferencija. Mais
tas bus pagamintas iš kala
kutienos ir kitų skanumynų. 
Visus ir visas prašomu daly
vauti.

' Nedėlioj, gegužės 14 d., 2 
vai. po pietų, Maple Parke 
įvyks LLD 37 kuopos narių 
susirinkimas . Malonėkite vi
si nariai dalyvauti, ir kurie 
dar esate nepasimokėję duo
klių už 1950 metus, tai pasi
nio k ėkite.

čia bus išduotas raportas iš 
bankieto ir bus aptarta eilė 
kitų labai svarbių reikalų. 
Pakvieskite ir naujų narių 
prisirašyti prie šios kultūros 
ir apšvietos organizacijos, 
nes dabar yra vajus už nau
jus narius ir nauji nariai pri
imami tik už $1 duoklių me
tams, tai yra už pusę regulia
rių duoklių.

S. Penkauskas.

Žagarės Barboros, Jadvy
gos, ir Generolai be Armi
jos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Ateitis priklauso visiems 
pažangiesiems žmonėms. Vi
siems tiems, kurie laiku nu
bus iš merdėjimo, kurie ne 
vien šauks pasaulį visa ati
duoti ginklų kalviams, bet 
gins žmogaus teisę, išplėš 
darbo žmogų iš kapitalo 
nasrų.

Mes matėme evangelis
tus — linksmų žinių skelbė
jus ir Raštikius ir Dailides. 
Mes matėme juos, Hitlerio 
militarizmo pakąstus, pen
tinais žvangančius, puiky
bės svaigulyje alpstančius. 
Mes matėme juos fašistų 
valdovų prieangiuose, nu- 
vaškintais parketais slan
kiojančius ir žemai kaktas 
lenkiančius. Šiandien jų 
pentinai rūdyja, jų valdovų 
rūmuose plevėsuoja darbo 
žmogaus, progresyvaus žmo
gaus pergalės, vėliavos. Gi 
norėtų evangelistai dar nors 
kartą pasigėrėti žmonių žu
dynėmis. Matyti griūnan
čius miestus ir ant griuvė
sių ir lavonų naujus milijo
nierius kylančius. Evange
listai Raštikiai, Dailidės — 
nekariaus, jie, giliai pasislė
pę, gelžbetono rūsiuose, 
skelbs savo evangelijas.

Bet, kažin, ar neatėjo jau 
metas, kada pilkas žmogus, 
darbo žmogus, nestos savo 
draugo žudyti ir nepakels 
rankos mirtinam smūgiui, 
bet išties ją draugiškumo 
ženklan. Gi evangelistams 
linksmiesiems—liks Žaga
rės Barboros, karalienės, 
karalaičiai ir bajoraitės, 
kuriais jie didžiuojasi, ku
rie jiems ruošia dangaus 
karalystę, nes ir evangelis
tai pilnai tos karalystės 
užsitarnavo: jie, kaip ir jų 
šventieji, engė žmones, val
dė dvarus, ir liaudis jiems 
“lažą ėjo.”

Washington. — Ameriki
niu laivu išplaukė iš Kini
jos 700 kitataučių, tame 
skaičiuje 154 amerikonai. 
2,000 Amerikos piliečių pa
silieka Kinijoj.

šiomis dienomis New Yor
ke pakilo ir vis dar tebekelia- 
mos mėsos kainos.
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Cost of running appliances based on typical residential usage.

9 SV. DRAPANŲ 
galima švariausiai iš
skalbti automatinėje ma
šinoje už mažiau kaip % 
cento elektros.
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SAFETY A SC/£HC£!
(Saugumas padarytas mokslu)

Edison'o darbininkai turi dirbti tirštai važiuojamose gat- 
____ , kad pateiktų NevvyorkieČiains elektrą, gesą ir garą. 
Geriau jiems apsaugoti, o jums lengviau važiuoti, mes turime 
Planingo Darbo Apsaugos programą. Skaistūs raudonal-gelsvi 
{rengimai, daugiau perspėjimo šviesų, apšviestos iškabos—visa tai 
padeda geriau matyti darbo vietose... saugiau visiems.

TOM ĘDISON nu
stebino ekspertus

; 1882 m., kada jis
! pravedė elektrines 

vielas geležiniame 
vamzdyje po Man- 

* liattano gatvčmies. 13 ‘/z pra- 
' dlnių jo mylių išaugo iki 15,677

1 Coh Edison mylių šiandien.
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CLEVELAND© ŽINIOS Detroit, Mich.
I^Koks “Biednas” 
Tas Senatorius Taftas

Senatorius Robert A. Taf 
tas, nujausdamas, kad nebus 
jam taip lengva pasilikti se
nate po sekamų balsavimų, 
pradėjo per U. S. Contribut
ors įstaiga laiškų siuntinėji
mą, prašydamas ir pas darbi
ninkus po doleriuką. Girdi: 
“Jeigu tu įvertini pats save ir 
savo šeimą, prisidėk prie ko
vos prieš galutiną pasidavi
mą socializmui — jei ne ga
lutinam komunizmui, — tai 
tu jausiesi linksmesnis tą at
likęs.” Reiškia, Robertėlis 
yra kuone lygus tau. darbo 
žmogau, ir prašo pagalbos 
pas tave ir mano, kad tu, ga
vęs laiškutį nuo savo biedno 
senatoriaus, pamirši ir apie 
jo sumanytus dėl tavęs pra
gaištingus įstatymus.

