
Košinė uola.
Lattimer ir keturi kariai.
Ragina šaukti konferencija.
Ką jie patys daro?
Krize.

Rašo R. MIZARA

Didėjant Anglijos žmonių 
reikalavimams, kad Bevinas 
pasitrauktų iš užsienio reika
lų ministro vietos, jis tai ir 
padarė.

Dabar Herbert Morrisonas 
eina užsienio reikalų ministro 
pareigas.

Vienybė rašo:
“Bevinų. žmonės vadina, 

pagal jo išvaizdą ir būdą, 
uola, Morrisoną — gyvuoju 
sidabru...”

Iš tikrųjų, Bevinas buvo 
košinė uola; Acheson as ją 
minkė, kaip tik norėjo.

O ‘/gyvasis sidabras,” atro
do, bus gyvas tiek, kiek rei
kalaus .Amerikos politika.

Naujienose dar vis tebe
vyksta “diskusijos” apie ge
nerolo Bulotos kepurę, kurią 
"i926į metais “raudonieji val
katos” jam nuo galvos numo
vė.

Tai tikras mcnševikinio žur- 
nalizmo pavyzdys!

Naujienos džiaugiasi:
“Vien°s gabiausiųjų komu

nizmo propagandos skleidėjų 
Berlyne, žurnalistas Horst 
Lommer, pabėgo į vakarinį 
miesto sektorių...”

Naujienoms asmuo patam
pa gabiu tuomet, kai jis pabė
ga “iš anapus uždangos.”

Bet Naujienų editorialo ra
šytojas nutyli tą faktą, kad 
tuo pačiu Jaiku, kai Lommer 
pabėgo į vakarinį Berlyno 
sektorių, tai keturi britai ka
riai pabėgo į rytinį Berlyno 
sektorių, protestuodami prieš 
Attlee valdžios karinę politi
ka .' y

■ .1 . *

Švedijos “lietuvių bendruo
menėm” (dipukų, kurių ten 
yra labai mažai) biuletinis 
ragina šaukti “Lietuvos laisvi
nimo konferenciją.”

Kas joje turėtu būti atlik
ta?

Ogi: “aptarta visi mums rū
pimi klausimai ir galutinai su
sitarta dėl formų, metodų ir 
priemonių Lietuvos išlaisvini
mo kovoje.”

Mes ligi šiol manėme, kad 
jie jau yra dėl visko susitarę. 
Bet, va!...

Ten pat tasai biuletinis vei
kia :

“Kad ir kaip bebūtume op
timistiškai nusiteikę, neturi
me pagrindo tikėtis ir laukti 
lengvo bolševizmo sutriuškini
mo. Neturime pamiršti, kad 
bolševizmas yra susiorganiza
vęs į geležinės disciplinos or
ganizaciją... O iš kitos pusės, 
laibasis pasaulis nenori ir 
negali atsisakyti tų patogu- 

kuriuos įsigijo per ilgus 
laisvojo gyvenimo metus.”

Konferencijai šaukti, 
“bolševizmui sutriuškinti,” 
“Lietuvai išlaisvinti” (grąžinti 
ten fašizmą), aišku, reikalingi 
pinigai.

IBet jų maža.
Senieji Amerikos lietuviai 

jau atsisako jiems savo cen
tų? duoti, nes žino, kad jie 
bus prašvilpti.

O ką gi daro tie patys, ku
rie tiek daug plepa apie “Lie
tuvos laisvinimą” ?

Ką daro patys dipukai?
Jie perkasi automobilius, 

namus, kuriasi biznius!
Jie ieško “patogumų.”

I — :---
Nemaža yra Washingtone 

žmonių, kurie sako, jog mūsų 
kraštas vis greičiau, vis spar
čiau žengia prie naujos kri-

Atokių pranašų yra ir Wall 
Mryte.

PanaSius pranašaviriius da
ro ir T. Sąjungos spauda.

Kapitalistinėje santvarkoje 
ekonominė krizė yra neisven-

Darbo Žmonių v 
Dienraštis J 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c.

• PRICE 5c A COPY

TRUMANAS REIKALAUJA 
DAR $6,421,681,000 
KARINIAMS TIKSLAMS
Ginklų užsakymam išleidžiama 
po 5-6 bilionus dol. per mėnesi

Washington.— Prez. Tru- 
manas prašė Kongresą pa
skirti dar 6 bilionus, 421 
milioną ir 681 tūkstantį do
leriu kariniu lėšų iki birže
lio 30 d. Tad, kariniams 
tikslams būtų sunaudota 
viso 48 bilionai, 261 milio- 
nas, 600 tūkstančių dolerių 
per 12 mėnesių- nuo per
nykščio birželio pabaigos.

Suprantama, jog toliau 
prezidentas reikalaus dar 
kelis bilionus dolerių pri

Valdžia leidžia dar 
pabranginti drabužius

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Michael DiSalle 
leido vilnonių drabužių fa
brikantams -“tiek” pakelti 
kainas, kiek pabrango vil
nos ir pakilo darbininkų al
gos nuo Korėjos karo pra
džios. O vilnos antra tiek 
pabrangusios.

Francija netiki, kad 
rusai “mobilizuojasi”
Paryžius.— Franci jos už

sienio, reikalų ministerijos 
valdininkai abejojo apie 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manų pirmininko. Šamo 
Rayburno įtarimą, kad So
vietai mobilizuoją savo ar
miją Mandžūrijoje . Fran
cija negavo jokių žinių, kad 
Sovietai telktų ten savo ka
riuomenę.

(Diena pirmiau generolo 
MacArthuro štabas Japoni
joj taipgi sakė, nėra, jo
kių ženklų, kad rusai mo- 
Jbilizuotųsi Mandžūrijoje.) . <

-- ,-- 1---- ,------ !--

Trigubai pasmarkėjo 
ginklavimasis

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir 11 kitų Atlan
to sąryšio kraštų dabar iš
leidžia kariniams pasiruoši
mams 56 bilionus dolerių 
per metus, tai yra trigubai 
daugiau negu pirm Korėjos 
karo.

Indianapolis. — Indianos 
gubernačorius uždraudė bet 
kokias gembleriavimo ma
šinas. '

giama. * . , • <
Tai žino kiekvienai, kuris 

nori žinoti.
Bet krizę galima laikinai 

nustumti tolyn, — galima tai 
padaryti karo pagalba.

Na, ir dėl to mes šiandien 
turime tokią aštrią už-karinę 
propagandą.

Dėl to kiekvienas žmogus, 
kuris taria žodį už taiką, yrą 
apšaukiamas komunistu, ša
lies išdaviku!

Tokios nelaimės mūsų kraš
tas susilaukė!
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GEN. MacARTHUR PERŠA 
NAUDOT ČIANGININKUS 
KARUI PRIEŠ KINIJA
Sako, reikia surnušt komunizmą 
Azijoj, norint apsaugot Europą

dėti. Nes valdžia kas mė
nesį duoda po 5 iki 6 bili- 
onų dolerių karinių užsaky
mų fabrikams,.

Pasikalbėjime su , kores
pondentais prezidentas sa
kė, naujo pasaulinio karo 
pavojus dabar gresia taip, 
kaip bet kada pirmiau. Jis 
bent neturavojo4 Šamui 
Rayburnui, Kongreso At
stovų Rūmo pirmininkui, 
kuris gąsdino, kad “bile ka# 
dą” galįs išsiveržti trečias 
pasaulinis karas.

2 kongresmanai ragina 
bombarduot Mandžūriją

Tokio. — Du Jungtinių 
Valstijų kongresmanai lan
kėsi pas generolą MacAr- 
thurą-ir atsišaukė j Ameri
kos valdžią, kad leistu Mac
Arthuro lakūnams bombar
duot Kinijos lėktuvų stotis 
Mandžūrijoje. Kongresma
nai sako, kitaip negalima 
bus laimėti karo prieš šiau
rinius Korėjos liaudininkus 
ir jų padėjėjus kinus.

Tarpt. Raudonojo Kryžiaus 
vadas užginčija melagingus 

paskalas prieš Kiniją
Geneva, Šveic. — Sugrį

žęs iš Kinijos Paul Rueg- 
ger, Tarotautinio Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas, 
viešai pareiškė, jog, Kinijos 
liaudies valdžia, pritaria 
naujosioms Raudonojo Kry
žiaus taisyklėms dėl apsau
gos nukentė j tįsiems nuo ka
ro. Kinijos vyriausybė no
ri, /kad visos šalys taip pat 
užgirtų tas taisykles.

Šiuo pareiškimu Ruegger 
užginčijo paskleistus ame
rikinėje spaudoje paskalus, 
būk “Kinijos komunistai 
atmetę” jo prašymą užgirti 
minimas taisykles. 

“T" " ■ 1 1 ..... 11
Naikinami proporcionaliai 

rinkimai Francijoje:
Paryžius.—Francijos sei

mas 263 balsais priš 251 nu
tarė panaikinti proporcio- 
nalį balsavimą valdiniuose 
rinkimuose. ,•

Dešinieji politikieriai sa
kė, jog proportionate rinki
minė atstovybė tarnauja 
komunistams.

Seimo tarimas taip pat 
leidžia kelioms partijoms 
statyti viena bendrą kandi
datą priėš komunistus bet 
kuriose rinkimų srityse.

Kosta Rikos .valdžia sa
kosi suardžius sąmokslą nu
žudyt įps prezidentą. Suė-? 
mė 4S maištininkus ir už
grobė daug jų ginklų.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir šilta. , ‘ '.

£1

Detroito progresyvės moterys sveikina dienraštį 
Laisvę su $40. Klubo vardu'rašo:

“Detroito Moterų Pažangos Klubas sveikina dien
raštį Laisvę proga 40 metų jubiliejaus. Linkime Lais
vei daug metų gyvuoti! Siunčiame auką $40.

M. Andruliene”
Reiškia; klubietės aukojo po' dolerį dėl kiekvienų 

metų Laisvės jubiliejaus sukakties. Du nuoširdūs 
Laisves draugai aukojo po stambią sumą.

Sekamai gavome aukų:
Detroito Moterų Pažangos Klubas ..........    $40.00
Joe Villis, Peytona, W, Va.. •.................... 10.00
Jonas Motuzas, Trenton, N. J. .. ..........    10.00
Charles Balk, Melvindale, Mich..........................3.50
A. E. Palson, Short Hills, N. J.................... 3.00
Leo Neck worth, Brooklyn, N. Y. 3.00
Jurgis Kairūkštis, Brooklyn, N. Y. ...... 3.00 
Stella Zastar, Montreal, Canada .................... 3.00
Antanas Yakštonis, Trenton, N. J................  3.00
Helen Palson, Short Hills, N. J.............. .  1.00
Vin. Kriaučiūnas, Windsor, Conn. ......... 1.00

Visoms ir visiems aukojusiems tariame širdingai 
ačiū! .Prašome visus atsinaujinti prenumeratą, ku
rių jau pasibaigusi, ir kartu paaukoti į Laisvės Ju
biliejaus Fondą.

Laisves Administracija

ABUDU ROSENBERGAI 
VUSMERKTI MIRT

New .York. — Federalis 
apskrities teisėjas Irving 
Kaufman nusmerkė mirti 
elektros kedėje Julių Ro- 
senbergą, elektronikos inži
nierių, ir jo žmoną Ethelę 
už tai, kad jiedu bandę iš
duot Sovietų Sąjungai ato
minius Amerikos sekretus 
1944 metais. Tada Sovietų 
Sąjunga buvo Amerikos 
talkininkas kare prieš na
cius.

Teisėjas įsakė numarint 
Rosenbergus ketvirtoje ge
gužės savaitėje, Rosenber- 
gas yra 32 metų amžiaus, 
o jo žmona 35 metų. ’

Pats Jungtinių Valstijų 
prokuroras kaltintojas Irv. 
H. Saypol nereikalavo mir- 
čia bausti Rosenbergus..

Jų advokatai ruošia ape
liaciją aukštesniam teis
mui.

. įvairios Žinios
Washington. —• Kongres

manai H. R. Gross, L. C. 
Arendss ir kiti sakė: Sam 
Rayburn, Kongreso Atsto
vų Rūmo pirmininkas, ap- 
gavingai gąsdino pasakoda
mas, kad Sovietai mobili
zuoja savo armiją M'andžū- 
rijoj prieš amerikonus. 
Tuo gąsdinimu Rayburnas 
stengiasi ■ urmu pervaryti 
Valdžios Ęilių, reikalaujantį 
išleist įstatymą dėl privalo- 
m6s karinės tarnybos vi
siems jaunuoliams, prade
dant nuo 18 metų amžiaus.' 

\ --------
Washington. — Praneša

ma, kad Kongresas - atmes 
valdžios pasiūlymą atidėti 
karinę tarnybą gabesniems 
studentams ir tiems, kurie 
išlaikys gabumo kvotimus.

Pusan, Korėja. — Ameri
konų Legionas, karinių ve

Teisėjas Kaufman kartu 
priteisė 30 metų kalėjimo 
Mortonui Sobelliui, elektro
nikos mokslininkui, kaip 
šnipinėjimo dalyviui.

Svarbiausias valdžios liu
dytojas prieš Rosenbergus 
buvo Davidas 'Greenglass, 
jaunesnysis Ethelės Rosen- 
bergienės brolis.

Karo metu Green'glass bu
vo saržentas ir atominis 
technikas Los Alamos 
atom-bombų darymo pro
jekte.

Teisme Greenglass sakė
si perdavęs Juliui ir Ethelei 
Rosenbergams atominės 
bombos gaminimo planus ir 
pasakojo, kad jiedu įtraukę 
jį i “sovietiniu šnipų rate- 
ii-”' ■

Kaufman ketino paskirti 
Greenglassui bausmę balan
džio 6 d.

teranų organizacija, įteikė 
“Žymių Užsipelriymų Me
dalį” Syngmanui Rhee, Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezidentui. * '

(Šiaurinės Korėjos liau
dininkai vadina Rhee fašis
tiniu diktatorium.)

Tokio. — Vėjo ir bangų 
užneštos minos ant Japo
nijos pakrančių užmušė 63 
asmenis, sužeidė 50 žmonių 
ir apardė 2,000 namų per 
kelis paskutinius mėnesius. 
Tos minos, manoma, at
plaukė iš Korėjos Vandenų.

Melbourne, Australija. — 
Anglijos, Kanados, Austra
lijos, Naujosios Zelandijos 
ir Pakistano kariniai laivy
bai išvien manevravo ir už
baigė ilgiausius karinius 
pratimus' Australijos van
denyse.

Washington. — Genero
las MacArthur nori naudot 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armiją ne tiktai ka
rui' prieš šiaurinės Korėjos 
liaudininkus, bet ir prieš 
Kinijos Liaudi.es Respubli
ką, kaip sakė republikonų 
kongresmanų vadas Joseph 
W. Martin.

Kuomet kongresmanai 
ginčiijosi apie naujus pa
siūlymus. dėl verstino re- 
krutavimo kar-iuo m e n ė n 
Martinas 'paskaitė MacAr-

$500,000,000 taksų 
dovanota plieno tūzam

Washington. — Valdinin
kai prisipažino, kad jie do
vanojo didžiosioms ■ plieno 
kompanijoms 500 milionų 
dolerių taksų per metus. -

Tyrinėjantis kongresma- 
nu komitetas vadino ta do
vaną “valdiška kvailybe.” 
Valdininkai, pagaliaus, “da- 
leido,” kad jie akių plotu, 
be faktų ištyrimo, suteikė 
kompanijoms tą milžinišką 
dovaną.

Spekuliantas prezidento 
1 gydytojas pakeliamas j 

generolus majorus
Washington. — Ginklinis 

Senato komitetas užgynė 
prez. Trumano prašymą 
pakelti daktarą Wall. H. 
Grahamą iš brigados gene
rolo laipsnio į generolus 
majorus. Graham yra as
meninis prezidento gydyto
jas.

