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Mažosios Centrinės 
'kos Šalelės, Panamos, 
dentas, Arnulfo Arias, 
Yė būti diktatorium.

Pateisinimui savo “žygio,” 
jis paskelbė: Panamai grū
moja komunizmas, tai aš 
prieš jį kovosiu ir kraštą iš
gelbėsiu. Lygiai, kaip Ama
nas Smetona.

Žmonės sukilo! Sukilime žu
vo keletas asmenų. Arnulfo 
Arias tapo suareštuotas ir įka
lintas.

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
PRASIGRŪMĖ 15 20
MYLIU PIRMYN

JUBILIEJINIS
laisvės vajus

* ;4.

isf;

dieną bus jo
teismas.

Dėl tokio elgesio Arias tu
rėtų atsakyti savo gyvastimi. 
Bet mes abejojame, ar Pana-1 
mos teismas tokį sprendimą 
padarys.

Urmu veržiasi pro pralaužtas 
spragas amerikinėse linijose

SUKELTA $6,112;
D AK REIKIA

| SENATORIUS JOHNSON 
RAGINA PASKELBTI 
PERTAIKĄ KORĖJOJE

valdyti trims 
sepptyniems 

kurie sudarė

Venezuelos prezidentas, 
jMatW?rto Urriolagoitia, pasi
traukė iš savo vietos, paves
damas kraštą 

eolams ir 
pulkininkams, 
tarybą (junta).

Kodėl jis “pasitraukė?”
Šių metų gegužės men. 

dieną Venezueloje įvyko pre
zidentiniai rinkimai, kuriuose 
daugiausiai balsų gavo Victor 
Paz Estenssoro, gyvenąs 
gentinoje.

Estenssoro. sakoma, 
pažangesnis žmogus. Jis
didatavo tautiniai - revoliuci
nės partijos sąraše: jį rėmė 
skardos kasėjai.

Venezuela, kaip žinia, yra 
ąkardos (blėtos) kasyklų ša
lis; jas valdo amerikiniai Im
perialistai.

Estenssoro, 
imperialistams
ne&tjį rėmė skardos 
darbininkai.

Tąligi Estenssoro 
zueYon nebegrįš; jei
tų, būtų suimtas ir įkalintas, 
nežiūrint to, kad jis buvo iš
rinktas šalies prezidentu!
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Ar-

yra 
k an-

pasirodo, buvo 
“per kairus,” 

kasyklų

Verte
lis grįž-

Tokia demokrątija viešpa
tauja Lotynų Amerikos kraš
tuose !

O jei jūs girdėtumėt tų 
kraštų atstovus kalbant Jung
tinėse Tautose, — manytu
mėt, kad jie, yra iš dangaus 
iškritę.

Jie kalba apie demokrati
ją, tautų laisvę, darbininkų 
teises; jie žiauriai puola, aiš
ku, Tarybų Sąjungą. Jie bal
suoja prieš.įsileidimą į Jungti
nes Tautas Kinijos Liaudies 
Respublikos, nes “ten nėra 
demokratijos.”

Skaitydami žinias apie Lo
tynų Amerikos kraštus, visuo
met turėkim galvoje, kad. jie 
yrA kitų kraštų imperialistų 
išnaudojami ir pavergti.
.j/l’ų- kraštų darbo žmonės iš

naudojami savų ir svetimų iš
naudotojų.

? . Tik Meksikoje, Uruguajuje 
ir Gvatemaloje kol kas darbo 
žmonės laisviau atsidūsta.

Elizabethiečiai (N. J.) gra
žiai padarė, suruošdami paž- 
monį Jono Vizbaro 80 metų 
amžiais sukakčiai atžymėti.

Jonas Vizbaras — senas 
Elizabetho gyventojas, pa
žangus žmogus, duosnus mūsų 
spaudai ir darbininkų judėji- 
inui.

Be to, jis apsišvietęs ir veik
lus žmogus.

Kai kurie mūsų
sulaukę vos 55—60 
amžiaus, o Jonas Vizbaras te
bėra jaunas net ir 80 metų 
sulaukęs. Tu jį visuomet ma
tysi pramogose, matysi mitin
guose.
jKlonas Vizbaras — pavyz
dys kitiems mūsų veikėjams.

, laisviečių vardu, 
kukliam,

pasensta, 
metų

šią
linkiuTSiam kukliam, geram 
mūsų draugui geriausios svei
katos, ilgiausio amžiaus!

Korėja, geg. 18.—šiaud
iniai korėjiečiai ir kinai pra
kirto plačias spragas ame
rikonu ir jų talkininkų li
nijose viduriniame ir ryti
niame frontuose. Per pus
antros dienos nuo šio ofen- 
syvo pradžios jie atmetė 
amerikonus, anglus ir 
tus talkininkus 15 iki 
mylių atgal.

Šiauriniai korėjiečiai 
vien su kinais urmu veržia
si pirmyn pro savo pra
muštas dideles spragas 
fronte čunčono srityje ir į' 
pietus nuo Indže.

Vakariniame fronte ic

ki-
20

Čiangas vėl peršasi 
talkon amerikonams
Formoza .— Čiang Kai- 

šekas, kinu tautininku va
das Formozos saloje, vėl 
gyrėsi, kad jeigu Amerika 
perkeltu io armija karau 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką sausžemyje, tai Ki
nijos valdžia būtų privers
ta ištraukt savo kareivius 
iš Korėjos. Tuomet, pasak 
Čiango, amerikonai galėtų 
greitai apsidirbti su Šiauri
nės Korėios liaudininkais.

Taip Čiangas gyrėsi no, 
to, kai pas ji atsilankė 
Jungtiniu Valstijų genero
las William C. Chase, ka
rinės amerikonų pasiunti
nybės galva. Atsiųsti Ame
rikos oficieriai ir technikai 
lavina Čiango armiją ka
riauti naujaisiais ameriki
niais ginklais.

Sovietų bonai su 
viršum išpirkti

vy- 
pa- 
bo-

Maskva. — Sovietų 
riausybė gegužės 3 d. 
skelbė naują valstybės 
nų laidą 30 bilionų rublių 
sumai. Piliečiai per dvi sa
vaites net viršijo tą sumą, 
išpirkdami bonų už 34 bilio- 
nus rublių/

Sovietų rublis, lyginant 
su amerikiniais pinigais, 
vertas 25 centų.

ORAS. — Vešu, vėjuota 
ir gal bus lietaus.

juos, mes ger- 
save.
bet v čia nedrįstu 

įvairiuose 
ilgamečių 

reikėtų

Visur turime pagerbti senus 
veikėjus.

Gerbdami 
bsime patys

Aš žinau,
įvardyti, visą eilę 
miestuose mūsų 
darbuotojų, kuriems • 
surengti tokie ar kitokie pobū
viai, — pobūviai jiems pager
bti.

Tuose pobūviuose, be kitko, 
būtų galima ir mūsų spaudą 
paremti medžiagiškai.

Tie pobūviai, beje, neturė
tų būti ruošiami, kaip surpri-
zas; jie turėtų būti ruošiami jos reikalauja perskyrų ar 
atvirai, viešai.

ju ata

skelbia

šiaure nuo Seoulo koreji-1 
niai liaudininkai taipgi pri-1 
vertė amerikonus pasi-: 
traukt atgal, bet 
amerikonai atrėmė 
kas.

Jankių oficieriai
kad jų artilerija įr lėktuvai! 
per dieną užmušę bei sužei- j 
dę apie 10,000 šiaurinių ko
rėjiečių ir kinų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie iš
vien su kinais savanoriais i 
visuose frontuose sėkmin
gai atmušė anglų - ameri
konu “įsiveržėliu” atakas, b u v

Naujas Piety Korėjos 
vice-prezidentas

1 ' 1 ■ ’ •

Brookiyno demokratiniai lietuviai pradžioje Laisvės 
40 metų jubiliejaus vajaus nusitarė sukelti $1,000. Jie 
savo kvotą jau išpildė, nes iki šiai diena sukėlė $1,020.

Žinoma, brooklyniečiai ant to neapsistos! Jie dirbs, 
kad sukeltų kuo daugiausiai finansinės paramos Lais
vei, nes jos reikia ir reikės. Pastaruoju laiku sekamai 
brooklyniečiai aukojo:

J. Steponaitis ........................
(pirmiau jis aukojo $25)

Juozas Ažys • ■. ...................
W. Lukminas ... ..............

(pirmiau aukojo $20)
Motiejus ir Ona Dobiniai ...
Adelė Kalakauskiene .............

$25.00

20.00
10.00

10.00 
10.00 
10.00

5.00
N. Kisielius . . .............................................. 3.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū!
Dabar siuntinėjamo raginimus tiems, kurių pasi

baigė prenumerata už Laisvę arba baigiasi. Prašo
me visus ir visas, kurie gavote paraginimus, tuojau 
atsinaujinti ir pagal savo išgalę paaukoti dienraščio 
reikalams. Laisves Administracija

Pusan, Korėja. - PietiJ Sovietai stato daugybę naujų
pati™ Juodąją Jūrą

tu Kimą Sung Su, Denio-i >.-------
kratinės Nacionalistų Par-; Soči, Sovietų Sąjunga.— 
tijos vada, vieton pasi-(čia atsilankęs New Yorko 
traukusio Lee See Yango, I Times korespondentas Har-

• • ’T"1 1 • 1 V

Lee, 82 metų amžiaus, pa
sitraukdamas kaltino pre
zidentą Syngmaną Rhee už 
netikusiu ministrų skyrimą 
ir nurodė, kaip Syngmano 
valdininkai nusuko milio- 
nus dolerių.

Teismas paliuosavo 
“mokslininką X”

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas. Alexan
der Holtzoff panaikirlo 
skundą prieš prof. Josephą 
W e i n b e r g ą. vadinamą 
“mokslininką X,” kuris bu
vo kaltinamas už “panieki
nimą” federalės grand džiū- 
rės.

Džiūrė pirmiau klausinė
jo Weinberga apie primeta
mą jam atominį šnipinėji
mą ir apie jo ryšius su-tū
lais komunistu vadais. 
Weinbergas nedavė atsaky
mų. Jis' priminė Konstitu
cijos Penktąjį pataisymą, 
kuris užgina versti žmogų 
patį save apkaltinti. Tad 
Weinbergas ir buvo pa
trauktas teisman už “pa
niekinimą.”

Teisėjas Holtzoff pareiš
kė, jog Weinbergas turėjo 
konstitucine teisę neatsaki
nėti džiūrei. Bet Minneso- 
tos Universitetas tebėra su
spendavęs Weinberga iš 
profesoriaus vietos.

Ohio moterys turės šelpti 
neturtingus vyrus

Columbus, Ohio. — Šios 
valstijos seimelis išleido 
įstatymą, jog neturtingi vy
rai galės per teismą reika
lauti, kad pasiturinčios jų j taip

rison F. Salisbury rašoz
—Šiame labai gražiame 

vasarojimų mieste šiauri
niame Kaukaze, paliai Juo
dąją Jūrą, ir visuose kituo
se miestuose rusiškame pa
jūrio ruožte vyksta milži- 

i niška statyba, platinant 
Įrengimus atostogoms.

Per mylių mylias paliai 
Juodąją Jūra yra smarkiai 
statoma nauji vasarnamiai, 
sveikatvietės (sanatorijos) 
ir poilsio namai, nauji mau
dyklų pavilionai ir kt.

Soči, Gagri, Suchumi ir 
kitose poilsio - atostogų

vietovėse taipgi pastatytos 
bei statomos didžiulės gele
žinkelių stotys, užimančios 
po bloką ploto ir daugiau— 
jos reikalingos padidėju
sioms skaičiams atkeliau
jančių poilsiu sovietinių pi
liečiu, c

Tai nepaprastai dailūs 
miestai su spalvingais va
sarnamiais — baltais, mėly
nais ir rožavais. Taip pat 
įvairi ir graži augalija — 
cedrai, kiprai ir kiti amži
nai žaliuojantieji medžiai, 
rožės, visterijos ir visokiau
sios gėlęs.

Taip rašo New Yorko 
Times korespondentas Sa
lisbury.

Vėliausios Žinios
Saigon, Indo-Kina. — Su

sprogo francūzų amunici
jos laivas; užmušė 50 jūri
ninkų ir sužeidė 150.

London.— Anglija atsiun
tė dar 7 savo karo laivus į 
Viduržemio jūrą. Tai yra 
naujas Anglijos grūmoji
mas Tranui, kad nedrįstų 
suvalstybint anglų žibalo 
(aliejaus)' pramonę tame 
krašte.

Nauja Anglijos^ nota Tra
nui reikalauja tolyn atidėti 
to anglų biznio perėmimą į 
Irano valstybės nuosavybę 
ir vesti derybas su anglais.

Washington. — Amerikos 
Fabrikantų Susivienijimas 
ragino valdžią panaikinti 
kainų ir algų kontrolę.

žmonos duotų jiems Užlai
kymą (alimentus), kuomet

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija sako, 
turės paleisti 10,000 darbi
ninkų dėl to, kad valdžia 

i sumažino reikalingą 
automobilių statybai plieną.

s būna persiskyrusios.
Philadelphia.— Traukinio 

nelaimėje tarp Philadelphi-

jos ir Trentono užmušta 3 
žmonės.

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė pa
siūlymą, kad operos ir sim
fonijos orkestrai būtų pa- 
liuosuoti nuo federalinių

J. Tautų komisija siūlo 
užgint prekybą su Kinija
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų politinė 
komisija 45 balsais priėmė 
siūlymą, šaukiantį visus 
kraštus sulaikyt pardavinė
jimą Kinijai ginklų ir visų 
kitų daiktų, kurie galėtų 
būti kariniams reikalams 
naudojami.

9 komisijos nariai susi
laikė nuo balsavimo. Sovie
tai ir keturi jų draugai vi
sai nedalyva/vo. Jie pareiš
kė, jog tas nutarimas lau
žo Jungt. Tautų konstitu
ciją, pagal kurią tiktai J. 
Tautų Saugumo Taryba ga
lėtų spręsti tokius klausi
mus.

Saukia sustabdyt mūšius birželio 
25 d., metinėje karo sukaktyje

Washington.— Demokra- 
kratas senatorius Edwin C. 
Johnson įteikė Senatui re
zoliuciją, raginančią sustab
dyti Korėjoje karo veiks
mus birželio (June) 25 d., 
tai yra, metinėje karo su
kaktyje.

Johnsono rezoliucija tai
koma kaip Senato atsišau
kimas į Jungtines Tautas 
ir sako:

Amerikos ir kitų Jungti
niu Tautų kariuomenės pri
valo pasitraukti į pietus 
nuo 38-tos paralelės, ski
riančios Šiaurinę Korėją 
nuo Pietinės. O šiauriniai

Korėjos liaudininkai ir jų 
■talkininkai kinai turi pasi-, 
traukti į šiaurinę 38-tos pa
ralelės pusę.

Iki gruodžio 31 d. šiemet 
vieni ir kiti privalo .apsi- 
keist belaisviais. Visi ne- 
korėjiečiai, kaip kariškiai, 
taip ir civiliniai svetimtau
čiai (apart paprastų diplo
matinių atstovų), turi iki 
tos dienos išsikraustyt iš 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos. # • ■

Korėjos karas yra “berei
kalingas kraujo liejimas, — 
tęsia sen. Johnsonas. — Ir 
tikrai atrodo, jog tai bevil- 
tingas trynimosi karas, kur

Anglija perka iš airiu laimėjimo. Tai yra 
° 3 r 7 labai pavojingas karas, nes

asilus mėsai Iiš i° bile valandą galėtų 
1 užsikurti naujas pasaulinis 
karas, o tai būtų arši be
protystė, kuri gręstų sunai
kint pasaulio civilizaciją.” 

