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“Klaidingos” Durys ir 
Demokratija.

Laikraščių Melas.
“Ponas Amerikonas.”
Svarbūs Reikalai.

Rašo A. BIMBA

Taip atsitiko pas mus, Ame-, 
rikoje. Alabama valstijoje, o 
ne Afrikos džiunglėse, žmo
gus, ir dar ne bile koks, ale 
senatorius, kandidatas i šalies 
vice-prezidentus, ėjo bažny
čion 
konferenciją 
“klaidingas” 
buvo suareštuotas, 
kalėjiman, 
po kaucija 
tono grįžti 
teisman.

ėjo
i demokratinę jaunimo 

ir pataikė i 
duris. Už tai 

pasodintas 
paskui paleistas 
turės iš Washing- 
A labam on ir stėti

Jis “baisią klaidą” pa- 
jis •sulaužė valstijos įsta-

Taip atsitiko su senatorium’ 
Glen Taylor pries keletą die
nu, 
darė
tymą, kai įėjo bažnyčion per 
tas duris, ant kurių užrašyta 
“Tiktai dėl negrų.”

Visas pasaulis apie tai skai
tys spaudoje. Visas civilizuo
tas pasaulis traukys pečiais ir 
stebėsis: Kas pasidarė su 
Amerika? Kas joje gyvena? 
Kur tu gyventojų protas ir 
sąžinė? Kokią teisę jie turi 
kalbėti apie demokratiją ir 
dar savo santvarką piršti ki
tiems ?

Po Pirmosios Gegužės eise
nos grįžtam namo. Mudu su 
draugu turime tą patį “New 
Yorko World-Telegram.” Jis 
sako: žiūrėk, šis geltonlapis 
sako, kad darbo žmonių eise
noje dalyvavo viso labo tik 

^dešimt tūkstančių žmonių.
Bet mano tam pačiam laik

raštyje, tik vėlesnės laidos, 
sakau, sakoma, kad abiejose 
eisenose dalyvavo 
tūkstančių žmonių ! 
rink tu žmogus tas 
lines.

•- Ant ' rytojaus 
“The New York 
jau sekmadienis. 
4a i ko vakarykščių 
vius suskaityti.

“Times” sako, kad “kairių
jų demonstracijoje dalyvavo 
20,000, o dešiniųjų — 30,- 
000.”

čia jau du milžiniški 
lai. “Kairiųjų,” tai yra, 

'bo 'žmonių eisenoje,
traukė Aštuntąja Avenue, da
lyvavo tarpe 55 ir 60 tūkstan
čių.

Ponijos gi suruoštoje eiseno
je, kuri traukė Penktąja Ave
nue, negalėjo būti nė tų 30 
tūkstančių. Abidvi eisenos 
prasidėjo tuo pačiu laiku, an
trą valandą po pietų. Darbo 
žmonių eisena tęsėsi iki sep
tintos valandos, tuo tarpu po
nų demonstracija pasibaigė Į 
porą valandų!

Bet “Timesui” vjskas atro
dė atbulai ’

po šimtą
Ir sude- 

dvi skait-

nusiperku 
Times.” Tai 
Jau buvo 

eisenų daly-

me- 
d ar
kų r i

t*
JL.

Pereitą sekmadienį Brookly- 
no lietuviai mat<^ vaidinimą 
komedijos “Ponas Ameriko- 

.nas.” Vaidinimas man patiko. 
Taip kalbėjo, ir kiti dalyviai. 
Skanaus juoko užteko visiems. 
Aido Choro vaidylos, gal tik 
su viena kita išimtimi, buvo 
savo vietose, darbą atliko pa
girtinai.

Dalyvių buvo nemažai. Nuo
taika buvo graži. ‘

Bet ir vėl man neduoda ra
mybės tas pats klausimas: 
Nejaugi tiek daug darbo įdė
jus veikalą susimokinti, ir bus 
pasitenkinta tik šiuo vienu pa
sirodymu ? Kodėl bruklynie- 
čiai negalėtų “Poną Ameriko
ną” parodyti visoje eilėje ar
timųjų kolonijų ?

A
Lietuvių Literatūros- Draugi

jos naujų -narių ieškojimo va
jus pratęstas iki liepos pirmo
sios dienos. Visiems mums rū
pi, kad šis vajus duotų ap
čiuopiamų rezultatų. Bet re
zultatų nebus, jeigu kuopos ir 
nariai nesusirūpins.

Brooklyno pirmoji kuopa tu- 
(Tąsa 5-me pusi.)
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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GRAIKIJOS MONARCHISTAI SUSAUDE 154 DEMOKRATUS
Valdžia Ruošiasi Užimti
Geležinkelius, Sustabdyt 
Gręsiantį Streiką
Siūloma Pritaikyt Tafto-Hartley’o Įstatymą prieš 
Gelžkeliečius—Vartot Indžionkšinus prieš Juos

Washington. — Valdžia sijos pasiūlymų, 
planuoja perimti geležinke
lius į savo rankas, jeigu ne
bus atšauktas Garvežių Ma
šinistų, Ugniakurių ir 
“Svičmanų” Brolijų strei
kas, kuris paskelbtas nuo 
ateinančio antradienio.
Geležinkeliams užimti val

džia vartotų 1916 metų į- 
statymų, išleistų karo lai
kui. Prez. Trumanas, pagal 
ta įstatymų, užėmė geležin
kelius 1946 m. ir įsakė strei- 
kieriams dirbti.

Jeigu sustreikuotų trys 
minimos Brolijos, — viso 
150,000 lavintų darbininkų, 
— tai būtų suparalyžiuotas 
traukinių veikimas ištisoje 
šalyje.

Iki šiol nėra geležinkelie
čiams pritaikomas Tafto- 
Hartley’o įstatymas.

Republikonai kongreso 
vadai, todėl, gamina suma
nymus ant greitųjų papla
tinti Tafto-Hartley’o įsta
tymų, kad jis apimtų ir ge
ležinkelių darbininkų Broli
jas - Unijas. Tuomet val
džia galėtų teismo indžionk- 
šinu sulaikyti jų streikų per 
80 dienų. O jei geležinkelie
čiai neklausytų indžionkšino, 
tai jie būtų baudžiami pa
našiai ar dar skaudžiau, 
kaip John L. Lewis ir jo va
dovaujama Mainierių Uni
ja.

Garvežių mašinistai, ug- 
niakuriai ir “svičmanai” 
reikalauja pakelti algų 30 
nuošimčių ir pagerinti dar
bo taisykles. Prezidento 
Trumano “tyrinėjimų” ko
misija atrado, kad “užtek
tų” pridėti jiem tik. po 15 
ir pusę cento valandai. Ge
ležinkeliečiai atmetė komi-

kituAkivaizdoje šio ir 
gręsiančių streikų (plieno, 
auto, darbininkų), taip pat 
ruošiama siūlymai kongre
sui paaštrinti Tafto-Hart
ley’o įstatymų ir visai už
drausti streikus plačiosiose, 
visašališkose pramonėse.

Peorijoj Uždarytos 
Wallace’ui Salės

Peoria, Ill. — Henry Wai- 
lace, trečiosios partijos 
kandidatas į prezidentus, 
atvyko čia kalbėti masi
niam susirinkimui ir atra
do, kad visos salės jam už
darytos. Galų gale, antraei
lis Jefferson hotelis sutiko 
parsamdyti saVo šokių * sa
lę, kurfbn telpa tik 600 žmo
nių, v

Streiklaužiška Caterpil
lar traktorių kompanija ir 
kiti reakcininkai paveikė 
salių savininkus, kad nelei
stų jose Wallace’ui kalbė
ti.

Marshall Sako, Neardyt 
J. Tautų Mašinerijos

Washington. — Kongres- 
manų . komitetas svarsto 
reikalavimus griežtai ap
rėžti veto teisę Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, 
taip kad Sovietai negalėtų 
vetuoti (atmesti) daugumos 
tarimų.

Trečiadienį j tų komitetą 
atėjo valstybės sekretorius 
Marshallas ir ' persergėjo, 
kad nemėgintų be Rusijos 
sutikimo pakeisti Jungtinių 
Tautų konstitucijų. Jeigu 
ta konstitucija būtų pakeis
ta prieš Sovietų, valių, tatai 
suardytų Jungtines Tautas, 
pareiškė Marshallas.

Plečiasi Skerdyklą 
Darbininką Streikas

Chicago.
darbininkų, CIO unijistų, 
streikas plinta, apimdamas 
ir pavienes; vadinamas be
priklausomas skerdyklas. 
Jau 8 savaitės l\ai darbinin
kai streikuoja prieš ketu
rias didžiųsias skerdyklų 
kampanijas —Armour, Wil
son, Swift ir Cudahy. Tuo 
tarpu kitos, nepriklausomos 
skerdyklos pasmarkino mė
sos gamybų ir veikė kaip 
streiklaužiai;

Dabar, tarp kitko, dar 
paskelbta streikai prieš Ku- 
hner skerdyklas Fort Way
ne ir Muncie, Indiąnoj. s

Valdžios atstovai tarpi
ninkauja deryboms- tarp 
streikierių ir kompanijų, 
bet nepritaria; reikalauja
mam algos pakėlimui.,

Prattville,
užmušė 1 mokyklos vaiką ir rabų valstybių įkūrimas su- 
sužeįdė 12. ' i

-Skerdyklų

a. — Viesulas

Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Telegrama prieš 
Policines Valstybes Bilių

Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija pasiuntė 
Washingtonan telegramų, kurioje prašo Josephų Marti
nų, kongreso atstovij rūmo pirmininkų, dėti visas pa
stangas, kad būtų -sumuštas Mundto bilius, vadinamas 
“Subversive Activities Control Act”. Nors tas policinės 
valstybės bilius formaliai atkreiptas prieš komunistus 
ir šiaip progresyvius darbo žmones, ir intelektualus, 
bet jeigu jis taptų įstatymu, tai sunaikintų visų ameri- 

.kiečių laisvę, kaip sako telegrama.
TELEGRAMOS TEKSTAS

May 3, 1948.
Hon. Joseph Martin, Speaker, 
House of Representatives 
Washington, D. C.
Dear Sir:

On behalf of severi thousand members of the Ame
rican Lithuanian Literary Association (est. 1915), we 
are appealing to you to do everything in your power to 
defeat the so called “Subversive Activities Control Act” 
which is before the House of Representatives.

We feel that if this Act is passed and becomes a 
Law, it would undermine the Constitution of the United 
States, and also the Bill of Rights.

Under the guise of fighting “subversive activities” 
the law would destroy the freedom and liberties of all 
Americans.

In this hour of international crisis, we need more 
democracy in America and not less. Instead of curb
ing our civil liberties, we should expand them.

Sincerely yours,
ANTHONY BIMBA, Chairman

, D. M. SHOLOMSKAS, Secretary

Transjordano Karalius Įspėja Baisiu Kraujo 
Liejimu po Angly Pasitraukimo iŠ Palestinos

Lake Success, N. Y.— 
Transjordano, a r a b iško 
krašto, karalius Abdullah 
atsiuntė telegramų, įspėda
mas, kad Palestinoje įvyks 
baisiausias kraujo liejimas, 
kuomet anglai pasitrauks iš 
ten gegužėj 15 d. Abdullah 
šaukė Jungtines Tautas pa
stoti toms skerdynėms ke
lių.

Iš karaliaus Abdullah į- 
spėjimo suprantama, kad 
Jordanas ir kiti . arabiški 
kraštai planuoja permesti 
savo armijas Palestinon 
prieš žydus, kai tik anglai 
išsikraustys.

Kartu Abdullah sakė:
“Mes sutinkame duoti žy

dams pilna pilietybę Pales-

tinoje, kaipo vieningoje (ne
dalomoje) arabų valstybėje, 
kur jie turėtų su mumis vi
sas Ivgias teises. Be to, mes 
suteiktume jiems specialę 
tautinę jų valdybų tam tik
rose srityse. Tada galėtum^ 
taikiai ir saugiai gyventi 
per amžius.”

Šie Transjordano kara
liaus žodžiai rodo, kad jis 
gal mėgins prijungt sau vi
sa Palestina. V »

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas • pasako
jo, kad negalima būsią su
sitaikyt su Rusija, iki “ji 
skleis komunizmą pasauly
je.” t

Monarcho-Fašistai Nusmerke 
Mirti Dar Bent Tūkstantį 
Demokratinių Graikų
Nuo Trumano Mokymo Įvedimo Graikijoj Sušaudyta Jau 
Virš 1,000 Kovūnu prieš Nacius ir už Demokratiją

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų valdžia geg. 4 d. 
sušaudė 154 graikų demok
ratus, partizanus, jų tarpe 
tuos, kurie kovojo prieš na
cius įsiveržėlius. Monarchi- 
stai paskelbė, kad tie kovū- 
nai nubausti būk kjup 
žmogžudžiai komunistai.

Taftas Gaunąs Daugiau 
Balsy negu Stassen /

Cleveland, Ohio. — Šios 
valstijos rinkimuose į na- 
cionalį republikonų partijos 
suvažiavimų Taftas laimėjo 
14 delegatų, o Stassenas 9, 
kaip pranešta trečiadienio 
vidudienį, kuomet buvo su
skaityta dar tik mažesnė 
balsų dalis. Nacionalis re
publikonų šuva žiavimas 
skirs savo kandidatus į pre
zidentus.

Ohio valstija gali siųsti į 
suvažiavimų 53 delegatus 
nuo tiek pat apskričių. Taf
tas, dhio pilietis, kandida
tavo visose apskrityse, o 
Stassenas, Minnesotos pi
lietis, pasirinko tik 23 tin
kamesnes sau apskritis.

Providence Mokytojai 
Streikuoja dėl Algos

Providence, R'. I. ’— Su
streikavo viešųjų mokyklų 
mokytojos ir mokytojai, 
Darbo Federacijos unijos 
nariai. N e p r įklausomoji 
Mokytojų Sųjunga nutarė 
neiti per streikuojančių mo
kytojų pikieto eiles. Tuo bū
du ir jie prisidėjo prie vi
suotino federacinių moky
tojų streiko.
Streikieriai reikalauja pa

kelti algų tiek, kad mokyto
jai gautų ne mažiau kaip 
$2,400 iki $4,800 per metus.

Tą pačią diena monar- 
chistai nusmerke sušaudyti 
dar 115 demokratinių grai
kų, nors dar nepaskelbta, 
ar jie nužudyti.

Be to, monarchistai yra 
jau pirmiau nusmerkę 830 
partizanų - kairiųjų mirti. 
O dabar neva liberalas 
premjeras Sofulis užreiškė, 
kad jo valdžia negaišuoda
ma sušaudys visus, kuriem 
“pasigailėjimo” komi sija 
užgirs mirties bausmę.- Kiti 
monarchistu valdininkai sa
kė, jog mažai kam bus gy
vybė dovanota.

Priskaitant 154 sušaudy
tus geg. 4 d., Graikijos mo
narchistu valdžia nužudė 
jau daugiau kaip 1,000 par
tizanų ir šiaip demokratinių 
graikų nuo to laiko, kai 
Graikijon įvestas Trumano- 
Marshall© mokymas. 

_ Graikijos kalėjimuose ir 
belaisvių žardžiuose jos sa
lose yra laikoma 30,000 po
litinių kalinių. Ir monar-, 
chistų valdžia pirm keleto • 
savaičių pranešė, jog sušau
dys 1,300 įkalintų ELAS ve
teranų, kovojusių prieš na
cius okupantus ir paskui ' 
prieš anglus įsiveržėlius.

(Monarchinė (-fašistinė) 
valdžia pasakoja, būk pagal 
komunistų suokalbį buvo 
užmuštas “teisingumo” mi
nistras Ladas praeitų šeš
tadienį. Tokių pasakų mo- 
narchistai vartoja kaip pa
teisinimų masinėms politi
nių kalinių žudynėms.)

Dwight P. Griswold’as, 
amerikinės pagalbos misijos 
galva Graikijoj, buvo už
klaustas, kaip jis žiūri į tas 
skerdynes. Griswoldas atsa
kė, kad jis “patenkintas 
Graikijos teisdarystės žy
giais.”
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ANGLMAMERIKONAI DARO NAVJVS MANEVRUS, KAD 
PASTOTŲ KELIA ŽYDŲ VALSTYBEI PALESTINOJE

Lake Success, N. Y. —
Jungtinių Tautų seimo po-

me krašte.
Pagalbinio komiteto pas- 

litinis komitetas paskyrė kyrimas, kad paruoštų pla- 
_ * į komitetą, kuris ną laikinajai Palestinos val

džiai, palaidoja Amerikos 
siūlymą — perimti Jungti
nių Tautų globon Palestina.
Anglų Armija prieš žydus

Kol pagalbinis komitetas 
planuos laikinųjų visai Pa
lestinai valdžių, tuo tarpu 
anglų armija stabdys kari
nius žydų veiksmus prieš a- 
rabus. Tuo tikslu Anglija 
paskutinėmis dienomis su- 
siuntė Palestinon dar tūk
stančius kariuomenės su 
tankais, patrankomis, lėk
tuvais ir kt.