Tik vienas komiteto na
rys, fepublikonas senato
rius Knowland priešinosi 
Grahamo paaukštinimui. Jis 
nurodė, kaip dr. Graham 
mekleriavo grūdų Šerais 
tuo laiku, kai prez. Truma- 
nas smerkė grūdų speku
liantus. Buvo įtarta, kad 
Graham pelnėsi, naudoda
mas valdiškas žinias apie 
tokių šėrų pakilimus bei 
nupuolimus.

Senato komiteto kvočia
mas, dr. Graham dabar pa
reiškė, kad nuo 1948 metų 
jis jau neužsiima tokiomis 
spekuliacijomis. ' I

Skatina vokiečių fabrikus 
visais garais dirbti karui
Washington. — Valdinin

kai sakė, Amerika nori, kad 
vakarinės Vokietijos fabri
kai visais garais gamintų 
tokius daiktus, kurie galėtų 
patarnaut kariniam “apsi
gynimui.”
' Amerikos valdžia todėl 
ragina ir anglus ir francū- 
zus paliuosuoti vakarinės 
Vokietijos pramonę nuo vi
sų suvaržymų, kurie buvo 
jai uždėti,po Antrojo pa
saulinio karo.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827-1828.

thuro atsiųstą jam laišką, * 
rašytą kovo 20 d.

MacArthuras tuo laišku 
užgiria kongresmano Mar
tino kalbą, kuri ragino pa
vartot “800,000 prieškomu- 
nistinių kinu iš Formozos 
salos” karui prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir įsi- . 
veržimui į Kinijos sausže- 
mi. €

MacArthuras sako nesū- 
prantąs, kodėl Washingto- 
no valstybės departmentas 
vis dar sulaiko nuo tokiu 
žygių. ■

Be to, MacArthuras ra
šo:

“Komunistai Azijoje - pa
darė sąmokslą pasauliui už
kariauti ... čia mes vedame 
Europos karą, o jeigu mes 
prakištum karą prieš komu
nizmą Azijoje, tai Europa 
neišvengiamai žlugtų.”

(Paskutinėmis dienomis 
pranešimas iš Washingtono 
sakė, jog valdžia leido Mac- 
Arthurui iš oro bombar
duot Kinijos lėktuvų stotis 
Mandžūrijoje.)

Izraelio lėktuvai 
bombardavo Syriją
Tel A vi v, Izrael. — As

tuoni Izraelio lėktuvai bom
bardavo kūrines Syrijos 
stovyklas. Keršijo už tai, 
kad Syrijos kareiviai nušo
vė 7 Izraelio policininkus 
nuginkluotame, nekarinia
me ruožte j pietų rytus nuo 
Galilėjos ežero.

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia atsišaukė į Ameri
ką ir kitas Jungtines Tau
tas “sulaikyt Izraelio karą 
prieš Syriją.”

Amerikonai atkakliai 
grumiasi pirmyn

Korėja, bal. 6. — Ameri
konai ir jų talkininkai pra
siveržė jau beveik per visą 
38-tą paralelę j Šiaurinę 
Korėją, apart vieno neilgo 
tarpo viduriniame fronte.

Šiauriniai liaudininkai ir 
kinai žūt-būtiniai ginasi, 
nesitraukdami iš , vietos, 
taip kad amerikonams ten
ka juos durtuvais atakuoti. 
Tokiu būdu amerikonai - 
tiktai pėda po pėdos pasi
varo pirmyn. Bet pirmie
ji jų būriai su tankais kai 
kur ^prasiveržė jau 8 mylias 
į šiaurę nuo 38-tos parale
lės.

VėJ įvyko kautynės tarp 
rakietinių Amerikos lėktu
vų ir Korėjos liaudininkų • 
rusiškų rakietinių lėktuvų 
arti Mandžūrijos sienos. A- 
merikonai' praneša, kad jie 
sužalojo 5 liaudininkų lėk
tuvus, o amerikiniai lėktu
vai visi sveiki sugrįžo.

Liaudi.es
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BERGŽDŽIOS 
PASTANGOS

Clevelando Dirvoje tūlas, 
Stasys > Tamulaitis prašo 
redakcijos, kad ji parašytų 
“trumpai,” kaš per asme
nybė “yra ras kuu. Rakaus
kas, kuris jūsų mieste 195! 
m. vasario 16 d. nešvankiai 
pyle painagas ant lietuvių 
kalbos.” Tamulaitis norė
tų u1 juo, kun. Rakausku, 
•usirašineti .ir “pasikalbė
ti.” •Business is business

Po antrojo pasaulinio karo Amerikos vyriausybė pa
liko Filipinų vyriausybei nemaža visokių karinių daiktų, 
tarp kurių buvo daug motorinių sunkvežimių (trokų).

’’■..Filipinų vyriausybei tie motoriniai sunkvežimiai “ne
buvo reikalingi,” dėl to ji pardavė jų apie 1,000.

Sunkvežimius pirko tūlas amerikinis biznierius, Mor
tis Green, sumokėdamas Filipinų vyriausybei po $200 ir 
po $250 už kiekvieną sunkvežimį.

Kas1 tuomet teko su tais pirkiniais daryti?
Biznierius Green ryžosi juos parduoti. Ir jis parve

žė juos atgal Amerikon ir čia vieną jų trečdalį pardavė 
Atomo Energijos Komisijai, gaudamas už kiekvieną 
sunkvežimį po $3,000-$4,000!
..■Kitus sunkvežimius pardavė įvairioms kompanijoms, 

už juos, gaudamas tūkstančius dolerių.
Iš viso biznierius padarė gryno pelno $425,000!
Bet jis, Mr. Green, nemaža įvairių asmenų ir firmų visus nutautėjusius 

papirkinėjo, kad jie jam talkininkautų šiame biznyje.; kunigus pasitraukti i 
Jis sumokėjo* visokiems tarpininkams $326,000! | vietų, užleidžiant

Viskas sukosi, kaip kokioje pasakoje: Amerikos vai- i aiškiai lietuviškai 
džiū dovanojo trokus Filipinų valdžiai, pastaroji parda- |3iems kunigams, 
ve Amerikos biznieriui, o pastarasis tuos- pačius troku 
sunkvežimius iš naujo pardavė Amerikos valdžiai!..’.

Visa tai pats Mr. Green atidengė Kongreso Executive
^Expenditures Komisijai. ' . I parapijas, i amerikonų para-
*. Ai tai ne baisus daiktas. ■ qvLo i misiins

parapijų 
iš savo 

parapijas 
nusistačiu- 

kurių šiiuO 
: metu Amerikoje turime gana 
i daug. Nutautėję kunigai, nu
tolę nuo lietuvių kalbos ir 

(dvasios, galėtų išeiti į airišių 

'pijąs arba išvažiuoti i misijas,
< Valdžia, leisdama bilijonus dolerių ginklams, deda ant |un. (|arb0 daugybė, 

s žmonių taksus—aukštus takaus, — reikalauja žmones,' iabai logiška. “ 
kad jie aukotųsi “kilniam tikslui,” “demokratijai ginti,”.........
na, a toji pati valdžia va, ką daro!

Kapitalistai iš ginklavimosi tebelobsta, o darbo žmo-! 
nes vis stumiami gilesnin vargan!

Auriol išvyko
Frkncūžijos prezidentas, Vincent Auriol, neilgu savo 

vizitu' mūsų krašte^ pasakė daug kalbų.
Be to, kad jis kalbėjosi su prezidentu Truipanu, Au

rio! sakė kalbą spaudos atstovams, sakė kalbą Kongrese, 
sakė kalbas visur, kur tik jis vyko.

Auriol uždėjo raudonu rožių vainiką ant mirusiojo 
prezidento Roosevelto kapo Hyde Parke, N. Y.

Visur prezidentas Auriol pabrėžė tai; jog Francūzija 
norinti taikos ir laisvės.

Kad Prancūzijos liaudis nori taikos, kad ji nori lais
vės, nieks negali -užginčyti. Panašiai, kaip Amerikos 
liaudis, francūzų tauta—ypatingai francūzų tauta!—la
bai nori taikaus gyvenimo.' Francūzijos žmonės išgyve

du baisius karus ir jie trečiojo nebenori.
Bet ar prezidentas Auriol nuoširdžiai kalbėjo, saky

damas, kad jis nori kraštams taikos, nori laisvės? 
' Mums neatrodo.

.Nes, jei jis norėtų taikos ir laisvės, tai jis nestotų už 
ginklavimą vokiečių nacių; jis stotų už tai, kad Vakarų 
Vokietija būtų nufašistinta, kad ten vyrautų demokra
tija, kad ten vyrautu taika. Vokietijos kaizerininkai ir 
hitlerininkai plėšė ir žemino Francūzija taip žiauriai, 

tik galima beįsivaizduoti.
Daugiau: jei Auriol tikrai norėtų taikos ir laisvės, 

tai jis leistų ir kitiems žmonėms taikoje ir laisvėje gy
venti—jo lėktuvai nenaikintų Vietnamo miestų ir kaimų. 
Jei Auriol’ui iš tikrųjų rūpėtų žmonių laisvė ir taika, tai 

valdžia ištrauktų iš Indo-Kinijos francūzų armiją ir 
patiems indo-kinams spręsti savo reikalus taip, 

j nori. • • • ■ ■
je Francūzija taipgi turi pavergusi milijonus

tai sakyte sako, jog prezidentas Auriol nenori 
nei laisvės; jis, gal būt, nori tik sau taikos 

bet ne Francūzijos liaudžiai ir ne pavergtie
ms kituose kraštuose.

rožių vainiką ant prezidento Roosevelto 
, matyt,’ tuo manė pagerbti Roosevelto prin- 

to darbus. Bet jis nei žodžiu neprisiminė, 
principai ir darbai Amerikoje yra min

Žinomų.
Visa ta 

nei taikos 
ir laisvės, 
šiems žijK

kapo, Auriol 
cipus, Roose 
kadRooseve

pamiršo ir tai, jog Rooseveltas kadaise paši
lai, kad Indo-Kinija ir Prancūzų Morokko turi 
karo laisvi kraštai./ ’

ir šiandien tebėra pavergti!
Kanadoje, kur jis išvyko keletui dienų, grįž

damas į Francūziją, prezidentas Auriol turėtų apie tai 
gėrai pagalvoti. . ’

. Auriol 
sake už 
būti pa

Prašome raštų
’ Jtibiliejipis Laisvės niiriieris išeis šių metų liepos rtiė- 

vidiiryj. , ' \
Tai bus 40 metų Laisvės sukakčiai atžymėti nuiheris: 

padidintas, iliustruotas. '
; Prašome mūsų bendradarbius, mūsų skaitytojus, mū

sų veikėjus parašyti jubiliejiniam numeriui atsiininimų, 
atraipsnių, straipsnelių.

PASTABOS Taip, taip, ponas žadeiki, 
jau visi žino? kad tu tikrai 
nepriklausomos

kaii) jie buvo organizuoti.
Stojant streikan, reikėtų 

būti gerai ųžsigrūdinu- 
;ieta, nes kunigai ir vys
kupai pinigų turi — jie ga
li papirkti streiklaužius ir 
streiką laužyti.; jie nesidro
vės streikieriams- ir galvas 
daužyti; tokių atsitikimų 
taipgi buvo.

Be to, kunigai ir vysku
pai bandytų apšaukti strei- 
kierius komunistais— šian
dien tai labai madoje.

Taigi, organizuojant strei
ką, organizuojant žmonių 
kovą savo teisėms apginti 
parapijose ir bažnyčiose,

Toliau Tamulaitis siūlo' 
tokį “priklodą”:

Aš esu ir buvau tikįs katali
kas. Bet, stebėdamas Ameri
kos lietuvių katalikų parapijų i 
gyvenimą, . pamačiau, kad žy-. 
mi dalis tų parapijų, kurios 
buvo aiškiai sukurtos tauti
niais pagrindais ir drąsiai 
reiškėsi, kaip lietuvybės tvir
tovės, šiandien liko tik nykūs 
nutautinimo židiniai, neap
kenčią visa to, kas tiktą/i lie
tuviška. Dėl 'to aš siūlau vi
siems Amerikos lietuviams 
katalikams subruzti iš naujo, i mizuoja su Naujienomis apie 
susiorganizuoti (panašiai kaip, mil’USįjį Dr. Praną Matu- 
prieš 50-70 metų) ir priversti, laitį. Žiūrys bando užgin

čyti, jog Matulaitis kadai
se buvo socialistas. Bet tai 
nėra tiek svarbu. Svarbiau 
kas kita. •

P. J. Žiūrys — ilgametis 
Dr. Jono Šliupo garbinto
jas. Šiuo metu jis netgi yra 
vyras Hypatijos Šliupaitės, 
buvusios Yčienės.

,P. J. Žiūrys per metų ei
lę skelbėsi esąs laisvama- 

. Bet štai, ką tas žmo- 
igus dabar rašo apie laisva- 
manybę:

Laisvamanybė, taip kaip ir 
ekonominis užvaldymas, nėra 
sveikas apsireiškimas neiš- 

1 auklėtoje minioje. Laisvama- 
i nybė vieniems yra protinė to
nika, o kitiems nuodai. Lais
vamany bes liuksus gali I__

Beach, beatosto- išgamas iš maldinyčių.
CIO prezidentui 

Philip Murray pavogė laik-, 
rodėlį, $400 vertės.

Veikiausiai vagis nepri
klauso prie unijos, nes ki
taip, nebūtų apvogęs unijos 
prezidentą, kuris smarkiai 
kovoja prieš komunistus.

' Miami 
gaūjant Laikraščiąi praneša, kad 

Barbora Hutton užvedė 
perskyrų bylą prieš savo 

j vyrą, Lietuvos kunigaikštį 
‘; (Lithuahian prince), ’ Igor 
, Troubetzkoy.

Taigi, Lietuvos gelbėjimo 
komitetas jau turi ir Lietu
vos kunigaikštį ; Dabar dar 

Graikiją užpuolė žiurkės, I trūksta karūnos. Jeigu at- 
nuo kurių*šalis nepajėgi? 1 sirastų ir karūna, tai ir vi- 
apsiginti. Dabar Washing- sa Lietuva būtų išgelbėta, 
tono valdžia skubiai siun
čia nuodų, kad Graikiją iš- Prezidentas Trumanūs, 
gelbėjus nuo žiurkių pavo- beatostogaudamas Ke'y 
jaus. \ j West, pasakė reporteriams,

Greitu laiku Washingto- jog Amerika turinti Aaip
reikėtų pirmiau gerai apsi-jnas turės ne tik Graikija, galingai apsiginkluoti ir

1 j .* ♦ • . v j • v v/ dnxrrx iz n m n/> TA”! nin /L •» igalvoti ir pasiruošti.
i Jei Stasys Tamulaitis pa- gelbėti ne vien nuo žiurkių 
rapijiecius prie to ruošia, bet ir nuo blusu, 
tai jis ir jo kolegos turėtų utelių, tarakonų ir kitokio 
pateiktį jų veiksmams gerą I 
programą.

bet ir kitas vakarines šalis

rapijiecius blusu,
k- /

KALBANT APIE
PAMIŠĖLIUS

* i

Dirvoje P. J. Žiūrys pole-

brudo, o Amerikos žmo
nėms uždės didesnius tak
sus.

Florida dabar garsi ne 
tik šiltu oru, bet ir viso
kiais raketieriais. Dėlei to 
tūlas Herman Nelson, per 
“Miami Herald,” 
uždėti sekamiems 
ant automobiliu e
Šukį: “Racket State.”

Iš tikro būtų geras 
kis ir atitiktu tikrovei.

S 
tau nepri
laiko, -dui 

savo kin0a-

atstovas, nes ji 
klauso nuo to 
Smetona išnešė 
šių per beržyną į Berlyrią. 
Tai bereikalingas dabarkat- 
sirekomendavimas. ’

Popiežius ekskomunikavo 
Čekoslovakijos vysk u p u s, 
kunigus ir visus katalikus, 
kurie'dabar remia Čekoslo
vakijos liaudies valdžią.