Jeigu Senatas užgirtų šią 
rezoliuciją, tatai dar nesu
stabdytų karinių veiksmų, 
bet būtų Senato paragini
mas prez. Trumanui ir 
Jungtinėms Tautoms atsi- 
šaukt į abidvi kariaujan
čiųjų puses pertraukti mū
šius.

London. — Anglija daro 
sutartį pirkt mėsai nusidė
vėjusius darbinius asilus 
iš Arijos. Anglai sako, 
tinkamai sutaisius asilieną, 
ji įgauna panašų skonį kaip 
jautiena.

Iki šiol anglams buvo leis
ta pirkti tiktai po 4 unci
jas lašinių per savaitę pa
gal racionavimo korteles. 
Nuo šio'sekmadienio val
džia leis jiem naudoti jau 
po 5 uncijas lašinių per sa
vaitę.

Trys judžių veikėjai 
neatsako kvotėjam
Washington. — Kongres- 

manų Neamerikinės Vei
klos Komitetas klausinėjo 
Hollyfroodo judamųjų pa
veikslų rašytoją Leonardą 
Berkovicį, aktorių Alviną 
Hammerį ir judžių sekreto
rę Beą Winters, ar jie yra 
Komunistų Partijos nariai 
ir ar bet kada priklausė šiai 
partijai.

Winters ir Hammer ne
davė jokio atsakymo; nuro
dė šalies Konstitucijos pa
ragrafą, kuris uždraudžia 
versti žmones pačius prieš 
save liudyti;

Berkovici pareiškė, jog 
nepriklauso K o m u n i stų 
Partijai ir nesutinka su jos 
politika, bet susilaikė nuo 
atsakymo į klausimą, ar jis 
pirmiau buvo tos partijos 
narys. Jis taipgi rėmėsi mi
nimu Konstitucijos dėsniu.

Reikalauja dar 11 bilionų 
dolerių svetimiems kraštam

Washington. — Trumano 
valdininkai sakė Kongresui, 
reikės paskirti 11 bilionų 
dolerių svetimiem kraštam 
stiprinti prieš komunizmą 
per 12 mėriesių, pradedant 
nuo U952 metų birželio pa
baigos.

Tą pasiūlymą jau svarsto 
Kongreso komitetai.

Jankiai giną “savo 
namus Korėjoje”

Tokio—Vyriausias* ame
rikinis, komandieriusx Toli
miesiems Rytams, genero- * 
las Matthew Ridgway pa
sakojo Jungtinių Tautų 
Sąjungos susirinkimui Ja
ponijoj, kad -amerikonai ir 
kitų tautų kareiviai Korė
joje “giną savo namus”...

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Oficialiai 
pranešta, jog amerikonai 
Korėjos kare iki geg. 11 d. 
nukentėjo šitokius nuosto
lius:

9,848 užmušta, 44,669 su
žeista ir • 11,006 be žinios 
dingo.

Per pastarąją savaitę 
jankių nuostoliai padaugė
jo 1,468.

Bulgarijos protestas prieš 
graikų fašistų įsiveržimus

I '

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Bulgarija atsiuntė Jungti
nėms Tautoms naują pro
testą, kad Graikijos mo
narcho - fašistų kariuome
nė kartotinai prasiveržia 
per Bulgarijos sieną ir 
skverbiasi kąriniai graikų 
šnipai.

Bulgarija tvirtina, . kad 
Jungtinės Valstijos ir An
glija remia Graikijos fa
šistų žygius. -

K
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“I AM AN AMERICAN” DIENA
Kaip per kelerius praėjusius metus, taip ir šiemet, 

amerikiečiai švęs taip vadinamą “I am an American” 
dieną. Šiemet šiai šventei nuskirtas sekmadienis, rytoj, 
gegužės 20 diena.

Tą dienai bus ruošta visokių-sambūrių bei mitingų, 
kuliuose bus dainuojama, šokama, kalbama.

“I am an American” Diena yra savos rūšies kraštui 
patrijotizmo pareiškimo diena. Tą dieną kiekvienas 
amerikietis turėtų nusitarti būti geresniu, ištikimesnių 
savo kraštui piliečiu.

Tokią dieną per metus turėti nėra blogas dalykas, 
sakytume, geras dalykas.

Tik, deja: ne visi amerikiečiai lygiai supranta, kas yra 
gera, kas yra bloga.

Paimkime tokį dalyką: vieni mano, jog karas—neiš
vengiamas ir karas reikalingas, karas geras dalykas; jie 
nori karo, jie kitus agituoja už karą.

Kiti galvoja atžagariai. Jie sako, j’og karas nereika
lingas, be jo galima apsieiti, jis yra blogas dalykas.

, Alba, štai, paimkime kitą būdingą reiškinį: vieni ame
rikiečiai sako: negras bei žydas yra jau kitoks žmogus, 
jo nereikia gailėtis, jį reikia persekioti. To pasėkoje 
rasistai puola žydus, puola ypatingai negrus. Pastarieji 
yra linčiuojami — nelegaliai ir legaliai linčiuojami, žu
domi. Štai, pavyzdys su “Martinsvillės septyniais” arba 
kitas

Na, o anti-rasistai amerikiečiai sako: visi žmonės yra 
lygūs,—taip byloja net ir mūsų krašto nepriklausomy
bės deklaracija,—todėl visi privalo sugyventi broliškai, 

‘ žmoniškai, vieni kitų nežudant, nepuolant, nežeminant; 
duonos visiems užteks, o jei ne—dalintis paskutiniu jos 
trupiniu, bet visiems lygiai, žmoniškai.

Tegu skaitytojas tik pagalvoja, kuriai amerikiečių 
grupei jis pritaria: karo kurstytojams, rasistams, ar ka- 
i‘o priešams ir anti-rasistams?

Mūsų pozicija aiški: mes už taiką, mes prieš karą, 
mes prieš rasizmą; mes už pilną lygybę visoms tautoms, 
vįsoms rasenu.

Mes norime, kad “I am an American” Dieną įvairiuo
se sambūriuose būtų pareikšta toji pati nuomonė, toji 

U pati mintis.
Mes gerai žinome, jog dėl šito mūsų minčių pareiški

mo fašistai, klerikalai, socialistai skelbs mus komunis
tais, subversyviais, ir dar kitokiais. Jie mus skųs, kaip 
skundė, valdinėms įstaigoms.

A ’ Bet tai nieko!

su Willie McGee.-

VERTA PRISIMINTI
“I am an American” dieną verta prisiminti tai, kas 

darosi mūsų didmiestyj.
Štai, Queens apskrityje gyvena Il-rojo pasaulinio karo 

veteranas, Rębert Thompson.
R. Thompson — ne bent koks veteranas—jis buvo or- 

dinuotas už narsumą mūšiuose prieš japonus.--Thomp
son gyvena su žmona ir dukrele. Jis niekad niekam 
kelio nepastojo; jis ramus, tvarką mylįs pilietis.

Bet Robert Thompson yra komunistas, komunistas 
veikėjus, komunistas vadovas.

Kadaise tūli nenaudėliai buvo Thompsoną užpuolę ir 
sumušė.

Vėliau vienas niekšas įsiveržė į Thompsonų namus ir 
; ryžosi išprievartauti Thompsonų dukrelę.

Vyriausybės pareigūnai į tai ranka pamojo.
Šiomis dienomis chuliganai mėtė į Thompsonų butą 

akmenimis. O tūlas degeneratas prisiuntė Thompso- 
nams laišką, grasinantį bomba!

Nei policija, nei kiti valdžios pareigūnai nemato rei- 
’ ‘ kalo piktadarius suimti ir pabausti!

■.Ar .tai ne baisu?!
f ' J.Ąr tai- “amerikoniška”?

Visa tai privalo priversti 'kiekvieną galvojantį žmogų 
.pamąstyti ir veikti!

Amerikos armijos dalinys lėktuvais pribuvo i Lce- 
landą. Jis ten bus ikurtas pastoviai ir sudarys Ame
rikos militarine bazę. Žemlapis parodo Icelandijos 
strateginę svarbą.

LIETUVOS ŽEMES 
ŪKIO PIRMŪNŲ 
PASITARIMAS

Šių metų balandžio mėne
sio viduryj Vilniuje įvyko 
Lietuvos žemės ūkio pirmū
nų konferencija, pasitari
mas. “Pirmūnais” Lietu
voje vadinami tie asmenys, 
kurie moka gerai, suma
niai. rūpestingai dirbti že
mę, prižiūrėti galvijus, ar
klius, kiaules. Tokie žmo
nės šiandien Lietuvoje at
sistoja Į priešakį: jie apdo
vanojami piniginėmis do
vanomis, ordinais; jų pa
veikslai spausdinami pir
muose laikraščių puslapiuo-

Rašydama apie pirmūnų 
pasitarimą, Vilniaus Tiesa, 
tarp kitko, primena:

Įspūdingi yra žemės ūkio 
pirmūnų pasiekimai vystant 
visuomeninę produktyviąją 
gyvulininkystę. Visoje respub
likoje yra pagarsėjusi Joniš
kėlio tarybinio ūkio melžėja) 
E. Lagaunikaitė, kuri pasiekė' 
4,618 kg. pieno primelžimą iš j 
kiekvienos jai priskirtų kar
vių. Puikius darbo rezultatus 
pasiekė Marijampolės rajono 
“Šešupės” kolūkio melžėja 
Magdė Vosylienė. Ji iš 10 jai 
priskirtų karvių vidutiniškai 
primelžė per metus po 4,128 
kg. pieno iš kiekvienos kar
vės. “Pergalės” kolūkio (Ža
garės rajono) melžėja A. 
Norkutė pasiekė 3,422 kg. 
pieno primelžimą iš kiekvie
nos karvės. Respublikos kol
ūkiuose yra nemaža pasižy
mėjusių melžėjų, kurios, su 
meile dirbdamos savo darbą, 
panaudodamos pirmūnų paty
rimą, nenuilstamai kelia gy
vulių produktyvumą, priside
da prie visuomenės gyvulinin
kystės išvystymo.

ki,” tokius lenkišku imperia
lizmu persunktus raštus spau
sdiną.

Todėl, kąip dabar atrodo, 
Lietuvai teks ir toliau kovoti 
su lenkais Vilniaus krašto rei
kalu. Nors jie ir patys gerai 
žino, kad Vilnius yra senoji 
ir tikroji Lietuvos sostinė, 
kad 1920 m. spalio 7 d. Suval
kuose pasirašė sutartį, kurioj 
Vilniaus kraštą pripažino Lie
tuvai (tiesa tą sutartį po dvie
jų dienų suilaužė), tačiau vis 
dar tebegieda seną, imperia- 
listišką giesmę, tą kraštą tebe- 
sisavindami.

Vieni, nieko neturėdami, 
rėkia, būk jie pasiimsią Vil
nių, kiti, 'taipgi nieko ne
turėdami, rėkia, kad jie 
neduosią lenkams Vilniaus!

Bet virš šitos citatos kle
rikalų Draugas, norėdamas 
būti labai rimtas ir platus, 
šitokią įvadą padaro:

Lietuvių tauta, kovojanti 
už laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, nieko svetimo ne
siekia. Ji tik nori atkovoti 

Uitai, kas jai neginčijamai pri
klauso. Jai neabejotinai pri
klauso Vilniaus kraštas ir 
Klaipėda su visa vadinamąja 
Mažąja Lietuva. Ir visi Lie
tuvai laisvinti veiksniai savo 
darbų programoje turi įrašę 
ne’ vienos bet kurios dalies, 
bet viso krašto, visos Lietuvos 
(su Vilnium ir Klaipėda) iš
laisvinimą. Kitaip negali būti 
ir nebus.

JU DAINA BE GALO
■

Atsiprašome skaitytoja 
dėl to, kad mes kai kada iš 
lietuviškų kryžiokų spau
dos paimame daleles jų po
lemikos, vedamos su 
kiškais fašistais.

Toji jų polemika eina 
“dėl Vilniaus”, ir mes., pa
cituodami jų straipsnių da
leles, norime parodyti, kaip 
kryžiokai suvaikėjo (ar gal 
suidiotėjo?).

Jie polemizuoja dėl Vil
niaus ir Klaipėdos, tary
tum Lietuva tų miestų ir 
sričių neturėtų, tarytum 
jie, kryžiokai, Lietuvą val
do arba kada nors valdys, 
ir dėl to pjaunasi.

Štai pavyzdys iš kleri
kalų Draugo: x

Iš lenkų spaudos pastebime, 
kad šie Lietuvos kaimynai ir 
dabar dar rodo stiprias pre
tenzijas į Vilniaus kraštą. 
“Walka Polakow o Lwow i 
Wilno nie ustaje” — šaukia 
vienos lenkų “patriotinės” or
ganizacijos vadovybė iš Lon
dono. Ir mes stebimės, kad 
Amerikos
net toks “Dziennik Chicagos-

len-

Na, kas gi čia pasakyta?
Pasakyta tai, kas jau 

yra’ Lietuviu tauta turi'ir 
Vilnių ir Klaipėdą. Ji turi 
ne tik tuodu miestus, p ir 
Vilniaus ir Klaipėdos sritis.

Tai kam gi tas nuolatinis 
plepėjimas? Kam kryžio
kai dėl to ginčijasi su len
kiškais fašistais,’ kurie vei
kiausiai Vilnių ir Klaipėdą 
tiek matys, kiek mato savo 
pakaušį ?

Jie ginčijasi tarų, kad pa
sirodyti dideliais ir išmin
tingais. Žiūrėkit, kokie mes 
dideli, kokiais dideliais 

, klausimais sielojamės!...
Iš to didelio razumo 

žiokai dar ir šiandien 
no, jog Vilnius nėra 
tuvoje, bet Lenkijoje, 
Klaipėda tebesanti vokiečių 
nacių rankose.. Ir dėl to 
jie ginčijasi, kojiojasi.

Koks nususimas!
Žmonės sako: ką Die

vas nori nubausti, tam pir
miausiai protą atima. Ma
tyt, jis pasiskubino pir
miausiai nubausti lietuviš
kus kryžiokus!

ma- 
Lie- 
jog

ČEMPIONAI
Neseniai Lietuvoje įvyko 

kolektyviečių šachmatinin
kų ir šaškininkų pirmeny
bės - rungtynės. Laimėto
jais išėjo: L. Ambrozaitis ir 
A. Muraška. Abudu gavo 
respublikos čempionų titu-

lenkų laikraščiai, lūs. ■
Abudu jauni vyrai.

PUJRTININKAI 
(Pusiau satyra)

Apsikarsto jie save margąis kaspinais, 
Visokiais kutosais, rūbais, palaidais, 
Užsimovę “jarmulką” keturiais kampais, 
Jie murma ir gieda išpūstais veidais.

Ar gražu gi vy^ui devėt andaroką, 
Baltais marškiniais užsimaut ant viršaus, 
Kad save laikyti kaip “kląuųą” ant juoko, 
Kad tapus baidykle iš vyro gražaus?

Negražu per akis ir svietui meluoti: 
Būk ore virš galvų kabą palocįaį... 

Nedora iš vargšų pinigai vilioti, 
Bet... burtinįnkai—.begėdžiai, besočiai...

Bet gerai mes žjųom, kas Jaukia fakirus: 
Jšsiblaivi.us liaudžiai, jų burtai įškrįks 
(Kaip .sapnai sapnuoti—tie baisūs, įkirūs), 
Tik žvirbliams baidyti burtininkai tiks.

