
Vilnies Jubiliejinis Numeris.
Mūsų Pramogos.
LKM Spektaklis.
Patinka “Žagarės Barbora.”

Rašo R. MIZARA

Pirmąją Vilnies 
padidinta, pagra- 
jubiliejinis nume-

laida išėjo 
žinta. Tai 
ris, atžymėjęs 30 metu laik
raščio gyvavimo sukakti.

“Tai simboliška, kad šis ju
biliejinis numeris išeina Pir
mąją Gegužės,” rašo L. Prū- 
seika. “Nepaisant mūsą seny
vo amžiaus, j mus dvelkia 
gaivingas pavasaris. Pirmoji 
Gegužės yra simbolis darbi
ninkų kovų. Tų kovų gyvu 
simboliu yra Vilnis.

“Pavasario nuotaikoj mes 
jaučiamės pajaunėję. Ir žilas 
plaukas jau neatrodo taip ži
las.”

Rytoj, gegužės 7 dieną, či- 
cagoje Vilnies bendrovės ak
cininkai atžymės šią sukaktį 
visu ryžtu.

lietuviš-
didziau-
pramo-

Įpusėjus pavasariui mūsų 
pramogos salėse taipgi bai
giasi.

Tenka priminti, kad šiemet 
progresyvė lietuvių visuome
nė buvo gan veikli, turėjo 
daug kultūrinių pramogų, 
spektaklių, koncertų

Progreso priešai, 
kieji kryžiokai, dėjo 
siu pastangų mūsų
goms pakenkti, bet jiems tai 
nepavyko ir nepavyks.

Verta sužymėti kai kurias 
pramogas, įvyksiančias šį sa
vaitgalį :

Gegužės 6 dieną:
Montello (Mass.) Lietuvių 

Liuosybės Choras rengia savo 
koncertą.

Sekmadienį, gegužės 7 d. i
Hartfordo aktoriai Water

bury) suvaidins veikalą “Ne 
vykusi Meilė.”

Sietyno Choras Newark o 
statys operetę “Sylvia.”

Brook lyno Lietuvių Ka’bos 
Mokyklėlė Liberty Auditori
joj statys spektaklį “Proga 
Kiekvienam.”

Gaila, kad LKM ir Siety
no Choro pramogos supuola 
tą pač’ą dieną. Yra žmonių, 
kurie būtų norėję dalyvauti 
abiejose pramogose.

Vieną dalyką pramogų ren
gėjai privalo žinoti: bukli 
apdairūs, nes kryžiokai gali 
savo “kultūrą” parodyti.

Didžiojo Niujorko lietu
viams primintina tai: skaitlin
gai dalyvaukite LKM spek
takly;’.

ši mokyklėlė vaidina žymų 
vaidmenį ir ji vaidins dar žy
mesnį, jei visuomenė parems 
jos darbus.

Mokyklėlės vadovas, Juozas 
Byronas, aną dieną skundėsi, 
kad mokyklėlė permažai gau
na talkos iš mūsų veikėjų.

Sekmadienį parodykime, 
• kad mums rūpi tas darbas, 

kuri dirba jaunieji.

Jau keletas padorių dipukų 
Laisvėje ir Vilnyje pradėjo 
reikšti savo pasipiktinimą lie
tuviškų kryžiokų “žygiais”— 
puolimu mūsų kultūrinių pra
mogų.

Jie tačiau dar nedrįsta iš
stoti atvirai, po raštais nau
doja slapyvardžius.

Suprantame jų būklę ir jų 
metodą pilnai pateisiname.

Aną dieną vienas skaityto
jas labai džiaugėsi Jono Mo
lio straipsniu, tilpusiu Laisvė
je, apie Žagarės Barborą.

—Perskaitęs tąjį straipsnį, 
daviau dar keturiems savo 
kaimynams, kurie Laisvės ne
prenumeruoja,
man. —— Po to išsikirpau ir 
laikausi.

Taip ir reikia! Kiekvieną 
svarbesnį raštą geriausia išsi
kirpti ir, progai pasitaikius, 
duoti kitiems žmonėms skai
tyti.

Jonas Molis — retas žurna
listas ■
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MacArthur atmetė Sovietų 
protestą prieš karines 
amerikonų hazes Japonijoj
Užreiškė, jog Amerika palaikys 
ten karui paruoštas bazes

Tokio. — Amerikinis ko-' stovyklas-bazes Japonijoj 
mandierius japonijai, ge
nerolas MacArthur šiurkš
čiai atmetė Sovietų protes
tą, kad Jungtinės Valstijos 
iš naujo atsteigia karines 
lėktuvų ir laivyno bazes 
Japonijoj ir jos saloj Oki- 
navoj.

Gen. MacArthur, atsaky
damas į protestą, užreiškė:

“Amerikonai ir anglai 
vis palaikys Japonijoje pil
nai paruoštas bazes bet 
kokiam atsitikimui, kol tik 
Japonija bus okupuota. 
Tai tik jų komandierių da
lykas” (o ne Sovietų).

Sovietinis generolas Kuz-
* ma Derevianko, narys tal

kininkų komisijos Japoni
jai, protestuodamas raštu, 
sakė:

“Amerikonai, atkurdami 
karines lėktuvų ir laivyno

Dauguma japonų unijų 
eina su komunistais

London. — Komunisti
nis judėjimas Japonijoj vis 
smarkiau plinta, — pareiš
kė atsilankęs čia japonų 
krikščionių vadas d r. T. 
Kagawa, protestantų kuni
gas.

Kalbėdamas presbyterijo- 
nų bažnyčios atstovų suva
žiavime Londone, Kagawa 
pranešė, kad daugiau kaip 
pusė visų darbo unijų Ja
ponijoje remia komunistus.

Japony policija verčia 
studentus klausyt jankiy

Tokio. — Japonijos val
džia įsakė policijai nuslo- 
pint studentų demonstraci- 

į jas prieš amerikonus “švie
tėjus.”

Premjeras Yošida liepė 
ištirt Tohoku universitetą. 
To universiteto studentai 
sukėlė demonstraciją prieš 
amerikoną dr. Walterį Eel- 
Isą, kada jis ėmė smerkti 
komunizmą ir reikalavo 
pavaryt visus komunistus 
profesorius. Japonai stu
dentai baubimais ir nieki
nančiais šauksmais nuvijo 
tą kalbėtoją nuo pagrindų.

Dr. Eells yra narys ame
rikinės valdybos japonams 
šviesti.

■ Japonų valdžia praeitą 
ketvirtadienį privarė poli
cijos į Yamagatos Univer
sitetą, kur Eells kalbėjo. 
Policija saugojo jį nuo stu
dentų demonstracijos.

POLITINIAI AREŠTAI 
TURKIJOJE

Ankara, Turkija. —Slap
toji turkų policija suėmė 7 
tariamus komunistus. Tarp 
suimtųjų yra ir vienas Tur
kijos valdininkas. Jie 
šaukti “svetimo 
agentais.”

ap- 
krašto

Kas jo straipsnių neperskai
to, didžiai nusiskriaudžia.
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laužo bendrąjį talkininkų 
nutarimą, kad Japonija tu
ri būti nuginkluota.”

Gen. Derevianko prašė 
MacArthurą, paaiškinti, 
kodėl taip daroma.

Gen. MacArthur pavadi
no Sovietų protestą “nesą
žininga propaganda arba 
grubijoniška provokacija,”

MacArthuras sakė, kad 
Japonija, girdi, “visiškai 
nuginkluota” pagal talki
ninkų komisijos nutarimą 
Tolimiesiems Rytams. Kar
tu jis pabrėžė, kad Japoni
jos sala Okinava neprik
lauso nuo jokios tarptauti
nės komisijos, o tiktai nuo 
Jungtinių Valstijų.

Amerikonai ypač smar
kiai ginkluoja Okinavą ir 
žada' visuomet palaikyti 
joje karines bazes.

Visos Suomijos unijos 
grasina streikuoti

Helsinki, Suomija.— Dar
bo unijos ruošiasi visuoti
nam streikui ateinantį pir
madienį. Socialistų vado
vaujamos unijos taipgi ža
da streikuoti.

Jau kelinta' diena strei
kuoja geležinkelių trauki
nių mašinistai ir ugniaku- 
riai, reikalaudami pagerin
ti pensijas. O kad valdžia 

‘draftavo juos armijon 
baustinai įsakė dirbti 
to kilo protesto 
prieš valdžią.

Dabar dirba tik 
žinkeliečiai, kurie 
nauja karinius 
traukinius iš Porkkalos.

Visos planuojančios ge- 
neralį streiką unijos reika
lauja pakelti algas tiek 
kiek pabrango maistas 
kiti reikmenys.

ir
, dėl 

streikai

aptar- 
Sovietu v

ir

su Sovietu
sakė senato-

atsakė, jog

Trumanas sakė, kad 
gerėja taikos viltis

Washington. — Kores
pondentai užklausė prezi
dentą Trumaną, ar gręsia 
greitas karas 
Sąjunga, kaip 
rius Tydings.

' Prezidentas
Tydings per daug nuogąs
tauja. Iš savo pusės, Truma
nas pareiškė, jog didėja vil
tis išvengti karo ir susitai
kyti. Jis pastebėjo, kad da
bar mažiau karo pavojaus, 
negu 1946 metais.

Manoma, jog taip kalbė
damas Trumanas bandė nu
raminti daugėjančius ame
rikiečių balsus, šaukiančius- 
vengti karo.

(Ant rytojaus po tų pre
zidento pareiškimų pradėjo 
smukti Wall Stryto šėrai.)

ORAS. — Ūkanota, 
niaukę, lietus.

apsi-

Dienraščio XXXII.

Vėliausios Žinios
Ki-

I Reuther mažai ką teišgavo 
Chryslerio darbininkams, 
streikavusiems 100 dienų

Seoul, Korėja. — Rieti-1 esą “dar ne per vėlu.” 
nės Korėjos prezidentas Čiangas bijo, kad 
Syngman Rhee atsišaukė į nijos liaudininkai - komu- 
Jungtines Valstijas, pra- nistai galės užimti ir pas- 
šydamas naujos' greitos ka
rinės pagalbos, ypač lėktu
vų. Jis pasakojo apie pa
vojų iš šiaurinės Korėjos.

Pietinė Korėja yra Ame
rikos kontroliuojama. Šiau
rinė Korėjos pusė yra Liau
dies Respublika.

FORMOZA.—Kinų čiang 
Kai-šeko tautininku seimas 
Formozos saloje šaukėsi1 
daugiau karinės ir politinės ji seimo nariai išbėgo lau- 
pagalbos iš Amerikos, kol kan.

Jungtinių Tautų vadai šaukia 
rytus - vakarus susitaikyt

kęs administracinis Jung- j mintas 
tinių Tautų komitetas išlei- dalyvavo: 
do atsišaukimą j visas ša
lis, kad dėtų visas galimas 
pastangas taikai išlaikyti.

Tas Jungt. Tautų komi
tetas įspėja, jog dabartinis! 
šaltasis karas tarp vakarui 
ir rytų (Apierikos ir Sovie
tų Sąjungos) gręsia perei
ti į karštąjį pasaulinį karą. 
Komitetas sako, kad per 
ramias derybas galima bū
tų išvengti tokios baisios 
nelaimės. Tai būtų didžiau
sias , patarnavimas visos 
žmonijos gerovei.

AUDĖJŲ UNIJA IŠRINKO 
RIEVE’S PRIEŠININKĄ

Rieve’sj>oston. — CIO Audėjų i senojo pirmininko
Unifpš suvažiavimas slap
tu 'balsavimu išrinko uni
jos pirmininku George Bal- 
danzi, kuris iki šiol 
vice-pirmininku.

Ligšiolinis unijos 
mininkas Emil Rieve 
į pirmininkus savo kandi- 
data Marianą Bishopą, bet 
prakišo.

Už Baldanzi paduota 1,- paskubos didinimą.
038 balsai, o už Bishopą j
tik 742. J skirtumų tarp

Baldanzį rėmė daugiau- ir Rieve. Abudu yra reak- 
delegatai iš audyklų- cininkai, progresyvių uni- 

verpyklų, kuriems įkyrėjo jistų persekiotojai. -z<

buvo

pi iš
piršo

šia

šios

Phila. pilnėtai ragina 
uždraust atomp bombas

Philadelphia. — Eilės vy
rų įr moterų pikietavo fe
deralinės valdžios rūmus, 
reikalavo uždraust atomi
nes ir hydrogenines bom
bas. Pikietą suruošė 
organizacijos:

Philadelphios Moterų 
Korfiitetas dėl taikos; Ry
tinė^'Pennsylvani jos Darbi
ninkų Komitetas dėl Tai
kos L"Bhiladelphijos Jauni
mo Taikos organizacija ir 
komitetas Konferencijos 
dėl Taikos, Darbų ir Pilie
tinių Teisių.

Denver, Colorado. —čio- 
naitinis Susirūpinusių Pi
liečių Komitetus surinko 
šimtus parašų po prašymu 
uždrausti atomines bom
bas. Prašymas bus pasiųs
tas prezidentui Trumanui 
ir Kongreso vadams.

kutinę tautininkų tvirtovę 
—Formozą.

BONN, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenauer savo seime 
įtarė, kad Sovietai vis dar, 
girdi, laiką pusantro milio- 
no vokiečiu belaisviu.

Vienas komunistų atsto
vas pakilo atsakyti Adenau
eriui. Tuomet visi dešinie-

Rime, Kur paga- 
tas atsišaukimas,

Trygve Lie, generalinis 
Jungtinių Tautų sekreto
rius; Jaime Torres Bodet, 

| direktorius Kultūrinės ir 
{Mokslinės Jumgt. Tautų 
organizacijos; David Mor
se, direktorius Tarptauti
nės Darbo Organizacijos; 
Norris E. Dodd, direkto
rius Jungt. Tautų Organi
zacijos dėl Maisto ir Žem
dirbystės; 
Pasaulinio 
ninkas ir kt.

Eugene Black,
Banko pirmi- 

sauvališka mašina.
Suvažiavime per valandų 

valandas “pešėsi” Rieve’s 
šalininkai su Baldanzio rė
mėjais. Baldanziniai nuro
dinėjo, kaip Rieve susitar
davo-su fabrikantais nerei- 
kalaut darbininkams algų 
pakėlimo ir nepaisydavo 
darbininku skundu l v prieš

Tačiaus, nėra pamatinių
Baldanzio

Admirolas pataria Amerikai 
nesmarkaut atom-bombomis

New York. — Amerikos 
admirolas Allan E. Smith 
įspėjo, kad jeigu kiltų ato
minis karas, tai Jungtinių 
Valstijų miestai galėtų 
skaudžiau nukentėti nuo 
atom-bombų, negu Sovietų 
miestai.

Adm. Smith kalbėjo ban- 
kiete Australu . Draugijos 
ir, 

(C

laimėti 
ginklu, 
bomba, 
same 
atmeta 
galima 
kokiu vienu specialiu gink
lu.”