Progresyvių Partijos orga
nas National Guardian nu
šviečia sen. Tafto “biednys- 
tę.” Sako, dar 1936 metais 
sen. Taftas jau buvo vertas 
$20,000,000. Jis esąs artimas 
60 Amerikos turtingiausių 
šeimų. Taftas užlaiko advo
katūros firmą, susidedančią • 
iš Taft, Stettinius ir Hollister, 
kurių klijentais yra tokie 
stambūs trustai ir monopolis
tai, kaip Pennsylvania R. R., 
Norfolk and Western R. R., 
New York Casualty Co.. Ge
neral Machinery Co.. Gruen 
Watch Co. ir kiti. Taft esą.T I 
Central Trust Co. direkto
rium.

Taftų šeima esanti ištiki
ma Morganui. Sen. Robert 
Tafto dėdė Henry Taft prigu
lįs prie kitos advokatūros 
firmos, New Yorke, kuri su
sidedanti iš C a d w alader, 
Wuckersham ir Taft, kuri yra 
J. P. Morgano ir visų kitų , 
korporacijų, kurios yra po 
Morgano kontrole . Jau iš to 
aišku, kad kada Taftų advo
katūros gina, galima sakyti, 
stambiausių korporacijų inte
resus teismuose, tai sen. Taft 
atstovauja tų korporacijų in
teresus kongrese, ką jis taip1: 
aiškiai jau įrodė, kad iri 
mažiausiai p r o t a u j ančiam i 
žmogui gali būti aišku. Kaip 
vienas iš komentatorių esąs 
pareiškęs, kad sen. Taft esąs | 
pridavęs senatui daugiau blo-' 
gų sumanymų, negu bent ku
ris kitas. Ir, kaip matome, 
tie visi sumanymai buvo prieš 
darbo žmones. Vienas iš blo
giausių, apart Taft - Hartley 
įstatymo, Tafto sumanymu 
tai sulaužymas kainų kontro
lės (OPA), prieš kurią jis 
dar karo metu pradėjęs veik
ti ir, kaip nekurie sako, Taf
tas darbavosi daugiau negu 
bent kutris kitas kongrese už 
panaikinimą kainų kontrolės. 
Taftas yra autorium “Ma
žiau valgyk,” jeigu nepajėgi 
nusipirkti ganėtinai maisto. 
Sen. Taftas yra didžiausias 
priešas kad ir mažiausio pa
gerinimo darbininkų būvio. 
Full Employment bilius jam 
“atėjęs iš Sovietų konstituci
jos ir komunistų platformos.” 
Arba Murray - Dingel Health 
bilius jam — “kairiasparnių 
komunistų sumanymas.”

Ohio piliečiai negalės pa
miršti jo tų blogų darbų ir 
išsirinks sau geresnį senato
rių, šių metų balsavimo die
noje. Dolerių irgi mažai gaus 
iš darbo žmonių.

Žydų Koncertas Buvo 
Gausus ir Solidariškas

Dvidešimt metų nuo įsikū
rimo Jewish People Frater
nal Order paminėjimo jubi
liejinis koncertas buvo gau
sus savo įvairumu ir parodė 
visų tautų ir rasių solidaru
mą. Paul Robesonas buvo 
žymiausia figūra. '

Žydų Liaudies Choras, susi
dedantis iš suaugusių žila
galvių ir jaunuolių choristų, 
puikiai išsilavinusių dainuoti, 
atidarė koncertą su Star 
Spangled Banner ir “Yugnt 
Hymn.”*' Taipgi gražiai su
dainavo kelias savo tautos 
liaudies dainas.

Paul Robesonui pasirodžius 

su būriu palydovų svetainėje, 
iš publikos kilo toks entuzi
azmas, kad visi sukilę plojo 
ir darė ovacijas, iki Robeso
nas, užėjęs ant estrados, nu
tildė.

Robesonas pasisakė tik ką 
grįžęs iš liūdnos misijos iš 
Winston Salem, N. C. Jis da
lyvavęs Morąnda S. Smith 
laidotuvėse. Moranda Smith 
—jauna negrė moteris, mirė 
sulaukusi tik 32 metų am
žiaus, bet spėjusi plačiai pa
sižymėti organizavime juodų 
ir baltų darbininkų į Maisto 
ir Tabako Darbo Uniją. Jau 
10 metų atgal vadovavusi 10,- 
(‘00 Reynolds tabako kompa
nijos darbininkams. Robeso
nui pasirengus važiuoti į Mo- 
randos laidotuves net jo ar
timi pastebėję ar nebus jam 
pavojinga važiuoti į Ku K lux 
Klano kraštą. Taipgi sakė 
gavęs pagrasinimą ir iš KKK, 
kad jis nedrįstų pasirodyti 
Winston Salem. ‘“Bet aš ži
nau iš patyrimo, kur žmonės 
nesipeša tarpe savęs, kur tar
pe juodų ir baltų žmonių yra 
solidarumas, ten KKK vietos 
nėra,” sakė Robesonas. Už
siminęs apie karo kurstytojus, 
sakė: “Jeigu jie čia nesitiki 
ganėtinai karo spėkų, veltui 
jie ieško jų užsieniuose.” O 
kalbėdamas apie reakcijos 
siautėjimą, Robesonas pasakė: 
“Galima tikėtis, kad neku- 
riems iš mūsų teks nukentėti. 
Bet kiekvienas mūsų išlietas 
kraujo lašas suteiks mums 
daugiau spėkų!”

Paul Robesonas sudainavo 
apie 5 žydų liaudies dainas, 
vartodamas žydų tarmę. 
Taipgi sudainavo 2 Mussorgs- 
kio ir vieną šostakovičiaus 
dainą rusų kalba ir kelias 
Amerikos liaudies dainas. 
Kiekviena Robesono daina 
buvo palydėta ilgiausiais ap
lodismentais. J. N. S.