1 J. Bijūnas

KAIP IR KIEK KAINOS SUMAŽINTOS 
LIETUVOJE IR VISOJE T. SĄJUNGOJ!

Nuo šių metų kovo 1 dienos Lietuvoje ir 
visoje Tarybų Sąjungoje įėjo galion naujas 
kainų sumažinimas. Tai jau iš eilės ketvirta
sis pokarinis kainų numažinimas.

Tikime, jog įdomu bus ir Amerikos lietu
viais sužinoti, kaip ir kiek tos kainos tapo 
sumažintos. Davinius apie kainų sumažini
mą paimame iš “Tėvynės Balso” (kovo 5 
dienos).

KAINŲ SUMAŽINIMAS
DUONA IR DUONOS-PYRAGO GAMINIAI

Ruginė duona, kvietinė duona, bulkos, 
riestainiai ir kiti duonos-pyrago gamin. 15%

Mielės 15%
MILTAI

Ruginiai, kvietiniai, kukuruziniai miltai ir 
kiti miltai 15%

KRUOPOS, RYŽIAI IR ANKŠTINĖS 
KULTŪROS

Sorų kruopos, grikių kruopos, kitos kruo
pos, ryžiai, žirniai ir kitos ankštinės kultū
ros 15%

MAKARONU GAMINIAI IR MAISTO 
KONCENTRATAI

Makaronai, vermišelis, lakštiniai ir mais- ’ 
to koncentratai » « 15%

GRŪDAI IR PAŠARAI
Rugiai, kviečiai, avižos ir kitos grūdų rū

šys, sėlenos, išspaudos, kombinuoti pašarai, 
šienas ir šiaudai 15%

MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI
Jautiena, aviena, kiauliena, paukštiena, 

dešros, dešrelės, sardelės, kotletai, mėsos, • 
mėsos-augalų ir taukų-pupų konservai ir ki
ti mėsos produktai 15%

ŽUVIS IR ŽUVIES PREKĖS
žuvis, silkės, žuvies konservai,

bei raudonieji ikrai 
kės I

RIEBALAI, SŪRIS,
Sviestas
Valgomieji taukai,

nas ir pieno produktai, pieno konservai, le
dai ir kiaušiniai • 10%

KONDITERIJOS IR BAKALĖJINĖS 
PREKĖS

Biskvitai, vaflės, keksai, pyragaičiai, tor
iai, meduoliai ir kiti konditerijos dirbiniai iš 
miltų ' 10%

Arbatžolės, kava, arbatos, kavos ir kakao
gėrimai 10%

Druska 21%
DEGTINĖ, LIKERIAI IR KONJAKAI

Degtinė, likeriai, antpilai ir užpilai 10%
Konjakai ' 10%

POMIDORŲ IR VAISIŲ SULTYS
Pomidorų ir vaisių sultys bei, padažai 10%

jųodieji 
ir kitos žuvies pre- • 

10%
PIENO PRODUKTAI

margarinas, sūris,. pie-

VISKO GALI BŪTI, JEI 
ŽMONĖS NEKOVOS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Toronto Daily Star kores
pondentas Beland Honderich 
rašo iš Pietų Amerikos šiur
pius pranešimus apie Argen
tiną. Girdi, * liberališkesnių 
laikraščių redaktoriai areš
tuojami, jei tik išsitaria prieš 
diktatorių Peroną. Uždaromi 
fabrikai, jei jie neprisideda 
su aukomis prie diktatoriaus 
fondų ir tt.

Jo pranešimai rodo, kad 
Argentinoje įsigali musoliniš- 
ko ar hitlerinio tipo fašizmas.

Bet Argentinos liberalai 
dabar piauna tą, ką jie sėjo. 
Jie padėjo 
darbininkų 
mui. Dabar 
na visur.

Įdęmu tas, kad Honderich 
sako, jog tas gali įvykti ir Ka
nadoje. žinqma, jeigu ir čia 
liberalai puls fašizmo priešus 
it padės fašizmui eiti pirmyn.

fašistams nugalėti 
opoziciją fašiz- 

jie seka. Taip bū-

kad
me-

ŠOSTAKOVIČIUS 
VJLNIUJĘ

Vilniaus Tiesa rašo, 
Lietuvos sostinėje, šių
tų balandžio 9 dienų (Vals
tybinės filharmonijos salė
je) įvyko koncertas, kuria
me dalyvavo žymusis T. 
Sąjungos kompozitorius ir 
pianistas D. D. šostakovi-

‘‘Koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu,” rašo 
Tiesa.

Pasikvieskite svečių iš to- 
lįąų j Laisvės pikniką, liepos- 
J.uly 7 $I« Šiemet Laisvės pikni
kas bus ęeštądienj.

PRODUKTAI Iš SOJOS
Sojos' sūreliai, kefiras, padažai, sojos 

tai blynams ir kiti sojos produktai
MUILAS IR PARFUMERIJOS- 

KOSMETIKOS PREKĖS
Ūkiškas ir tualetinis muilas
Kvepalai, odekolonai, siurprizinės 

tės ir kitos parfumerijos-kosmetikos 
kės

TABAKO GAMINIAI
Papirosai, cigaretės ir tabakai 
Machorka

dėžu-
pre-

10%

BALDAI
Stalai, kėdės, spintos, sofos ir 

d ai
Metalinės lovos
PORCELIANO, FAJANSO IR STIKLO

DIRBINIAI
Porceliano, fajaųso indai ir meniniai dirbi

niai 20%
Arbatinės stiklinės ir kiti stikliniai ir ūkiš

ki indai, lempos ir veidrodžiai 10%
DEGTUKAI, ŽIBALAS IR BENZINAS
Degtukai 20%

j žibalas . 22%
Benzinas 20%

RADIJO IMTUVAI, DVIRAČIAI,
MOTOCIKLAI IR LAIKRODŽIAI (

Radijo imtuvai ir kitos radijo prekės
Dviračiai, motociklai ir jų atsarginės da-

kiti bal- 
. 20%

Rankiniai, kišeniniai1 ir kiti laikro
džiai ' 10%

STATYBINĖS MEDŽIAGOS
Šiferis ir minkšta medžiaga stogams deng

ti 20%’
Langų stiklas
Vinys ir valcuota viela
Geležis stogams dengti

žis
Cementas
Apmušalai

ŪKINĖS APYVOKOS
Siuvamosios mašinos ir jų

20% 
10% 

ir rūšinė gele- 
10% 
10% 
10%

PREKĖS
atsarginės da-f 

10% 
keroga- 

10% 
10% 
10% 
10%

ii-

Mėsai malti mašinėlės, žibalinės, 
zai, primusai ir jų atsarginės dalys

Peiliai
Spynos • v
Smulkieji geležies gaminiai
Liejiniai krosnims, kaitinamosios ir 

nės laidynės
Kirviai, kastuvai, dalgiai ir šakės
Pakinktai ir balnai
Gaminiai iš plastmasės
Atitinkamai sumažintos kainos ir restora

nuose, valgyklose, arbatinėse ir kitose vi
suomeninio maitinimo įmonėse.

10% 
Lio% 
10 %-

Montello, Mass
Apie bylą prieš 
jaunus vyrukus

Laisvėje jau buvo rašyta 
apie jaunų vyrukų krimina
linius užpuolimus ir vagys
tes1. Buvo rašyta, kad dau
guma suimtųjų yra lietuvių 
tėvu vaikai, v

Jų pirmas teismas atsibu
vo gegužės 7 d. Teisėjas 
Clark atidavė bylą prieš 
tuos jaunuolius “grand ju
ry.” Visi paleisti po kauci
ja. Visu sykiu kaucija sie
kia $16,500.

Septyni i jaunuoliai kalti
nami kriminališkuose už
puolimuose ant nekaltų 
žmonių ir vagystėje.

%

Štai tų jaunuolių pavar
dės ir kaucijos: John W. 
Akstin, lietuvis, 19 metų, 
170 Melrose Street, $2,000; 
Ralph Kasper, 18 metų, lie
tuvis, 4 Arthur St., $3,500; 
Anthony R.. Kazlauskas, lie
tuvis, 17 metų, 146 Ames 
,St., $2,500; John R. Dona
hue, 4 Hemlock Ave., $500; 
Philip J. Barry, 224 Ames 
St., tėvas buvo airių tauty
bės policistas, keli metai at
gal mirė, motina lietuvė; 
John Blazewich, 17 metų, 
nuo Bunker St., lietuvis,; 
$2,500; Martin H. Dalton,; 
19 metų, 20 Faxon St., $2,- 
000, motina lietuvė.

Aišku, kad tėvams labai 
nesmagu, kad jų vaikai pa
teko tokion nelaimėn, todėl 
jie deda visas pastangas, 
—-------- —--------- k____ .____

kad juos • išgelbėjus nuo 
bausmės.

• Sunkiai susirgo ir tapo 
nuvežtas ligoninėn ‘Adolfas 1 
Gureskis, Juozo ir Stases 
Raštikiu žentas. Randasi 
Brockton Hospital’yj.

Leoną Raštikį ištiko ne
laimė, nukrito laiptais že
myn, sunkiai susižeidė.

žolynas

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Du* 

Broliška Draugija ruošia 
žias iškilmes bei oficiali ai 
rymą savo Olympia P 
vasariniam sezonui, gegužės , 
30 d. Dailės programą pa
teiks vietinis Aido Choras. 
Moterys gamina specialių už
kandžių tai dienai. N

Taipgi reikia pasakyti, kad 
Olympia Parke yra puikios 
patalpos, gražus bufetas su 
Įvairiausiais gėrimais, puikios, 
pievelės, v gražūs medeliai, gė
lės, maudynės ežere. Visada 
nariai ir su savo draugais at- ; 
vykę jaučiami smagiai, pato
giai laiką praleidžia. Tai vie
ta, kur įvyksta lietuvių meno 
vakacinė mokykla jau kelinti

* • • I
metai. ■ ■ ■ '

'1 šeštadieniais, sekmadieniais
ir šventadieniais patarnauja ’ 
biznio komisjja: J. Dovidonis 
ir D. Jvsius. Paprastomis die
nomis patarnauja Parko gas- 
padoriai čeponiai.

Kviečiame į 'iškilmes 
žės 30 d. ir pęr visą 
skaitlingai atsilankyti.

Komitetas

2 pusi.—-Laisvė (Liberty )■ Še štadien
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ATSISAKĖ BŪTI IŠDAVIKU

1

Prieš tūlą laiką Hollywoodo filmų 
aktorius, Howard da Silva, buvo pa
šauktas prie Ne-amerikinio komiteto 
Washingtone “liudyti” ir pasisakyti 
savo politines pažiūras. Da Silva pa
darė pareiškimą, kurio Ne-amerikinis 
komitetas neleido jam skaityti. Čia 
mes paduodame to pareiškimo turinį 
— vertimas į lietuvių kalbą kanadiš- 
kio Liaudies Balso. — Laisvės Red.

Aš esu aktorius jau 22 metai. Tai bu
vo sunkaus darbo ir nekuriu atsiekimų 
metai. Metai pažinimo pasaulio per nuo
širdžių rašytojų veikalus ir įnešimo į 
roles, kurias aš vaidinau, kai ko tokio, 
ką aš patyriau gyvenime....

1 jokius talentus ar gabumus aš turiu, 
jie yra išaugę iš mano ryšių su šios ša
lies žmonėmis.

Jįei šis ryšys yra tvirtas, žmogus ne
gali būti aklas ar kurčias linkui žmonių 
problemų, ir neišvengiamai jis privalo 
susidaryti opiniją klausimais, kurie iš
kyla iš tų problemų.

Mano opinija gali ne visuomet sutap
ti su daugumos žmonių. Bet mano pa
reigos kaip piliečio reikalauja, kad aš 
išreikščiau tą opiniją, kada ir kdr aš 
pasirenku.

O kaip pilietis, aš turiu tolimesnę at
sakomybę priešintis prievartai išreikšti' 
savo opiniją ar pakeisti ją.

Šiandien aš turiu savo opiniją. Tokios 
pat opinijos yra didelė didžiuma Ameri
kos žmonių. Ji yra ta, kad taika turi bū
ti išgelbėta; kad kitas karas neleistinas.

Aš turiu kitą opiniją. Su ja nesutin
ka didžiuma Amerikos žmonių. Tai yra, 
kad yra žmonių aukštose mūsų valdžios 
vietose, kuriems karas geriau, negu tai
ka . y.

%i mano nuoširdus įsitikinimas. Ir 
aš negaliu pabėgti nuo jo pasirinkdamas 
lengvą kelią, kuris man dažnai reko
menduojamas: “Skaityk savo eilutes, 
pasiimk savo čekį ir voliokis saulėtoj 
Kalifornijoj.”

Aš negaliu meluoti. Tai nelengva 
man. Aš negaliu pasitenkinti vaikiška 

' fantazija, kad jei kas atsitiks, tai ne 
man.

- -------------------------------- - - ------------------- ——y. ■ ................. ..........................—.................

Maskvos Didžiajam Teatrui 175 m. amžiaus
Šiemet Maskvos Didžiajam Teatrui 

(oficialiai jis vadinamas Valstybiniu 
Akademiniu Didžiuoju Teatru) sukako 
175 metai amžiaus.

Maskvos Didysis Teatras Amerikoje 
būtų vadinamas operetiniu teatru, nes 
jis buvo suorganizuotas operoms, opere- 

> tems ir baletams statyti.
(Nemuzikinių veikalų šis teatras ne

vadina.
j*£)idyjį Teatrą kadaise, aišku, naudo
jo vyriausiai “diduomenės” geiduliams 
patenkinti: ponijai, valdovams, carinio 
dvaro elitui.

Tačiau ilgainiui prasidėjo reikalavi
mai, kad šis teatras būtų sudemokratin- 

: tas kad jis daugiau tarnautų liaudžiai.
Po Spalio revoliucijos, kaip visi Rusi

jos te’atrai, taip ir šis, Didysis, perėjo 
išimtinai liaudies tarnybon, Iš liaudies, 

(3 darbininkų ir valstiečių kilę daininin- 
, kai ir baletistai .sudaro jo personalo 
/sąstatą; liaudis, darbo žmonės gėrisi 

puikiausiais veikalais, jame statomais.
Dabartinis šio teatro pastatas staty

tas prieš 126 metus. Koks išdidus, koks 
| gražus, koks žavingas šis pastatas!
i Jis stovi Sverdlovo aikštėje, kuri se
niau, rodosi, buvo vadinama Teatrine 
aikšte.

Čia nuolat ir nuolat vyksta pastaty
mai gražiausių rusiškų ir užsieniškų 

(operų ir baletų.
^Nemanau, ar yra toks užsienietis, ku- 

y na m teko būti Maskvoje, kuris nesigė
rėjo/Šiuo ’teatru.

Teatro pągtatas nuolat gražinamas, 
puošiamas.

I | Karo metu, sakoma, jis buvo užgau- 
’,'C ,

fe/OmžLr - - x

Aš negaliu įtikėti, kad kuomet atom- 
bombos’ kris, tai jos kris užtektinai toli 
nuo mano vietos, kur aš voliosiuos sau
lėj, ir kad jos nelies manęs.

Ir aš. negaliu užmiršti Dr. Alberto 
Einšteino žodžių: “Aš nežinau, kokie 
įrankiai bus naudojami trečiame pasau
liniame kare; bet aš žinau, kad ketvir
tame kare žmonės kariaus su pagaliais.”