Admirolas Smith karo 
metu buvo amėrikinio lai
vyno štabo vadas Pacifiko 
Vandenyne, fronte prieš 
japonus.

tarp kitko, pareiškė: 
Šiais laikais negalima 

karo jokiu vienu 
taigi nė atomine 
Kariniai vadai vi- 
pasaulyje bendrai 
įsivaizdavimą, būk 
būtų karą laimėti

Susitarė be algos pakėlimo 9 
tik už senatvės pensiją

Detroit. —Walteris Reu
ther, CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, susitarė su Chrys- 
lerio auto korporacija už
baigti 100 dienų streiką be 
jokio algų pakėlimo dar
bininkams. Vienintelis uni
jos vadų “laimėjimas,” tai 
kad korporacija pasižadėjo 
įvesti senatvės pensiją to
kiomis sąlygomis:

Sulaukusiems 
amžiaus ir pas 
dirbusiems per 
darbininkams 
mokės tiek senatvės pensi
jos, kad jie gautų iki $100 
per mėnesį, įskaitant ir 
darbininko gaunamą valdi
nę senatvės pensiją (So
cial Security). Pavyzdžiui, 
jeigu darbininkas gaus $35 
valdinės pensijos per mė
nesį, tai kompanija pridės

65 metų
Chrysler]

25 metus
kompanija

FBI atėmė atominiam 
mokslininkui pasportg

New York. — Amerikos 
valstybės departmentas bu
vo davęs pasportą jaunam 
atominiam mokslininkui 
Edwardui M. Corsonui ke
liauti į Franciją ir duoti 
paskaitas Francūzų Moks- 89 tūkstančiams Chrysle- 
lo Akademijai. Bet ketvir- r\° darbininkų balsuot, ar
tadienį FBI slaptosios po
licijos agentas atėjo viešbu- 
tik pas Corsoną ir atėmė 
iš jo pasportą.

Prof. Corsonas andai pa
rašė laišką žurnalui Phy
sics Today, užginčydamas 
kaltinimą, kad atominis 
Anglijos ' mokslini n k a s 
Klaus FucKs šnipinėjęs So
vietams. Manoma, jog dėl 
to laiško ir atimtas Corso- 
nui pasportas.

Remington užginčija, 
kad esąs komunistas

Washington. — Neame- 
rikinės Kongresmanų .Veik
los Komitetas vėl pasišau
kė kvosti Williama W. Re- 
mingtoną, prekybos de
partment© valdininką. Ko
mitetas klausinėjo Reming- 
toną, ar jis buvo ar yra 
komunistas. Remingtonas 
užginčijo tą įtarimą.

1948 metais Remingto
nas buvo kvočiamas pagal 
šnipės Ližės Bentley pasa
ką. Ližė, pasakojo, kad jis 
karo metu išdavinėjęs So
vietams karinius Amerikos 
sekretus.

•
Tada prezidentinė ištiki

mybės komisija ištyrė Re- 
mingtoną, surado jį nekal
tu, ir jis buvo sugrąžintas 
į prekybos department© 
tarnybą.

Neamerikinis Kongres
manų Komitetas dabar 
šaukia liudyti prieš Re- 
mingtoną du kitus šnipus, 
išmestus iš Komunistų Par-
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$65. Tad ir susidarys $100.
Kompanija pripažįsta 

CIO uniją kaip bendrą dar
bininkų atstovą deryboms 
su samdytojais, bet nepri
pažįsta unijinės darbavie
tės (šapos).

Kompanija atskaitys iš 
darbininkų algų duokles į 
unijos iždą (check off), 
bet kiekvienas darbininkas 
turės pasirašyti, kad jis 
sutinka su duoklių atskai
tymu.

Bus įvesta sveikatos ap- 
drauda, į kurios fondą ly
giomis mokės samdytojai 
ir darbininkai.

Sutartis bus 3 metams, 
ir tik po pusantrų metų 
nuo jos pasirašymo galės 
unija pradėti derybas dėl 
algos pakėlimo.

Paaukštinimus darbe 
kompanija ir toliaus skirs 
pagal vadinamus “užsitar- 
navimus,” o ne pagal iš
dirbta metu skaičių. V 4. €

Vienas sutarties parag
rafas palieka kompanijai 
teisę išmest iš darbo tuos 
kurie dalyvaus 
be unijos vadų užgynimo.

Ši sutartis bus leidžiama 

>
streikuose

reikalavo pakelti

užgirt ją ar atmest.
Pradėdami stręiką, dar

bininkai 
algą 38 centais valandai, 
leidžiant pakėlimo dalį į 
pensijas įdkaityt.

Kuomet jie streikavo, tai 
visi kiti CIO Auto. Darbi
ninkų Unijos nariai buvo 
apdėti mokesčiais streikui 
remti — po dolerį per 12 
savaičių. Tokiu būdu sudė
ta 7 itiilionai dolerių, o 
streikierių paramai išleista , 
tik apie 3 milionus.

Kompanija įtarė Reuthe- 
rį ir kitus aukštuosius va
dus, kad jie, girdi,

liais mokesčiais 
daugiau pinigų.

tyčia 
kad specia- 

gautų

Australu ‘Darbiečiai’ remia 
biliu prieš komunistus

Sydney, Australija.—“So
cialistai” Australijos Dar
bo Partijos vadai iš esmės 
užgyrė premjero Menzies 
sumanymą seimui, kad už
darytų ir uždraustų Komu
nistų Partiją ir artimas 
komunistams organizaci
jas. ' k

Darbo Partijos vadai, ta
čiau, siūlo pataisyt Men
zies sumanymą taip, kad 
valdžia turėtų teisme įro
dyti, jog asmuozar organi
zacija turi ryšių su komu
nistiniu judėjimu.

Premjero Menzies pasiū
lymas reikalauja, kad pa
tys kaltinamieji įrodytų, 
jog jie nesusidėjo su jokia 
komunistine veikla. > !

r
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Vilniaus Vyskupija Baltstogėje.
New York Timeso korespondentas Varšavoje, Edward 

A. Morrow, aną dieną pateikė smulkesnių savo laikraš
čiui žinių apie tą sutartį, kurią neseniai Lenkijos vysku
pai pasirašė su vyriausybe. Toji sutartis, atsiminkime, 
Vatikanui labai nepatinka ir jis, sakoma, žadąs jos ne
pripažinti. h

Laisvėje buvo paduotas minėtos sutarties turinys, to
dėl čia jo nekartosime. Užtenka priminti, kad ši sutar
tis jau skelbiama viešai katalikų bažnyčiose. Tačiau, žy
mi Mr. Morrow, prie sutarties buvo padaryti du pridėč- 
kai, priedai, kurie dar vis nėra viešai paskelbti.

Kas tie do priedai?
Korespondentas mano, jog vienas priedas yra toks: 

panaikinti dvi vyskupijas — Vilniaus ir Lvovo.
Vilniaus vyskupas, anot korespondento, gyvena Balt

stogėje (Bialostoke), o Lvovo — Lubaczow mieste.
Pasirodo, jog Lenkijos katalikų dvasiškija dar vis ne

išsižadėjo Vilniaus ir Lvovo! Vilnius, — jau prieš dešim
tį metų buvo grąžintas Lietuvai, o Lvovas, — Ukrainai.

Tiek Vilniuje, tiek Lvove lenkų pasiliko labai mažai: 
jie repatrijavosi Lenkijon: Vilniaus lenką?, sakoma, dau
giausiai apsigyveno Silezijoj.

Bet Lenkijos katalikų dvasiškija dar vis palaikė Vil
niaus ir Lvovo vyskupus — “generolus be armijų,” — 
kuriems valstybė turi mokėti algas. Matyt, Lenkijos ka
talikų hierarchija dar vis galvoja, kaip tūli kiti siaura
kakčiai: užeis karas, na, ir Vilnius bus grąžintas Lenki
jai, todėl reikią palaikyti jam vyskupas.

Tačiau Lenkijos liaudies vyriausybė kitaip į tai žiūri 
ir ji, matomai, pareikalavo į sutarties priedą įdėti abie
jų vyskupijų panaikinimą. Vilniaus vyskupija yra, bet 
ji yra Lietuvoje, tai kam reikalinga popierinė vyskupija 
Lenkijoj?

Ir Mokytojai.
Šiomis dienomis Niujorko mokyklų superintendentas 

Dr. William Jansen be niekur nieko suspendavo aštuo
nis miestą vų mokyklų mokytojus unijistus. Penki sus
penduotieji yra vidurinių mokyklų (high school) moky
tojai, o trys — pradžios.

Visi aštuoni mokytojai priklausė Teachers Union (Mo
kytojų Unijai) lokalui 555-tam.

Už ką gi šitie mokytojai buvo suspenduoti?
Už tai, kad jie atsisakė pasakyti, ar priklauso komu

nistinei partijai, ar ne. Mokytojai skelbė, kad priklausy
mas ar nepriklausymas politinei partijai yra jų asmeni
nis reikalas, todėl jie turi teisę nepasakyti.

Tuomet Jansenas vienu rankos mostu juos suspenda
vo. Neužilgo suspenduotiems bus suruoštas teismas, o 
Dr. Janseno teisme jau “visko galima tikėtis.”

Matyt, Dr. Jansen bus pasiryžus šiuos ilgai tarnavu
sius visuomenei žmones visai iš darbo pavaryti.

Turime atsiminti, kad šitiems mokytojams net ir Dr. 
Jansen neprimeta nieko bloga mokykloje. Jie tik kalti
nami priklausyme komunistų partijai. Ar jie priklauso, 
ar ne, mes nežinome, bet čia tai ir nėra svarbu.

Svarbu čia tai, kad raganų gaudymas pradėtas jau ir 
* miestavose mokyklose ir jis pradėtas ne juokais.

Mokytojai, kurie skleidžia mokyklose rasizmą, palai
komi, o tie, kurie ištikimai vaikus moko, bet kurie prik
lauso savo profesijos unijoje ir ten yra veiklūs, perse
kiojami, puolami.

Ką gi visa tai rodo, jei ne fašizmo kojos įkėlimą į mu
sų mokyklas, į jaunosios gentkartės auklėtuves?

Mokytojų unija prieš šį Dr. Janseno žygį griežtai pro
testuoja; protestuoja ir Amerikos Darbo Partija; pro
testuoja kiekvienas padorus žmogus, kuris nekenčia fa
šizmo.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
VILNIAI 30 METŲ

Dienraščio Vilnies pir
mosios gegužės laida padi
dinta. Tai specialė laida, 
atžymėjimui Vilnies 30 
metų sukakties. Apie tą 
svarbų savo laikraščio įvy
kį Vilnies redakcija rašo 
vedamajam straipsnyje:

I
Kada pradėta “Vilnis” 

leisti, Chicagoje ir abelnai 
Amerikos lietuviuose d a r 
aiškiai veikė keturios srovės 
—mes, katalikai, socialistai i 
ir tautininkai. »

Dabar fakte to nėra. Tei
sybė, vardai tebeliko, bet 
Amerikos lietuviai pasidali
nę tik į dvi srovi — mūsų ' 
ir kataliku. “Socialistai,” 
kuriems ir pirmiau tas var
das netiko, visai prisiglaudė 
prie katalikų, taip ir tauti
ninkai. Nei vieni, nei kiti 
savistovaus veikimo neturi.

i
Būtų klaida sakyti, k a d 1 

visi Amerikos lietuviai jau 
yra aiškiai politiniai nusitei
kę. Daugelis žmonių yra 
nepartiniai. Dalis jų niekur 
neveikia, kiti tai su' vienais, 
tai su kitais dalyvauja, o kai 
kurie abiejų pusių parengi
mus lanko.

Bet faktinai veikiančios 
yra tik dvi srovės — pažan
gioji ir atžagareiviškoji.

Kada pradėjome “Vilui” 
leisti, Chicagoj pažangioji 
srovė buvo daug silpnesnė, 
neskaitlinga, šiandien jinai 
yra skaitlinga, galinga. 
Prieš ją susibūrė visos kitos 
srovės — faktinai. iš trijų li
kosi viena, klerikalų vado
vaujama srovė.

“Vilnis” irgi ėjo tik sa
vaitiniu laikraščiu, paskui, 
tačiau, padažninta du kartu 
savaitėj, pagliau tapo dien
raščiu ir savo įtaką ir tira
žą žymiai išplėtė.

“Vilnis” pradėta leisti 
siaučiant reakcijai, pokari
niame periode, kaip ir da
bar. Tarptautinė situacija 
tačiau tuomet buvo žymiai 
kitokia.

Tarybų Sąjunga, apie 
163,000,000 žmonių, jau tu
rėjo kitokią santvarką. Jai 
tačiau teko sunkiai grumtis. 
Jos teritorija gerokai “ap
karpyta.” Pabaltijo šalys 
valdėsi nepriklausomai. Da
lis Ukrainos Lenkijai pri
skirta .

Kada pradėjo darbininkų 
kovos atslūgti, TSRS buvo 
ypač sunku kovoti už gyvy
bę.

Šiandien jau visai kitaip. 
Pati TSRS turi apie 200,- 
000,000 gyventojų. Pabal
tijo kraštai jau yra tarybi
nėmis respublikomis. T a 
dalis Ukrainos vėl grįžus 
prie TSRS.

Rytinėj ir Centralinėj Eu

Didmiesčio Gyventojai.
Preliminariniai daviniai, surinkti surašinėjant gyven

tojus, skelbia, jog Didysis Niujorkas šiuo metu turi apie 
7,750,000 gyventojų.

• Buvo tokių didmiesčio patrijotų, kurie skelbė, būk 
Niujorke žmonių gyvena virš 8,200,000, bet pasirodo, 
kad jie klydo.
• Kaip ten bebūtų, mūsų miestas dar vis yra didžiau
sias Amerikoje. Darbininkų judėjimas čia taipgi platus 
ir gyvas, — didesnis nei kuriame kitame mūsų krašto 
mieste.

Niujorkas turi Wall Strytą ir Park Avenue, bet Niu
jorkas turi ir Bowerę — pačią didžiausią.koloniją žmo
nių, visiškai gyvenimo pakirstų ir vadinamų “bomais.”

Trijų Didžiųjų Suvažiavimas.
Sekamą savaitę Paryžiuje įvyks “trijų didžiųjų” suva

žiavimas. Bus ten mūsų valstybės sekretorius Dean 
Ache’son, bus ten ir Anglijos Bevinas, bus ten Prancūzi
jos Schumanas. •

Neatrodo, tačiau,4kad šitie trys užsienio reikalų mi- 
: nistrai galės ką naujo pasaulin įnešti. Nereikia manyti, 

kad jie bandys šaltąjį karą likviduoti.
• Šaltojo karo likvidavimui reikėtų .šaukti keturių di

Skelbusieji visos savaitės pasniką protestui prieš H- 
bombąr nariai Fast for Peace Komiteto tyliai sėdi 
ant Pentagon pastato laiptų, Washingtone. Pentagon, 

kaip žinia, yra vyriausias karo - viršenybės centras.

džiųjų suvažiavimas. •
Mums rodosi, reikšmingas dalykas bus tas, kad seka

mą savaitę į Maskvą vyks Trygve Lie, Jungtinių Tautų 
sekretorius.^Jis ten bandys matytis su Stalinu ir kal
bėtis apie prašalinimą pavojaus taikai.

O kad pavojus šiandien taikai yra, nieks negali už-' 
ginčyti. - . . >

ropoj veikia liaudies val
džios.

Pusė Vokietijos laikosi su 
TSRS ir liaudies šalimis, 
taip ir pusė Korėjos.

Po antro pasaulinio karo, 
kuriam,e TSRS suvaidino la
bai svarbų vaidmenį fašiz
mo sumušimui, ji žymiai su
stiprėjo. Ir 1905 metais at
imtos iš jos teritorijos Toli
muose Rytuose dabar jau 
sugrąžintos jai.

Kinija su 500,000,000 gy
ventojų jau ’irgi yra toj pu
sėj, fronto linijos, kurioj yra 
TSRS ir liaudies šalys.

šiuo laiku apie pusė pa
saulio jau atmetus kapitalis
tinę santvarką, kuria naują 
santvarką.

Kitoje pusėje eina kovos: 
savitarpio varžytinės už do- 
minaciją, tautų kovos už ne
priklausomybę, klasinės ko
vos.

Po antrojo pasaulinio ka
ro daug kas pasikeitė. Pir
miau TSRS priešai dar sva
jojo, kad tarybinė sistema 
nesilaikys, kad .ji grius “pir
mas sunkenybes sutikus.”

