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.Vienas labai geras veikėjas, 
karštas laisvietis, puikus ’ko
respondentas, gyvenąs už be- 

• veik poros šimtų mylių nuo 
New Yorko, pabaigoje kores
pondencijos priduria Redak
cijai pastabą: “Kaipo dien
raštyje, korespondencijos tu
rėtų pasirodyti greičiau.“ 

žinau, jog taip mano' 
daugybė kitų korespondentų. 
Ir taip atrodo toliaJ) ; 
nant ir nesusi pažintis su 

,sų techniškais procesais, 
kuriuos korespondencijos 
pereiti.

Ginklam bus išleidžiama po 
3 bilijonus, 500 milijonų

i> dolerių per mėnesį
gyve

ni ū-
, per
s turi i

Be to, reikėsią duot 19 bilijonų 
dolerių Europai ginkluoti
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Trumanas paskyrė generalį 
prokurorą McGrathą tyrinėt 
saviškius politikierius

Tai ve jums, draugai, ekst
ra normališka korespondenci
jos kelionė. Įsitėmykite.

Jūs ją parašėte, sekmadienį.
Ii pašto dėžutę įmetėto pirma- ’ 

(.Jdienį. Mus ji pasiekė antra
dienį. Redaktorius ją sureda
gavo (pataisė, gal dar perra
šė) tą pačią dieną. Raidžių 
rinkėjas ją surinko trečia
dienį. Korektorius ją pataisė 
ketvirtadienį. Ji dar turi grįž
ti prie raidžių rinkėjo ištaisy
mui klaidų. .

Geriausiam atsitikimo, 
bus įdėta penktadienį į šešta
dienio laikraštį. Mat, šeštadie
nio laida atspausdinama

■ penktadienį.
Jus gi šeštadienio laida gal 

pasieks tik pirmadienį. Ir štai 
prabėgo daugiau kaip savaitė 
laiko.

Washington. — Dabar 
per mėnesį padaroma gin
klų už 2 bilijonus dolerių, 
bet tai per mažai, — sakė 
Robertas ’Lovett, Jungtinių 
Valstijų apsigynimo sekre
torius. — Todėl ginklų ga
myba turės būti taip pa
smarkinta, kad apie vidur
vasarį padarytų jau už 3 
bilijonus, 500 milijonų gin
klų per mėnesį, o ypač rei-

kėsią pagreitint ’ tankų ir 
lėktuvų gamybą.

Vadinamo “bendrojo ap
sigynimo” vadai skaičiuoja, 
kad, apart naminių išlaidų 
ginklams, Amerika per tre
jus sekamus metus “turės 
duoti” apie 19 bilijonų dole
rių vakarinės Europos kraš
tams ginkluoti prieš So
vietus.
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Sovietai galį pateikt
D 1 — aa a a a vza

Indijai visų mašinų
Reikalaujama keturių 
milijonų kariuomenės

Bet daleiskime, o taip daž
nai, pasitaiko, kad vieną die- 
njjr laiškas su korespondenci- 
įSužkliuvo pašte. Daleiskime, 

Jkad tą dieną redaktorius ne
spėjo jūsų korespondenciją 
suredaguoti, nes turėjo pir- 

/ miau gautas korespondencijas 
paruošti. Jau tuh(me dvi die
nas. Taip pat dažnai pasitai
ko, kad tą pačią dieną rai
džių rinkėjai nespėja surink
ti. Prisideda dar viena diena. 
Pasitaiko, kad tą pačią dieną 
negalima korespondencijos į- 
dėti, nes vietos nėra, kaleinos 
laukia anksčiau gautos kores
pondencijos bei kiti būtini 
raštai. Ir vėl 
dasideda.

kiti
diena,*o gal dvi

turime nebe vieIr štai jau
ną savaitę, bet beveik dvi nuo 
korespondencijos parašymo. 
Tokių atsitikimų esti, ii- jie 
neišvengiami.
i Už tai mes prašome ir ragi- 

fluame greitų informacijų bei 
pranešimų nedėkite -į papras
tas korespondencijas. Rašyki
te atskirai, trumpai, praneši- 

» mo formoje. Tokį greitą pra
nešimą gavę tuojau duodame 

■ surinkti, ir tuojau įdedame.

Bombay, Indija. — Sovie
tai dalyvauja pramoninėj 
Indijos parodoj. Sovietinis 
pastatas su 100 pėdų aukš
čio bokštu viršija visų ki
tų šalių pastatus parodoje. 
Sovietai rodo visokias savo 
mašinas ir techninius Įran
kius.

Sovietinis atstovas paro
doje Ne’storovas sakė:

—Sovietų Sąjunga galėtų 
pristatyt visas Indijai rei
kalingas fabrikines maši
nas, elektrinius įrengimus 
ir įrankius. Indija jau se
niai yra užsisakius mašinų 
iš Amerikos ir Anglijos, bet 
amerikonai ir anglai taip 
pasinėrę į ginklų gamini
mą, kad atidėlioja mašinų 
darymą Indijai. O Sovietų 
Sąjunga yra laisva nuo gin
klavimosi karštinės; todėl 
galėtu gana greitai paten
kint Indijos užsakymus, — 
pridūrė Nestorovas.

Washington.—Prez. Tru
manas ir apsigynimo sekre
torius Robertas Tyovett pla
nuoja padidinti kariuome
nės skaičių iki 4 milijonų.

Dabar ginkluotose Jung
tinių Valstijų jėgose yra 
3 milijonai, 500 tūėstančių 
vyru.' c t-

Planuojama savistovi 
vokiečių armija

Bidault nepajėgia sudaryt 
Francijos ministrų kabinetą

Iš Trumano prakalbos Kon
gresui pasidaro viena labai ’ 
didelė ir baisi Išvada: Dar vis 
daugiau ir daugiau pilsime 
prakaito ir turtų militarizmo 
dievaičiui į nasrus. Mokėsime 
dar aukštesnius taksus, valgy
sime dar mažiau.

Paryžius.—Prancūzų ka
taliku respublikiečių vadas 
Georges Bidault mėgino su
daryt naują ministrų kabi
netą vieton suirusio. Pleve
no kabineto. Bet nepavy
ko.

Socialisį^Franciojs pre
zidentas Vincentas Auriol 
todėl iš naujo prašys įvai
rių partijų (apart komunis
tų) , kad apsiimtų suorgani- 
zuot ministrų kabinetą.

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonai pradėjo abejoti, ar 
pasiseks sudaryti bendrą 
vakarų Europos šalių armi
ją prieš komunizmą. Todėl 
svarsto planus, kaip gali
ma būtu rekrutuot jau sa
varankišką vakarinių vo
kiečių armiją.

Iki šiol buvo siūloma 
įjungt busimąją vokiečių 
armiją kaip dalį tarptau-j 
tinės vakarų armijos. Sa
kyta, kad francūzų kariuo
menė bus didžiausia tos ar-. 
mijos jėga. Bet Francijos 
valdžia taip šlubuoja, kad 
dyla pasitikėjimas ginkluo
tomis francūzų jėgomis.

Franko gaus 150 milijonų 
dolerių iš Amerikos

Pranciškonų Darbininkas 
sako: “Negali būti taikos be 
dievo.“ Betgi ir su dievu ne
turime taikos. Ypatingai kri
kščioniškasis dievas pasauliui 
per porą tūkstančių metų *da- 
vė tik karus ir skerdynes.

Argi ne krikščionių dau
giausia žuvo ir kraujo pralie
jo paskutiniuose dviejuose pa
sauliniuose karuose ?

O be dievo dar nebuvo ban
dyta/apsieiti. Gal reikėtų pa- 
bandvti. Bent jau laikas pa- 

^įbandyti. Be dievo su protu 
^gal pasaulis susilauktų ramy
bės.

Kairo. — Susidūrime 
anglais egiptėnai nušovė 
vieną anglų oficierių ir vie
na kareivi, v c

šu

Washingtono. — Prane
šama, kad Jungtinės Vals
tijos duos Ispanijos dikta
toriui Frankui bent 150 mi
lijonų dolerių piniginės ir 
ginklinės paramos.

Už tai Amerika gaus ka
rines stovyklas s.avO laivy
nui ir lėktuvams Ispanijoje.

Bostoniečiai rengia dienraš
čio Laisvės suvažiavimo pa
sveikinimui banketą-vakarie
ne^įvyks sausio 20 d. Geriau-

šio jiems pasisekimo. Visos 
Bostono apylinkės susipratę 
lietuviai turėtų/ nuoširdžiai 
paremti šį- J^stoniečių paren
gimą. Tikiu, jog jje taip ir 
padarys.

Prezidentas prašo užgirti 
Turkiją ir Graikiją

Apie prelato 
VLIKą vienas 
“Jo viltis yra, kad 
ar vėliau kils 
nis karas...“ 
>' Tai baisi, 
Jos laukti ir

Krupavičiaus 
žmogus rašo: 

anksčiau 
trečias pasaulij

kruvina viltis, 
ant jos atsidėti 

gali tiktai visiškai 
sugedę sutvėrimai 
nes bestijos.

Washington. — Preziden
tas Trumanas ir apsigyni
mo sekretorius Lovettas ra
gino Senatą užgirti Turki
ją ir Graikiją kaip pilna-, 
teisius AtlantoNkraštų są
ryšio narius. Sakė, kad 
turkų ir graikų' valdžios, 
“ryžtingai kovoja už laisvą
jį pasaulį” prieš komuniz
mą, v

orališkai
X hitleri-

l

New York. — Geriausi 
kiaušiniai čia atpigo iki 71 
cento tuzinui.

Republikonai klausia: — Kaip gi 
MeGrathas tyrinės McGrathą?
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Šis žemlapis parodo Korėjoje paliaubų liniją, ant ku
rios abi puses yra susitarusios. Kol kas nekalbama 
apie tos linijos pakeitimą. Abi pusės yra gerai įsitvirti
nusios dabartinėse pozicijose ir nė viena nenori pra
dėti dideliu mastu naują ofensyvą. Sakoma, kad toks 
ofensyvas bile įkuriai pusei būtų labąi iškaštingas.

Šiaurine Korėją pakartojo 
reikalavimą apsimainyt 
visais belaisviais .

Korėja, saus. 11. — De
rybos dėl paliaubų tebėra 
suklimpusios toj pačioj vie
toj.

Šiaurinė Korėja reikalau
ja vienu sykiu ąpsikeisti vi
sais. karo belaisviais ir pri
pažinti jai teisę taisyti bei 
statyti sau. lėktuvų stovy
klas laike būsimuju paliau
bų.

Amerikonai atmeta tuos 
reikalavimus. Jie siūlo iš 

I pradžios apsikeisti tiktai 
lygiais belaisvių skaičiais, iš 

_i---------------------------------

abiejų pusių, bet negrąžin
ti tokių belaisvių, 
nenorės namo grįžti.

kurie

KARO VEIKSMAI
Fronte buvo tik mažų vie

tinių susikirtimų. Sniegai 
stabdė ir amerikinių lėktu
vu veikimą...

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė,, kad jų 
patrankos nušovė 10 ame
rikinių lėktuvų, kurie bom
bardavo ir apšaudė gyven
vietes Šiaurinėje Korėjoje.

Tūkstančiai angly sveikina 
kapitoną nuskendusio 
amerikinio laivo

Falmouth, Anglija.-Tūks- 
tančiai žmonių sugužėjo 
sveikinti nuskendusio ame
rikinio laivo Flying Enter
prise kapitoną Henriką K. 
Carlsoną. Miesto valdyba 
suruošė iškilmingas jam 
priimtuves.

Kartu buvo sveikinamas 
ir anglas trauklio laivuko 
jūreivis Kenneth Dancy. 
Jis buvo užmetęs pagalbos 
lyną ant grimstančio ame
rikinio laivo ir pats užlipęs 
laivan. Bet audra nutrau
kė lyną. Taj ir Dancy per 
kelias paskutines dienas pa
siliko laive.

Flying Enterprise ketvir-

tadienį jau beveik visas pa
niro vandenin, apart kami
no. Tad Carlsonas ir Dan
cy. užlipo ant kamino ir, pa
galiams, nušoko jūron. An
glų trauklys laivukas Tur
moil išgriebė juos iš van
dens.

Laivas galutinai nusken
do už 40 minučių po Carl- 
sono ir Dancy’o iššokimo.

Kapitonas Carlsonas per 
2 savaites išsilaikė apšlu- 
bintame, grinmstančiame 
laive, kurį audra blaškė 
kaip plunksną ant vandens.

Išsigelbėjusiam Carlso- 
hui pasitikti atvyko ir jo 
tėvas su motina iš Danijos.

Washington.— Prežiden-1 džioje.
tas. Trumanas buvo ža-1 Republikonas kongresma- 
dėjęs paskirtį tam tikrą 
komisiją, kuri turėtų tyri
nėti neteisingus valdinin
kus — taksų sukčius, ky
šių ėmėjus ir kt.

Dabar gi prezidentas nu
sprendė neskirti tyrinėjimų 
komisijos ir pavedė tik pa
čiam sa^ generaliam pro- 
ku r o r u i H o w a r d u i Mc- 
Grathui ištirti sukčius vai-

nas Patrick J. Hillings to
dėl klausia: — Kaip gi Mc- 
Grathas tyrinės pats save?

Kongresmanai J. W. Byr
nes, Kenneth Keating ir ki
ti reikalauja visų pirma pa- 
varyt McGrathą iš valdžios, 
jeigu Trumanas iš tikrųjų 
nori pašalint susitepusius 
kyšiais bei kitais skandalais 
valdininkus.

Lenkija teisia dar 5 
kaip Amerikos šnipus

Varšava. — Lenkijos teis
mas tardo dar Denkis len
kus kaip Amerikos šnipus. 
Įrodinėja, kad karinė ame
rikonų žvalgyba atsiuntė 
juos iš Berlyno vakarinio 
ruožto.

Sustreikavo Armouro 
skerdyklą darbininkai

’ Baltimore važiuotės 
darbininkų streikas

• Baltimore, Md. — Su
streikavo 3,200 miestinės 
važiuotės darbininkų — 
Darbo Federacijos unijis- 
tai, gatvekarių ir bušf> 
konduktoriai. Sustabdė vi
sus gatvekarius ir miesti
nius busus.
• Streikieriai reikalauja 
pakelti algą 24 centais va
landai. Kompanija siūlo tik 
7 centus valandinio priedo.

Chicago. — Sustreikavo 
7,000 darbininkų prieš Ar
mouro skerdyklas, didžiau-. v oo v 
sias pasaulyje. Tai sava-1 ŽUVO Z J ZH10DCS 
rankiškas darbininkų strei-j 
kas, be CIO unijos vadų užr 
gyrimo.

Jie reikalauja tiek pa
kelt algą, kad susidarytų 

Jdient po $3,000 uždarbio per 
' metus.

Streikieriai siuntė daug- 
menišką s.avo delegaciją 
pas Armouro kompanijos 
pirmininką F. W. Spechtą. 
Policija sulaikė delegaciją.

Skerdyklų darbininkai 
taip pat streikuoja su per
traukomis Oklahoma City, 
Omahoj, Kansas City, St. 
Josephe, Mo., ir Fort Wor- 
the, Tex.

Su Airijos lėktuvu

Wales, Anglija. — Kalnan 
sudužo ir sudegė Airijos 
lėktuvas, žuvo visi 23 ja
me buvę žmonės, tarp jų ir 
vienas amerikietis.

1,000 mainieriu atsisako 
dirbt pavojingoj kasykloj

Mirsiąs francūzų 
“MacArthuras”

a

Paryžius. — Pranešama, 
kad ligoninėje čia po*opera- 
cijos mii-šta generolas Jean 
de Lattrė de’Tassigny, vy
riausias prancūzų koman- 
dierius. karui prieš Vietna
mo Liaudies Respubliką, 
Indo-Kinoje. , Jam padary
ta prostatinės liaukos ope
racija.

Gen. de Tassigny žadė
jo greit nuslopinti Vietna
mo liaudininkus. Už smar
kumą jis ir buvo pramintas 
“f rancūzišku Ma c A r t h u - 
ru.”

Malajiečiai “skina” jų 
medžiotojus, anglus

Jula Lumpur, Malaja. —• 
Malajiečiai partizanai už
klupo grupę smarkiausios 
anglų policijos, siunčiamos 
partizanams medžioti. Ma
lajiečiai sušaudė keliolika 
tų.Anglijos žandarų.