Išrodo, greitu laiku popie
žius visą pragarą užkimš 
vien tik dvasininkais, pats 
vienas nukeliaus dangun ir 
atsisės tarpe Mussoliųio ir 
Hitlerio.'

tiek savo kariuomenės Fu- 
iulkiu * rol)on Pasiųsti, kad Sovietų i

į Sąjunga bijotų karą prade-j son Memorial Hospital, Mi- 
■ 11.

Kažin, ar negeriau būtų 
Amerika perkelti į Europą, 
tuomet tikrai Sovietai nu: 
s’igąstų ir Amerikos žmo
nėms taksų našta sumažė- 
tt??

Jau dvi savaites, kai A. 
Paukštienė randasi Jack-

pataria 
metams

šū-

Ponas ’ Žadeikis, kalbėda
mas per “Amerikos Balsą,” 
atsirekomendavo, kad jis. 
esąs “nepriklausomos Lie
tuvos akredituotas atstovas 
Washingtone.”

■ ami, Fla., sužalota ranka. 
Belankant ją, pastebėjau, 
kad ligoninėje visur juod- 
veidžiams vieta dešinėje 
pusėje, o,baltveidžiams kai
rėje.

Jeigu taip daroma pagal 
šventraštį, kur pasakyta, 
kad ant “Dievo sūdo’L'buj, 
išrinktieji sustatyti p5 de
šinei, o prakeiktieji po kai
rei, tai juodveidžiai laimin
gi...

švenčioniškis

Tai juk 
. Jiems juk vis- ' 

tiek,, čia ar ten Dievo žodį tua. 
skelbti.

Well, Tamulaitis teisus, lie
tuviškosios parapijos, lietu-; 
viškosios bažnyčios šian- ( 
ęlien yra nutautinimo vie-(
tomis. To niekas neginčys.

Bet kaip ta skaudžią pa
dėtį pakeisti?

Prieš 50-70 metu, kai lie
tuviai katalikai skyrėsi 
nuo lenkų, jie kovojo; dary
liai nekultūriškai, atsieit, 
necivilizuotai kovojo. Ak
menys, plytos ir kuolai ne 
retąi buvo naudojami tose 
kovose. '

Ir toji kova yisvien pa
geidaujamų vaisių, iš ti
krųjų,. nedavė.

Romos katalikų bažny
čios, nors jos skaitėsi lietu
viškomis, '/kaip priklausė, 
taip ir tebepriklauso ne pa
rapijiečiams, o vyskupams!

Tiesa, tos bažnyčios pa
statytos lietuvių darbinin
kų centais, bet jos ne jiems 
priklauso.

Liekasi kitas kovos bū
das: streikas.

Taip, parapijiečiai, gerai 
susiorganizavę, galėtų išei
ti streikan, reikalaudami 
reformų.

Tokių lietuviškose para
pijose streikų 'Amerikoje 
yra buvę daug. Kai kur 
jie pavyko, kai kur nepa
vyko. Priklausė nuo to,’ 
kaip streikininkai laikėsi,

“Keleivyje” koresponden
tas iš Miami, Fla., piktinasi, 
kad šiemet Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą už
valdė kunigai ir garsiausiu, 
komunistų plūdiku buvo 
prelatas Balkūnas .

Korespondentas turi pa
mato piktintis. Pereitais 
metais tokiame pat paren
gime “Keleivio” galva S. 
Michelsonas kalbėjo prieš

i komunistus', o šiemet tik ki
šenių je jiems špygą galėjo 

vamanybės liuksus gali būti parodyti, nors parengime ir 
leistinas tik labai prakilnioms dalyvavo.
sieloms, kurios savyje turi 
prakilnų išsiauklėjimą ir mo
ka pagerbti kitų teises. Lais
vamanybė neišauklėtai sielai 
tai yra peilis arba užtaisytas 
šautuvas kūdikio ar pamišė
lio rankose.

Dr. Jonas Šliupas, kai jis 
gyveno Amerikoje ir kovo
jo prieš tamsą, buvo didelis 
laisvamanis. Jis skelbė lais- 
vamanybę , plačiai, skelbė 
žodžiu ir raštu. Dėl to kle
rikalų spauda jį prakeikė.

Šliupas skelbė laisvama- 
nybę visiems: “išauklė
tiems” ir “neišauklėtiems,” 
nes panašiai daro visi la’is- 
Vamanybės skelbėjai. Kaip, 
gi tu žmogų išauklėsi, jei 
jis . nuolankiausią! , klauso 
to, ką kunigas jam sako, 
jei jis. pats negalvoja ir ne
bando padaryti išvadų?

Laisvamanybė reiškia tai, 
kad žmogus laisvai, pats 
galvotų, kad jis iš knygų 
ir iš gyvenimo prietykių 
pats mokytųsi ir tuos įvy
kius, tuos prietykius' su
prastų. ,

{------ Z— . ■------ -

Gal ir nebūty taip blogai
“Collier’s Magazine” įdė- vadai yra dažnai vairuoja- 

jo Jonathan Daniels’o mi požeminio pasaulio su- 
straipsnį “What Truman tvėrimų. Juk tai puikiai 
Would Do to Congress” 
(“Ką Trumanas Padarytų 
Kongresui”). Daniels sako, i Kai šitaip dalykai stovi, i’iii • • ! i, *

įrodė . Senato Komisijos 
j pravestas tyrinėjimas.

tai prezidento T r u m a n o 
nors užginčyta nuomonė

? L \ 1

v* I• Į ARGONNE I 
ĮlCHICAGO}]

MaRČO I0.Į

Coloradoje tiž 18 myliu nuo Denverio bus pastatytas 
dar Vienas atominės bombos gaminimo fabrikas. Jo 
pastatymas kaštuos kraštui 45 milijonus dolerių.

. Kunigų “Darbininke” tū
las K. Mockus dejuoja, kad 
katalikiškos organizacijos 
gavėnioje ir - t a u ti š k o s e 
šventėse rengia šokius. Jis. 
ieško aukšto dvasiškio, ku
ris prieš tai pradėtų kovą.

Viena, dvariškiai su ga
vėnia skaitosi tiek, kiek 
kiaulė su pasnyku. O kad 
tautiškose šventėse, kurios 
čia surengiamos vien tik 
dabartiriės Lietuvos plūdi
mui ir pinigų rinkimui, šo
ka, tai irgi hera prasikal
timo, nes pašoka ant smeto
ninės Lietuvos .režimo ka
po.

Popiežius užląiko gin
kluotą sargybą. Daugelis 
klausia, kokiems paraliams 
jam reikalinga ta sargyba, 
kuomet jis šventas ir ran
dasi Dievo apsaugoje?

Jis bijo, kad Kristus, nu
žengęs ant;,žemės ir pasiė
męs gerą bizūną, neišvytų 
iš Vatikano, kaip kad savo 
laikais jis gainiojo tokius

Bet Žiūriu laisvamanybė, 
kaip matome, ribojasi tik 
“išauklėta siela,” tik tokia, 
atsieit, siela, kokią turi jis, 
ponas žiūrys . O jei* anot 
jo, neduokit dievą i č i a i, 
“neišau k 1 e ta ’ ’ siela -(su
prask, katalikas dailinin
kas). pradės laisvai galvo
ti, laisvai samprotauti., tai 
toks žmogus pataps “pami
šėliu,” arba “sukūdikūs'.” 

šitokio “razumo” dagyve- 
no inžinierius,Pijus Žiūrys, 
buvęs šliuptarnis!

Jis mano, jog labai gu
driai parašė, bet kiekvi'e-

kad kada nors jam prezi
dentas Trumanas išsireiš
kęs už apribojimą senatorių apie apribojimą 
ir reprezentantų tarnybos ir reprezentantų tarnybos 
dvylika metų. Jie ten per; termino tik dvylika metų 
daug ilgai “tupi” ir išsidė-j turi nemažai blaivaus pro- 
vi. . Užtektų, jeigu dvyliką 
metų tegalėtų tarnauti se
natoriais bei reprezentan
tais.

Dėlei šito straipsnio vi
sam Washingtone kilo ti
kra “revoliucija.” Prezi
dento Trumano sekretorius 
Joseph Short pasiskubino 
-Daniels’o straipsnį paneigti 
ir patį autorių smarkiai su
barti. Nieko panašaus pre
zidentas su Kongresu ne
manąs daryti. Tik kadaise 
jisai privatiškuose pokal
biuose juokais išsireiškęs 
už kongresmanų tarnybos 
apribojimą.

Ypatingai išsigando abie
jų senųjų partijų šulai. 
Mat, jie Kongrese sėdi per 
daugybę metų. Jie negali 
suprasti, kodėl prezidentas 
Trumanas tokios nelaimės’ 
jiems linkėtų. Kur gi jie 
pasidėtų, jeigu būtų išmes
ti iš Senato arba Atstovų 
Buto? '

Principiniai, • žinoma, nė
ra reikalo tarnybos termi
nus niekam apriboti. Juk 
žmonės gali nebeišrinkti tų, 
kurie išsidėvi bei pradeda 
tarnauti “svetimiems die
vams.” Lai kiekvienas sė
di savo vietoje, kol jis,tar
nauja jį ten išrinkusiems 
žmonėms. Lai patys žmo
nės skvo balsais išmeta lau
kan nebetinkamus.

’ Tai sveika,, logiška ir de
mokratiška. Deja, tos njū- 
sų kapitalistinės partijos 
taip sudarytos ir vedamos, 
jog jų kandidatus į vietas 
pastatė ne žmonės savo bal
sais, bet klikos. Viena paT- 
tija pastato Trumaną, o ki
tą Dewey, Ir pasirink tu, 
pilieti, jeigu geras esi! 
Tajrpe kapitalistinių partijų 
kandidatų dažnai skirtu
kas būna tik' toks, koks

senatorių

to. Gal nebūtų blogai, jei
gu kas ketvirti metai jįisi 
kongresmanai būtų privers
ti sugrįžti namo ir atsinau
jinti savo pažiūrose ir'.su
pratime. Trumpai tarnau
dami jie neturėtų tokios di
delės progos parsiduoti. 
Žmonės žinotų, kad kas kc- 
leri metai Washingtonan 
važiuos nauji žmonės,—kad 
ir tų pačių partijų, bet vis 
tiek nauji žmonės, dar ne
pamiršę savo prižadų už 
juos balsavusiems pilie
čiams.

Todėl, man atrodo, Tru- 
mano nuomonė 
prios paramos, 
jos neužsiginti,
džiuotis, kad nors 
sveiką dalyką jis sugalvojo 
per savo jau ir per ilgus 
prezidentavimo metus.

O daugiausia, žinoma, iš 
to viso triukšmo laimės, 
“Collier’s Magazine” sali
ninkai. Nė už keletą nrili* . 
jonų dolerių jie nebūtų’ 
vę tiek išsigarsinimo, k%k 
jiems davė šis Jonathan 
Daniels’o straipsnis apie 
Trumaną ir Kongresą.

Amerikonas

verta sti-
Jis turėtų 

bet di- 
vieną

ANEKDOTAI

. ma
nas, galvojąs žmpgus, paša- yra tarpe puodo ir katilo.

Buvo tik pasivaikščioti
Jausdamas neatsilaikysiąs 

ypatingai karštame barny
je su moteria, vyras užsi
maukšlino ant galvos prie
menėj ant vinies kabojusią 
savo skrybėlę ir pasakė: 
“Aš einu.”

Trejiems metams praėjus 
jisai sugrįžo ir moteris tuo
jau ant jo užsipuolė: 
kokioje nepadalijoje 
nelabasis nešiojo?”

“Buvau 
vyras atsakė, 
ant tos pat 
skrybėlę.

Surinko

tave

vinies savo
kys : tai „išsigimėlio laisva- 

’ Žinoma, tokio tipo laisva- 
Imanių netrūksta!

Siunčiami jubiliejiniam numeriui raštai privalo būti manio plepalai!
pažymėti: “jubiliejiniam.”

Iš anksto reiškiame padėką!

Dabar jau, be to, visiems 
aišku, kad/senųjų partijų žemaitis

2 psl.--Laisvė (Liberty, Lithi Daily)* -šešt., Bal.-April 7, 1951



Utcraturaw
^BSIA IHcRAS

APIE MUZIKINIUS PASIEKIMUS “
TARYBŲ SĄJUNGOJE

1948 metų vasario 10 d. Tarybų Są
jungos bolševikij partijos centro komite
tą " padarė kai kurių svarbių kritiškų 
pastabų to krašto kompozitoriams. Cen
tro komitetas ragino kompozitorius kur
ti geresnius muzikinius kūrinius — kū
rinius, artimus liaudžiai, kūrinius su
prantamus liaudžiai, kūrinius, kuriuos 
liaudis pamiltų.

Tuomet buvo aštriai kritikuoti kai 
kurių kompozitorių (juos įvardinant) 

- kūriniai, kaip formalistiniai, netikę, 
svetimi darbo žmonių visuomenei.

, Praėjus trejiems metams, š. m. vasa-, 
,/riuMll d. Maskvos Pravda išspausdino 

įvedamąjį, paaukotą išimtinai tarybinei 
laužikai nagrinėti. Mes čia paduosime 
k&u kurias ištraukas iš to straipsnio. 
Laikraštis rašo:

“Partijos nurodymų įkvėpti, tarybi
niai kompozitoriai kuria naujus realisti
nius kūrinius, siekdami teisingai at
skleisti svarbiausias dabarties temas. 
Kai kurių kompozitorių formalistinių 
klaidų ir suklydimų kritika padarė pa
lankią įtaką meno išsivystymui. Be kita 
ko, ji padėjo ir tiems kompozitoriams, 
kurie anksčiau ėjo neteisingu keliu, sa
nuoti savo kūrybą, giliai įsisąmoninti 
savo atsakopiybę prieš liaudį, atvėrė 
jiems plačias ir aiškias perspektyvas. 
Turi būti pažymėti laimėjimai, kuriuos 
pastaraisiais metais pasiekė savo kūry- 

■ boję D. Šostakovičius, parašęs oratoriją 
“Daina apie miškus,” muziką filmui 
“Berlyno paėmimas” ir kitus kūrinius, 
susilaukusius plataus, pripažinimo, ir N. 
Miaskovskis, sukūręs tokį žymų kūrinį, 
kai^p 27-toji simfonija.

“Nauji stambūs tarybinės muzikos kū
riniai, sukurti pastaraisiais metais, — 
tai teisingi ir realistiniai kūriniai. Jų 
tarpe pasižymi: jaunojo kompozitoriaus 
A. Arutiuniano “Kantata apie Tėvynę,” 
G. Žukovskio kantata “Šlovė tau, Tėvy
ne mano!”, B. Dvariono koncertas smui
kui su orkestru, R. Gliero muzika bale
tui “Varinis raitelis” ir kt. Nepaisant 
autorių kūrybinių individualumų skir
tumo, šiuos kūrinius apibūdina formos 

1 aiškumas, kreipimasis į plačią klausyto
jų auditoriją, kompozitorių melodinio 
pilnakraujiškumo siekimas.” /

Matome, jog ir lietuvio kompozito
riaus, B. Dvariono, kūryba yra gretina
ma su kitų didžiųjų tarybinių kompozi
torių kūryba, sukurta pastaraisiais me
tais.

Laikraštis, tačiau, nesitenkina tik tuo, 
kas padaryta. Pravda rašo:
^‘“Laimėjimai, kuriuos pastaraisiais 
Mietais pasiekė tarybiniai kompozitoriai, 
vystydami savo realistinį meną, yra ne
ginčijami. Bet žengti tik pirmieji žings
niai. Mes turime dar maža ryškių kūri
nių, teisingai ’atspindinčių mūsų epochos 
dvasią, mūsų liaudies dvasią, persunktų 
gyveninio tikrovės patoso, puikių savo 
forma ir gilių savo idėjiniu turiniu. 

-Pragaištingi formalistinių iškraipymų 
padariniai vis dar pasireiškia atskirų 

j kompozitorių kūryboje. Jų kūriniams 
Stinga meninio raiškumo, melodinio tur
tingumo, kuo pasižymi rusų muzikos 
klasikų kūriniai.