Laike karo tačiau paaiškė
jo, kad TSRS gali atlaikyti 
pačias didžiausias sunkeny
bes . Čia geriausia įrodyta, 
kad jos žmonės savo val
džią uoliai remia; ir kad in
dustriniai, technikiniai šalis 
dideliai prasisiekus.

Moksliniai TSRS tiek pa
kilus, kącl ir atominės ener
gijos tyrimuose, jos naudo- 
jimwi ir taikos ir karo rei
kalams,'-. neatsiliko ir nuo 
toliausia technikiniai nuėju
sių Jungtinių Amerikos 
V aisti jų.

žymi pakaita, kiek tai lie
čia, mūsų išeiviją, yra ir 
Lietuvoje nusikratymas fa
šistinio režimo.

Lietuvoje žymiai pakilo 

Ar bent vieną tos hialdos 
atvers?

Šiomis dienomis spaudo
je pasirodė du svarbūs 
pranešimai apie komunis
tus. Vienas sako, kad šian
dien pasaulyje turime par
tiniai organizuotų 25 mili
jonus komunistų. Tai labai 
didelė armija. Daugiausia 
jų randasi Tarybų Sąjun
goje ir Kinijoje. Taip pat 
labai didelės partijos Fran- 

jcūzijoje, Italijoje ir Vokie
tijoje. Toliau nurodoma, 
kad šiandien komunistų į- 
takoje bei vadovybėje ran
dasi aštuoni šimtai milijo
nų gyventojų, arba vienas 
didelis trečdalis visų pasau
lio žmonių. Tai, sakoma, 
stebėtinai smarkiai išau- 

i gęs sąjūdis. Reikia atsimin-

apšvieta, literatūra, menas. 
Kas tik naujo ir gero Lie
tuvoje dabar sukuriama, 
mums nelengvai prieinama. 
Tam kol kas trukdo šaltasis 
karas, sunkesnis susisieki- , 
mas, bet tas juk praeis.

Jau ir dabar gauname ži- j 
nių, literatūros kūrinių.

Mūsų spaudai tai yra gera 
paspirtis, juo labiau dėl to, i 
kad amerkiečiai lietuviai la
bai domisi savo tėvų kraštu, ■ 
nori apie jį juo daugiau ži
noti.

Amerikos darbininkų ju
dėjimas irgi žymiai stipres
nis dabar, kaip buvo 30 me-i 
tų atgal.

CIO suorganizavimas bu- I 
vo labai didelis žygis. Svar-! 
bu, kad apie 7,000,000 dar-' 
bininkų naujai sutraukta į ! 
darbo, unijas, dar svarbiau, ! 
kad tos unijos yra industri
nės, o ne amatinės.

Teisybė, CIO vadovybe da
bar virtus demokratų poli
tikos vykdymo organu, bet j 
CIO unijos vistiek vaidina : 
svarbią rolę darbininkų ju- ' 
dėjime.

Niekados pirmiau Ameri
koj nebuvo 15,000,000 dar
bininku darbo unijose.

Teisybė, dar stokuoja vie
nybės. CIO ir ADU veikia 
kas sau. Be to, yra nepri
klausomos unijos angliaka
sių, elektros ii- radijo darbi
ninkų, mašinistų, ge.lžkelie- 
,čių. ii’ kelios mažesnės.

Sujungus visas į vieną, fe
deraciją, į vieną kūną, pa
sidarytų milžiniška jėga. 
Bet darbo unijose yra tokiu 
viršininkų, kurie mažiau rū
pinasi darbininkų judėjimo 
stiprinimu, kaip senų politi
nių partijų palaikymu.

Vis dėlto virš 15 milionų 
organizuotu darbininkų yra 
didelė

i ti, kad pradžioje šio šimt
mečio apie komunistinį ju
dėjimą niekas nė n'e kalbėjo.

O štai kitas pranešimas. 
Vieną dieną visose katali
kų bažnyčiose buvo laiko
mos mišios ir meldžiama
si, kad gerasis dievas paim
tu ir visus komunis. atvers
tų prie religijos ir suvestų į 
parapijas. Meldėsi daugiau 
kaip trys šimtai milijonų 
katalikų. Tai buvo labai 
galinga malda. Nuo jos ne 
tik žemė, bet ir dangus tu
rėjo sudrebėti. Taip man 
atrodo.

Bet kokie rezultatai? 
Kiek tų komunistų atsiver
tė? Ar girdėjote, kad dėl tų 
trijų šimtų milionų maldų 
būtų kur nors vienas tuzi
nas partinių komunistų me
tę savo partijas ir įstoję į 
parapijas?

Man apie ■ tai neteko gir
dėti. Veikiausia negirdėjo- 

| te ir jūs.
Juk jeigu nors vienas 

komunistas kuriame nors 
pasaulio kampe būtų vie- 

:šai pareiškęs, kad jis meta 
savo partiją, stoja į parapi
ją tik, todėl, kad girdėjo 
tris šimtus milijonų katali
kų meldžiantis, kad iš prie
žasties tų galingų maldų 
dievas jį paveikė ir įsakė 
atsiversti, tai komercinė 

' spauda būtų didžiausiomis 
raidėmis su džiaugsmu 
pranešus. Bet nepranešė. 
Tai reiškia, kad tos visos 
maldos buvo veltui. Tų visų 
maldų pats katalikų dievas 
nepaisė. Vadinasi, laikas 
buvo veltui praleistas.

Kaip dabar tą dalyką iš
aiškins mūsų ‘ klerikalinė 
spauda? Ką pasakys Drau
gas, Darbininkas ir Ame
rika, kurie taip dažnai

Klerikalų spaudoje skai
tau pranešimą, kad Chica
goje šiomis dienomis Ame
rikos lietuviai susilaukė 
dar dviejų jaunų kunigų. 
Leonardas Juozas Vaišvi
las buvo įšventintas gegu
žes 3 dieną, o Pranas Kelp
šas dar bus įšventintas ge
gužės 14x dieną. Du nauji 
kunigai vienam mieste!

Be to, reikia žinoti, kad 
jau keletas lietuvių kunigų 
pribuvo iš Vokietijos, kai
po pabėgėliai nuo Lietuvos i prie savo temos apie; kuni- 
žmonių.

Manoma, kad dar koks stovi, jų jau 
pustuzinis atvažiuos iš VoY daug. Jau dabar tarpe jų 
kietijos. ' eina smarkios varžytinės.

Taigi, Amerikoje lietuvių I Senieji kunigai nelaukia 
kunigų armija smarkiai j naujų kunigų. Bet jie irgi 
padidėjo. . Tas ' tikintiems! turi problemą: ne nuo 
žmonėms , sudaro svarbią 
problemą. Naujų parapijų 
nebesikuria, • nes nebėra 
dirvos. Daugelis senųjų pa
rapijų taip pat merdi. Pa
rapijonai pasenę ir pavar
gę. Esamieji kunigai skun- mas turėtų 
džiasi, kad nebelengva iš parapijose. Lai jauni vyrai 
senųjų parapijonų turtus ieško kitų profesijų, o ne
susikrauti. , Jeigu žmogus 
ir numeta dolerį, tai prie 
jo prideda tuziną piktų žo
džių'kunigėlio adresu.

Naujieji ir jaunieji kuni
gai turės susirasti vietą, 
arba vyskupai turės suras
ti jiems vietą senosiose
parapijose. Parapijonams 
tenka, tuo būdu, laukti pa
didėjusių išlaidų klebonijų 
ir kunigų užlaikymui. Ne
išvengiamai kunigai dary
sis nachališkesni ir lakam- 
nesni, kai pajus, kad reikia 
SusiaurinU savo išlaidas, 
nes įplaukos susimažins.

Labai daug vilties deda
ma ant “dipukų.” Jie, mat, 
jaunesnio, .daugumoje, am
žiaus žmonės. Daugelis jų 
dar nėra tiek daug patyrę 
apie kunigų sauvaliavimą, 
tai jie, manoma, ir taps ge
rais, ištikimais in duos- 
niais parapi jonais. Taip 
bent galvoja senieji kuni
gai. Tuo bent pasikliauji 
jaunieji kunigai, užsivilk- 
dami juodą sutoną. Jie 
mano, kad per daugelį, 
daugelį metų naujieji imi
grantai bus tiesiog neišse
miamas šaltinis klebonijų 
ir parapijų įplaukoms.

Štai kodėl tokiu nesvie
tišku ryžtu kunigai nau
juosius imigrantus (dipu
kus) verbuoja į parapijas. 
Nepaleidžia nė vieno. Ne
nori, kad nors vienas jų 
praspruktų pro jų užstaty
tą bučių. Tam pavartoja į- 
vairiausias priemones. Kle
bonijų agentai jau prie lai
vų pasitinka dipukus ir 
varo tiesiai į savo bučių. 
Parapijose varoma smar
kiausia propaganda už į- 
rašymą naujakurių į para
pijas. Pavartojama ir gąs
dinimo priemonė. Įkalba
ma' dipukams, kad jie ne
gaus darbo, kad jie bus lai
komi raudonaisiais ir Ame
rikai neištikimais, jeigu 
neįsirašys į parapiją. Ir 
taip, aišku, retas kuris di
pukas netampa kunigu au
ka:

Bet iškyla klausimas, 
kaip ilgai bus gerais, duos- 
niais ir ištikimais parapi- 
jonais šitaip su verbuoti 
naujieji imigrantai? Rei
kia žinoti, kad labai dide
lis skaičius jų yra laisva
maniai, jau gerokai para
gavę mokslo, skaitę knygų. 
Bažnytinės apeigos ir reli- 

pabrėžia maldų galybę? 
Nekantriai lauksiu išaiški
nimo.

Pusėtinai Nusivylęs 

2 pus!.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—ŠeštadL, Geg. 6, 1950

gija jų nebegali sužavėti. 
Jeigu iš baimės ar su ki
tais kokiais išrokavimais 
jie ir išsiima parapijos kny
gutę, nueina išpažintin ir 
pabučiuoja kunigėliui ran
ką, tai tik laikina padėtis. 
Jie bėgs nuo kunigų prie 
pirmos progos.

Kiti • čia pagyvenę apsi- 
švies. Prie jaunų, žmonių 
laisvamaniška apšvieta

Todel aš i ir vėl grįžtu

gus. Kaip dąbar dalykai 
turime per

jų 
priklauso kunigų kiekis. 
Kunigus ruošia ir skiria 
vyskupai., NoH nenori, vys
kupas atsiuntė tam pagel- 
bininką ir turi priimti.

Man atrodo, šis klausi- 
būti iškeltas

siveržia į kunigus ir nedi
dina parapijonams naštos. 
Lietuviai parapijonai turė
tų pareikalauti vyskupų, 
kad per kokį ateinantį de
šimtmetį neturėtų būti į- 
šventinamas nė vienas lie
tuvis kunigas. Toks mora-
toriumas būtų visapusiškai 
naudingas. Jį galėtų, jei ne 
viešai, tai slaptai, paremtu 
ir senieji kunigai, kurie sa
vo parapijose lengvai apsi
dirba ir nereikalauja jokių 
page! bininkų.

Susirūpinęs Lietuvis.

Liaudininkai Hainane 
suėmę 85,000 čiangininky

Formoza. — New York 
Times korespondentas pra
neša, jog Kinijos komunis- 
tai-liaudininkai užkariavo 
faktinai visą Hainan salą, 
turinčia 13,500 ketvirtainiu 
mylių plotą ir. virš 3 milio
nų gyventojų. J

Čiang .Kai-šeko tautinin
kai skelbia, kad 40,000 jų 
kariuomenės ištrūkę iš tos 
salos. O kas atsitiko su ki
tais 85,000 tautininkų ka
reivių Hainane? Supranta
ma, kad vieni perėjo į liau
dininkų pusę, o kiti tapo 
suimti.

Sen. Connally numato ko
munistų laimėjimą Formo- 
zoj ir pietų Korėjoj.

Washington. — Demok
ratas senatorius Tom Con
nally rašo žurnale Natio
nal Readers Digest, jog Ki
nijos komunistai - liaudi
ninkai galės užimt Formo- 
zos salą, paskutinę Čiang 
Kai-šeko tautininkų tvirto
vę.

Connally, pirmininkas 
Senato užsienių reikalų ko
miteto, taipgi numafi), kad 
korėjiečiai komunistai ga
lės užvaldyt ir pietinę Ko
rėjos pusę, kurią ameriko
nai kontroliuoja.

Bet Jungtinės Valstijos 
griežtai laikys karines savo 
pozicijas prieš komunistus 
Filipinuose, Japonijoj ir 
japonų saloj Okinavoj, kaip 
sako senatorius Connally.

Glasgow, Škotija. —-Kon
servą tai-dešiniej i laimėjo 
miestinius Glasgow rinki
mus prieš Darbo Partijos 
kandidatus.

Praga. — Pranešama, 
kad Albanija teisia 6 jugo
slavus, kaip karinius Tito 
šnipus ir kenkėjus.
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Atostogų Mokyklai Programa

NATALJA SOkotoVA

Tarybų Šalies Vaizduojamasis Menas
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Naujas Darbo Pakilimas

Balandžio 30 d., Worcester, Mass., 
įvykusiame Atostogų Mokyklos reikalu 
pasitarime, tarta galutinas žodis mokyk
los programos klausimu. Ten buvo jau 
ne vien LMS 2 ir 3 apskričių pasitari
mas. Geriau sakant, įvyko kaip ir kon
ferencija mokyklos reikalu. Veik, visos 
Worcesterio lietuvių pažangiosios kuopos 
ir organizacijos prisiuntė savo išrinktus 
atstovus ir sykiu prisidėjo prie Atostogų 
Mokyklos paruošimo. Kas buvo atskirai 
New Yorko ir Worcesterio apylinkėse 
diskusuota, sumanyta, tai visa suvesta 
į daikta, bendrai padiskusuota ir nutar
ta įvykinti.

Ypatingai džiuginantis reiškinys, kad 
ne tik Mass, valstijos LMS 2 apskritis, 
ten veikianti meno vienetai, bet ir broliš
kos organizacijos dedasi prie mūsų vasa- 
.rinės mokyklos ivykinimo ir jos progra
mos pateikimo. M-es tikimės, kad ir New 
Yorko apylinkės broliškos organizacijos 
ir kuopos veiks sykiu su meninėmis gru
pėmis.

Mokyklos programa
Gal žymiausias šių metų Atostogų Mo

kyklos programoje padaryta pakeitimas, 
tai pertvarkymas kursų taip, kad mo- 

. kykla būtų instruktyvė ne tik meno mė
gėjams, bet kiekvienam veikėjui, kiekvie
nam organizacijos nariui. Šių metų mo
kykla bus ne tik. mokinimo, bet ir teore
tinių, istorinių ir kultūrinių informaci
jų teikėja. Jos kursai taikomi taip lygiai 
jaunimui ir senimui.

Mokyklos kursai šia vasarą bus viena 
valanda trumpesni. Kiekvieną dieną tu
rėsime sekamas mokymosi sesijas: 1) 
Muzikos — 1J vai., 2) dramos — 1 vai., 
3) Lietuvos istorijos, kultūros, meno — 
1 vai., 4) liaudies šokiai — lį vai.

Vakarai bus sunaudoti žaislams, liau
dies šokiams, taip pat svečių kalboms ir 
kitiems įvairumams.