London. — Anglijos laik
raščiai rašo:—Anglams 
si rodyti Mala j oje taip 
vojinga, kaip kad buvo 
cių vadui keliauti per 
kiečių užimtą kraštą.

pa- 
pa- 
na- 
vo-

Egiptas atmeta Truma- 
no-Churchillo planus

Kairo, Egiptas. — Egipto 
užsienio reikalų ministerija 
atmetė prezidento Trumano 
susitarimą su Anglijos, 
premjeru Churchillu “sau
goti' Egiptą nuo komuniz
mo.”

Trumanas ir Churchillas 
patvirtino amerikinį planą 
— įsteigti Vidurinių Rytų 
komandą, kad gintų egipti- 
nį Suezo kanalą nuo Sovie
tų. Komandon prie ariglų- 
amerikonų dedasi Turkija 
ir Francija. JTie kvietė E- 
giptą prisidėti, bet jis at
sisakė.

Egipto valdžia grūmojan
čiai pareikalavo, kad anglų 
kariuomenė pasitrauktų iš 
Kafr Abdou kaimo prie Su
ezo kanalo. Pereitą savaitę 
egiptėnai per dvi dienas ko
vėsi su analais tame kaime.

W. Frankfort, Ill.—Tūks
tantis mainieriu apleido 
New Orient angliakasyklą, 
kur dujų sprogimas perei
tą mėnesį užmušė 119 an
gliakasių.

Mainieriai sako, jog ir 
dabar ta kasykla tebėra pa
vojingai pritvinkusi dujų ir 
anglies dulkių.

Demonstruoja prieš areštą 
streikuojančių apdraudos 
kompanijos agentų

ORAS. TT- Apsiniaukę' ir 
ne taip šalta.

Rochester, N. Y 
mieste, tymai (measles).

Plinta

Newark, N. J.—Policija 
areštavo 140 streikuojančių 
Prudential Apdraudos kom
panijos agentų, kurie buvo 
suėję į kompanijos rūmų 
koridorius. Agentai kalti
nami už “betvarkę.”

Penktadieni dėl to buvo 
suruošta protesto demons
tracija, reikalaujanti pa
leisti areštuotus. Demon
stracijoj dalyvavo 500 agen
tų iš New Jersey ir 700 iš 
New Yorko.

Tos kompanijos agentai 
streikuoja 35-se valstijose. 
Reikalauja pakelti nuolati
nę algą nuo dabartinių $35 
iki $55. per savaitę.

Kompanija siūlėsi tiktai 
padidinti agentams “komi- 
šinus” už naujų žmonių 
įrašymą apdraudon.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

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

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Seer-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

- - r"' ■ I - - - 11 - 1 1 l

Kas Ką Rašo ii’ Sako

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

PREZIDENTO PRANEŠIMAS
PREZIDENTO TRUMANO pranešimas, padarytas 

82-rojo Kongreso antrajai sesijai apie padėtį mūsų 
kimšte — State of the Union — nesukėlė entuziazmo ne 

. Įtik tautoje, o ir pačiame Kongrese.
A:,'.O jeigu Kongrese ir buvo kiek “katučių,” tai jos parė
jo Vyriausiai iš demokratu partijos nariu, kurie jautė, 
kad •šis pranešimas ir jame daromi pasiūlymai yra ir 
bus pagrindiniai elementai demokratų partijos platfor
moje šiemetinių rinkimų kampanijoje.

Prezidentas pareiškė, kad vyriausybė išleis daugiau 
Sinigų ginklavimuisi, kad bus padidinta armija, kad 

augiau ginklų būsią duota europiniams (“Vakarų”) 
kraštams, kad pragyvenimo produktų gamyba bus su- 
«ižinta, kad visko bus mažiau, negu turime, kad algos 

s leista pakelti ten, kur “labai reikalinga,” kad kainų 
pakėlimas bus leistas daryti ten, kur valdžia matys 
reikalo.

*» > » <

Kitais žodžiais, pranešimas nežada darbo žmonėms 
nieko gero, o tik blogą,—gyvenimo žmonėms pasunkėji- 
•mą.
. Visa tai daroma taikos vardan,—kalbama apie taiką, 
ruošiamasi karui.>>■ •

. Apie civilines žmonių laisves ir demokratines teises 
.prezidentas taipgi prisiminė tik miglotai. Jis nereika- 
Javo atmesti Tafto-Hartley įstatymo, jis nereikalavo 
Kongresą atmesti McCarran įstatymo, kurį jis pats ve
tavo.

' Žodžiu, viskas palikta “po senovei,” o tai reiškia, kad 
mūsų krašto žmonėms liekasi tas pats uždavinys, koks i 
buvo ligi šiol: kovoti prieš reakciją, už taikos išlaikymą, 

'•kovoti už atšaukimą reakcinių įstatymų, ruoštis prie ru
deninių rinkimų visu entuziazmu ir energija.’
*» • i

JŲ BENDRAS ŽODIS
/.'TUOMET, KAI CHURCHILLAS norėjo, kad i Bri- 
tanijos parlamentą būtų išrinkta konservatorių daugu
ma, rinkiminėje kampanijoje jis pakartodamas sakė: 
jei jis būtų valdžioje, tai dėtų pastangų, kad tarp tri
jų didžiųjų—Trumano, Stalino ir jo paties—įvyktų pa
sitarimas didiesiems nesusipratimams spręsti.

X Churchillas buvo išrinktas ir jis, kaip Britanijos mi
nistrų pirmininkas., atvyko į Jungtines Valstijas tar-

• tis su mūsų krašto prezidentu.
■ -■ rij *** *

Deja, šičia jis apie trijų didžiųjų pasitarimą nieko 
''riesako!

< ..

u.Gal būt Trumanas jam uždraudė tai sakyti. Vienas 
aišku: po keleto dienų tarimosi, prezidentas ir Churchil- 

das išleido bendrą pareiškimą, kuriame apie tolimesnes 
ir platesnes derybas neprisimenama nei žodeliu.

į A

Jų bendras žodis, bendras pareiškimas—miglotas. Juo
du'pasako, jog karas “nėra neišvengiamas,” jog abi ša

ulys rūpinsis tuo, kad būtų užtikrinta “taika ir saugu
mas”; abį šalys ateityje tarsis kiekvienu svarbesniu 
klausimu; abiejų šalių valdžios “turi akį” ant Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos; stebi įvykių 
eigą pietrytinėje Azijoje, etc., etc.

Galimas dalykas, kad abudu šituodu vyrai turi ką nors 
sutarę, kas neskelbtina viešai; galimas dalykas, kad šis. 
jų .bendras pareiškimas yra tik “formalus žodis,” tik 
diplomatinis žestas, už kurio slepiasi kas nors baisesnio.

-a’Pagyvensime,—pamatysime.
?»♦ ---------- -------------------

PUOLA
Keleiviui užkliuvo už lie

žuvio Massachusetts valsti
jos lietuvių palaikomas ra
dijo pusvalandis, kuriam 
vadovauja Mrs. Marion Za- 
vis. Girdi, tai esą “lietu
viškai kalbantys ruskeliai, 
gražiai apsimaskavę lietu
višku patriotizmu.”

Daleiskime, jeigu tie, ku
rie palaiko Gintaro radijo 
pusvalandį, ir būtų “ruske
liai,” bet jeigu jie duoda 
gerą meninę lietuvišką pro
gramą; kuri žmonėms labai 
patinka ir kuri įlieja į 
klausytojų sąmonę lietuvių 
tautos meilę, tai kas tame 
blogo ?!

Žinoma, taip nėra. Kal
bamojo radijo vedėja yra 
amerikietė lietuvaitė; jo pa
laikytojai — progresyviai 
lietuviai, gyveną Massa
chusetts valstijoje.

Šis radijo pusvalandis 
yra, kultūriškai paruoštas. 
Jo klauso visokių srovių 
žmonės, —■■ tai geresnis ra
dijo pusvalandis už visus 
kitus lietuviškus pusvalan
džius Naujojoje Anglijoje.

Na, ir dėl to socialistų 
laikraštis ryžtasi jį pulti, 
parūdydamas, kad jam' rū
pi ne lietuvių liaudies, dai
na, ne lietuviška kultūra, o 
kas kita. Tas pats Keleivis 
nei žodžio netaria prieš 
klerikalų radijo programas. 
Na, gi socialistai savo pro
gramų neturėjo, ir neturi.

UŽSIDARĖ LISAUSKO 
RADIJO PUSVALANDIS

B'rooklyne per porą metų 
biznierius P. Lisauskas ,pa
laikė radijo pusvalandį, bet, 
negalėdamas išsiversti, jį 
nutraukė. Per tą pusva-

landį buvo paskeista nema
žai melo apie Lietuvą; nau
dos jis jokios žmonėms' ne
davė.

Pranciškonų laikraštis 
Lisauskui primena dar vie
ną nemalonų dalykėlį:

Pernai P. Lisauskas buvo 
pradėjęs leisti ir laikraštį 
“žinias,” iš kurių turėjo tapti 
dienraštis. Bet to vadinamo 
dienraščio teišėjo vos keli ne
periodiški numeriai.

Kaip matome, tasai žmo
gus ėmėsi “didelių darbų,” 
bet iš visų jų išėjo pišš.

KALBANT
APIE GRAFTĄ

. V. Andrulis Vilnyj rašo:
Kongresinė komisija tuojau 

pradės tyrinėti eikvojimą, di
delį graftą supirkinėjime ka
rinėms jėgoms visokių daiktų. 
Štai keli pavyzdžiai kaip per
kami visokie dalykai:

Už 25 vatų elektros lempu
tę armija moka 11 centų, me- 
dikąlis departmentas — 13 
centų, o Signal Corps net 37 
centus.

Už dailydės keturkampį in
žinieriai moka $1.48, trans- 
portacijos korpas — $4.35.

Kodėl taip nelygiai moka
ma ?

Juo brangiau mokama, tuo 
geriau pirkėjams. Pardavėjai 
gali visaip juos “apdovanoti.”

Tai tiesa! Bet tiesa ir 
tame, kad mūsų kongresi
nės komisijos, pasiėmusios 
ką nors “tyrinėti,” viską at
lieka “paviršium.” Jos ma
to medžius, bet nemato miš
ko. 'Mato grafterius., bet 
nemato, : kodėl, kaip tas 
ghAftAs prasideda ir kas 
reikia daryti, kad jis nesi- 
kartotu.

i . Po ^tyrinėjimų”! vyksta, 
dar didesni graftai, nešą 
grafteriams riebesnius kąs
nius;

- ------ .......... ............. .......................................................................... -........... —....... .................. *

“Jungtines Valstybės Turi Draugų”
“Draugo” redakcija savo 

editoriale gruodžio 11 d., 
1951, ve ką pasakė:

“Jungtinės Valstybės tu
ri draugų. Yra sakoma, kad 
neskolink draugui pinigų, 
nes jo gali netekti. Kitaip 
elgiasi Dėdė Samas. Nėra 
pasaulyje draugiškos vals
tybės, kuriai jis nebūtų da
vęs pinigų ar, kitų gerybių. 
Atrodo, kad tik tuo jis ir 
tegali sau drangų įsigyti ir 
juos palaikyti. Tokie, mat; 
laikai. Jei Dėdė Samas ne
būtų turėjęs pinigų ir kito
kių gerybių, jis šiandien

būtų vienas be draugų” 
(mano pabraukta.—Sp.).

Prie šio “Draugo” edi- 
torialinio paragrafo galima 
pridurt: Kai tik Dėdė Sa
mas pritruks pinigų- ir ge
rybių, taip greit jis pasi
liks be draugų.

• t d

Reikia pasakyt, kad jei 
būtų taip parašę “Laisvė” 
ar “Vilnis,” tai nėra abejo
nės,, kad “Draugo” redak
cija būtų sušukus, jog “tai 
yra įžeidimas ir pažemini
mas Dėdės Šamo.” .

Spartakas

Prezidentas Trumanas konferuoja su Psichologinės 
Strategijos Tarybos pasitraukusiu direktorium Gordon 
Gray (dešinėje) ir su naujai paskirtu direktoriumi Dr. 
Raymond B. Alien (centre). Prezidentas su jais taria
si dėl geresnio pravedimo “šaltojo karo.”

ietuvos valstiečiai pradėjo 
gyventi naujoviškai...”

DERAS ŽYGIS!
-' NATIONAL ASSOCIATION for the Advancement of 
Colored People įpareigojo specialų savo komitetą siū
lyti-CIO, ADF ir nepriklausomoms darbo unijoms, kad 
jos tuojau paskelbtų ribotus darbų sulaikymus (work 
stoppage) protesto pareiškimui prieš negrų žudymą 
Floridoje.

Mūsų nuomone, tai geras žygis ir jis turėtų surasti 
tinkamą atbalsį visose darbo unijose.

^International Fur and Leather Workers unijos (ne
priklausoma) prezidentas Bęn Gold tuojau pranešė pa
minėtosios organizacijos sekretoriui Walter White, kad 

•kailiasiuviai jau vykdo darbų sulaikymą dirbtuvės.?.
... *■

* ./^‘Marine Cooks and Stewards (nepriklausoma, vei
kianti Pacifiko pakraštyj) unijos prezidentas Hugh 
Bryson pranešė tą patį: jo unijos nariai sulaikys dar
bą per tam tikrą valandų skaičių protestui prieš negrų 
žudymą pietinėse valstijose, ypatingai Floridoje.

.- Ką darys CIO ir ADF unijos, šiuos Žodžius, rašant, 
nežinome. Mes tačiau manome, kad jos tui’ėtų pasek
ti nepriklausomų unijų pavyzdžiu.

— Kova pi4eo-negrų-4udymą, kova už negrų teises- yra 
kova už visų darbininkų teises.

s Plieno darbininkų streikas atidėtas United Steelwor
kers unijos konvencijos nutarimu. Unijos prezidentas 
Philip Murray (kairėje) su savo pagelbininkAis vęl 
traukia į derybas'' su < Unite d'Spates Steepkorporadjoa 
viršininkais.

Vienas , gabiausių ir vei
kliausių Lietuvos mokslo 
vyrų yra Jonas Kriščiūnas, 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos narys ir Lietuvos že
mės Ūkio Akademijos pro
fesorius. Ir šiandien nega
liu aš pamiršti ir jo žmo
nos, tos visos malonios šei
mos. Baisiai sugriautoje 
Dotnuvoje man teko pas 
juos nakvoti. Nuoširdžiai 
jie priėmė ir pavaišino. 
Pirmu sykiu savo gyvenime 
aš pas juos paragavau ti
kro lietuviško midaus. Vi
soje toje apylinkėje Kriš
čiūnų gamintas midus yra 
garsus.

Ir štai dabar Vilniaus 
Tiesoje (1951 m. spalio 19 
d.)'skaitau šio mokslininko 
pareiškimą taikos reikalu. 
Jis.sako: “Mes kovosime už 
taiką!” Visa Lietuva ko
vos. Visi Lietuvos žmonės 

.[kovos. Ypatingai už taiką- 
kovoja ir kovos Lietuvos 
mokslininkai, Lietuvos ta
rybinė inteligentija.

Prof. Kriščiūnas nurodo, 
kodėl reikia’ kovoti už tai
ką, kodėl apsimoka kovoti. 
Jis sako, kad Lietuva iš ka
ro griuvėsių pakilo naujam 
gyvenimui. Jis Pašo:

' K “Ne tik pilnutinai at
kurta pramonė, bet ir "pa
statyta daug naujų gamy
klų ir fabrikų. Ypač dide
lius laimėjimus pasiekė res
publikos žemės ’ūkis. Jis 
dabar ne tik atkurtas, bet 
ir pertvarkytas socialisti
niais pagrindais.

“Kaip pasikeitė Lietuvos 
kaimo išvaizda, matyti iš 
bet kurio rajono pavyzdžio. 
Man teko lankytis daugely
je kolūkių. Lietuvos vals
tiečiai pradėjo gyventi nau
joviškai. Anksčiau, ūkinin-

Montreal, Canada
j Motina ir negimę dvynukai 
žuvo nelaimėje

29 metų amžiaus moteris, 
Mrs. Marius Monier, kuri lau
kėsi kūdikio ir tikėjosi gim
dymo šį mėnesį, prieškalėdi. 1 
niam vakare žuvo nelaimėje—’ 
žuvo ji pati ir josios negimę 
dvynukai, kuomet — automobi
lius, su kuriuo ji ir jos vyras 
važiavo, priemiestyj susidūrė 
su tramvajum. Iškritus jai iš 
automdbiliaus ant kelio, tram
vajus ją dar vilko apie 12 pė
dų. Dvynukai kūdikiai tuo 
nelaimės laiku gimė — žūti. 
Jų kūneliai sale kelio sniege 
buvo atrasti. Vienas iš jų buvo 
atrastas tik už penkių valan
dų po tragedijos.

