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Maistas ir vėl pabrango.
Stokuoja Niujorko miestui 

bulvių. Tūli restoranai bulvių
No. 107 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.*

svečiams visai neduoda, —val
gykit ryžius, sako jie.

Kai kuriose maisto kiautu-
vėse bulvių nėra. Jas turi su
griebę raketieriai, gi iš jų 
pirkdamas, žmogus priverstas 
mokėti labai aukštas kainas.

Laikraštinio popieriaus kai-
na pakilo po $10 ant tono.

Niujorko miesto taryba nu
tarė leisti taksių savininkams 
pakelti 27 procentais kainas 
už žmonių vežiojimą.

Toji pati taryba, sakoma, 
neužilgo pakels ir subvių fėrą 
iki 15-kos centų.

Visa tai rodo gyvenimo pa- 
sunkėjimą.

Visa tai kerta smūgį darbo 
žmonėms.

?j’isa tai sunkina mums
■ dienraščio Laisvės išleidimą.
J* ★

Gyvenimo pasunkėj imas 
vers darbininkus reikalauti 
jiems algas pakelti, o jei ne, 
-- bus daugiau streikų.

Plieno pramonės • darbinin
kai nekantriai laukia, ką pa
sakys aukščiausias šalies teis-

Ir.ias byloje, kurią užvedė plie
no magnatai.

Daugelyj miestų nedarbas 
palietė tūkstančius darbinin
kų.

Tūli ekonomistai teigia, 
jog nedarbas labiau prasi plės 
metų pabaigoje. ;

Visa tai sakyte sako mums: 
tvirtinkime savo dienraštį da
bar, tuojau; baikime sukelti 
$40,0^0.

y Vienas niūjorkiškio “News 
rašeiva aiją dieną veptelėjo, 
būk, girdi, Rusijoje degina- 
'mos sinagogos. Tai sena, nu 
dėvėta pasaka. 1

Daily Worker jam atsako: 
sinagogas degina ne Rusijoje, 
o Miami, Philadelphijoje ir 
Long Islande; čia jas bombo
mis siekiasi supliaškinti rasis
tai — ku klūks klanininkai ii 
kitokie.

Tiesa!
★

Neseniai Tarybų Sąjungos 
vyriausybė atsišaukė i savo 
krašto piliečius, kad jie pas
kolintų 30,000,000,000 rublių 
šalies ekonomikai plėsti.

Per virš mėnesi laiko pilie
čiai nupirko paskolos lakštų 
už virš 35,000,000,000 rublių. 
A ★

Daily Workerio redaktorius 
^tjblin Gates, kaip žinia, buvo 

nusmerktas, pagal Smitho ak
tą, penkeriems metams kalėti 
ir pasiųstas j Atlanta kalėji
mą.

šiomis dienomis pranešama, 
jog John Gates tapo perkeltas 
iš Atlantos j Danbury (Conn.) 
kalėjimą.

John Gates neužilgo bus 
pašauktas liudyti vienoje by
loje, kur eina klausimas dėl 
komunistų partijos nelegali- 

* žavimo mūsų krašte; jis gins 
partiją.

★
Šiuo metu besitęsiančiame 

16-kos darbininkų judėjimo 
vadų teisme, Niujorke, val
džia Jau įtraukė “į kaltinamų
jų suolą” virš 50 knygų bei 
brošiūrų.’ >

Kaip žinia, čia teisiami ne 
tik žmonės, o ir knygos!

Teismo vedimas teisiamiem 
stems labai daug kaštuoja. 
Kiekvieną savaitę jie turi apie 
$5,000 išlaidų, sako Eliza
beth Curley Flynn, viena iš 
^isiamųjų.

Kaip tie pinigai sudedami?
Visaip: masiniuose mitin- 

iose, pramogose, pažmo- 
niuose ir asmeniškai.

Būtų baisus dalykas, jei dėl 
stokos lėšų nukentėtų teisia
mųjų apsigynimas.