(Anglijos užsienio reika
lų ministras Bevinas geg. 4 
d. seime smerkę žydus kaip

pagalbinį 
privalo pagaminti pasiūly
mų dėl laikinosios valdžios 
įsteigimo Palestinoje.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko vėl reikalavo į- 
vykdyti pernykščio Jungt. 
Tautų seimo tarimų — pa
dalinti Palestinų' 'į nepri
klausomas žydų ir' arabų 
valstybes. Gromyko, kaip ir 
Lenkijos ' delegatas dr. 
Katz-Suchy, pareiškė, jog 
Anglija su , tuo pagalbiniu 
komitetu daro nauja gudry
bę, kad pastotų kelių Pa
lestinos padalinimui. Anot 
Gromyko, tiktai žydų ir a-

“užpuolikus” ir šakė, I 
anglai “palaikys tvarkų” ir 
stabdys atakas iki vidunak
čio iš gegužės 14 į 15 d.; ta
da anglai visai pasitrauksiu 
iš Palestinos tvarkymo.)

Pagalbinis komitetas su
darytas iš 12 valstybių at
stovų. Jų tarpe yra Ameri
kos, Sovietų, Lenkijos, 
Franci jos ir Chinijos dele
gatai. Bet tiktai Sovietų ir 
Lenkijos atstovai griežtai 
stoja už Palestinos padali
nimų į arabų ir žydų vals
tybes. Todėl Amerikos pu
sėje bus dauguma tokių, 
kurie stos prieš Palestinos 
dalinimų.

‘ I
Kalnas net Peles Nepa- 

gimde

su
šauktas dėl Palestinos, yra 

• tokia tuščia šnekykla, kad 
Belgijos delegatas pareiš
kė:

“Žmonės vartoja patarlę, 
jog kalnas pagimdė pelę. 
Bet šis seimas1 nęt pelės ne- 
pagimdė.”

Jungt. Tautų globojimų 
taryba užgyrė siūlymų pa
skirti “bepusiškų” (neutra
lų) komisionierių Jeruzalei 
valdyti po to, kai Anglija 
geg. 15 d. apleis Palestinų.

Anglų komanda Jeruzalė
je grūmodama įsakė žy
dams ir arabams susilaikyt 
nuo mūšių mieste ir apylin
kėj per neribotų, laikų.

kad i tų seimas, Amerikos 
iv onnLt-no rJa

stabdytų kraujo liejimą ta-

i

Šis specialis Jungt. Tau-1 ORAS. — Būsią lietaus.
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Truman Paskyrė Bundo 
Ex-Advokatą Teisėju

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė Jungt. 
Valstijų muitų teismo tei
sėju Paulų P. Rao, advoka
tų buvusiojo nacių Vokie- 
čių-Amerikiečių Bundo (są
ryšio). To, teismo * teisėjai 
skiriami iki gyvos galvos.

Manhattano ir Bronxo 
Advokatų Sąjungos (New 
Yorke) 1941 metais paskel
bė, kad Paul P. Rao netinki 
jokiai valdinei vietai. Kuo
met Rao kandidatavo- į 
New Yorko valstijos aukš
čiausio teismo teisėjus, 
prieš pat Amerikos įstojimą 
j Antrąjį pasaulinį karą, tai 
New Yorko Apskrities Ad
vokatų Sąjunga pareiškė, 
kad Rao pritaria fašistams 
ir nešvariai elgiasi savo- 
profesijoj. Rao tada praki
šo rinkimus.

’■į#
V 
Kai

£

I* *. ’
Ivo? I



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
■very day except Bundays and Efolldaya 

Established April 5, 1911
W LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-8878
President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 

Editor, ROY MCZARA

SUBSCRIPTION RATES , ,
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 
United Statės, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00 
Brooklyn, N. Y., pen 6 months $4.00* Foreign countries, 6 months $4.50

kas Ką rašo ir sako
.... .... y/-. ■ - I z ' -----------------------------------------

S

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

M ■ -----------1-------- ------------------------------ ■ .................... .....................------- ------------------ --------- ------------------

Žmoniški Kunigai
Chicagos Vilnis rašo: «
“Buvęs Chicagos Bažnyčių Federacijos prezidentas, 

Dr. Harold Ruopp, yra labai žymus asmuo Amerikos me
todistų tarpe. Jam rūpi tie politiniai klausimai, kuriais 
šiandien sielojasi^visa šalis.

“Dr. Ruopp parašė laišką tūliems kongresmanams, 
griežtai pasisakydamas prieš militarizmo tvirtinimąsi 
šioje šalyje. Savo laiške jisai,’ tarp kitko, sako: “Komu
nizmas yra idėja ir tam tikras gyvenimo būdas. Jų ne
galima sulaikyti nei bombomis, nei doleriais. Vienatinis 
būdas ‘sulaikyti komunizmą’ yra demokratijos sustipri
nimas.’ «.

“Metodistų tarpe tokių kunigų yra nemažai. Savo 
generalėj konvencijoj Bostone metodistai pasisakė prieš 
konskripciją ir prieš verstiną militarinį jaunimo apmo
kymą.

“Kovai prieš įvedimą verstino kareiviavimo yra su
sikūręs Nacionalis Komitetas. Jo priešakyje stovi visa 
eilė kunigų, daugiausia prote^tonų, bet ir’ katalikai ja
me turi savo atstovą asmenyje Philadelphijos kardinolo 
Dougherty. Šis kardinolas priešingas Amerikos militari- 
zmui. Kiti jo konfratrai arba sėdi ant dviejų kėdžių, 
arba persimetė militaristų stovyklon.

“Visais opiausiais šalies klausimais katalikų bažny
čios hierarchija-užima reakcinę poziciją. Išimtys pasitai
ko, bet labai retai. ,

“Metodistų, baptistų, presbiterionų tįrpe yra daug 
daugiau pažangiai nusiteikusių elementų. Jie nori, kad 
Amerikoj būtų tikra demokratija. Jie priešingi išimti
niems įstatymams prieš komunistus. Daugelis jų sim
patizuoja Progresyvei Partijai.”

Prieš Mundt Bilių
Labai plačiai vystosi Amerikos žmonių protestas 

prieš Kongreso Atstovų Butan įneštąjį Mundt Bilių — 
“Subversive Activities Control Act.” Žmonės iš įvairiau
sių luomų tame bilifije nfato pavojų’savo demokratinėms 
teisėms ir visam Teisių Biliui.

Štai tapo pasiųstas Kongreso nariams bendras laiš
kas, kurį pasirašo šimtai žymiausių žmonių. Ten užeina
me vardą atominio mokslo mokslininko Dr. Leslie C. 
Dunn, rašytojo-kritiko Van Wyck Brooks,'poeto Mark 
Van Doren, profesorių Christian Gauss, protestantiškų 
kunigų Dr. Charles B. Ackley ir Dr. B. S. Abernethy. 
Tie žmonių vadai ir veikėjai nebijo tarti savo žodį. Joks 
raudonbaubizmo šinkorių gąsdinimas jų neišgąsdino. ’

Pradeda prieš Mundt Bilių prabilti ir darbo unijos. 
Viena iš pirmutinių, pakėlusių balsą, bus ČIO National 
Maritime Unija. Jos taryba vienbalsiai bilių pasmerkė ir 
pareikalavo, kad Kongresas jį numestų į gurbą. Bilių 
pasmerkė Kailiasiuvių Unįja, Electrical, and Machine 
Workers Unija ir visa eilė kitų.

Kongreso nariai turės skaitytis su- žmonių balsu. 
Reakcionieriams bilių pravaryti pasalomis, be plačių 
diskusijų, rodos, nepavyks. Tie, kurie tą bilių sumanė ir 
patiekė, bijo viešumos, bijo diskusijų. Besinaudodami 
šalyje sukelta politine isterija, jie buvo pasimoję Mundt 
Bilių Atstovų Bute pravesti beveik niekam nežinant. Da
bai" jau aišku/kad jų pasimojimas neišdegs. /

Kirto Smūgį, Ne Iki Galo
Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas vėl išne

šė svarbų nuosprendį prieš negrų diskriminaciją. Teis
imą patvarkė, kad nei valstijų, nei federaliniai teismai 
negali ir neturi teisės priversti vykdyti baltveidžių na
mų savininkų susitarimus į tam tikras sritis neįsileisti 
negrų. Tokie susitarimai neturi legakškos- galios. Jeigu 
kuris namo savininkas užsimanys savo namą išrendavo- 
ti negrui,- kiti savininkai negali pasišaukti teismą ir pri
versti jį atsisakyti nuo tos teisės.

Čia,- vadinasi, užduotas dar vienas skaudus smūgis’ 
diskriminacijos ir segregacijos šalininkams. Tačiau 
Aukščiausias Teismas smūgio nedakirto iki logiško galo. 
Jis neuždraudžia baltveidžiams savanoriškai susitarti ir 
neįsileisti negrų. Jie gali susitarti ir joks teismas neturi 
teisės juos priversti tą susitarimą sulaužyti, jeigu jiė 
patys liuosnoriai nepanorės to susitarimo atsisakyti. Va
dinasi, teismas pasmerkė priverstiną diskriminaciją, bet 
paliko “savanorišką” diskriminaciją. O tokia “savano
riška” diskriminacija labai greitai gali pavirsti verstina 
diskriminacija. Susitarusieji neįsileisti negrų į tam tik
rą sritį labai lengvai galės panaudoti terorą prieš tą, ku
ris bandytų to susitarimo nesilaikyti.

TodČl Šis nuosprendis yra nepakankamas. Kova tu
ri eiti tol, kol bus griežtai uždrausta bent kokiai grupei 
žmonių sudaryti suokalbį prieš bile grupę kitų žmonių 
paslremaint tuomi, kad toji kita grupė susideda iš/ skir
tingos rasės bei tautybės žmonių’. Tokios sutartys yra 
žiaurios, neteisingos ir nesuderinamos sū Jungtinių Vals
tijų konstitucija. Teismas padarė koncesiją baltajam šo- 
yinizmui.

Darbo Partijos vyk' 
taryba nutarė paša- 
partijos pro-sovietiš-

SVEIKINA DEŠINIŲJŲ 
TERORĄ PRIEŠ 1 
KAIRIUOSIUS

' Chicagos Naujienoms la
bai patinka Anglijos deši
niųjų darbiečių paskelbtas 
teroras kairiesiems. Jos ra
šo:

Britų 
domoj i 
linti iš
ką atstovą John Platts-Mills 
ir pasiuntė laišką kitiems 21 
bendrakeleiviui, kurie prieš 
Italijos rinkimus mušė telegra
mą Nenni’o partijai, linkėda
mi jai pasisekimo. Ta italų 
partija, kaip žinoma, eina iš
vien su komunistais. ’

Po linkėjimų telegrama bu
vo padėti 37-nių Britanijos 
parlamento narių parašai. Da
lis jų paskui teisinosi buvę 
suklaidinti, kiti sakėsi nedavę 
sutikimo varpoti jų vardus. 
Bet 22 “kairieji” darbiečiai 
ikj šiol neatitaisė to išsišoki- 
nho ir Darbo Partijos vykdo
moji taryba 
juos į nagą.

Aršiausias 
Platts-Mills.
perversmo Čekoslovakijoje ji
sai pasakė, kad tai 
darbininkų pergalė.” 
domoji taryba išmetė 
partijos. - Kitiems 
“kairiasparniui” tapo 
tas laiškas, kad iki gegužės 6 
d. jie turi prižadėti ateityje 
nebedaryti žingsnių, priešingų 
nustatytai partijos politikai, o 
jei ne, 
Darbo

armijų pagalba;

nutarė paimti

tarp jų tai John
Po komunistų

“didele 
J j vyk- 
lauk iš 
21-n a m 
pasiųs-

tai jie bus pašalinti iš 
Partijos (N., geg. 1

o Anglijos Darbo 
vadinasi socialisti

ne partija. Bet kai tos par
tijos saujelė parlamento 
narių pasveikino Italijos so- 
cialistų partiją, , tai jiems 
paskelbtas karas, jie meta
mi iš partijos. Ir “demokra
tui” Grigaičiui tas labai 
patinka.

lija 45,000; Švedija 78,000; 
Danija v 25,000 ir Norvegija 
15,000.

Vadinasi, prieš komunistinį 
bloką vakarų' demokratijoš 
galėtų išstatyti tik pusę jė
gų... Raudonoji armija leng
vai galėtų atsidurti prie At
lanto krantų per pirmuosius 
du mėnesius, o per sekančius 
šešis mėnesius pasiektų Gib
raltarą, nes amerikiečiai ir 
anglai dar neturėtų užtenka
mai kariuomenės, kad galėtų 
išlaipinti savo jėgas Europoje 
pasipriešinimui 200 sovietų 
divizijų.

Sovietų armijos štabas yra 
išdirbęs operacijų planą, kaip 
vesti karą prieš Ameriką. Per 
pirmuosius tris mėnesius so
vietai numato užimti vakarų 
Europą su Vorošilovo ir Ro-. 
kosovskio
užblokuoti Viduržemio jūrą, 
puolant per Gibraltarą Pirinė- 
jų pusiasalį, užimant šiaurinę 

’ Afriką ir per Iraną uždarant 
Suezo kanalą; užimti Kiniją, 
Indiją, Burma, Indokiniją ir 
Malajų salas.

Yra žinių, kad šiuo metu 
rusai turi 8,200 kovos lėktuvų 
ir 6,000 transporto lėktuvų, 
neskaitant keleto dešimtų tūks
tančių pasenusio modelio lėk
tuvų ...

Iš bombonešiu rusai turi vi- 
%

sai nukopijavę B-29 ir padarę 
savo T-70. šie lėktuvai, kurių | 
jie turi apie 200, lengvai galė
tų pasiekti Ameriką i]- numes
ti bombas, bet negalėtų su
grįžti į savo bazes ir lakūnas 
būtų priverstas žūti. Aišku, 
tokie “raidai” padarytų nema
ža nuostolio .Amerikos mies-' 
tčhns, bet darknebūtų “mir-

X tirigais.” (D., geglxl.).

vieną vištidę? Ramybės ten 
būti negali tik dėl to kad la
pės prigimtis'* reikalauja 
pjauti kiekvieną sutiktą viš
ta. 4-

Taip, kaip tarp lapės ir 
vištos negali būti laikos ir 
bendradarbiavimo, taip ne
gali būti nuoširdžios vieny
bės ir bendro darbo tarpe 
komunistu' ir kapitalistų. Jų 
tikslai yra visiškai priešingi; 
jų veiklos budąi yra nesude
rinami; jų supratimas apie 
taiką, laisvę ir gerovę yra vi
siškai skirtingas. Ir nėra 
kuo stebėtis jei iki šiol per 
trejus motus’* UNO nepajėgė 
išspręsti nei . vieno reikšmin
gesnio klausimo, 
pasaulinę taiką 
laisvę.

Nežinia, kaip 
vaidmuo patiks
tams, bęt kad smarkiai ant 
Andrūno supyks mūsų ka
pitalistai už jų pavertimą 
niekam tikusiomis višto
mis, tai nemenka abejoti.

liečiančio 
bei žmonių

tas lapes
komunis-

Liaudies Švietimas Tarybų 
Lietuvoje

VIENUR PERDEDA, 
KITUR MELUOJA

Kai reikia -socialistinį 
kraštą išniekinti, tai kleri
kalų spauda Tarybų Sąjun
goje teranda vergus ir uba
gus. Ten nesą nei pramo
nės, ^nei duonos. Meluoja 
taip, jog atrodo, kad visa 
tarybinė santvarka besilai
ko paskutine koja.

Bet kai iškyla reikalas 
savo skaitytojus pagąsdinti 
Tclolševizmo/ pavojum, tai ta 
pati spauda taip perdeda, 
jog atrodo, kad rytoj čionai 
atsikraustys raudonoji ar
miją ir bus visiems “ka
put.”