Pora buvo vedusi prieš me
tus laiko ir į Kanadą atvyko 
iš Francijos tik prieš apie tris 
mėnesius. Jos vyras išliko gy
vas, bet sunkiai sužeistas.

—o---
Sūnų-Dukterų Draugijos 
Balius

Kadangi šiemet, provincia- 
lės valdžios parėdymu, visoj
Kvebeko provincijoj Nauji 
Metai buvo sutikti “sausai”—g 
visose viešose vietose “linksi 
mųsų7 gėrimų naudojimas! 
turėjo užsibaigti 10 vai. va
karo, todėl,* kaip visos links
mybių įstaigos, taip ir drau
gijos susilaikė nuo didesnių

kaudami individualiai, dau
guma jų vos sudurdavo ga
lus sų^galais, negalėjo nau
dotis traktoriais, kombai
nais ir kita žemės ūkio 
technika. Tuo tarpu dabar, 
kolūkių.dėka, sparčiai auga gjjos susilaikė nuo didesnių 
žemės ūkio darbų mechani- parengimų Naujų Metų susiti- 
zacija. Tarybų Lietuvoje t kiniui. ’ 

Už tai 
tui teko

zacija.
įsteigta 120 mašinų-trakto- 
rių stočių, kurios aprūpiu-.
tos galingais traktoriais,1 šaltinių, Montrealo 
kombainais, sudėtingomis ^uny^.ir Duk^erlį 
kuliamosiomis, linų, runke
liu kombainais ir kitomis.
mašinomis. Galingos trak- 
torinės grioviakasės vago
ja kolūkių laukus, kad juos

o

dabar, korespondeia- 
patirti iš patikimų 

Lietuvių
PašalpinS

Draugija rengia didelį ir link
smą balių-vakarienę, šešta

' dienį, sausio 19 d., toj pačioj 
svetainėj, 2123 De LaSalle 
Ave. Pradžia 7 vai. vak. J.—

nusausintų, ir padidintų jų f|pvf)Ian4 
derlingumą. Tarybų Lie- LlCVeidna, UIĮ10
tuvos kolūkiečiai stato gy
vulininkystės fermas, grū
dų sandėlius ir kitus visuo-! 
meninius trobesius. Lau-

Draugas WGeibis /
nesveikuoja

' Buvęs nuo senų laikų gerais 
veikėjas ir “Laisvės” skaity-

kai rpsčjami veisline sėkla. tojas, draugas Geibis jau ne
Galvijų, avių, kiaulių, 
paukščių skaičius nuolat 
didėja. Kolūkiai vis dau-^taruoju laiku draugui sniegą 
giau gauna mineralinių 
trąšų.

“Niekad kaime nebuvo 
tiek specialistų, kai n šiuo 
metu. Lietuvos TSR Že
mės ūkio akademija dabar 
ruošia 4 kartus daugiau že
mės ūkio specialistų, negu 
buržuazijos valdymo lai
kais.

“Kasdieiv vis geriau gy
vena taikinga lietuvių tau
ta, kaip ir visos Tarybų 
Sąjungos tautos, statančios 
komunizmą. Ir mes esame 
suinteresuoti tvirta bei il
ga taika,/ kad galėtume 
naudotis taikaus kūrybinio 
darbo gėrybėmis. Pasira
šę Pasaulinės Taikos Tary- 
bo Kreipimąsi, mokslinin
kai nepagailės jėgų kovai 
už taiką ir tautų saugumą.”

A. Bimba

“Grąžink Savajam Kraštui
Dr. Mačiulis, šio 

obalsiu vadovaudamasis, 
neikia pabėgėlius už ne-

Dr. P. Mačiulis rašo 
“Drauge” lapkričio 20 do 
1951, kad esą užrašyta “apt 
paminklinio akmens” neži
nomajam Lietuvos savano
riui, “žuvusiam už Lietu- • kaip pasilikusius savo kraš- 
vos laisvę ir nepriklauso-, te, taip ir pačią tėvyne sa- 
mybę,” šiaip: ‘ ivo medžiaginiais skatikais,• * • . «■ . •

“Grąžink,* atiduok, ką esi 
skolingas, savajam kraštui, 
savajai tėvynei.”

Labai keistas 
Protingi lietuviai butu už^ 
rašę: “Jie atidavė savajam j __ __  ______  <____ 7
kraštui, ką tik turėjo, ir mas duoda suprasti, . kad 
savo gyvybę padėjo.” ' | . •

Bet, mat, smetonininkai laisvinimą”. visai 
visuomet, gvoltu šaukdami, (kalbėti. JA L._ ______ ,
reikalavo iš Lietuvos yals- kad vieni perka drabužius, 
tiečių: “atiduok tėvynei,” ir kiti namus cnt išmokesčio, 
tik atiduok ir atiduok! Tai treti automobilius, šaldytu- 
tą patį įsikūnijusį jausmą Vus> ir tt “O Lietuvos lais-

ku ris laikas nesveikuoja, ken^ 
čia širdies sunegalavimą. Pa-*

bekasant, pasijautė krūtinėje 
skaudų diegimą Gydytojas 
jam sakęs nematąs didelio 
pavojaus, tik liepęs imti dau
giau poilsio. Tas iš dalies 
draugui Gobiui yra galima, 
nes jis yra geras mašinistas, 
naujų mašinų su dėstytojas, 
tai jo darbas visuomet jam 
yra atdaras. Linkiu draugui 
Gėibiui greito pasveikimo.

Rep.

Atitaisymas
1951 metų lapkričio 2 (L 

Laisvėje, Laisvojoj Sakyx 
kloj, tilpo Jono Vilkelio raš
tas apie angliakasyklose 
žuvusį Jurgį Surdoką, ku
ris buvo per Keleivį ap
šmeižtas.

Šiomis dienomis mes ga
vome laišką, rašytą New 
Yorke gyvenančios Mrs. 
Helen Sharisjšerienės, pa- 

, sisakant, kad tame rašte 
buvo įžeidžiančiai minima

užrašo jos pavarde.

duosnumą.
Girdi, “nesunku gelbėti

Talpindami laikraštin tą
jį J. Vilkelio raštą, mes ne
turėjome galvoje, kad jame 
yra kas nors užgautas bei 
apšmeižtas.

Mūsų laikraštis niekad 
neturėjo nieko prieš Mrs, 

Tačiau, jei 
ji jaučiasi tuo rašiniu už
gauta, tai mes dėl to la
bai atsiprašome.

Laisvės Redakcija

o vienok... ir to padaryti Shąris-Šerienę. 
mes nesugebame, arba, 
klaiku ne išsireikšti — ne
norime. ' Kitokio atsakymo 
esamai padėčiai išaiškinti— 
nėra.”

Šis Dr. Mačiulio pasaky- 
. Jucio viLivvin > ivcid

Į dipukai anie Lietuvos “iš- 
__ i nenori 

visuomet, gvoltu šaukdami, kalbėti. Jis dar priduria,

užrašas

tiečių: “atiduok tėvynei,” ir

užrašė ir ant žuvusių pa
minklinio akmens.

kiti namus cnt išmokesčio,

vinimo bylai nei tų 50 ame
rikoniškų centų į męnesį” 
jau nebeduoda arba, Mačiu
lio pasakymu, jau ?*nebe\ 
nori duoti.” J?

Oi jūs skatikai, skatikai, 
kodėl jūs nekrintat į Dr. 
Mačiulio smetoninę puody
nę?! Dipukas

2 pusl.-Laįsvė (Liberty)‘-šeštadieno Saudo-Jan. 12, 1952
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ŠILERIO TRAGEDIJA “KLASTA
IR MEILĖ” MŪSŲ SCENOJE

Kultūrines žinios iš Lietuvos Indijos komunistų partijoj 
pareiškimas

DELI, spal. 28 d.—Indi
jos komunistų partijos Po
litinis biuras paskelbė pa
reiškimą, kuriame sakoma?

“Spalio mėnesį įvyko In-, 
dijos komunistų partijos 
Visos Indijos konferencija, 
kurioje dalyvavo delegatai, 
išrinktieji kompartijos pro
vincijų vietinių organizaci
jų konferencijos.

Padarius kai kurias pą- 
taisas, konferencija vien- • 
balsiai “ patvirtino progra
mos projektą ir pareiškimą 
apie politiką, kuriuos prieš 
kelis mėnesius parengė 
kompartijos. Centro komi
tetas ir Politinis biuras.

Konferencija nutarė: ka
dangi šiais dviem dokumen
tais pagrindžiama revoliu
cinio judėjimo mūsų šalyje 
strategija ir taktika ir iš
sprendžiami visi ginčai bei 
nesutarimai, buvę partijo
je per kelerius paskutinius 
metus, jie šiuo metu turi 
pasidaryti pagrindu agita
cijai ir propagandai, o taip 
pat visų partijos organiza
cijų ir partijos narių prak
tiniam kasdieniniam dar
bui. Visa partija turi per* 
siaūklėti ir susivienyti, kad 
užtikrintų šiuose dokumen
tuose išdėstytos politinės 
linijos įgyvendinimą.

Konferencija taip pat 
nutarė: partijos visos vie
tinės organizacijos turi 
skirti visą savo dėmesį ir 
energiją įvyksiantiems vi
suotiniams rinkimams ir 
plačiausio vieningo fronto 
sukūrimui tam, kad dabar
tinė kongresistinė vyriau
sybė būtų pakeista tikrai 
demokratine vyriausybe.

Konferencija' rimtai su
sirūpinusi pažymi tą faktą, 
kad, nors iki rinkimų prą- 

, džios beliko iš viso keletas 
savaičių, piliečių laisvės vis 

Ižd^N' neatkurtos, daugelis 
vietinių partijos organiza
cijų vis dar tebėra uždraus
tos, tūkstančiai partijos na
rių taip pat, kaip ir darbi
ninkų klasės ir valstietijos 
kovos vadovai, vis dar tebė
ra uždaryti kalėjimuose, ir 
iki šiol neanuliuoti orderiai

šyta jo motinos ranka, ir keletas laik
raščių iškarpų, ^kuriose aprašoma Maijės 
Janonienės visuomeninė veikla Ameri
koje. . .

Įdomūs yrai gautieji laiškai, rašyti po
eto motinos pradedant nuo 1939 m. ir 
baigiant 1947 m. į Tarybų Sąjungą jos 
sūnui Mykolui ir jo šeimai iš Amerikos.

Iš laiškų, M. Janonienės rašytų sūnui 
Mykolui ir jo šeimai, aiškėja, kad poe
to motina buvo- pažangi Amerikos lietu
vių darbininkų judėjimo dalyvė. Didžio
jo Tėvynės karo metais ji sielojasi dėl 
fašistinių agresorių daromų piktadary
bių, ^džiaugiasi Tarybinės Armijos, lai
mėjimais ir tvirtai tiki pergale prieš fa
šistinius grobikus bei jų talkininkus. 
Prieš pat savo mirtį, jau sunkiai sirgda
ma, ji parašė sveikinimo laišką vyku
siam 1947 m. Amerikos lietuvių moterų 
demokratiniam suvažiavimui. Šie pasku
tiniai jos gyvenime žodžiai buvo* skirti 
kovai už taiką, už darbo žmonių rei
kalą.

Nuotraukos ir laiškai bus panaudoti 
literatūros muziejaus ekspozicijai, skir
tai J. Janonio gyvenimui ir kūrybai.

J. VOSYLIUS
Lietuvių literatūros instituto 
literatūrinio muziejaus 
direktorius

Gastrolėms į Ukrainą ir Moldaviją
27 koncertus stambiausiuose Ukrai

nos ir Moldavijos miestuose surengs lap
kričio ir gruodžio mėnesiais Lietuvos 
TSR valstybinis dainų ir šokių ansam- . 
blis.

Pasikalbėjime su “Tiesos” korespon
dentu ūnsamblio, meno vadovas, Stali
nines p/emijos laureatas J. švedas papa
sakojo :\ •

—Kiekvienais metais mūsų kolektyvas 
supažindina broliškųjų respublikų dar
bo žmones su lietuviškų dainų ir šokių 
menu. Ansamblis yra surengęs 40 kon
certų Maskvoje. Leningrade, Rygoje, 
Taline, šalies sostinėje buvome tris, kar
tus. Niekad neužmiršime to jaudinančio 
vakaro, kada mes koncertavome TSRS 
Didžiojo teatro s.cenoje Josifo Visario- 
novičiaus Stalino 70-ųjų gimimo metinių 
iškilmingame minėjime.

Naujoji mūsų išvyka1—didžiausia iš 
visų. Ukrainoje ir Moldavijoje ansam
blis išbus apie lį mėnesio. Numatyta 
aplankyti šiuos miestus: Kijevą, Char
kovą, Kišiniovą, Odesą, Stalino, Voroši- 
lovgradą, Lvovą, Nikolajevą, Zaporožję, 
Chersoną, Poltavą, žitomirą, Rovno, Ba
ranovičius.

Ansamblis rūpestingai ruošiasi šiai iš
vykai. Į mūs.ų koncertų programą 
įtraukti geriausieji ansamblio repertua
ro kūriniai. Ansamblis supažindins bro
liškosios Ukrainos ir Moldavijos žiūro
vus su lietuvių liaudies ir tarybinėmis 
dainomis, liaudies šokiais ir žaidimais, 
atliks r^isų, ukrainiečių, baltarusiu, estų 
šokius ir rusij bei ukrainiečių dainas. 
BeĄo, i programą įtraukta, liaudies de
mokratijos šalių muzikinė kūryba—len
kų ir čekų dainos. Lietuvių liaudies in
strumentų orkestras atliks kinų kompo
zitoriaus Lin-še-anio “Jaunosios Kini
jos maršą.”

Nauja medžiaga apie Julių Janonį
Lietuviu literatūros institutas gavo iš 

Juliaus. Janonio brolio Mykolo šeimos, 
gyvenančios Leningrade, naujos medžia
gos apie lietuvių -proletarini poetą. '. 

' ■ Be kita ko, yra gauti iki šiol platesnei 
visuomenei dar nežinomi poeto portre- 

, tai. J. Janonio antkapio foto nuotraukos, 
J. Janonio ir jo brolio Mykolo'fotografi- 
ja, kurioje J. Janonis vaizduojamas vi
su ūgiu gimnazisto uniforma. J. Janonio 
motinos portretas, keletas J. Janonio 
brolio Mvkolo portretu, fotografija, ku
rioje J. Janonis vaizduojamas kartu su 
visa šeima—tėvais, broliu ir seserimi.

■ Be to, yra gauta poeto biografija, ra

Kostiumai puikūs, deja, jie, daug lė- 
šuoja ir tai sunkina tokių istorinių vei
kalų, kaip “Klasta ir Meilė,” pastatymą 
mūsų scenoje.

Didžiausia yda, pasireiškusi “Klastos 
ir Meilės” vaidinime, glūdėjo tame, kad 
tūli aktoriai, tarytum pamiršę, kad juos 
turi girdėti publika, kalbėjo daugiau s.au 
nei jai. Abejoju, ar trečioje nuo estra
dos eilėje sėdintieji girdėjo bent žodį, ką 
sakė Edvardas, Lady Milford tarnas. 
Abejoju, ar pusė publikos girdėjo, ką 
kalbėjo pati Lady Milford. Tai pastebė
damas, nesakau, kad aktoriai turį bliau
ti, pernelyg rėkti. Ne! Bet jų pareiga:- 
būti girdimais! Ypatingai Šilerio veika
las to reikalingas, nes čia, jei stebėtojas- 
klausytojas negirdi kad ir keleto svar
besnių sakinių, jam nutrūksta įvykių ei
ga ir jis tampa nuskriaustas..

Toji (per tylaus kalbėjimo) yda iš 
pradžių pasirodė ir pas Lujiza, bet vė
liau ji buvo ištaisyta.

Publika privalo aktorių girdėti net 
ir tuomet, kai jis scenoje kalba pakuž
domis, o jei ji kuždesio negirdi, tai ak
toriaus veiksmai turi parodyti, ką jis 
kuždėjo.

Nesmagu man tai pastebėti ypatingai 
tokiai, mūsų scenoje pasižymėjusiai ga
biai aktorei, kaip Adelė Rainienė, kuri 
ir čia, bendrai, vaidino šauniai.

Svarbu, ir tai, kad kiekvienas akto
rius turėtų gerą “kalbos kultūrą,” atsi
eit, dikciją, kad kiekvienas jo tartas sa
kinys, bųtų pilnai ir aiškiai suprastas. 
Dėl pastarojo uždavinio kai kur sušlu
buodavo Hofmaršalas ir net Mileris!