Rochester, N. Y.
Iš Gedemino Draugystės 
Ekstra Susirinkimo 
Dėl Statymo Namo

Gerai, visapusiškai apsvars
tė, nutarė naujai viską per
statyti. O jeigu truktų pini
gų, tai nariai paskolins be 
nuošimčių. Narių dalyvavo 
104. Dar niekad nebuvo taip 
pakilęs ūpas, energija, drau
giškumas, kaip šį susirinkimą. 
Net gražu žiūrėti, kaip būre
liais sustoję visi diskusuoja, 
kalbasi, kaip geriau ir gra
žiau. viską įrengti.

Draugė jaunoji D. Valtienė 
pranešė, kad G c d e m i n o 
Draugystės nariai jaunuoliai 
rengia- vakarienę gegužės 20- 
tą, šeštadienio vakarą. Įžan
ga tik vienas doleris. Visą 
darbą atliks jaunt ir nauji na
riai.

Jaunoji D. Valtienė dirba 
išsijuosus, kad tik prirašyti 
daugiau jaunuolių Gedemino 
Draugijom Draugė A. Leka
vičienė irgi dirba kiek galė
dama prirašyme jaunuolių. 
Tai puikų darbą dirbate, 
draugutės. Mes jums labai 
dėkingi.

Būtų Ubai gražu, kad tie 
mūsų pilni energijos jauni 
draugai susitvertų chorą ir 
pradėtų mokytis dainuoti, 
vaidinti veikalus. Ot, būtų 
puiku. Ir mes, seniai, jums 
pagelbėtume, kur būtų reika
las. Manau, kad jie taip ir 
padarys. Mes, senesnieji, 
sveikiname jus, jaunuosius. 
Užimkite mūsų vietas: dirbki
te. linksminkitės, o mes gė- 
rėsimės jūsų darbais.
Mūsų Ligoniai

Serga Ona Balzarienė. Tu
rėjo operaciją. Randasi Ge
neral Hospital. Draugė Bal
zarienė yra Laisvės skaitytoja 
ir narė Gedemino Draugys
tės ir Moterų Klubo.

Serga F. Mate i k is. Buvo 
ligoninėje. Dabar gal jau na
mie.

Abiem ligoniams linkime 
greitai pasveikti ir dalyvauti 
su mumis. L. B.

C*..

“O ką jūs, tuomet, pasakėte unijai, jūs didysis drąsuoli?”

Cicero, III.
Sekmadienį, balandžio 23 

d., visą rytą lietus lauke py
lė, tik po pietų kiek prasi
blaivė. Atrodė, kad tą dieną 
parengimai gali būti nelabai 
pasekmingi; gausios publikos 
nėra ko tikėtis, kad atsilan
kytų į parengimą.

Su tokia minčia ir aš iš 
Brighton Parko vykau į Cice
ro Moterų Choro 10 metų gy
vavimo jubiliejinį koncertą. 
Bet mano galvojimas buvo 
klaidingas. Kada pasiekiau 
Liberty svetainę, tai svečių ir 
viešnių jau knibždėjo pilna 
salė. O dar daugelis vėliau 
atvyko. Prie gražiai papuoš
tų stalų jau eilės atsilankiu
sių į šį reikšminga vakarą se 
dėjo ir laukė, kada pasirodys 
to parengimo kaltininkės.

Ne po ilgo pasigirsta skar
dus balsas pirmininkės C. Sta
nevičienės su pareiškimu, kad 
jubiliejinė programa jau pra
sideda. Su malonia šypsena 
ir nuoširdumu prašo visus 
sėstis.

Štai pasikelia ir uždanga, 
pasimato ir pačios to sambū
rio nusikaltėlės, taip gražiai 
sueiliuotos, uniformuotomis 
suknelėmis, raudonas puokš
tes puikiausią gelių prisisegu
sios prie krūtinių. Veideliai 
nudailinti, nugražinti, plau
kučiai taip skoningai sušu
kuoti, garbanuoti. Nugi, at
rodo, tikros jaunuolės, šešio
likinės, tiksliau pasakius, an
trą jaunystę gyvenančios.

—Juk tai puiku, ar ne?—< 
sakau savo partneriui, kuris 
šalę manęs sėdėjo.

—Tikrai jos gražios, — at
sakė ’jis.

Pridūriau : .
—Tai tų moterų daininin

kių specialė diena, jų links
moji valandėlė. Jos per de
šimtį metų jau dainuoja. O 
kiek jos per tą laiką yra gra
žių dainelių išdainavusios ir 
kiek malonumo yra suteiku
sios klausytojams..

Antroj pusėj sėdėdamas 
senosios kartos jaunuolis sa
ko:

-Rodos, sušukti valio 
jums, Ciceros nenuilstančioms 
šio choro dainininkėms. Te
gyvuoja jūsų taip gražiai or
ganizuota ir taip vieninga 
dainoje dirbanti grupė. Dar 
daug metelių jūs dainuokite 
ir patenkinkite klausytojūs ir 
mylėtojus dainos ir muzikos!

Pasigirsta piano garsai, 
priekyje atsistoja liekna, 
jauna, graži, pilna gyvumo 
choro vadė- ir mokytoja Dara
ta Judzentavičienė, diriguoja 
ir akompanuoja su gracija ir 
dėkingumu, o choro suderin
tieji gražūs balsai plaukia, jų 
aidai pripildo pilną svetainę 
garsų, kaip ir klausytojų au
sis ir širdis.

Po dainos pasipila audra 

aplodismentų. Juo toliau, 
malonesnės ir gražesnės dai
nos dainuojamos. Choro 
meisteris savo švelniu balse
liu paaiškina, kokios dainelės 
sekamai bus dainuojamos, ir 
vėl iš tų jubiliejančių krūti
nių išsiveržia skambūs balsai; 
su pasididžiavimu ir drąsa 
traukia, dainuoja. Pirminin
kė moterų klubo-choro nupie- 
šia istoriją, gražiai papasa
koja, kiek nudirbo ir veiklos 
atliko per tą savo gyvavimo 
laikotarpį.