Štai Chicagos* Draugo 
bendradarbis Vyt. Arūnas 
dabar užsimanė savo nelai
mingus skaitytojus smar
kiai pagąsdinti Sovietų ga
lybe. Ir jis rašo:

iCIA neturi tikslių /inių 
apie visus sovietų armijos 
štabus, bet priskaitoma, kad 
raudonoji armija yra šūdary-, 
ta iš 200 divizijų. Kai kurios 
iš jų bėturi tik kadrus ir tik 
'50' divizijų yra. pasiruošusių 
kautynėms’, bet kitas šimtas 
leligVai galėtų Jbūti sumobili
zuotas per 30 dienų/ o per po
rą mėnesių raudonoji armija 
galėtų būti vėl tokioje pat su
dėty kaip ir 19,45 metais.

Komunistinis blokas galėtų 
išstatyti frontan 5 milijonus 
32 tūkstančius kareivių, iš 
kurių Rūšija 4,050,000; Jugo
slavija .350,000; Lenkija 165,- 
000; Čekoslovakija 160,,000; 
Rumunija 125,0001; Vengrija 
65,000.; Albanija 60,000 ir 
Bulgarija 57,000.

Tuo tarpu .prieš šį bloką 
demokratijos galėtų išstatyti 
tik 2 milijonus 610 tūkstančių 
kareivių: Amerika 552,000; 
Anglija 500,000; Prancūzija 
430,000; Turkija 600,000; 
Olandija 175,000; Graikija 
132,000; Belgija 58,000; ilta-

KAS LAPeS, O 
KAS VIŠTOS?

Karpiaus bendradarbis 
Dr. J. Andrūnas suranda 
Jungtines Tautas sergan
čioje padėtyje. Iš visos tos 
“nelaimingos” organizaci
jos nieko esą nebegalima ti
kėtis.

O kas kaltas? Kas už tai 
atsako?

. Andrūno supratimu, visa 
nelaimė tame, kad vienon 
būdon tapo suleistos lapės 
ir vištos. Tik pasiklausyki
me:

KIENO didžiausioji kalty
bė kad ta tokius kilnius tiks
lus ir 
n i lis
Tautų Organizacija, 
sakyti, subankrutavo? 
munistai pasakys kad kapi
talistinės valstybės yra kal
tos. Gi kapitalistai—suvers 
kaltę komunistinėms valsty
bėms. O pasakykit, kuo kal
tos vištos ir kuo kalta lapė 
jei jos sumetamos kartu į

tokius taurius uždavi- 
pasirinkusi Suvienytų 

galima 
Ko-

MANO, KAI) STALINAS 
SUPLIEKTŲ TRUMANĄ

Tas pats Karpius labai 
bijo prezidento Trumano 
susitikimo su Stalinu. Iš to
kio susitikimo, girdi, tik 
nelaimės tegalima tikėtis. 
Karpius sako:

Nekuriems pradėjus kalbė
ti apie reikalingumą Prezi
dentui Trumanui vėl matytis 
su Stalinu, rimtai dalyką 
svarstantieji pripažino kad 
toks pasimatymas dabar bu
tų ne tik nenaudingas, bet ir 
kenksmingas, iki Amerika 
neišdidins savo militariškos 
galybės.

Prez. Truman sako jis su- 
tiktų pakviesti . Staliną į 
Washingtoną, bet Stalinas į 
Ameriką bijos važiuoti.

Toliau, susitikus su Stalinu 
bent kur, jis galėtų klastin
gai padaryti neva nusileidi
mus ir parodyti taikingumo 
norą, tas Amerikiečius vėl 
suklaidintų ir susilpnintų vi
suomenes rėmimą Amerikos 
ginklavimosi programos. To
kio Stalino nuolaidumo pa
žadai’ kad ir apgavingi, tik 
pasitarnautų Rusijai daugiau 
sustiprinti savo įtaką jau pa
vergtose šalyse, ir sudaryti 
penktas kolumnas kitur.

Stalinas jokiu būdų neva
žiuos į Washingtona, 
dabartinėse įtemptose
stovose, o Prez. Trumanui 
važiuoti kur nors Staliną su
sitikti butų tik Amerikos pa
žeminimas. *

ypac 
apy-

Paryžius. — Eina pože
minių Paryžiaus geležinke
liu streikas. A-

Joseph Berry (kairėje), veteranas, buvo atrastas pri
lenktas prie medžio, apsipylęs krauju iš žaizdų, 
kurias pramušė gauja Ku Kluksų. Trys žinomi Ku 
Klux Klan’o nariai tapo areštuoti jr kaltinami tame 
brutališkume. Policijos viršininkas Neal Ellis apžiū

rinėja amerikinių fašistų vartotą 2 pėdų 
šikšninę riagaiką.

J. Žiugžda 
Lietuvos TSR . 
Švietimo Ministras

VILNIUS. — Mokslo me
tai artėja prie pabaigos. Po 
pavasario atostogų, per ku
rias moksleiviai ilsėjosi, 
kaupė jėgas, mokyklose pra
sidėjo paskutinis sprendžia
mas laikotarpis — pasiruo
šimas keliamiesiems ir iš- 
leidžia miesiems egzami
nams. Z

Daugiau kaip 369,000 
moksleivių mokėsi 1947-48 
mokslo metais 3,225 pradi
nėse mokyklose ir 341 vidu
rinėje mokykloje. Į pirmuo
sius pradinių mokyklų sky
rius atėjo 70,000 darbinin
kų ir valstiečių vaikų, į vi
durines mokyklas įstojo 27,- 
400 moksleivių. Ypatingai 
padidėjo moksleivių skai
čius Kaune, Panevėžyje, 
Klaipėdoj, Šiauliuose. Kau
ne mokosi pusantro karto 
daugiau moksleivių, kaip 
paskutiniais b u r ž u azinės 
Lietuvos metais. Progim
nazijų skaičius padidėjo 15 
naujų progimnazijų, paly-' 
ginus su praeitais, metais. 
Dabar beveik visuose vals
čių centruose jdirba progim
nazijos. Atidarytos 122 pra
dinės mokyklos.

*. Visi šie skaičiai nieko ne
sako skaitytbjui, jeigu jis 
nežino, kokia liaudies švieti
mo padėtis buvo buržuazi
nėje Lietuvoje, ir kaip liau
dies švietimas vystosi poka
riniais metais.

Buržuazinėje Lietuvoje 
pradinių mokyklų skaičius 
vos teviršijo 2,500, o 84 vi
durinėse mokyklose mokėsi 
tik 26,000 moksleivių.

Smetoninis režimas kliu
dė viduriniojo mokslo išsi
vystymui. Darbininkų,'dar
bo valstiečių vaikai turėjo 
mažai galimybių įgyti vidu
rinįjį, o tuo labiau aukštąjį 
mokslą.

1944 metų rudenį tarybi
nei vyriausybei teko iš 
naujo sukurti liaudies švie
timą.

Jau pirmąją pokarinę 
1944-45 metų žiemą Lietu
vos mokyklose mokėsi apie 
300,000 ‘ 
skaičius 
1940-41 
skaičių. Vienose tik viduri
nėse mokyklose mokėsi 53,- 
000 moksleivių, tai yra du 
kartus daugiau, kaip bur
žuazinėje Lietuvoje 1939-40 
metais.

1946-47 mokslo metais 
3,103 pradinėse ir 107 vi
durinėse mokyklose mokėsi 
jau daugiau kaip 350,000 
moksleivių.

Apie 60,000 moksleivių 
1947 metais baigė pradines 
ir vidurines mokyklas. 2,- 
600 berniukų ir mergaičių 
baigė gimnazijas, 500 as
menų baigė suaugusiųjų 
gimnazijas. /

Didelį dėmesį skiria ta
rybinė vyriausybė suaugu
siųjų švietimui, kurio bur
žuazinėje Lietuvoje beveik 
nebuvo. Šis klausimas tapo 
ypatingai aktualus po ka
ro, kadangi daugumai besi
mokančiųjų vokiškoji oku
pacija atėmė trejus mokslo 
metus. '

Tarybinė vyriausybė pir
mą kartą Lietuvoje įsteigė 
gimnazijąs darbininkams ir 
kaimo jaunimui, pradines 
mokyklas suaugusiems. 
1947 metais pagal specialų 
vyriausybės' nutarimą pra
sidėjo mažaraštingumo ir 
neraštingumo likvidavimas. 
Buvo atlikta visų mažai t *

raštingų ir beraščių piliečių 
nuo 15 iki 45 metų amžiaus 
registracija. Jiems įkurtos 
pradines mokyklos, kursai, 
kurių šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 400.

Lietuvoje iš viso dirba 49 
gimnazijos ir progimnazijos 
suaugusiems, 6 darbininkų 
jaunimo gimnazijos ' ir 10 
valstiečių jaunimo progim
nazijų? Visose šiose naujo
je Tarybų Lietuvos mokslo 
įstaigose mokosi 8,326 as
menys, tuomet, kai dar 1946 
metais 25-se gimnazijose ir 
progimnazijose suaugusiom’ 
mokėsi 3,000 asmenų, t o 
buržuaziniais laikais dvi 
suaugusiųjų mokyklos turė
jo vieną-kitą šimtą moki
nių. Tarybinė vyriausybė
nesigaili nei pastangų, nei 
lėšų liaudies švietimui.
Kiekvienais metais švieti
mui išleidžiama vis- dau- • 
giau lėšų. 1945 metais vy
riausybė išleido švietimui 
170 milijonų rublių, 1946 
metais — 240, 1947 — 341 
milijoną rublių, o 1948 me
tais asignuota 388 milijonų 
rublių.

9 mokytojų seminarijos, 
Vilniaus valstybinis peda- 
•goginis institutas, atidary
tas 1947 metais Klaipėdo
je mokytojų institutas, Vil
niaus ir Kauno universite
tų fakultetai ruošia tarybi
nių mokytojų kadrus. Gre
ta to, vykdomos rimtos 
priemonės dėstytojų kvali-* 
fikacijoms pakelti. Taip, 
pavyzdžiui, prieš šių moks
lo metų pradžią buvo pra- 

1 vesta eilė seminąrų ir kur
sų, skirtų psichologijos, ir 
logikos klausimų dėstymui.

Visuotinis privalomasis 
mokymasis nuo 7 metų am-* 
žiaus, sėkmingai atlieka
ma mažaraštingumo ir' ne
raštingumo likvidacija, di
delės lėšos, tarybinės vy
riausybės skiriamos lietuviį 
liaudies švietimui, — už
tikrina, kad Tarybų Lietu
va netolimoje ateityje už
ims vieną pirmųjų vietų 
pirmaujančių Tarybų * Są
jungos respublikų tarpe. 
1948 m. balandžio mėn.

moksleivių, ' šis 
žymiai viršijo 

metų moksleivių
Pasirengimas Sėjai . 
Kolektyviniame Ūkyje '

RASEINIAI. —‘ 112 hekta- 
rų žemės šiuo metu turi pra
ėjusių metų gegužės rpėnesj 
Raseinių apskrityje susiorga
nizavęs Pavcrkšnių kolektyvi
nis ūkis. Dabar šios artelės 
valdyba .gavo dar 18 naujų 
valstiečių pareiškimų priimti 
juos nariais.

Praėjusiais metais, kurie 
artelei buvo sunkiausi, kiek
vienas kolektyvo narys gavo 
už darbadieni po 3 kilogramus 
grūdų, po 7 rublius pinigais, 
ir įvairių kitų produktų. Taip, 
pavyzdžiui, artelės narys Ka
zys Daujotas, gavo daugiau 
kaip ‘11 dvigubų centnerių 
grūdų, 2625 rublius pinigais, 
Antanas Tamošaitis — apie 
vieną toną grūdų, 2114 rub
lių pinigais. Panašiai uždir
bo ir kiti. Be to,,.visi valstie
čiai turėjo nemaža pajamų iš 
savo individualinių sklypų. 
Padedant artelės valdybai, 
valstietis Antanas Dubauskas 
Įsigijo karvę ir nan. M

Šį pavasarį artelės valdyba 
užsibrėžusi žymiai Išplėšti 
įvairių* kultūrinių pasėlių plo
tus. žemės ūkio inventorius 
jau pilnutinei atremontuotas, 
taip pat išvalyta ir paruošta . 
sėkla, ir kolektyvinis ūkis jau 
šiandien pat galėtų pradėti 
laukų darbus.

Dabar ddrvos valomos nuo, 
krūmokšnių ir rengiamas ba
lų nusausinimas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirt., ^Geg. 6, 1948



Nauji Lietuv. Teatro Laimėjimai
Kiekvienas lietuvis, kur 

jis begyventų, domisi savo 
7 tėvyne, jos gyvenimu, jos 

kultūrine pažanga. Tarybų 
Lietuva, kad ir nedaugeliui 
laiko praėjus po vokiečių 
okupacijos, bet įvairių lai
mėjimų pasiekė gana daug. 
Aš čia noriu papasakoti a- 
pie paskutiniuosius mūsų 
teatrų • laimėjimus. Per 
trumpą pokario laiką mūsų 
teatrai atsikūrė, susitelkė ir 
išaugo į labai pajėgius sce
nos meno vienetus.

Štai neseniai iš prancūzų 
okupuotos Vokietijos zonos 
sugrįžusios aktorės Vosy
liūtė ir Daugvietytė, pažiū
rėjusios keletą Vilniaus 
dramos teatro spektaklių 
pareiškė:

— Mes negalvojome ir 
nesvajojome, kad Vilniaus 
teatras būtų pasiekęs tokių 
didelių meniškų aukštumų. 
Mums teko matyti daug už
sienio teatrų, bet turim pa
sisakyti, kad Vilniaus teat
ras stovi didžiausioje aukš
tumoje palyginus su užsie
niniais, ypač prancūzų.

Kokie ir iš kokio molio 
tie žmonės, kurie Lietuvos 
teatrams neša naujus meni
nius laimėjimus?

Reikia pasakyti, kad dau
gumas mūsų teatrų meno 
vadovų, režisierių ir svar
biausieji aktoriai yra jau 
seniai pažįstami, o jiems į 
pagalbą ateina jaunoji ak
torių karta.

Pradėkime nuo Vilniaus 
dramos teatro, kuris šio
mis dienomis mūsų vyriau
sybės buvo-pakeltas į visos 
respublikos valstybinį dra
mos teatrą.
Šiame teatre meno vadovu 

yra seniai Lietuvoje pažįs
tamas teatralas B. Daugu
vietis. Šis nebejauno am-( 
,žiaus, bet visuomet jaunos 
sielos žmogus, savo laiku, 
anot kauniečių, kepęs prem
jeras kaip blynus, pastaruo
ju laiku išaugo į vieną’iš 
pačių didžiausių teatro me
nininkų ne tik Lietuvos ma
stu imant. Jo pastatyta M. 
Gorkio pjesė “Priešai” bu
vo taip aukštai x įvertinta, 
jog susilaukė Stalininės 
.premijos. Šiame teatre šiuo 
metu be visos ,eilės jaunųjų 
aktorių dirba tokie stam
būs mūsų aktoriai kaip Ru- 
dzinskas, Cha daravičius, 
Leimontaitė, Kymantaitė, 
Mironaitė, Jackevičiūtė, Si
paris, Jukna, Derkintis, Ja- 
kavičiūtė, Vaičiūnienė, o 
taip pat Kernagis, Inčiūra, 
Kisielius,* Zulonas ir t.t.

Sekdami ir mokydamiesi 
iš didžiųjų teatro tradicijų, 
stiprybės semdamiesi iš ge
nialiojo Stanislavskio ir tie
siogiai iš mūsų gyvenimo, 
Vilniaus dramos teatro ak
toriai tapo mūsų krašto te
atralų šeimoje pasididžia
vimu.

Prieš pat Didžiojo Spalio 
30-tųjų sukaktuvių šventę 
Vilniaus dramos teatras pa
statė naują premjerą — ta
rybinio autoriaus Pogodino 
veikalą “Kremliaus kuran
tai”. Vienam iš vyriausiųjų 
ir talentingam mūsų akto
riui—Sipariui teko vaidinti 
Lenino vaidmenį. Ir Siparis, 
kurį savo laiku pažinome 

fkaip vieną iš “linksmųjų 
brolių”, kuris savo vaidyba 
dažnai nepakildavo iki vi
dutiniškumo, dabar parodė 
nuostabius sugebėjim u s. 
Jam pavyko visiškai tikro
viškai sukurti Tarybų vals
tybės kūrėjo Lenino pa
veikslą, kuriame ryškiau
siai matėsi ir Lenino genia
lumas ir drauge jo žmogiš
kumas. Jis privertė žiūrovą 
pamiršti Siparį ir visiškai

patikėti Lenino atvaizdo 
tikrumu. Suprantama, kad 
tai galėjo atsitikti tik dėl 
to, kad Siparis pastaruoju 
laiku išaugo kaip meninin
kas, o drauge įgijo ir pla
čius idėjinius sparnus.