Povilas Rainys (prezidentas von Valte

lių metų sausio 6 dieną Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill, N. 
vių Liaudie^ Teatro aktoriai-mėgėjai su
vaidino vokiečių rašytojo Šilerio “Klas
tą ir Meilę.”

“Klasta ir Meilė’) — viena geriausių
jų pasaulinių meilės dramų - tragedijų. 
Jei ne savo forma, tai turiniu, ji pra
neša Šekspyro^“Romeo ir Julijetę,” nes 
ši tragedija liečia politinius klausimus, 
rašytojo tendenciniai nušviestus.

Tragedija buvo sukurta 1782 metais. 
Praėjus virš Šimtui metų, F. Engelsas, 

i Karolio Markso bendradarbis, rašė: 
i “...svarbiausias gerasis Šilerio ‘Klas- 

"*^«tos ir Meiles’ privalumas kaip tik ir yra 
šis, jog tai—pirmoji vokiškoji politine 
tendencine drama.”

Dramos-tragedijos tema: aristokrato 
ir miestelėnės meilė,—tai raudona gija, 
nepaleidžianti stebėtojo dėmesio nuo 
veikalo pradžios iki jo pabaigos.

Tačiau, dramaturgas veikalan įjungė 
ką nors daugiau: jis parodė ano meto 
atgyvenusią visuomeninę santvarką su 

i jos nesuvaldomu despotizmu, su baisia 
. sauvale, viešpatavusia vokiečių kuni

gaikščių rūmuose; su korupcija, išgvėri- 
mu, kyšystėmis, suktybėmis ir abelnai 
moraliu prasiradimu.

Štai, tarnas, duodamas poniai I ady 
Milford nuo hercogo brangius brilian
tus, sako:

“Septyni tūkstančiai mūsų tėvynės sn
ip? vakar buvo išsiųsti į Ameriką — jie 
/už viską apmokės.. .. Už šiuos deimantus

Y / ir aš užmokėjau... mano du sūnūs...”
Tie vokiečių tautos sūnūs, aišku, buvo 

,parduoti Anglijai, kad ji galėtų juos 
naudoti prieš sukilusius Amerikos žmo- ( . . , , - . - , , . , . . ,nes. prieš Jurgio Washington armiją. 2,ris) buv? bene.™ ^rtą tokioje atsa- 

x t i. zz-rz-i . ° -»«- • ■ «. * c L’i vi rrmn w ilorma vAlaiti I inoc (TAT’Ci q ' • hfi l_Šičia gludi “Klastos ir Meilės” v^Z 
riausioii prasmė.

Akylus veikalo skaitytojas ar stebė
tojas, žiūrėdamas į tai, kas buvo ano me
to aukotuosiuose vokiečių kunigaikščių 
bei. hercogu rūmuose, regi ir daugiau 
ka: jis regi.-“kaip korupcija ir prasira- 
dimas, it vėžio liga, plečiasi mūsų laikų 
buržuazinių valstybių aukštosiose kan
celiarijose. Tegu atsiranda pas mus Ši
leris, tegu jis pradengia uždangą mūsų 
krašto (rinktinių) pareigūnu oficialinė- 
se būstinėse, — kiek jis galėtų parody
ti!...

Tiek dėl to.
Bį “Klasta ir / Meilė” — klasikinis vei- 

'^kalas, reikalingas gerų pajėgų jam pa
statyti. • šiandien amerikiečių lietuviu 
scenoje ne bent kas ir ne bent kur gali 
ji pastatyti. Brooklvno Lietuvių Liau
dies Teatrui ir režisieriui Jonui Valen- 
čiui, taigi, priklauso didžiulis, nuopel- 

'< nas dėl to, kad “Klasta ir Meilė” buvo 
pastatyta mūsų scenoje.

Tai, beje, verčia šitų žodžių rašytoja 
anie tragedijos pastatymą

> plačiau ir išsamiau. 
B- / IL

Veikiantieji asmenys buvo
• Prezidentas von Valter, prie vokiečiu

rūmų-......................................... POVILAS RAINYS
Ferdinandas, jo sūnus, majoras . JONAS VALENTIS 
Vurmas, prez. sejtret. . . PETRAS GRABAUSKAS

’ Mileris, muzikantas, miestietis . JON. LAZAUSKAS 
Mllėrienč,. io žm. . LILLIANA KAVALIAUSKAITE 
Luiza, jų duktė .... ELENA BRAZAUSKIENE 
Sofija, jos konfidentč ... 
Lady Milford, hercogo favoritė 
Edvardas, jos tarnas .... 
Hofmaršal, von Kalbas . . . 
Kamerdinierius (tarnas)

. Kaip jie vaidino? Pasakyti, jog ans 
vaidino “gerai,” o šis—“blogai,” nebūtų

• tikslu, o tik kartojimas nudėvėto’ šablo
no.—balastas.

Bendrai, veikalas padarė publikoje 
jaukaus įspūdžio\ir ji per tris ir pusę 

• valandos atidžiai sekė tai, kas scenoje 
vyksta. Ne vienas ir apsiverkė.

Aktorių kostiumai buvo gražūs, ati
tinką ano meto kunigaikščių rūmu rei
kalavimus, tik Lujizos, man rodosi, bu
vo perdaug “skrumni,” visiškai netinką 
jaunutei muzikanto dukrai, kurią aristo
kratas įsimyliu \

., Liėtu-

prasitarti

sekami: 
hercogo

. EVA MTZARIENE 
• . ADELE RAINIENE 
. . ADOMAS DAGIS 

JONAS RUŠINSKAS 
. . MIKAS GRIGAS

/

kingoje ir ilgoje rolėje. Tipas geras; bal
sas tvirtas. Bet jam stokavo veiksmo: 
Įsigyvenimo, autoriteto,—parodymo, kad 
jis yra padėties šeimininkas ir, kaip 
tokis, žino, kaip ja išnaudoti juo dides
nėms suktybėms, skinant kelią “Į laimę.” 
Jam stokavo laisvumo. Matėsi pas ii kaž 
koks išvidinis varžymasis, ir tai kliudė 
jo visiems “autoritetingiems” judesiams.

Kitaip buvo su Vųrmu (P. Grabaus
kas), kuris, stebėtojui buvo aišku, žino, 
ko nori, ir autoritetingai, akiplėšiškai 
to siekiasi. f

Darydamas šias pastabas, pripažĮs.tu, 
jog tiek Rainys, tiek Rušinskas vaidy
boje šiuo pasirodymu pakopėjo ' daug 
aukščiau, palyginti su anksčiau Vaidin
tuose veikaluose išstojimais.

Lazauskas — senas mūsų scenos vei
kėjas, — moka Įsijausti kiekvienon ro- 
lėn, taigi jis buvo ir geras muzikantas, 
tik bene atrodė per jaunas.
• Pirmajame atidengime, Milerių bute, 
kaž ko stokavo, nežiūrint, kad čia vyra
vo tokie gabūs aktoriai, kaip Lilija Ka
valiauskaitė, kaip Lazauskas, kaip Bra
zauskienė. Lilija, beje, savo rolę suprato 
ir mokėjo įtikinančiai atvaizduoti.

Sofijos (Eva Mizariene) rolė — visai 
trumputė — buvo atlikta tinkamai. Ta 
pati tenka pasakyti apie Kamerdinierį 
(Mikas Grigas).

“Klasta ir Meilė” — tarytum dialogų 
veikalas. Daugelvj scenų tėra tik no du, 
tris veikėjus. Tik poroje vietų, Milerių 
bute tesusirenka po didesni veikėjų būrį. 
Abidvi šios scenos didžiai reikšmingos, 
deja, abiejose stokavo harmonijos veiks
muose, — ypatingai pirmojo veiksmo 
ketvirtajame atidengime, kur preziden
tas susiremia su sūnum, kur Mileris 
drąsiai taria žodį savo priešui. Čia trū
ko dramatiškumo, stokavo meilės aistrų 
ir neanvkantos išsiliejimo iki aukščiau
sio čiukuro. 1

Vyriausios “Klastoje ir Meilėje” rolės, 
'be abejojimo, yra Ferdinando ir Lujizos. 
Ferdinandas (Jonas Valentis') — prezi
dento Valterio sūnus ir karininkas — 
majoras. Lujiza-— (Elena Brazauskienė) 
kuklaus, seno muzikanto dukra, nekal
ta mergelė.- Abudu įsimyliu abudu tampa 
žiaurių dvaro intrigų aukomis ir tai jie-

dviem išaiškėja tik tuomet, kai Lujizos # 
gyvybę baigia pakirsti Ferdięando pa
ruošti, jau įgerti nuodai; tai Išaiškėta, 
kai pats Ferdinandas jau yra prarijęs 
doza nuodu ir laukia to paties patalo, 
kurin už minutės guls jo mylimoji.

Kokia tragedija!
Jis atstovauja švariąja, pažangesniąją 

aristokratiją, ji — miestelėnų luomą, 
sakytum, darbo žmonių luomą.

Valentis—ne tik gabus aktorius, o ir 
režisierius. Deja, 'man rodosi. Ferdi- . 
nando rolėje jis buvo “nėr minkštas,” 
per daug sentimentalus, daugiau pakry
pės į ašaras, i sielvartą, o ne karžygio 
laikysena. Tai gali būti pateisinta pa
čioje paskutinėje scenoje, bet ne pirmes
nėse.

Brazauskienė — neseniai pradėjusi 
vaidinti; ji p'abi. nernelyg sentimenta- 
limra, su c-ražiu balsu.

Iš pradžių jai . stokavo graciškumo, 
jaunutės, isimvlėinsios nekaltos mergai
tės “navvumo.” Kitais žodžiais: jai sto
kavo isigvvenimo i role. Vėliau ji tai 
ištaisė. Priešpaskutiniame' atidengime 
Luiiza jau buvo kitokia.. Paskutiniame/ 
veiksme, po to. kai ii buvo parašiusi, dę 
savo tėvo išlaisvinimo, klastinga laiška, 
kai ii. padaliau, susitiko su tik ka grįžu
siu iš kalėjimo tėvu, buvo visai gera. 
Jos beviltiško. iŠprotėiančio asmens Ivg 
ironiškas nusikvatoiimas buvo atliktas 
tikrai meistriškai: lis kiekviena sukrėtė.

III.
Šilerio “Klasta ir Meilė” rašyta “seno- 

ndviškai.” O tai reiškia: ii per ilga, nes 
taikvta teatru lankytoiams, kurie ture-' 
jo užtenkamai lajsvo laiko. Norint ją 
našta,tvti ištisai, reikėtų virš keturiu va
landų—o kas šiandien tiek daug laisvo 
laiko turi?

šiandien nieks niekur nestato ištisai 
nei Šilerio, nei šeksnvro veikalu: visi 
yra labai trumpinami, ‘kad būtu galima, 
nastatvti per dvi ir nuse valandos, kad 
stebetojas-'galėtų 4engviaw„stivirškintu 
veikalo esmę. i !

Saulėleidis
Ir vėl saulė skendo
Raudonai liepsnota,
Ką skendo, man regint, daug kartų.
Širdis vėl liūdėjo
Kančiom išvagota:
Jautėsi, lyg tave kas bartų.
įspūdingą žarą
Lėtai tamsa gaubė,
Lyg skraistę tamsybės uždėjo,
Kai sutemos žygis
Spindėjimą siaubė:
Jausmuose nykumas aidėjo.
Bestebint daug kartų
Saulėleidžio žarą, 
Beribiai sunkumai užtviųo.
Nelaukiau artėjant /
Patapusio kašmaro, \
Lyg kad sudarytą iš švino...
Tik geismas didingas
Vaizdo rytmetinio
Man teikia stiprybę ir viltį.
Nebandau stebėti
Antpuolio naktinio, 
Kai ruošiuos į rytą pakilti.

• A. Dagilis

Šioje tragedijoje, labai ilgi monologai, 
—tiesa, jie gražūs; kalba žavinga. Ta
čiau,‘norint veikalą pastatyti per 2 ir 
pusę valandos, tenka tie monologai ra
dikaliai trumpinti, tenka apleisti net 
ir kai kurios ištisos scenos.

Statant šią dramą pas mus, į tai nebu
vo atsižiūrėta, — trumpinta labai ri
botai. Tiesa, režisierius iš penkių veiks
mu sudarė du, — kiekvienas no keturis 
atidengimus. Tiesa ir tai, kad tarp ati
dengimų nepraėjo daugiau, kaip trys- 
keturios minutės.

. Per paskutinę repeticiją buvo pašalin
tas visas vJenas (ketvirtas veiksmas) 
atidengimas, nežiūrint į tai. kad akto
riai jį buvo išmokę. O vis tik ir po to
kios operacijos, snektaklis. buvo per il
gas, užėmė pusketvirtos valandos!

įfonologąFjnebuvo reikiamai sutrum
pinti ir _ __
buvo^gAlima apleisti kai ką ir iš pačios

rpublikon įnešė nuobodumo:

pabaigos.
Statant tokius veikalus, kaip “Klasta 

ir Meilė,” tenka skaitytis ir su publikos 
psichologija, su tuo, kas juos stebės, kam 
jie statomi.

Visa tai, kas pastebėta, lengvai gali
ma pataisyti.

!V.v . ’
Nežiūrint viso to. aš sakau ir, manau, 

jog kiti meno mylėtojai su manim su
tiks: “Klastos ir Meilės” pastatymas 
yra didelis, gražus įnašas į mūsų meno- 
kultūros lobyną.

Šias ’pastabas padariau tik dėl to, kad 
man patinka Šilerio veikalas, kad ger
biu mūsų Liaudies Teatro aktorius ir jų 
režisierių.

Mūsų visuomenė trokšta, kad jie iuo 
daugiau vaidintų, statydami scenon kla
sikinius ir moderninius veikalus, tuo bū
du keldami lietuvių visuomenės kultūrini 
lygį vis aukščiau ir aukščiau! R. M.

' IHĮ'I.... -ityil..................................................................." ■■■■m

daugeliui vadovų suimti.
Konferencija vienbalsiai 

išrinko naują partijos Cen
tro komitetą,, kuris savo 
ruožtu išrinko Politinį biu
rą iš 7 žmonių. Centro ko
mitetas partijos generali
niu sekretorium išrinko 
Adžojų Gchošą. > .

Diskusijos šioje konfe
rencijoje parodė, kad par
tijos susitelkimo procesas, 
prasidėjęs programos pro
jekto , paskelbimu, vyksta 
toliau ir kad sukurtas tvir
tas partijos ideologinės, po
litinės ir organizacinės vie
nybės pagrindas.

Partija yra įsitikinusi 
tuo, kad ši vienybė stiprės 
ir ateityje per masines kam
panijas ir masinę kovą, ku
rioms partija vadovaus ir ' 
kuriose ji dalyvaus. Poli
tinis biuras yra įsitikinęs 
tuo, kad partijos visos vie
tinės organizacijos, visi 
partijos nariai, visi parti
jos draugai ir asmenys, pri-

pat, kaip ir visi antiimperia- 
listiniai*bei patriotiniai ele
mentai, pritars konferenci
jos nutarimams ir padidins . 
savo pastangas tam, kad 
sustiprintų partiją ir suda- • į 
rytų galingą vieningą fron
tą spręsti partijos progra
moje iškeltiesiems uždavi- p 
niams: pasiekti nepriklau
somybę ir demokratiją mū- b 
sų šaliai, nustatyti taikius Jj 
santykius tarp visų tautų, ' 
sudaryti Indijoje vyriausy
bę, kuri užtikrintų mūsų 
tautos gyvenimą, laisvę ir 
suklestėjimą.”

—■■■ 'UKUilI , i u>l H
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Rašo A. M. Metelionis , >

MANO ATSIMINIMAI APIE
: FORTŪNATĄ J. BAGOČIV

(Pabaiga)

v Rugsėjo 16 ir 17 dienomis, 
1919 metais, kun. Mockus 
rodė apie inkviziciją pa- 
Veikslus ir juos aiškino Ro
mos katalikų valdomam 
miestelyj Rumford, Maine 
valstijoj. Mockui berodant 
ir beaiškinant paVeikslus, 
rugsėjo 17 d., atėjo polici
ja, suareštavo Mockų, būk 
už išjuokimą Krist aus. 
Mockaus kalbą girdėjo virš 
200 lietuvių, bet prieš Moc
kų svarbiausiu liudininku 
buvo lietuviškai mokantis 
ir net iš kito miestelio at
vykęs žydų, religijos žmo
gus, David Sten, kuris liu
dijo, kad buk Mockus,, be
aiškindamas paveikslus, iš
juokęs Kristų. Už “įžeidi
mą Kristaus” kun. Mockus 
buvo nuteistas nuo dviejų 
iki keturių metų kalėjimo. 
Mockaus advokatu buvo F. 
X Bagočius, kuris tą nuo-

save garsinį Bagočius be- Į J. Prunskis. 
galiniai mylėjo. Jis net ban
dė save garsinti tokiais bū
dais, kurie ėjo ne jo nau
dai.
F. J. Bagočiaus su Dr. K.