Kitus programos numerius 
jau pildo suprašyti svečiai- 
chorai: Ex-Mainierių Choras, 
po vadovybe N. Roman, LKM 
Choras, po vadovybe C. Deff- 
ner, popuiiariškas duetas A. 
Dočkienės ir C. Stanevičienės, 
Roselando Aido Choras, po 
vadovybe D. Yuden. Visi sa
vo užduotis atlieka gerai, iš
ėmus Aido Chorą, kurį reikia 
pavadinti gyvaisiais vargo
nais, nepaprastai turtingos 
medžiagos iš jaunimo gražia
balsių, kurių tarpe yra daug 
solistų su. puikiais, žavėjau- 
čiais balsais.

“Vilnies” redaktorius L. Jo
nikas į taktą pakalbėjo ii’ pa
gyrė už gražius Cicero mote
rų, atliktus meno srityjci dar
bus,. 1

Vakarienė - bankietąs ti
krai buvo karališkas — kala
kutiena, > dešros ir kitokie 
skanūs valgiai, kava s u 
“home made cake.” Choris
tės ir jų pagelbininkės taip 
akylai ir taip rūpestingai ir 
labai greitai patarnavo vi
siems svečiams ir viešnioms, 
ir vis klausė: Ar to reikia, 
ar to netrūksta?

Vakarienė labai skaniai 
gaspadinių buvo pagaminta. 
.Prie bufeto pilna stačių ulia- 
votojų; puiki orkestrą šauniai 
grojo valcus, fokstrotus ir ki
tokius šokius.

Tarp svečių vaišintojų ir 
vėl moterys dainavo-ir links
mino savo gražiomis daino
mis.

žvalgiaus ir ieškojau, ar ne
pamatysiu ir ar nesutiksiu 
“azijatų, burliokų ir rusUių.” 
Ant nelaimės, visur pakilusiu 
ūpu nuotaika ir lietuvišku
mas. Patriotiškos ir liaudies 
dainos su Lietuvos ir Ameri
kos himnais buvo dainuoja- 

,mos. Daugiau nebetikėsiu 
nacizmo ir fašizmo garbinto
jų, kurie nuolatos biauroja ir 
gyvu žodžiu ir per spaudą 
pažangiąją ir progresyviškąją 
lietuvių visuomenę.

Brightonparkietis.

KUPIŠKIS.—Šimonių vals
čiaus Juodpėnų ir Mazgeliš- 
kių kaimų valstiečiai susibū
rė' į žemės ūkio artelę “Juod- 
pėnai.”

Susibūrė į žemės ūkio ar
teles taip pat Butėnų, Jurkš- 
tų ir kitų valsčiaus kaimų 
valstiečiai. J. Markuckas,

Kas mano, kad darbiniu 
kai perdaug reikalauja iš au
tomobilių kompanijų algos, 
tegul nesisieloja. Charles 
Wilson, General Motors kor
poracijos galva, nėra nu
skriaustas. Norite žinoti jo 
algą? Ji yra biskį didesnė 
už bile kurio jūsų, dirbančių 
GM įmonėse. Wilsonas gau
na į metus $586,100.

Taigi, virš pusę milijono 
dolerių.

Bet ir taip General Motors 
virš $600,000,000 į metus 
pelno.

Atgarsiai vaidinimo pjesės 
“Nesusipratimas” dar vis pa
silikę pas mus. Chicagicčiai 
gerą darbą atliko .

Dabar detroitiečių eilė vyk
ti Chicagon. Gerai žinau iš 
pasikalbėjimų, kad chicagie- 
čiai noriai, kviestųsi teatrinin
kus su kokiu geru veikalu ar
ba Aido Chorą ar Moterų 
Chorą.

Pasiruoškim ir padarykim 
vizitą Chicagai.

Jaui buvo pirmiau minėta, 
jog Fordo įmonės UAW loka- 
lo prezidentu išrinktas kon
servatyvus Stellate, bet nebu
vo pažymėta, kad kiti lokalu 
viršininkai .išrinkti progresy
viai.

★
Kai kurie sako., jog UAW 

prezidentas Walter Reuther 
vis mažiau ir mažiau reika
lauja iš Chryslerio korpora
cijos, o korporacijos vedėjai 
vis mažiau siūlo. Nusileidi
mai korporacijos bosų nesu
minkština. Jie tik reikalauja 
dar didesnių nusileidimų.

Bosai sako, jei Reutheris 
sutiko menkomis sąlygomis 
Windsoryj taikytis su Fordu, 
jis nusileis ir Chryslerio bo
sams Detroite.

Geras būrys detroitiečių . « c
: progresyvių ruošiasi važiuoti 
i Chicagon gegužės 7 dalyvau- 
, ti “Vilnies” Bendrovės suva
žiavime. Jie turėtu reika
lauti iš chicagiečių :

Viena, parduoti nemažai 
I spaudos pikniko tikietų. An
tra, skaitlingai dalyvauti pik
nike. Kai vietiniai žino, kad 
iš kitur atvažiuos, vietinių ir
gi daugiau susirenka.

Lai, anot patarlės, ranka 
ranką prausia.

Wayne Universiteto prezi
dentas turi bėdos su savo stu
dentais ir su daugeliu profe
sorių. Prezidentas priešingas, 
kad universiteto ribose būtų 
debatų o j am as k o mu n i z m as, 
prie to pasiruošę du profeso
riai. Studentai ir profesoriai 
gi stoja už tai.