Tai tokia mano opinija tuo taip svar
biu šių dienų klausimu. Ji skiriasi nuo 
žmonių aukštose vietose, kurie šiandien 
užsiėmę labai kebliu projektu . ..

Tie žmonės turėjo šiek tiek pasiseki
mo Washingtone. Jie įbaugino žmoneą. 
Bet ir jie patys išsigandę. Žmonės ne
nori karo ir Jie nebus įblokšti į jį.

Nei aš pats. Aš myliu savo darbą. Bet 
aš galiu lukterėti. Manęs neprivers bau
ginimais įtraukti į juodą sąrašą. Manęs 
neįbaugins šmeižtais, akių dūmimais ar 
šnipais.

Aš nepadėsiu sunaikinti mūsų Kon
stituciją ir neatsižadėsiu jos garantijų 
man. Trumpai sakant, aš nebūsiu pa
stumdėliu.

Aš esu aktorius, kuris yra talentin
gesnis, negu kai kurie kiti, bet ne toks 
talentingas, kaip daugelis kitų. Bet aš 
neturiu nei talento, nei informacijų ar 
vaizduotės padėti šiam komitetui dabar
tinėj inkvizicijoj.

Aš neturiu ambicijos vaidinti infor- 
muotoją. Aš nematau ateities rodyme 
visur ir be galo, atsižadėjime draugų ir 
sąžinės, sunaikinime mano paties inte
gralumo ir baigime gyvenimo kaip už
mirštas šuo.

Tai ne tokia mano idėja' apie akto
riaus ar piliečio rolę.

Aš savo kraštą myliu užtektinai gi
liai, kad galėčiau matyti skirtumą tarp 
šalies žmonių ir jos dabartinės politikos.

Aš‘visuomet stovėsiu už Amerikos 
žmonių interesus.

Aš remsiu ar priešinsiuos savo val
džios politikai iki tokio laipsnio, kiek aš 
matysiu ją esant naudinga ar žalinga 
šios šalies žmonėms. Tokia tai mano po
zicija. Toks tai aš stoviu čia.

Howard Da Silva.

tas hitlerinės bombos, bet toji žaizda 
buvo labai menka ir ji neužilgo tapo .už
gydyta.

Šiame teatre dainavo Šaliapinas, Ne- 
ždanova, Sobinovas; čia šoko garsioji 
bąlerina Jekaterina Geltser; čia buvo 
statyta gražiausios ir didžiausios rusų 
ir užsieninių kompozitorių operos ir ba
letai. *

Šiuo metu šio teatro personalas turi 
apie 1,000 žmonių — dainininkų, šokė
jų, dailininkų, režisierių ir kitokių auk
štai pralavintų menininkų ir technikų.

Šiemet Didžiajame teatre bus pastaty
tos dvi reikšmingos operos: “Dekabris
tai” (Šaporino) ' ir “Stepas Razinas” 
(Kasianovo).

Atrenkamos pačios talentingiauslos 
šalies tneno jėgos,—jėgos, paimtos “iš 
padugnių” -— ir lavinamos; kai jos pa
siekia reikiamąjį meninį lygį — įjun
giamos į šio teatro personalą.

Maskvos Didysis Teatras — vienas 
gražiausiųjų meno centrų pasaulyj^

Tegyvuoja jis!
•Šitų žodžių rašytojas gali pasididžiuo

ti, kad ir jam teko laimės Didžiajame 
Teatre praleisti keletą vakarų ir grožę- 
tis didžiuoju rusų tautos kultūros' židi
niu! . R. M.

Iškilmingai paminėtas 
Juliaus Janonio

• ■ • If

gimtadienis
Vilnius. — Visa lietuvių tauta pla

čiai pažymi 55 metines x nuo tos dienos, 
kai gimė jos pirmasis proletarinis poe- 

tas, darbo žmonių revoliucinės kovos da
lyvis Julius Janonis. J j f

Balandžio 7 dieną, istoriniuose Lietu
vos TSR Valstybinės filharmonijos rū
muose įvyko partijos Vilniaus miesto ko
miteto drauge su Lietuvos TSR Tarybi
nių rašytojų sąjunga ir Lietuvos TSR 
Mokslų akaclemijos Lietuvių literatūros 
institutu iškilmingas posėdis, skirtas - 
poeto Juliaus Janonio gimimo dienos 55 
metinėms pažymėti.

Iškilmingąjį posėdį įžangine kalba

V. Niunka.
Pranešimą apie ištikimojo lietuvių 

tautos sūnaus, lietuvių proletarinės poe
zijos pradininko, poeto Juliaus Janonio 
gyvenimo ir kūrybos kelią padarė Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių 
literatūros instituto direktorius, profe
sorius Kostas Korsakas.

-7- Julius Janonis, — pasakė K. Kor
sakas, — yrą pirmasis lietuvių* literatū
ros poetas, kuris su toĮcia,gilia užuojau
ta, su tokiu ryškiu meniškumu atvaiz
davo darbo žmonių beteisiškumą, skurdą 
ir vargą buržuaziniais laikais. Talentin
gojo poeto eilėraščiuose Lietuvos darbi
ninkų klasė parodoma kaip kovinis, prie
šakinis darbo žmonių būrys, kuris ma
to savo kelią į išsivadavimą tik kovoje.

Kaip nuoseklus internacionalistas ir 
poetas-bolševikas, Julius Janonis ais
tringai pasmerkė imperialistinį karą.

Janonio poezija, sukurta kapitalizmo 
sąlygomis, tamsios reakcijos metais, yra 
kupina bolševikinio optimizmo, tikėjimo 
darbo žmonių išsivadavimu, socialistinės 
revoliucijos pergale.

Teisingai supratęs literatūros visuo
meninę reikšmę, jos klasinį pobūdį, Ja
nonis stojo į partinės literatūros pozici
jas.

Julius Janonis sukūrė aukšto meniš
kumo kūrinius, kupinus kovinės revo
liucinas dvasios. Poezijos meistriškumo 
jis mokėsi iš didžiųjų rusų rašytojų — 
Puškino, Lermontovo, Nekrasovo, Gor
kio. ' : • • j .

Juliaus Janonio poezija suvaidino įžy
mų vaidmenį vystant lįetuvių, literatū
rą. Jis *yra lietuvių proletarinės poezi
jos pradininkas, visų ryškiausias jos at
stovas, .

Ir ,dabartiniu metu Juliaus Janonio 
kūrybą yra tarybiniams lietuvių rašyto
jams įkvepiantis,'giliai pamokantis pa
vyzdys. v ’ ■

Idėjos, už kurias kovojo ir atidavė vi
sas savo .jėgas poetas-bolševikas Julius 
Janonis, sutriumfavo. Šiandien lietuvių 
tauta gyvena jau laisvą ir laimingą gy
venimą, drauge su visomis broliškomis 
Tarybų Sąjungos tautomis stato komu
nistinę visuomenę. Juliaus Janonio poe
zija apginkluoja Tarybų Lietuvos dar
bo žmones kovai prieš visa, kas sena, at
gyvenę, kas trukdo mums žengti pir
myn, demaskuoja pikčiausius liaudies 
priešus — buržuazinius nacionalistus, 
moko mus akylai saugoti socialistinius 
laimėjimus, stiprinti stalininę tautų 
draugystę.

Po pranešimo poetas Andriejus Klio- 
novas paskaitė jo išverstus į rusų kalbą 
Juliaus Janonio eilėraščius “Darbo ka
riuomenė,” “Du likimu,” “Iš darbininko 
4—mėėėnas 
katekizmo.” Šavo eilėraščius, skirtus Ju- ' 
liuį Janoniui, skaitė rašytojai Jonas 
Šimkus ir Vacys Reimeris.
. Iškilmingasis posėdis baigtas. Salėje 
skamba Tarybų Sąjungos himno ir Lie
tuvos TSR himno melodijos.

Po iškilmingosios dklies įvyko didelis 
koncertas. Aktoriai drg. drg. Jukna ir 
Trusovas paskaitė eilę poeto eilėraščių. 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir ba
leto teatro artistai: respublikos nusipel
niusi artistė Aleksandra Staškevičiūtė 
ir Jonas Stasiūnas, o taip pat filharmo
nijos choro ansamblis atliko lietuvių 
kompozitorių dainas,., parašytas Juliaus 
Janonio žodžiais.

Antroje koncerto dalyje Respubliki
nio radijo informacijos komiteto simfo
ninis orkestras atliko lietuvių kompozi
torių B. Dvariono ir S. Vainiūno kūri
nius ii/ P. Čaikovskio penktosios simfo
nijos finalą.

, —Elta.

Lietuvių rašytojų 
knygos rusų kalba

Maskva,.IV, 4 d. — Maskvos leidy
klos numato šiais 'metais išleisti eilę lie
tuvių rašytojų kūrinių, išverstų į rusų 
kalbą. •

Valstybinė grožinės literatūros leidy-

kla artimiausiu laiku išleis'pirmąją Ju
lijos'Žemaitės kūrinių dvitomio Knygą. 
Vertėjas —F. Šuravinas. Šiomis dieno
mis pradedama spausdinti ir antroji šio 
dvitomio knyga.

Ta pati leidykla spausdina D. Done
laičio “Metus,” išverstus D. Brodskio. 
Jau spausdinama Teofilio Tilvyčio rink
tinių kūrinių knygą. Rinkinys apima 
“Usnynės” poemą, už kurią poetas ap
dovanotas Stalinine premija - (vertė Ma
rija Petrovich), rinktiniai poeto eilėraš
čiai, ištraukos iš “Dičiaus” -poemos ir 
“Artojėlių” poema. Šiuos veikalus vertė 
Vladimiras Deržavinas, Vladimiras Lu- 
govskis, Uja Selvinslps ir kiti. Šiais me
tais leidykla numato išleisti taip pat An
tano Venclovos rinktinių eilėraščių rin
kini. ,

• Leidykla “Sovietskij pisatel” netru
kus išleis A. Gudaičio-Guzevičiaus ro
maną “Kalvio Ignoto" teisybė,” pažymė
tą Stalinine premija. Vertimas auto
rizuotas. Leidykla taip pat išleis J. Do
vydaičio romaną “Dideli įvykiai Nauja
miestyje,” kurį išvertė Nefid. >

Vaikų literatros leidykla ruošia My
kolo Sluckio pasakų rinkinį (iš viso 9 
lankai). Ruošiama spaudai ir Valerijos 
Valsiūnienės eilėraščių knygą (iš viso 4 
lankai). Vaikų literatūros leidykla arti
miausiu laiku išleis Salomėjos Nėries ei- 

Tėraščių’ bei pasakų rinkinį. E.

Detroit, Mich.
Buvo Floridoj

Prokuroro pagelbininkė 
Stephanie M'asis su savo 
gimdytoja ir M. Juška su 
savo kita puse buvo nuvykę 
i Floridą. Bet negalėjo iš
būt tiek, kiek buvo pasiry
žę. Mat, Juškos burdingie- 
rius numirė, kurio M. Juš
ka buvo apiekūnu. Gi Ma- 
sytė, kaip advokatė, buvo 
mirusio Rudolph Beggis le- 
galė reikalų vedėja. Jiems 
buvo pranešta Floridon, tai 
atsiskubino palaidot mirusį.

M. Juška sakė, kad sau
lės spinduliai ir sūrus jūrų 
vanduo nebuvęs geras mi
šinys; jis turėjęs dadėt 
uksuso. Jiems sekėsi žve
joti. ;

Masyte pasakojo įdomių 
dalykų. Ve jie:

Floridos sostinėje Talla- 
• hassee valdovai taksuoja 
labai garsiai skelbiamą 

! vaistą Hadacol — ’’just like 
any other alcoholic bever
age,” kuris turįs 12. pro
centų alcoholio.

Oi, motin, motuše!
Oi, motin, motuše brangioji!

Nekarta tu save raminai;
Nekartą, svajonėms, gal kelią 
Sau laimės ateitin tu klojai, 
Kai vygėj mažutį liūliavai.

Nekartą vilionėms žavėjais — 
Tikėjais sulaukti paguodos.
O džiaugsmas tau širdį kuteno, 
Kad rytas prašvis tau skaistesnis 
Ir nespaus naktys daugiau juodos.

Bet, motin, motuše brangioji!
Ar tu bent kada padūmojai: 1 
Kad tosios vilionės tik sapnas 
Gal buvo tau saldus, malonus, 
Kai vilčių sparnais tu skrajojai?

Vilionės gal paliks vilionėms 
Ir ne’tneš tau laimės, paguodos;
Kad rytas, — tas skaistus, svajotas— 
Paliks tau vien tamsus-, miglotas 
Ir gaubs naktys tave juodos.

Užaugęs, motuše, sūnelis, 
Svajonėms juk laimės sau neras: 
Gal kelias bus grubus ir kietas — 
Ne rožėms, bet dygliais nuklotas, 
Kai teks kovot už duonos plutas.

O gal gi užaugęs sūnelis, 
. Žus kare už svetimus turtus:

Dings viltys ir skaisčios svajonės; 
Spaus-tave vien naktys tik juodos 
Ir vargas tik guos tave kartus!

Oi, motin, motuše brangioji!!...
1. Vienuzus.

. , SLUMS
z (Abattoirs of civilization)

The temples of gold
Must now unfold, '
The gory deeds within;
The altars of hate, • .
Must now relate,
The plunder, the lies, the^sin!
The infamous deed,
The strangling need, «
Must now be split asunder;

' The terrible years,
The torturing fears
Must now be chalked-and nurpbered;
The glory of man,
Must rise and can,
Wipe obstruction away;
The power of good,
Flourishing would
Hasten a better day.
Out of the slum
Where I come from
I will forge my tale:
Of human .life,
Or human strife,
Of human hope grown stale;
Out of the jumble z ’
Of a humanity fumble,
Out of the- tears and pain;
Out of the grumble
Of an internal rumble
Which portends a torrential rain:

(Tąsa ketvirtame pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty)- šeši

Taipgi esąs valstybės 
įstatymas, baudžiantis de- 
vėjaučius Ku - Klux-Klano 
apsiaustą viešose vietose 
virš 16 metų amžiaus:

Gubernatorius pasirašęs 
po biliumi, kuris leidžia^ 
kiekvienam pralaimėjusiam 
gemblinimo vietose traukti 
į teismą geimiu operato
rius. Kiek pralošęs teisė
tai gautų, tai pusė sumos 
eitu į valstybės iždą.

Esą Tallahassee kalbama 
padaryti “bingo geimę” le- 
gališka.

Jei pateksi ten i kalėji
mą be kaltės ir išbusi me
tus laiko, tai gausi $500. 

‘ Teisėjas per neapsižiūrė- 
: iimą nuteisė vnatą už fal- 
šyvo čekio išleidimą, dviem 
metam kalėjimo, kuomet 
Floridoj esą tik vieni me
tai kalėjimo už. tokį pra
sižengimą.

Išbuvęs metus daugiau, 
žmogus skundė teisėja ir 
visą štabą ant $15,000. Bet 
valstybinis aparatas pripa
žinęs jam tik $500 pagal 
teises.

Suprantama, jam nerei- . 
kėio mokėt, už maištą ir 
kalėjiminį guolį.

Taipgi sakė aplankę vi
siems gerai žinomą Joną 
Vilkelį, kuris randasi vals
tybiniame ligonbutyje.

Vilkelis dažnai parašo ei
lių ir tt., nors ir nesvei- 
kuodamas.