“Tarybiniams kompozitoriams buvo 
A iškeltas garbingas uždavinys — pakelti 

tarybinę operą į rusų klasikinės operos 
lygį. Per paskutinius trejus metus ša-, 
lies operos .teatruose pastatyta daugiau 

‘kaip 20 naujų operų. Jų tarpe galima 
Į paminėti šias operas—J. Meituso “Jau

noji Gvardija,” D. 'Kabalevskio “Taraso 
šeinla,” L. Stepanovo “Ivanas Bolotni- 
Jfpvas,” L Denkevičiaus “Bogdanas 

I Ciimelnickis,” G. Ernesakso z “Audrų 
. krantais,” A. Stepaniano “Didvyrė,” G.

Žukovskio “Iš visos širdies” ir kt. Gali
ma pasakyti, kad operinė kūryba atsidu- 

7sjria daugelio tarybinių kompozitorių dė

mesio centre. Bet net labiau pasiseku
sios naujosios operos nėra laisvos nuo 
esminių trūkumų.

.. “Didvyrių idėjos ir jausmai, jų dvasi
nis pasaulis dažnai atskleidžiami pavir
šutiniškai, grynai išorinėmis priemonė
mis, be gilių realistinių, raiškių ir at
mintyje liekančių muzikinių charakte
ristikų. Pastebimai stinga dar plataus 
melodingumo ypatingai arijose, muziki
niai vaizdai neturi pilnakrauje gyveni
miško išvystymo. Nepakankamai suma
niai koinpozitoriai išnaudoja neišsemia
mą melodinį liaudies motyvų lobyną; Vi
same tame pasireiškia meistriškumo 
trūkumai, silpnas gyvenimo pažinimas.

“Operos pasisekimas žymiai priklau
so nuo libreto kokybes. Tačiau ir kom
pozitoriai, ir teatrai nėra pakankamai 
reiklūs operinių dramaturgų atžvilgiu, 
dažnai priima nepilnaverčius libretus.”

Pravda baigia straipsnį šiais žodžiais: 
“Tarybiniai žmonės karštai myli ir 

aukštai vertina visa tai, kas yra tikrai 
talentinga ir puiku muzikos mene. Me
nininkui nėra' nieko džiaugsmingesnio 
ir stipresnio už savo liaudies paramą ir 
meilę. Šiame menininko ir liaudies 'vie
ningume glūdi mūsų priešakines socia
listinės kultūros naujo pakilimo, jos to
lesnio. klestėjimo laidas.”

Kaip matome, T. Sąjungos komunis
tinės partijos organas kreipia didžiulio 
dėmesio į muziką, į' kultūrą.*

Pumpurėlis
Šildo saulė pumpurėlį, 

Šildo ir augina,
Debesėliai siunčia lietų, 

Prausia jį, dabina.
Augęs, augęs pumpurėlis, 

štai, jau atsivožia, 
šypsos, žiūri į pasaulį, 

Į jo didžią grožę.
Žiūri, šypsos ir kvatoja, 

Saulės bučkio siekia, 
Bučkiai širdį jam kutena, 

Meilė nusidriekia. .
Iš mažučio pumpurėlio 

žiedas atsidaro,
Linksmą mintį atgabena, , - 

'Liūdną gi nuvaro.
žvalgos žiedas į pasaulį, 

Grožės jam priduoda,
Sklaisto mintį tą nuobodžią, 

Mintį tamsią, juodą.
23-VI-29. St. Jasilionis.

Pūskit vejai!
Pūskit, pūskit, pietų vėjai, 
Pūskit juo greičiau;
Neškit, neškit vasarėlę, 
Neškite greičiau.

Jau žiemužė įkyrėjo: 
Gana jai “viešėt”!
Greičiau grįžtų vasarėlė— 
Liepos imt žydėt.

Ir dirvonai vėl puoštųsi 
Žolynų žiedais, 
O pušynas suskambėtų 
Paukštelių balsais.

Kad skambėtų jųjų giesmės 
Taip.gausiai, žaviai:

• Gal nurimtų širdis mano,—L 
Gal nespaust skausmai?

Gal gaivumo siela rastų 
Vasaros aistroj;
Širdis džiaugsmo pasisemtų K 
Paukštelių dainoj.

Greičiau pūskit, šilti vėjai,— 
Pūskit iš pietų: 
Širdis mano pasiilgus, 
Vasaros vaizdų.

Neškit, vėjai, vasarėlę 
Lengvučiais sparnais; 
Puoškit mano buities rūmą, 

ų Spalvingais žiedais.
L K’
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By MILDRED 'STENSLER
THE LITHUANIAN OPERA 

FESTiyAL

PROLOGUE: Well, if we folks here 
in the East aren’t opera conscious by 
the end of this theatrical season, it’s not 
because the. LDS isn’t trying.

After that first inoculation into the 
realm of fine music, the Opera Concert 
(Italian operas), it seemed just right to 
follow up with a Lithuanian Opera Con
cert.

So, quick like a bunny (they must 
have had bunnies in January), we turn
ed to our LMS Choruses and artists and 
put the idea up to them. Let’s make an 
Opera Concept that would be a memo- 
riam to our Lithuanian writers and 
musicians. Let us pay homage to the se
rious Lithuanian composer. Let us en
courage and inspire those? who are still 
among us.

The idea was a good one. But, pretty 
soon letters kept coming in that so little 
operatic music was available. Now we 
began to realize how little had been done 
in the past to publish and popularize Li
thuanian operas and operettas. Valuable, 
scores had been lost, others were pro
bably stored up in dingy closets and for
gotten, while another great tbulk was 
being kept for private use.

Despite these difficulties, a surprising 
number of operatic scores are being 
turned up. We hope that after the Fes
tival, some sort of survey can be at
tempted to locate, rescore and re-issue 
some of the more favorable operettas.

PROGRAM: Before we go into the 
details of the program, I should like to 
make this point clear. In the Festival 
Opera category are classed together:^ 
original Lithuanian operas /and ope
rettas (that is those composed by Li
thuanians or Lith-Americans in the Li
thuanian language), translations of ope
ras or operettas into the Lithuanian 
language, and classical adaptations and 
arrangements of original songs on folk 
songs incorporated into standard musi
cal dramas.

I think the most unusual offering at 
the Opera Festival will be the Lyros 
Chorus presentation of selections from 
an operetta called “PICKLES,” trans
lated by P. Bukšnaįtis into “AGUR
KAI” or “Ekskursija į Lietuvą.” They 
tell me it is an amusing piece satirizing 
American advertising. Can you imagine 
a, press agent selling pickles in Lithua
nia?

Lyros Chorus, by the way, is. plan
ning a šurum-burum called “Vagių Va
karėlis” on April 21. All you Philadel
phians should come out and support this 
energetic little chorus of yours. The 
place is 414 Green St. ’and admission is 
only 50c.

The Brooklyn, Aido Chorus people are 
going to look very festive in their gypsy 
costumes. The theme of their skit will be 
gypsy life and they will recreate, some 
scenes '1 from “ČIGONAI” by Stasys 
Šimkus and from Victor Herbert’s
“THE FORTUNE TELLER.”

The Newark, Sietyno Chorus, will 
don the dignified robes of the court, but 
their antics, and cavorting in • the Gil
bert and Sullivan operetta, TRIAL BY 
JURY, will be true to the' G. & S. tra
dition. Some years ago, Amelia Young 
and B. Shellan-Sukaskiene, then teacher 
of the Sietyno Chorus, translated this 
delightful sparkling operetta! into s Li
thuanian. . •_

Laisves Chorus, the fourth member of 
the League, has been very busy this sea
son touring the state with an original 
musical revue.’. They ūre booked in Wor
cester, Mass., on the 8th of April. There
fore, they were unable to put together 
a new program for the Opera Festival. 
But a special quartette will be down re
presenting the chorus. Nice spirit!

The young people in the LKM Dance 
Group have been rehearsing late into 
the evening on a special group of 
dances. One that we. are looking for
ward to see is the old Lithuanian dance, 
“Kubilas-.” Florence , Kazakevich will 
play the music for the dancers. She is 
quite an accomplished soloist on her own 
and for the festival will play several 
numbers including “The Dance of the 
Comedians” from THE BARTERED

BRIDE by Smetana.
Liaudies Teatras will be represented 

by some fine dramatic readings by the 
inimitable Elena Brazauskas.

Specific operatic solos and arias will 
be sung by soprano Amelia Young and 
contralto, Suzanna Kazokyte. In their 
group they will' give us songs from ČI
GONAI, SYLVIA, DOCTOR OF AL
CANTARA, and Petrausko VESTU
VĖS. Frank Balwood, composer pianist, 
will officiate at the piano.

Do you see now, what a great number 
of local and visiting artists will be at the 
LMS Opera Festival, Sunday, April 15? 
The program will indeed be varied, co
lorful and interesting. Come down -and 
join the celebration at Liberty Audito
rium.

To all those who helped in matters of 
finance by signing up as Boosters of the 
LMS Opera Festival in advance, we 
send a hearty thanks. Your names will 
be listed in the souvenir program book 
and a copy will be mailed to all.

>
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Dalyvaukim!

ir 
MOKYKIS

Šių metu balandžio 14 ir 15 dd. Lie
tuvių Kultūriniame Centre, Richmond 
Hill, N. Y., įvyks Lietuvių Meno Sąjun
gos IH-čiosios 'apskrities konferencija ir 
meno festivalis — dainų šventė.

Konferencija prasidės balandžio 14 d. 
vakarą ir tęsis ant rytojaus, sekmadie
nį', iki 2 valandos.

Po to Auditorijoje vyks chorų dainos, 
solistų dainos, ir kitokie įdomūs ir reikš
mingi meniniai numeriai.

LMSs IH-čioji ’apskritis šioje apylin
kėje vaidina didžiulę kultūros srityje 
rolę.

Jei norime, kad ji vaidintų dar stam
besnę ir svaresnę rolę, tai privalome visi 
jos veikla susidomėti ir prie to svarbaus 
darbo prisidėti.

Svarbiausia: dalyvaukime apskrities 
metinėje konferencijoje, duokime savo 
patarimus, prisidėkime prie konferenci
jos darbų su žodžiu, su sumanymais, su 
talka.

Konferencijoje turėtų dalyvauti ne 
tik LMS apskrities vienetai, — Chorai, 
teatrininkų grupių atstovai, — o ir Li
teratūros' Draugijos ir Susivienijimo 
kuopų atstovai ir veikėjai. • : •

Konferencijoje gali ir privalo daly
vauti ir pavieniai meno mėgėjai, daili
ninkai, aktoriai, ir kitokie.

• Tik bendromis jėgomis ’atliksime - di
desnius darbus, kurių prieš apskrities 
akis stovi daug.

Šiandien kultūrinis mūsų darbas — 
labai svarbus darbas.

Netenka nei sakyti, kad visi privalo
me darbuotis, idant Meno Festivalyje 
būtų daug žmonių, O jų bus, jei tik mes 
nepamiršimė ir nepatingėsime žmones 
paraginti čia dalyvauti.

N.

Vejas
Vėjas, vėjas bangapūtis, 
Oro erdvės—jo keliai, 
Jį nei naktys nesulaiko, 
Nei saulužės spinduliai.
Jis pavirtęs į zefirą,
Dvelkia, plaukia ramumu, 
Bet supykęs—jau baisūnas,— 
Daužos pragaro šturmu!
Drasko medį, plėšia stogą, . 
Langus, Todos, tuoj atvers, 
Griebs išgązdintą bailelį, 
Ir sučiupęs kaž-kur ners.
Suka, suka dulkių ratą, ■, 
Beria žmogui į-akis; • 
Gaudžia stulpas, verkia vielos, 
Kas ką sako—tesakys.
Dūksta, dūksta, kol pailsta, 
O tada—ir vėl ramus.

'' Vėlei glosto mūsų žemę, z' 
Vėlei sveikina namus.
3L-XII-28; St. Jasilionis.
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59. Jūrinė ir upinė žvejyba.

žvejyba daug priklauso 
nuo sezoninių žuvų gyvenimo 
reiškinių.

Svarbiausią vietą žvejyboje 
turi keliaujančios žuvys. Po 
jų eina gėlųjų vandenų (u- 
pių) žuvys. Grynai jūrinės 
žuvys turi mažesnę reikšmę.

TSRS yra keletas pramoni
nės žvejybos rajonų vandeny
nų ir jūrų pakraščiais. Iš van- 
denyninių rajonų didelę.reikš
mę turi Murmano ir Tolimų
jų Rytų žvejybos rajonai. Iš 
jūrinių rajonų ypač svarbus 
Kaspijos baseino rajonas. Jis 
duoda ligi 40%, visos mūsų 
pagaunamos žuvies.

Stūrinės žuvys (eršketras, 
didysis eršketras, stūrys) gau
domos kaip tik šitame basei
ne. Didysis eršketras gaudo
mas jūroje, bet eršketras ir 
stūrys gaudomi daugiau upė“ 
se, kur jie atplaukia neršti. 
Daug stūrių pagaunama ir 
žiemą, kai jie upėse užmiega 
žiemos miegu. Kaspijos ba
seinas duoda ne tik kremzli- 
nę žuvį. Kaspijos silkė, Kas
pijos kuoja gaudomos ir jūro
je, ir upėse. Jos turi didžiulę 
pramoninę reikšmę. Kaspijos 
baseine nemaža pagaunama ir 
kitokių žuvų: karšių, sterkų, 
karpių.

Azovo ir Juodosios jūros 
baseinų žuvingumas žymiai 
mažesnis, negu Kaspijos. Juo
dojoje jūroje iš viso negausu 
gyvūnų. Jeje gyvenimas ga
limas tik iki 200 m-. Giliau 
vanduo užnuodytas sieros van
deniliu. Tame baseine pagau
nama silkių, chamsų, skumb- 
rų, kefalių, Azovo kuojų, di
džiųjų eršketrų.

Tolimieji Rytai turi begalę 
žuvų.' Ten jūrose labai daug 
iašišinių žuvų, silkių, plekšnių. 
Lašišinės žuvys — keliaujan
čios: jos ž ve jojamos tada, 
kai plaukia į upes. Silkė, 
plekšnė — jūrų žuvys.

šiaurės rajonas — Baltoji 
jūra ir Arkties vandenynas — 
labai gausus žuvų. Bet šis ra
jonas menkai tebuvo išnaudo
jamas. Svarbiausia pramoninė 
šiaurės žuvis yra menkė ir jai 
gimini pikŠa.

Išneršusi ikrus Norvegijos 
pakraščiuose, menkė plaukia 
gyventi į Barenco jūrą, čia jv 
keliauja laikydamasi šiltųjų 
Golfo srovių. Kai vasaros gale 
vanduo įšyla, menkė palieka 
Golfą ir prisiartinu prie kran
tų. žvejai, žvejoję menkes 
paprastu būdu, negalėjo iš
plaukti žvejoti toli į vandeny
ną. Todėl didesnė menkių da
lis jiems buvo neprieinama.

Mūsų laikais žvejojama 
tralais. Tralas — tai didelis 
dugninis tinklas žuvims gau
dyti atviroje jūroje. Tą tink
lą traukia ypatingi galingo
mis mašinomis laivai-trale- 
riai. žvejyba tralais nepaly
ginti sėkmingesnė už papras
tą žvejybą, žinant tas vietas, 
kur ir kada menkės keliauja, 
galima pagauti jų ištisus bū
rius.

šiaurėje žvejojamos dar 
lašišos. Tos žuvys gaudomos 
upėse, kur jos atplaukia nerš
ti. \ ' i

ANEKDOTAI ;
• ' U—L— • -'

Nelemtas traukinys.
Miestelio judžių teatre 

rodė judį, kuriame buvo ir 
tokia scena: paupyje dai
li mergina ima nusirengi
nėti, ketendama maudytis. 
Tarpe merginos ip žiūrėto
jų matosi gelžkelio relės ir 
tik pradėjus merginai savo

paskutinį rūbeli nusivilkti, 
atvažiuoja traukinys ir už
dengia visą vaizdą.