Pastaruoju laiku labai 
rimtą pažangą padarė ir 
Kauno dramos teatras, ku
riame šiuo metu meno vado
vu yra Stalininės premijos 
laureatas aktorius Radzevi
čius, o vedančiaisiais akto
riais yra^Kubertavičius, 
Kupstas, Dineika, Sutku
vienė, Laucius, Petrauskas, 
Mackevičius, Vainiūnaitė ir 
visa eilė kitų. Šis teatras, 
turėdamas savo studiją, jau 
spėjo išsiauginti rimtą nau
ji! aktorių kolektyvą, kuris 
nuolat aktingai dalyvauja 
statant naujus veikalus. 
Pats naujausias veikalas, 
kurį pastatė Kauno dramos 
teatras, yra parašytas pa
gal įžymiojo tarybinio rašy
tojo Fadiejevo romaną 
“Jaunoji Gvardija”, kur 
vaizduojama Krasnod o n o 
didvyriško jaunimo kova 
praėjusio karo metu su vo
kiškaisiais okupantais. Šia
me veikale‘ypač stipriai pa
sirodė jaunieji aktoriai, kas 
duoda labai rimtų vilčių, 
jog netrukus Lietuvoje iš
kils vardai naujų aktorių, 
kurie gali pralenkti net sa
vo mokytojus.

Kaune, kaip žinia, šiuo 
metu veikia dar trys teat
rai, būtent, Operos ir bale
to teatras, Jaunimo teatras 
ir Muzikinės komedijos te
atras.

Operos teatras, vadovau
jamas meno vadovo ir diri
gento Buksos, Spalio šven
čių proga pastatė gruzinų 
kompozitoriaus Muradeli 
naują operą “Tautų drau
gystė”. Šioje kilnia tarybi
ne dvasia persunktoje ope
roje išgirdome visus mūsų 
vyresniuosius ir garbinguo
sius dainininkus: . Kiprą 
Petrauską, Antaną Sodei
ką, Stasį Sodeiką, Juozą 
Mažeiką, Rakauskaitę, An
taną Kučingį. Greta jų la
bai gabiai pasirodė tenoras 
Gutauskas, sopranai Za
niauskaitė, Dagelytė ir visa 
eilė kitų jaunų dainininkų. 
Šią operą surežisavo Gry
bauskas, o dirigavo jaunas, 
bet labai gabus dirigentas 
Kalinauskas. Dekoracijas 
piešė dail. prof. Ušinskis. 
Mūsų opera/yra atnaujinu
si visą eilę seniau pastaty
tų operų, Jjų tarpe ir “Ai
dą.” Mūsų opera, tuojau po 
karo pergyvenusi kai 'ku
riuos sunkumus dėl nepilno 
solistų skaičiaus sukomp
lektavimo, dabar tuos sun-’ 

1 kumus jau išgyveno ir 
sparčiais žingsniais eina į 
rimtus operos meno laimė
jimus. Ypač reikia džiaug
tis, kad auga ir jau išaugo 
rimtų jaunų vokalinių jėgų 
(kaip Paulauskas, Petraš- 
kevičiūtė, Stasiūnas, Siparis 
ir eilė kitų), -kurios netru
kus žymiai sustiprins mūsų 
operą. Lietuvos valstybės 
operos nuolatinė buveinė 
tebėra Kaunas ir į Vilnių 
numatoma *ją perkelti tik 
ateinančių metų rudenį. Iki 
to laiko Kaunas spės susi
kurti sau operą ir tuo būdu 
Lietuvoje turėsime dvi ope
ras.

Drauge su opera viename 
kolektyve esąs mūsų bale
tas, vadovaujamas. balet-' 
meisterio Kelbausko, pasta
ruoju ia’ku žymiai pagausė
jo' naujomis jėgomis. Įžy
miausios šiuo metu mūsų 
baleto šokėjos.yra: Olekie- 
nė, Kelbauskienė, Sventic- 
kaitė ir Sabaliauskaitė.

Greta operos Kaunas turi 
Muzikinės komedijos teat
rą (operetę), kuriai vado
vauja direktorius B niekas, 
o meno vadovu yra Čaikau- 
skas. šis teatras buvo su
kurtas, atrodo, iš labai ne
žymių likučių, kurie liko 
nuo operos. Bet štai per tre
jetą metų jis įsigijo visą ei
lę vertingų solistų, puikų 
chorą, baletą ir didelį orke
strą, vadovaujamą Grauži
nio ir Dautarto. Savo re
pertuare teatras turi devy
nias operetes, o Spalio šven
tės proga pastatė naują ta
rybinę operetę “Išsiliejo jū
ra plačiai.”

Jaunojo žiūrovo teatras 
Kaune, kuriam vadovauja 
meno vadovas Jurašiūnas, 
taip pat išaugo tarytum iš 
niekų, o dabar tapo labai 
rimta menine pajėga." Šis 
teatras savo repertuare jau 
turi visą eilę veikalų, ku
rie taip stipriai meniškai 
pastatyti, jog spektakliai 
lankomi ne tik jaunimo, bet 
ir pražilusio senimo.

Vienu iš pačių pajėgiau
sių provincijos teatrų reikia 
laikyti Panevėžio dramos 
teatrą, kurio meno vadovu 
yra Miltinis, o direktorium 
— Vitkus. Šis teatras, tary
bų valdžios įkurtas 1940 m., 
su kai kuriomis pertrauko
mis vokiškosios okupacijos 
metu, tebedirba iki šiol, ir 
pasiekė labai, vertingų lai
mėjimų. Neseniai teatras 
labai puikiai pastatė Simo- 
novo veikalą “Rusų klausi
mas”, kuriame vaizduoja
mos dvi Amerikos, o štai 
prieš pat Spalio šventę bu
vo pastatyta estų rašytojo 
Jakobsono pjesė “Gyveni
mas citadelėje.” Šio teatro 
palyginti jaunas aktorių 
kolektyvas, vadovaujamas 
gabaus meno vadovo, pasie
kė tokio aukšto meninio ly
gio, jog’ toli prašoko prieš
karinį - smetoninį Kauno 
dramos teatrą.

Labai reikšmingą pažan
gą padarė Šiaulių dramos 
teatras, vadovaujamas, me
no vadovo, Tarybų Lietu
vos nusipelniusio meno vei
kėjo Juršio. Išvijus iš Lie
tuvos vokiškuosius okupan
tus, Šiaulių miestas buvo 
ištisa griuvėsių krūva. Vo
kiški barbarai išbėgdami 
sunaikino ir Šiaulių teatro 
pastatą. Todėl dramos te
atro kolektyvas turėjo pri
siglausti vieninteliame išli
kusiame mieste kino teat
re. Teatro kolektyVas dirbo 
su didžiausiu pasiaukojimu, 
nes tik dideli patriotai ię 
scenos meno my
lėtojai te gali to
kiomis nepalankiomis aplin
kybėmis dirbti. Be to, dalis 
Šiaulių dramos • aktorių 
persiklė į Kauną ir Vilnių. 
Tuo būdu Juršys atsidūrė 
prieš nelengvą uždavinį: ne 
tik atkurti teatro rūmus, 
bet ir aktorių kolektyvą. 
Šiaulių vietos valdžiai rim
tai padedant ir rūpinantis, 
buvo atstatyti Šiaulių dra
mos teatro rūriiai, dar pui
kesni, dar moderniškesni, 
negu jie buvo anksčiau. Ir 
dabar teatras pradėjo vys
tyti savo menines jėgas. 
Šiamę teatre, greta Juršio, 
dar dirba jau anksčiau ži
nomi aktoriai, kaip Pinkau- 
skaitė, Bindokaitė, Puzi- 
nauskas, Šimkūnas ir visa 
eilė jaunųjų, kuriuos teatras 
paruošia savo vaidybos stu
dijoje.

Spalio šventės proga te-r 
atras pastatė originalią mū
sų rašytojo Jono Marcinke
vičiaus pjesė “Kavoliūnai”, 
kurioje vaizduoja Tarybi
nės Armijos lietuviškosios

Federalis teisėjas T. Alan Goldsborough linksmas nu
teisęs United Mine Workers ir jos^ prezidentą John L. 
Lewis $1,400,000 ir $20,000 už nesuvarymą mainierių j 
darbą be senatvės pensijos. Pernai tas pats teisėjas 

irgi buvo nuteisęs tą uniją ir Lewis’a.

divizijos karius ir jų kovas 
su priešu. Šis pastatymas 
teatrui labai pavyko ir vi
suomenė su didžiausiu susi
domėjimu lanko spektak
lius.

Didelio organizuotumo ir 
meilės mūsų scenos menui 
parodė jaunas Klaipėdos te
atras, kuris faktiškai" susi
deda iš dviejų teatrų: mu
zikinės komedijos ir dramos 
teatro. Teatras gimė 1946 
metų liepos mėnesį, o dabar 
jis savo repertuare turi be
veik keliolika veikalų. Šio 
teatro meno vadovu yra ži
nomas muzikas ir chor
meisteris Griauzdė, o reži
sierius v- aktorius Gustai
tis, anksčiau dirbęs Vil
niaus teatre. Kadangi teat
ras, galima sakyti, prasidė
jo iš nieko, trūko ir scenos 
ir, muzikinių jėgų, tai toji 
pažanga^ kuri per metus pa
daryta, galima lyginti su 
stebuklu, šiuo metu teatras 
jau turi nemaža solistų mu-' 
zikinei komedijai, savo or
kestrą, chorą ir baletą, o 
taip pat jauną, bet labai en
tuziastingą dramos teatro 
kolektyvą. Teatro vadovai 
važinėjo po Žemaitiją, už
mezgė ryšius su Klaipėdos 
darbininkais, mokyklų mo
kiniais ir štai visų tų pa- 
.stangų rezultate dabar gy
vuoja puikus teatras, kuris 
gali eiti lenktynių' su Kau
no teatrais.

Rimtą vietą mūsų provin
cijos teatrų tarpe* užima 
Žemaitijos teatras Telšiuo
se, kuriam vadovauja reži
sierius Juknevičius. Šis te
atras, taip pat po karo susi
kūrė iš mėgėjiškų jėgų, o 
dabar jam jau sekasi sukur
ti pavydėtinai aukšto lygio 
spektaklius. Simonovo “Ru
su klausimą” ir Jakobsono 
“Gyvenimas citadelėje” Tel
šių dramos teatras pastatė 
su dideliu meniniu pakilimu.

Pagaliau Marijampolės 
dramos teatras, kuriam va
dovauja , meno vadovas 
Tunkevičius. Tai, gal būt, 
pats silpniausias iš visų mū^ 
sų provincijos teatrų, bet ir 
jo spektaklių meninis lygis 
stovi gana aukštai. Šis te
atras pastaruoju laiku pa
statė rašytojo Juozo Baltu
šio pjesę “Gieda gaideliai” 
ir Tarybų Sąjungos Didvy
rio. Berno teno naują pjesę 
“Už pergalę”, kuriame vaiz
duojamos lietuvių kovos su 
vokiškaisiais okūpant a i s 
partizanų būriuose praėju
sios okupacijos metu. Te
atras taip pat dažnai lanko 
Marijampolės, Vilkaviškio 
ir Lazdijų apskričių mažes
nius miestelius, nešdamas 
meną į plačiąsias • liaudies 
mases. '

Kaip\ žinia, šiuo, metu Vil

niuje dar veikia Lėlių teat
ras, vadovaujamas Krinic- 
kaitės ir du teatrai, 'statą 
veikalus rusų kalba (Vil
niuje ir Klaipėdoj). Štai 
kaip šiuo metu atrodo Lie
tuvos teatrų šeima ir koks 
tų teatrų meninis lygis.

Be daugelio išvedžiojimų 
kiekvienam turi būti aišku, 
kad šitiek teatrų, ir suge
bančių aukštai meniškai 
kurti spektaklius, galėjo 
atsirasti tik .pačiomis 
p a 1 n n k i a u s iomis lie
tuvių kultūrai tarpti sąly
gomis — Tarybų x Lietuvos 
sąlygomis. Sakytum, nuo 
magiško mostelėjimo, kaip 
šiltą pavasarį gėlės, išdygo 
ir. išaugo puikūs mūsų sce
nos meno židiniai. Visiems 
žinoma, kad dalis aktorių 
pasitraukė į Vokietiją. Gal 
būt, jie manė, kad be jų 
Lietuva negalės pajudėti. 
Atsitiko kitaip. Lietuva vi
sose gyvenimo srityse auga 
ir stiprėja, kaupia savo ma
terialinius ir kultūrinius iš
teklius, ugdo naujas talen
tingas jėgas ir suteikia vi
sas įmanomas galimybes 
meno pajėgoms pasireikšti. 
Nuostabi, kad ir pilka Lie
tuvos žemelė, ypač dabar, 
kai ji savo tikrųjų šeimi
ninkų — darbo 'žmonių 
tvarkoma. Galva sukosi ir 
akys raibo, kai vokiečius iš
vijus teko atsistoti ant de
gėsių krūvos ir dairytis, su 
kuo ir nuo ko reiks pradėti. 
O štai po trejetos metų ne
bepažinti mūsų krašto. O 
kai ausį pridedi prie lietu
vių tautos' širdies ir pasi
klausai jos plakimo — 
džiaugsmas ima! Joje auga 
meilė ir tikėjimas mūsų 
tapybiniam gyvenimui, Ao 
gyvenimo šviesioms ateities 
perspektyvoms. L i e tuvių 
tauta akivaizdžiai mato, 
kad tarybinėmis sąlygomis 
ji gali be jokių apribojimų 
ir su didžiausia parama ug
dyti savo meną ir kad tas 
menas ne keliems tūkstan
čiams išrinktųjų, o visai lie
tuvių tautai, visai Lietuvai.

J. Šimkus.
(Tėvynės Balsas)

Graikijos Monarchistai “už 
Akių Teis” Partizanų Vadą

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų valdžia pasigar
sino, kad ji “už akių teis” 
partizanų vadą z generolą 
Markosą Vafiadesą dėl to, 
jog tūlas Ęfstratos Mutso- 
jannis bomba užmušė minis
trą Christosą Ladą. Monar
chistai pasakoją, būk Mut- 
sojannis esąs komunistas; 
šneka, būk jis/'pagal gene
rolo Vafiadeso - komunistų 
sąmokslą nudėjęs tą minis- 
trą. • . . i, AĮ

priklauso Jugoslavijai. Prie 
kurios kvotos mano pusbro- ' 
lis priskaitytas?

Ats. — Pusbrolis priskąi- 
tytas prie Italijos kvotos 
pakol Jungt.-Valstybių, pre
zidentas paskelbs pakeitimą 
kvotų įvairių šalių, kurias 
liečia taikos sutartys (Ita
lija, Bulgarija, Vengrija, 
Rumunija ir Suomija). To
kios proklamacijos dar nė-, 
ra, ir imigrantai vis pri- 
skaityti prie kvbtų, kurios 
egzistavo prieš rugsėjo 15 
d. 1947 m. Pav., gyventojai 
Dodecanese Salų, kurios y- 
ra dalis Graikijos, yra pri- 
skaityti prie Italijos Kvo
tos; lygiai kaip gyventojai 
Triesto, kurį dabar vadina
ma “Independent Free Ter
ritory of Trieste.”

FLIS.

“WAR FIANCEES! 
ACT”

Klausimas: — Kaipo ant
ro karo veteranas, aš plana
vau parsitraukti savo sužie- 
dotinę į šį kraštą, bet lau
kiau sužinoti, ką Kongresas 
darys su War Fiancees’ Į- 
statymu, kuris išsibaigė 
praeitais metais. Skaičiau 
laikraštyje, kad Įstatymas 
veiks /iki birželio 30 d. Ar 
teisybė? Jeigu taip, tai 
man lieka mažai laiko, par
sitraukti savo sužiedotinę, 
Ką turiu daryti?

Atsakymas: — Malonu 
pranešti, kad “War Fian
cees’ Act” veiks iki gruo
džio 31 d., 1948 m. Laikraš
čių pranešimai, kad įstaty
mas išsibaigs, buvo klaidin
gi. Senas įstatymas lietė 
tik tas sužiedotines, kurios 
buvo vietinės šalių, kurių 
kvotos buvo išsibaigusios, 
naujas įstatymas liečia vi
sas sužiedotines veteranų, 
nepaisant gimimo vietos. 
Visos veteranų sužiedoti- 
nės turi atvykti kaipo “sve
čiai” po bonu, trims mene* 
siams. Jeigu per ^ą laiką 
vestuvės neįvyksta, tai su- 
žiedotinė turės grįžti atgal 
į savo kraštą. Įstatymo vie
na sąlyga yra, kad vetera
nas turėjo tarnauti ginkluo
tose jėgose kada nors tarpe 
rugsėjo 1 d.. 1939. <m. ir 
gruodžio 31 d. 1946.