Kursas Lietuvos Istorijos
Lietuvos istorijos, kultūros ir meno 

kursas yra naujas. Šis kursas ir taiko
mas kiekvienam, kas siekia platesnės 
kultūrinės apšvietus. Šis kursas per dvi 
savaites sudarys 10 lekcijų, bus vedamas 
prelekcijų ir diskusijų formoje. Jo turi
nys sekamas:

1 Lietuvių tautos istorija nuo pradžios 
iki paskutinio išdalinimo 1795 metais.

2 Nuo išdalinimo (1795) iki Lietuvos 
valstybės atsteigimo 1918 metais.

3 Lietuva nuo 1918 ,iki 1940 metų.
4 Nuo 1940 m. iki šių dienų.
5 Lietuviška spauda ir literatūra nuo 

Mažvydo “Katekizmo” iki “Aušros.”
6 Nuo “Aušros” iki 1940 metų.
7 Tarybinė lietuvių literatūra.
8 Lietuvos teatras ir kitas menas: 

Nuo pirmojo sceninio spektaklio 1899 
metais iki šių laikų.

9. Pirmieji lietuviai Amerikoje, jų 
spauda, organizacijos iki šių laikų.

10 Mūsų dabartis ir ateitis: išvados iš 
praeities ir nauji uždaviniai.

Dramos ir Muzikos Kursai
Dramos ir muzikos kursai taip pat ne

bus tik gryno muzikos arb^ vaidybos mo
kinimo. Muzikos kursas, manoma, teiks 
ir bendro žinojimo apie muziką, įvairius 
kompozitorius, jų kūrybą, turinį. Taip 
pat duos informacinių ir teoretinių žinių 
apie Amerikos liaudies muziką, dainas. 
Ypatingai bus kreipiama atyda į mūsų 
Chorų vadovybę, jų spektaklių ruošimus 
ir lavinimą chorvedžių.

Taip lygiai ir dramos kursas bus krei
piamas į tai, kad teikti praktikinių ir te
oretinių žinių vaidintojams, režisieriams. 
Šiame kurse ras pagrindinį supratimą 
mūsų teatrinių spektaklių ruošėjai ir jų 
pildytojai. Dramos kursas pateiks pačius 
reikalingiausius principus režisūros, 
kaip paruošti draminis veikalas scenai, 
kaip lavinti pačiam ir kitus lavinti.

|fc^.part pagrindinių vaidybos ir režisū- 
tos principų, dramos kurse bus pateikta 
prelekcija dramaturgijos klausimu. Bū
tent, draminių veikalų rašymo teorija ir 
technika.

Ir liaudies šokių kursas bus kreipia
mas į tai, kad jame dalyvaujanti galėtų 
tapti liaudies šokių vadovais, instrukto
riais.

Kas dabar seka?
Mes turime mokyklos programą. Mes 

jau žinome, kad mokykla įvyks rugpjūčio 
mėnesį, nuo 7 iki 20, Worcesterio lietu
vių Olympia Parke. Greitu laiku bus iš
siųsta registracijos blankos ir kitos in
formacijos Atostogų Mokyklos reikalu. 
Mes jau pradedame mokyklos dalyvių, 
studentų organizavimą. Atostogų Mokyk
los studentais gali ir privalo būt kiek
vienas ir kiekviena — organizacijų na
riai ir veikėjai. Šių metų mokyklos kur
sus gali lankyti jaunametė dukra ar sū
nus ir taip lygiai jų tėvai.

Ne tik meno mėgėjų grupės, bet ir vi
sos lietuvių organizacijos gali ir privalo 
duoti stipendijas (scholarships) savo na
riams dalyvauti Atostogų Mokykloje. Pa
vieniai, kurie tik gali, reikia raginti da
lyvauti mokykloje1. Studentų organizavi
mas reikia pradėti jau dabar.

Mes ir šiais metais turime sukelti sti
pendijų fondą, iš kurio būtų galima teik
ti parama tiems, kurie nedirba ar lanko 
mokyklas. Mūsų organizacijos ir pavie
niai kviečiami šio talkon. Kaip matome, 
šių metų Atostogų Mokyklą turime pada
ryti didesne turiniu ir skaičiumi.

V. Bovinas.

LMS Veikla
L. JONIKAS

Tik Progresyviai tą Tegali Padaryti
Nelyginant to cigarečių garsinimo, 

LMS “something has been added.”
Pastaruoju laiku bent pora LMS vie

netų, Liaudies Teatro grupės, užsimojo 
plačioms gastrolėms atlankyti didesnes 
Amerikos lietuvių kolonijas su teatrališ
kais veikalais.

Rytuose tą atlieka Brooklyno Liaudies 
Teatras, o vidurvakariuose panaši meno 
mėgėjų grupė — Chicagos Lietuvių 
Liaudies Teatras.

Rytiečiai labai pasekmingai gastrolia
vo savo teritorijoje jau ne su vienu vei
kalu. Bene geriausių pasekmių turi nau
jausia Rojaus Mizaros pjesė “Nesusipra
timas.”

Tą patį veikalą chicagiečiai mėgėjai, 
vadovybėje Jono Jokubkos, statė keliose 
vietose vidurvakariuose.

Tas tik prie vieno susiveda: Tik pro
gresyviai Amerikos lietuviai pajėgia pa
laikyti ir auklėti lietuvių liaudies meną 
išeivijoje. Jokia kita srovė negali su mu
mis susilyginti!

Kaip su mažesnėm kolonijom?
Koncertinės ar dramos gastrolės rei

kalauja tam tikro kiekio išlaidų. Mes ne
same ant tiek turtingi, kad galėtume neš
ti lietuvišką liaudies meną ir kultūrą 
akių užsimojimu, neatsižvelgiant į lėšas.

Ir štai, man rodos, sveikas pasiūlymas, 
atėję^ nuo veterano menininko ir poeto 
Jurgio Žebrio. Jis siūlo LMS Centrui nu
filmuoti geresnius veikalus ir paskui ro
dyti ir tokiose kolonijose, kuriose “gyvų” 
aktorių gastrolės neapsimokėtų finansi
niai. LMS Centro Komitetas tą sugestiją 
rimtai svarstys sekamam savo posėdyje.

Menininkių organas
Pagaliaus, po ketverių metų rūpestin

go ruošimosi, LMS pradėjo leisti savo 
mėnesinį žurnalą — “Liaudies Menas — 
The People’s Art.”

Trecias numeris, jau pastoviu pavadi
nimu, šiuo momentu randasi skaitytojų 
rankose (jei neužkliuvo kur pašte). Du 
pirmieji LMS mėnesinio organo nume
riai išėjo “daugiavardžiais.” Tiek laiko 
tęsėsi vardo parinkimo konkursas. Paga
liaus, pirmiausiai pasiūlytas brooklynie- 
čio meno veterano Jono Juškos, o vėliau 
konkurse gavęs didžiumą balsų, LMS or
ganas “pakrikštytas” pastoviu pavadini-

Kuo giliausias ryšys su liaudies gyve
nimu, su pažangiomis visuomeninio iš
sivystymo tendencijomis, yra įkuriama
sis tarybinės meno kultūros ir josios pa
grindinio metodo — socialistinio realiz
mo principas.

Geriausieji jš 1949 metais sukurtų me
no kūrinių, atskleidžią tapyboje, skulp
tūroje ir grafikoje liaudies įvaizdį, jos 
darbą, jos žygdarbius, jos idealus, dabar 
apvainikuoti aukštu apdovanojimu — 
Stalininėmis premijomis. Šiemet garbin
gą apdovanojimą nusipelnė visų rūšių 
vaizduojamojo meno meistrai, pradedant 
monumentalistais — grandiozinių skulp
tūrinių - architektūrinių ansamblių au- • 
toriais, ir baigiant Azerbaidžano TSR 
liaudies dailininkais, kurie sukūrė nuo
stabų savo gražumu kilimą, skirtą J. 
Stalino septyniasdešimtmečiui. Kilimo 
dydis — 70 kvadratinių metrų. Į jo kom
poziciją įeina 70 siužetinių atvaizdų — 
portretų, peizažų, emblemų, taip ištisi 
paveikslai, pasakoją apie azerbaidžanie
čių tautos gyvenimą, apie didvyrišką ta
rybinės liaudies vado J. Stalino revoliu
cinę veiklą.

Būdingiausioji pokarinio laikotarpio 
tarybinio meno ypatybė yra audringas 
jaunų talentų augimas. Tai reiškinys, 
kritęs į akis grandiozinėje Visasąjungi
nėje dailės parodoje 1948-1949 metais, 
atsispindėjo ir nutarime dėl Stalininių 
premijų paskyrimo. Plejada jaunų tapy
tojų gavo aukštus apdovanojimus už įžy
mias drobes — “Nugalėjusios Tėvynės 
triumfas” (M. Chmielka), “J. V. Stali

niu — “Liaudies Menas — The People’s 
Art.”

Kaip su išlaikymu?
Amerikos lietuvių išeivijos istorijoje 

yra buvę pradėta leisti desėtkai spaudos 
leidinių — desėtkai yra jau “mirę.”

Ar pajėgsime išlaikyti — ir gerinti 
.— menininkų mėnesinį organą? Tikėki
te, kad LMS Centro Komitete tas klau
simas buvo labai rimtai svarstomas bene 
per ketverius metus. Pagaliaus priėjome 
išvados: Keli tūkstančiai lietuvių liau
dies meno mėgėjų lengvai gali išlaikyti 
savo mėnesinį organą!

Ir neapsivylėme! Tiesa, pirmuosius 
tris numerius išleisdami turėjome šiek 
tiek nuostolio. Bet tas lengvai bus pa
dengta narinėmis duoklėmis ir aukomis. 
O vėliau—bus lengviau. Jau ruošiamės 
paduoti prašymą antros klasės teisių. 
Tas sutaupins ne tik daug darbo atskirai 
rankom adresuojant šimtus siuntinių, 
bet ir persiuntimo lėšas. Esame tikri, 
kad, pamatę trečiąjį numerį “Liaudies 
Meno — The People’s Art” žurnalo, šim
tai liaudies meno mėgėjų užsiprenume
ruos, pasimokėdami $2 už metinę prenu
meratą. Tada gausime antros klasės tei
ses ir sutaupinsime daug laiko ir lėšų.

Kiekvienoje kolonijoje, kur ir nėra pa
stovios meno organizaęijos. randasi liau
dies meno entuziastų. Tos kolonijos turė
tų užsisakyti menininkų organo kopijų 
platinimui. Tą privalo padaryti mūsų 
progresyvės organizacijos — LLD, LDS 
kuopos, kultūrinės organizacijos, moterų 
klubai, ir t.t.

Kalbant atvirai
Pirmuosius du numerius pasiuntėme 

net neatsiklausę LMS vienetom platini
mui. Nuo nekuriu gavome nusiskundi
mus, kad žurnalas perbrangus — 25c ko
pija. Tie draugai, matyti,* tebegyvena 
1940 metais. Palyginkite kainas ant bile 
ko, kiek mokėjote 1940 metais ir kiek už 
tą patį daiktą mokame šiandien. Pama
tysite, kad kainos ant visa ko pakilo nuo 
100 iki 300 nuoš.

Atvirai ir nuoširdžiai pasakysime: 
Kiekvienas egzemp. mums lėšuoja su 
virš 19 centų. Spaustuvės ekspertų ap- 
skaitliavimu, 8 nuoš. spausdinių susieik- 
voja. Taigi, jei ir kiekviena atspausdin
ta kopija atneštų 25 centus, ir tai vos 
vos išeitume “lygiom.” Tikėkite manim, 
menininkų mėnesinis organas pradėtas 
leisti ne pasipelnymo tikslais, o puoselė
jimui lietuvių liaudies meno išeivijoje.

Ko prašome:
Viena, ko prašome visų lietuvių, liau

dies meno mėgėjų: Susipažinkite su nau
juoju lietuvių menininkų organu; parei
kalaukite kopijos pas savo apylinkės cho
ro, dramos grupės ar kitos kultūrinės or
ganizacijos. narį. Pamatę ir susipažinę — 
užsiprenumeruokite. Tik du doleriai me
tams, dvylika numerių. Pavienė kopija 
tik 25c.

nas kreiseryje,” “Molotov” (Puzirkovo), 
“Duona” (T. Jablonskajos), “Maskvos 
priešakiniai žmonės” (V. Jefanovo su 
jaunų dailininkų grupe). Drauge su gar
siais skulptoriais apdovanoti jauni, kurių 
vardai pirmą kartą pasidarė žinomi tik 
1949 metais — A. Faidiš-Krandijevskis, 
V. Gigai is, L. Kęrbelis ir kiti.

Įsidėmėtina, kad ne tik pirmaujantie
ji meistrai, bet jaunieji dailininkai, ku
rie savo trisdešimtmetį minėjo kartu su 
tarybine šalimi, mene sėkmingai išspren
džia labai svarbias temas, gyvai jaudi
nančias visą tarybinę liaudį. Mūsų laikų 
didžiausiųjų žmonių Lenino ir Stalino 
įvaizdžiai įkvepia m-eno meistrus įžymių 
veikalų sukūrimui. Garsieji žmonės, už
tikrinę pergalę ir šalies suklestėjimą: 
kolūkiečiai — gausių derlių meistrai, 
narsūs didvyriai - kariai, darbininkai- 
stachanovininkai įkūnyti tarybinių tapy
tojų ir skulptorių kūriniuose.

Jaunieji Ukrainos dailininkai M. 
Chmielko ir V. Puzirkovas — monumen- 
talistai iš pašaukimo. Jie puikiai kom
ponuoja masines scenas, ryškiai piešia 
stalininės mokyklos karvedžių portretus, 
teisingai ir jaudinančiai perduoda visa
liaudinį džiaugsmą Pergalės dienomis.

Labai būdinga toji aplinkybė, kad ta
rybinėje šalyje paskutiniaisiais metais 
praktikuojamos kūrybinės dailininkų 
bendradarbiavimo grupės, kuriose jauni
mas telkiasi apie savo dailės mokyklos 
mokytoją. Šitokio kolektyvinio darbo vai
sius yra dabar Stalinine premija pažymė
tasis didelis paradinis V. Jefanovo, S. 
Dudkino, K. Maksimovo, V. Ciplakovo 
paveikslas “Maskvos priešakiniai žmonės 
Kremliuje.” Šios kūrybiškosios grupės 
vadovas, akademikas V. Jefanovas — 
mūsų šimtmečio vienmetis, jauniausias 
dalyvis J. Kugačių — Spalio vienmetis. 
Paveikslas lydimas daugelio puikių por
tretų, kuriuos nupiešė kiekvienas šio 
puikaus dailininkų bendradarbiavimo da
lyvis. Visi portretai — o jų per šimtą — 
yra paruošiamieji etiudai dideliam pa
veikslui. Tačiau tų portretų kokybė, psi
chologinių charakteristikų ir rašto pačios 
manieros užbaigimas tokie, kad juos rei
kia traktuoti kaip meno kūrinius, turin
čius savarankišką ir be to, didelę reikš
mę portretinės tapybos išsivystyme. Tai 
— portretai tarybinės šalies patriotų, pe
dagogų, socialistinės gamybos darbo žmo
nių.

Paveikslas, nupieštas jaunų dailinin
kų V. Jefanovui vadovaujant ir vienijęs 
sudėtingoje, bet vieningoje kompozicijo
je didžiulę portretinę suitą, aiškus savo 
idėja, iškilmingas, puošnus savo spalvo
mis. Jis atskleidžia džiaugsmingą nuotai
ką žmonių, susirinkusių Kremliaus Geor
gijaus salėje, kai Maskvai buvo įteiktas 
Lenino ordinas Maskvos 800-mečio gar
bei.

Daug pastangų tarybiniai dailininkai 
padėjo, kad mene sukurtų įvaizdį teigia
mo didvyrio, kuriame būtu sukoncentruo
ti geriausieji tipingi priešakinių tarybi
nės šalieą kolūkiečių bei darbininkų bruo
žai.