Mikolaičiu “debatai”
Dėl pasipinigavimo, ne- 

prigulmingas kunigas Va
latka, Lawrence, Mass., ba
landžio 7 d., 1935 metais, 
buvo surengęs “debatus” 
temoj: “Kapitalizmas ar 
bolševizmas.” Bolševizmą 
“gynė” Bagočius, kuris 
Staliną išvadino “arkliava
giu” in kitaip. Po to “Ke
leivyje” buvo rašyta, kad 
būk visi balsavę už kapita
lizmą ir kad iš tų “debatų” 
kun. Valatka padaręs gerą 
bizni, v

Rodosi, 1934 metais Ba
gočius su neprigulmingu 
kunigu Z. Vipartu, Pitts
burgh, Pa., suorganizavo

l£rendį apeliavo į Maine ^os tikybos sinodą, kurio 
valstijos aukščiausią teis-i teisių patarėju buvo jis 
mą. Aukščiausias teismas • pats, 
užgyrė Rumfordo teismo 
nuosprendį. Tada, rodosi, 
buvo tik dvi išeitys: pirma, 
tai apeliuoti į Jungt. Vals
tijų Aukščiausią Teismą; 
antra, dar geresnė išeitis, 
tai eiti Mockui į kalėjimą, 
o su tuo — Rumforįo ka- Bagočius 
taliku Mockaus nubaudimu1 
supažindint Amerikos libe
ralus, laisvamanius ir pro- 
testomj religijos sektas. Jų 

’balsai ir protestai tuojau 
būtų Mockų išliuosavę. Jis 
būtų ‘išėjęs ’laimėtoju ir 
daugiau pdpuliariu žmogu
mi. ,

Bet Bagočius Mockui su
rado' dar'“geresnę išeitį”

• Jlš^dtado' Mdine valstijos 
Įstatymą, kad asmuo, ne už 
kriminalinį prasižengimą 
nuteistas į kalėjimą, • gali 
tą bausmę atbūti, išvyks
tant. iš Jungt. Valstijų ant 
dū syk tiek laiko.
-Bagočius patarė Mockui, 

vietoj eiti ant dviejų metų 
j-kalėjimą, ketveriems me
tams vykti į Meksiką ir ten 
laisvai gyventi.

* Mockus Bagočiaus ^-pa
klausė ir išvyko į Meksiką, 
iš kur po ketvėrių metų 
grįžo visai be sveikatos.

^Kunigai norėjo kun. Moc
kų prašalinti, kad jis jiems 
iš avinų ožių nedarytų ir 
biznio negadintų. F. J. Ba
gočius su savo patarimais 
k$ip tik atliko tą, ko kuni
gai norėjo.

Bet, apart vieno paJ 
skelbimo spaudoje, daugiau 
apie tą sinodą neteko gir
dėti.

Bostone, Mass., Bagočius 
priklausė religinei sektai 
roscicrusistams (roscikru- 
sistai — rožė ir Kristus.).

visiems gyrėsi, 
kad roscikrusistai — tai la
bai sena, daug paslapčių 
turinti mokslinčių draugi
ja, prie kurios gali prigu
lėti tik tokie mokslo žmo
nės, kaip F. J. Bagočius.

The New International, 
Encyclopedia sakoj kadros- 
cikrusistų brolija nėra 
mokslinčių, bet šarlatanų 
brolija.

Arba vėl, Bagočius sakė, 
kad esą labai sunku įstoti į' 
roscikrusistus. Tuo tarpu 
ta sekta kuoplačiausiai gar
sinasi dienraščiuose, žurna
luose ir kieno tik sugriebia 
adresą, tai už dyką siunčia 
savo literatūrą ir visus agi
tuoja prie jos dėtis ir būti 
mokslinčiais...

F. J. Bagočiaus pasikal
bėjimas su kun. J. Pruns- 
kiu apie religiją, dievą ir 
tam panašiai tilpo Bostono 
“Darbininke” rugsėjo '21 d., 
1948 metais, su kun. Pruns- 
kio parašu. Tarpe ko kito, 
būk Bagočius Prunskiui sa-

Tiki į dievo 
dvasią, kuri neturi kūno, 
galvos, smegenų, bet “viską 
sutvėrė,” “viską žino” ir 
“viską valdo.” Toliau Ba
gočius Prunskiui labai iš
peikęs Amerikos viešąsias 
mokyklas (public schools), 
o išgyręs jėzuitų ir minyš- 
kų mokyklas, sakydamas:

“Viešosios mokyklos ne
duoda pagrindų dorovin
gam gyvenimui. Aš pats, 
dar vaiku būdamas, įtakoje 
savo dėdės kunigo Ignaco 
Mickaus, gavau gerą išau
klėjimą, ir tas davė pa
grindą visam mano gyveni
mui.”

Visi tie, kurie skaitė bro- 
šiūraitę “Bagočiaus Teis
mas su ‘Vienybe Lietuvnin
kų’,” tai, perskaitę viršuj 
du sakinius, . galėjo gar
džiai pasijuokti. Toliau, Ba
gočius sakė kunigui Pruns
kiui, kad jis pinigiŠkai rė
męs jėzuitų mokyklą, esan
čią Thompson, Conn., ir ki
tas juodų klerikalų moky- 
klas, ir jų įstaigas..

Čia tas pats Fortūnatas 
J. Bagočius, “Kardo” leidė
jas, “Šakės” bendradarbis, 
kuris prakalbose tikinčiuo
sius žmones vadindavo ko- 
pūstgalviais, vėliau prisipa
žino, kad labai tiki; tas 
reiškia, jog pats tapo dide
liu kopūstgalviu ir savo pi
nigus davė jėzuitams, kad 
daugiau kopūstgalviu pri- 
darytų^^-M;. •’

Gruodžio 12 d., 1951 m., 
“Vilnies” dažnus bendra
darbis R.Š. ištai ką parašė 
apie mirusį Bagočių:

“Kaip ten nebūtų, miltus 
Fortūnatui J. B a g o čiui, 
laisvamaniškoji išeivija A- 
merikoje neteko uolaus 
darbuotojo.”

Jeigu R. Š. būtų skaitęs 
“Darbininke” Bagočiaus pa
sikalbėjimą su kun. Pruns- 
kiu, tai jis to būtų nera
šęs.

•

Aš pilniausiai sutinku su 
“Laisvės” redakcija, kad 
Bagočius dėl kovos už pro
gresą, už geresnį rytojų, už 
laisvamanybę jau seniai, se
niai buvo miręs. Reakcijai, 
palaikymui toliau prietarų 
ir tamsos jis mirė gruodžio 
7 d. 1951 m.

Nakvynė ant k ranto Atlanto
(Atsiminimų žiupsnelis) |nimui vieta — bendrabutis, 

kur buvo virtuvė ir valgy
mui kambarys. Vienas vy
ras buvo už virėją, bet la
bai prastas virėjas. Milijo
nierius pats ten negyvenę, 
nes nuo tų darbininkų ir 
nuo ant kuolų iškabinėtų 
tinklų buvo jaučiamas sti
prus žuvų kvapas, net ir 
visa tą apylinkė žuvimis 
kvepėjo. Juozas mum aiš- 

!kino, kad kiti kaimyniniai 
milijonieriai teismuose by
linėjosi su šiuo žuvininku 
milijonierium, norėdami ji 
iš savo panosės iškraustyti, 
bet jam nieko negalėję pa
daryti, nes jis milijbnierius 
buvo. . |

Kuomet tie darpininkai 
irkliniais ar
laiveliais pavažiavę gerokai 
toli nuo kranto jūroje už
mesdavo tinklus ir vilkda
vo link kranto, tai krante 
Jokubonis su pora didelių 
sunkių žirgų jau laukė jų, 
ir laivelius ir tinklus tais 
žirgais išvilkdavo ant sau
so kranto. Tai mudu su 
Rainiu stebėjome ant ryto
jaus (sekmadienį), kuomet 
kaimynas milijonierius su 
savo žmona ir kitais laive- 
lyj nardėsi Atlanto vilnyse, 
o Jokubonis su pora žirgų 
turėjo laukti, kada tiems 
ponams pabos žūklauti. Ka
da tinklus arkliais išvilko 
krantan, tai matėme žuvų

Prieš tūlą laiką tilpo ra
šinėlis tūlo važinėjusio At
lanto pakraščiais ir buvo 
suminėta pavardė Joku
bonio. Tai tas pats Jo
kubonis Juozas, kuris apie 
pirm 30 metų gyveno . New 
Yorke ir sykiu su P. Min- 
gila, J. Varuškevičium, 
Sniuta (šį prieš apie 25 me
tus teko susitikti Wilkes.- 
Barre, Pa., buvo užsikvie- 
tęs pas save, aprodė savo 
namelį, tuomet dar neseniai 
buvo vedęs jauną žmonelę, 
čiagimę. Ten jis buvo mai- 
nierys.) ir kitais lietuviais 
dirbo ant dokų prie prikro- 
vimo ir iškrovimo laivu, v

Tie lietuviai dokininkai 
visi buvo jauni vyrai ir vi- 

j si geri, nuoširdūs socialis
tai, LSS 52 kp. nariai. Vi
si neapkentė taip vadinamų 
socialpatriotų, darbininkus 

šaukusių kariauti už carą, 
kaizerį, už karalių Jurgį ir 
už Wall streetį. Tais lai
kais — kaip ir dabar—po
niškos kilmės socialistai 
šaukė: “Reikia kariauti, 
kad sumušti kaizerį! O kai
zeriniai socialistai šaukė: 
“Reikia sumušti carą!” Gi 
vėliau darbininkams per re
voliucinę kovą nuvertus ca
rą ir kaizerį nuo sostų, tie 
patys socialistai paskelbė 
kovą prieš darbininkus ir 
gelbėjo kontrrevoliucijaidėl 
sugrąžinimo caro ir kaize
rio prie valdymo sostų. 
Kaip dabar grigaitiniai, mi- 
chelsoniniai, strazdiniai ir 
kitokie vadinami “soęialde- 
mokratai” šaukia nuverst

f • . . | (V •V V ,4

joj, o' gr'ąžintrpriė šalių val
dymo vairo kerenskizmą; 
hitlerizmą, smetonizmą...

Taigi pasirodo, kad Juo-

rimais

Draugas Jokubonis mus 
labai draugiškai priėmė; 
užsteliavo pas bendrabučio 
virėją vakariene,,, kuria ne
gulėjome < pasihaudoti, ne
žiūrint turėto apetito. Mat> 
riebaluosę kietai į > '.sukepinti 
kiaftšihiąi įb.uvo.

Dėlei nakvynės, tai mes 
d. Jokubonio prašėme, kad 
jis nesrūpintų, nes norėjo- 

išbandyti po atviružas Jokubonis, nors sulau-
kęs apie 70 m., kuomet kiti dangum ant kranto Atlaų-

ŠYPSENOS

jpme ieškoti kokios į 
klos. Bet milijonieriuj 
encijoj ne taip, kaip 
Yorke apie Bowerę, 
Canal gatvę, nėra pra- 

restaurantų, ma- 
milijonieriams val- 

namuose 
Vienok

“Mano pažiūros ypatin
gos, savotiškos, bet tikėji
mą į Dievą turiu ir aš nesu 
bedievis. Esu labai tikin- 

i tis žmogus, bet turiu savo-
įSu bedieviais asmeniniuo- tiška supratimą apie Dier 

se pasikalbėjimuose Bago-! vą, kuris yra vienintelis, 
čhis sakydavo, kad jis neti-1 kuris sutvėrė ir žino pra- 
kj į jokį dievą — bedievis, džią laiko ir galą erdvių.” 
Veikiausiai jis tokiu ir bu
vę; Kada jis priklausė ir 
Tįmė tūlas religijas, tai tą 
d^rė su biznio išrokavimyis 
fc-noru s:

Pradžioj Bagočius pasa
ko, kad jo būk pažiūros 
ypatingos, savotiškos, bet 
tuojau pasako, kad jis tiki

,ave pasigarsinti.ĄO į tą patį dievą, kaip ir kun.

Paaiškino
Motina: /‘Ei, Katre, ar 

tu taip ilgai tą vaikiną bu
čiuoji?”
' Duktė: “Ne; aš tik sa
vo dantis jo ūsais šveičiu.”

Panaujintas priežodis
Kuo blankesnis žiburys, 

tuo skaidresnė paskui se
kančiojo skandalo šviesa.

. • \ i *

Prezidento Trumano kabinetas ir patarėjai laiko posėdi Baltajam Name. Kabineto 
ir patarėjų susirinkimas sušauktas apdiskusavimui tarptautines padėties

draugai guli po velėna, vis 
dar kruta, dirba-žuvauja ir, 
kas svarbiausia, laikosi sa
vo jaunų dienų nusistatymo 
—darbininkiško supratimo.

Būdavo susitiksi Juozą, o 
jis savo plačia, didele, mil
žino ranka, kad jau spus
telės mažesnio draugo ma
žesnę ranką, tai nenoromis 
pastarasis sušukdavo: Oi, 
oi! Net pirštai brakštelė
jai'. O Juozas su šypsą vei
de sako: O kas, drauge ? ! 
Toks jo rankos paspaudi
mas būdavo ne iš pasidi-. 
džiavimo, o iš meilės ir nuo
širdaus draugiškumo.

Sykį P. Rainis (Brookly- 
no menininkas - vaidinto
jas) sako: “Džanai,- va
žiuojame į Deal Beach, N.

—-O ką ten veiksime? — 
klausiu jo.

—Pas Jokubonį. Susitin
ki, prašo 'atvažiuoti.

—Važiuojame, — sakau. 
O iš New Yorko įvairūs, lai
vai laiveliai kursuoja tarpe 
įvairių miestelių ir milijo
nieriais apgyventų kaimų 
Atlanto pakraščiuose. Vie
ną gražų šeštadienio rytą 
išvykome į-Deal Beach. Ten 
neilgai trukus susiradome 
mums gerai pažįstamą d. 
Jokubonį, kuris dirbo pas 
tūlą- milijonierių prie poros 
arklių.- Tuos arklius Juozas 
šerdavo, girdydavo ir kaip 
kada,- reikalui esant, jais 
važiuodavo. Viršuje arklių 
•stadalds buvo Juozo kam
barys. - Daugelis iiš mūsų 
žinome, koks kvapsny s bū
na arklidėse arba galvijų 
kutyse> • ' •

Drg. Juozas buvo ne vie
nas darbininkas pas tą mi
ll jonierių*. jų buvo gal apie 
8 ir 10. Kiti jauni gelton
plaukiai vyrai buvo norve
gai, švedai, o gal olaridai. 
visiems kitieųis buvo gyve

to. Taip ir padarėme. Jis 
parūpino mums storus vil
nonius užklodus. Vieną pa- 
tiesėm ant jūrų^smėlio gal 
kokios 25 pėd. nuo vandens 
ir skaitėme žvaigždes ir 
klausėmės įpiokštimo At
lanto putojančių vilnių, pa
kol 'besišnekučiuodami sal
džiai užmigome.

Ryte išbudino mudu su 
Paul skaisti tekanti saulu
tė, pakėlėme galvas., kad 
pažvelgus į Atlarttiko okea
no vienvalį ritmišką bangų 
teleskavimą, kurios kita ki
tą stumia-varo linkui kran
to, nuo kurio pirmosioms 
nespėjus atlėžt, kaip bema
tant vėl naujos užgula ant 
pirmųjų; taip ir tęsiasi tas 
vandens-milžino teleskavi- 
mas ir plaukimas be palio
vos, be pabaigos. Gražu 
žiūrėti į tą vaizdą, kaip tos 
vandens bangos besigrum- 
damos smulkina nedičkius 
akmenėlius ir lyg girnomis 
juos mala į žvyro pavida
lą, kurį, kaip gariniu šiu- 
peliu, vis aukštyn pila ant 
kranto. Ir gulint ant to 
žvyro kurgano, veizdint to
kį gamtos, reginį, nejučio
mis į galvą skverbiasi min
tis:- ar ne panašiai darosi 
draugijoje, tarpe žmonių ir 
su žmonėmis ?!