KAIP PILIETĖS VYRAS 
GALI ĮSIGYTI 

PILIETYBĘ
Klausimas: — Atvykau į 

Jungt. Valstybes kaip im- 
migrantas lapkričio 11 d. 
1946 m. Mano žmona yra 
Amerikos pilietė. Kaip grei
tai aš galiu tapti piliečiu?

Atsakymas: — Jeigu ap
sivedei po sausio 13 d. 1941 
m., gali prašyti natūraliza
cijos, jeigu įrodysi dviejų 
metų rezidenciją Jung. Val
stybėse ir jeigu su žmona 
gyvenai nors metą prieš pat 
padavimą natūralizacijos 
peticijos. Amerikos piliečių 
vyrams nereik turėti pirmų 
popierų.

SŪNAUS PILIETYBĖ
Kl. — Atvažiavau į Ame

riką 1941 m. su sūnumi, ku
ris tada buvo 7 metų amž. 
Sausio mėn. 1947 m. tapau 
piliete. Mano vyras, kol kas, 
gyvena Vokietijoj. Lietuvos 
pilietis. Ar man galite pra-. 
nešti, ar mano sūnus yra 
Amerikos pilietis?

Ats. — Tautybės Įstaty
mas iš 1940 m. duoda Ame
rikos pilietvbę svetur gimu
siam vaikui, jeigu abudu tė
vai yra Amerikos piliečiai, 
kada vaikui sdeina 18 me
tų, ir jeigu vaikas buvo le
galiai įleistas į Jungt. Vals
tybes prieš tą laiką. Išimtis 
padaryta, jeigu vienas tė
vas miręs arba jeigu tėvai 
persiskyrę. Tokiame atsiti
kime, vaikas įgyja pilietybę 
natūralizacija gyvo tėvo ar
ba tėvo, kuriam teismas da
vė vaiką. Tavo sūnus neįgi
jo pilietybės tavo naturali- 
zavimu. Aišku, kad Tams
tos vyras negalės įgyti pi
lietybės prieš sūnaus 18-tą 
gimtadienį ir tokiu būdu 
sūnus turės prašyt piliety
bės pats. Jei paduosite 
sūnaus natūralizacijos ap
likacija prieš 18-tą gimta
dienį, jam nereikės pirmų 
popierų (declaration of in
tention).

ITALIJOS PILIEČIAI
Kl.Noriu parsitrauk

ti pusbrolį iš Vokietijos. 
Bet jis gimėFiume, kuris 
miestas tada priklausė Ita
lijai. Bet šiandien Fiume

Toronto, Canada
Pagerbė Rašytoją Petrą 

Cvirką

Sekmadienį, 25 d. bal. To
ronto pažangūs lietuviai, Lietu
vių Literatūros Draugijos 162 
kuopos iniciatyva, pagerbė ve
lionį Petrą Cvirką, atsižymėju
sį Lietuvos rašytoją.

Vienų metų mirties sukaktu
vių paminėjimo programa susi
dėjo iš vaikučių choro, stygų or
kestro, perstatymo ir prakalbų.

Pakėlus uždangą, išvydom. 
raudona mąrška užtiestą stalą, 
ant kurio tarp dviejų vazonų- 
gėlių stovėjo Petro (Cvirkos pa
veikslas, apsuptas raudona vė
liava, perrišta juodai skaspi- 
nais. Paveikslą pagamino J. Žu
kauskas iš fotografijos, panau
dodamas Liaudies Bąlso duotą 
dovaną už pasižymėjimą laike 
vajaus.

Programą pradėjo žvaigždės 
Choras, R. Strazevičiūtės vado- ’ 
vybėj. Jis pagiedojo Kanados 
himną ir padainavo keletą dai* 
nelių. Paskui sekė rusų stygų 
orkestrą, Mary Poška vadovy
bėje.

J. žukaukas, kurio iniciaty
va šis paminėjimas buvo su
rengtas, plačiai apibūdino Pet
ro Cvirkos pereitus kelius, at- 
liktus literatūrinius darbus. Pas
kui jis perdavė paveikslą LLD 
162 kuopos pirmininkui J. Vą- 
laičiui.

Ant galo buvo perstatymas, 
kurį vaidino gabieji Toronto lie- 
tuvių artistai. Veikalas, “Pas- 
kutinę Banga,” vaizduoja 1905 
metų Rusijos darbininkų kovas. 
Jis parodė, kaip caro režimo 
žiaurumas sukėlė darbo žmopes 
prieš save. Veikalas nieku ne
sirišo su paminėjimu ir Ūėl to 
kiek kentė programa. ‘ Taipgi 
jis parašytas labai rupiai. Ypa
tingai pabaiga buvo keista. Ar
tistai, tačiau, vaidino labai ge
rai, ypatingai J. Mingilas. Tas 
padarė visą veikalą įspūdinges
nių.

Per pertrauką buvo leista 
tarti porą žodžių On tari jos sei
melio nariui A. A. MacLeod, 
kuris ragino lietuvius dirbti, 
kad būtų per rinkimus sumušta 
reakcinė klika su G. Drew prie
šakyje.

Staiga Numirė A. Taparauskas
Staiga mirė Antanas. Tapa

rauskas, dar jaunas lietuvis. 
Balandžio 23 dieną dar dirbo 
apie savo namelį ir negalvojo 
apie ligą. Staiga vakare pradė
jo jausti skausmą viduriuose. 
Pašaukus gydytoją buvo suras
ta, kad liga pavojinga ir tuo
jau buvo nugabentas ligoninėn, 
kur buvo tuojau padarytą ope
racija, bet tas nieko nepagelbė
jo. Po 22 valandų kankinimosi 
nuo didelių skausmų mirė. Gy
dytojų pastangos • išgelbėti jo 
gyvybę nieko nepadėjo.

A. Taparauskas buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, priklausė prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir Sūnų ir bukterų Draugijos.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Reporteris.

* ' ■ ' i- ’ V f ’ -•> ' ' . , • 'f ' 3* •*. ,

I ■■■>- ■ ‘V"1....   ■■■■!■........... II ■■ I ■■■ U—.

3 pus!.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirt., Geg. 6, 1948.
i . ' * • ■



PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —33— -r . — j •> VertS K. BARTKUS

♦♦♦♦♦f♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f»♦♦♦♦♦♦ Istorine Apysaka
(Tąsa)

— Bet armija?... Kas bus armijai?
— Armija gali atnaujinti tVancūziją. 

O jeigu ne?... Tuomet'jos dainelė su
dainuota. Šimtui metų ...

Pikaras tylėjo. Įdėmiai jis žiūrėjo į 
tolimus laukus; atrodė, kad jis ką nors 
stebi; tačiau jis nieko nematė, išskyrus 
nepakenčiamai akinančią šviesą. Jo sie
loje viešpatavo sutrikimas. Jis netgi pa
noro sušukti, sudaužyti grafiną, išeiti. 
O glicinijos saldžiai kvepėjo, ir aplinkui 
zvimbė kamanės. Paskui Pikaras prisi
minė minią Elizėjaus laukuose. Šunsnu
kiai!... Ne, tai ne Prancūzija! O tuo
met Breteilis teisus. Netgi Hitleris ge
riau ... Pagaliau Pikaras prabilo. Jis 
pats nepažino savo balso, duslaus, negy
vo:

— Jeigu jūs teisingai permatote, jūs 
pasiėmėte baisų kryžių. O jeigu jūs klys
tate .. . Ne, aš nenoriu taip galvoti! Aš 
įpratęs paklusti. Aš dabar viską atiduo
du: ne ti\ gyvybę — ir garbę ...

Breteilis pasisiūlė nuvežti Pikarą į 
miestą; tas atsisakė, norėjo likti vienas. 
Automobilyje jis vėl užmerkė akis ir pa
skendo neramiam snauduly. Įkyriai te- 
bebliovė rylos. Paryžiaus priemiesty au
tomobilį sustabdė: demonstrantai grįžo 
iš Bastilijos aikštės. Pamatę kavinės te
rasoje keletą kareivių, darbininkai link
smai šūktelėjo: “Tegyvuoja respublikos 
armija!” Pikaras atvėrė akis, susiraukė 
ir pasakė šoferiui:

— Važiuokite kitu keliu. Kaip norite, 
bet tik greičiau! Aš neturiu laiko .. .
23

Demonstracija tęsėsi visą dieną; joje 
dalyvavo daugiau kaip milijonas pary
žiečių. Eisęna atrodė nepabaigiama. Ėjo 
ir ėjo: per Bastilijos, Respublikos, Tau
tos aikštes, kreivomis, siauromis gatvė
mis, plačiais prospektais; ir kai. žiūro
vai sakydavo “baigėsi,” pasirodydavo 
naujos kolonos.

Laimėtojų- geraširdiškumas suteikė 
demonstracijai nelauktą pobūdį. Praėju
sių metų tą pačią dieną tomis pačiomis 
gatvėmis ėjo kolonos, pasiruošusios mū
šiui. Dabar eisena priminė karnavalą. 
Mažai kas begalvojo apie artėjančias ko
vas. Visus ramino jėgos pajutimas: 
“Pražygiavo aštuoni šimtai tūkstančių! 
Milijonas! Pusantro!.. .”

Pusė miesto pasirodė esanti be poli
cijose ją išvedė, kad išvengtų susidūri
mų; tvarką sabgojo darbininkai; ir ne
buvo nei susirėmimų, nei peštynių, nei 
šiurkščių žodžių; šventiškas Paryžius dai
navo dainas ir nepiktai juokavo.

• Atvyko įvairių sričių delegatai. Šiau
rės angliakasiai ėjo darbo drabužiais, 
juodų dulkių nupudruoti, su lempomis. 
Pietų vyndariai nešė ant ilgų smaigų 
kartonines kekes. Elzaso moterys, seno
viniais drabužiais, dainavo liaudies dai
nas; bretoniečiai pūtė savo paslaptingas 
dūdeles; Savojos kalniečiai šoko.

Žygiavo buvusieji fronto kariai; veži
mėliuose vežė bekojus; akluosius vedė 
palydai. Šimtas tūkstančių žmonių, karo' 
sužalotų, su viltimi kartojo: “Šalin ka
ras !”

Eisenos prieky žygiavo buvusieji Ko
munos dalyviai; jų buvo nedaug — dvi
dešimt ar trisdešimt sukimbusių senių. 
Kažkada, dar paaugliai, jie padėjo sta
tyti paskutines barikadas kuprotose 
Monmartro ir Belvilio gatviūkštėse. Da
kar jie žiūrėjo į savo vaikaičių triumfą, 
ir suvytusios išblankusios lūpos šypso
jos.

Komjaunuoliai didžiavos naujutėlai
tėmis vėliavomis; lengvame vėjuje šil
kas veržėsi į mūšį. Buvo daug Gorkio 
portretų (jis buvo neseniai miręs); sve
timas rusiškas veidas tapo vėliava. \

Viena'kolona keitė kitą; po metalinin- 
kų ėjo odininkai, po jų rašytojai, paskui 
studentai, paskui dujų bendrovės tar
nautojai uniforminėmis kepurėmis, pas
kui artistai, ugniagesiai, slaugės ir vėl 
metalininkai, ir vėl odininkai.

Paryžius buvo didžiulis plaustas; ant 
plausto laikėsi įvairių kraštų žmonės, iš
tikti laivo sudužimo. Emigrantai įsigy
veno Paryžiuje, ir jie ėjo kartu su pran
cūzais. Dažnai pasigirsdavo svetima kal
ba, vėliavose ir transparentuose mirgu
liavo žodžiai svetimomis kalbomis. Sta
tybos darbininkai iš Neapolio ir Sicili
jos, Asturijos herojai, Austrijos siuvėjai 
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ir cukraininkai, Lenkijos ir Rumunijos 
getto žydai, šlifuotoj ai, kurpiai arba ta
pytojai, studentai iŠ Šanchajaus, ana- 
mitai arabai, negrai, visi jie dainavo 
“Internacionalą.” ‘

Kepurninkai nešė didžiulę kepurę, 
prancūzų darbininko klasikinį papuoša
lą; po kepure buvo parašyta: “Tavo vai
nikas, proletare!”

Plieno liejikai nešė gėles: našlaitėles 
ir leukbnijas. O paskui .juos ėjo jaunos, 
greitos juoktis gėlių augintojos su sida
briniu l$ūju.

Visu keliu nuo Bastilijos aikštės iki 
Venseno užtvaros pilki aprūkę namai 
buvo papuošti. Iš langų žvilgčiojo rau
donos užuolaidos, kilimėliai, skarelės. 
Balkonuose stovėjo moterys raudonomis 
palaidinėmis; atrodė, kad visos raudo
nos Prancūzijos gėlės — aguonos, gvaz
dikai, tulpės ■— susirinko tą dieną Pary
žiaus gatvėse.

Medžiuose, kaip žvirbliai, kabinėjusi 
vaikai, linksmi ir pašaipūs. Kiek daug tą 
dieną ,buvo pramogų! Degino išdaviką 
Dorijo, padarytą iš šiaudų, kartuvėse 
suposi riebus Musolinis, raitėsi skudu
rinis Hitleris, o žmogus ant kujokų vaiz
davo ilgąjį 'Flandeną. ,z f

Džiaugsmingai buvo sutikti “Senos” 
darbininkai. Jie nešė Bastilijos kalėjimo 
maketą. Ant jo buvo užrašas: “Prisimin
kite Bastiliją, kuri paimta! Prisiminki
te Bastiliją, kurią reikią paimti!,” Prie
šakyje šios kolonos ėjo Miąo, Legre, 
Pjeras.

Tribūnose sumišai stovėjo ministrai 
ir sąjungų delegatai, rašytojai ir darbi
ninkai, komunistai ir radikalai. Daladje, 
kresnas, su atkaklia raukšle prie lūpų, 
nenuleido kumščio. Viaras tyliai prita
rė: “Sprendžiamoji kova ...”

Kai “Senos” kolona ėjo pro tribūną, 
Pjeras išgirdo:

—Diubua, su tavim nori susipažinti 
Viaras.

Viarui pasakojo apie talentingą inži
nierių, socialistų partijos narį, kuris ak
tyviai dalyvavo neseniai buvusiam strei
ke, ir Viaras tarp valstybinių reikalų ne
pamiršo savo'partinių pareigų. Jis drau
giškai paspaudė Pjerui ranką:

— Šaunus vyras! Štai komunistai sa
ko, kad mumyse revoliucinė dvasia iš
garavusi, tu —- geriausias atsakymas.

Pjeras taip sumišo, kad atsake visai 
kvailai:

— Ačiū.
—“Man rodos, aš pažinau tavo tėvą. 

Juk tu iš Perpinjano? ,
Viaras galėjo nepažinti, deputato, su' 

kuriuo jis neseniai kalbėjo, bet jis prisi
minė viską, kas siejosi su jo jaunyste: 
mokyklos draugus, miestus, ' kuriuose 
jis skaitė paskaitas, seniai buvusių su
važiavimų delegatus.

— Mudu kartu su juo organizavom 
demonstraciją prieš vieno ispano sušau
dymą. Ferrefo ... Tau tai nieko nesakąs 
vardas, bet tuomet visas kraštas išsigan
do. Nuostabi mūgų liuadis! Tarptautinio 
solidarumo jausmas, jautrumas! Na, 
linkiu pasisekimo.

Prisiminimai sujaudino Viarą. Jis pa
sijuto jaunas ir nenuolaidus, kaip tas in
žinierius. Dabar jis kitokiomis akimis, 
žiūrėjo į demonstrantus; jam atrodė, 
kad jis žingsniuoja su jais, su jais žy
giuoja pasitikti priešo. Jis linksmai pa
mojavo skrybėle pionieriams.