Daugelio tokios rūšies kūrinių tarpe 
išsiskiria gavę Stalininę premiją jauno
sios ukrainiečių dailininkės T. Jablons
kajos ir vieno seniausių Maskvos daili
ninkų G. Gorielovo paveikslai. Jablons- 
kaja parodė merginas-kolūkietes, surin
kusias gausų derlių. Laimėtosios perga
lės džiaugsmas — .štai pagrindinė Jab
lonskajos paveikslo" “Duona” idėja. Žiū"

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Padėka
DR. JONUI J. KAŠKIAUČIUI 
Didysis už visos žmonijos laisvę 
Kovotojas, didysis ne tik medicinos 
mokslo žmogus, bet ir lietuviškos 
literatūros kūrėjas — poetas, 
man iš Europos persikėlus, 
kad galėčiau dirbti dar 
šviesos ir tiesos nepažinusiai 
iš seniau 'atvykusiai Lietuvos 
Tarybų liaudžiai, 
nuo nacių karo sukurtom vėtrom, 
suvargusiam, ištiesė pagalbos 
ranką- mažučiam kūdikėliam; 
kilnia parama sušelpė karo 
vėtrų suvargusius mažuliukus.

Ačiū, Didysis Žmogau!
Jūsų Poetas Vargo Juzis.

Šiaulių Apskrities Kolūkiuose

ŠIAULIAI, kovo 21 d. — 
Šiaulių valsčiaus “Pirmyn” 
žemės ūkio artelės kolūkiečiai 
pranešė apie pasiruošimo pa
vasariui užbaigimą. Jie su
tvarkė žemės ūkio inventorių, 
nupirko daug mineralinių trą
šu, išvalė sėkla.

Pirmininkas Vladas Daujo
tas pareiškė:

—Partijos ir vyriausybės 
nutarimas yra naujas įrody
mas rūpinimosi žemdirbių 
gerove. Mums iškelti aiškūs 
uždaviniai: gerai pasiruošti ir 
Įvykdyti pavasario sėją, išau
ginti gausų derlių. Mes šiais 
metais sėsime tik veislinėmis 
sėklomis ir trumpesniu laiku, 
negu pernai; nusausinę pel
kes, žymiai išplėšime pasėlių 
plotą, padidinsime ilgapluoš- 
čių linų, cukrinių runkelių ir 
kitų technikinių kultūrų pasė
lius. Mes numatėme taip pat 
Įdiegti žalienfnes sėjomainas, 
dirbtinai apdulkinti rugius, 
jarovizuoti grūdinių kultūrų 
ir bulvių sėklą.

Daugumą laukurdarbų mums 
atliks Šiaulių traktoriai. 
Mes užtikrinsime mašinų vai
ruotojams netrikdomą mašinų 
darbą, duosime priemones 
degalams ir tepalui atgabenti.

Racionalizatorius 
Vincas Šklenikas

KAUNAS, kovo 21 d.—Prie 
moteriškų šilkinių kojinių yra 
pridedama tos pat spalvos 
siūlų špūlelė adymui. “Ko
lono” kojinių fabrikas popie
riaus gaminių artelėse užsa
kydavo specialius plokščius 
kartonėlius siūlų vyniojimui. 
Fabriko šaltkalvis Sklenikas 
padarė specialu prietaisą, su 
kurio pagalba kartonėliai ga
minami vietoje iš popieriaus 
atliekų. Racionalizatorinis pa
tobulinimas sutaupo žymią 
pinigų sumą.

Prieš kelias dienas Vincas 
šklcnikas sukonstruavo auto
matinę mašinėlę siūlams vy
nioti. šis automatas, užvy
niojęs reikiamą siūlų kiekį, 
siūlą nukerpa ir skambučiu 
duoda ženklą. Siūlu ilgis nu
statomas pagal reikalą, šis 
originalus automatas, atpalai
davo 3 darbininkes nuo ran
kinio darbo ir fabrikui duos 
20.000 rublių metinės ekono
mijos. ~ V. Mikalauskas.

Vilniaus Aikščių ir
Gatvių Rekonstrukcija

VILNIUS, kovo 21 d, — 
Pradėta Didžiosios gatvės ir 
Rotušės aikštės grindinio re
konstrukcija. Į vietą suvežta 
150 tūkstančių bituko plyte
lių, pagamintų Kauno “Bi
tuko” Įmonėje, o taip pat ir 
kita medžiaga. Gatvės grin
dini sudarys 20 centimetrų 
betono pagrindas, o viršum 
jo — bituko plytelių klojinys. 
žymiai bus praplėsti šaligat
viai. Ties “Spalio” kino te
atru ir priešais Valstybinės 
filharmonijos rūmus bus įreng
tos aikštės lengvosioms maši
noms stovėti.

šiais metais bituku numaty
ta iškloti 6 tūkstančiai kva
dratinių metrų grindinio.

Vilniaus betono fabrike 
Įrengiamas asfalto cechas, 
šiuo metu- čia montuojama as
falto masės parengimo maši
na, prisiųsta iš Briansko kelių 
mašinų gamyklos. Cechas ga
lės pateikti per valandą 58 
kubinius metrus asfalto. Gau
tos taip pat didelio pajėgu
mo asfaltavimo mašinos.

šiais metais numatyta as
faltuoti Geležinkelio stoties 
aikštę ir Marytės* Melnikaitės 
gatvę. Tašytais akmenimis 
bus toliau grindžiama Kos
ciuškos gatvė.

Iš viso šiais metais Vilniaus 
aikščių ir gatvių grindiniui 
paskirta 3 kartus daugiau lė
šų, negu praėjusiais metais.

Peiping. — Kinijos liau
dies valdžia uždraudė daug
patystę.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Geg. 6, 1950
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Tarybų Šalies Vaizduojamasis Menas

(Tąsa)
— Šitie!
Tada, įsižiūrėjęs obeliečius, įgaliotinis 

sustabdė juos ir, spausdamas ranką Ig
notui ir Kirstukienei, paklausė:

— Tai jūs, draugai, iš provincijos? 
'Jūs manęs laukiat? Atleiskit, teks dar 
rytojaus palūkėt!

Ignotas atidavė paštą.
— Dėkui, dėkui. Aš dar turiu čia pa

sitari mėlį tokį: žmones sukviesti laukia. 
O jūs iš kelionės juk? Pasilsėkit, numi- 
kit, teks dar čia kelias dienas pabūt! Jau 
atleiskit. Šį vakarą jau taip ...

Ir jis nuėjo laiptais, braukdamas ran
ka aukštyn sušukuotus plaukus. Ir tas 
rankos mostas kažką priminė Ignotui: 
“Nagi matytas! Kaipgi!... Tiktai — 
kur? Ar ne Petrograde? . .

— Koks jau čia be vakaras, — murm
telėjo Kirstukienė.

Iš tikrųjų jau buvo po dvylikos. Di
džiulio klubo namas gyvavo ir šią vėly
vą nakties valandą: visur vaikštinėjo 
žmonės su raštais ir su ryšuliukais, vis 
skubėdami, vis patekom.

Prievaizdas kaišiojo galvą čia į vieną, 
čia kitą kambarį, kol pagaliau nurodė 
vietą Kirstukienei ir paliko ją, prisakęs 
susirasti guolį ir laukti ryto.

Ignotą jis patalpino siaurame ir ilga
me koridoriuje, kur visu pasieniu ant 
parketo buvo priklota šiaudų. Kai kas 
jau miegojo, kailinėliais arba kariška 
miline apsiklojęs. Kai kas šnekučiavo, ir 
įvairių kalbų nuotrupos pynėsi Ignoto 
ausyse. Nuostabus to namo sujudimas, 
nuostabus tas daugiakalbis ūžimas, nesi
liaujantis visą naktį... Ir vėl Ignotas 
gyveno tą patį, kas jau kartą buvo iš
gyventa septynioliktais metais Petrapi
lyje. Jis pakišo maišiuką po šiaudais pa
sienyje, pasidarė tokiu būdu priegalvę, 
atsigulė aukštielninkas ir, nesumerkda
mas akių, išgulėjo taip ilgą valandą, vi
sokiausių prisiminimų ja'ūdinamas.

— Matai! — sakė kažkoks gerai pa
žįstamas, bet kažkodėl neatspėjamas bal
sas. — Matai, kaip partija veda: pataiko 
tokią vlandą, kad visi darbininkai žmo
nės giminėm virsta. Visi — kaip broliai! 
— Ir Ignoto mintys vėl sugrįžo prie įga
liotinio: “O juk tasai ingaliotinis — ma
tytas! Tikrai matytas! Pas Norbą maty
tas. Putiloviečius mokė... Su palerina, 
tamsiais akiniais, juodakis! Kaipgi! — 
Juodakis! Aš jam rytoj pasakysiu! Pasa
kysiu !...”

Su ta« mintimi jis užmigo...
* * *

Įgaliotinis buvo Karolis Požėra, biržė- 
nas. Išskaitęs visus Ignoto jam įteiktus 
raštus, jis kai ką prisiminė apie darbą 
Petrapilyje ir kitą rytą, vėl susitikęs su 
svečiais, paklausė Ignotą:

— O, draugas, nepasakysi, ar kartais 
nesimatėm mes kur?

Jis sėdėjo nedideliame kambarėlyje, 
visai tuščiomis sienomis, už paprasto, vo
kišku laikraščiu pridengto staliuko ir, 
pakėlęs galvą nuo popierių, pažvelgė į 
kalvį nuostabiai gyvomis akimis. Ignotas 
plačiai nusišypsojo, atsakydamas:

— Taigi, pas brolį Norbą Petrograde, 
■prie Putilovo zavodų....

— Vadinas, — draugas Varkalinskas?
— Taip jau išeina. .

■ Lyg iš naujo susipažinę, jie šypsoda
miesi ilgai kratė vienas kitam rankas:

v — Mat, kaip vėl susieita!...
— Kaip pasižiūriu, tai draugas visai 

toks, kaip ir tada, kad ir be palerinos, be 
.lazdos, be akinių ... — įsidrąsinęs tarė 
Ignotas. — Ar jau akinių, draugas, ne- 
benešioji?

Karolis skardžiai nusijuokė:
— Ar akinių? Che-che-che!... Ne, ne- 

benesioju. Čia nebereikia. Čia kitoniškas 
reikalas.. . Tenai dėl tų akinių ir pra- 

- manė Juodakiu. Kaipgi! Narvos rajonas, 
• Tentelevo!... Ir su pelerina vaikščiojau, 
'ir su lazda. Pamenu. Menkas toks butu
kas buvo: vis pakaušį atkrėsdavau dury
se, o koridorėly visada tamsu... Che-che- 
che ... Kaipgi, tas pats, tas pats ... Na, 
O brolį ar seniai matei ?

Norbertas dirbo Vilniuje nuo vidurva
sario, ir Čia pat Ignotas išgavo iš Karo
lio pažadą suvesti jį su broliu. Tada Ka- 
tdlis ėmė smulkiai klausinėti Ignotą, vis

ką užrašydamas į siaurutį sąsiuvinėlį, 
išplėšdamas kiekvieną prirašytą lapuką 
ir tvarkingai dėdamas juos vieną po ki
to stirt-elėn šalia rašalinės. Klausinėjo jis 
apie ginkluotus pasipriešinimo būrius 
miškuose, apie sugrįžėlius iš Rusijos gi
lumos, apie belaisvių stovyklas, apie sam
dinio algą, apie žemės ūkio darbininkų 
skaičių, apie didžiažemius ir dvarinin
kus, žodžiu, — apie viską, ką tik galėjo 
Ignoto galva išlaikyti toje įvykių maiša
tyje. Kalvis jam atsakinėjo palengva, 
stengdamasis visa smulkiai prisiminti. 
Pagaliau jis net įsikarščiavo:

— Apie mūsų gyvenimą ką čia daug 
kalbėt... Vyžiniai mes... Kaip tada par
ėjau šienapjūtėj, taip ir stojau padieniu 
samdinyku ... Biednam žmogui ūlyčioj 
— nei pakrutėt, nei kvapo atgaut. Se
niau buožei buvo bernas,'merga, na, dar 
koks piemuo ar pusbernis, o dabar kad 
išponėjo: kas buožynė — tai palivarkas! 
Dvarysta! Kad jie prasmegtų!... Po ša
linėm, kibimuos’, visur — duobės, visur 
slėpinykai. Grūdai sukasti... Duonos nc- 
inpirksi, o šamarliakas — upeliais bėga. 
Po penkis pūdus antsyk užraugia .. . Ne- 
išsipagirioja arštai, akių nepraplėšia. .. 
Badmiriai žalias varpas skynė, bulves 
dar kaip žirniukas didumo kasė. O da
bar tai diena dienon kas kiemelį apeina. 
Žiūrėk, ir stovi ant slenksčio ir akim, be 
žodžių, meldžia... Buožės šunim neapsi
gina, tai raiti su bizūnais vaiko, terio- 
ja! .. . Įsiutę bežemiai!.. . Kad ne tas 
vokietis, — parodytų jiem!.. .

Paskui Karolis smulkiai apklausė Kir- 
stukienę, kuri taip pat ne pirmą kartą 
turėjo reikalų su partinio aparato dar
bininkais. Ji stengėsi būti labai tiksli ir 
retkarčiais, lyg atsiprašydama, su pa
sigailėjimu sakė:

— Kad to tai nežinau!. .. čia jau neb- 
išmanau.

Parėmusi skruostą dešiniąja ranka, 
truputį linguodama, ji dėstė:

— To tai negaliu pasakyt, o gal nebu
vo dar keturiosdešimt padienių . .. Dva
ras nemažas, tik susmukdė niemčius. 
Penkiasdešimt kumečių šeimų buvo ligi 
karui. O kad dabar, tai išdaužyti, išblaš
kyti. Kiek po tuos cvanglagerius išve
žiota! Kiek išmušta! Ir to negan, — da 
muša! Turim mes ir komitetą, ir visa, 
kaipgi... Dagi gal ne laikas juos pačius 
mušt? Kaip, draugas? O mūsų dvariukai 
atsigintų! Atsigintų vyrai! Ir tą kulka- 
mušį turi, ne tik ką!...

Kai apklausinėjimas pasibaigė, Karo
lis jau apsčiai turėjo medžiagos. “Bent 
keliems straipsniams! — perbėgęs aki
mis prirašytų lapelių stirtą, pagalvojo 
jis: — Rimti ir rūpestingi žmonės. Ma
to, su kuo gyvena, žino, kur eina. .. Ir 
išmano, ką sako .. .”

— Labai jums dėkui, draugai. Visa 
tai mes panaudosim laikraščiams. Norė
čiau dar su jumis pasikalbėt, bet teks ki
tą kartą. Aš jus paprašysiu prisimint, 1 
ką jūs dar galit duot apie savo apskri
tį, apie sodžių... O dabar, kad jūs žino
tumėt, ko iškvietėm jus į Vilnių, pasi
skaitykit šį raštą ... Matot; į pasitarimą 
jūs pavėlavot. Čia jau ne jūsų kaltė — . 
sukriko geležinkelis. Bet gal teks jums 
čia pasilikti ligi konferencijos. Čia jums 
laikas dykai nebėgs. Tokie darbai prasi
deda, kad vienam žmogui nebeužtenka 
dviejų rankų.

Tai pasakęs, jis susirinko savo popie
rėlius ir atsisveikino, palikęs ant stalo 
tankiai prirašytą mašinėle lapą.

— Štai, čia pasitarimo rezoliucija. Kai 
perskaitysit, mes dar pasikalbėsim dėl 
jos. Iš rankų paleisti negalima. Turėkit 
su savim. Na, iki pasimatymo ...

Jam išėjus, prasidėjo Kirstukienei 
rimtas bandymas: reikėjo atidžiai sek
ti Ignoto skaitymą ir susigaudyti įvairių 
sunkių žodžių prasmėje.