Reakcininkai stengiasi įkal
bėti, kad komunizmui nepri
taria, kas tik kiek žino apie 
komunizmą . Jei taip, kodėl 
neduoti progos daugeliui stu
dentų susipažinti su komuniz
mu per debatus?

Mat, jie vienaip sako, ki
taip tiki.

Detroite yra progresyvaus 
lietuvių jaunimo, bet kažip 
kaip tai per mažai jų daly
vauja mūsų judėjime. Yra 
gerai lietuviškai kalbančių.

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, PH. G. 
Tel. EVergreen 7-6868

Jie turėtų dalyvauti net ir 
mitinguose, ne vien pramogo
se, bet dažnai jų nematai ir 
tokiuose parengimuose, kaip 
teatras.

Tai nėra jų pačių kaltė. 
Stoka pastangų jų įtrauki
mui.

Jauniems visuomet reikia 
daug dėmesio.

Žvalgas.

KRISLAI |
(Tąsa nuo 1 pusi.) !

zidentas Trumanas!
Ar tai reiškia, kad jau ir | 

bus tokia mūsų didžiosios ša- ■ 
lies politika nuo dabar: ka
sime duobę Jungtinėms Tau- 1 
toms ?

★
Komercinė spauda turi I 

darbo. Hooveris pasidarė di
džiuoju pranašu.

Bet viso labo Hooveris sie- 
kiasi tik tarptautinio grabo- 
riaus garbės ir diplomo. Ne
laimė būtų, jeigu jis tos ne
laimingos dienos susilauktų.

Jungtinės Tautos nėra pri
vatinė savastis nei Amerikos, 
nei Tarybų Sąjungos. Jos yra 
padarinys visų žmonių ir tau
tų, kurie kariavo prieš fašiz
mą ir laimėjo karą.

Nė viena šalis neturi tei
sės sakyti: Man ta organi
zacija nebepatinka, aš ją su
griausiu !

Vertingi Eksponatai
VILNIUS, kovo 19 d. —

Valstybiniam Istorijos - revo
liucijos muziejui šiomis die
nomis perduotos Tarybinės 
Armijos lietuviškojo junginio 
dvi kovinės vėliavos, kurios 
kartu su junginio kariais pra- i

PRANEŠIMAI
EASTON, PA.

Didelė naujiena Eastonui ir apy
linkei. Visų lietuvių prašome jsitė-Į 
myti, jog bus rodomi lietuviški ju- 

Įdomieji paveikslai. Yra nufilmuotas 
, veikalas Paparčio Žiedas, kurį su
vaidino Brooklyno artistai. Būtinai 
pamatykite jį.

Bus rodomas šį sekmadienj, gegu
žės (May) 7 d., pradžia 7-tą vai. 
vakare, įžanga nemokamai, Kailia- 
siuvių Svetainėje, 429 Northam- 
ton St. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pamatyti tą gražią filmą, nes tu
rėsite sau daug malonumo. — Kvie
čia LLD 13 kuopa. (81-82)

PHILADELPHIA, PA.
| Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės (May) 2 d., pra
sidės 7-tą vai. vakare, Liaudies na
me, 735 Fairmount Ave.

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

ėjo šlovingą kovų kelią nuo 
Oriolo iki Tarybų Lietuvos 
žemių.

Vėliavos buvo įteiktos pasi
žymėjusiems lietuviškojo jun
ginio daliniams 1943 metais 
—viena Tūlos darbo žmonių, 
antra Lietuvos KP Centro 
Komiteto ir Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos.

J. Pranaitis.

MONTELLO, MASS.

LIUOSYBĖS CHORO
METINIS

KONCERTAS
Įvyks šeštadienį

Gegužes 6 May
Lietuvių Tautiško Namo

Apatinėje Salėje
8 Vine St., kampas N. Main St.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Įžanga 75c asmeniui 
—Programoje Dalyvauja:— 
LIUOSYBĖS CHORAS, 

vad. Alb. Potsius.
Choras yra susimokinęs “Rau
donąją Dainą” ir keletą kitų 
naujų dainų. Taipgi bus vieti

niai solistai ir bus duetų 
ir oktetų.

Kvartetas: Rožė Stripinis, 
Aldona Wallan, Paulina Kon- 
drotas ir W. Yudeikis.
Piano solo duos:

Vincas Kundrotas, Jr.
Kiti talentai: Vera Balkus 
(Putvinskaitė) iš Hull, Mass.; 
William Petrukevičius iš Law- 
rence, Mass.
Akompanistė: Olga Lalcon

(Breivytė)
šokiams gros:

Art Masonis Orkestrą.

Apsirūpinkite 
Vakaci jomis

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNES
Bay maudynes už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

A. ZAVISH
Barnegat, N. J.

Lower Shore Road,

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tęs prie 
naktį, 
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

S pual.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—.Trečiad., Geg. 3, 1950
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Iš Kriaučių
Susirinkimo

Balandžio 26 d. įvyko lietu-
vių kriaučių skyriaus susirin
kimas unijos svetainėje, 11- 
27 Arion Place. Jį atidaręs, 
lokalo pirmininkas V. Zavec- 
kas paskyrė porą maršalkų.

Skaitytas laiškas nuo Lapei 
Makers lokalo 161, su tikie- 
tais jų metinei ekskursijai 
laivu. Visi 25 ti kietai nu
pirkti.

Kilo klausimas, ar lokalas 
ir šiemet, kaip kas metai, iš 
iždo užfundys gerą vakarie
nę, su gėrimais, dirbtuvių 
pirmininkams ir komisijoms 
už pasidarbavimą rengime 
lokalo pikniko. Vienbalsiai 
nutarta surengti.

Kriaučių piknikas įvyks lie
pos 29 d. Jam išrinktas pir
mininku S. Jackus, sekreto
riumi P. Kirius.