Kurie turėjote gerą pa-‘ 
žintį su Vilkeliu, ypatingai . 
mainieriai, galite parašyt 
jam laiškutį. Jo antrašas:

J. Wilkelis, R. 5, Box 50, 
Orange Co. Home Hospital, 
Orlando, Florida.

Tai tiek parvežė žinių.
Gal Masytė parašys ke

lionės įspūdžius.
x Spartakas

Easton. Pa.
. X

Leonas Tilvikas, progre- 
syvis ’ lietuvis, kuris per 
daugelį metų užlaiko duo
nos ir pyragų keptuvę, 34- 
36 North 7th St., kiek lai-" 
ko atgal susižeidė ranką 
keptuvėj, bekeldamas sun
kią bačką. Ir vis dar pil
nai nesu sveiko. . • .

Jo -žmonai padarė opera
ciją ant akiesi Dabar ji 
randasi pas sūnų Vytautą. 
Vytauto abu .vyresniuosius į 
sūnus, paėmė į karinę tar
nybą.

Linkiu Tilvikams greitai 
pasveikti!

Jų draugas
—--------- -
dien.£ Gegužes—May 19, 1951 "1



• Antanas Vaivuskas X

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS UŽ
PIETAMERIKIEČIŲ LAISVĘ

' (Tąsa) Į Susirinkime išrinkta ko-
BUENOS AIRES NEPRI- l misija išstudijavo • doku

mento kai kurias vietas ry
šium su požiūriais dėl atei
ties valdžios ir suredagavo 
8-nių straipsnių raštą, ku
riame, be reikalavimo vie
šai atšaukti įžeidimus Arti
gas asmeniui, nustatė sie
kiamus politinius dėsnius, 
kuriais buvo: šios šhlies įsi
jungimas į provincijų fede
raciją, atsisakymas toliau 
būti Buenos 'Aires vyriau
sybės pavaldiniais; provin
cija turėjo būti respektuo
jama kaip laisvų tautų 
bendruomenė, siejama kon
stitucijos, kurią padiktuotų 
suvereninis K o n g r es a s 
(parlamentas). Po to, susi
rinkime buvo išrinkti 6 at
stovai nuo 5 liaudies tary
bų (cabildos), kurias suda
rė 26 apskritys; atstovų 
tarpe buvo 4 dvasiškiai ir 1 
kariškis. (Damaso A. Lar-

PAŽĮSTA RYTIEČIŲ 
DEPUTATŲ

Dabai* Artigas, su Ron
deau. drauge, vėl apsiautė 
Monte vi dejų. Jų kariuome
nė susidarė iš arti 7,000 
žmonių.

1813 m. sausio 31 d. Bue
nos Aires mieste pradėjo 
savo sesijas Generalinė 
Steigiamoji Asamblėja iš 
atstovu nuo įvairių provin
cijų. Rytų banda taip pat 
buvo pakviesta pasiųsti sa
vo atstovus. Balandžio 4 d. 
Penarol vietovėje, įvyko

susirinkimas. Artigas ati
darė susirinkimą ir per
skaitė jo paties -parašytą 
dokumentą, atpasakojantį 
revoliucijos 3-jų metų rai
dą, jos’ laimėjimus ir sun
kumus, ir nurodė, kad jo 

x galia išplaukia iš liaudies
valios ir ji nustoja prasmės j ranaga. Mateo .Vidai, 
taip pat liaudies valiai pa- maso Gomez Fonseca, 1 
sireiškus.
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Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje'apylinkėje. Platintojąj ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kądangi dabar šeštadieniais 
mažaLkur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

o
<♦>
<I>
<♦>

<l>

ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 
MAYNARD, MASS.

• M-

. BOSTONO APYLINKES PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą

HARTFORD, CONN.
• Spaudos jiaramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE 

Glastonbury, Conn.

o
<>
<b
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do ir Francisco Bruno Ri- 
varola.)

Sekančiomis dienomis iš
rinktieji deputatai drauge 
su Artigas suredagavo pa
skubusias Instrukcijas, ku
rias jie- turėjo nuvežti į 
Kongresą. Instrukcijos iki 
šių dienų liko didžiai ver
tingu dokumentu, bylojan-, 
čiu Artigas politinę išmintį, 
pagrįstą tikraisiais liaudies 
poreikiais. Tai buvo vieno 
lakšto iš 26 straipsnių do
kumentas, sukėlęs didžiau
sio pasipriešinimo iš 
gentines monarchistų 
sės.

pu-

Instrukcijomis Artigas 
įpareigojo savo atstovus 
Kongrese laikytis, visų pir
ma, už visišką šių kolonijų 
nepriklausomybę nuo Ispa
nijos, t. y. ne tiktai už Ry; 
tų bandos nepriklausomybę 
atskirai imant, o už .visų

’ peĮį i provincijų. ’ Antroje vieto-

Laisves Paramai Didieji

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

Sekmad., Birželio-Jmie 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
b Bus

DEXTER PARKE

15

je, Artigas nubrėžė politi
nės sistemos ^pagrindus, ku
riuos rytiečių deputatai 
privalėjo apginti: Jungti
nių Amerikos Valstybių pa
vyzdžiu sudaryti valstybių 
federaciją, kurioje kiekvie
na valstybė turėtų pilną sa- 

' varankiškumą, plačiausią 
laisvę ir atsakomybę savęs 
apgynimui. Instrukcijose, 
be nepriklausomybės ir fe- 
deratyvizmo klausimų, buvo 
nustatoma, jog valstybinė 
valdžia turėjo pasiskaidyti 

; j tris galias; kiekvienai ga
liai buvo nužymima teisės 
ir prievolės, ir nustatoma 
vyriausybės 1 respublikietiš- 
ka forma. Taip pat buvo 
gvildenamos teisės kiekvie
nai provincijai: suverenu- 

i mas ir nepriklausomybė, 
tarpprovincinės prekybos 
laisvė, konstitucija, kurią 
kiekviena priimtų, jų ka
riuomenė ir priemonės in-

cidentų nustatymui bei pa
šalinimui. Ryšium su Rytų 
provincija, buvo nužymi
mos geografinės ribos, ne- 
kurios teisės į muitus, kon
fiskacijas, ir kt. ‘ Dargi šis 
dokumentas turėjo straips
nių, susietų su pilietinėmis 
bei tikybinėmis plačiausio
mis laisvėmis, su asmens ly
gybe bei saugumu.

Tuoj po Penarol asamblė
jos Artigas, sutinkamai su 
liaudies valia, numatė rei
kalą įsteigti šios provinci
jos vyriausybę. Savo stovy
kloje sušaukė gyventojų 
susirinkimą, kuriame buvo 
išrinktas būrys žmonių ir 
jiems pavesta sudaryti ad
ministraciją šiai pirmajai 
Rytų bandos provincinei 
valdžiai. Artigas ten buvo 
išrinktas karo, gubernato
rium ir municipalinio kor- 
po pirmininku.

Gegužės mėn, pabaigoje 
išvyko rytiečių deputatai į 
Buenos Aires. Kiek jie ne
dėjo pastangų, kjek nesirū
pino, vistiek į Steigiamąjį 
susirinkimą jie negavo tei
sės įeiti. Argentiniečiai ne
pripažino jų mandatų ir at
metė Artigas Instrukcijas 
kaip beribiai revoliucines...

NEBEPAKENČIAMAS 
BENDRAVIMAS SU 
ARGENTINIEČIAIS

Iš savo pusės Artigas taip 
pat' padėjo nemažai pastan
gų išvengti nesantaikos su, 
Buenos Aires. Kantriai pra
leido daugelį įžeidimų, 
šiurkštumų, vis siekdamas 
gerovės La Platos liaudžiai, 
vis tikėdamas liaudies va
lia, kurios reiškėjais nebu
vo monarchistiniai vadei
vos.

I

Tačiau dalykų padėtis 
greitais šuoliais blogėjo. 
Buenosairiečiai įgaliojo sa
vo karinį vadą Rondeau 
nieku nesiskaityti su Arti
gas žygiais ir, dėl liaudies 
akių dūmimo, jam įsakė su
šaukti kitą rytiečių susirin
kimą. Tame susirinkime, 
be Artigas asmens išnieki-

nimo, huyo išrinkti “atsto
vai” — monarchistų patai
kūnai.

Rondeau taip pat sulipdė 
ir municipalinę “vyriausy
bę.” Artigo kariuomenei ir 
jam pačiam darėsi kasdien 
labiau ankšta. Dar dau
giau: buvo ieškoma progos 
Artigą nužudyti! Nustojęs, 
paskutinės vilties atgauti 
pripažinimą savo teisėms, 
Artigas, 1814 m. sausio 20 
d. naktį, persirengęs civi
liai, be vieno palydovo, ap
leido Montevidėjaus apgu
lą ir patraukė į Brazilijos 
pasienį, kad ten sugrupuo
ti savo kariuomenę ir at
remti Buenos Aires armijų 
invaziją iš E’ntre Rios.

Artigo dingimą greit pa
stebėjo jo leitenantai ir ko- 
vūnai. Sekančią dieną jie 
taip pat, būriais, paliko sa
vo vietas ir traukė vado 
pėdsakais. Taip, pasitraukė 
visas blandengues pulkas,- 
Otorgues divizija ir kt.

Kai Buenos Aires sužino
jo apie tai, vasario 14 d. iš
leido raštą, kuriame išnie
kino rytiečių liaudį, o jų va
dą apšaukė nusižengėliu 
prieš įstatymus, tėvynės iš
daviku ir skatino žmones jį 
persekioti, o pasipriešinimo 
atveju, jį nužudyti. Judai 
žadėjo 1,000 pezų už Arti
gas gyvybę.

Bet tatai tik labiau su
kėlė visuotinį pasipiktinimą 
liaudyje, kuri vieningiau 
kaip niekad susispietė apie 
savo vadą. Artigas santy
kiai su monarchiniu cen
trizmu baigėsi kariniu iš
stojimu. Jis nuvyko į Be
len,' iš kur paruošė ginkluo
tam sukilimui Argentinos 
tris provincijas: Entre Ri
os, CoAąentes ir Misiones.

(Bus daugiau)

Washington. —Apsigyni
mo sekretorius Geo. Mar
shall sakė Senato komite
tui, kad visi aukštieji kari
niai vadai palaiko jo ir 
prez. Trumano pusię prieš 
generolą MacArthurą.

Slums
(Tąsa nuo 3-čio dus.)

And not a rain from lowering skies, 
Butxa nourishing rain from human eyes, 
From human hearts waxed sad and cold, 
By human love shunned and sold:
For a pound of riches,

For a reign of power;
Such things which goad

The inevitable hour
Of Truth and Right, 
Of awakening might, 
Which must all pass through one cleansing 

[light!
Here in a mud of .chaos and rot— ' 
Humanity trussed up in an ugly knot: 
Of want, frustration, privation and fear, 
Tumult and plunder; (O, existence most 

drear!)
In riot of noise, confusion and crime, 
Intrigue and slander; a political sllyne, 
Where violence can erupt anytime!
When everyone shouts ‘This fortune is mine!’

Here, in a Hell of Ignorant Strife, 
Deplorably warped is human life, 
Twisted and bent like mangled steel, 
Madly grotesque, djstortedly real: 
Millions contesting in streets of lust. 
Where contempt and hate like a blinding dust, 
Is callously thrust into their eyes: 
Tell me then, iš it any surprise
These jumbled, crumbled humans, weird, 
Arp ,crudely led, are coldly steered, 
By crime, by greed., by lust, by stealth? 
0, giorjous poverty! 0 macabre wealth!

' Here in Hades one plainly see’s, 
Truth and Justice as mockeries, 
Wrong is Right, and Right is Wrong, 
And always will be just as long, 
As a minority good remains, 
Commands, flourishes and reigns, 
The foremost pursuit of the ghouls, 
Who treat their brothers like stolid 
Confine their sisters in. wretched dirt, 
I say now, plutocrats, don’t be hurt, 
Because I nobly tear you down,

' And thrash your ideals to the ground: 
But slums are an ideal which I don’t see 
As good for humans: raW maybe, 
And poisonous bugs and gamboling lice, 
Fleas and germs and nibbling mice, 
But really, plutocrats can’t you see, 
Slums and people just don’t agree!
And why do you mumble and frown and fret, 
Because I indecorously get
Depressed a’pd disgusted with such life 
Here in a muck of ignorant strife?
And why do’ you vaunt so big and proud?

' And .why do you squirm and bellow out-loud, 
Whenever I mention your wealthy fame, 

, And point out to the world
-claim:

“Is not' yours only but mine 
“All right, now tell me. to go 
Millions of people in misery,
Millions of souls who never see. 
The beauty of a day well spent, 
Prodded for the wretched rent, 
Roared for by a landlord wild: 
A lion and a Iamb: that result is mild! 
The mouse stalked by the hungry cat. 
Stands more of a chance where it lives at! 
And’ people stąlked b^ the mercenary, 
Find that life is not .so merry!
Out of the smog, 
Of a deadly fog, 
Out of a swirl' of woe;
Out of a“ wrong,
I .hear a song.
Of justice s,tir and grow:

- Strains of music (O happy tears!) , .
'Ringing in tw'o billion ears:
O regenerate life and fashion it new, 
And make the Socialist dream come true!

Sam Lukas.

mules,

that what you

as well!
to hell!”

San Francisco, Cal
Ir vėl pralenkėme
Los Angeles

Nors San Francisco su 
apylinkėmis yra kur kas 
mažesnė lietuvių kolonija 
už Los Angeles su apylin
kėmis, bet sanfranciskiečiai 
visada pralenkia losangelie- 
čius rėmimą' mūsų spaudos.

Šiuo sykiu, drauguži An
druliui aplankant mūsų ko
lonijas, jis pirma sustojo 
Los Angeles. Losangelie- 
čiai labai puikiai pasidar
bavo, sukeldami dienraš
čiui Vilniai $278.37. Iš to 
džiaugsmo draugė -Berno
tienė taip smarkiai atskri
do pas mus, kad kelionėje 
pralenkė ir d. Andrulį. Ji 
tuojau mums padarė drau
gišką pareiškimą, kad šiuo 
sykiu mes jau nesukirsime 
losangeliečių. To tik ir te
reikėjo mūsų kolonijos ir 
apylinkių lietuviams — įke- 
lias dienas buvo sudėta 
$281.35 Vilnies dalininkų 
suvažiavimo pasveikinimui.

Apgailestaujame, kad d- 
gei Bernotienei džiaugsmas 
virto nusivylimu. Tačiau 
sveikiname ją už tai, kad 
žadėjo parvažiavus dar pa
sidarbuoti ir sukirsti mus.

O mes tuo tarpu darome 
planus, kad pralenkti los- 
angeliečius ir su pasveikini
mais dienraščiui Laisvei 40 
metų jubiliejaus proga. Iki 
šioliai dar tik $40 esame pa
siuntę. Literatūros Drau
gijos kuopa išrinko darbš
čią komisiją... Bus pa
sveikinimų su didesnėmis 
sumomis.

Mūsų apylinkių pažangie
ji lietuviai sveikinančiai 
priėmė šalies aukščiausio 
teismo nuosprendį, kad val
džios įstaigos bei jų paskira 
tos komisijos neturi teisės 
apkaltinti draugijas sub- 
vers.yvėmis . šis nuospren
dis'atmeta primetimą In
tern htional Workers Order,' 
Joinjt Anti-Fascist Commit
tee ■ ir American - Soviet 
Friendship Committee, būk 
šios ■ organizacijos esančios 
su byte f sy vės .