“Visą okupacijos metą daugelyje Lie
tuvos kampų kampelių bendrose social
demokratų organizacijose būdami, tie, 
kas pritarė Rusijos didžiumiečiams-bol- 
ševikams, turėjo kovoti prieš carinius ir 
kaizerinius patriotus — prieš menševi
kus,’’ skaitė Ignotas, neskubėdamas tarti 
tarptautinių žodžių ir duodamas Kirstu
kienei laiko susigaudyti :

(Bus Daugiau)

Svarbus Išvažiavimas

Nerišlioj, 14 d. gegužės, 
apvaikščiosime Motinų’ Die
ną, turėsime išvažiavimą pas 
gerbiamus M. Kučinskus, 
Linticorn, Md.

Išvažiavimą rengia dvi or
ganizacijos — Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 25 kuopa 
ir Liet. Darbininkų Susivieni
jimo 4 8 kuopa bendrai. Tai 
bus pirmas išvažiavimas po 
žiemos sezono. Gamta jau 
pasipuošė,, kaip tai bus ma
lonu susitikti visiems drau
gams ir Laisves skaitytojams, 
p a s i k a 1 b e t i, p a s i 1 i n k s m i n t i
gražiame Kučinsko ūkyje. 
Kiekvienas organizacijos na
rys ir simpatikas kviečiamas 
dalyvauti. ’ Kviečiame ir do
rus naujakurius lietuvius da
lyvauti ir smagiai laiką pra
leisti. Todėl visi ir visos pra
šomi atsilankyti.

Kelrodis. — Kurie važiuos 
gatvekariais, tai paimkite ant 
27-tos gatves gatvekarj ir va
žiuokite j Morrall Park, iki 
Pat galo, o paskui paimkite 
Landsdown busą, kuris ir at
veš iki vietos. Piknikas pra
sidės nuo 12 vai. dieną.

Komiteto Narys.

(Tąsa nuo 3 puslapio) 

rėdamas į tą paveikslą, žiūrovas gėrisi 
laisva, gražia, veiklia tarybine moteri
mi, jis jaučia puikiai sutvarkyto darbo 
ritmą. Gražios, siužetą atitinkančios, pa
veikslo auksinės spalvos.

G. Gorielovo veikalai — rezultatas dai
lininko kūrybinio darbo gamykloje “Pjau
tuvas ir Kūjis.” Jo trijuose paveiksluose, 
vaizduojančiuose garsųjį plieno lydytoją 
M. Gusarovą su brigada, plieno lydytoją 
A. Subotina ir meistrą J. Gračiovą, at- 
skleistas tarybinio darbininko,, socialis
tines gamybos novatoriaus dvasinio vei
do grožis.

Scranton, Pa.
Balandžio 29 d., šių metų,; 

LLD 39 kuopa turėjo savo] 
pavasarinį bankietą - vakarie
nę. Rengėjai jautė lyg ir 
kiek baimes, kad vakarienė 
gali nepavykti, kaip kad kita
dos. Bet kokia nliostaba ir 
rengėjams ir svečiams, kada 
tiek daug susirinko šaunios 
publikos į tokį puikų, tokį 
draugišką sambūrį senų ir 
jaunų pasilinksminti ir pasi
stiprinti puikiomis patrovo- 
mis.

Na, o apie skanulmą, tai 
jau, brolyti, nėra ką ir saky
ti. Mūsų gaspadinės irgi no 
bile kokios! Pačios šauniau
sios! Tad visi gardžiai valgė 
ir gyrė, o pasivalgę—šoko ir 
girkšnojo burštininės spal
vos troškuliui malšinti skysti
mėlį iki paties vidurnakčio, 
gražiausioj nuotaikoj. Tai 
puiku! Kultūringiems žmo
nėms taip ir reikia, taip ir 
pridera!

Rengėjai, žinoma, labai pa
sitenkinę geru vakarienės pa
sisekimu . Ir no tik kad gerai 
išėjo moraliai, bet bus naudos 
ir materialiai, geriems daly
kams. O mūsų kuopa pasta
ruoju laikui pesiskūpi ge
riems reikalams. Bet už ge
rą vakarienės pasisekimą rei
kia daugiausia kredito atiduo
ti mūsų labai darbščiai drau
gei Geležauskienei, kuri vie
na išpardavė daugiau G0 va
karienes tikietų. Na, o kiek 
.ji viena įdėjo triūso gamin
dama valgius? Tiek ši draugė 
dirbo, kad net ii’ susirgti tu
rėjo iš persidirbimo ir turėjo 
atsigulti į lovą. Labai, labai 
apgailėtina, kad taip atsiti
ko! Ir aš, varde mūsų kuo
pos ir visų draugų, reiškiu gi
liausią užuojautą ir širdingus 
linkėjimus draugei Geležaus
kienei, greitai sustiprėti!

Drg. V. Valukas, dar vis 
sirginėju, dar vis arčiau prie 
lovos, negu prie smagaus, 
jaukaus gyvenimo. Taisykis, 
drauge! Visi tavęs laukia vėl . 
matyti sveiką, linksmą ' ir 
smagųg kaip kad kitados.

I. Vienužis.

Paskutiniais metais žymią vietą tary
binėje tapyboje užėmė žanrinis paveiks
las. Tai — visiškai naujas tipas buitinio 
paveikslo, nuspalvinto lirizmu, labai giliu 
dailininko prijautimu daigams to, kas 
yra nauja gyvenimo ir tarybinių žmonių 
savitarpio santykiuose.

Stalininėmis premijomis apdovanotie
ji dailininkai S. Grigorjevas ir V. Ma- 
riupolskis — apdainuoja tarybinį jauni
mą, kuris gyvena darniame kolektyve, 
laisvai ir harmoningai išvysto savo ga
bumus visuomeninėje veikloje, žaidimuo
se ir darbe.

Ypač ryškiai šio naujo tarybinio žan
ro savybės pasireiškė S. Grigorjevo pa
veiksle “Priėmimas į komjaunimą.” Dai
lininkas piešia jaunimą, kai]) aktyvų ta
rybinės visuomenės dalyvį , ir statytoją, 
piešia paprastai, širdingai. Kitame savo 
paveiksle “Vartininkas” Grigorjevas la
bai šiltai vaizduoja ' tarybinius vaikus, 
mėgstančius sportą, futbolą.

Skirdami didžiausią dėmesį dabarčiai, 
tarybiniai tapytojai, skulptoriai ir gra
fikai sėkmingai dirba ir istorinio žanro 
srityje. Jiems yra svetimas pasyvus re- 
trospektivizmas; istorijoje jie pasiren
ka reikšmingiausius siužetus, aktualius 
ir dabar, atskleidžiančius liaudies kūry
binės buities mazginius momentus, liau
dies didvyrišką pobūdį. Tokie yra Stali-
nines premijos pažymėtieji P. Malkovo 
piešiniai, ypač “V, Lenino ir J. Stalino 
susitikimas Tamerforso konferencijoje” 
ir V. Oriešnikovo paveikslas “Petrogrado 
gynimo štabe.”

Tarybinė grafika ir, visų pirma, poli-
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Tikrai Ekspertas

“Albertai,” tarė mergina, 
traukiniui išvažiavus iš tam
saus tunelio, “tu neturėjai ma
nęs taip bučiuoti, tiek žmonių 
esant aplink, nors ir tamsu bu
vo.”

“Aš nebučiavau,” tarė vaiki
nas, akis išvertęs iš nuostabos. 
“Ot kad aš žinočiau, kas jis bu
vo, aš jį pamokinčiau.”

“Albertai,” tarė mergaitė at
sidususi, “tu 1 jau jo daugiau 
neišmokintum.”
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Įvyks Sekmadienį
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Prasidės 1-mą valandą po pietų

<♦>

d>

d>

<♦>

Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

<♦) George Kazakevičiaus Orkestras <♦>

<♦> gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Gch. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

<♦>

<t>

<)

<

>

< >

< >

rrograma 
prasidės
5 valandų 
po pietų 

< >

75 centai, 
taksai 

įskaityti

<♦>

<f>

Kvieskitc į Laisves pikniką savo draugus iš visur. Parašykite jiems laiš
kelius ir paprašykite atvažiuoti į tą gražų pikniką, kur bus tiek daug sve
čių iš toliau. Visi rūpinkinies, kad pik njkas pavyktų. Parodykime fašisti
niams gaivalams, kad jų boikotavimas Laisves parengimų tiėk tereiškia, 
kiek šuns lojimas prieš mėnulį. Neužsisakykite tuom laiku vakacijom vie
tas, žinokite, jog jūs tu ritę būti savo dienraščio piknike.
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O

tinę karikatūra Didžioko Tėvynės karo 
metais išėjo į pasaulinę areną ir suvai
dino žymų vaidmenį mobilizuojant tary
binės liaudies jėgas kovai su fašizmu. Po
litinės karikatūros menas Tarybų Sąjun
goje pakilo į milžinišką meninį-idėjinį 
aukštį todėl, kad jis išaugo ir sustiprėjo, 
kaip menas, persisunkęs aukštų idėjų ko
vos dėl tautų laimės, dėl tikrosios demo
kratijos suklestėjimo, kovos su fašizmo 
obskurantizmu, su karo kurstytojais. Da
bar apdovanotųjų karikatūrininku Kuk- 
riniksų (Kuprijanovas, Krilovas, Sokolo
vas) ir Boriso Jefimovo vardai labai po
puliarūs tiek TSR Sąjungoje, tiek ir toli 
už jos ribų.

Kukriniksai — karikatūrininkai, ilius- 
tratoriai ir tapytojai. Dabar Stalininę 
premiją pelnė tiek jų karikatūros, tiek 
ir jų puikios iliustracijos Gorkio roma
nui “Foma Gordiejevas.”

B. Prorokovas — jaunesnės tarybinių 
karikatūrininkų kartos atstovas, kuris, 
kaip dailininkas, išaugo fronto spaudoje. 
Jo piešinių serija “Štai ji, Amerika!” 
pelniusi aukštą apdovanojimą, — negai
lestingai, meistriškai atliktas pamfletas, 
demaskuojąs šiuolaikinės Amerikos pseu- 
dodemokratiją.

tMonumentalizmo bruožai ypač ryškiai 
išsivysto geriausiuose tarybinės skulptū
ros kūriniuose. Didžios temos, didžiosios 
kilnios idėjos, kurias atskleidžia skulp
toriai, natūralu, reikalauja didingosios 
monumentalinės formos. Garsiųjų skulp
torių N. Tomskio ir J. Vučetičiaus kūri
niai, visų pirma pasižymi ryškiai išreikš
ta tarybinio patriotizmo idėja: Toji idėja 
atsiskleidžia didingose formose monumen
talinės skulptūros, puikiai surištos su 
plačiu architektūriniu ansambliu. Toksai 
savo pobūdžiu yra paminklas Tarybinės 
Armijos kariams, žuvusiems kovose su 
fašizmu, pastatytas Berlyne (Vučeti
čiaus vadovaujamu skulptorių grupės 
darbas); tokie N. Tomskio ir J. Vučeti
čiaus dirbusių su skulptorių brigadomis, 
monumentaliai bareljefai; tokia yra eilė 
kitų monumentalinių kūrinių, gavusių
Stalinines premijas. .

Stalininių premijų paskyrimas tarybi
niams dailininkams vėl byloja apie socia
listinės kultūros, ir meno.. suklestėjimą, 
šaukia juos į naujas kūrybos pergales.
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Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts įr Maspeth Avės. 
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PITTSBURGH, PA.
Apie Velionį D. P. Lekavičių '

Atrodo, kaip ir per vėlu { 
jau rašyti, bet kad niekas 
to neatlikome anksčiau, tai 
nors vėliau tą reikia padaryti. ! 
Pirmiausiai pasigendi velio
nio Domininko P. Lekavičiaus, 
kai gauni dienrašti Laisvę. ; 
Tuojau matai spragą — nėra j 
jo nuolatiniu korespondenci- į 
jų iš mūsų kolonijos. Domi-j 
ninkas, būdavo, nuolatos pa
rašo į Laisvę. Jis jau išsisky
rė iš gyvųjų tarpo amžinai! j 
Jo vietą būtinai turi kas kitas . 
užimti ir teikti Laisvei žinių i 
apie Pittsburgh© lietuvių ko- I 
Joniją ii- apylinkę.

Pas mus yra nemažai 
draugų, sugabiai vaitojan
čių plunksną; jie galėtų pa
rašyti; kai kurie ir fabrike 
nedirba, laiko turi daugiau. 
Kodėl draugai nerašo? Kas 
užims velionio Lekavičiaus! 
vietą ?

I

D. P. Lekavičius

O gal būtų gerai, kad mes 
visi, kiek kuris galėdamas, | 

OIBYSIS MAYNARDO

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

Visi rytai rengkitės į savo dienraščio 
didįjį pikniką, kuris įvyks

Selcmad.F Liepos-July
įvai-Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei 

rūmų, dalyvaus chorai, mažesnės grupės ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš dau
gelio kolonijų gaspadines pasirūpina prigaminti ir atvežti į 
pikniką kuo gerinsiu valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

parašytume į spaudą žinių iš 
mūsų kolonijos. Redakcija 
pati negali atvažiuoti ir jas 
surinkti. Tai mūsų pareiga 
teikti jai žinias. Daugiau yra 
žinių iš kolonijos — naudin
giau mums patiems ir goriau 
dienraščiui, nes vajaus laiku 
lengviau dienrašti užrašyti ir 
sopiems skaitytojams atnau
jinti.

Pamenu, kada mes turėjo
me Laisvėje Pittsburgh© žinių 
Skyrių. Jame būdavo daug 
gerų aprašymų ir dienraštis 
buvo įdomus. Buvo ir yra 
žmonių, kurie nelabai nori 
skaityti ilgesnius straipsnius, 
bet jie skaitydavo Pittsbur
gh© žinių Skyrių, jie skaito 
korespondencijas iš mūsų ko
lonijos. Gaila, kad niekas iš
samiau neparašė apie velionį 
Domininką Lekavičių. Tai 
negerai! Pamename, kaip jis, 
būdavo, kiekvieną mirusi lie
tuvį, apie kurį tik sužinojo, 
1 a i k r a šty j a p r ašy d a v o.

Kiek aš žinau, kiek man 
teko su velioniu D. P. Leka
vičium veikti draugijose, tai 
buvo neišsemiamos energijos 
ir pasišventimo žmogus. Kur 
tik jis apsiėmė į darbą, tai 
visados jį stengėsi kuogeriau- 
siai atlikti. Velionis užimda
vo atsakom i ngas vietas drau
gijose, kuopose, apskrityje ir 
visur gerai darbą atliko, nuo
širdžiai, teisingai ir aiškiai 
duodavo iš darbo veiklos at
skaitą.

Daug kartų išsikalbėjau su 
velioniu apie religiją. Visi 
žinome, kad velionis buvo 
kietai laisvamaniško nusista

LAISVĖS 

ši didžioji iškilmė bus

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion 

Maynard, Mass.

tymo. Jis netikėjo į jokias 
bažnytines apeigas. Ir norė
jo, kad jam mirus būtų lais
vai draugų palaidotas, lais
vose kapinėse, kuriomis velio
nis nemažai rūpinosi.

Bet kada jis mirė, tai žmo
na velionį palaidojo religi
niai. Reiškia, neišpildė ve
lionio įsitikinimų ir pageida
vimų. Suprantama, velioniui 
skirtumo nebuvo — jis to ne
žino. Bet nepridera taip da
ryti.

žinau, kad velionio draugai 
pageidavo išpildyti jo troški
mą, bet ne jų valia buvo. 
Blogai daro ir kunigai, kurie 
žino, kad žmogus gyvenda
mas buvo laisvas, bet mirusį 
pasiima savo “globom” Mat, 
jiems apeina tik jų biznis, o 
ne žmogaus įsitikinimai.