Skaitytos rezoliucijos, paga
mintos pateikti ateinančiai 
unijos konvencijai, kuri įvyks 
viduryj gegužės mėnesio, Cle- 
velande. Visos buvo priim
tos. Bet buvo pasiūlyta pa- 
gamint dar vieną, reikalau
jančią, kad visi dirbanti ar 
nedirbanti kriaučiaj gautų ly
giai už šventes mokėti. Da
bar tie, kurių dirbtuvės ne
dirba šventės laikotarpiu, ne
gauna už šventę mokesties. 
Lokalo vykdomoji taryba įga
linta rezoliuciją pagaminti ir 
pateikti Joint Board’ui.

Delegato Ch. Kundrotos ra
portas iš dirbtuvių stovio ro
do, kad pas kriaučius nekokį 
pyragai, panašūs į silkių gal
vas. Dirbtuvėse darbai nėra 
pasibaigę, bet ir pilnai dirbti 
neketina pradėti. Visoje 
kriaučių industrijoje siaučian
tis nedarbas paliečia ir lietu
viškas dirbtuves. -

Reikia pasakyti, kad seniai 
buvo toks ramus kriaučių su
sirinkimas. Jeigu jie visuo
met tokiais būtų, drąsiai gali
ma sakyti, kriaučiams tektų 
po šimtelį metu pagyventi. 
Jų nervai išsilaikytų sveiki, 
kaip gručkas.

J. Stakvilevičius.

Paštas praneša
Einant vyriausios pašto vir

šenybės įsaku siaurinti darbą, 
New Yorko miesto paktas pa
naikins sekamus patarnavi
mus :

Sustabdė ieškojimą adresų 
tų asmenų, kurie persikelda
mi nepadavė paštui savo nau
jo adreso. Laiškus grąžins 1 
siuntėjams arba sunaikins.

Pradedant gegužės 15-ta, 
bus išsiunčiami tą pačią die
ną tiktai tie laiškai, kurie bus 
gauti pašte ne vėliau 8:30 iri 
surenkami iš dėžių ne vėliau 1 
6.

Pradedant birželio 1-ma, į 
rezidenciniuose distriktuose 
laiškus išnešios tik kartą per i 
dieną, taip pat pundelius tik 
kartą per dieną. Biznio dis
triktuose išnešios taip pat, Į 
kaip lig šiol, tiktai šeštadie- j 
niais neš 1 kartą.

Keltuvas Sutriuškino į 
Kūdikį į

Niekas negalėtų suskaityti, 
kiek kartų Mrs. Caroline 
Geissler pati nukeldino savo 

3 metų dukrytę keltuvu 
apartmentinio namo, 333 E. 
68th St., New Yorke. Tre
čiadienį ji nuleido mergytę 
vieną, nes ją susitikti laukė 
žemai buvusi kaiminka.

Nuleistai mergytei kaip 
nors užkliuvo koja keltuve, 
ji nespėjo tuojau beišeiti.! 
Tuo tarpu iš kito aukšto kas Į 
nors atliuosavo keltuvą, ku
ris kildamas sutriuškino kū
dikį. 1

75,000 NEWYORKIECIU MARŠAVO 
UŽ TAIKA; MINIOS STEBĖTOJŲ

Skaitlingais būriais, nuosta
biai spalvingais plakatais, 
paparčiais ir “floatais” ne
šini - vežini n e w y o r k i o- 
č i a i maršavo už taika, 
darbus, namus ir laisves pra
ėjusio pirmadienio popietį ir 
vakarą, gegužės pirmą.

Nepaprastai ontuziast iškaiš 
ir gražiais, jaunimiškais, išėjo 
Amerikos Komunistų Partijos 
būriai — tai jauniausieji bū
riai visame parado, išskyrus 
studentiją. Ne, niekas šian
dieninei darbininkų partijai 
negalės pasakyti: “Grįžkite 
į Rusiją.” Didžiuma jų ne
buvę niekur kitur, kaip tiktai 
Brooklynė - Now Yorke. Ki
ta didęlė jų dalis bastėsi po 
visą pasaulį, tik Rusijoje ne
buvę. Jie—kariavę kare prieš 
fašizmą, mūsų veteranai.

Entuziastiški, nors ir no vi
sai jauni, maršavo kailiasiu- 
viai; karo prieš fašizmą Is
panijoje veteranai: tūlos IWO 
grupės, ir eilė kitu organiza
cijų.

Anksčiau s i a m arša v u si ų j ų 
gretos buvo kiek retėlesnes. 
Didis persekiojimas, reakci
ninkų įsigalėjimas tūlose 
unijose darė išlikimą iš dar
bo pavieniai rizikingu. Bet 
marguojančiųjų vėliau gretos

Piktai Propagandai 
Prieš Gegužinę 
Trūko Klausytojo

New Yorke šventasis Pa- 
trick’as (per Spellmano pata
rimą) buvo pasišaukęs tikin
čiuosius pas save gegužės 1- 
mą, 5 valandą, tuojau po 
darbo . Ragino suvykti į ka
tedrą “melstis” už darbinin
kų valdomų valstybių atverti
mą prie kapitalizmo (kapita
lizmą jie vadina Dievu).

Malda, žinoma, buvo tiktai 
tuo, kuo žuvelei būna sliekas 
— užkabinti ant meškerės, 
mokslai turėjo tikinčiuosius 
kurstyti prieš tas valstybes į 
karą ir prieš čionai, Aštuntą
ja Avenue, marguojančius 
amerikiečius darbininkus.

Nepaisyta net miesto nuo
statų prieš lermavimą; kad ir 
nenorintieji tos propagandos 
klausytis negalėtų jos išveng
ti praeinant pro šalį ar gy
vendami apylinkėje, išvedžio
ta iš katedros garsiakalbiai. 
Tačiau...