Sakau: “Paul, žiūrėk, ko 
tie žmonės, ieško, skubiai 
žingsniuodami ir laiks nuo 
laiko pasilenkdami ką tai 
nuo žemės visai arti van
denio imdami?”

Žingeidumu apimti, mudu 
kėlėmės ir leidomės Atlan
to pakraščiu — vis žiūrinė
dami, bene nerasime gaba
lo deimanto, nakčia ant 
kranto iš jurų išmesto - iš
plauto. Bet nieko vertingo 
neradę, grįžome prie sav<> 
guolio.

Tas kaldras-užklodus nu
nešėme prie arklidės, o pa

rezi< 
Nev 
a r be 
šma 
tomai,'
gius gamina jų 
parinkti kukoriai. 
susiradome prie kryžkelio 
ir gatvekario “trekių,” kur 
konduktoriai ir motorma- 
nai užeina kokį sandvičių 
nukąst ir puodelį kavos nu
gerti.

Ten pasistiprinę, grįžome 
pas Jokubonį. Jau visi bu
vo sukilę. Persirengėme į 
maudymosi kostiumus ir 
ėjome nardytis Atlanto ban
gose. Dienos metu atsira
do lengvas vėjelis, kuris ga
na smarkiai išjudino Atlan
to vandenyną. Pripratu
siam prie gana ramaus Co
ney Islando vandens, Deal 
Beach’iuje prie mažo paly
ginamai vėjelio nepratu
siam beveik neįmanoma 
vandenyj stovint prie kran
to ant kojų išsilaikyti; vil
nis akimirkoj apverčia gal
va žemyn, o kojomis aukš
tyn, o tada žmogų banga 
jau turi savo glėbyj ir ko
čioja — meta žmogų į kran
tą, lyg skiedrelę, o atgal 
nuo kranto traukdamasi 
sykiu ir žmogų neša su sa
vim.

Vėliau d. Jokubonis pasi- 
liuosavo su žirgais nuo sa
vo pareigų, atsirado ir jo 
draugė, pasiliuosavus nuo 
darbo prie ponų, ir taip 
gražiai, draugiškai šnekųr 
čiuodami ir maudydamieši 
susilau^ėAie artėjančio pa
vakario. Žmonės nuo pajū
rio išsiskirstė, ėjome ir 
mes rengtis.

Taip svečiavo mes pas ge
raširdį, sunkaus darbo dar
bininką, draugą Juozą Jo
kubonį. Vakarui priartėjus 
ir Juozo palydimi pradėjo
me rūpintis važiuoti namu- 
lia — į šalies šurmuliuojan
tį didmiestį, virš septynių 
milijonų skruzdėlyną, New 
Yorką. Pasispaudę dešines 
su Juozu, ir veikiausia tai 
buvo paskutinis mano gy
venime sykis matymosi su 
juo, mudu su Paul nužings
niavome linkui laivų pri
stanes, o Juozas į arklidę. 
Laivuose ir namuose užsi
žiebė elektros šviesos—gra
žus reginys ant Atląnto va
saros metu, giedrioj, tykioj, 
tamsioj naktyj prie mirgu
liuojančių žvaigždžių ir 
tūkstantinių įvairiaspalvių 
šviesų ant laivų - laivelių. 
Atvykę kur nors į Battery 
Park, persėdome ant eleva- 
torio, o po tam ant sub
way’o ir apie 10-11 vai. va
kare radomės namie, Bronk- 
se. • Biržų Jonas

rf —

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO

Daug metų ištarnavęs 
Jungtinių Valstybių Vals
tybės Departmente John 
Stewart Service šiomis 
dienomis paleistas iš tar
nybos, kaipo “abejotino 
pasitikėjimo žmogus." Jo 
prašalinimo labiausia rei
kalavo senatorius Joseph 
R. McCarthy.

Worcester, Mass.
Netikėtos laidotuvės

’ t

Sausio 5 d., kaip antrą va
landą po pietų, palydėjom į 
amžino poilsio vietą į Vilties 
kapines Juozą Skliutą, mirusį 
gruodžio 29 d. Scranton, Pa. 
Tai yra brolis Jono ir Felikso 
Skliutų, Nvorcesteriečių. Jonas 
yra LLD 7-tc>s Apskrities Ko
miteto nar^s? Juozas Scranto- 
ne gyveno nuo 1923 m. Jis 
iš Lietuvos atvažiavo 1906 m. 
į Worcester! ir vėliau jo bro
liai Jonas ir Feliksas atva
žiavo pas jį į Worcester!.

t X ’ '

Taigi, jam ten mirus, kada 
pasiekė žinia brolius, tai 
nas nuvažiavo į Scranton 
parsivežė jo palaikus sausio i

Sniego audringame ore ve\ 
lionį palydėjome į kapines 
gana grąžus būrelis draugų ir 
giminių, 9 mašinos ..palydovų 
buvo. Org. G. Jusius grabar. 
bute ii\ ant kapinių pasakė 
trumpas kalbeles ir du eilė
raščius paskaitė, pritaikytus 
reikalui.

Juozas gimė 1888 m. Lietu
voje Trakų Apskr., Varėnos 
parapijoje, Giraitės kaime. 
Dar jaunas būdamas jau veikė 
socialistiniame judėjime. Jis 
suprato ir darbavosi prieš ca- 
ristinį despotizmą 1905 m.

Juozas buvo geros sveika
tos, dirbo mašinisto darbą, 
vienok plaučių uždegimas jį 
smarkiai sugriebė, ir dvi die- 
nas pasirgęs, mirė.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
šio krašto žemelėje.

Mandagų patarnavimą atli
ko graborius Petras įKaralis 
(Caroll). Palydovas

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti, ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapi ą, kaina $1.50, 
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

LAISVE . l,W2RICH
iNTIC AVENUE.
HILL 19, N. Y.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien



DK, S. MATULAITIS

Lietuviui tautos 
istorija

į | (Tąsa)
Baudžiauninkams ne labai brangi buvo tokia laisve. 

Jie geide pilnos laisvės, geidė visiško baudžiavos panaiki
nimo, o čia jiems teikė tik sumažinimą baudžiavos ir tai 
tik laikiną. Didžiuma jų nėjo kariuomenėn, nes nematė 
iš to sau naudos.

Kad pasiekus Lenkiją, rusų kariuomenei reikėjo eiti 
per Lietuvą, dabar sukilimo apimtą. Iš pradžių sukilė
liai Lietuvoje visur ėmė viršų. Jų buvo 16,000. Jų ranko
se buvo Vilnius. Jie buvo sumušę rusus tiek Žagare, Pu
šalotu, Bijeikiais, Nemenčinu. Buvo paėmę Liepoją. Bet 
vis tai menkai gelbėjo. Sutraukę didesnę kariuomenę, 
rusai nugalėjo lietuvius ir paėmė Vilnių.

Dabar atėjo Kastiuškos eilė. Jis turėjo apie 70,000 
kareivių. Pusė jų buvo sodiečiai, prastais tik dalgiais 
ginkluoti, nepratę prie karo. O tuo tarpu priešai atsiun
tė prieš jį apie 150,000 kareivių (Austrija 40,000, Prū
sai 50,000 ir Rusija 60,000). Gintis ilgai negalima buvo. 
Spalių 1 dieną ties Macijovicais įvyko paskutinis Kas
tiuškos mūšis su rusais. Lenkai buvo sumušti. Patsai 
Kastiuška sužeistas ir nelaisvėn paimtas. Greitai po to 
rusų vadas Suvorovas paėmė Varšuvą. Tai buvo galas 
pastangų išsivaduoti.

Rusams paėmus Varšuvą, karalius Stanislovas Augus
ias nurašė laišką Rusijos carienei Katarinai. Laiške ji- 
įsai atidavė į jos rankas savo ir lietuvių lenkų valstybės 
feikimą. Ant to jam atsakė pareikalavimu persikelti iš 
Varšuvos į Gardiną. Čia Rusijos pasiuntinys Repninas, 
carienės paliepimą pildydamas, pareikalavo iš jo atsi
sakyti nuo sosto ir perleisti jį Katarinai. Stanislovas Au
gustas taip ir padarė. Lapkričio 25 dieną 1795 m. atsįy 
žadėjo Lenkijos sosto.

Tais pačiais metais Rusija, Austrija ir Prūsai, susi
tarę, išsidalino paskutines lietuvių lenkų valstybės že
mes. Rusijai tekusios dalies ribos ėjo Bugo upe; nuo Bu- 
go tiesiai iki Gardino, nuo Gardino Nemunu, pagaliau 
sena Prūsų siena iki Baltijos jūros..

Prūsai paėmė žemes, gulinčias tarp Nemuno ir Bugo. 
Likusias pasiėmė Austrija.

Tai buvo trečiasis ir paskutinis lenkų lietuvių valsty
bės išdalinimas. Įvyko 1795 m. Lietuva tuomet buvo per
skirta į dvi daly Visa, kas buvo dešinėje Nemuno pusėje, 
t. y. dabartinė* Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijos 
atiteko Rusijai. Kas buvo kairėje Nemuno pusėje teko 
Prūsams.
y iv-

APŠVIETIMO STOVIS 17 IR 18 ŠIMTMEČIAIS.
Jau esame kalbėję apie jezavitų veikimą Lietuvoje, 

matėme, kaip, jie palengva paėmė į savo rankas beveik vi
sas Lietuvos mokyklas. Žinome jau, kad jezavitai savo 
mokyklose maža temokino pasaulinių mokslų. Priešingai, 
juos laikė kenksmingais, pagaminančiais tikėjimo nu
puolimą ir vedančiais prie laisvamanybės. Naudingais ir 
reikalingais jie laikė tiktai dvasinius mokslus, būtent 
teologiją, scholastiką ir kitus tokius. Mat, jezavitai stei- 
gė^mokyklas ne dėl to,' kad platintų apšvietą, bet kad tu
pėtų jose įrankį kovai su reformatais.

. Pusantro šimtmečio (visą 17 ir pusę 18) jezavitai lai
kė savo rankose mokyklas Lietuvoje. Suprantamas daik
tas, kad tikras apšvietimas menkai tegalėjo prasiplatinti 
tokiomis mokyklomis. Dėl to nėra nieko nuostabu, kad 
tais laikais Lietuva skendėjo tamsybėje ir toli buvo atsi
likusi nuo kitų Europos šalių. O tais laikais Europoj 
įvyko itin svarbių atmainų žmonių pažvalgose.

Mokslas, apie kurio atgimimą anksčiau buvo kalbėta, 
kas kartas vis pirmyn žengė. Kiek laiko praėjus, Eu
ropos mokslininkams ėmė jau nebepakakti tų žinių, ku
lias sėmėsi iš senovės graikų ir romėnų mokslo raštų. Il
gainiui jie patys pradėjo tyrinėti ir greitai pralenkė sa
vo mokytojus.

Jau 16 šimtmečio pradžioje Kopernikas savo tyrinėji
mais parodė, kad senovės klaidingai manyta apie žemės 
judėjimą. Jis susekė, kad žemė su mėnuliu ir visomis 
planetomis sukasi aplinkui saulę, kuri yra pasaulio vi
duriu.

; Lig tolaik, mat, tvirtai buvo tikima, kad žemė esanti 
didžiausias pasaulio kūnas, kad ji esanti pasaulio vidu
rys, kad aplink ją sukąsi ir saulė ir žvaigždės ir visi kiti 
pasaulio kūnai ir kad visų tų pasaulio kūnų uždavinys 
esąs: vienų šilima, kitų šviesa tarnauti ant žemės gyve
nančiam žmogui ir aprūpinti jo reikaluę.

Tokią nuomonę atkakliai palaikė ypačiai dvasininkai, 
nes, mat, ir šv. rašte yra pasakyta, kad Jozuė paliepęs 
saulei sustoti. , . ■ ' ,

Kopernikas savo, mokslo išrodinėjimais iš pamatų 
griovė senovės tikėjimą. Parodęs, kad žemė tik vienas iš 
daugybės besisukančių aplink šaulę dangaus kūnų, tuo 
nužemino žemės ir žmogaus svarbą pasaulyje. *

(Daugiau bus)

Shenandoah, Pa.
K. ir A. Naravai gavo pra

nešimą, kad draugė Lakickie- 
nė iš (Coaldale sęrga, guli 11- 
įoninėje. Tad sausio 6 d. vy- 
wome aplankyti. Bet kada nu
vykome į namus, tai radome 
drg. Antaną Lakicką gulintį 
lovoje jau per dvi savaites. 
Jo kairė pusė suparalyžiuota, 
negali valdyti. Bet draugė 
Lakjckienė jaučiasi geriau ir 

mano parvykti namo. O gal d. 
Lakickas turės eiti į ligoninę, 
nes namie nėra kam prižiūrė
ti.

Būtų gerai, kad pažįstami 
draugai ligonius aplankytų. 
Nes kitos pagalbos jiems su
teikti negalima.

Linkiu sveikatos abiem La- 
kickams.

— o—
Serga Juozas Kavaliauskas. 

Jau tūlas laikas guli lovoje. 
Guodžiasi, kad pažįstamieji

Lawrence. Mass. St. Petersburg, Fla.
American Woolen kompa^ 

nija atšaukė kontraktą, kuris 
buvo pasirašytas su unija iki 
19Š2 metų kovo 15 d. Palies 
24 dirbtuves, kurių darbinin
kai priklauso CIO unijai. 
T^aipgi palies ir kitas keturias 
dirbtuves, kurios turi kontrak
tą su Amerikos Darbo Fede
racijos unija. Jų kontraktas 
baigsis su vasario 1 d.

Atrodo prasti pyragai. Ma
tyt, kompanija eina prie uni
jos laužymo ir nukapojimo 
algų. Viso tas kompanijos žy
gis palies 70,000 darbininkų. 
Vien tik Lawrence mieste pa
liečiama 10,000 darbininkų.

Dabar viskas priklausys nuo 
darbininkų, kaip jie pasielgs. 
Praėjusiais metais kompanija 
irgi buvo • pasirengusi uniją 
sunaikinti ir algas darbinin
kams numažinti. Bet darbi
ninkai kompanijos grąsinimų 
nepaisė, išėjo į streiką, laikėsi 
vieningai, nepasidavė kompa
nijos lekajams, ir laimėjo 
streiką. Taigi ir dabar : jeigu 
prisieitų stoti į kovą, tai sto
vėkite vieningai. Juk yra pa
sakyta: kur vienybė, ten stip
rybė ir laimėjimas.

Kompanijai neapeina, kaip 
darbininkai gyvena, ar jie tu
ri duonos, ar neturi. Jai tik 
iVūpi prisipilti pilnas kišenes.
/ —o—

Turime naujus metus ir tu
rime naują miesto gaspado- 
rių. Sausio 7 d. jis priėmė 
priesaiką, pareikšdamas, kad 
jis dirbs dėl visų Lawrence 
piliečių, nes miestas priklauso 
visiems, o ne vienam majorui. 
Taipgi pareiškė, kad visiems 
fabrikantams durys atdaros 
Lawrence turėti dirbtuves, 
kad pakelti industriją, /kad 
žmonės galėtų geriau gyventi. 
Taipgi pareiškė, kad kiekvie
nas pilietis turi teisę kriti
kuoti, jeigu mato, kad netei-, 
singai ar negerai miesto rei
kalai vedami. Kiekvienas turi 
teisę ateiti jo raštinėn, kiek
vienam durys atdaros. Atsi
šaukė į miesto darbininkus, 
kad -^reikalautų aukštesnių 
algų, nes mieste pinigų nesu 
mato.- Praėjusiais metais mies
to nedateklius pasiekė $140,- 
000.

Dabar žiūrėsime, kaip nau
jasis majoras darbuosis. Jeigu 
gerai darbuosis, tai užsitar
naus nuo piliečių,garbės.

Kad Lawrence miestui rei
kia kitų industrijų, tai tiesa. 
Dabar čionai veikia tik viena 
tekstilės pramonė. Kai gauna 
užsakymą, tai paleidžia dirb
tuves visu garu per keletą sa
vaičių. Bet paskui darbininkai 
vėl būna atleisti iš darbo ir 
atsiduria bedarbių eilėse. Jei
gu būtų maišyta industrija, 
tai darbų būtų daugiau ir 
darbininkams nebūtų tokio 
pavojaus.