Traukiniui pravažiavus, 
mergina pasirodo jau van
denyje beplaukiojanti. Šiuo 
momentu sale manęs sėdįs 
vyras pusbalsiu nusikeikė.

“Kas jums?” klaustelė- 
jau, grįžtelėjęs ja, pusėn, 

‘“ar kas negero?”
“Taigi, kad negero!” at

sakė jis piktai. “Aš jau 
•penktą kartą ateinu šio ju- 
džio žiūrėti ir tas prakeik
tas traukinys niekuomet 
nepasivėlina!”

Surinko žemaitis
3 p81’.-Lai»ve(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Bal.-Apriį 1951



Ką davė bei parodė 1905 metų 
revoliucija?

(Pabaiga.) •

MINUS ŠIANDIEN
(t

Prisirengimas- ginkluotam 
sukilimui

šalyje sparčiai brendo są
lygos visaliaudiniam ginkluo
tam sukilimui. 1905 metų lap
kričio mėnesj Leninas grįžo 
į Rusiją ir ėmė tiesiogiai va
dovauti ginkluotojo sukilimo 
parengimui. Tuo> metu Už
kaukazėje milžinišką revoliu
cini darbą dirbo J. V. Stali
nas. 1905 metų lapkričio mė
nesį įvyko RSDDP Kaukazo 
sąjungos IV bolševikų konfe
rencija, kuri priėmė nutarimą 
dėl ginkluoto sukilimo paren
gimo ir įvykdymo. Gruodžio 
mėnesį įvyko bolševikų konfe
rencija Tamerforse, kurioje 
pirmą kartą asmeniškai susi
tiko Leninas ir Stalinas. Kon
ferencijos darbo dienomis 
prasidėjo gruodžio ginkluota
sis sukilimas Maskvoje.
Įvykiai Maskvoje

Maskvos Taryba gruodžio 
6 d. paskelbė visuotinį politi
nį streiką. Maskvos Tarybos 
nutarimą parėmė geležinkeli
ninkų konferencija ir tomis 
dienomis posėdžiavęs Visos 
Rusijos pašto-telegrafo tar
nautojų suvažiavimas. Gruo
džio 7 d. prasidėjo visuotinis 
streikas, kuris neišvengiamai 
turėjo peraugti į ginkluotą 
sukilimą. Gruodžio 7 ir 8 d.d. 
vyko taikus streikas, taikios 
masių demonstracijos. į gruo
džio 8 d. vakarą policininkų ir 
kazokų būrys apsupo Akva
riumą, kur vyko mitingas. Ka
zokai sumušė darbininkus ir 
išvaikė mitingą. Kitą dieną, 
gruodžio 9 d., dragūnų būriai 
sugriovė čistije Prudi rajone 
Fidlerio namus, kur rinkdavo
si kovos būriai ir buvo vado
vavimo sukilimui komitetas. 
Atsakydami į vyriausybinės 
kariuomenės užpuolimą, Mask
vos darbininkai ėmė statyti 
barikadas. Barikados apėmė 
beveik visą Sodovojo koko. 

'Gruodžio 10 d. vyriausybinė 
kariuomenė pradėjo iš artile
rijos šaudyti į barikadas. Tai 
sukėlė dar didesnį revoliuci
nės kovos pakilimą. “Barika
dų statymas darosi ryžtingas 
ir jau ne pavienis, — pažy
mėjo Leninas, — bet besąly
giškai masiškas. Visi gyvento
jai gatvėse, visą miestą svar
biausiuose centruose nukloja 
barikadų tinklas.“ 
Caro valdžios panika

Vyriausybė buvo išgąsdinta 
išsivysčiusių Maskvoje- įvykių. 
Maskvos generalgubernato
rius Dubasovas pranešė į Pe
terburgą, kad negali pasi
kliauti Maskvos įgula, nes į- 
gulos dalyse kilo bruzdėjimai, 
prasidėjo audringi mitingai, 
o Rostovo pulke prasidėjo ka
reivių ginkluoti išstojimai. 
Dubasovas bijojo panaudoti 
Maskvos įgulos dalis ginkluo
tajam sukilimui malšinti ir 
maldavo ministrą Vitę atsiųs
ti iš Peterburgo patikimiau

sias karines dalis. Iš Peter
burgo buvo pasiųstas Semio- 
novo pulkas. Gruodžio 17 d. 
semionovininkai sutriuškino 
sukilimo centrą ir tvirtovę — 
Priesnią.

Raudonojoje Priesnioje bu
vo sutelkti geriausi kovos bū
riai, vadovaujami bolševikų. 
Tačiau sukilusių darbininkų 
kova 'Raudonojoje Priesnioje, 
kaip ir kituoše rajonuose, ap
siribojo, daugiausia, gynimusi. 
Tai buvo vienas Maskvos su
kilimo silpnumo šaltinių.
Nepasisekiifto priežastis

Gruędžio ginkluotasis suki
limas Maskvoje neturėjo 
bendros vieningos vadovybės: 
Maskvos komitetas buvo suim
tas pąčioje sukilimo pradžio
je. Neturėdamas vieningo va
dovaujančio centro, ginkluo
tasis sukilimas Maskvoje pa
virto atskirų, vienas nuo kito 
atskirtų rajonų sukilimu.

Maskvos proletariato sukili
mo neparėmė Maskvos įgula. 
Sukilusiems nepavyko išnau
doti įgulos dalių svyravimų, 
tam,e tarpe bruzdėjimų Ros
tovo pulke. “Sukilimo momen
tu mes1 buvome, — sako Leni
nas, — ne aukštumoje užda
vinio kovoje už svyruojančią 
kariuomenę.“
Stoka vieningumo

Maskvos ginkluotasis suki
limas negavo laiku paramos iš 
kitų šąlies miestų. Sukilimai, 
prasidėję Gruzijoje, Latvijoje, 
Ukrainoje, eilėje Sibiro mies
tų (Čita, Krasnojarskas ir ki
ti), vyko įvairiu laiku/ ir neta
po Visos Rusijos sukilimu. 
Sumuodamas gruodžio gink
luotojo sukilimo rezultatus, 
Stalinas nurodė, kad “...kovo- 
jantysis proletariatas sutiko 
sukilimą, būdamas susiskal
dęs į grupes, dėl to vyriausy
bei buvo palyginti lengva jį 
“nugalėti.“

Leninas ir Stalinas matė 
pagrindinę gruodžio ginkluo
tojo sukilimo silpnumo prie
žastį tame, kad revoliucinė 
proletariato organizacija bu
vo atsilikusi nuo judėjimo au
gimo ir užmojo. Vis dėlto re
voliucijos vadai buvo tos nuo
monės, kad gruodžio sukilimo 
nepasisekimas nereiškia Rusi
jos proletariato sutriuškini
mo, jo visiško pralaimėjimo. 
Priešingai, barikadinės kovos 
Maskvoje patyrimas, proleta
riato išstojimai Donbase, Sibi
re, Sormove ir kituose šalies 
rajonuose liudijo, kad gruo
džio sukilimas pakėlė darbi
ninkų judėjimą Rusijoje į 
aukštesnę pakopą. Jis patvir
tino marksistįnį-lenininį moks
lą apie tai, kad tik proleta
riatas yra visų nuosekliausia 
ir ryžtingiausia revoliucinė 
klasė, sugebanti vadovauti vi
sos liaudies revoliucijai prieš 
carizmą ir įvykdyti ją iki ga
lo, t.y-. užtikrinti buržuazinės- 
demokratinės revoliucijos per- 
ugimą į socialistinę.

Tarptautine sukilimo reikšmė
1905 metų gruodžio mėne

sio Maskvos ginkluotasis suki
limas buvo didžiausios pasau
linės reikšmės įvykis. Jis liu
dijo apie milžinišką kovinę 
energiją naujos visuomeninės 
klasės — proletariato, paki
lusio į kovą išnaudotojams 
nuversti. Gruodžio ginkluota
sis sukilimas suvaidino milži
nišką vaidmenį revoliucingai 
auklėjant darbininkų klasę 
kaip Rusijos buržuazinės-de- 
mokratinės revoliucijos ir vi
sos tarptautinės išsivadavimo 
kovos hegemoną.

Tiesioginėje Rusijos revo
liucijos ' įtakoj e paaštrėjo Va
karų Europos proletariato 
klasinė kova. Didžiulės gatvių 
demonstracijos Vienoje ir ba- 
rikadiniai mūšiai Pragoję bu
vo 1905 -metų spalio ir gruo
džio įvykių Rusijoje tiesiogi
nė pasėka.

1905—1907 m. m. revoliu
cijos eigoje Rusijos darbinin
kai parodė Europos darbinin
kams didvyriškos pasiaukoja
mos kovos už laisvę pavyzdį. 
Rusijos revoliucija apginklavo 
visų šalių liaudies mases mil
žinišku politiniu ir organiza
ciniu patyrimu.

1905 metų ginkluotasis su
kilimas Rusijoje sužadino re
voliucinį pakilimą visoje Azi
joje. To pavyzdys yra revo
liucija Turkijoje, Persijoje, 
Kinijoje, revoliucinis judėji
mas Indijoje ir kitose Rytų 
kolonijose ir pusiaukolonijinė- 
se šalyse.

Tokiu būdu, pirmoji Rusijos 
revoliucija pažymėjo pra
džią naujo pasaulinės istorijos 
laikotarpio— laikotarpio au
dringo proletarinio judėjimo 
pakilimo Vakaruose ir revo
liucinių sukrėtimų Rytuose, 
kur šimtai milijonų užguitų 
žmonių pabudo naujam gyve
nimui ir kovai už žmonijos 
teises, už demokratiją.

L. Gaponenko

Lawrence, Mass.
- čia priiminėja darbininkų i 

Navy Yard Portsmouth. Law
rence raštinę atidarė po num. 
361 Canal St. Tai toje pačio
je raštinėj, kur registruojasi 
bedarbiai gauti nedarbo če
kius. Nemanykite, kad paims 
tūkstančius darbininkų. Viso 
labo- reikalauja tik 276 darbi
ninkų. Turi būti mašinistai. 
Kadangi bedarbių yra nema
žai, /ii tuos 276 darbininkus 
lengvai ir greitai suras.

S. Penkauskas.

Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Wil
liam Green šnekasi su 
CIO prezidentu 1 Philip 
Murray. Jiedu susitiko 
neseniai įvykusioje darbo 
unijų konferencijoje Wa
shingtone, kur buvo tar
tasi, kaip organizuoti dar
bininkai galėtų paveikti • 
mobilizatorių ir stambio
jo biznio atstovą Char
les E. Wilson. Ta kon
ferencija nieko konkre1- 
taus beturi ir ponas Wil- 
sonas pasiliko prezidento 
Tyumano pasitikimu žmo
gumi. 1

VILNIUS.—...Gedimino 
gatvės centre, Vilniuje, yra 
aikštė, o toje aikštėje pa
minklas. Ant tanko bokš
telio, įsižiūrėjęs į tolumą, 
stovi karys. Jo veido bruo
žai rodo ryžtingumą. Pa
minklo papėdėje žaidžia lai
mingi vaikai, pro atvirus 
namų langus girdėti jauni
mo ^balsai, virš jo galvos 
plaukia šviesūs, garbanoti 
debesys. ’

Šį paminklą pastatė dė
kinga lietuviu tauta karve
džiui, Tarybų Sąjungos 
Didvyriui, armijos genero
lui S. D. černiachovskiui, 
kuris vadovavo Tarybinės 
Armijos pulkams, išvada
vusiems Vilnių nuo hitleri
nių okupantų ir grąžinu

siems senajai Lietuvos sos
tinei šviesų, laimingą gyve
nimą, ir kuris pats padėjo 
savo gyvybę ant socialisti
nės Tėvynės aukuro.

Kyla iš griuvėsių gražūs 
namai, Vilniaus priemies
čiuose auga gamyklos, bal
tuoja naujų mokyklų rū
mai. Ir šio karvedžio 
žvilgsnis, gilus ir . rimtas, 
tarytum tvirtina lietuvių 
tautos kūrybines pastangas 
ir įkvepia ją naujiems dar
bams ir žygiams.

Per trumpą laikotarpį 
Tarybų Sąjungos tautos du 
kartus gelbėjo Vilnių. Pir
mą kartą jos grąžino Lietu
vai josios senąją istorinę 
sostinę 1939 metais; šiuo 
aktu parodydamos savo 
taikiąją politiką. Tai gerai 
suprato liaudies masės. To
mis dienomis visoje Lietu
voje spontaniškai kildavo 
dėkingumo mitingai, liau
dis išreikšdavo savo meilę 
Tarybų Sąjungai.

Tik to dėkingumo jaus
mo nejautė smetoninė kli
ka, tuo laiku valdžiusi Lie
tuvą . Ji su policijos batali- 
jonais, ašarinėmis dujomis, 
guminėmis lazdomis norėjo 
išrauti iš liaudies širdies tą 
meilę ir dėkingumą. Tokio
mis priemonėmis galima 
buvo išvaikyti mitingą, su
kišti į kalėjimus dešimtis 
ir šimtus darbininkų, bet 
m'eilės broliškajai tarybinei 
liaudžiai išrauti jai nepavy
ko. Tai patvirtina visa to
limesnė istorija.

Antrą kartą Lietuvos 
sostinei grąžino laisvę Ta
rybinės Armijos kariai, 1944 
metais didžiomis aukomis 
sunkiuose mūšiuose.

Po šešerių metų
Nuo to laiko praėjo šeše- 

ri su puse tarybinio gyve
nimo metų. Sunku, beatpa- 
žinti senąjį, buvusį poniško
sios Lenkijos užkampį — 
Vilniaus miestą. Išsitiesė 
naujos gatvės, išgrįstos ta
šytais akmenimis, skveruo
se ir šaligatviuose buvo pa
sodinti tūkstančiai ūksmin
gų medžių. Išaugo nauji 
pastatai, susikūrė kultūros 
centrai, išsivystė Vilniaus 
pramonė .

Kai 1948 metais J. V. 
Stalinas pasirašė TSR Są- 

| jungos Ministrų Tarybos 
nutarimą dėl Vilniaus mies
to atkūrimo/šimtai darbo 
žmonių iš įvairių Lietuvos 
vietų atvyko xį senąjį Ge
dimino miestą, kad prisidė
tų prie atstatymo darbų. Jų 
tarpe, . buvo, pavyzdžiui, 
Viktoras Mačiūnas sų šei
mą ir Bronė Rožėnaitė, pa
likę gimtuosius Biržus ir 
atvykę statyti naują Vil
nių. Viktoras Mačiūnas 
dirba dažytoju. Daug vil
niečių jau persikėlė į jo ir 
jo draugų pastatytus dr at
statytus namus.. Jo dienos 
išdirbis niekados nebuvo 
mažesnis kaip 150 procen

tų. , _ . ' _. _ _ ■__

Mačiūno žemietė — Bro
nė Rožėnaitė — sako: “Aš 
dirbu ‘Lelijos’ siuvimo fa
briko nauju pastatų staty
boje. Prieš trejus metus 
šio fabriko vietoje buvo pli
kas laukas, o dabar čia—di
džiulė imonė. Tokie tem
pai galimi tik Tarybų ša
lyje. Dabar mes baigiame 
statyti administracinius pa
status .o toliau mūsų laukia 
nauji fabrikai.”