Garsiakalbių vartoti nerei
kėjo, nes dykaduonių davatkų 
mažai, jos katedros neužpil
dė. O darbininkai neturi 
tikslo tokius pat . kitus darbi
ninkus pulti: jie vieni nuėjo 
iš darbo namo, tūli — šimtai 
tūkstančių — suėjo tų “rau
donųjų” darbininkų parado 
pažiūrėti, o tūkstančiai kitų 
tikinčiųjų darbininkų atėjo ir

visu keliu dasipildė atskuban
čiais iš darbo pavėlavusiais 
nariais.

Lietuvių būrys buvo nedide
lis. tačiau didesnis už tikėtą 
esamose sąlygose. Mūsų būrys 
taipgi didinosi visu keliu, O 
pabaigę maršuoti dar susiti
kome atskubančius pavėlavu
sius arba negalėjusius mūsų 
atrasti dėl paskutiniame pra
nešime Laisvėje' įvykusios 
klaidos apie mobilizacijos 
punktą.

Mums susirinkti laikas bu
vo skelbtas 5 vai. Tuo laiku 
didžiuma tik baigia darbą. 
Tas kai kuriuos sulaikė. Ta
čiau būtų suspėję, nes pirm 
mūsų maldavusių gretos buvo 
pilnesnės ,negu iš anksto nu
matyta . Iš tos gatvės pradė
jo maršuoti apie 5:30, tačiau 
užtruko dar apie pusvalandis 
iki atėjo mūsų eilė įsukti į 8- 
ją Avenue.

O po mūsų dar maršavo 
profesijonalai, studentija, dvi 
iš spalvingiausių divizijų. Stu
dentai - mokiniai, regis, bu
vo ir skaitlingiausia divizija. 
Stebėtojai juos audringai 
sveikino.

Dar daug būtų kas paša; 
kyti apie payadą, jo atskiras 
divizijas, šūkius, bet apie tai 
daugiau kitą kartą. Rep.

maršuoti parade.
Paradas buvo svarbus kiek

vienam darbo žmogui, nes jo 
vyriausias reikalavimas buvo 
išsaugoti taiką, daugiau namų, 
daugiau darbų ir geresnės 
juose mokesties, laisvių darbi
ninkams ir jų organizacijoms.

T—as.

Kas |spėjo Gemblerius?
■ žmonės klausinėja, kas da
bar tyrinės tyrinėtojus Brook- 
lyno gemblerių ? O to labai 
reikėtų, nes—

Praėjusį pirmadienį proku
roro McDonald raštinė buvusi 
pasišovusi tūloje aludėje su-- 
medžjoti apie “tuziną stam
bių” gemblerystės lapučių. 
Bet. . . aludėn kas nors pa
skambino telefonu. Atskubė
ję ten detektyvai rado tik 
bartenderį, gemblerių nebe
buvo.

Nuteistas,
Bandė Pasikarti

Nuteistas penkerius metus 
kalėti už apiplėšimą groser- 
nės, Luis Marti, 19 metų, ras
tas pasikoręs kalėjime ant 
suplėšytos paklodės." Jį at
gaivino. Kiti du, WilliamI 
Seda ir Normo Nieves, nu
teisti trejiems metams. O 
“turto,” bendrai visiems, jie 
buvo gavę $12.

Bizniui'Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksi] dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

Negali Mušti Mamą, 
Kada Vaikai Mato

Šių dienų ’ įvykiai man pri-
minė kartą girdėtą šį vieno 
kaimiečio patarimą kitam, 
kurį vaikai buvo apkūlę už 
tai, kad jis mušė savo žmo
ną, jų motiną.

I Tokios galvosenos priėjo ir 
Didžiojo Now Yorko švietimo 
Taryba. Ji praėjusį ketvirta
dienį atidėjo rezoliuciją, ku
ria buvo pasimota uždrausti 
M o k y to jų Uniją miesto mo
kyklose.

Kas galėtų bausti mokyto
jus tomis dienomis, kuomet 
apie 50,000 vaiku demons
truoja už mokytojus? Rezo
liucijos svarstymą atidėjo iki 
birželio 1-mos.

Dar Sveikinimu Vilniai
Visiškai baigiasi laikas pa

siuntimui pasveikinimu Chica- 
gos dienraščio Vilnies jubilie
jiniam suvažiavimui. Gerai 
būtų, kad pasiskubintų tie, 
kurie norėtų prisidėti su pa
sveikinimu ir auka. Šiuo tar
pu per d. Buknj sveikina Vil
nį šie prieteliai: V. Rudaitis 
su $5, P. ir N. Bukniai $2/ I. 
ir A. Bimbai $2, M. Vaitonai- 
tė $1, V. Vehskūnas $1 ir S. 
Steponaitis $1. A. B.

52 Asmenys Sėdėjo 
Per Naktį įstaigoje 
Reikalauti Buto

Penkiosdešimt du asmenys, 
tarpe tų 5 nėščios moterys ir 
10 vaikų, pasiliko sėdėti per 
naktį City Housing Authori
ty raštinėje, fi-me aukšte pa
stato, 63 Park Row, Now 
Yorke. Jie ten nuėjo reika
lauti buto, bet įstaiga sakėsi 
jiems buto neturinti, negalin
ti rasti.

I šis būrys žmonių yra dalis 
gyventojų buvusio apartmen
tinio namo, 24 E. 2nd St. Val
dininkai įsakė iš jo visas 22 
šeimas iškraustyti šį pirma
dienį, bet žmonės neturi kur 
kraustytis.

Miesto transportacijos virši
ninkas Sidney II. Bingham 
atvirai pasiūlė “gerokai pa
kelti” subway ir kitų linijų 
fėrus pirm liepos 1-mos.