—o—
Joseph E. Carney . vėl iš

rinktas miesto seimelio prezi
dentu ir yra sveikatos sky
riaus aldermanu. Jau kelinti 
metai jis būna aldermanu. 
Reikalus prižiūri gerai, išran
kioja visokias šiukšles — tai 
ne taip, kaip būdavo seniau, 
kada būdavo negalima praei
ti pro šiukšlių bačkas, di
džiausia smarvė iš jų versda
vosi. Pradeda žmonės susi
prasti ir išrenka geresnius 
valdininkus.

—°—
Chester Kozdra, 6 metų 

berniukas, randasi ligoninėje 
nuo apdegimo pavojingai. 
Mat,' kai užsidegė namas, tai 
berniukas gelbėjo mažą šu
niuką. Vaikau šuniuką išgel
bėjo, bet pats apdegė. Vaikas 
kovoja su mirčia. Vaikai tu
rėtų būti atsargesni.

—o—
Prasideda daug vagysčių. 

Tik per vieną savaitę įvyko 
dešimt įsilaužimų į krautuves. 
Tai vis nedarbo vaisius. Yra 
tokių šeimų, kad nebeturi iš 
ko pavalgyti.

žmonės turėtų reikalauti

neaplanko. Visa jo paguoda, 
tai kai gauna Laisvę. Jis ją 
seniai skaito. Jam tada sma
giau. M. Ramanauskienė. 

valdžios pragyvenimo, o ne 
laužtis krautuvėm Juk vis tiek 
dėl viso gyvenimo nepasiimsi. 
O dar gali patekti į kalėjimą.

—o—
Kai kurie biznieriai pradė

jo kytravoti, kad daugiau 
.biznio pasidaryti. Jie paper
ka bukietą gėlių ir įstato į 
langą. Atrodo, jog tai naujas 
savininkas. O yra tokių žmo
nių, kurie mano, kad jeigu 
naujas krautuvininkas, tai pi
giau parduos ir jie laimės.

Einu pro vieną vaistinę ii 
matau lange gėlių bukietą. 
Įeinu ir paklausiu darbininko, 
kas atsitiko? Darbininkas sa
ko: Kostumerių daugiau ieš
kome.

Visokių gudruolių atsiran
da, kad tik ką nors apgauti.

—o—-
81 metų mergina rasta ne

gyva po num. 153 Margin St. 
Panelė Whatmore viena gyve
no. Kaimynai nematė per pen
kias dienas. Miesto daktaras 
ištyrė ir pripažino, kad ji 
mirė prieš penkias dienas.

—o——
žmoneliai, norėdami pasi

tikti naujus metus linksmai, ; 
turėjo veržtis į saliūnus, kad 
gauti degtinės. Į At. Bate
man taverną, 70 So. Broadway, 
įsiveržė plėšikas ir pasiėmė 12 
butelių degtinės, žmogus ga
lėjo ir savo draugus pavaišinti 
su dvylika butelių degtinės.

—o—
Jauna moteris, tik 26 metų 

amžiaus nušoko nuo tilto die
nos laiku. Duonos išvežiotojas 
pamatė ir greitai davė žinią 
policijai. Bet buvo per vėlu 
išgelbėti gyvastį. Moteriškė- 
buvo vedusi su John Manceri, 
italų tautos vyru.. Ji buvo ai
rių tautybės. Paliko 2 vaiku
čius. Sakoma, kad moteriškė 
turėjo vėžio ligą, tai ir nusi
žudė. Bet tikrai niekas prie
žasties nežino.

—o—

Kuomet pradeda nemaloniai 
šaldyti šiaurėje, tai šiaurie
čiai, nelyginant tie paukščiai, 
pradeda skristi į mūsų gražią, 
šiltą, saulėtą Floridą. Ir ne- 
dyvas, kad jie taip daro, čia 
atvažiuoja daugiausia senyvi 
žmonės. Kuriems kartą teko 
proga čionai praleisti žiemu
žę, tai ir vėl, sulaukę kitos 
žiemos, stengiasi visais būdais 
pasprukti nuo tų nelemtų sąl

yčių, ir čia atvažiavę sengiasi 
surasti savo tautiečius, kad 
nebūtų nuobodu laiką leisti 
toli nuo savo namų ir draugų. 
Tokiu būdu mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos 45 kuo
pa savo susirinkime gruodžio 
30 d. nutarė surengti pirmą 
ir gražų pikniką sausio 20 d. 
ant Megguri Lake Park, '9th 
St. Soa

Kadangi jau seniai nckurie 
teiraujasi, kada mes turėsime 
pikniką, tai ot dabar ir bus 
proga susitikti . čionai, gyve
nančius lietuvius ir naujus tu
ristus. Bus malonn pasimaty
ti, pasikalbėti apie praėjusios 
vasaros įspūdžius ir naujus į- 
vykius.

Labai norėtumėme, kad su 
mumis dalyvautų, ir širdingai 
kviečiame: dalyvauti taipgi 
draugus iš Miames, Orlando, 
Sarasota ir iš visos apylinkės, 
kuriems tik laikas ir sąlygos 
pavėlins. Mūsų gaspadinės 
pagamins gardžius pietus ir iš 
kalno užtikriname, kad visi ir 
visos būsite patenkinti.

Nors paskutiniu laiku yra 
pasimirę pora mūsų narių, bet 
per paskutinį kuopos susirin
kimą vėl gavo tris narius, tai 
yra, persikėlė Petras Taras su 
žmona ir Simonas Gaurilavi- 
čius. Nors jie nėra nauji na
riai, bet vis tiek džiugu, kad 
mūsų pulkelis ne mažėja, bet 
didėja,

Čionai paskutiniu laiku at
važiavo ir pas savo dukterį 
apsistojo Petras Butkevičius.

štai mirę lietuviai, palikę 
spragą tarpe ‘Vietpš , lietuvių : 
M. Turonis, F. Walanga, A. 
Marcinidniene (po pirmuoju 
vyru Mackavičienė), F. ža- 
reckas. Per vie'Aą savaitę tiek
išmirti, tai labai blogai.

Didelė užuojauta mirusiųjų 
šeimoms ir giminėms, o įniru
siems amžinai ilsėtis.

—o—
Methueno ūkininkas Joseph 

Rizzo, 65 metų, pašovė Julių 
Navicką, 32 metų, antrojo ka 
ro veteraną. Pašautasis guli 
ligoninėje. Jo tėvai gerai pa
žįstami, turi ūkį palei Kana- 
balak parką. Jam parėjus iš 
karo, teko pasikalbėti. Jis sa
kė : Sumušėme vokiečius, da
bar mušime rusus. Bet atrodo, 
kad nebeturės progos važiuo
ti muštis su rusais. Sakoma, 
kad abudu buvo girti. Teis
mas bus sausio 1*1 d. *

—o—
Mirė automobilio nelaimėje 

pirmas lenkiškas dipukas, Ka
rai Szweblik. Atvažiavo virš 
metai laiko. Jau turėjo ir au
tomobilių. žinoma, buvo Len
kijos žmones .apskriaudęs. 
Buvo didelis keikūnas Lenki
jos liaudies valdžios. Manęs 
važiuoti kariauti, kaip ir tūli 
lietuviški dipukai. !

—o—
1951 metais miestas gavo iš 

239 automobiliams pasistatyti 
miterių $25,173.

Į " / O " " 1

Daniel J./Costello gavo iš 
valstijos $8,654.98. Čekį ati
davė Lawrence miesto sveika
tos skyriui, šitie pinigai bus 
sunaudoti dėl žmonių sveika
tos pagerinimo. Gerąs darbas.

—o—
Lawrence ir No’. Andover 

gerai užbaigė senuosius ir pa: 
sitiko naujuosius metus, netu
rėjo nė vienos automobilių 
nelaimės. Policija gerai sau
gojo ir prižiūrėjo gatves.

—o—
Naujas miesto gaspadorius 

labai užimtas.’ Turės paskirti

Tai yra labai puikus ir šir
dingas mūsų visų draugas. Jis 
irgi prisidėjo prie mūsų kuo- 
pelėš. Šis draugas čia atvyko 
su labai pašlijusia sveikata. 
Bet dabar, čia pagyvenęs, at-
rodo gana gerai, jo sveikata 
žymiai pasitaisė.

Nors čia gyventi, rodos, 
yra labai gražu ir malonu, o 
ypatingai žiemos laiku, ta
čiau ne visi iš mūsų esame 
sveiki. Dabar labai sunkiai 
serga draugas J. Simonavi- 
čius. Jis randasi Seminole 
Rest Home, Tampa, Fla.

■ Šis draugas yra labai suan 
kios ligos nukankintas. Mes 
vėliname jam didelės ištver
mės jo didžiausiuose skaus
muose.

Iš rudens ir pas mus oras 
buvo kiek vėsokas, porą kar
tų temperatūra buvo nupuo
lus iki 49. Bet dabar ir vėl 
gražu, šilta, pilna žmonių ant 
byčių voliojasi. Man šiuos žo
džius rašant lauke pavėsyje 
temperatūra 80.

Tokiu būdu aš iš* širdies pa
tariu : kuriems nėra reikalo 
šiaurėje šalti; kodėl nevažiuo
jate į šį gražų klimatą, nes 
gal kitą metą jau bus per vė
lu? Natalia

Kearny-Harrison, N. J.
LLD 136' kuopos Naūjų Me; 

tų vakarėlis puikiai pavyko.
Gražus būrelis progresyvių 

lietuvių čia pribuvo iš šių vie
tų : Rahway, Union, Livings
ton ir Newark.

Vakarienė prasidėjo apie 
10-tą vak vakare. Vakarienė 
buvo gera ir skani, už kurią 
pasimokėjome po $2 kiekvie
nas.

Reikia dar priminti, kad 
maistas buvo duotas be pelno;

tas. Atrodo, kad paskirs vi
sus jaunus žmones. Seniams 
darbo miesto valdžioje nebus.

žiūrėsime, kaip jauni val-
iš komisijonierius ir perimti vi-1 dinirtkai tvarkys miesto rei ka

sus miesto rekordus. Gėrimų I lūs. Man atrodo, kad turėtų
laisnių komisionieriumi pa- būti geriau, nes seniai nieko 
skirtas man pažįstamas jau- daugiau' nebemoka,, kaip tik 
nas vyrukas, antrojo karo ve. pypkes rūkyti ir baikas rašti- 
teranas, iš profesijos advoka-įnėse krėsti. S. Penkauskas.

tik gėrimai buvo su pelnu.
Tikrai nežinau kięk, bet 

girdėjau, kad liko gražaus 
pelno, kuris bus sunaudotas, 
veikiausia mūsų pažangiajai 
spaudai.

Komisija gerai darbavosi, 
kurioje buvo šios draugės ir 
draugai: F. Shimkienė, B. 
Kushlienė, N. Josmantienė ir 
Ramoškienė. Ir jų draugai 
joms visame kame padėjo.

Pastaba šiai ir būsiančiom 
panašių parengimų komisi
jom: Visuomet komisija turi 
mintyje turėti, kad jeigu ren
gia vakarėlį su< vakariene 
prie stalų, tai komisija visuo
met turi' turėti jau iš kalno 
paskirtą pirmininką, kuris lai
ke vakarienės programą pra
vestų. O< tatai būtinai reika
linga, nes to dalyviai, ypa
tingai iš apylinkės suvykę, 
reikalauja, nes jie — svečiai 
nori pareikšti dėkingumą ren
gėjams, arba ir kitais visuo-

i meniniais .reikalais.
j šiame Naujų Metų vakarė
lyje kaip tik to ir nebuvo. Ir 
svečiai, tuojau po vakarienės, 
ėmė klausinėti, kodėl taip pa-

I sielgta, ir net reikalavo, kad 
būtų programa atidaryta. Pro
grama buvo atidaryta, bet ne
buvo pasekminga, nes daly
viai jau buvo iškrikę į visas 
puses ir nebuvo jau galima 
visus sušaukti į krūvą.

Bet nepaisant to, buvo iš
šaukti tarti žodį kitą šie drau
gai: M. žolynas, J. Jemisonas, 
K. Žukauskienė ir P. Ramos-* 
ka.

Kalbėtojai pasakė geras, 
tinkamas kalbas apie baigia
mus senuosius metus, per 
kuriuos ištisai komercinė 
spauda tik ir vedė propagan
dą už karą; taip pat ir se
kanti metai nieko geresnio 
nelemia ir nežada. Mūsų už
duotis pasilieka ta pati — 
kovoti už taiką!

Kiti kalbėtojai nurodė rei
kalingumą daugiau .remti. 
Sietyno Chorą, kitas organi
zacijas ir spaudą. Taip pat

So. Boston, Mass.

s Pradžia 5 valandą vakare (

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame 
parengime paramai dienraščio Laisves.

Visus Bostono apylinkes lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kuris įvyks

Sausio-January 20,1952
I

Tai bus visos šios apylinkės

BANKETAS
su gražia dainų programa

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVfiS

Sale — 318 ’Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENE 
su'visokiais prieskoniais

5 pusl.-Laisvč (Liberty)y»Seąt^dįeuM_ SąųpįorJaJU .12, 195?’

dėkavojo už vaišės ir drau
giškumą. • /

Taip pat visi esame dėkin
gi Antanui Glambai, kaipo 
muzikantui, kuris visą vakarą 
mus visus linksmino, ir kas 
norėjo, smagiai pasišoko.

Atėjus 12 valandai, burVO 
daug saldžių bučkių! Po 
visų ceremonijų, gal dar po* 
ra valandų visi gražiai pMiP 
linksminome ir išsiskirstėme 4 
namus su gera ir draugiška 
nuotaika. V. Žk

So. Boston, Mass.:
Dienraščio Laisvės 
paramai bankietas

Sausio 20 d., sekmadienj, i« 
vyks šaunus bankietas parfc- 
mai-pasveikinimui dienraščiu 
Laisvės jos metinio dalininkit 
suvažiavimo proga, 

t N 
šis tradicinis metinis ban-- 

kietas apšvietos reikalui pta« 
sides 5 vai. vak., 318 Broftdy 
way.

Turėsime puikią dainų pro*; 
'gramą, kurią duos mums gar
sioji Naujosios Anglijos laks* 
tingalė Ona Mineikaitė ir Ge* 
raidine Stanley, broktonietėSJ. 
Kas dalyvaus iš mūsų art i meat, 
nės apylinkės ir vietinių dai
nininkų, tai matysite pačiam^ 
bankiete. įV
šiame nepaprastai puikiajne* 

pokylyje svečių turėsime iš: 
visos plačios apylinkės. TaijP. 
gi tikimės turėti svečių ir iš 
New Yorko.

ii ūsų gabiosios gaspadinčs;'; 
draugės Ruplėnienė, LikiepČ 
ir kitos prigamins kalakutip-; 
pos ir įvairių kitų skanumynų,-

Taigi, šis bankietas bus 
vienas iš gražiausių, kokių tik. 
kada nors yra buvę So. Bos?J 
tone. Tad kviečiame visus iŠ., 
arti ir toli dalyvauti. Vfsi už-j 
tikrintai turėsite gerus laikuš. 
Ir savo atsilankymu paremsite 
Laisvę. *

Rengia LLD moterys, sykitf’ 
su LLD 2 kuopa. H. T. f \



'or

Zi niot
Ateikite išgirsti apie | Ne wy or kiečiai kovos prieš
dailę ir gyvenimą 
Paryžiuje

daug

atiminėjimus buto
Kailiasiuviai stabdo 
darbą protestui prieš 
žudymą negru Floridoje

, Raštai ir paveikslai 
pasako apie miestus, valstybes 
ir jų gyventojus. Bet joks ki
tas aiškinimas neprilygsta aiš
kinimui gyvuojui žodžiu, kuo- 
jnet jį girdime iš asmenų] tas 
vietas atlankiusių, jose 
nusių.

Apie dailę ir bendrai 
nių gyvenimą Paryžiuje
bės R. fearanikas, Vilnies ko
respondentas. Ir atsakinės 
klausimus.' Kviečiame 
pasinaudoti šia proga, 
mas nenįokamas.

Po programos 
užkandžiai prie 
draugiškas pobūvis.

Įvyks jau »šį sekmadienį 
(rytoj), sausio 13-tą, 3 va
landą, Liberty Auditorijos 
Brown Room, Atlantic Ave
nue ir 110th St., Richmond 
Hill, N. Y. Auditorija randa
si už 2 blokų nuo BMT Jamai
ca linijos 111 St. stoties.