Vilniaus gatvėse dar vy
ko mūšiai, o iš įvairiu Ta
rybų šalies miestų į Vilnių 
skubiai vyko traukiniai su 
įrengimais, reikalingiausio
mis Vilniaus'atkūrimui ma
šinomis bei žaliava . Tary
binės tautos ir visų pirma 
didžioji rusų tauta ištiesė 
pagalbos ranką okupacijos 
nualintam Lietuvos kraš-
tui. Ta pagalbą mes jau
čiame diena iš dienos per 
visus pokarinius metus ir 
ji eis ir toliau. Be jos vil
niečiai šiandien nebūtų tu
rėję tokios stambios jmo- 

‘Žalgirio” staklių 
“Elfos” elektro- 
gamykla, elektros 
gamykla, didžiu-

gamykla, 
technikos 
skaitiklių 
lio konditerijos fabriko ir 
kitų fabrikų bei gamyklų. 
Mašinos, pagamintos tary
binio darbininko rankomis, 
šiandien gamina visiškai 
naujus gaminius, apie ku
riuos buržuazinės reakcijos 
valdymo metais lietuviai 
negalėjo nė svajoti.

[ mokslą
Vilnius įgauna naujus so

cialistinių miesto bruožus. 
Jie atsirado kartu su Ta
ly bų valdžia, su naujos, 
socialistinės kultūros 
kėlimu. Jeigu anksčiau į 
Vilnių, bažnyčių miestą, 
visais keliais ir keleliais 
traukdavo vargo ir išnau
dojimo prislėgtų žmonių 
būriai, kad atiduotų dievo 
tarnams paskutinius, ska
relės kampan įrištus, ska
tikus, tai šiandien tų žmo
nių vaikai ir anūkai atva
žiuoja į Mokslų Akademi-1 
jos institutus, kad sužino-’ 
tų, kaip reikia auginti nau
jas javų kultūras, kaip 
kurti kolektyvinį gyvenimą.

Čionai Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės siunčia ge
riausius savo sūnus ir du
kras į Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos posė
džius,' kad jie apsvarstytų 
visų respublikos dai;bo žmo
nių gyvenimo reikalus. Per
eitais metais įvykusi Vil
niuje Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesija 
priėmė nutarimą , nusau
sinti pelkes ir duoti kolū
kiams šimtus tūkstančių I 
hektarų geros dirbamos že
mės. Buržuazinės Lietuvos 

valdžiai reikėtų šimtmečių, 
kad ji atliktų tokio didžiu
lio užmojo darbus.

Universitete, kuriame 
mokėsi Adomas Mickevi
čius ir lietuvių nacionalinio 
atgimimo dainiai, šiandien 
mokosi buvęs buožės ber
nas V.' Karatevičius ir ma
žažemio valstiečio duktė D.‘ 
Dilytė. Jiems, kaip ir tūks
tančiams Lietuvos jaunuo
lių, plačiai atsivėrė durys 
į Vilniaus Valstybinį unL 
versitetą.

Kultūros centrasi

Vilnius tąmpa dideliu 
tuvių kultūros židiniu, 
dešimtys mokyklų, daugy
bė technikumų, universite
tas, Mokslų Akademija su 
vienuolika institutų, Vals
tybinė Konservatorija ir 
daugelis kitų mokslo įstai
gų-

Jau sudarytas ir patvir
tintas generalinis Vilniaus

■s?

lie
čia

chitektai ir statybininkai 
planuoja naujus kvartalus, 
naujus pastatus, naujus 
paminklus.

Anksčiau, kai namai mies
te buvo statomi be plano, 
sunku buvo pasakyti, kur 
yra Vilniaus centras . Pa
gal naują, generalinį mies
to rekonstrukcijos planą 
aiškiai apibrėžiami miesto 
kontūrai: Vilniaus miesto 
centras grupuojasi apie 
Tarybų aikštę. Čia bus pa
statyti didžiuliai Tarybų 
Namai, iau baigiama įreng
ti mokslininkų namai.

Graži Neries krantinė, 
kuri buržuazijos viešpata
vimo metais buvo paversta 
sąšlavynais, dabar apsodi
nama medžiais. Čia ren
giami platūs bulvarai. 
Krantinė taps jaukia vil
niečių poilsio vieta. Tris
dešimties, keturiasdeš i m - 
ties metų medžiai, vežami 
ir sodinami mašinomis, ap
dengia krantines vešlia ša
kų žaluma. Tauro kalno 
ra j opas pasipuošė didžiuliu 
monumentaliniu paminklu, 
skirtu didvyriškiems Tary
binės Armijos ’ kariams, ir 
stilingais Operos ir Baleto 
teatro rūmais.

Naujasis Vilniaus miesto 
architektūrinis ansam b 1 i s 
talentingų architektų pa
stangomis derinamas su se
noviškais Vilniaus miesto 
pastatais .

Vakarais, kai nušvinta 
'tūkstančiai žiburių miėsto
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gatvėse ir namų languose, 
vilniečiai, išėję po darbo 
dienos pasivaikščioti, mato, 
kaip kasdien keičiasi ir gra
žėja Gedimino miestas.

V. Mozūriūr^as

Gražuolė Dotty Sykes . 
demonstruoja vėliausi^ \ 
mados maudymosi kostiu
mą. / '

Gowanus projeKto gyvento
jai pareikalavo, kad ant lan
gų būtų uždėti groteliai ap
saugai vaikų nuo iškritimo per 
langą. Sekmadienį ten užsi
mušė 6 metų berniukas. Jo 
motina tuo laiku praususi ma
žesnįjį vaiką.

Laisvės Paramai Didieji

PIKNIKAI
Prašome jau dabar įsitėmyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemiai^ 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

Brooklyniečiai rūpinasi Baltimorės piknikui 
duoti dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą išpildys.

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS 
įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

■ MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platiritojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE
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Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais . 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at-U 
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė, c >

4

rekonstrukcijos planas. Ar-4p8i.„uisve (Uberty, Lith. Daily) -Mt., Bal..April' 7, 1951



Antanas

DETROIT, MICH
Demskis Rimto skirtumo tarp jų nebu

vo. Kivirčiai •ėjo daugiau as
meniško pobūdžio.

Antanas Demskis jau tada 
veikė tarp socialistų. Jis buvo 

vykęs pas Terzus ant farmos.! lėto būdo, nedaug kalbėjo, 
Pirjnadienį jau gulėjo negy- , bet ir jis visuomet laikėsi ge- 
vas. Tai liūdna žinia. 1 ro nusistatymo.

Tą pačią dieną^ ’ kiek vė
liau, verkdama pašaukė ma- , lose, kaip ir daugelis to mies- 
ne jo žmona Ona. Vienas 
‘‘Vilnies” štabo turės važiuo 
ti į Antano laidotuves.

Demskį pažinau per 
35 metus ir noriu apie jį 
čiau parašyti.

19.14 metais apsigyvenęs 
Wilkes-Barre, Pa., susitikau 
ir Antaną Demskį.

Tuomet lietuvių socialistų 
veikimas ' toj apylinkėj kilo.
Lietuvių klerikalai norėjo 
užbėgti kelią jam. Wilkes- 
Barre •' turėjome keletą au
dringų mitingų, susikirtimų.

Teko kartais grumtis ir su 
šliuptarniais, laisvamaniais.

Wilkes-Barre taipgi buvo 
dvi LSS kuopos, kurių lenk
tynės buvo nevisai draugiškos.

* J&fmadienj gavome telefo
nu iš Detroito žinią, kad ten 
staiga mirė Antanas Demskis. 
Sekrflradienį' jis dar buvo nu-:

Dirbo Antanas angliakasyk-

pla-

to darbininkų, nes anglis bu- 
' vo ir tebėra pamatinė tos sri- 
Į ties industrija.

Pradėjus daugiau veikti vi
dujiniai, tarp 
tikimai nyko, 
grupė, kurioje 
v o dvi jaunos
tariūtės, gastroliavo po kasyk- 

■ lų miesčiukus, kuriuose buvo 
'daug lietuvių.

Antanas Demskis visuomet 
važiavo su kitais, veikė ką ga-

socialistų nesu- 
Sukurta teatro 
žymiai figura- 
mergaitės Pie-

Prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui daug jaunų vyrų 
buvo paimta kariuomenėn', 
kiti išvažinėjo, išsiblaškė po

Daugelis angliakasių taipgi

į industri 
nius centrus, ypač į Detroitą 
Socialistinis veikimas čia vėl

emS emigruoti

iš Wilkes-

veikė su
veikė or-

priklausė Lietuvių 
Draugijai, Lietu - 
Susivienijimui, ki

TORONTO. CANADA padaryti daugiau nuostolių 
Tėvai turėtų mokyti savo vaisavo vai-

yra ne-

Kairo

štai dėlko reikia prigulėti 
prie Sūnų ir Dukterų 
Draugijos

gyvenant 
metu teko 
laikų, gerų
susitikti visokių ž,mo- 
visokiais įsitikinimais'.

šioj šalyj 
pergyventi

Man 
per 52 
visokių 
ir teko 
nių, su
Teko susitikti ir tokių žmonių, 
kurie nenorėjo prigulėti prie 
jokios organizacijos, čia aš 
ir noriu išsitarti apie 'pasta
ruosius .

JtžymejimasLAISVES
40 METU
SUKAKTIES

Tl.OM REIKALU PRAMOGOS ĮVYKSTA 
SEKAMOSE VIETOSE:

SHENANDOAH, PA.

Balandžio - April 14- tą 
įvyks 

Šaunus Balius
Rengia Lietuvių Darbininki; Susivienijimo 34-ta kuopa.

WEST END HALL
.. West Center St.i ■ " ■ • 1

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

MONTELLO, MASS.

Balandžio - April 21-nią
įvyks

Banketas
Rengia Lietuviu Literatūros Draugijos 6-ta kuopa

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE
Vine ir kampas Main Street

PRADŽIA 7-ta VAL. VAKARE
Įžanga 75c

SO. BOSTON, MASS. -

Balandžio - April 21-mą
Įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

LIET. PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:80 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE 

Bilietas tik 75c.

WORCESTER ir LOWELL, MASS.

Balandžio - April 29-tą
RUOŠIAMA BANKETAI

(Smulkmenų apie šiuos parengimus1 
dar neturime.)

kus, kad taip daryti 
leistina, negražu.

Praėjusioj savaitės 
goję vagiliai įsilaužė

, bos'stubą po nuni. 12 Glen
Mane tik mandolinos pamo- Methuen, Mass. Pasiėmė

Pagyrimas < tėvams, kad lei
džia ,mokintis. Galima tikėtis 
iš jos geros pianistės.

Paulinos, mamytė sako:

pabai-Praėjus keletui metų, tarp 
kitų wilkes-bariečių Detroite 
susitikau ir Antaną. Jis jau 
buvo vedęs Oną Šulinskaitę, 
kuri taipjau atvyko 
Barre, Pa.

Detroite Antanas 
lyg savom išgalėm,
ganizacijose, rėmė darbo žmo
nių spaudą, dirbo ką galėjo.

Vienu tarpu Demskiai buvo 
įsigiję biznį. Turėdami dau
giau ištekliaus, dar geriau rė
mė spaudą, ypač dienraštį 
“Vilnį.”

Demskis
Literatūros 
vių Darb.
toms pažangiojms organizaci
joms.

Demskiai taipgi, veikė cho
ruose' ir teatre.

Keletas metų atgal Anta
nas ėmė nesveikuoti. Jam te
ko eiti ligoninėn. Padaryta 
operacija. Nors jis pasveiko, į 
bet po operacijos gerokai su
menko.

Neteko patirti kiek metų 
Antanas turėjo, neigi kur jis 
gimęs, žiąau, kad Ona Dems- 
kienė yra suvalkietė, kur tai 
nuo Kybartų. Rodos, kad An
tanas irgi paeina iš to krašto.

Su Antano mirčia detroitie- 
čiai neteko veiklaus žmogaus. 
Amerikos lietuvių pažangioji 
visuomenė, neteko svarbaus 
nario. Mūsų spauda neteko 
gausaus rėmėjo. '

Reiškiu Onai ir jos gimi
nėms Šulinskams giliausios 
užu o jautęs netekus savo drau
go Antano. V.A.

Kol viskas eina gerai, aiš
ku, kas to paiso. Bet kada iš- į 
tinka tokius žmones .nelaimė, Į 
biga ar mirtis, tai tas greitai 
paaiški. Be jokios pagalbos iš 
draugijos, pasidaro sunku ir 
dažnai tenka ieškotis pagal
bos pas asmenis. Buvo atsiti
kimų. kad reikėjo eiti' po na- 
mus ir prašinėti, kad būtų 
kuo palaidoti numirėlį.

Tas parodo, kaip pasitaiko. 
Tie žmonės nenjofėjo koopc- I 
moti su kitais, nesirūpino 
tuo, kas bus rytoj, nesirūpino' 
savo šeimos likimu.

kino, gal ir- aš būčiau buvus 
gera muzike, jeigu būtų 'bu
vusi proga.” Taip, Leonora 
Kevėžiūtė, dabar Kuncienė, 
kadaise mokinosi muzikos ir 
nekurį laiką mokino Bangos 
chorą*. Ji mylėjo meną. Už 
tai supranta jo vertę ir sten
giasi įkvėpti jį savo dukrelei.

Gero pasisekimo, Paulina.
; Korespondentas

$220 pinigų. Policija darė in- 
vcstigaciją M. K. Bean name, 
nes manė, kad jis bus taip 
padaręs.

Majoras James P. Meehan 
paskyrė trims metams balsuo
tojų registratorium Henry A.

Jo alga bus tik 
žinoma,

Bet ir darbo nedaug, 
tik keletą dienų per

iš -tų, kurie pri- 
teko sun-

Daugeliui 
klauso draugijai, 
kiai ir ilgai sirgti. Bet jiems, 
buvo daug lengviau. Draugi
ja mokėjo pašalpą — nė- vie
ną savaitę, ne mėnesį, bet vi
sus metus, 
tų moka po 
liga tęsiasi, 
bus. šeimai 
j ei gir narys
nariai atstoja šeimą,

awrence. Mass
/

Touch ette..
$655 metams. Alga, 
nedidelė.
Jis dirbs 
metus.

—O—
konsulis spiria J. P. 

kad būtų greičiau pri-Apylinkės žinutės
North Andoveryje bus sta- 

, tonuos dvi n-jok^klos, Kontrak- 
| torius iš Malden, Mass., apsi-; ]<rjčį0 mėnesį padarė 
I ėmė mokyklas pastatyti už 
j $1,037,81 6. Darbas bus už-j 
! baigtas 1952 metais balandžio ;
, 1 dieną. Tai geras darbas 
i vietos žmonių ap_švietos.

dėl

Philadelphia, Pa.

Net po vienų me-|jinga, til 
tris mėnesius, kol | 
arba pakol gyvas 
daug lengviau. O' 
neturi šeimos, tai 

aplanko

Mes, Kanados lietuviai, tu- 
/

rėj'ome progą ])oi’sitikrinti, 
kaip svarbu stovėti vienam 
už visus, visiems už vieną. Vi
siems priklausant prie orga
nizacijos, nesudaro sunkumo 
paremti nelaimės ar ligos iš
tiktą draugą.

Ta dra u g i j a vra Su n ų 
Dukterų Draugija. Ji yra 
riausias išeivio draugas, 
plačiausiai pasklidusi po Ka-' 
nadą. Ji turi skyrius beveik 

miestuose.

Geras susirinkimas, 
puikūs nutarimai
Balandžio 1 d. philadelphie

čiai turėjo susirinkimą pasi
tarimui, kaip atžymėti Lais
vės gyvavimo 40 sukaktį. Jie 
nusitarė nepasiduoti Brookly- 
nui. Kad Brooklynas pasisakė 
sukelsiąs, $1,000, tai ir Phi
ladelphia turi tiek pat šukei-' v>suose didesniuose^ 
ti — tokia buvo jų rezoliuci- j Lengva persikelti iš vien,o sky- 
ja. Ant vietos silkelė $92 au-|r’avs i kitą, jeigu esti ieika- 
komis ir skelbimais nuo biz- kis peisikelti gyventi.
nierių $15, tad jau turi $107. Draugija yra savitarpinės

Philadelphiečiai ’juokų ne- i Pagalbos draugija.
krečia, neigi jie balandžio 
pirmąją bandė ką apgauti. I lies;
Jie pasisąke rimtai ir jie savo’ net'^mti.
žodį .išpildys —$1,000 sukels^

Šiame susirinkime veikėjai 
nusiskundė, kad žiemos metu 
organizacijos mažai tepasiro
dė su savo veikla,' tačiau pa
vasariui prašvitus, jie žada 
subrusti.