Na, Domininkas mirė. Lai 
jam būna ramu ilsėtis žeme
lėje! Progresyviai, darbinin
kiški žmonės, dienraščio skai
tytojai, niekados jo nepamir
šime! Mes dirbsime ir tęsi
me tuos darbus, kuriuos de
mokratijos ir žmonių laisvės 
gerovei dirbo velionis D. P. 
Lekavičius! Lai būna jo šei
mai ir giminėms užuojauta!

Northsidietis.

1,000 Knygų
Biblioteka Kolūkiui

VILKAVIŠKIS, kovo 18. — 
Vilkaviškio vidurinė mokykla 
savo šefuojamam.' “Aušros” 
kolūkiui tįeike biblioteką, ku
rioje yra daugiau kaip 1,000 
knygų. Šioje bibliotekoje gau
su grožinės literatūros leidi
nių, daug brošiūrų politikos 
ir žemės ūkio klausimais. Bi
bliotekos sudaryme dalyvavo 
visi mokyklos moksleiviai ir 
mokytojai. Alg. Paukštaitis.

CHICAGOS ŽINIOS Toronto, Canada I Paskaitos Tėvams

KAUNAS, kovo 21 d. —

95,000 Šeimų Gyvena po 
Dvi ar Daugiau Vienam 
Bute; 144,000 Butų Netinka 
Žmogui Gyventi

Tikrai graudų paveikslą 
nupiešė Welfare Council of 
Metropolitan Chicago meti
nis raportas apie Chicagos 
gyvenamus butus, patiektas 
Community Fund. šeimos 
gyvena susikimšusios po dvi 
ii- daugiau vienam bute, 
144,000 gyveno lūšnose, ne
tinkamose žmogui gyventi. 
Galim,a sakyti, gero ūkininko 
karvės gyvena švariau, erd
viau ir sveikatai tinkamesnė
se sąlygose.

Argi nuostabu, kad jauna- 
mečių prasižengėlių tiek šio
mis dienomis matosi? Vai
kai, neturėdami namuose sau 
kampelio pažaisti, bėga j 
gatvę ir ten viso išsimano. Ir 
suaugusių nervai tokiose są
lygose nesvietiškai suįra ir 
šeimos dažnai dėl to skiriasi.

Minėtos tarybos raporte 
, pažymima, kad dėlei namų 
trūkumo šiandien eina masi
nės evikcijos, imama pašėliš
kai brangios rendos už tas' 
žmogui gyventi netinkamas 
lūšnas. Daugelis iš tų gyven
tojų atsiduria ant Madison 
St. (Skid Row).

Bet miesto taryba vis tebe
siginčija, kur pradėti valdiš
kų projektų statymą. Didžiu
ma tarybos narių, pataikau
dami didiesiems rylsteitinin- 
kams ir rasistiniams elemen
tams, spiriasi, kad didžiuma, 
arba veik visi projektai būtų 
statomi tose vietose, kur šian
dien didžiausias susikimši
mas, ir priešinasi statymui ten, 
kur visai nėra namų, nes ne
nori, kad negrai apleistų savo 
ghetto, įsikraustytų tarp bal
tųjų. Rodos, tik trys alder- 
manai tame klausimo laikosi 
teisingai ir reikalauja, kad 
didžiuma projektų būtų sta
toma tuščiose vietose ir nebū
tų diskriminuojami negrai.

Vien dėl šio klausimo ne
prieinama prie naujų namų 
statymo, nors valdžia yra 
paskyrusi tam finansų.

Akylesni piliečiai siunčia 
miesto tarybai reikalavimus, 
kad ku.ogreičiausiai šis klau
simas būtų išrištas ir eita 
prie viešųjų projektų staty
mo, be diskriminacijos dėlei 
rasės ar tautos.

Progresyvių Partijos 
Kandidatas Ordower 
Kovos už Pašalpą

Progresyvių Partijos kandi
datas į J. V. senatorius Sid
ney L .Ordower atsišaukė į 
Illinois valstijos gubernatorių 
Stevenson, reikalaudamas, kad 
tuojau šauktų specialę seime
lio sesiją pašalpų ir rendų 
kontrolės klausimais.

Kalbant 42-ro ward© su
rengtam mitinge, Union Bap
tist Church, 948 Orleans, Or
dower prisiminęs gubernato- 
sių Stevenson pareiškė, kad 
tai' esąs “dryžiuotų kelnių 
Adlai,” kuriam daugiau rūpi, 
ką sako jo LaSalle Street 
draugai negu tie, kurie ken
čia pašalpos krizį.

Kalbant apie šalies admi
nistraciją, Ordower nurodė, 
kaip šaltojo karo ekonomija 
atsiliepia ant pašalpgavių. 
“Kuomet mes leidžiam bilio- 
nūs dolerių šaltajam karui,” 
sakė Ordower, “mes neranda
me nei tų mizernų sumų, ku
rių reikia, kad aprūpinus šio 
pašalpos krizio aukas.

“Jeigu Stevenson ir Illinois 
Viešosios Pagalbos Komisija 
mano, kad jie galės išsisuk
ti nuo atsakomybės, lai jie 
tuojau tą užmiršta,” sakė Or
dower. “Visos nukirstos pa
šalpos nu© rugsėjo mėnesio 
turės būti sugrąžintos ir spe- 
cialė seimelio sesija turi bū
ti sušaukta, kad dar daugiau 
finansų paskyrus, kad pašalp- 
gaviai gautų ganėtinai dėl 
žmoniško pragyvenimo.

“Pašalpgaviams jau atsibo
do visokie prižadai. Jie nori 
veiklos ir nori tuojau,” sakė 
Ordower.

Jis taipgi smarkiai užak
centavo reikalą veikti, kad su 
birželio 30 d. Kongrese ne
būtų palaidota rendų kontro
lė.

“Nors reikia kovoti, kad 
palaikius nacionalę rendų 
kontrolę, bet tuom pačiu kar
tu gub. Stevenson gali garan
tuoti pratęsimą rendų kontro
lės Illinois valstijoj, prave
dant įstatymą kuogreičiau- 
siai.” ReP-

Milwaukee, Wis.
U. E. Taryba Pasmerkė 

Mundt Bilių

Balandžio 26 d. čia atsibu
vo United Electrical 11-to 
Distrikto Tarybos posėdis, 
kuriame vienbalsiai priimta 
rezoliucija, p a s m e r kianti 
Mundt bilių. UE 11-tas dis- 
triktas susideda iš Wisconsi- 
no, Illinois ir Minnesotos vals
tijų minimos unijos lokalų.

Šiame posėdyje bu v© pri
imtos kitos dvi rezoliucijos 
svarbiais dienos klausimais. 
Viena pasmerkianti sen. Jos. 
R. McCarthy, kuris su raudom 
ėdžiais medžioja naujosios 
dalybos likučius Washingto
ne ir tuomi gelbsti isterijai 
plėstis šioje šalyje. Kita re
zoliucija taipgi pasmerkianti 
nuteisimą Harry Bridges kai
po pasėka minimos, isterijos.

★
Budinkų Darbininkai
Laimėjo Streiką

Pereitą savaitę šešiose šiau
rės apskrityse budinkų darbi
ninkai laimėjo 10 centų va
landai algos pakėlimą ir bai
gė streiką. Taipgi jiems bus 
pridėta 5 centai valandai 
1951 m.

Tuo pačiu metu mūrininkai, 
tinkuotojai Fox River klonyje 
praneša, kad laimėjo 20 cen
tų valandai pakėlimą algos ir 
pasirašė pagerintą sutartį su 
kontraktoriais. šioj apylin
kėj streikavo apie 5,000 na
mų statytojų.

Neseniai 3,500 karpenterių 
grįžo laimėję 15 centų valan
dai. Bet čia tebestreikuoja 
1,300 paprastų darbininkų ir 
trokų vairuotojų, kurie trečia
dienį atmetė kontraktorių pa
siūlymą 10 centų pakėlimą it 
tvirtai stovi prie savo reika
lavimo 15 centų pakėlimo al
gos valandai. M—tis.

Kenosha, Wis.
Gražiai Pavyko
Veikalas “Nesusipratimas”

Balandžio 23 d. Polonia 
svetainėj Chicagos Liet. Liau
dies Teatro artistai suvaidino 
veikalą “Nesusipratimas.” 
Vaidintojai atliko savo už
duotis pagirtinai gerai, taip, 
kad norinčiam kritikuoti 
vaidintojus būtų sunku suras
ti trūkumų.

Pirmoj pertraukoj drg. V. 
Andrulis trumpai kalbėjo. 
Jis kvietė prisirašyti prie 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo tuos, kurie dar nepri
guli; taipgi prisiminė ir apie 
dipukų užpuldinėjimus ant 
lietuviškų kultūrinių parengi
mų ir tt.

Nors oras buvo prastas, 
nes lietus lijo per visą die
ną, bet prisirinko gana daug 
publikos. Buvo svečių iš Cu
dahy, Milwaukee, Racine ir 
Waukegan. Taipgi buvo ne
mažai atvykusių ir chicagie- 
čių. Nors mūsų gaspadines ir 
bartenderiai ir kiti darbinin
kai sunkiai dirbo, bet yra 
smagu pranešti, kad liks ir 
pelno nemažai.

Kaip kituose miestuose, 
taip ir mūsų šį parengimą fa- 
šistuojanti gaivalai buvo ap- 
skundę policijai, būk Chica
gos komunistai perstato kokį 
tai priešvaldišką veikalą, bet 
kada sužinojo, kokia draugija 
rengia ir ką veikalas atvaiz
duoja, policija tik gardžiai 
husijuokė. Kenoshietis.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO NAUJIENOS

Balandžio 23 dieną Toron
to Lietuvių Moterų Klubas 
turėjo savo visuotiną susirin
kimą, kuriame buvo diskusuo- 
tas Klubo veikimas. Taipgi 
paaiškėjo, kad mūsų veiklioji 
parengimų komisija suruošė 
visą eilę parengimų, kurie at-1 
nešė nemažai naudos Klubui I 
ir visuomenei.

Klubas neatsilieka ir nuo 
judėjimo už taiką. Kadangi 
Toronte įvyks Kanados Tai
kos Kongresas, tad mūsų 
Klubas nutarė pasiųsti pa-

I sveikinimą su auka.

Iki paimsime atostogų, 
Klubas turi atlikti didelį dar
bą. Visos narės turi turėti 
už pareigą pasidarbuoti, kad 
jis būtų puikiai pravestas. 
Kaip jau jums yra žinoma. 
Klubas ruošia nepaprastai 

j svarbų koncertą — pani’nėji- 
mąi Motinos dienos. Salė dėl 
šio parengimo yra paimta — 
Temple Teatras, 300 Bathurst 
St. Tai puikus teatras, kaip 
programos pildyto jams, taip
ir publikai.

šiame parengime dalyvaus 
I didžiulės meno jėgos, kokių 
' torontiečiai niekad nėra ma- 
' lę. Bus apie dvylika baleto 
' šokėjų iš dviejų studijų. So- 
Į lo dainuos mūsų atsižymėju- 
i si dainininkė. Taip pat tu- 
| rėsime svečią menu inką iš 

Hamiltono su piano akordio- 
| nu. Įdomiausia tai, kad šia- 
i me parengime dalyvaus mū 
są moksleivių (studentų it 
studenčių) choras, kuris ruo
šiasi suvaidinti trumpą vaiz
delį, specialiai paruoštą mo-

I tinų pagarbai. Jaunuoliai mo
kinasi labai rūpestingai. Jie 
vaidins, šoks, dainuos. Dai 
nuoti mokina R. Strązevičiū 
te, o tautiškus šokius mokina 
I. Straze\ ičiūtė.

Visos klubietės dirbkime, 
kad kuo daugiau pakvietimų 
išplatinti. Taipgi visi toron
tiečiai ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti ir pasi
žiūrėti, ką gal mūsų jauni- 
moksleiviai. Nei vienas nesi
gailėsite atėjęs.

Korespondentė. .

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos' su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 10 d. 
gegužės (May), 8 valandą vakare, 
408 Court St. Nariai prašomi daly
vauti, bus svarbių reikalų, kaip tai: 
balsavimo blankos į Centro Valdy
bą, prisirengimas į būsiantį 'seimą 
liepos men. — Kviečia Kp. Kom.

(84-85)

g Tel. A V. 2-4026 g

’į DR. JOHN REPSH1S
g (REPŠYS)
H LIETUVIS GYDYTOJAS į 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g

g 495 Columbia Rd. S
| DORCHESTER, MASS. |

•ft

if CHARLES

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —. Še š tad., Geg. 6, 1950

Lietuvos 'Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugijos 
vietos skyrius suorganizavo 
prie miesto pedagoginio kabi
neto paskaitas tėvams. Ge
riausieji pedagogai rengia pa
sikalbėjimus ir paskaitas apie 
vaikų auklėjimą, apie jų svei
kos moralės, valios ir būdo 
formavimąsi. Tematiniame 
plane didelė vieta * skiriama 
užmokyklinio darbo su vai
kais klausimams. Tam tiks
lui skiriamos specialios pa
skaitos ir konsultacijos apie 
teisingą vaikų mokslo ir po
ilsio organizavimą.

Paskaitos yra populiarios 
miesto gyventojų tarpe. Pir
mųjų dviejų paskaitų čia 
klausėsi apie 800 žmonių.

Didėja Prekybos
Įstaigų Skaičius

ZARASAI, kovo 21 d. — 
Mieste nuolat plečiamas val
gyklų, maisto ir pramonės ga
minių parduotuvių tinklas. 
Neseniai atidarytos dvi kapi
taliniu būdu atremontuotos ir 
moderniškai įrengtos valgy
klos, pastatyta nauja kondi
terijos, žuvų ir vaisių konser
vų parduotuve. Dvigubai iš
plėsta miesto universalinė 
parduotuvė. Atidaryti vilno
nių medžiagų, gatavų drabu
žių, trikotažo skyriai.

D. Juknevičius.

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko tautininkai Formozos 
saloje suėmė dar kelis šim
tus kinų; pasakoja, kad tai 
esą “komunistų šnipai.”

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

NEWARK 4, N. Z’ 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 »»
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NowYirki^/Z^iZliilot Tarp Lietuvių

JAUNIAUSIEJI LIETUVIAI KVIEČIA 
Į KULTŪRINĮ POPIETĮ

c *

JUOZAS BYRONAS, 
LKM Mokytojas

Kas manyti], būk labai len
gva kas šeštadienio popietį 
praleisti vienam kokiam 
tikslui, po savaitės darbo ša- 
poje, raštinėje ar mokykloje 
neturėti nei vieno laisvo, tas 
labai klystų.

Nėra tokio darbo ar mė
gėjo užsiėmimo, kuris neturė
tų sunkumų, nepasidarytų 
įkyrūs, kuomet jį turime.be 
pertraukos, be įvairumo dirb
ti. Tai atliekame tiktai no
ro ką nors naudingą nudirb
ti, tik ką nors sukurti pastan
gų vedini.

Tik tokiais sumetimais Lie
tuvių Kalbos Mokyklėlės mo
kytojas kalbos ir rašto Juozas 
Byron as, liaudies šokių moky
toja Ruth Bell, dainų moky
toja Aldona Anderson, taipgi 
jų mokiniai pašventė viso 
praėjusio sezono šeštadienius.

Mokytojai mokė, mokiniai 
mokėsi tam, kad Amerikos 
lietuviai, kad mūsų kultūra 
neišnyktų su ateivi jos gent- 
karte. Kad dar galėtų gyvuo
ti mūsų organizacijos ir me
no grupės, turėdamos iš kur 
verbuoti naujus darbuotojus 
organizacijoms ir įstaigoms, 
kad lietuvių daina galėtų te
beskambėti šioje pusėje At-

SUDUŽIMAS NAKTĮ! 
ir likimas davė 
kitos moteries

“No Man 
of Iler Own”

žvaigždžiuoja
BARBARA STANWYCK 

JOHN LUND '
dar ir puikūs vaidinimai scenoje!