Lietuvių Kultūros 
Klubas

visą pažan- pavartoti visas priemones ap- 
liauclį New 
žinia, kad

ginti savo namus.

gyve

zmo- 
kal-

Darbininkus ir 
gią, demokratinę 
Yorke nusiaubė 
19-kai Stuyvesant Town pro
jekto šeimų įsakyta išeiti iš 
buto tame projekte arba bus 
prievarta išmėtyti —. eviktuo- 
ti — ateinantį ketvirtadienį, 
sausio 17-tą.

Tos 19 šeimų, tarpe kuriui 
17 yra praėjusiojo karo vete
ranai ir trys buvę apdovanoti

visus, garbės poreiškiais už atsižy-

lengvi 
bufeto
bus

ir

mėjimus fronte, sako, kad jie 
netaps avinais ir dabar, kuo
met eina klausimas teisės bū
ti žmogumi ir pasilaikyti butą. 
Kad jie, už tą teisę 
per pusantrų] metų, iš 
nesitrauks nei dabar.

Kadangi tos šeimos yra per
sekiojamos už įsileidimą į sa
vo namus gaisre, nukentėjusių 
negrų ir bendrai už kovą, kad 
negrai ar bile kuri tauta ar 
rasė būti] įleidžiama apsigy
venti projekte, šis tų šeimų 
persekiojimas skaitomas tos 
f) at rūšies fašistiniu užmoju- 
mi, kokios rūšies buvo Cicero 
ar Čhicagoje įvykiai. Skirtu
mas tiktai priemonėse: čia 
kukluksiniai elementai tebe
veikia per teisėjus, o ten 
kė akmenimis.

siuvėjų 
šapose 
sustab-

vei-

kovoję 
kovos

Visa susredija, faktinai viso 
miesto nuomininkai ir su jais 
k o o p erų o j an č i os organizaci
jos stos Stuyvesant Town gy
ventojus apginti.

juiO 
kad

Palaidotas Kazimieras 
Karčiauskas

Spauda spėlioja, kad jeigu 
miesto valdžia neįsikiš sustab
dyti to projekto savininkę 
Metropolitan apdraudų firmą 
nuo vykdymo evikcijos, darbi
ninkai bus priversti taip pat

Now Yorko piliečius 
labiau pykdo tas faktas, 
Stuyvesant Town turi nuolai
dų mokėjime taksų, nors pro
jektas yra privatiškas. Ko 
nedamoka taksais toji firma, 
tą damoka eiliniai žmonės, tū
li turėdami net nutraukti duo
nos kąsnį nuo savo vaikų. Su
moka padidintais taksais ant 
smulkiųjų nuosavybių ir tak
sais ant pirkinių, kuriuos turi 
sumokėti kiekvienas, bus jis 
baltas ar negras, krikščionis 
arykurios kitos tikybos žmo
gus. T-as.

Kailių išdirbėjų ir 
unijos prižiūrimose 
New Yorke prasidėjo 
dymai darbo. Unijistai tai
vykdo protestui prieš nužudy
mą Floridoje negrų ir bend
rai liaudies teisių gynėjo Har
ry T. Moore ir jo žmonos.

Tuomi taip pat reiškiama 
protestas, kad visasališkoji 
valdžia neveikia išaiškinti ir 
nubausti žmogžudžius.

O kol žmogžudžiai nebau
džiami, visi kiti gyventojai 
tebepasilieka nesaugūs.

žinią apie sustabdymą dar
bo praneša nacionalis unijos 
prezidentas Ben Gold.

Atstovų Buto narys 
Frank W. Boykin, demo
kratas iš Alabamos, tik 
juoko turi dėl jam daro
mų primetimų. Mat, jis 
perstatė savo kol egą 
Stutts Reconstruction Fi
nance korporacijos virši
ninkams, kurie paskui 
suteikė Stuttsui didelę 

' paskolą iš valdžios pini
gų. Pasirodo, kad Stutts , 
yra grafteris ir tapo su
areštuotas. Kaltinamas 
nusukime $800,000.

Tėvai nepritaria 
verstinai maldai

United Parents Association 
iš naujo patvirtino savo pasi
sakymą prieš įvedimą maldų 
į visuomeniškas mokyklas. 
Jie pareiškia, kad tas tiktai 
“užaštrinti] religinius skirtu
mus.”

Rengia Moore gedulą 
mitingą New Yorke

65-tas distriktas • 
išleido lapeli del 
Floridos Įvykių

Visame Didžią j ame Now 
Yorke tos unijos nariai pa
skleidė lapelius, kuriuose rei
kalauja, kad visasaiiškoji mū
sų valdžia imtųsi priemonių 
užtikrinti saugumą Floridos 
žmonėms. Reikalauja patrau
kti teisman tuos, kurio nužu
do Mr. ir Mrs. Moore. Lape
lyje sako:

“Mes piktinamės tuo, kad 
lig šiol nei Floridos nei fede- 
raliai valdininkai neparodė 
pakankamai ryžtingumo su
stabdyti tokius piktus darbus 
ir garantuoti saugumą gyvy
bės, laisvės ir civilinių teisių 
visiems žmonėms.”

Studentai užtaria
Floridos negrus

New York xCity College 
studentų leidžiamas laikraštu
kas Observation Post paragi
no savo skaitytojus pasirašyti 
negrų teisėms ginti skyriaus 
tarp studentų išleistas petici
jas.

Peticijose prašo prezidentą 
Trumaną Įsikišti, kad tie blog- 
dariai, kurie nužudė Mr. ir 
Mrs. Moore, būtų patraukti 
teisman ir atitinkamai nubau
sti.

BRONXE MITINGAS DVIEM 
TEISIAMIEMS APGINTI

Jacob Mindei ir Isidore 
Begun, du iš tų 17-kos teisia
mųjų darbininkų vadų, per 
eilę metų gyveno ir veikė 
Bronxe. Jie, kaipo vieni veik
liausiųjų ir įžymiausiųjų vadų 
tapo pirmiausiomis Smith įsta
to aukomis Bronx apskrityje.

Kovai už atšaukimą Smith 
įstato susidaręs komitetas 
tuomi mitingu nori tuos du va
dus pagerbti ir kartu pastip
rinti jų apgynimą ir veiklą 
prieš tą darbininkams perse
kioti išleistą įstatą.

Įvyks sausio 14-tos vakaro 
8 :30, 683 Allerton Ave.

Apie 30 airių pikietavo 
Churchillą, jam atvykus sve- 
čiuosna į Bernard Baruch’o 
butą, 4 E. 66th St., New Yor
ke.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE
nerašykit Laisvę Savo Draugui.

kop- 
tapo 
Kar- 

kriaučius ir
ir kriauč- 
pęr dau-

Sausio 8 d. iš Garšvos 
lyčios į šv. Jono kapus 
išlydėtas Kazimieras 
čiauskas. Buvo
visiems kriaušiams 
koms pažįstamas 
gelį metų.

Pąliko nuliūdime

TEATRAI
Liaudis darbuojasi 
apginti vadus

“The Greatest Show On
Earth” Radio City
Music Hall

Pąhko nuliūdime savo mo
terį Jięvą ir keturis sūnus. Du 
sūnūs yra vedę ir gražiai su
gyvena šeimyniškame gyveni
me. O kiti dw yrą nevedg ir 
gyveni su motina vienuose 
kambariuose, tad motimrL 
daug pagelbsti liūdesio drnno- i 
mis ir gyvenime.
\ Velionis Kazimieras Kar

čiauskas per daugelį metų iš
dirbęs, pas velionį šalaviejų 
kriaučių dirbtuvėje. Jo darbas 

buvo “bushier”—nuvalyti, pa
tikrinti pasiūtą drabužį ir pri

žiūrėti jo išleidimą iš kontrakt. 
dirbtuvės į firmos rankas.' Ve
lionis šalaviejus apleido dirb
tuvę dėl' savo nesveikatos ir 
vėliau įnirš, tad ir jo dirbtu
vė mirė. Po to velionis Kar
čiauskas atėjo pas Mičiulį ir 
čia išdirbęs porą metų atida
vė savo dienas amžinai.

■ Mičiulio dirbtuvės darbi
ninkai su apgailestavimu san- 
darbininko nupirko gražu] gė
lių vainiką. Jo šeimai — mo
teriai ir sūnams — tuomi pa
reikšta užuojauta jų liūdesio 
dienomis. O jums, velioni Ka
zimierai, tariame — ilsėkis 
ant visados!

J. Stakvilevičius.

Nauja Cecil B. DeMille ga
minta filmą vaizduoja cirką, 
kuriame ištikro dalyvauja 
Ringling Bros-Barnum & Bai
ley cirkas su savo akrobatais, 
klaųnais, žvėrimis, šokančiais 
drambliais.

Visiems įdomu cirkas. Juo 
labiau jufomi bus patenkinti 
vaikai. Verta nuvesti. Įžangos 
į teatrą ne brangesnės, kaip 
kitur,'miesto centre. Dieną pi
giau, vakarą brangiau. Pirma
sis filmus rodymas prasideda 
10:40 ryto.' Pirmasis spektak
lis scenoje 12:4.5.

—o—
ROXY TEATRE

perse-

Įsikūręs speciąlis Harry T. 
Moore Memorial Komitetas 
šaukia masinį mitingą šį sek
madienį, sausio 13-tą, 3 vai., 
Walker Memorial Baptistų 

7 W. 116th St.,

Ar jau rengiatės į Laisvės 
suvažiavimą ir banketą? Ta 
didžioji iškilme įvyks sausio- 
Jan. 27-tą.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks sausio 16, 1952, 110-06 Atlan
tic A ve., Richmond Hill, N. Y., 8 v. A*** 
vakare. Turim išrinkt valdybą ir® 
užsimokčt duokles už 1952 m. Darg-^ 
yra keletas, kurie dar neužsimokė- "r 
jo už 1951, tai prašom užsimokėt, 
kad ir vėliau. — Valdyba.

(9-10)

BOSTONO APLINKEI

Svarbus Pranešimas. ALDLD 7-to 
Apskričio Komiteto posėdis jvyks 
sekmad., sausio 20 d., 12:30 po pie- . 
tų, 318 Broadway, So. Boston, Mass.

Visą Apskričio Valdybą prašome 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti, kuriuos metinė 
konf. pavedė dėl naujo komiteto at- 
atlikti. — J. Jaskevičius, 7-to Aps. 
Sek r.;(9-11)

Reikalauja, kad N. Y 
miestas pripažintų 
unijas, derėtųsi

Einant Smith įstatui 
klojamiesiems apginti fondo ! bažnyčioje, 
iždininkė Marion Bachrach (Now Yorke, 
skelbia, kad į centralinę raš-j Kalbės žymūs unijinio, re
tinę New Yorke, tarp sausio 4 Ilginio ir pilietinio judėjimui 

vadai. Aiškins reikšmę Flori
dos įvykių visai mūsų š; 
ir reikalaus teisėtumo toje

Tačiaur ne viskas yra vien 
tik cirko veiksmas, randasi 
priemaiša ir Hollywood© su 
žvaigždėmis B'etty Iluton, 
Cornel Wilde, Charlton Hes
ton, Dorothy Lamour, Gloria 
Grahame, James Stewart ir 
kiti.

kaip vi-
asmenų

“Star
“Ballet

Didžiojoje scenoje, 
suomet, yra įdomūs 
aktai: Leonidoff’o

’Spangled.” Kiti yra:
Romantique,” “Twilight On 
the Trail,” “Vampin,” “Surp
rise Symphony” su svečiais 
dainos, komikos, šokių ir mu
zikos artistais, taipgi paties 
teatro šokėjos, choristai, or
kestras su direktorių Raymond 

Paige.

Pradėjo rodyti “The rModel 
and the Marriage Broker.” 
žymiausiose rolėse Jeanne. 
Crain, Scott Brady ir Thelma 
Ritter.

Filmoje viskas einasi apie 
moterį piršlį ir jos pagalbos 
prašančius kavalierius ir pa
nas. Komedijoje žymesnėse 
rolėse kooperuoja newyorkie- 
čiams plačiai pažįstamas, čia 
daug vaidinąs Zero Mostei ii 
grupė kitų įžymiui komikų.

Scenoje taip pat įdomūs 
aktai siu Alan Dale, Lou Wills, 
Jr., Beatrice Kraft ir paties 
teatro šokėjais ir kitais akto
riais.

Užstreikavo Nassau 
autobusu liniją

by

prieteliai vi- 
trumpu lai- 
pusę mi Ii jo
ti ktai Smith 
apginti.

Miesto Tarybos
Quinn (iš Queens) i
(iš Manhattan) įteikė Miesto 
Tarybai rezoliuciją.

Rezoliucija reikalauja, kad 
visuose miesto valdžios sky
riuose būtų įkurtos komisijos

> visokiems darbininkų pasi
skundimams apsvarstyti ir 
kad dėl viso ko būtų su dar
bininkais deramasi per jų pa
čių pasirinktas unijas. .

; nariai 
ir Isaacs

Emmett Kelly, klaunas, 
vienas žymiausiųjų pasau
lyje, vaidina filmoje “The 
Greatest Show On 
Earth,” rodomoje Radio 
City Music Hall. Taipgi 
žymiausiose rolėse vaidi
na Betty Hiitton, Cornel 
Wild®, Jimmy Stewart ir 
kiti.

Jeanne Crain vaidina 
vyriausią rolę filmoje 
“The Model and the Mar
riage Broker,” rodomoje 
Roxy Teatre. Sykiu su 
ja žymiose rolėse yra 
Thelma Ritter ir Scott 
Brady.

ir 8-tos atsiųsta $4,442. Tai 
graži parama. Bet jos daug ir 
reikia — yra pasimota sukel
ti $250,000.

Šis užmojis yra juo dides
nis tuomi, kad kaliforniečiam 
ir kitų vakarinių valstijų dar- 

, buotojams apginti renkama 
kitas -toks pat fondas. Taigi, 
darbininkai ir jų 
sos šalies plotme 
k u turės sukelti 
no doleriu] vien 
įstato užpultiems

Ton sumon neįeina atskirų 
unijų ir kitų organizacijų fon
dai veiklai už atšaukimą to 
įstato. Pastaruoju laikui ir 
daugelis AFL ir CIO unijų 
pradėjo rimtai tuo darbu do
mėtis, nes praktikoje pamate, 
kad vadovaujantis tuo įstatu 
milijonieriai ir jų atstovai val
džioje gali bile kurį veiklų 
unijistą nudažyti raudonai ir 
prikalti* jį prie to paties kry
žiaus, prie kurio kalami dar
bininku) vadai komunistai.

RADIO CHY MUSIC HALL
ftock«f*ll«r C*nf«r

CECIL B. DeMILLE’S
“THE GREATEST

SHOW ON EARTH”
Color by TECHNICOLOR

KM mCTOLAR |J4$| PRESENTATION

Parodpma, kaip veikia 
apšivedimų verteivė — daug juoko.

“THE MODEL
.and the MARRIAGE 

Broker”
(Modelis ir vedybų verteivė) 

žvaigždžiuoja THELMA RITTER, 
JEANNE CRAIN, SCOTT BRADY 

ir scenoje asmeniškai 
ALAN DALE ir kiti

ROXY 7th AVe. ir 50th Street

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku
ir Chauffeur’iu ■r-’T B

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
I

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

AUTO 'j, 
REPAIR ■ X

V
Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICHNIAVICIUS ♦

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City

Tel. GRamercy 7-8951
mc-Bus Lines, Inc7 

ir vairuotojai išėjo 
kuomet kompanija 

išm okė-

Nassau 
chan i kai 
streikan, 
atsisakė jiems tuojau
ti atostogoms pinigus, 
čia apie 10,000 keleivių.

NUTARĖ STREIKĄ
BAIGTI

vir-Transportininkų Unijos 
šenybė skelbia, kad Triboro 
Coach Co. darbininkai nutarė 
nutraukti šešias dienas užsi
tęsusį streiką. Streikas nebuvo, 
oficialiai unijos šauktas, taip 
vadinamasis “wildcat.” Palie
tė tiktai tūlas Queens linijas.

Dienraščio “Laisves”

BANKETAS 
ir Dalininkų Suvažiavimas 

Sekmadienis
Sau šio-January 27 -tą

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienes pradžia 6-tą va!, vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienes ir šokių biletas $3.00 
Įžanga vien šokiams 75c (įSter'bąksus) 

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Biletai šiam puikiam pokiliuį jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

PETRAS KAPISKAS -
iit

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

[Or

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTOIįlUS

Drs. Stenger & Stenger,
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S a.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNIQN AVENUE
Gerai Patyrė Barberial

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Strėet 
BROOKLYN, N. Y./ 

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-r-Šestadien., Sausio-J an. 12, 1952