LDS ir LLD kuopos čia gra
žiai gyvuoja. Moterį) Apšvie
tus Klubas taipgi veiklus. 
Dįenraščio Laisvės reikalais 
ir jo platinimu puikiai rūpi
nasi keletas akmenų. Phila
delphia, kaip buvusi, taip ir 
tebėra puiki pažangiojo lietu
vių judėjimo kolonija. R.B.

— o—
Nuo Redakcijos. — Vaka

rykščiame Laisvės numeryje
I ši korespondencija tilpo su
maišyta. Tas sugadino jos* 
prasmę..; todėl čia ją vėl spau
sdiname, Jau reikiamai ištai
sytą ir labai d.d. philadel- 
phiečius atsiprašome.

gulėti visokių pažiūrų 
visokių tikėjimų 

Draugija 
ir nepalaiko jokit/ 
partijų. Jos tikslas 
tautiečiais ligoje ar 
j e.

Dabar yva proga 
,nes galima įstoti už 
jamo mokesčio, kadangi 
bar eina vajus. Senesnieji ir 
naujieji, kaip paprastai vadi
nami dipukai, stokit į šią 
draugiją, didžiausią pašalpinę

z mo
vi sa iar 

nepolitinė 
politinių

nelainiė-

prigulėti, 
pusę įsto-

draugiją Kanadoje, čia, To
ronte, turime savo namą dėl 
suėjimo, pasilinksminimo, kul
tūrinio užsiėmimo. Tapkit na
riais, pilnateisiais to namo sa
vininkais.

Draugijos centras gali pa
reikalavus duoti konstituciją, 
iš kurios bus matyti, kas per 
organizacija. Draugija yra 
čiarteriuota, valdžios prižiū
rima. Jūsų centai, mokami 
pagal tar, kuriam skyriuj pri
klausysite, eis tiktai p'ašal-1 
poms* ir p opi i utinėms išmokė-

Red Lake, Canada
V i etos demokratiniai lietu

viai parėmė Lietuvių Literatū- 
. ros Draugijos Knygų Fondą. 
■ Paaukavo po $1: M. Deedas, 
. A. Petniūnas, A. Valiukonis, 
J. Juška, C. Yare, K. Zalenas 
ir L. Balčiūnas. Bendrai tam 

| tikslui aukų sukelta $7. Au
kas rinko LLD 152 kp. sekre
torius M. Deedas.

i •
Čia lietuvių kolohij'a nedi

delė, bet palaikomas progre- 
syvis judėjimas. Gyvuoja LLD 
152 kuopa. Yra Liaudies BaL 
so skaitytojų. Demokratinio 
nusistatymo lietuviai paremia 
darbininkiškus reikalus auko
mis. Parsitraukia ir reikalin
gos literatūros. M. D.

■ Paklausykit seno kanadie
čio patarimo. Rašykite^ visi 
lietuviai į Sūnų ir Dukterų
Draugiją. V. Yusaitis.

Lietuvaitė išėjo antroje vietoje
Šiomis dienomis įvyko Ea

tons auditorijoj Kiwanis Club 
of Greater Toronto muzikinis 
festivalis. Dalyvavo viso To
ronto gabiausi muzikos moki
niai iš muzikos konservato
rijų, Jie demonstravo savo ga-y 
bumus ir išsilavinimą.' Tarp 
tų jaunu muzikų buvo ir lie
tuvaitė Paulina Kuncaitė, ku
ri laimėjo antrą vietą tarp, 
koritestantų iki 12 metų am
žiaus. Paulina dar tiktai 10 
metų. . ' /

Džiugu, kad lietuvių tarpe 
randasi tokių’ gabių ' vaikų.

apsigy- 
nimo ministras Mustafa 
Nosrat Bey pasiūlė minis
trų kabinetui planą, pagal 
kuri turėtų būti apginkluo
ta Egipto armija. Jis rei
kalauja tam tikslui $1,148,- 
000,000; pinigai ginklavi
muisi turėtų būti išleisti 
per penkerius metus.

Miesto 
K a įle, 
taisyta dėl autoobilių pasta
tymo 1,000 miterių., Bet Kane 
sako, kad jis dar pernai lap- 

kont-
raktą su miterių kompanija 
ir nežino, dėl ko kompanija 
pagaminimą miterių suvėlavo. 

—o—
Athletic Fund pasiskolino 

iš miesto $2,100 nes, girdi, 
reikalinga prisirengti prie 
Baseball lošimo ir pat'aisymo 
namo, ‘kur susirenka sporti
ninkai ir laiko praktikas. Dėl 
tokiu dalykų tai ir miestas ne
sigaili pinigų.-Bot kai iš mies-! 
to pareikalauja paramos šei-1 
įpynos, kurios neturi iš ko*pa-i 
valgyti, tai miestas dejuoja, 

Ypač kai 
i reikėjo

Olga Butėniutė randasi li
goninėje ir turėjo operaciją. 
Teko kalbėtis su jos tėveliu 
A. Butėnu. Sako, kad Olga 
sveiksta ir bus parvežta na
mo. Operacija nebuvo pavo- 

a pen d i kas išimta.
Butėnų žentas baigia inži

nieriaus mokslą ir jau turi ke-j . .
lėtą pasiūlymų dėl darbo'. Tik, ! Tieturi pinigų, 
sako, turės važiuoti į didmies- j huvo streikas ir kai 
įj ' ■> j sušelpti 147 šeimas, kas kai-

+ navo $10,()()(), tai per kelis
panedėliuš valdovai dejavo, 

'kad per daug pinigų išleidžia
ma sušelpimur . nedirbančių 
še i m ų.

baisiosios ligos vėžio, 
pareiškė Chemical So-
Bostono suvažiavime 

James B. Allison'iš Rut
ilui versiteto. Vitamino

Vitaminas B-2 gerai varto
ti nuo 
Tai p 
ciety 
prof, 
gers
B-2 galima gauti ir- valgiuose, 
ypač kiaušinio trynyje, jakuo
se ir kitokiam maiste. Bet vi
taminą reikia pradėti valgyti 
pirma, negu vėžys atsiranda. 
Kaip atsirado, jau nebe lai-

Aldermanas Turrisi pusėti
nai susikirto su alflerrhanu | 
Carney. ’ Atrodo, kad alder- 
manui Carney nepatiko, kam 
Turrisi darbuojasi dėl pageri
nimo Dawrence gyventojams 
vandens.

—o—
Mūsų ponai per 

per spaudą šaukia, kad Tary
bų Sąjunga yra po “geležine 
uždanga,” kad ten niekas ne
gali įvažiuoti. Bet štai aš ran
du vietiniam laikraštyje už
kampyje, kad Jungtinių Vals
tybių ambasadorius, Maskvoje 
Alan J. Kirk aplankė miestą 
net už 50 mylių nuo Maskvos. 
Jis ten buvo nuvykęs aplanky
ti Zagarsk Monastery of,the 
Trinity of St. Sergei. Ir, sako, 
jis ten nuvažiavo be jokių pa
lydovų.

Komercine spauda

bu nesimato. Lawrence darbi
ninkai manė, kad po
bus visiems darbų. Bet netaip 
išėjo, kaip darbininkai manę. 
Daug darbininkų vaikštinėja 
be darbo? d kiti dirba tik po 
savaitę ir mažiau. Daug dar
bininkų atleista ir visiškai pa
likta “ant dievo valios.”

streiko

Pasimirė Nikolas A. Nar- 
kūn. Jis priklausė Vyčių or
ganizacijai ir prie visų kata
likiškų draugijų, buvo veik
lus narys.

Walter Romanuk gavo pa- 
simokėti $10 pabaudos už per 
greitą važiavimą. Važiavo po 
65-70 mylių per valandą. Jau
nuolis gynėsi, ■ kad jis Taip 
greitai nevažiavo, bet steitavi 
truperiai J. Kuįik ir T. H. Pe- 
tei’sonjrodė kitaip. <• 

n . ★ • ' Z1
Methuen ' policija sulaikė 

jaunuolius, sugautus , • darant 
žalą natriui ir ga Vadžių i po 
hum. 29 Kenwood’ St. Jie plė
šė siefias ir tvoras, kad tik

Shenandoah, Pa.
Atžymėjimui Laisvėš *40 

metų sukakties balius įvyks 
šeštadienį. — ’

Balandžio 14 April
Bus West-End Hall, West' 

Center St., pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečiame visus "atsilan
kyti ir tuomi paremti Lais
vę finansiniai jos ’jubilė- 
jaus proga. — LDS 34 kp.

Harrison-Kearny, N. J
Atžymėjimui Laisvės 40 

metų sukakties, pasilinks
minimo vakaras įvyks šeš
tadienį —

Balandžio 7 April
Rengia Harrisono ir Netv

arko LDS kuopos. Pradžia 
7-tą valandą vakare.- Čia 
dalyvaus ir D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno.

Kviečiame visos apylim 
kės apšvietą branginančius 
žmones į šį gražų parengi
mą.

Pranešimas
ELIZABETH, N. .L
Darb. Susiv. 33 kuopos su-Liet, 

sirinkimas jvyks trečiadieni, 11 d.
I balandžio (April), 8 vai. vak. po 
I num. 408 Court St. Nąpai kviečia- 
i mi dalyvauti, bus svarbių reikalų.

Valdyba. ’ (69-70)

WORCESTER, MASS.
ĄLDLD 155 kuopos moterų sky- 

iriaus- susirinkimas jvyks pirmadie- 
(nj, balandžio (April) 9 d., pradžia 
17:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 
1 29 Endicott St. Visos narės malonė
kite dalyvauti susirinkime
veskite naujų narių. Turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. —• A.M.

(67-68)/

ir atsi-

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

jr j jvyks balandžio 8 d., 10:30 ryte, 29 
i Endicott St. Draugai, prašau visų 
j dalyvauki! ir nepamirškit, kad turė- 
! sim pasitarti Laisvės naudai rengia
mu bankietu 29 d. balandžio, kuris 
jvyks Olympia Parko salėj. Taipgi 
svarbu visiems duokles pasimokėti j 
LLD. — Sekretorius J. M. Lukas.

(67-68)

—o—
■ Man teko kalbėtis su vieni* 
dipuku. Kad jau jis atidarė 
burną, tai atidarė, kad Lietu
voje nebesą arklių, kad visi

Tel. AV. 2-4026 8

| DR. JOHN REPSHISI 
. | (REPŠYS) S
| LIETUVIS GYDYTOJAS | 

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

8 495 Columbia Rd. 8
; DORCHESTER, MASS. 8

Lietuvį jirkliai padvėsę, nesi
nėra šieno. Taip pat ir visi ki-' 
ti gyvuliai sublogėję, vos be-1 
paeiną, arba bepastovį ant 
kojų. Kai kurios karvės vaikš
tinėjančios tik ant trijų kojų.

Atrodo, kad Lietuvos kar- į 
vės koja susitraukė, kai ji ne
begauna smetoninės žolės pa
ragauti ! /

Kai žmogus pažiūri į tą' 
mokytą dipuką, tai atrodo la-: 
bai keistai.

Piktadariai įsilaužė į gara7 
žiu po nutm. 20 Hampshire St., 
suraižė automobiliaus viršų., 
supjaustė 
išdaužė.

Matthew A 
BUTUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

tajerius ir langus!
S. Penkauskas.

426 Lafayette St. < 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIRĖKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tės prie 
naktj, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite, 
patenkinti.

1113 M į. Vernon St 
Philadelphia,' Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psL—Laisve (Liberty, Lilh. Daily) -šešt, Bal.-April 7, 1951



Žinios iš Lietuvos 4KS

SEPTYNIŲ MIESTŲ 
TURNYRAS

jiems pavestą darbą. (
“Drobės” vilnonių audinių 

fabrike didelį autoritetą įgijo 
gamybinio skyriaus viršinin-- 
kas Vladas Varža. Valstiečio 
sūnus, jis 1949 metais baigė 
Kauno universitetą. Jaunas, 
inžinierius pasireiškė kaip su
manus gamybos organizato
rius. Jis kovoja už technikinę 
Įmonės pažangą, padeda sta- 
chanovihinkams geriau pa
naudoti Įrengimus, Įsisavinti 
racionalius darbo metodus.

“Drobės” fabrikas, pakel
tas iš griuvėsių, išėjo Į prie-

NewYorto^/Z^ferZlnloi
3X6333 HELP WANTED—MALE

Įtempta Vilniaus ir Kauno 
krepšininkų kova

KAUNAS, II, 10. — šios 
dienos centrinis susitikimas 
septynių miestų krepšinio tur
nyre įvyko tarp dviejų lyde
rių — Vilniaus ir Kauno ko
mandų. Ligi šiol miestų turny
ruose Kauno krepšininkai be 
ypatingo vargo laimėdavo sa
vo susitikimus, šį kartą jie su
silaukė stipraus pasipriešini
mo. žaidimas buvo atsargus ir 
pasekmė kilo iš lėto, svyruo-' šakines Lietuvos tekstilės pra- 
dama tai vienos, tai kjtos ko-| mOnės įmonių gretas, 
mandos naudai. Pirmą kėlinį ; “Kauno audinių” fabriko 
kaunięčiai laimi minimaliu’ planavimo skyriui apie du me- 
skirtumu 13:12, bet tuoj po jtus vadovauja geležinkelinin- 
pertraukos vilniečiai persve- | ]<0 sūnys Aleksas Preikštas — 
ria 14:13 savo naudai. 1 
dėl kiekvieno taško tęsiama 
toliau. Liko žaisti devynios mi
nutės. Vilniečiai veda 22:21. 
Čia įvyko persilaužimas. Kau
no komanda ima energingai 
atakuoti ir Sercevičius 
puikiu žaidimu ir serija 
lių metimų greitai kelia 
sėkmę. Riungtynes laimi 
niečiai 39.24. Vilniaus koman
dos žaidimui vadovavo Kula
kauskas. Gerai sužaidė vilnie
tis Skuodjs.

Netikėtą, bet pelnytą per
galę iškovojo jauna Mari
jampolės komanda. Padariusi 
žymią pažangą, ji šį kartą 
įveikė stiprius ir patyrusius 
Telšių krepšininkus 47:31. 
Šiauliai nugalėjo Klaipėdą 
44:32 (16:15).

Moterų grupėje telšietės vi
są laiką vedė prieš Klaipėdą. 
Bet į pabaigą, būdamos jau 
tikros pergale, jos atslūgo ir 
tuo pasinaudojo klaipėdiškės, 
kurios laimėjo 39:38 (14:21). 
Lengvas pergales pasiekė Pa
nevėžio moterys prieš Mari
jampolę — 41 :14 ir Kauno— 
prieš Šiaulius 69:12.

K. Balčiūnas.

Visip mylima soliste 
festivalyje

/ ■ •

Jau pats pavadinimas šios
meno iškilmes Operos Festiva-

Didžiavomes mergini] Sveikina vilniečius
požymiais

Kova . Vilniaus universiteto auklėti
nis. Jam vadovaujant, įmonė
je žymiai pagerėjo planavi
mas ir Įskaitos organizacija. 
Inžinierius-ekonomistas pa
sireiškė ir kaip aktyvus visuo
menininkas.

“Laimės” trikotažo fabriko 
skyriuose mechanizuoti visi 
procesai, be sutrikimų dirba 
nauji Įrengimai.

Dešimtys jaunų specialistų 
— darbo žmonių vaikų, bai - 
gūsių tarybiniais laikais aukš
tojo mokslo Įstaigas, sėkmin
gai,dirba kituose Kauno fabri
kuose ir gamyklose.

SUZANA KAZOKYTĖsavo 
tiks- 
pa- 

kau-

Jau suverbavo apie 
50,000 wardeny

liu, pasako, kad bus rinktine

iš lietuviškų operų ir operečių 
programa; Kad taip bus, tai 
rodo visų dalyvių kūriniai, 
kuriuos jie pildys festivalyje.