Mrs. Catherine Friedt nu
nuodijo 7 mėnesių sūnelį ir 
pati bandė nusinuodyti. At
gaivinta, ji sakėsi neturėjusi 
kantrybės kęsti vyro barnį už 
tai, kad ji vėl nėščia. Vyras 
sakosi nebaręs.

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom.1 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Trečiadienį nuvykome pa
matyt “preview” filmos 
“Faust and the Devil,” pa
remtos Goethes drama ir 
Gounod o opera “Faust.” Fil
mą daryta Italijoj, po direk
cija C. Galione ir muzikos 
vadovybe F. Capuana.

Vyriausią moters, rolę, Mar
garitos, vaidino Nelly Corra- 
di, o įdainavo Onelia Fines- 
chi. Mefistofelio rolę vaidi
no i)’ dainavo Italo Tajo, o 
Fausto rolę atliko Gino Mat- 
tera.

Gounodo opera “Faust” bu
vo ir yra viena iš populiariš- 
kiausių operų Francijoj per 
virš šimtą metų ir yra viena 
iš dažniausia, vaidinamų viso
se gerose operų grupėse.

Filmoj, kuri užima valan
dą ir pusę rodyti, neįmano
ma perstatyti visą muziką, 
tačiau šioj filmoj labai vy
kusiai parinkta jos dalys ir 
pagirtinai išpildyta. Verta 
kiekvienam ji pamatyti.

Geriausia šį muzikalį kūri
nį matyti ir juo gėrėtis vai
dinime ant teatro estrados, 
tačiau verta susipažinti su ja 
ir šios filmos keliu.

Man ypač patiko puikus 
vaidinimas ir gražus dainavi
mas Halo Tajo, kuris šiuo 
metu yra nariu Metropolitan 
Operos, New Yorke. Arija 
apie senio didelį aukso godu
mą labai efektyviai atlikta.

A. P. Y.

Apie šimtas Long Island 
Railroad inžinierių paskelbė 
“sirgimo” dieną protestui 
prieš p r aret i n i m ą trati k i n i ų.

SUSIRINKIMAI
RICHMONDHILL-EAST 

NEW YORK
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, gegužes (May) 4 die
ną, 8 vai. vakaro, Liberty Audito
rium. Malonėkite visi nariai daly
vauti, nes turjme aptarti labai 
svarbių dalykų, kaipo: rinkimai 
LDS Centro Valdybos, rinkimas de
legatų j LDS Seimą ir aptarimas 
pakėlimo duoklių i LDS Lėšų Fon
dą. — M. Klimas, fin. sekr.

(81-82)

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Pigiai parsi

duoda 8-riių šeimų namas, labai ge
rose sąlygose, Williamsburgo apylin
kėje. Prašomo šaukti: LA 5-3638 

(80-85)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

kau 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 Hill 19, N. Y.

(77-86)

SHAUNS
B (Shalinskas)

FUNERAL HOME į
| 84-02 Jamaica Ave.
j (at Forest Parkway Station) j

Woodhaven, N. Y.
s Suteikiam garbingas laidotuves į
> Koplyčias suteikiam nemokamai c
5 visose dalyse miesto. 5
3 Laidotuvių Direktoriai: s

t F. W. Shalins-J. B. Shalins ■
Tel. Virginia 7-4499 '

REPUBLIC BAR & GRILL
Salininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta 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 Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

j:

5

Gegužės 7-tą dieną, Liberty ' reikia tik džiaugtis ir būtinai^ 
Auditorijoj, Lietuvių Kalbos | reikia juos remti. Juk jie yra 
Mokyklėlė turės savo pavasa- ateities žiedai. Ir be jų atei- 

boviltinga.rinį parengimėlį, kuriame vai
dins veikaliuką “Proga Kiek
vienam,” dainuos dainas ir 
šoks šokius. Ir tą viską at
liks mūsų L. K. Mokyklėlės 
mokiniai.

7-tos dienos, be jokio

Pernai jų parengime buvo 
mažai publikos. Ir, žinoma, 
buvo kalta publika, kad ne
atkreipė atydos ir neparėmė 
vaikų arba jaunuolių meno - 
kultūros darbą. Reikia at
mint, kad mūsų jaunuoliai 
jau daug veikia mono darbe. 
Ir štai, kaip: Jie turi šoki
kų grupę, jie turi chorelį, jie 
jau nokurie dainuoja Aido 
Chore ir mokinasi lietuvių 
kalbos. Ir jie jau daug pa
tarnauja mūsų teatruose ir ki
tokiuose parengimuose.

Taigi, žiūrint į jų veiklą,

tis būtų

Taigi, sulaukę sekmadienio, 
gegužės
mąstymo, be jokios abejonės
kiekvienas ir kiekviena trau
kini į Liberty Auditoriją ir 
pasveikinkim mūsų mokytoją 
Juozą Byroną ir jo mokinius. 
O sveikinimas geriausias, 
kai ateini į parengimą.

Mūsų parengimų lankytojai 
per visą praėjusį sezoną la
bai skaitlingai lankė visokius 
parengimus. Tad, manau, ir 
vaikučių arba jaunuolių šio 
parengimėlio jie neapleis.

Taigi, Cheerio! Pasimaty
sim gegužės 7-tą, Liberty Au
ditorijoj. Jonas Juška.
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<♦>
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4r9407

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

<♦>

O

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

SHUFFLE BOARD <♦>

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

/7~" ."..L.1 '.L—22 12.222- 1   ... 

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.L-. -.......... — ----- ----

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174

g"1 1 l ................ ............. ................. 11 ------------irsT—i-"-?. ... 1 :11

RES. TEL.

HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Geg. 3, 1950