Here in a Prison of Penury, 
Millions crave to be set free, 
Millions stumble in the dark, 
‘When mankind coulcį sing like a happy lark!’. 
But because there is wroijg throughout the 

land
Lives lay waste like a desert strand,
Stretching for miles throughout the years, 
Sterile of joy, joy drowned by tears, 
Fears and years of human folly:

I say nov/,.isn’t this system jolly!”

jos Muziejaus kūrėju Nikū- 
nu, dabar gyvenančių iš 
pensijos. Jis Yucaipa’ nfcies- 
telyje stato sau gyverėną 
namą, kuriame bus įsmeig
tas lietuvių tautos istoftnis 
muziejus. Nikūnas yra per
važiavęs platų pasaulį, 
rinkdamas vertybes Los 
Angeles Natūralinės Istori
jos Muziejui ir daugelyje 
Eiuropos šalių muziejuose 
yra atradęs lietuvių tautoš 
vertingų liekanų. Jis jas 
turi nusikopijavęs bei nusi
fotografavęs. Iš jų paruoš 
lietuvių tautos istorinį mu
ziejų. Muziejus būsiąs pa
ruoštas taip, kaip iš tikro '! 
istorija parodo: būsią iš
dėstyta, kaip lietuviai kovo
jo prieš priėmimą krikščio- J
nybės ir kas vertė juos 
krikštą priimti; bus išstaty
tos lietuvių kovos su kry-' 
žiokais — kas kovojo, o kas 
buvo tautos išdavikai ir tt.

Buvęs New Yorko mies
to majoras O’Dwyer, da
bartinis' mūsų šalies ambar 
sadorius Mexicoj, turi/įįdęk 
lę farmą Imperial Valley, 
Kalifornijoje. Nuo tada, 
kai jis užėmė vietą amtf&sa- 
doriaus Mexikoje, į jo lar- 
mą atvežta iš Mexikos jau 
kelios dešimtys mexikiečių 
darbininkų ,dirbančių už pi
gią algą. Kadangi tie dar
bininkai įvežti į šią šalį ne
legaliai, tad valstija siuntė 
komisiją tyrinėti. Sakoma, 
komisijos nariai nuvykę bu
vo skaniai pavaišinti, pagir
dyti, kišenės pripildytos ci
garais. Ir taip viskas ap
tilo. A. Taraška

Vancouver, Canada

Pąvandravojo po Pietinę
♦ Kaliforniją
Neseniai draugės Karo- 

sienę, Mugianienė, Baltu- 
lioniūtė ir Vilkaitė Karosų 
Chrysleriu, vairuojamu Ka- 
rosienės, pavažinėjo po pie
tinę Kaliforniją. Jos atlan
kė: Los Angeles, žieminio 
sezono rezortinį miestą 
Palm Springs, besikurian
čią naują lietuvių koloniją 
Yucaipą ir kitas vietas.

Matėsi su buvusiu Los 
Angeles Natūralinės Istori- delis ačiū!

Vietos demokratiniame- • 
tuviai aukomis parėmė 
dienraštį Laisvę progai 40 
metų sukakties ir i>LD 
Knygų Fondą. LLD apšvie- 
tos reikalams suaukojo' 
$13.75. Aukojo sekamai:

Jonas Jarašiūnas $5.75. 
Po $1: C. Makarevičius, E. 
Gerulaitis, Joe Jakubaus
kas, J. Misevičius ir VI. 
Crich 75 c. Po 50 c.: Paul 
Kishkis, R. Whyte, S. Dai- 
lidonis, P. Baukis, A. Grin- 
kus, Jonas Kundrotas ir A. 
Stankevich 25 -c.

Dienraščio Laisvęs para
mai surinkta aukų $9. Au
kojo sekamai: J. Kavaliū
nas $2. Po $1: A. Grinkus, 
W. Valiukas, Rita Whyte, 
P. Bukis, S. Dailidonis, C. 
Mark; P. Kishkis ir E. Ger- 
lot po 50 c. \ 

i

Visiems' aukojusiems* di
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įsigykite
JONO KASKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

l

j

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.-
Tuojau- įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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JA. NOV 1K0VAS-PRI BOJUS

JŪRA
I' { (Tąsa)

TOau koliodamasis, jis prakeikia vi 
są kapitonų giminę iki dvidešimtos kai
tos, visus jos šventuosius, dievus, derg- 
darnas juoš “per karsto dangtį į pašilei

ŠAUKIA

gusias akis.’’ Jis stovi prieš mus, švais
tydamasis dešiniuoju kumščiu, įsiutęs de
gančiomis akimis, suveltais plaukais ant 
praplikusios galvos, tarsi į jį grįžo jau
nyste, buvusi narsa. Atrodo, kad jam 
nieko nereiškia prieiti prie savo skriau
dėjo ir sutrinti jį į gabaliukus. Bet tai 
tęsiasi neilgai: išdrožęs viską, kas virė 
jo sieloje, jis staigiai netenka įkarščio, 
nublunka, sudrimba ir kalba jau rames
niu tonu:

—O vis tiktai kapitonas teisus.
. — Kuo? — klausiame mes.

—Sako, kad aš be kvapo. Atsiskaitė. 
Už mėnesį apmokėjo. Patarė ant kranto 
apsiclžiovinti .. .

—Taip, buvo erelis, bet sparnai nu
silpo, — įkiša Šėlo. — Matomai, teks 
jums paklausyti Belzebubo Dvynio pata
rimo.

—Na, ne, to nebus!—ryžtingai pareiš
kia Džimas. — Vėl į jūrininkų namus, 
^ėbj|ulves skusti, pamazgas nešioti, grin- 

zais plauti ir visokiais kitais niekais už
siimti ir jūros nematyti — užteks! Jūri
ninku namai daugiau man neegzistuoja. 
Aš nesutinku padvėsti toje velnių įstai
goje po to, kai penkiasdešimt metų įvai
riose jūrose išplaukiojau, ne, nesutin
ku !...

Atsiskyręs nuo mūsų, senis ilgai vaikš
tinėja deniu, kažką galvodamas. Retkar
čiais, stabtelėjęs, jis apsižvalgo aplin
kui, atrodo, džiaugiasi mėlynais toliais, 

’ bet daugiausia žiūri į liepsnojantį hori
zontą, į šaulės pusę, ten, kur tarp nedi
delių bangų raukšlių, juokdamiesi, 
grakščiai žaidžia atspindžiai. Paskui, 
kažką nusprendęs, leidžiasi į kubriką. 
Po valandos vėl pasirodo ant denio, ran
kose laikydamas vokus ir laiškams po
pierių, tačiau jo jau negalima pažinti: 
jis nuskustas, nupraustas, lygiai sušu
kuotas tiesia sklastimi, aprengtas šva-‘ 
ria^> rūbais. Visoje jo figūroje jaučia
mas iškilmingumas. Atsisėdęs ant denio, 

' pasidėjęs ant kelių lentutę, jis pieštuku 
rašūr laišką, nekreipdamas į nieką dėme
sio ir tik raukydamas tankius antakius, 
susikaupęs ir įsigilinęs. Jo daugiau nie
kas netrukdo, ir dargi bocmanas, praei- 

' damas šalia, stengiasi laikytis nuo jo 
toliau.

žodžju, aš nepriešingas pakartoti savo 
gyvenimą...

Ištuštinę puodelius, mes vietoje • už
kandžio viski užgeriame vandeniu.

—Štai jums visas mano turtas,—sako 
Džimas, ištiesęs ant stalo savo algą ir 
pinigus, gautus nuo jūrininkų už par
duotą skrynutę su skudurais.—Čia yra 
apie keturis svarus. Štai šiuos laiškus, 
—tęsia jis, rodydamas ranka į du užkli
juotus vokus,—įmeskite į pašto dėžutę, 
o pinigus pasiųskite perlaida. Padalin
kite juos į dvi lygias dalis: viena dalis 
eis į Ceilono salą, o antroji—į San-Fran- 
ciską. Tai mano paskutinė dovana vai
kučiams. Daugiau ’aš nieko neturiu. 
Adresai ant vokų...

Džimas ramus. Raukšlėtame veide 
nesuvirpa nė vienas muskulas, akys sau
sos. Visi suvokia jo ketinimą, bet nie
kas apie tai nekalba. Kubrike be mūsų 
yra dar keletas jūrininkų: vieni miega, 
pavirtę ant narų; japonas, tupėdamas, 
taiso savo marškinius, indas, sėdėdamas 
ant naro .krašto, griežia lūpine armoni
kėle; kitame stalo gale dviese atidžiai 
lošia kortomis . O Džimas jau deda į se
ną maišą didelį akmenį ,buvusį laive dėl 
balasto, rūpestingai pritvirtina prie 
maišo diržus ir, užvertęs sunkų krovinį 
ant nugaros, pririša jį neatmezgamais 
jūreiviškais mazgais, tarsi jis, paėmęs 
didelę maisto atsargą, ruošiasi tolimai 
kelionei.

—Ar nepalūkėti jums, Džimai?—ne
iškentęs klausiu aš jaudindamasis.

Šėlo, piktai primerkęs akis, tampo 
mane už palaidinės, o senis, žiūrėdamas 
į šalį, atkakliai rėžia:

—Atrodo, aš pakankamai subrendęs 
žmogus, kad pasielgčiau taip, kaip aš no
riu.

Džimas apeina visus, stipriai paspaus
damas rankas, ir laiptais, keliasi į denį. 
Mes lydime jį ir, sustoję prie liuko, žiū
rime, kaip jis, vis toks pat ramus ir 
rimtas, tvirtu žingsniu prieina prie bor
to. Nė vieno skundo, nė vieno atsidū
sėjimo. Apsižvalgęs ,paskutinį kartą sa
ko mums:

—Gero vėjo jums, draugai... Likite 
sveiki... ' .: ,

—Sudiev, Džimai! — atsakome mes 
kartu. — Atskrisk pas mus žuvėdra.

—Gerai!
Tyliai leidžiasi saulė, visa jūros ly

guma skendi oranžinėse spalvose.
Senis Džimas, pasisukęs į būdelę, gar

siai šaukia:
Vakare, kai mes jau buvome laisvi nuo 

budėjimo, Džimas šaukia Blekmaną, Šėlo 
ir mane prie stalo, stato butelį viski, 
nupirkto pas laivo virėją, ir pradeda mus 
vaišinti.
* —Aš savo atplaukiojau, — sako jis 
tvirtu balsu, pildamas į puodelius viski. 
—Šiek tiek stinga iki mano jūreiviškos 
tarnybos penkiasdešimties metų jubilie
jaus, bet nieko... ‘

—Jūs laimingas žmogus, Džimai! — 
sako Šėlo, šį kartą neįprastai rimtas.— 
Jums pavyko daugiau kaip šešiasdešimt 
kartų apsisukti apie saulę, o tai ne juo- 

, kas mūsų sąlygomis. Ar pavyks tai 
mums? f

r-- Taip, aš nelaikau savęs nelaimingu. 
AjB gerai pagyvenau, velnias griebtų! Jei 
.^s^dar kartą gimčiau ir mane paklaustų, 
•Jttio aš noriu būti, aš nė trupučio negal- 

įį vojęs pasirinkčiau tik jūrininko dalią.

—Kapitone!
Išgirdęs šaukiant, kapitonas rimtai 

išeina iš būdelės ant tiltelio, tačiau, pa
matęs Džimą, nusisuka.

—Iki greito pasimatymo jūros dugne!...
Su paskutiniais žodžiais senis, užlipęs 

ant borto, šoka į vandenį galva žemyn.
—O, ryžtingai! — papurtęs garbanotą 

galvą, sako Blekmanas ir nubėga že
myn, o iš paskos nueiha ir visi kiti.

—Taip miršta anglų jūrininkas!—ei
damas teškia. Šėlo.

Pasilikęs ant denio, aš kurį laiką niū
riai žiūriu į užpakalinį laivo galą, į tą 
vietą, kur ką tik dingo žmogus, pra
smegęs į tamsią vandeni bedugnę. Nie
ko nesimato, išskiriant saulėlydžio pa
auksintas, žaismingai bėgiojančias ban
gas, tartum niekados ir negyveno Dži
mas, tas garbingas ir drąsus jūrininkas.

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA / į®■L .,. . ..............~■ Pavasarinis Išvažiavimas
Teko nugirsti, kati pavasa- 

i rili i 'atšilus, susirinkęs būrys 
V-kaimynų ir artimų bičiulių, 

organizuotai rengia bendrą 
’ išvažiavimą - pikniką,, J. Vek- 

? terio farmoj — Mascouche, 
Į kad numindžioti-išlyginti pie- 
I vą prie naujai iškasto maudy- 

•y, nėms ežero.
Išvažiavimas • organizuojamas 
kitą sekmadieni, gegužės 27.

Bus tai puiki proga visiems 
morftrealiečiams lietuviams, 

I kas tik norės — o norės, ne- 
!, reikia ir sakyti, labai daug— 

įvažiuoti pavasario šiltoj sau- 
' pasišildyti, tyru oru pa- 

■ kvėpuoti, visi bendrai ir links- 
’ ma(W*ką praleisti.

Smulkiau apie išvažiavimą, 
f autisiekimo priemones ir kt., 
‘v tikiu, patys iniciatoriai. praneš

vėliau.
Iš LLD Susirinkimo

Pereitą pirmadienį čia įvy
ko sudėtinis abiejų Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopų 
bendras susirinkimas. Nors 
pirmadienio vakaras nėra la
bai patogus susirinkimams — 
po “week-end” visi pavargę— 
tačiau vistiek atsilankė gana 
skaitlingas narių skaičius.

Susirinkime išsamiai buvo 
apsvarstyta savo organizaci
jos gyvybiniai reikalai, taipgi 
literatūros ir spaudos reika
lai. . . ’ •

Kadangi atsitiktinai* tuo 
laiku buvo atvykęs į Montrc- 
alą kelioms dienoms savo rei
kalais iš. Toronto Liaudies 
Balso administratorius, K. Ki
li kevičius, tai šia proga buvo 
ir jis pakviestas į susirinkimą. 
JisNsavo, nors trumpoj, bet

brandžoj. kalboj padarė per
žvalgą apie pasaulinę kritišką 
padėtį, pabrėždamas ypatin
gai apie svarbą darbuotis už 
išlaikymą taikos pasaulyje.

Susirinkimas pilnai užgy-yė 
Kanados Taikės Kongreso 
darbus ir pasižadėjo toj link
mėj darbuotis sui visais Kana
dos taiką mylinčiais žmonė
mis, kad išlaikyti pasaulyj 
taiką.

—o—
\ Gimė

Viktoras ir Puta Mikaliūnai/ 
apie trys savaitės atgal, susi
laukė sveikos, gražios dukre
lės. Motina ir naujagimė jau
čiasi gerai.

Mccislovaš ir Ona Paragiai, 
gegužes 5 d., susilaukė ant
ros dukrelės. Gimė Royal Vic
toria ligoninėje. Motina ir. 
duktė, abi, jaučiasi gerai.

—o—
Dvi “Shower Partijos”

Prie'svedybine proga, go-

1 < « 1 •, </ ., . t , - . 4 i a / . .• .

gūžės 6 d., Gigai Zečiūtei bu
vo surengta “Shower Party,” 
jos tetos, Armonaitiepės na
muose, kurios iniciatyva buvo 
ir partija suruošta. Busimoji 
jaunavedė apdovanota dova
nomis. Vestuvės įvyks birželio 
mėnesyj, su anglų tautybės 
jaunikiu.