Į tikrovę jį grąžino' deputatas Piru, 
radikalas. Niekas nesuprato, kodėl Piru 
atėjo į demonstraciją: žinojo, kad jis ne
apkenčia Liaudies fronto. Gal jis norėjo 
patikrinti vieno arba kito ministro po
puliarumą. Jis stovėjo tribūnoje, kaip 
stabas, nedainavo, neatsakinėjo į sveiki
nimus. Atsidūręs šalia Viaro, nutarė pri
sikalbėti apie reikalą: tik vakar jis at
vyko iš Rytų Pirėnų departments, kurio 
deputatas jis buvo. ,

— Prefektas pasakojo, kad kaikuriose 
vietose ėmė užgrobinėti žemę: pamėg
džioja ispanus. O vadovauja visuomet 
atbėgėliai: pas mus daug Katalonijos 
darbininkų. Anksčiau žinojo, kad užsie
niečiai neturi teisės Kištis į politinį gy
venimą. Tačiau komunistai dabar orga
nizuoja tuos valkatas. Būklė grėsmin
ga... , ' p

"Viaras žinojo, kad Piru—Tessa drau
gas; jis buvo jam nepaprastai manda
gus:

(Bus daugiau)

Los Angeles, Cal. 
______ \ 

*1948 Įvairumai” Bus Tikrai 
Įvairūs

Gegužes (May) 16 d. pa
matysime tikrai įvairų paren
gimą, nes tą dieną įvyksta 
pagarsėjusios LDS “Mixmas
ters” 205-tos kuopos ’ “1948 
Įvairumai.” Kiek esu girdėjęs, 
tai programas bus tikrai įvai
rus. Teko sužinoti, kad bus 
perstatyta keturi vaizdai: 
Įdomus “Toyland” numefis; 
labai juokingas “Hillbilly” 
numeris; angliška vieno veiks
mo komedija, kuri užsivadina 
“Utter Relaxation,” ir puikus 
dainų ir juokų “Pavasario” 
spektaklis.

Joseph Zdana

' Joseph Zdana, kuris dabar 
visų los angeliečių vadinamas 
“Tyrone” už tai, kad jis labai 
panašus į Hollywood’© 
žvaigždę Tyrone Power, gra
žins “Pavasario” numerį savo 
gražiu balsu.

' Al Pctravich

Jo veiksmas komedijoj “Ut
ter Relaxation” priduos vi 
siems dJug juoko. Apart šių 
dviejų paminėtų artistų, dar 
bus ir sekamj:

Merginų sextetas, kurį su
daro Cel. Casper, Stel Baltad, 
Jean Bogdal, Ann Upton, He
len Zellin ir Virginia Wonder.

Apart’to, pasirodys dar. se
kami LDS nariai—Vi Bogdal, 
John Upton, Stanley Adams, 
Al Richards, Pat Strotkamp, 
Angela Adams, Walter Raila, 
Gloria Mokslaveskas, Hal Re- 
peckas ir daug kitų, kurių 
vardų7 d ar'’neturėjau..

Daug pastangų deda Al 
Casper padarymui šio progra- 
mo sėkmingu. Per jo pastan
gas visas veiksmas suvienytas 
ir suderintas į labai įdomų 
perstatymą.

“Mixmasters” kuopa yra 
nutarus, kad visą pelną pa
skyrus delegatų išlaidoms pa
dengti vykstantiems į suva
žiavimą Clevelande šią vasa
rą. Todėl, pageidaujama, 
kad visi Los Angeles lietuviai 
skaitlingai atsilankytų į pa
rengimą.

“1948 Įvairumai” įvyks 
gegužės (May) 16 d., North 
Star svetainėj, 16^1 West 
Adams St. ( Durys atsidarys 
2:30 vhl. po pietų, o lošimas 
prasidės lygiai 3:30 vai. Po 
perstatymo bus skani vaka
rienė ir šokiai iki vėlumos.

Kalifornietis.

DETROITO ŽINIOS
Ačiū Draugams Aktoriams

Detroite tapo suvaidintas 
naujas veikalas “Gyvenimo 
Bangos.” Drama penkiuose ak
tuose iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoje. Tas buvo įvykdyta 
balandžio 18 d., 1948 m.

I

Su vaidint pavyko gerai, ak
toriai savo roles išpildė ener
giškai ir pagirtinai. Aktoriai 
pasitenkinę, apsirengimo (gri- 
meravimosi) kambaryje, šneku
čiavo, juokavo ir* linksminosi.

į

Vadovaujančiai roles turė
jo: Juozas Beliūnas, St. Masy- 
tė, U. Palevičienė ir Juozas Va
liukas. Kiti aktoriai buvo se
kanti : N. Astrauskienė, J. Ru
dzevičius, Aida Liminskiūtė, A, 
Beliūnienė, Albert Rye, Char
les Martin, Charles Juodaitis, 
V. Kirvela, J. Greblikas, A. 
Adomaitis, Jr., G. Nausėda, A, 
Adomaitis, Sr. ii\ P. Žilinskas. 
Sufleravo draugė Adelė Var- 
neckienė. Aktorius grimeravo 
su savo švelniom (minkštom) 
rankytėm. sesutės Aida ir Jose
phine Liminskiūtės, joms pa
gelbėjo Anna Beliūnienė. Sce
nos “bosas” buvo A. Gotautas, 
kuris turėjo daug vargo susta- 
tydamas netikusias- - nudėvė
tas scenerijas, draugas Ra
dzevičius padarė teisėjo “ben- 
čių” ir kėdę; neėmė jokio atly
ginimo už savo darbą ir už me
džiagą.

Reikia dar pažymėti, kad tūli 
aktoriai turėjo po dvi roles 
atskiruose aktuose (veiksmuo
se), bet Juozo Beliūno ir Ma- 
sytės rolės ėjo per visus pen- 
kius aktus. Tačiau visi aktoriai 
dirbo nuoširdžiai kaip vaidini
me, taip ir sceną sutvarkant- 
papuošiant. Ypatingai daug vi
sokių reikmenų atgabeno drau
gės Palevičienė, Astrauskienė 
ir Varneckienė.

Negalima išpasakoti apie vi
sus aktorius kaip jie vaidino, ir 
kokias roles turėjo, tačiau ne
galima nepažymėti apie drau
gą Juozą Beliūną. Jis yra jau
nas, Amerikoje gimęs ir augęs 
vyras; jo rolė buvo ilga ir sun
ki. Tiesa, iš syk jam buvo sun
ku ištarti tūli ilgi lietuviški žo
džiai, bet jis dėjo pastangų, iš
silavini ir savo rolę atliko la
bai gražiai. Jo rolė buvo iš 
Lietuvos atvažiavusio vaikino, 
kuris dirbo anglių kasyklose. 
Vėliau susipažino su.ūkininko 
duktere Liudvise (Liudvisės ro
lę turėjo Masytė) ir su ja apsi
vedė, vargingai gyveno, kol pa- 
galiaus laike streiko pakliuvo 
kalėjimai! kaipo unijos lokalo 
pirmininkas. Jei pirmiau kas 
nors “nežinojo,” kad draugas 
Beliūnas gali vaidinti ir sun
kias roles, tai dabar pamatė ir 
žinos.
. Su įvardintais aktoriais gali
ma suvaidinti ir sunkiausius 
veikalus, nes vieni jų yra vai
dinimų veteranai, o kiti čia gi
mę, jauni energiški, pilni pasi
šventimo jaunuoliai. Neveltui 
ir buvęs miesto ir apskrities 
prokuroras gerb. Gerald K, O’
Brien, pasakęs trumpą prakal
bą, su savo, žmona atsisėdo pu
blikoj ir 'atydžiai žiūrėjo kas 
dedasi scenoj^. O’Brien nesu-
pranta lietuvių kalbos, bet jam 
pasitaikė atsisėsti prie ypatos, 
kuri, sako, jam aiškino, apie ką 
dalykas eina. Tai, pasibaigus 
vaidinimui, gerb. O’Brien atėjo 
aktorių kambarin, (apsirengi
mo kambarin), sveikino visus 
aktorius ir atidavė kreditą už 
gražų suvaidinimą.

Publikos buvo nemažai, bet 
ne tiek daug, kiek praeityje 
būdavo susirenka Radio Kliubo 
koncertuose. Mat, tūli žmonės 
gal jau yra išsigandę to “rau
donojo baubo” ir reakcijos.

Publikoje matėsi senų veikė
jų', kurie dalyvaudavo vaidini
muose ir 1.1. Vięnas buvo net 
iš Californijos, tai buvęs de- 
troitieĮis drg. Alvinas. Reikia 
manyti, kad tie draugai atėjo 
pasižiūrėti į ką bus panašus 
tasai veikalas.

Apie patį veikalą, jo vertę, 
ir t.t, aš “neturiu teisės” ką 
nors sakyti.,Tą palieku kitiems 
draugams, bei publikai. Galiu 
tik tiek pasakyti, kad publika 
dabai atydžiai žiūrėjo ir klausė-

X

si vaidinimo,o daug žmonių net 
verkė, šluostėsi ašaras. Drau
gas jKairys man asmeniškai pa
sakė: “Net keliš sykius apsi
verkiau, negalėjau išsilaikyti.” 
Tarpais • publika skaniai juokė
si.

Kiek nuo to parengimo liks 
pelno — nežinau.

Tad šiuomi, užbaigus tą dide
lį darbą, tariu ačiū visiems ak
toriams ir visiems tiems, kurie 
kuomi nors prisidėjo prie su- 
vaidinimo veikalo, žiemos sezo
nas pasibaigė, radio programų 
nebeturime (visas svetimkal- 
bių radio programas panaiki
no), tai dabar galėsime visi 
“pailsėti.”

Mikas Detroitietis.

Benld, III.
Iš LDS 9-tos Apskrities 

Konferencijos

Balandžio 18 dieną įvyko 
LDS 9-tos Apskrities konferen
cija. Delegatų buvo nuo penkių 
kuopų atstovaujančių apie 500 
narių. Konferencija prasidėjo 
10 valandą ryte. Iš raportų 
kuopų delegatų paaiškėjo, kad, 
išskyrus 63-čią kuopą, Benld, 
Ilk, nedirbo nei viena kuopa pa
tenkinančiai. gavimui naujų na
rių.

• Po šiai konferencijai visos 
kuopos pasižadėjo tą darbą pa
spartinti. Iš svarbesnių nutari
mų priimta trys rezoliucijos. 
Nutarta paaukoti po $5 Vilniai, 
Laisvei, Liaudies Balsui, Daily 
Worker ir Chicago Star. Laike 
pietų Apskrities pirmininkas 
pasakė trumpą p'rakalbėlę, pa
liesdamas bėgančius šių dienų 
svarbiuosius klausimus. Suau
kota Illinois Progresyvės Parti
jos Lietuvių Skyriui $46.

Nutarta, kad visos Apskri
ties kuopos išsirinktų politi
niam veikimui 'komitetus. Įpa
reigota Apskrities valdyba su
sirašinėti su kuopų komitetais 
laike rinkimų vajaus. Palikta 
ta pati Apskrities valdyba. 

K
Sekanti konferencija įvyks 

East St. Louis, Ill., trečią sek
madienį balandžio mėnesio, 
1949 m.

Konferencija užsidarė 5-tą 
valandą vakare.

Vienas iš Dalyvių.

NUSIGANDĘ GRAIKI
JOS MONARCHISTAI

Athenai, Graikija.—Ame
rikonai korespondentai pra
neša, kad jeigu Graikijos 
monarchistai per 30 dienų 
negaus stipresnės karinės 
ir medžiaginės paramos iš 
Amerikos, tai komunistai- 

į partizanai galėsią užimt vi- 
i są tą šalį.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAI
* ,

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN LIEPOS 4 JULY
Clinton Park, Maspeth, L. I., N. Y.

Bostono Apylinkė 
MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park

Į Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
j bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 
Į (į piknikus iš toliau.
i____________________ ■ ____________ ' ________________________________________________,__________

*

RONKONKOMA 
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. z

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

..... - .- - - - - - ■ "" ...... . 1 ■■ ■' 1

4 pust*-Laisvė ( Libertyt Lith. Daily) Ketvirt.

Laidotuvių 
Direktorius

. 6, 1948



MONTREAL, CANADA
SERGA

Balandžio 23 d. Robinovi- 
čiaus ligoninėje buvo padary
ta operacija Tesei TaTuškie- 
nei. Ligonę išbuvus apie sa
vaitę laiko ligoninėj, bus pa
leista namo.

Tęsė Taruškienė yra jaunos 
menininkės Genutės motina. 
Ji yra aktyvi Vilijos choro 
narė ir smarki vajininkė. lai
ke Liaudies Balso vajų.

★ ★ ★
Krikštynos

Balandžio 18 buvo pakrikš
tytas Leo ir Kristinos šimo- 
nėlių sūnus ir duoti Kenneth 
ir Mark vardai. Krikšto tėvais 
buvo Nellie Labūnaitė, vaiko 
motinos pusseserė, ir šimonė- 
lio geras draugas francūzų 
tautybės.

★ ★ ★
Atvyksta Bangos Choras
“Vilijos choro pirmininkas 

B'. Petronis yra gavęs laišką 
nuo . Toronto “Bangos“ choro 
sekretores Pažėraitės. Laiške 
pranešama, kad Bangos cho
ras užkvietimą priėmė ir at
vyksta į Montrealą koncer
tuoti apie gegužės mėnesio 
pabaigą.

Bangos choras yra didelis 
ir gražus choras. Jame daug 
priklauso jaunuomenės ir yra 
atsižymėjęs choras. Užperei- 
tAis metais, laike menininkų 
suvažiavimo Čikagoje, Bangos

F. W. Shalin)
(SHALINSKAS) /

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai

. visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

——  .--- — ■ — ■ —- - 

August Gustas |
BELT AIRE FLORIST Į 

Lietuvis Ė.vietkų Pardavėjas j 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.* Y. J

(kamp. 68th St.) • į• * ■ 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I

ir tt., telefonuokite * į
* SHoreroad 8-9330 * i

' Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, Į 
ko įūs reikalausite. į

i Specialistai Pritaikymui ;
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS | 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. j

Paul Gustas Funeral Home.,
INC. ’

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LtETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreėn 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose nafnuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asrąeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- ’ 
kalAvimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

choras laimėjo pirmą vietą 
chorų konteste. Taipgi šis 
choras yra atsižymėjęs Toron
to tarptautiniose parengimuo
se ir per kelius atvejus buvo 
nuvykęs koncertuoti į Roches
ter!, J. V.

Montrealo lietuviams yra ti
kras malonumas ir garbė su
silaukti Bangos choro ir pasi
gerėti jo meniniais gabumais. 
Jo atvykimas duos progą abie
jų kolonijų menininkams ar
čiau susipažinti ir palaikyti 
draugiškus' santykius. Mont- 
realiečiams menininkams bus 
gera proga patėmyti torontie- 
čių meno gerąsias puses ir pa
ti ems pritaikyti savo meno 
grupėse ir chore.

Bangos chorą užkvietė at
važiuoti Montrealo Vilijos 
choras. Pereitais metais Liau
dies Balsas buvo užkvietęs Vi
lijos chorą i Torontą. Vilijie- 
čiai 'buvo labai gražiai sutik
ti ir priimti Bangos choro na
rių. Atsisveikinant per pui
kiai suruoštas išleistuves, Vi
lijos choro pirmininkas B. Pe
tronis užkvietė torontiečius at
vykti i Montrealą. Vėliau bu
vo pasiųstas oficialus pakvie
timas ir.^štąiFTorontiečiai su
tiko atvykti ir duoti montrea- 
liečiams puikų koncertą.

Vilijiečiai jau pradeda 
“sukti“ galvas, • kaip tinka
miau sutikti ir priimti bangie-

Fotografas 
{Traukiu paveikslus familijų, ves-' 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau' 
naujus paveiks
lus ir krajavus; ’ 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- ; 
kalui esant ir- 
padidinu tokio; 
dydžio, kokio pa- ■ 
geidaujama. Tai-? 
pogi atmaliavoju' 

, įvairiom spalvom, j
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn 
^Kampas Broadway ir Stone Ave., prie ”

1 Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191 ; ?

•, 1 ■ ■ '■'!•"

Matthew 
BUYAUSKAS 
" Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

tuvių, kitokių

Sius laike jų trumpo viešėji
mo Montreąfe. Dabartiniu 
laiku Vilijos choras? ruošiasi 
prie Sūnų, ir Dukterų Draugi
jos koncerto, kuris įvyks ge
gužės 1 d. ^Carpenter salėje.,

Užpereitą sekmadienį, Vili
jos choras nusitraukė naujus 
paveikslus, kurie geriau pasi
tarnaus choro apgarsinimuose. 
Užbaigus šias “daybymetes,“ 
bus pradėta rūpintis sale dėl 
“Bangos“ choro koncerto ir 
kitais reikalais. Galima tikė
tis, kad iš abiejų pusių b. u s 
dedamos kuo geriausios pa
stangos. kad ši programa bū
tų visu kuo pasekminga ir pa
dėtų dėl sustiprinimo Kana
dos lietuvių meno.

★ X ★
Išteisino Klubo Sargą

Balandžio 21 treciu atveju 
buvo teisiamas Vytauto klu
bo sargas, P. Mitchell. Jis bu
vo kaltinamas lytiniu 'ištvirka
vimu su mažu vaiku klube. 
Teismas buvo vedamas vaikų 
teisine. Ištardžius klubo bar- 
maną A. Naruševičių ir patį 
kaltinamąjį, teismas pripažino 
esant nekaltu. Kaip pasiro
do, tai buvo žulikų sąmoks
las pašalinti sargą iš klubo, 
kad gavus progą apvogti.