PARAMOUNT
Times Square, B'way & 44th St.

jai progą gyventi 
meile!

Kas Atsitiko su Mūsų Mokytojais?

Biruta Sunkiai Sirgo
Birutą Villis, brooklynie- 

čiams pažįstamoji nuo laiko-J 
tarpio, kuomet ji dirbo Liber
ty Auditorijoje, pastaruoju 
laiku sunkiai sirgo šiemet 
siautėjančiu pavojingu plau
čių uždegimu. Susidėjusios 
komplikacijos ją nuo kovo 
19-tos iki šio laiko išlaikė lo
voje. Gydytojas sakęs, jog 
ji turės visiškai ilsėtis dar 

| bent ketvertą savaičių.
— Jeigu ne gerieji šeiminin

kai (holandų kilmės), kurie 
mane priėmė į savo butą ir 
rūpestingai prižiūri, vargiai 
būčiau išlikusi, — rašo ji.

Liga jai sutrukdė ir grą
žintojos (beautician) kursą, 
kurį ji tikėjosi užbaigti šį pa
vasarį, išeiti uždarbiauti toje 
srityje. Mokyklon galės grįž
ti, bet 
Biruta 
c a goję 
čių.

Bankietui Tikietus Pra 
šo įsigyt iš Anksto

Malvina Sukask as gegužės 
4-tą išėjo į Unity Ligoninę, 
1545 St. Johns Place, Brook- 
lyne, pasiduoti operacijai. 
Operacijos tikėjosi penkta
dienį ar pirmadienį. Buvo 
spėjama, kad ją kankinantieji 
skausmai turį ką bendrą su 
pirmiau turėta operacija ir 
su ta pačia liga, dėl kurios 
ji tuomet buvo operuota.

Lankymo valandas praneši
me vėliau.

Linkime sėkmingai susigrą
žinti visuotiną sveikatą.

Artinasi LDS visašališkasis 
bowling turnamentas, į kurį 
suvažiuos jauni ir nelabai 
jauni sportininkai iš visos ša
lies. Tai su jais susitikti pro
gai yra ruošiamas šaunus 
bankietas Liberty Auditori
joje gegužės 21-mą, 6 vai.

Jums jau žinoma, jog ban
kietas gali būti geras 
tuomet, kuomet jam iš 
to išparduoti tik i etai, 
met viskas einasi pagal
—kiekis maisto, vietos prie 
stalų, patarnautojų kadrai 
sudaromi pagal reikalą. Sve
čiams būna smagu ir rengė
jams nauda.

Tikietų pardavinėtojų para
ginti, neatsisakykite, nedels
kite, įsigykite tikietus tuo
jau.,

I to mokyklosna narius “sub- 
I versyvių” organizacijų.

Dabar tik aklas galėtų ne- 
i matyti, kas atsitiktų visiems 
Į darbininkams, jeigu Mundt 
j bilius taptų visos šalies įsta- 
: ta, kokiu dabar yra New Yor- 
j ko valstijai Fcinbergo įsta-

O gal su mokytojų kryžiuo
to jais kas bloga? Gal bloga 
su mumis visais?

Nesmagu, bet neišvengiama 
tiesa yra,
visu omenėje 
go,

I lantiko dar ilgus motus.
Kilnūs, gražūs tikslą5, 

ne ?
Greta to, įsitraukę į šį nau

dingą, gražų darbą savo liuos- 
valandžiais, pažįstami savo 
tėvų draugijose, pažįstantieji 
ir išmokę branginti jas, jau
nieji išvengia ryšių su neži
nomomis, kartais žalingomis 
įtakomis. Tapę organizacijų 
darbuotojais, jie liekasi sa
vais visai Amerikos lietuvių 

i visuomenei. Nežiūrint, kuria- Jiems sulaikoma ir 
1 me šalies krašte jie atsidurs, jų 
ten jie ras draugų, nes jiems Į tebėra 
pažintis, ryšius suteikia orga
nizacijos, spauda.

Tačiau, kad jaunukams 
taip naudinga LKM galėtų 
gyvuoti ir bujoti ateityje, pri
valome būti su jais jų viešuo
se iŠstpjimuose. Vienintele 
tam proga šį sezoną bus gegu
žės (May) 7-tą statysimasis 
spektaklis “Proga Kiekvie
nam,” Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Ave. ir 110 
St., Richmond Hill. Pradžia 
4:30. Įžanga $1.25.

Dainų ir liaudies šokių pro
gramą seks masinis dainavi
mas ir mokymasis - praktika 
scenoje demonstruotų šokių.

ar

le a d organ i zu oto j e 
nėra tokio blo- 

už kurį būtų atsakingas 
tiktai vienas kas nors.

Šių dienų aršiausias blogas, 
už kurį kalti m.es visi, yra se- KAS TIE ATSTATYTIEJI?

tiktai 
anks- 
Tuo- 

planą

kamas
N e w

n ink as
suspendavo

York o mokyklų vi rsi- 
Jansen gegužės 3-čią 

8 mokytojus.
nors

tari a m as is “ p ras i k ai t i m as” 
neištirtas, jie tebėra 

nenuteisti.
—Kas jie? Kuo prasikal

to? Gal kokie nemokšos ar 
i blogdariai buvo įsibriovę j 
mūsų mokyklas? —• klausinė
ja žmonės. ■

Atsakymas yra toks : atsta
tytieji yra unijistai, tarpe Jų 
unijos prezidentai. O unija 
reikalavo pakelti mokytojams 
algas, daugiam paskyrų mo
kykloms, neperpildyti klases, 
kad jaunimas galėtų būti go
riau apmokomas. Ir jie pa
geidauja taikos.

Mokytojai atstatyti einant 
naujuoju Feinberg įstatu, ku- 

i ris uždraudžia samdyti mies-

Elena Brazauskienė serga 
nuo praėjusio pirmadienio. 
Darbe, sako ji, ją vargino 
skersvėjis, nušaldė, sugrįžo iš 
darbo serganti ir nuo to laiko 
dar nesikėlė, 
ištino veidas.

Užtino gerklė,

Ilse Bimba
pas sūnų ir seserį į. Baltimore, 
Md. Jos samdytojas dabar 
mažai turis darbo, tad įsakęs 
dabar atsiimti atostogas. Nie
ko sau sezonas atostogoms!

išvyko ‘ savaitei

turės pasilikti ilgiau, 
mokosi ir gyvena Chi- 
jau nuo žiemęs šven-
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REPUBLIC BAR & GRILL

per

vir-
Vei-

Dviejų auto nelaimėje 
žeistas Frank Lusšen.

SU-

Savininkas

IGNAS SUTKUS

Stanley Teatre Rodo “The 
Victors and the Vanquished”

Naujoji Tar. Sąjungos fil
mą, dabar rodoma Stanley 
Teatre, 7th Avė., prie Times 
Square, turi pasaulinės reikš
mės tuomi, kad vaizduoja is
toriškąjį posūkį karo prie 
Stalingrado. Tas posūkis bu
vo pradžia pergalės viso de
mokratinio pasaulio kare 
prieš fašizmą.

Filmą yra skirtinga nuo bu
vusiųjų ta pat tema filmų 
karo laikui . Anos daugiausia , 
vaizduodavo mūšius, atskirų 
asmenų didvyriškumą ir au
kas atkariaujant miestą gat
vė po gatvės, namas po namo, 
kambarys po kambario. ši 
filmą vaizduoja karo planus, 
strategiją, vadovybę, istorinę 
viso to reikšmę. Karo 
to vaizdus primena tik 
bėgamai.

Vadovybėje, iš vienos 
Stalinas su kariuomenės 
dais, iš kitos—Hitleris su sa
vo paikais, bet visagalinčiais 
įsakais.

Dabartiniu laiku,’ kuomet 
pel n ik autoj ai iš karo nori 
šaltąjį karą paversti šaudo
muoju karu, ši filmą, nors' 
vaizduojanti karo laiką, ma
tomuose veiksmuose iškalbiai 
nuteikia prieš karą. Pama-

tytina kiekvienam.
K ,h a č a tu r i a n o mu z i k a 

taikliai pabrėžia va‘»z 
mų laikotarpių nuotaikas.

labai

fron- 
pra-

pusės 
! va-

Carnegie Hali
Praėjusi trečiadienį pradėjo 

sezoną koncertų, vadinamų 
“Carnegie Pops,” Enrico Lei
do direkcijoje. Jie vykdomi 
kas vakaras, išskyrus sekma
dienius.

PiiTnojo vakaro programo
je buvo “Warsaw” Concerto 

i ii* ištraukos iš “South Paci
fic,” kuriu solo dalyse daly
vavo Lilian Kalir, pianistė; 
Naomi Ornest, soprano; War
ren Galjour, baritonas.

šie koncertai yra skirtingi 
tuomi, kad jie vykdomi pana
šiai kabaretų formai, be for
malaus publikos užsilaikymo. 
Kitais žodžiais, gali porelė 
užeiti pasikalbėti, įsigerti lai
ke programos, o dainos - mu
zika pripildo kaimyno ausis, 
kad negalėtų girdėti, ką kal
basi jo kaimynai.

Taigi ir įžanga į šiuos kon
certus pritaikyta ne tiek pa
gal patogumą girdėti - ma
tyti programą, kiek pagal pa

Abraham Lederman, brook
lynietis, mookytojaująs per 
23 metus, unijos prezidentas 

Celia Lewis Zitron, mokyto
ja per 27 metus, unijos sekre
torė.

David L. Friedman, moky
tojaująs 24 metus, patarėjas 
mokyklos laikraščiui, kuris 
neseniai laimėjo Columbia 
Scholastic Press Association 
pirmąjį prizą.

Alice B. CitrOn, mokytoja 
per 18 metų, kurios sandarbi- 
ninkai ir mokinių tėvų orga-* 
nizacija stojo ją ginti.

Louis Jaffe, mokytojas 
17 metų.

Isadore Rubin, vienas 
šininkų unijos Politinės
klos Komiteto. Kaipo karys 
Italijos fronte laike praėjusio 
karo jis parašė prizą laimėju
sį k on teste raštą “What Vict
ory Means to Me.” Jis jau 
buvo suspenduotas 194 8 me
tais už padėjimą kitai unijai 
pikietuoti ir nubaustas pasi
mokėti $1,200.

Mark Friedlander, mokyto
jas per TO metų, vienas vir
šininkų tame pat unijos po
litinės veiklos komitete, kaip 
ii’ Rubinas.

Abraham Feingold, moky
tojaująs per 27 metus.

Visa tai atsiduoda panašu
mu Vokietijai 1933-39 me
tais, kuomet lygiai eiliniai, 
kaip kad ir švietėjai, taipgi 
mokslininkai, artistai turėjo1 
viskame sutikti, viskame nusi
lenkti valdininkams, o jei ne, 
tai.. .

Jau žinome, kuo tas viskas' 
pasibaigė.

Vokietijos žmonių nelaime 
buvo tame, kad visi kiti ma
ne, jo# kariamojo reikalas 
te tiktai jį ir koriką. Jie 
v o užsimiršę, kad vienas 
sus vienu sykiu negalėti] 
karti, bet po vieną gali
karstyti nesuskaitomai daug. 
Tuomi jie tapo padėjėjais 
korikams ir už tai gavo 
ra, kare pralaimėjimą ir 
timųjų okupaciją.

bu- 
vi- 
pa-

ka- 
sve- 
Z.

togumą pasižiūrėti 
kitą, įsigerti
“popsu.” Sėdynės prie 
po $3, tik koncertui nuo 
20 iki $1.80.

vienas ] 
neapsilaisčius 

štai o
Se

Gembleriams Infor
macija už Sienos

“Tlkrai įspūdinga!’' — Post.
ARTKINO PERSTATO

Užsceninę abiejų pusių istoriją apie sensacingiausią karo mūšj

“THE VICTORS
and the VANQUISHED”

Laimėjusią 1950 m. Stalininę Dovaną.

CT A NT UV 7lh Ave- tarP 42 ir 41 Sts-DIAPiLdI Tel.; WI 7-9686

VISI DALYVAUKIME!
Tinkamai Pasitikim Mūsų Sportininkus!

LDS Penkto Nacionalio Bowling Turnamento

UŽBAIGTUVIU BANKIETE, ŠOKIUOS
Kuriame dalyvaus mūsų sportininkai iš Rockford, Ill., Chicago, III., 
Detroit, Mich., Cleveland, Ohio ir iš rytinių valstijų.

Sekmadienį, Gegužės 21 May, 1950
PRADŽIA 6-TA VAL. VAKARE

110-06

LIBERTY AUDITORIJOJ
Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

BILIETAS 
$3.50

Vien Šokiam $1.00

Komitetas prašo, kad visi užsisakytų bilietus 
prieš Ifi-tą d. gegužės per vietinius LDS 
veikėjus, arba telefonu pas Amelia Burbą— 
Virginia 9-3692.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 50 
ar viršaus metų. Prašau rašyti an
glų kalba, nes aš lietuviškai nemo
ku skaityti. Rašydami adresuokite: 
T. S., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

(77-86)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais
i Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

“Border Street” 
Lankoma Masiniai

Prizu apdovanotoji 
“Border Street, 
ti Varšavo.s ghetto sukilimą i 
karo laiku, turi labai daug I 
lankytojų. Little Cinemet 
Teatras, kuriame ji rodoma, 
New Yorke, viena pirmąja 
savaite turėjęs $10,380 paja
mų.

Teatras pirmiau neturėjęs 
tokių savaitinių pajamų su jo
kia kita filam.

Cinemet randasi 
prie 39th

filmą 
vaizduojan-

8th Avė.,
St.

Roxy 
“Wabash 
Grable, 
Harris.

teberodo 
su Betty

Teatras
Avenue,

Victor Mature, Phil

Rladio City tebeųrasilieka to
liau “No Sad Songs for Me.” 
Didžiojoje scenoje spektaklis 
“Accent on Rhythm.’ ’

New York o Paramount pra
dėjo rodyti “No Man of Tier 
Own.” Asmenį] aktai sceno
je.

Brooklyno Paramount rodo 
Captain Carey, U. S. A.”

Laisvėje, jau buvo minėta, 
kad Brooklyno prokuroro pa
dėjėjui pasiimtus detektyvus 
areštuoti tūloje karčiamoje 
susibūrusius stambius gemble- 
rius, nuvykę detektyvai rado 
tiktai bartenderį.

Dabar išaiškinama, kad tik'' 
I už sienos nuo tyrinėjančio 
gemblerystę prokuroro padė
jėjo Julius Helfand raštinės, 
184 Joralemon St., radosi dvi 
“firmos,” Movietime, Inc., ir 
Riteway News, Inc., kurios 
užsiimdinėjo tiktai informaci
jomis gembleriams, 
jiems centru, 
sai policijos 
Brien.

Tačiau nei 
nei kas kitas 
kaip “slaptas” Helfand o įsa
kas “slaptai” policijai areš
tuoti gemblerius išlindo pro 
tą sieną. <

Petras Kapiskas

tarnavo 
Tai liudijo pat- 
viršininkas O’-

patsai O’Brien, 
dar neišaiškino,

Brooklynietis Thomas Cui- 
trone tap0 teisme nubaustas 
pasimokėti $10 už pardavinė
jimą vaikams sprogimų.

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Pigiai parsi

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

(80-85)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

•-ae3
TELEPHONE
STAGG 2-5043

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

‘du*

RES. TEL.

HY. 7-8631

•IMT®

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

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

turime.be