Taipgi priešvedybine pro
ga, gegužės 11 d., Lietuvių 
Klubo svetainėje, Onai Smeto- 
nytei, jos kelių draugių inicia
tyva buvo suruošta graži, di
delė “Shower Party.” Dalyva
vo labai daug moterų ir mer
ginų. Jaunavedė apdovanota 
Įvairiom, vertingomis dovano
mis. Vestuvės įvyks birželio 2 
d., su amerikiečiu lietuviu 
jaunikiu.

—-O— 

, Sergą

Tik prieš išsiunčiant į spau
dą, teko, sužinoti, kad susirgo 
Antanas. Juknelis,, seniau bu
vęs Sūnų-Dukterų Pašaipiuos 
Draugijos vice-pirmininkas. 
Neteko patirti, kokia liga jis 
serga.

—o—
Mirė

Gegužės S d. mirė Jurgis 
šabanauskas, virš 75 metų 
amžiaus. O^gegužės 9 d. mirė 
J. P. Andriukaitis, susilaukęs 
G7 metu amžiaus, v 

—o--
Rendos Pasilieka 

Kaip Balandyj

Kvebeko Rendų Kontrolės 
Akto pataisytu patvarkymu, 
rendos pasilieka užšaldytos 
tokiam laipsnyj, kokios buvo 
balandžio mėnesyje.. Ir tai 
liečia1 no tik .tuos, kurie jau 
gyveno namuose pirmiau, bet 
ir tuos, jei namai pasiliko tuš
ti nuo gegužės 1-mos. Kitais 
žodžiais sakant, naujam nuo
mininkui renčia turi būti tokia 
pat, kokia buvo senam laike 
balandžio mėnesio.

Tiesa, savininkas gali pra
šyti leidimo pakelti' ■, rendą, 
bet tik po to, kąip bus. autori
zuotas lokalinis repdų. admi
nistratorius,. 'Kadangi provin
cialūs rendų .kontroles regu
liacijos pradės.. veikti tik . nuo 
rugpjūčio 1 dienos, tai ir lo
kalinis administratorius tik 
nuo to laiko pradės, savo dar
bą, 1 todėl rendų užšaldymas 
pasilieka• galioj trims mėne
siams.

—-o—
Nedorybių Tyrinėjimas 

Suspenduotas
Pereitais metais 74 miesto 

gyventojai pasirašiusieji peti
ciją kreipėsi į teismą ištirti 75 
buvusius ir esančius policijos 
jėgų narius, kurie peticionie- 
rių buvo Įtariami, kaipo atsa- 
komingi už išsiplėtusias mies
te nedorybes.

Tyrinėjimas tęsėsi veik iš
tisai per aštuonis mėnesius, 
nuo rugsėjo • 11 d., pereitų 
metų iki gegužės 5 d., šių me
tų. Tyrinėjimą vadovavo tei
sėjas Francois Caron. Apklau
sinėta aibės liudininkų, advo- 

j katu pravesta galybės ginčų, 
išeikvota daug pinigų, o tyri
nėjimui dar galo nesimato. 
Pagaliau kaltinamųjų advo
katas įtarė teisėją vienšališ- 
kume, t. y. palaikyme kaltln- 
t o j .ų - peticionierių p uses 
ir kreipėsi į aukštesnįjį teis
mą, prašydamas sustabdyti 
tyrinėjimą.

Prašymas išpildytas. Tyri
nėjimas sustabdytas neribo
tam laikui. ‘

—o—
Kiaušiniai iš Holandijos,
Pas’ mus įprasta sakyti, 

kad Kanada yra ūkio, taigi ir 
maisto produkcijos šalis. Ne 
naujiena, kad Kanada ekspor
tuoja kiekvieną atliekamą eks

portui kiaušinį į zAngliją ir 
kitus vakarinės Europos kraš
tus, kad “patenkinti” ten 
k i ą u ši n i ų tr ū 1; u,m ą.

Deja, štai, gegužės 8 d. į- 
plaukia laivas Montreal o 
prieplaukom pilnas dėžių 
(baksų,) su kiaušiniais ir iš 
kur — iš Holandijos!

Išaiškinimas labai paprašy
tas, pasak Mr. Beauchamp, 
president of Eastern Farm 
Produce Ltd., kuris atgabeno1 
kiaušinius. Viskas, kas yra,

tai jų kaina. Jis sako, daug I 
pigiau kiaušinius atgabenti iš 
Holandijos į Kanadą, negu 
juos pirkti Kanadoje. Ir ima 
tik 10 dienų atvežimui. Pri
žadėjo dar ir daugiau parga
benti.

Tai tau ir patriotizmas. 
Nors Kanados • farmeriai pri
augina užtektinai vištų, ku
rios patiekia užtektiną kiekį 
kiaušinių, tačiau bile tik pi
giau gąuna kitur nupirkti, tai 
“suk velniai” Kanados pro
duktus, jei už importuotus 
kiaušinius lieka daugiau pel
no. ’ , ■

Nereikia manyti, kad Ho
landijos kiaušinius pigiau ga
lės nusipirkti naudotojas, 
žmogus, kuris juos pirks mais
tui. Nieko panašaus. Jis mo
kes tiek pat. Riebus pelnas 
liks tik maisto trustui. J.--

' Detroit. Mich.
Biznieriai ir garsinimas

Per kelius metus teko pa- 
tėmyti, kad labai mažai vie
tiniai biznieriai ir tam. ti
kros.- rūšies profesionalai 
garsinasi per Laisvę ir Vil
nį — per tuos du dienraš
čius lietuviu kalba, kurie 
daugiausiai išsiplatino De
troite.

Vilnis, žinoma, užima pir
mą vietą, — jos tiražas 
čia yra sekamas do Chica- 
gos.

Bet ir Laisvė turi labai 
daug skaitytojų. Ją skai
to daugiausia »tie, kurie at
keliauja apsigyventi į De
troitą iš rytų nuo Michigan 
valstijos.

Ar tai graborius,. ar ad
vokatas, ar gydytojas turi 
turėti tą supratimą, kad bi
le kokiame atsitikime, ar 
tai ligoje, ar kokiame kita
me reikale ypata žiūrės tam 
tikro patarnavimo. Ir tje,

So. Boston, Mass.
Sako rasią

Jono Smito sumanymu, 
Lietuvių Piliečių Klubas iš
rinko komisiją, kad suras
tų, kur dingo garsusis 
Broadway Kvartetas. Taip 
daug dainavęs - veikęs, din
go ir tiek! Komisija po sa
vaitės tyrinėjimo - apklau
sinėjimo'numato, kad kvar
tetas neužilgo ir vėl dai
nuos, kaip pirma.

Neįvyko
LLD 2-ros kuopos susi

rinkimas pereitą mėnesį ne
įvyko iš priežasties narių 
nepaisymo organizacijos 
reikalų — nelankymo susi
rinkimų. Dabar gi prieš 
mus yra vasariniai paren- 
gimai-piknikai. Laisvės di
dysis piknikas liepos 1 d., 
Maynard, Mass., ir mūsų 
piknikas Montelloje. Lai
kas jau trumpas, reikia 
ruoštis. Todėl sekantis su- 

[ sirinkimas gegužės 25-tos 
i vakare turi būti skaitlin- 
j gas—visi dalyvaukime. Tik 
' ištižėliai nesirūpina savo 
likimu. Kiekvienas rūpina- 

■ si rytojum, taip ir organi- 
• zacija.. Senų nėra.

• • 
Worcester

Iš netyčių teko dalyvauti 
Laisvės 40 metų sukakties 
pokilyje Worcesteryj. Nu
stebina mane, kad bostoniš- 
kiai skaitlingiau lankosi 
kur nors svečiuose, negu 
namie savuose parengimuo
se. Gal netaip gražu na
mie? Gerai, bet savo stuba 
daugiau naudokimės, negu 
kitu, 

v *

in T~~ 1bu referendumai
Pereita rudeni Massa

chusetts valstija leido pilie

čiam spręsti du klausimu: 
Pirmas, padidint pajamas- 
pašalpą seniems. Priimtas. 
Antras, įsteigti loteriją su
kėlimui pinigų į fondą, ku
ris teiktų - dadėtų seniems 
pašalpos. Atmestas. Da
bar valstijos aukščiausias 
teismas patyarkė, kad pir
mas referendumas yra 
prieškonstitucinis. Ir pa
lieka senesnius, nebegalin
čius dirbti, su tuo pačiu 
doleriu įplaukų, nors šian
dien su doleriu mažiau, te
galima pirkt. Jei piliečiui 
būtų abudu referendumu 
balsavę, “už,” gali būt, kad 
teismas būtų taręs teigia
mai. Aist.

Jei Tamsta neprenumeruoji 
Laisvės, ne kasdien ją gauni, 
— prasilenki su daug gerą 
žinią. Užsisakyk tuojau.

I
Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nup 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

Matthew A.
BUYUS

(BDYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

kurie skaito tuos laikraš
čius kasdien, kaip tai Vil
nį ir Laisvę, matydami pa
stovius apgarsinimus, ten ir 
kreipsis savo reikalo užga
nėdini mui ir gavimui to pa
tarnavimo, kuris reikalin
gas. Kiek man žinoma, tai 
labai mažas skaičius ran
dasi tokių, kurie skaito abu 
dienraščiu — Laisvę ir Vil
nį.

Taip, kad Vilnis ir Lais
vė turi tik ; savo nuolati
nius skaitytojus, kuriems 
prisieina gauti šiokį ar to
kį profesionališką ar biz- 
nišką patarnavimą iš kitų, 
ir nematydami jų apgarsi
nimų tuose dienraščiuose, 
kreipiasi į kitus.

■ Tame randasi didelis fi
nansinis nuostolis tiems, 
kurie neturi savo skelbimų 

j tuose laikraščiuose.
i

Ar sakysite, kad nėra 
reikalo skelbtis? Nejaugi 
tie biznieriai ir' prpfešiona- 
lai iš dvasios* šventos gyve
na?

Ne. Jie tai]) pat žiūri, 
kad gauti tą dolerį, kaip ir 
šapo s darbininkas užmo- 
■kestį už savo patarnavimą. 
. Kad jau gyventi po šauks
mu, kad “lietuvis pas lie
tuvį,” tai taip ir reikia'pa
sielgti.

Pavyzdžių nėra reikalo 
minėti, nes jų randasi la
bai daug, iš kurių matosi, 
kad tie lietuviški biznieriai 
ir profesionalai nustoja tų 
“slidžių dolerių,” kaip man 
sakė Fortūnatas Bagočiųs 
sykį.

O be jų nė 'vienas biznie
rius, nė vienas profesiona
las negyvena. Bijotis ne
reikia su garsinimu, * nes 
ant dolerio parašyta “In 
God We Trust,”' nepaisant, 
iš keno kišenės, jį gaunate.

Pasekėjas skelbimų

Philadelphia, Pa.

SMAGUS MOTERŲ KLUBO 

IŠVAŽIAVIMAS 
Visi į laukus, į tyrą orą!

Sekmadienį, Gegužes-May 20-tą 

(gražiame Walskiy Sode ' ■ 
A 

čia linksmai laiką praleisite ir pasiyaišinsite skaniai 
paruoštais užkandžiais.

j KELRODIS: Iš Pliiladclphijos busą imkite Camdene prie Market St. fares 
j(No. 6. Kuomet pasieksit Merchantville,' važiuokit Chapel Ave. ir pervažia
vę skersai kelią No. 38 už skvero išlipkit, ten bus Woodlan Ave., eikit po 
tiesiai iki Walskiu sodo, No. 48 namas. Su mašinomis važiuokit pro Air- 
porto cirkeli Į kelią No. 38, važiuokit iki Chapel Ave. Bus trafiko lempa, 
pasukit po tiesiai, bus tuojau ta pati Woodlan Ave. ir pukusis sodas.

< CHARLES J. ROMAN

5 pusi.—Laisvė (Liberty) šeštadien., Gegužęs-May 19, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki- 
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruoštą mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.



Mokytojai gal skelbs 
streiką

Vis vardan labdarybės I Veikalas persikels i 
Brighton Beach

Nepaprastasis naujas veika-
ypatin- las “Candy Story,“ buv4s lig

Tikrai kiniška vakariene
Auditorijoje šeštadienį

i t

i Adatos industrijoje ruošia 
balsavimus taikai

Mokytojų organizacijos at

lavimo atnaujinti šalutinius 
mokyklų sistemai patarnavi
mus. Nuo tų patarnavimų jie 
atsisakė prieš metus laiko

Po visą mūsų šalį 
gai didmiesčiuose ir, 
už vis daugiausia mūsų New; 347 E. 72nd St., ten bus^pas- 
Yorke veikia, šimtai visokiau- i tatytas paskutiniu kartu 

patri.jotiš- i žės 27-tą.
nciausiais , Tačiau, laimei, geras veika- 

nemirs, jis trk persi-

siu

LDS bolininkų bankieto ko
misija prašo priminti, .jog jie 
savo prižadą ištesės, duos ki- 
nietišką vakarienę gegužės 
19-tos vakarą, Liberty Audi
torijoje. O tai reiškia, kad jie 
duos labai sveiko ir skanaus 
maisto, taipgi pakankamai. 
Taip jau priimta.

Kad sportininkai savo pa
žadus išpildo abejoti netenka. 
Atsimename, kurie buvome 
merginų bolininkių bankiete, 
jos viską išpildė iki Z, davė 
itališką vakarienę.

Jeigu visi savo įstaigos spor
tininką pastangas Įvertinsi-

me atsilankymu, tai bus 
naudos. Sportas padeda 
LDS gauti jaunimo ir jį ten 
palaikyti. Tam pagelbės ir ši 
bolininkų vakarienė. Jeigu 
bus uždarbio, jisai padės pa
siųsti daugiau bolininkų visa- 
šališkojon LDS 
kompeticijon, 
linkėję. Toki 
deda augti 
Tad —

Pasimatykime Liberty Au
ditorijoje gegužės 19-tos va
karą !

Vakarienę duos 7 vai. Pra
šo nepavėluoti.

Į

bolininkų 
Chicagos apy- 
saskridžiai pa- *■ , ■ , . . organizaciniai.

Skrybėlių ir drabužių siuvė
jų Darbininkų Taikos Komi
tetas pradėjo mobili, zuotis 
bendrai ir pasmarkintai veik
lai už taiką. ■ Jo pranešimai 
sako, kad ateinančią savaitę 
jie paskleis apie 100,000 la
pelių, šaukiančių veiklom

Gegužės 23-čią paskyrė 
specialei rinkliavai parašų už 
taiką, balotus nešis į šapas, 
rinks parašus gatvęse ir po 
namus. Prašo visus susidomė
jusius taikos išlaikymu ateiti

talkon. K eno unija ar kita or
ganizacija, kaipo tokia, tuo ne
sirūpina, atskiri nariai lape
lių ir balotų gali gauti Ame
rican Peace Crusade raštinė
je, 1186 Broadway, Suite 310, 
New Yorke.

Rinkliavoje parašų taikai 
veiks bendrai daugelis taikos 
srityje veikiančių organizaci
jų, o taip pat ir visai skirtin
giems tikslams gyvuojančios, 
bet pritariančios taikai orga
nizacijos. T. G.

karnos ir kad miesto valdinin
kai su jais nesiskaito.

Savo tarimą mokytojai pa
reiškė akyregyje fakto, kad 
valstijinis švietimo Depart- 
mentas įsake, jog vietines 
miestų švietimo Tarybos gali 
mokytojus priversti eiti bile

vardais, su blizgančiomis ras
tinėmis. /

Randasi labdarybių vėlėms 
gelbėti ir atitinkamai propa
gandai, randasi ligoms ir svei
katoms. mokslams ir burtams, 
katėms ir paukščiams. Tačiau 
daugelio ji/ dugnai kiauri ar

kartu ton bus vaidinamas bir-

land Ave.