Uždare Ukraina Vaikų 
Mokyklėlę

Atvykusi provinciale polici
ja uždarė ukrainų vaikų mo
kyklėlę Point St. Charles. Ra
dę "vaikų knygas išsivežė, o 
vaikus išvaikė.

Vaikai ' buvo mokinami 
ukrainų ir rusų kalbomis skai
tyti ir rašyti. Pasirodo, kad 
greitu laiku bus visai negali
ma vaikų mokyti savo tėvų 
gimtosios kalbos.

' ' ★ ★ ★
Gimtadienis

Balandžio 21 d. Kvebeko 
provincijos premjerui Duples
sis suėjo 58 metai. Gimtadie
nio proga buvo surengtas di
delis pokilis Kvebeko mieste, 
Chateau Frontenac viešbutyje, 
kur dalyvavo apie 1,000 jo 
pasekėjų.

Gimtadienio proga buvo ti
kėtasi, kad Duplessis paskelbs 
datą provincijos seimo rinki
mų ir pradės rinkimų kam- 

'paniją arba paskelbs naujus 
planus provincijos gyventojų 
naudai. Bet daugelis nusivy
lė. Pasirodo, kad jokių re- 
formų niekur nereikia. Vis
kas yra “gana puiku’ ir vi
sa atyda žmonių nuo aukštų 
pragyvenimo kainų ir visų ki
tų blęgumų yra nukreipta į 
komunizmą ir Duplessis pasi
žadėjo naikinti komunizmą.

Jaunas Vadovas Aklam Yra 
Netinkamas

Aklas 1. Goodman, 85 me
tų amžiaus, norėdamas perei
ti skersai gatvės ant Park 
Ave., paprašė jauną vaikiną 
pervesti. Einant per gatvę 
senukas užgirdo ateinant gat- 
vėkarį ir norėjo savo vadovą 
sulaikyti . Bet vadovas, pasi
tikėdamas savo greitom ko
jom, tempė ir senuką, kuris 
nespėjo su savo vadovu eiti. 
Gatve'karis parmušė senuką 
žemėn ir. nuvežtas (ligoninėn 
pasimirė. Vaikas pabėgo ir 
policija jo nesurado^/

77 Detektyvai Gavo 
Paaukštinimus

Dėl daugelio įvairių krimina- 
lyščių mieste, miesto valdy
ba, norėdama sustiprinti de
tektyvų biurą, pakėlė ztarny-j 
bos laipsnius 77 detektyvams. 
Astuoni detektyvai gavo kapi
tono laipsnius ir vienas — in
spektoriaus padėjėjo rytinia
me miesto distrikte. Visi kr- 
ti gavo mažesnius paaukštini
mus. ‘

Reporteris.

CHINŲ KOMUNISTAI 
ŽYGIUOJA ĄRTYN 
ŠAGHAJAUS

Nanking, Chinij'a.— Chi- 
nų komunistai užėmė vie
tas už 125 myliu* į šiaurva
karius nuo . sangha jaus. 
Šanghajus yra. didrniestis 
ir svarbiausias uostas pie
tiniai - rytinėje Chinijoje.

Visai be žodžių pittsburghiečiai mainieriai John Mara- 
nich ir Moe Tulak, nariai united Mine Workers, paro
do, kaip jie atsineša i teismo nuosprendi, kuris nubau
dė jų unijos prezidentą John L. Lewis’a ir uniją ben
droje sumoje virš pusantro miliono dolerių. O tai vis 
sunkiai prie ąnglies kasimo uždirbti ,ir savo organiza

cijos apsaugai sudėti centai.

CHICAGOS ŽINIOS
Wilson & Co. Baugina 

Streikierius
stam- 
Ęen- 
strei-

Wilson & Co., kurios 
biu šėrininku yra meras 
nelly, išleido vukazą” į 
kierius. “Ūkaze” sakoma, kurie 
negrįš dirbti, gali prarasti dar
bą.

Laiškuose į streikierius gra
sinančiai rašo, kad jie turi bū
ti dėkingi už 9c pridėjimą va
landai, kas, esą, daugiau, negu 
jie verti.

Ralph Helstein, kuris Wash
ingtone veda pasitarimus su 
mėsos įmonių savininkais, pa
reiškė, kad labai mažai arba 
nieko nepeš Wilson & Co. su 
šiuom grasinimu.

Armour & Co. daug kartų 
skelbė pradėsianti darbą. Chi- 
cagos didlapiai apie tai labai 
daug garsino, bet viskas likosi 
burbulu\

Tuo 
žingsrfį pravesti stapičių 13-koj 
nepriguĮmingu mėsos pakerių 
įmonėse: Michigane, Indianoj, 
Ohio ir Kentucky.

Washingtone šiuo tarpu val
džia padarė z paliaubas tarpe 

pat laiku unija ima

pakerių ir unijos pasitarimų. 
Numatoma atnaujinti derybas.
Taft-Hartley Aktas Pilname i 

Nuogume
L. S. Distrįct Court teisėjas 

Walter J. LaBuy įsakė United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers JCIO) 1150 lokalo 
viršininkams pristatyti visus 
rekordus National Labor Rela- 
tions Boardui.

NLRB išdavė skundą prieš 
UE, sąryšyje su streiku, kuris 
prasidėjo Cory Corp., 2100 
Marshall Blvd., spalių men. 
1947 m. UE uniją kaltina, kad 
nesiskaitė su Taft-Hartley ak
tu.

Teisėjas LaBuy nurodo, kad 
unija gegužės 3-čios tyrinėji
me turi pristatyti visus lape
lius, rankvedžius, konstituciją, 
cirkuliarus, brošiūras," sąrašą 
viršininkų, algų rekordus ir vi
sus kitus dokumentus, priklau
sančius unijai.

Ar matėte, kad NLRB būtų 
kur nor to paties pareikalavus 
iš kompanijų? Nereiks tų bai- 
kų. Cory Corp, darbininkų 
streikas tebesitęsia.

Chicago Star Vajus
Puse kvotos jau pasiekta; 

penkios savaites beliko gavi
mui kitų 12,500 prenumeratų.

Pereitą savaitę buvo priduo
ta 508 naujos Chicago Star 
prenumeratos, kas ’ sudaro 12,- 
394. >

Iki birželio 1-mos Chicago 
Star prenumerata tiktai dole
ris. Po birželio 1-mai bus, kaip 
buvus — $2 metams.

Unijose eina sėkmingai nau- 
*jų' prenumeratų vajus. Bet tu
rėtų įsisiūbuoti darbas ir t&rpe 
lietuvių gavimui' naujų skaity
tojui šiam angliškam savaitraš
čiui^; kuris patapo organu Pro
gresses Partijos.

, Literatūros kuopos turėtų 
sau užsidėti, pareigą po dešimtį 
kitąev gauti naujų skaitytojų 
He$ry Wallace partijos laįkraš- 
čiuį;\"^. • 8

Chi'cago Star tur^ 11 e n r y 
Wallace raštų puslapį po ant-

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyr., susi
rinkimas įvyks 7 d. gcg., 7:30 v, v. 
Liet. Salėje, 315 Clinton St. Visos 
kviečiamos dalyvauti, turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Prie progos, 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti’ prirašyti į moterų skyr. * — 
Kulbis. (106-107)

M.

gcg.
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. rengia prakalbas, 
7 d., Liet. Taut. Name, Main ir Vine 
Sts. Pradžia 7 v. v. Įžanga veltui. 
Kalbės Jonas Siurba, iš BrooklyiZ 
N. Y., žymus visuomenininkas ik 
LDS Sekretorius. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Rengėjai. (106-107)

MONTĖLLO, MASS.
Svarbus susirinkimas, šaukia Pro

gresyvių Partijos Draugija. Atstovai 
turėtų dalyvauti. Gcg. 6 d., 7:30
v. v. Vine St.—Valdyba. (106-107) 

WORCESTER, tylASS.
■ Lietuvių Progresyvių Balsuotojų 
Klubas šaukia viešą susirinkimą

i geg. 9 d., 2:30 vai. dieną, 29 Endi
cott St. Tikslas — sukėlimas finan
sų, paremt Wallace dėl prezidento. 
Kalbėtojas bus R. Mizara, dienraš
čio Laisvės redaktorius. Kitas kal
bėtojas bus vietinis, kalbės angliš
kai. Prašomo visus dalyvauti. — J. 
Kižys, rast. (107-108)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. svarbus susirinkimas

jvyks gegužės 9 d. ,3 vai. dieną. L P 
Klubo salėje. Visi nariai dalyvauki, 
te. — P. Vaitekūnas, sekr.

(107-108)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 9 d., 10 vai. ryto. 29 Endicott 
St. Pasirūpinkite, kad jūsų duoklės 
būtų užmokėta iki 1 d. liepos. Yra 
svarbių reikalų. Dalyvaus ir R. Mi
zara, Laisvės redaktorius, būkite 
visi.--J. M. Lukas, sekr. (107-108)

EASTON, MASS.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 9 d., 2:30 vai. dieną. Kailiasiu- 
vių salėje, Northampton St. Malo
nėkite visi būti. . (107-108)

STOUGHTON, MASS.
LLD 62 kp rengia prakalbas, gcg. 

8. d., Liet. Taut. Name, 24 Morton 
St. Pradžia 7 vai. vak. Kalbės Jonas 
Siurba, LDS Sekr. iš Brooklyn, 
N. Y. Įžanga veltui. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti.

(107-108)

NORWOOD, MASS.
LLD 9 kp. rengia prakalbas, svar

biais klausimais. Geguž. 9 d., 3 vai. 
dieną Liet, salėje, 13 St. George 
Avė. Kalbės Jonas Siurba, LDS se
kretorius, iš Brooklyn, N. Y. Dainų 
programoj dalyvaus Norwoodo Vyrų 
Grupė, vadovybėje Stasio Pauros. 
Šiame parengime bus' specialiai pa
gerbtos visos motinos, nes sekma
dienį bus JVIotinų Diena. Įžanga «vel- 
tui. Kviečiame dalyvauti. (107-108)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

gcg. 8 d., 7 v. v:, 735 Fairmount 
Ave. Minėsime ir Motinų Dieną, tu
rėsime užkandžių. Draugės visos da
lyvaukite ir atsiveskite ' savo drau
ges, linksmai praleisime laiką. — 
H. Mattes, sekr. (107-108) I •

CLEVELAND, OHIO
Garbingas Motinų Dienos minėji

mas įvyks geg. 9 d. Programoje da
lyvaus Moterų Mišrus Choras ir dar 
tik naujai susiorganizavęs Lyros 
Choras, pirmą syk pasirodys sceno
je, vadovaujant Aldonai DeVetsco. 
Taipgi dainuos ir gabūs vietiniai so
listai. Bus ir šokiai prie geros or
kestras. Ateikite į Sachsenheim sa
lę, 1509’E. 55th St’ 5 v. v.—Kom.

/ (107-108)
.............................................. 1 ■ 1 _ ’ ‘ ....... .. .1 .1.

galviu:
Eik Šia, Kovosime •

Šią savaitę jo didelis ir išsa
mus raštas telpa: Už sveiką 
Ameriką.

Lietuviai pažangiečiai, pade-* 
kimo Chicago' Star patapti 

.masiniu liaudies laikraščiu Chi- 
cagoje. ftey.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

retų būti uždėta ant žemėla
pio. Mūsų vyriausiu vajinin- 
ku yra Jurgis Kuraitis. Jam 
privalome padėti. Visi priva
lo darbuotis.

Laisvėje skai-

vėliau,

• Vakar dienos 
tėte pranešimą apię oficialų 
atidarymą Lietuvių Kultūrinio 
Centro. Tai džiugi žinia vi
siems. Tokios įstaigos Brook- 
lyne reikėjo seniai. Pusėtinai 
pavėluota, bet geriau 
negu niekad.

Atidarymo iškilmės 
gegužės 29, 30 ir 31 
mis.

Visi 
laukė, 
vauti.
važiuoti skaitlingi būriai lie
tuvių iš visų artimųjų koloni
jų. Tai ir gerai. Tegul visi 
keliai ves į Brooklyną.

įvyks 
dieno-

šio nepaprasto. įvykio 
dabar visi galės daly- 
Girdėtis, kad žada at-

Dirvožemio Tyrinčjimb Darbai
VILNIUS. — Mokslų Aka

demijos žemės ūkio institutas 
parengė trijų Vilniaus apskri
ties valsčių — Riešės, Maišio- 
g'alos ir Paberžės — dirvože
mio tipologinės ir mechaninės 
sudėties žemėlapį, žemėlapis 
parengtas remiantis praėjusią 
vasarą atliktos mokslinės eks
pedicijos tyrimais. Ši ekspe
dicija, sudaryta iš 25 žemės 
ūkio instituto mokslinių ben
dradarbių ir Libtuvos žemės 
•ūkio akademijos studentų, iš
tyrinėjo apie 1QO,OOO hekta
rų dirvožemio ir parsivežė 7,- 
300 dirvožemio pavyzdžių.

Ateinančią vasarą žemės 
ūkio institutas numato ištyri
nėti 200,000 hektarų dirvože
mio Vilniaus ir Joniškio ap
skrityse.

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.|

530 Summer Avenue, T
, Newark 4, N. J. *

į HUmboldt 2-7964 *
.Ta aTa aSa ^{a aZa ^Fa ^^a ^a ^a aFa aXa aXa aXa Ma aTa
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas •

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St, Brooklyn, N. Y.
_____________ ______________________________________________f________________ *

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c *
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puctfų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustiną & Frank Sanko 

SAVININKAI
FUIltfAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS^

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION, AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVI š-K ASK A, GARĖTAS

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeips 
pas "Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8693

5 pust—^Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirt., Geg. 6, 1948

Help wanted—Male' ■
REIKALINGI VYRAI

KIEMUI VYRAI
Trailer Draiveriai ,

. TROKŲ DRAIVERIAI
Patyrę prie lumber yard darbo.

Puikiausios progos.
, KREIPKITĖS

KRAMER LUMBER & SUPPLY CO.
62 CENTRAL AVE., CLIFTON, N. J.

Kansas City, Mo.
Henry Wallace, trečiosios 

partijos kandidatas į mūsų 
-šalies prezidentus pasmerkė 
baltųjų areštą senatorio Glen 
Taylor, vice-prezidento nuo 
trečiosios partijos už tai, kad 
jis į susirinkimą įėjo pro du
ris, skiriamas tiktai negrams.

Glen Taylor buvo areštuo
tas Birminghame, Alabamoje. 
Henry Wallace pareiškė, kad 
tas parodo, kaip reakcininkai 
naikina demokratijos teises 
pietinėse valstijose-, kad tokis 
skirstymas piliečių į baltus ir 
negrus yra nedemokratiškas 
dalykas.

Henry Wallace pasiuntė te-: 
legramą Glen Taylor’iui, ku
rioje tarpe kitko sako:

‘Mūsų areštas yra dramatiš
kas demonstravimas veidmaį- 

f I *
nystės tų, kurie eikvoja mili- 
ardus dolerių Amerikos pini
gų vardan gelbėjimo 
užsienyje, 
Jungtinėse Valstijose 
paneigiama 
kiaušiu budu.“

f

laisvės 
tuo kartu, kada 

• laisvė 
pačiu begėdiš- 

Rep.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus , 

Darome ir Pritaikome-Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842



Įvedant Televiziją 
Elektra Užmušė • 
Du Darbininkus

Du brooklyniečiai newyor- 
kiečiai darbininkai' David A- 
ziz ir Meyer Mione, tapo už
mušti jų aluminėms kopė
čioms, staigaus vėjo pastūmė
toms, prisilietus 13,200 voltų 
pajėgos vielą. Jiedu įvesdi- 
nejo laidus televizijki Antho
ny J. Harris namuose netoli 
Manhasset, L. I.

Vienas iš užgautųjų tapo 
numestas 10 pėdų tolyn, o an
trasis likosi prilipęs prie ko
pėčių. Tačiau per abu elek
tra peršovusi išilgai visą kū
ną, pastangos atgaivinti nepa
vyko. 

' *
*1

Atsirado Dar Viena 
Organizacija, Kuri 
Gaus “Fronto” Vardą 

įsikūrė nacionalė sąjunga 
žmonių virš 45 metų amžiaus. 
Pastebėjau, kad gegužės' 6-tos 
vakarą šaukia susirinkimą La
bor Temple, 249 E. 14th St., 
New- - -Yorke. Svarstys, kaip 
kovoti prieš diskriminavimą to 
amžiaus žmonių.