Sutana Kazokytė, kuri jau 
eilė metų, kaip lavina daina
vimo balsą su muzikos moky
toja Brone .šalinaite-Sukackie-

I ne, dainuos baladę iš operetės 
“Bailus Daktaras”, solo1 iš 
“Čigonai” ir kitas dainas.

• Taip lygiai ir kiti progra
mos dalyviai specialiai ruošia

usi Festivaliui. Mes čia patirsi
me, kokių' talentų ir puikių 
muzikos kūrinių esama lietu
vių tarpe. Nepraleiskite pro
gos, balandžio 15 visi būkite 
Lietuvių Kultūriniam Centre, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

LMS Patriotas. >

Atsimenate, kaip entuzias
tiškai visi plojome ir jautė
mės patenkinti, kuomet būre
lis Richmond Hill-Brooklyno 
merginų moterų laimėjo tū
las pirmenybes bolininkų 
sporte.

Ir kasgi nesididžiuotų, kad 
mūsų LDS sporto grupėse vei
kiančios, mūsų gražiosios Li
berty Auditorijos
alėse žaidusios jaunos 
rys atsiektų pergalių ? 
šiemet turnamentas 
Chicagoje. Kad galėtų 
garbei parvežti’ trofes- ir’ ki
tus požymius, turės ten nuva
žiuoti. O visi žinome, kad į 
darbininkų sportininkai vieni, į 
be visuomenės paramos, neiš-! 
gali tokiui? iškaščius panešti

Jaunosios LDS moterys-mer- 
ginos bolininkės prašo, kad 
jūs ateitum et joms, pagelbėti.

į Bet jos prašo ne 
kad jūs ateitu m et

Šių metų gegužės 
je Chicagoje Įvyks 
bendrovės šėrininkų 
vi m as.

pra džio
vi In ies 

su važi a-

Bowling 
mote- 
Tačiau

Įvyks 
mūsų

Rytiečiai privalo jį pasvei
kinti, pasiunčiant suvažiavi
mui dovanelių, nos vilniečiai 
visuomet gražiai pasveikina 
1 a i s v i e č i ų su va ž i a v i m ą.

Praėjusią savaitę Vilnies 
šėrininkų suvažiavimą sveiki
no, Įteikdami dovanų, sekami 
brooklyniečiai:

Simonas Griškus ...$3.00
00 
00 
00 
00 
00

Ign. Arlauskas ......... 1.00 J
Viso susidarė devyni dole- 

jriai. Pinigai su bendru, sveiki-, 
nimu-bus pasiųsti Vilnies ad
ministracijai.

REIKALINGI DARBININKAI / 
(HELP WANTED) 

APTARNAVIMUI VYR®
Prie Skalbiamųjų Mašinų in Gas 

Range, patyręs prie autorn&tiškų 
skalbiamųjų mašinų ir aulo/įnatltiš- 
kų gas ranges. Su gerais H ■•anks
čiau darbo rekordais. Išlavinsime 
pilnai: Kreipkitės laiškais ar asme
niškai bile dieną nuo 8 ryto iki 
5:30 po pietų.

MAYTAG CLOTHES CO., Inc.
Maytag Clothes Washers

& Gas Rangos
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City. 4 blokai nuo Queens Plaza 
Bridge.

(69-75)

HELP WANTED—FEMALE
Motinai pagclbininkė ir namų 

darbininke. Namai Long Islande, 3 
vaikai, privatus namai, gera alga, 
atskiras kambarys, guolis vietoje. 
Tel. LA. 8-0396.

J. Rušinskas . . . .... 1.
A Velička . . . . . . . . 1.
P. Kapickas . . . .. . .1.

S. Wort............. . .. 1.
A. Gilman . . . . ... .1.

Gegužės Pirmosios 
paradui leidimas 

jau gautas

Veteranų pavasarinis 
balius balandžio 7 d

Kelia darbo našumą

ŠALČININKAI, vas. 12 d.— 
tSu naujais gamybiniais laimė
jimais Jašiūnų koklių fabriko 
kolektyvas įsipareigojo sutikti 
rinkimus į Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą. Įmonės kolek
tyvas įsipareigojo dviejų mė
nesių gamybos planą įvykdyti 
iki vasario 23 d., t.y. iki Tary
binės Armijos dienos, sutau
pyti žymius kiekius pagalbi
nių medžiagų, kuro ir elek
tros energijos, 3 procentais 
pakelti darbo našumą ir ga
minių savikainą sumažinti 5 
procentais. Fabrike plačiai iš
sivystė kova už darbo našumo 
pakėlimą ir medžiagų' taupy
mą. . M. Urbutis.

Valstijihės savisaugos komi
sijos viršininkas pulkininkas 
Lawrence Wilkinson praneša 
Laisvei, jog visoje valstijoje 
jau suverbuota apie 6,000 vy
resniųjų y/ardenų ir 45,000 ei
linių.

Kandidatams į wardenus 
suteiktos informacijos, susipa
žinti. Jie turės (pasirinktu lai
ku) išeiti dešimties valandų 
informacinį kursą, o po to 
kvotimai. Bus pastatyta pen
kios dešimtys klausimų, oxkvo
čiamasis turės atsakyti, kurie 
tie klausimai tikri, o kurie ne 
(true-false).. Priims tiktai at
sakiusius 70 procentų (35 
klausimus) teisingai. Kandi
datai į vyresniuosius warde
nus turės atsakyti teisingai 80 
procentų (40 klausimų).

Atsakiusieji turės dar 
mokyti ir iš naujo stoti į 
timus’.

Jam apsimokėjo

paši
le vo-

Max

Jauni specialistai

KAUNAS, vas. 13 d.—Mies
to įmonėse dirba daug jaunų 
specialistų, baigusių respubli
kos -aukštojo mokslo įstaigas 
Tarybų valdžios 'metais. Jau
ni specialistai gerai atlieka

New Yorke areštuotas 
Gurevich, apdraudų brokeris. 
Jį įtaria, kad jis bėgiu pasta
rųjų 8 metų suktais 
susiglemžęs $750,000. 
gerai pelniusiam, jam 
nos nakties nereikėjo 
kalėjime, tuojau tapo 
po $25,000 kaucija.

būdais
Kaipo 

nei vie- 
nakvoti 
išleistas

Pirmą Syk] Kartu

VISAS MŪŠIS
DĖL STALINGRADO
Dalis I "THE FIRST FRONT”

Dalis II "THE VICTORS
and the VANQUISHED”

STANLEY
7th Avė. tarp 42 ir tl Sts.

Kada Begailestinga Mergina 
Veikla New Yorko 
Drabužių Pramonėj ...

T CAN GET
IT FOR YOU

WHOLESALE
žvaigždžiuo.ia

SUSAN HAYWARD 
DAN DAILEY

GEORGE SANDERS
ir scenoje Baleto žvaigždė

ANDRE EGĖEVSKY
* ir Operos Dainininkė

‘ ANNAMARY DICKEY
"Opera vs. Swing” 

ir daug kitkoROXY
7th Avė. Ir 50th St.

Ateinantį šeštadienį, balan-, turės progos pasišokti ir pasi- 
džio (April) 7-tą dieną, Liet. 
Amer. Piliečių Klubo patalpo
se įvyks Amerikos Lietuvių 
Veteranų Draugijos pavasari
nis balius.

ši veteranų draugija, naujai 
Įsikūrusi, susideda iš jaunų 
čia gimusių lietuvių, kurie 
dalyvavo antrajame pasauli
niame 'kare ir neseniai įstojo 
į didžiulę Amerikos Veterans 
of World War H (Amvets) ir 
tapo jos postu. Praeityje ši 
draugija yra suruošus keletą 
gražių parengimų ir juose 
dalyvavusieji buvo patenkinti. 
Ir dabar mūsų veteranai ruo
šiasi taipgi visus pilniausiai 
patenkinti.
šokiams gros Nevinsko Nak

ties Pelėdų Orchestras ir. visi

linksminti. Bilietus 
gauti nuo draugijos 
taipgi Liet.
Klube, 280 
Brooklyn, N. 
duoda už 78

galima
narių ir

Piliečių
Avenue,

Amer.
Union
Y. Bilietai parsi- 
centus.

Amerikos Lietuvių Vetera
nų Draugija pereitame savo 
susirinkime išrinko savo val
dybą ir nusitarė turėti nau
jiems pariams prirašinėjimui 
vajų per visą balandžio me
nesį. Tad laike šio baliaus, 
kurie dar iki. šiol nėra įstoję 
į veteranų eiles, prašomi tai 
padaryti. Bet veteranai ir ne 
veteranai yra lygiai širdingai 
kviečiami dalyvauti baliuje 
kartu pasilinksminti.

Antanas Linkus, 
Post Commander.

ir

Mokytoji] Unija siūlo 
bendros veiklos planą

Į Mėto pusdolerius, 
kad gauti] dolerius

Mokytojų Unijos visų sky
rių atstovų posėdyje tapo nu
barta jungtis bendrai visoms 
grupėms veiklon už didesnį 
algų priedą. Jie sako, jeigu 
vi^os 33,000 mokytojų grupės 
veiktų vieningai, valdininkai 
turėtų su mumis skaitytis.

Naujuoju reikalavimu ei
nant, mokytojai, gautų (bend
roje sumoje) 10 milijonų 
lerių daugiau, negu dabar 
matyta pridėti.

do-
nu-

metų, 
Sinai

Betty Lianna, 26 
slaugė., atrasta Mount 
ligoninės slaugių bendrabuty- 

Sugedęs elektros .laidas bu-1 je mirusi, nusinuodijusi ko
vo sutrukdęs kursavimą trau- kjomis tabletėlėmis. Raštelyje 
kibių į Coney Island ketvirta- pažymėjo 
dienio rytą. Į

, .esanti nusivylusi
| meile ir bendrai gyvenimu.

New Yorko ugniagesiai per televizijos aparatą le
mi j a buvusio majoro, O’Dwyer liudijimą Senato komi

sijoje. Mat, ugniagesių susivienijimo prezidentas John 
Crane pareiškė, kad jis vieną sykį net dešimt tūks- 
tąnčių dolerių organizacijos pinigų kyšių formoje 
įteikė majorui O’Dwyer į rankas.

ew
po

aukų, tik 
su jomis 

sykiu pavalgyti jų pagamin
tos spaghetti su mėsos kuku
laičiais ii’ kdtais pridėčkais 
vakarienės. Kur? Kada?

šio šeštadienio vakarą, ba
landžio (April) 7-tą, Liberty 
Auditorijos restaurane, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Pradžia 7 vai. Kaina 
$1.25. N.B.

Filmos--Teatrai

Ligonė
Labai sunkiai serga Laisvės 

skaitytoja drauge Eva Vana- 
įgienė iš Great Neck, L, T. Pcn- 
! kias savaites išgulėjo ligoninė

je — Medical Center,— New 
Yorke, ten jai padarė didelę 
operaciją. Dhbar randasi na
mie, 31 Van Nostrand

, Great Neck. Eina geryn.
Linkiu jums, mylima 

ge, geriausios sveikatos, 
sustiprėti. S.

Avė.,

drau-
greit

New, Yorko policijos komi- 
sijonierius Murphy praėjusi 
ketvirtadienį paskelbė, kad 
Bendros Darbininkų ir Liau
dies Gegužinėj paradui^ leidi
mas jau duotas.

Leidimo buvo prašytai pra
džioje kovo mėnesio, p&skui 
tris kartus delegacijos siųsta 
pas skirtingus policijos valdi
ninkus. Paskiausia (dešimties 
asmenų) delegacija buvo nu
vykusi praėjusį antradienį ir 
jai buvo sakyta, kad reikalas 
perduodamas pačiam polici
jos viršininkui.

Paradas įvyks antradienį, 
gegužės 1-mą.

Viena organizacija 
Yorke pradėjo mėtyti 
priestą naujutėlius sidabrinius 
pusdolerius, įdėtus į vokelį, 
užadresuotą “Teisingam As
meniui.” O įdėtame laiškely
je prašo pUsdolerię radėją 
įdėti $1. Bet jei to neišgali, 
tai sugrąžinti tą pusdolerį. 
Pusę aukoto dolerio gautų 
valdžia, kita pusė tektų Rink
liavą vedančiai įstaigai.

Tikslas tokios keistos rink
liavos: sukelti pinigų Booker
T. Washington Memorial fon- jaudinančios 
dui, kuris- prigelbsti negrams priedinės trumpos filmos. ■ 
siektis mokslo. *

Roxy Teatre

Pradėjo rodyti filmą “I Gan 
Get. It For You Wholesale,” 
20th Century-Fox gamybos. 
Pretenduoja vaizduoti New 
Yorko suknelių industriją, 
bet joje esamos tikrovės nepa
rodo.

Viskas sukasi apie meile, 
pirm to, ’ žinoma, paruoštą, 
pastiprintą pasisekimu x bizny
je, doleriais. Harriet (Susan 
Hayward) siekiasi pakilti Į 
suknelių su pi anuoto ją (desig
ner) ir į laipsni, kuriame ji 
galėtų riitktis sau vyrą tarp 
milijonierių ir eilinių žymiau
siųjų. To visko ji siekia be jo
kios atodairos 

•jausmus..
Pagaliau, vis 

renka mylėtini 
Daley), norintį
milijonierių Noble (Geęrge i 
Sanders) kurio meilė — vie
nadienė.

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, I’h. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Gaisras sunaikino rakan
du apdarytuvę prie Bathgate 
Ave., Bronx.

RANDA VOJIMAI
Pavieniui apšildytas švarus kam

barys prie šeimos. Atskiras įėjimas. 
Pageidaujant, šeimininkė sutiks pa
gaminti pusrytį. Mikniau v 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.Y.

(®7-69)

Į bent keno

viena ji 
Teddy 
ją vesti,

pasi- j

o ne

Stanley Teatre
Rodo ‘'The First Front,” vi

suotiną kovą už Stalingradą, 
taipgi “The Victors and the 
Vanquished.” Abi istorinės, 

filmos. Ir yra

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barbenai

KGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Džiugina pavasariu
■ Btivęs apie savaitę laiko 
šaltas oras, sakoma, jau neš- 
dinsis iš mięsto. Trečiadienį 
ypačiai buvo šalta, 39 laips
niai. Vienok negalime išmėti
nėti, 1874 metais balandžio 
4-tą yra buvę šalčiau, 21 
laipsnis.

i Francūzijos Auriolį New 
•Yorke ir apylinkėje 90, mylių 
pasivažinėjime lydėjo - saugo
jo 12 policijos motorciklistų, 
Daug sargų buvo ir visoje 
12-kos auto motbrkadoje.

Paramount Teatre
Penkta savaite teberodoma 

“The Lemon Drop Kid,’’ su 
Bob Hope. Jis šį sekmadienį, 
bus teatre ir asmeniškai, spe- 
cialėje programoje.

SUSIRINKIMAI

Bijou Teatre
Pradėjo rodyti operinę fil

mą “Tales of Hoffmann,” ga
mintą tų pačių asmenų, kurie 
buvo pagaminę paskilbusiąją 
“Red Shoes.” Tikisi ilgo gy
venimo.

Ter pastarąsias 20 savaičių 
tame teatre buvusi filmą., “Cy
rano de Bergerac” persikėlė į 
Golden Teatrą, kur taipgi 
mato būti neribotą laiką, 
se Ferrer ir Mala Powers 
dina žymiausiose rolėse.

nu-
Jo- 

vai-

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas /

IGNAS SUTKUS y
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

LLD 1 kuopos nariams ir 
prieteliams '

Ateinančiame susirinkime, 
kuris įvyks šį pirmadienį, ba-
landžio 9-tą, bus aiškinama, 
kas yra vitaminai. Pradžia 
7:30 vakaro. Kviečiami ir ne 
nąriai. Bus L. A. Piliečių Klu
bo patalpoje, kampas Union 
Avė. ir Stagg St., Brooklyne.

N.

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

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174^

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
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