700 publikos sveikino 
civilinių teisių gynėją

Apgailestauja įnirusių
jų, bet nenori padėti 

gyviesiems

Keltuvų operuoto jų 
gautos sąlygos

Central Plaza bankietams 
salė buvo perpildyta publika 
(apie 700) žymiajam teisių 
gynėjui William L. Patterso- 
nui suruoštame bankiete. New 
Yorke. Miniomis susirinko, 
nežiūrint, kad tik vienos pa
ros laikotarpiu bankietas turė
jo būti perkeltas iš vienos sa
lės kiton.

Tam tikslui komisija buvo 
iš anksto pasamdžiusi Iceland 
Restauraną. Tačiau dieną 
prieš bankietą rengėjams at
sakė vietą. Esą bijomasi rasis
tų legijonierių pikieto. Komi- 

pasamdė

kongresinei komisijai, kaipo 
Civilinių Teisių Kongreso pir
mininkas, buvo Georgijus 
kongresmano Lanham iškovo
tas “juoduoju kalės vaiku“ ir 
tos pat įstaigos įkaitintas kai
po “paniekinęs” Kongresą. 
Pirmoji d žiūrė nesutiko jį už 
tai nuteisti, tačiau teisėjas by
los nepanaikino, bet įsakė 
Pattersonui vėl stoti teisman 
birželio 18-tą.

Bankiete surinkta (su paža
dais) apie $5,000 Pattersonui

kont- 
tie

Ver- 
■ mo- 

Tuo 
atimami iš 

ir vi-
Dėl

kad New York u i 
nebūtų daromi 
ar kur kitur, kur 
mažesnės algos.

žadėto skelbti apartmenti- 
nių namų keltuvų operuotoji] 
streiko tapo išvengta praėjusį 
penktadienį abiejiems pri
ėmus valdinio taikytojo pa
siūlytas sąlygas. Pridės po 
$2.50 per savaitę algos, prie
dą mokant nuo balandžio 20- 
tos. Taipgi mokės po $1 į ge
rovės fondą. Ir 
valandomis per 
žiaui, po 46, bot 
jau netrumpi n a, 
iki 18 mėnesiu.

matytų reikalą mokyto jums 
įsakyti.
■•Mokytojų Unijėi įspėjo now- 
yorkinę tarybą, kad .ji nei ne
bandytų valstijinės tarybos į- 
sa*ką vykdyti. Jeigu taryba 
prie to eitų, taryba galėtų “iš
provokuoti visuotiną sustab
dymą visokios veiklos mokyk
lose.“ Reiškiant, kad mokyto
jai sustabdytų ir mokymą, 
jį’reta jau prie
dytos pagalbos mokinii 
laipsnį.

Nassau kalėjimo vištininke 
viena višta padėjo penkių un
cijų kiaušinį. Pasigailėję jos 
sunkaus vargo, prižiūrėtojai 
kiaušinį iškepė ir jai pačiai 
atidavė sulesti.

Statybos darbininkas Peter 
D’Antonio įkliuvo koja i ce
mento maišytuvą. Koja tapo 
sulaužyta keliose vietose.

no ko-

Brooklyne šiemet Laisves 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečiu iš toliau.

Auditorijos Žinios

leis dirbti 2 
savaitę ma- 

valandų tuo
pai i užtęsti

Gegužes 17-tos. Laisvoji 
skelbiant apdovanojusius Au

būti: gerą, brangų peili dova
nojo Marcinkevičius iš 
Jersey. Už i ienų gird imą 
prašau.

rodė paskiausių jų laikui • keli 
at radimai.

šiomis dienomis New Yorke 
vėl areštuoti du vyrai, kurie 
trumpesniu vienerių motų lai
kotarpiu susirankioję $116,- 
000. Taip aprokuojama pro
kuratūros jiem iškeltame kal
tinime. Iš tos sumos jie atida
vę tiktai $6.000 tam tikslui, 
kuriam rinko, pagalbai nuo 
vėžio ligos.

‘“Labdarius” a
metus sustab- ' kiame laužynų 

i Atrado ne tame [ « . 
esant “blogybių centru“ Ilar-i 
leme. Atrado puošnioje i’a 
nėję Empire Stato pastato.

■ Buvo iš ko iškilmingai pasiro
dyti ir kuo prisidengti. Vie
nas, Joseph L. Brandt, kaipo 
didžio “humanistinio“ darbo 
vedėjas, ėmęsis sau po $2,000 
kas savaitė algos. O antrasis, 

Greenberg, atsiskaity- 
po 30 procentų visų pa-

- j REIKALAVIMAI
išti- REIKALINGI DARBINf^K^į

HELP WANTED—FEfį^LE V

į Reikalinga moteriške, geri 
' SI 00 i mėnesį už namų n 
I priežiūra 2-jų mažų vaikuči 
i kito rytais tol. HA. 6-8209.

(97 ir 99)

amai, 
ir 

Šau-

Nov.
tsi- • v’ jaunų.

PRANEŠIMAI

septynių 
tikslu pa- 
bylą ir jį

sija ant greitųjų 
Central Plazą.

Bankietą rengė 
moterų komitetas 
remti Pattersono
patį pagerbti. Patterson as jau 
25-ri metai talentingai ir ryž
tingai darbuojasi liaudies tei
sių ir persekiojamų asmenų 
gynime. Tos moterys, našlės 
ar žmonos persekiojamų bu
vusių ar tebesančių įkalintų 
vyrų, o kitos pačios buvusios 
įkalintos už veiklą liaudies 
gerovei, tuomi norėjo parody
ti, kad darbo žmonės ir pro
gresyviai brangina jo pastan
gas.

Pattersonas, negras, nuvy
kęs Washingtonan liudyti

Kalbas sakė patsai Patter
sonas, Ben Gold. Mrs. Eslan- 
de Goode Robeson, Mrs. Loui
se Thompson, Claudia Jones. 
Meno įspūdingą programą 
vykdė Laura Duncan ir Ernie 
Lieberman. Pirmininkavo bu
vęs teologijos profesorius se
nukas Dr. Harry F. Ward.

Rep.

Vaikas negaus atpildo 
už nelaime

Van

The Magic CARUSO 
su Mario Lanza, kuris jau 
.įsidainavo į Amerikos širdį...

“The GREAT 
CARUSO”

Techni-spalvomis 
žvaigždžiuoja

MARIO LANZA - ANN BLYTH 
SU DOROTHY KIRSTEN 

BLANCHE TIIEBOM 
JARMILA NOVOTNA 

ir scenoje
“ISLAND PARADISE”
Spalvingas Pacifiko Salų Revue
RADIO CITY MUSIC HALL 

’ ROCKEFELLER CENTER

Bay Ridge gyventojų 
Houten sūnelis, tuomet buvęs 
9 metų, buvo dasigavęs į pre
kinių vagonų stotį, ten palie
tęs elektros laidą ir skaudžiai 
apdegintas. Nuo to turėjo 
jam nupjauti abi kojas ir 
ranką. Jis ligoninėse išbuvo 
dvejus metus.

Šiomis dienomis buvo svars
toma jo byla, šeima reikala
vo iš Long Island Railroad 
gelžkelių firmos $250,000 at
pildo. . Argumentavo, kad 
gelžkelio nuosavybė 'nebuvo 
saugiai atitverta nei saugoma, 
kad vaikai ten neįeitų.

Teisėjas Hill šeimos reika
lavimą atmetė. Devynių metų 
vaikas, anot teisėjo, turįs būti 
atsakingas už savo veiksmus. 
Firmą išteisino.

Granito paminklams daryti 
šapų savininkai New Yorke 
nusiskundė, kad tūkstantis 
kapų didmiestyje susitiks At
minimų Dieną be antkapio 
dėl to, kad tų šapų darbinin
kai streikuoja.

Ginčas esąs ne vien tiktai 
dėl algų pakėlimo. Darbinin
kai reikalauja įrašyti į 
raktą, 
darbai 
monte 
karnos
budu, sako jie, 
newyorkieciu darbai 
siems kapojamos algos, 
to kilo streikas ir paminklai 
nebegaminami.'

Neteko sužinoti, ai* mirusie
ji jau taip labai laukia to pri- 
slėgimo akmeniu. Tačiau bo
sai tuo “rūpesčiu” dėl nega
vimo akmens iki šventės ndri 
sukelti gyvųjų nuotaiką prieš 
streikierius. Ir . darbininkai 
mirusiesiems neužvydi to ak
mens dar labiau dėl to, kad 
darymas to akmens reiškia 
gyviesiems duoną. Tik jie ne
sutinka dirbti tokiomis sąly
gomis, kuriose gyvenimas pa
sidarytų blogesniu.

Bosai jau sutikę pridėti al
gos po 12 procentų ir į gėro
vės fondą 3 procentus, bet 
jie už vis daugiau priešinasi 
tam darbo saugumo punktui.

Filmos—Teatrai

“Fabiola”

matyti 
filmą 
Wise-

Weber’j pripažino 
prasikaltusiu

Praėjusį trečiadienį Federa- 
liame Teisme brooklynictis 
žymus gemblerystės viršyla 
tapo džiūrės pripažintas kal
tu neteisingame liūdyme. Jam 
pabaudą paskirs gegužės 18- 
tą. Spėjama, kad ir jį gal 
baus tiek pat, kiek nubaudė 
Moran’ą — penkerius metus 
kalėti ir pasimokėti $2,000.^

Weber’į kaip kad ir Mora
n’ą teisia iš Iowa atsiųstas tei
sėjas Dewey. Džiūrėje buvo 
10 vyrų ir dvi moterys. Nuo
sprendį svarstė arti 5 valan
das.

Weber buvo kaltinamas, 
kad jis po priesaika liudijo 
visai nepažįstąs Moran’o, 
jį niekad nebuvęs. Bet 
buvę Moran’o raštinės 
nautojai savo liūdymuose 
skaitė jo pas Moran’ą 
žiausia 84 vizitus. Sakė, 
jis ateidinėdavęs dažnai.

pas

tar- 
pri- 
ma- 
kad

Queens teismabutyje teisia
mas Walter Hess, kaltinamas, 
kad jis mirtinai primušęs 14 
mėnesių sūnelį.

LDS 34 kuopa rengia pirmutinį
Dienoj (De-

30. ant
Padčkavonės
Day), gegužes

Pareikalavo parodyti 
sukčiautojo vestus

nzrasus
buvo šilčiau- 
šilčiausia vi- 

temperatū- 
popiečiu pa

lty t m etį
Mūrams iršio m i s dieno m i s N e w 

ko komunistai paskelbė 
jie prašalino iš partinės orga
nizacijos buvusį literatūros 
pardavinėjimo nariams vedė
ją Bon Bordofsky ii* jo žmoną 
Frances.
i Prašalinimą , paskelbė 
šai darbininkų laikra 
Daily Worker. Jį kaltino, 
jis nusukdinėjo pinigų. O jo 
žmona kaltino už nekovoji-<
mą prieš vyro blogą elgseną. 
Sako, net jeigu ir nebūtų pil
nai žinojusi, tai galėjo numa
nyti,’ kad vyras gauna kur 
nors šalutinių pajamų. Tą ga
lėjo jai parodyti 
,m a i
nis gyvenimas.

Tuojau po 
spaudoje, kad jis 
prokuroras Hogan
vo, kad organizacija 
tytų visus Bordofsky’o ir są
myšyje su juomi organizacijos 
vestus finansinius rekordus- 
užrašus. t

jo uždarbiui

i 01

V10-

Gegužes 16-ta 
'šioji šių metų ir 
;suose užrašuose 
■ ros mūsų mieste, 
į siekė 87.4 laipsnius. 
I buvo tiktai 63 
!. gatvių, taipgi kiemų 
l'nia.ms tebesant neįkaitus, 
Į mieste visai nesijautė karšta, 
Įtik patogu.

šalčiausioji žinoma 16-ji 
lyra buvusi 1873 metais, 42 
laipsniai.

co ra t ion
Laisvųjų Kapų. Prasidės nuo 10 w.
ryto. Kviečiame visus 
kaip vietinius, taip ir iš toliau. 
Komitetas. (98-99)

TONY’S

dalyvauti,

neatitinka-

paskelbimo 
prašalintas, 

pareikala- 
prista-

UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE
/ Gerai Patyrę BarberlXl

Gražiai pasidarbuota, 
bet dar neužbaigta

civil i- 
fondą 
sakosi

Veikiantieji sukelti, 
nems teisėms ginti 
b r o o k 1 y n i e č ia i 1 i e t u v i a i 
tarp lietuvių gavę tam 
aukų jau arti $500. 
dar nepasiekę pasimoto taško. 
Prašo visų, kurie tam šiuo 
tarpu neprisidėjo, ar dm* galė
tų padidinti savo davinį, tai 
padaryti nedelsiant, nes rei
kalas ne mažėja, bot vis didė
ja. . T-as.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RA R OME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

momentu filmoje “The Great 
rodomoje Radio City Music

Aim Blyth ir Mario Lanza kaipo Enrico Caruso ir jo 
žmona Dorothy linksimi 
Caruso,” antra savaite 
Hali. v

Gegužės 14-tą teko 
Jules Levey’o gamintą 
“Fabiola,” iš Nicholas 
man’o tuo vardu novelės. Sce
narijų parašė Alessandro 
iBUassetti. Jisai pats vadovavo 
ir gamybai. Amerikoje sklei
džiama per United Artists.

Vaidina Michele Morgan, 
Henri Vidal, Michel Simon, 
taipgi Gino. Cęrvi, Elisa Cega- 
ni, Massimo Gerotti, Louis 
Salou ir būriai kitų masiniuo
se kariautojų, puotautojų ir 
gaujų veiksmuose.

Bando pavaizduoti romė
nus imperatoriaus Konstanti
no laikais, krikščionybės anks
tybojo gyvenimo laikotarpį. 
Vergų savininko Fabijaus 
(norėjusio išlaisvinti savo ver
gus) gyvenimu ir jo dukters 
Fabiolės romansu su Rhual 
idealizuoja krikščionybę. Ji 
pastatoma vergų laisvinto j a, 
taikos nešėja. O visi kiti, kas 
tiktai ne krikščionys, pastato
mi žiaurūnais arba suklaidin
tais.

Mažiausia pasakant, tai 
propaganda už katalikybę ki
tų tikybų žmonių lėšomis ir 
bandymas uždengti tikrąją 
šių laikų istoriją iš milijonų 
dolerių sudaryta miglota tam 
užlaida, kokia yra filmą “Fa
biola.” Sakoma, kad jai pa
gaminti išleista $4,000,000. S.

Joann Arnold tapo iš
rinkta 1951 metą gra
žiausio stuomens . mergi
na. Sunku surasti vyrą, 
kuris būtų galėjęs balsuo
ti prieš. Ką apie ją mano 
moterys, jau visai kitas 
dalykas.

Policijos komisijonierius 
Murphy paaukštino 248 poli- 
cistus. Tris iš to būrio pakėlė 
į inspektorių pavaduotojo 
laipsniu.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc,

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street 
st.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, l’h. G., 

EDWIN LANE, l’h. O.
Tel. EV. 7-6233

GARSINKITČS LAISVE J!

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6808
Valanti oh:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO M

BAR & GRILL V
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET . 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & ORIU
Savininkas

į IGNAS SUTKUS
i Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau
I burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
4*92 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. <

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8^>9

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Gegužės—May 19, 1951