Kadangi noras dirbti, val
gyti, gyventi mūsų laikais 
skaitoma komunizmu arba 
Maskvos išmonių, tai genera- 
lis prokuroras Clark turės 
naujo darbo. Virš 45.LIETUVIŲ KULTŪRINIS CENTRASATDARAS BIZNIUI

Jau išrandavojamos sales baliams, bankietams, 
parems ir kitokiems parengimams.

> * *

Oficialis Lietuvių Kultūrinio Centro atidarymas 
įvyks dekoracijų dienos šventėje.

Gegužes-May 29, 39 ir 31
Visi rengkitės į atidarymo pokili. Už dienos-kitos bus 

paskelbta atidarymo pokilio programa.,
Draugijos, Klubai ir įvairios organizacijos yra prašo- 

e mi kreiptis į Lietuviu Kultūrinį Centrą ir užsisakyti sales 
savo parengimams rudeniniu! sezonui.

Gražiausios, puikiausia įrengtos ii- -patogiausios salės 
parengimams iš visų Amerikos lietuvių salių** yra Di
džiojo New York Lietuvių Kultūrinio Centro salės.

Dalyvaukite atidarymo pokilyje, susipažinkite su sa
vo kultūriniu Centru. Pamatykite savo akimis tą puikų 
pastatą. /

BOWLING KAS VAKARĄ '
Jau dabar, kas vakarą bowling atdaras. Kiekviėną va

karą Čia galite gauti gerą vakarienę. Užeikite persiti- 
krinti. Jūs jausitės, kad valgote namie prie savo stalo. 
Tikrenybėje juk tai ir yra namai visų Amerikos lietuvių. „ 
Taip čia ir turime jaustis.

Lietuvių Kultūrinio Centro oficialis vardas yra:

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic’Ave., Richmond Hill, ‘N/ Y.

Telefonas Virginia 9-4678

>• Kas tik turime kokius parengimus, vestuves, gimtadie- 
,nių pares, ar kitką tuojau kreipkitės aukščiau paduotu 
antrašus užsisakyti salę.

Linksmai Praleiskite Week Ends
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais mūsų 

Kultūrinis Centras bus pasirengęs tinkamai aptarnauti 
publiką. .Taigi Week Ends praleiskite Lietuvių Kultū- 

; riniame Centre.

Sutikite Motinos Dieną 
Motery Pramogoje

Moterys klubietės kas metai 
rengia Motinas Dienos minėji
mus, kad mūsų motina ir ben
drai visi galėtume praleisti tą 
dieną draugingoje nuotaikoje 
ir naudingai, visuomeniškai.

Motinos Dienos minėjimas 
Įvyks jau ši sekmadienį, gegu
žės 9-tą, Laisvės salėje, 419. 
Lorimer St., Brook lyno. Pra
džia 6 valandą.

Pirm antrojo pasaulinio ka
ro mes, moterys, savo pramo
gose Motinos Dienai minėti 
nurodydavom i augantį pavo
jų fašizmo ir jo sudaromą 
pavojų taikai. Mes šaukėme 
kovoti prieš karo rengėjus.

Šiose Konferencijose Reikė
tų Visiems Dalyvauti
MOTERIMS

Moterų Už Wallace visos 
New t Yorko valstijos konfe
rencija įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 8-tą, Commodore Ho
tel, 42nd St. ir Lexington 
Avenue. New* Yorke. Valan
dos 1 iki 5.

Į konferenciją kviečia de
legates, stebėtojas ir viešnias. 
Ypatingai kviečia jaunas mo
teris. O kad maži vaikai ne
būtu joms kliūtimi atvykti' ar-

Mūsų įspėjimas' nebuvo vel
tus. Įsigalėjęs fašizmas už
kūrė antrąjį pasaulinį karą, 
kurįs paėmė daug aukų.

Šiandien reakcija gręsia at
sieisimu fašizmo Europoje ir 
įvedimu jo mūsų šalyje. Ir 
žvangina ginklais, grasina tre
čiuoju karu. Mes šių metų 
minėjime Motinos Dienos 
svarstysime, kaip tų baisybių 
išyengti. Ateikite visi!

Pramogoje turėsime meninį 
programą, įyair.umų ir gerų 
užkandžių, tad galite rizikuo
ti pas mus i svečius be va
karienės, alkio neteks kęsti.

Rengėjos.

! ba įsitraukti i konferencijos 
darbus jau atvykus, vaikams 
nuo 3 iki 10 metų paimta 
specialė salė ten pat viešbu
tyje. Juos prižiūrės tam , la
vintos mokyklose darželių ve
dėjos. Mažieji svečiai bus ir 

j pavaišinti šaltaine ir kitkuo 
■ tinkamu tos rūšies pobūviuo
se. •

Registracija moterims $1. 
Vaikams nemokama.
VISO MIESTO 
ORGANIZACIJOMS '

Veiklos Už Laisvę konfe

I iki 5
Needle

225 W.
Regis-

rencija šaukiama šį šeštadie
nį, gegužės 8-tą, nuo 
valandos. Central 
Trades High School, 
24th St.. New Yorke, 
traeija $1.

Konferenciją šaukia penkių 
newyorkieciu - brooklyniečių 
kongresmanų komitetas, šalies 
kongrese didvyriškai kovojąs 
už apgynimą darbo liaudies 
reikalų prieš reakcininkui fa
šistines užmačias. Jų balsas 
bus stiprus, jeigu už jų pe
čiu stos visa miesto darbinin
kija su skaitlingais delegatais, 
atstovais ar stebėtojais šioje 
kpnferencijoje.

Šaukėjai konferencijos pri
mena, kad einant “Subversive 
Activity Control Aktu of 
1948,” jeigu jis taptų įstaty
mu, galės bile ką areštuoti ir 
bausti už bent vieną iš se
kamų ir už daugelį kitų daly
kų, būtent: streiką už algų 
pakėlimą; nesutikimą su val
džios politika užrubežiams; 
pasipriešinimą diskriminaci
jai; pritarimą trečiai partijai; 
priklausymą bent kokiai orga
nizacijai.

šaukėjuose yra:
Emanuel Celler, brooklynie- 

tis;
Arthur Klein,
L.eo Isacson,
Vito Marcantonio,
Adam Clayton Powell.

WILLIAMSBURG IR 
RIDGEWOOD

Konferencija Ūž ' Wallace 
Įvyks šį sekmadieni, gegužės 
9-tą, 1 valandą, 402 Keap St. 
(virš Republic Teatro).

Kviečia visas 8-to 
nio distrikto ribose 
eias organizacijas^ 
sudaro Green point, 
burgąs ir dideshė dalis Ridge- 
woodo.

Jeigu jūsų susirinkimas 
praėjo ar neatęjo, delegatų 
neturite, valdybos nariai pra
šomi atstovauti organizaciją 
patys ar gauti pavaduotoją.

kongresi- 
veikian- 

Distriktą 
Williams-

DANTŲ 'GYDYTOJAS Į

Dr. A. PetrikaĮ
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
Valandos; jj 

Penktadieniais uždaryta.

Skerdyklą Streikie- 
riams Labai 
Reikalinga Parama

Kelintas mėnuo streikuo
jantieji New Yorko skerdyklų 
darbininkai, kovodami už iš
laikymą unijos ir unijinių š tu
pu, gina visų reikalus. Ilgais 
maršavimais pikieto linijose, 
persekiojami, o kai kada dar 
apdaužomi ir areštuojami, yra 
pavargę. ’ Jie gautų moralinės 
ii- fizinės stiprybės, jeigu visi 
kiti darbininkai juos parem
tų komiku maisto ar doleriu.

Norintieji paremti yra pra
šomi aukas įteikti per savo 
organizacijos valdybą, nelau
kiant susirinkimų, nes strei- 
kieriams paramos reikia jau 
dabar. * ' S.

Trylika Šimtą Moterą 
Laukė Paprasčiausio 
Darbeh’o

Miestavai Service Commis-' 
sion paskelbus paieškojimą 
300 moterų ,valymo darbams 
įvairiose miesto įstaigose, su
sirinko 1,300 moterų. Deset- 
kai jų išlaukė eilėje visą nak
tį, kad turėti progą to darbo 
prašyti.

šios pirmosios, tai dar ne 
viskas. Miesto įstatymas rei
kalauja, kad paieškojimas 
būtų skelbiamas per tris die
nas, tad daleistina, kad dar 
šimtai, o ga] ir tūkstančiai ki
tų moterų įteiks prašymus.

Iš tų būsimų 300 darbų — 
81 yra pilno laiko darbai, su 
$1,200 fki> $1,380 algos me
tams, taipgi $660 pabrangusio 
pragyvenimo priedu. Dhlies 
laiko darbuose mokės $1,140 
su $180 priedu pabrangusio 
pragyvenimo lėšoms.

Aplikantes perki ausi n ėja 
Parkų Department© maudynių 
pastate, 533 W. 59th St., New 
Yorke.

Atrodo, kad mūsų, gerove 
pradeda slėptis už kampo, 
kaip kad buvo U00VGr’nįais 
laikais.

Tikisi Streiko
Prieš Privatiškast
Busy Linijas

Miestavoji Transportacijos 
Taryba \ praėjusi antradienį 
nutarė miestavų važiuotos li
nijų darbiniiikams pridėti po 
24 centus per valandą dau
giau mokesties. Jeigu unijis- 
tai priims, ant miestavii linijų 
išvengs streiko.

Pakėlimas algos įeitų galion 
liepos 1-mą. Paliečia 32,000 
organizuotų darbininkų. >

Tačiau dar užsilikusios pri- 
vatiškos šešios kompanijos vis 
dar nesusitarė su savo darbi
ninkais. Dėl to unija skel
bia, kad penktadienio popietį 
prieš tas,firmas pradės strei
ką, jeigu vis dar nebus susi
tarta su unija, šiose linijose 
dirba 7,300 darbininkų. Ap
tarnauja apie 3,500,000 kelei
vių.

Peter Kapiskas

Vilnies Suvažiavimas 
Jau Gegužės 9 d.

Kaip brooklyniečiams žino
ma, chicagiečiai * sveikino 
Laisvės suvažiavima su didele I *
suma dolerių. Taigi mes, 
brooklyniečiai ii* apylinkėse 
gyvenantieji Vilnies draugai 
ir simpatikai, turime pasvei
kinimais atsilyginti‘ su kaupu. 
Laiko* beliko nedaug, norintie
ji dar pasveikinti Vilnį atneš
kite dovaną Į Laisvės raštinę 
dabar. (

Parengime, kur Aido Cho
ras pastatė R. Mizaros parašy
tą veikalą “Ponas Ameriko
nas,” Vilnies suvažiavimą per 
mane sveikino su dolerinėmis 
A. Mureika ir A. Stripeika. 
Ačiū draugams. !G. K.

i______

Eksplozija Sudraskė 
Namą ir Užmušė 
Vieną Asmenį

Vienas asmuo užmuštas, 9 
kiti sužeisti ir daug liko be
namiais gaso eksplozijai su
draskius 4 šeimų namą Cun
ningham Crest, Queens. Taip- 
g-i pavojingai apgriautas gre
timas 2 šeimų namas. In
spektoriai sako, kad jis turės 
būti nugriautas.

Užmuštas Frank Lancina, 
perkraustytoj ų firmos darbi
ninkas. Jisai ir du kiti dar
bininkai norėjo Įnešti dideli 
pianą i sklepinį salionuką ta
me name, 75-10 — 197th St. 
Pianas užkliuvo ir nulaužė 
didžiąją gaso Įvadą. Staiga 
visame skiepe pasklido gasas.

Darbiniu Vai spėjo pranešti 
gyventojams, apie pavojų ir 
jie išbėgo iš namų, taipgi spė
jo užsukti mechaniškus deg- 
tuvus, o vienas nubėgo pa
šaukti susiedijoje dirbusius ga
so Įvedėjus, kad jie ties gatve 
užstabdytų Į tą namą gasą lei
džiančias dūdas.

Darbininkams skubiai dir
bant gasą uždaryti, trenkė 
eksplozija. Skridusi oru plyta 
pataikė Lancina ii- ant vietos 
užmušė: Vienas dirbusiųjų 
prie šaligatvio tapo numestas 
skersai gatvę,*o antrasis į prie
šingą pusę.' Nukentėjo keli 
kaimynai. Namo liko tik ši
puliai ir krūva plytų.

"“susirinkimai
MASPETH, N. Y.

LDS 14-tos ir LLD 138-tos kuopų 
svarbus susirinkimas jvyks geg. 6 
d., 8 vai, 56-58 — 61st St. Visi 
nariai prašomi atvykti, taip pat 
kviesti ir savo draugus, neą abi or
ganizacijos dabar veda kampanijų 
gavimui naujų narių.—V. Kanonas.

BROOKLYnTn’. y-
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 6 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St. Turėtų visi nariai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus balsavi
mas j LDS Centro Tarybą ir rinksi
me delegatus j LDS seimą, kuris 
jvyks liepos mėn. Clevelande. Tiesa, 
kandidatų nebus iš ko pasirinkt, nes 
tik po vieną ant baloto, bet kurie 
manote, kad nenorėtumėt pakėlimo 
mokesčių, tai turite pilną teise bal
suot prieš. Visa gerovė LDS priklau
so nuo visų narių. Taigi visi nariai 
dalyvuakite. Pradžia 7:30 v. v. — 
M. Stakovas, prot. sekr.' (106-107)

TONY’S
UP-TO-DATE *

BARBER SHOP 
į ANTANAS LEIMONAS 
3 Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL 
Degtiries, Vynai ir Alus 

RHFINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

, Tėl. EVergreen 4-8174

Paruoškime Savo Kultūrinį 
Centrą Atidarymui!

tinkamas vietas pianų, kėdžių, 
kitų rakandų. Dar yra ne
šveistų varinių durų, ranke
nų; nevalytų mažųjų kamba
rių, kririė visi bus reikalingi 
didelei mūsų'šeimai su vykus Į 
savo'šventę. Yra visokio dar
bo. Tad :

. Prašome didelės ir visokios 
talkos ši šeštadieni ir sekma
dienį, gegužės 8-tą ir 9-tą.

Namo Komisija.

Vilniai Sveikinimai
J. Weiss pridavė, surinkęs 

sveikinimus dienraščio Vilnies 
dalininkų suvažiavimui nuo 
sekamų draugų: W. Skodis 
$5, J. Weiss ir Ig. Urbonas 
po du doleriu, ir K. Bender* 
dolerį. Ačiū aukotojarnfc.

A. Bimba.

Laisvėje tilpusiame mūsų 
skelbime jau xmatėte, jog mū
sų kultūrinis centras — Li-( 
berty Auditorium — jau atsi
darė. Auditorijoje jau vyk
domi susirinkimai, pramogos, 
veikia bolinė ir restauranas. 
Kas dieną užeina šėrininkų ir 
svečių, o gale savaitės, šešta
dieniais ir sekmadiepiais jau 
Įvyksta ii' pusėtini sąskridžiai.

šiems mažiesiems apsieina
mą su tuo, kas jau paruošta.

, Tačiau gale šio mėnesio, 
29, 30 ir 31-mą dienomis 
įvyks oficialusis atidarymas 
mūsų centro. Į šias iškilmes 
ateis šimtai brooklyniečių šė
rininkų ir svočių, atvyks šim
tai ir iš kiti! miestų. Djdžių- 
ma kituose miestuose gyve
nančiu) šėrininkų savo Įstaigos* 
dar nėra matę. Atidarymo 
iškilmėse jų bus pirmoji pa
žintis su savo Įstaiga. Lai to
ji pažintis bus graži ir maloni.

REIKIA TALKOS
Paruošimui cęntro pasitikti 

tūkstančius svečių reikia viso
kios talkos. Reikia galutinai 
pagražinti sporto salę (gym
nasium), kad tiktų bankietui. 
Yra pernešioti-perkilnoti Į ati- 
Ė--------- —-------- ■■ . . : a

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. 

□--------------------------------------

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

\ *

/
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
\ • 

Brooklyn 11, N. Y.
I Tel. EVergreen 8-9770

JŪSŲ AKYS 

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI 

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis*

Jerome Hurwitz -b. s. a. o.
OPTOMETRISTAS 

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakara iki 8-tos — Penktadieniais uždara 

*■ i

Į • Man’s BULOVĄ.. . richly styled 
!! ...always accurate and depend- 
:: •feu. <514^

Įvairybė kostu- 
džiulerių. tuk
sėtai Elgin — 

Išdirblmo,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Now b the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51** pen and matching penciL 

The demand will be great ... so /void dia* 
appointment . . . choose tomorrow!

•17JO

ROBERT LIPTON
' Jeweler J

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Geg. 6, 1948