Kalifornijos darbinihkų

PROGRESYVIŲ PARTIJA
RAGINA -TRUMANĄ Į 4 
DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA
Šaukia tuojau užbaigt nelemtą, 
“bergždžią” Korėjos karą

New York. — Elmer 
Benson’as, Progresyvių 
Partijos pirmininkas, ragi
no prezidentą Trumaną pri
imt sovietini pasiūlymą — 
surengti Keturių Didžiųjų 
valstybių konferenciją del 
Vokietijos suvienijimo ii’ 
taikos sutarties su jąja.

Progresyvių Partijos se
kretorius. C. B. Baldwin at
sišaukė pasmarkint visose 
valstijose judėjimą, reika
laujant tuojau užbaigt “be
prasmį, bergždžią ir pražū
tingą Korėjos karą.”

Sako, tas karas “nuterio- 
jo korėjiečių tautą ir atstū
mė nuo Amerikos visas bu
vusias draugiškas jai aziji
nes tautas.”

Bensonas, buvęs Minneso- 
tos valstijos -gubernatorius, 
persergėjo Trumaną, kad 
anglų - amerikonų daroma 
atskira sutartis su vakari
ne Vokietija, įtraukiant ją 
j tarptautinę armiją, dar 
labiau didina karo pavojų.

Jisai priminė prezidentui, 
jog didžioji dauguma vaka
rų Europos žmonių prita
ria Sovietų siūlomai Ketu
rių Didžiųjų sueigai—Jung
tinių Valstijų, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Francijos.

Bensonas nurodė, kad:
“Milžiniška vakaru Euro

pos žmonių dauguma vis 
stipriau priešinasi ameriki
niam planui, kuris perša 
atginkluoti vakarinius vo- 
Kiečius kaip n u g a r k a u i į 
tarptautinės armijos prieš 
komunizmą, v

Amerikonai durtuvais ir 
duju bombomis malšino 
belaisvius Korėjoje

Kodže, Korėja. Ameri
konų ir anglų kariuomenė 
šturmavo naują sukilimą 
belaisviu — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų ir 'kinų, 
kurie laikomi stovyklose 
Kodže saloje.
'Amerikinė komanda pra

nešė, kad durtuvais ir aša
rinių dujų bombomis nu
malšino belaisvių riaušes. ,

Anglai nepatenkinti jankių 
komanda Korėjoje

London. — Anglijos sei
mo nariai kritikavo ameri
kinę komandą Korėjoje, 
ypač už belaisvių maištus.

Anglijos karo minis
tras, feldmaršalas Alex
ander, dabar pats rengia
si vykti Korėjon ir pasi
žiūrėti, kaip, amerikonai 
ten tvarko dalykus.

judėjimo vadovu panašus teis
mas tapo tūlam laikui per
trauktas.

“Juk tą planą jau panei
gė Anglijos Darbo Partijos 
vykdomasis komitetas, Vo
kiečių Socialde m o k r a t ų 
Partijos vadovybė ir ‘dau
guma francūzų vadovų.

“Taigi jau laikas ir ame
rikiečiams reikalauti, kad 
jų valdžia atsisakytų nuo 
pragaištingojo karinio pla
no, o taikiai spręstų Vokie
tijos. klausimą per Keturių 
Didžiųjų konferenciją.”

Naujas generalis 
prokuroras ketina 
“nemedžiot raganų”

Washington. — James P. 
McGranery tapo prisaik
dintas kaip naujas genera
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras (teisingumo minis
tras). Jis iki šiol buvo fe- 
deralis apskrities teisėjas 
Philadelphijoj.

McGranery žadėjo “ne
medžioti raganų,” bet ra
miais, konstituciniais ke
liais valyti laukan sukčius 
iš valdžios ir traukti teis
man Įstatymų laužytojus.

Jis sakė, jog nesiuntinės 
valdininkams blankų su 
klausimais, kiek jie gauna 
pašalinių pajamų, apart 
valdinės, algos.

Tokius klausimus valdi
ninkams buvo išsiuntinėjęs 
Newbold Morris, prezidento 
Trumano paskirtas tyrinė
tojas . Už tai Morrisą pa
varė tuometinis generalis 
prokuroras H o w a r d Mc
Grath. Tada prezid. Tru- 
manas. pašalino ir patį Mc
Grath ą.

Vakarai perša sulygini 
Amerikos, Sovietų ir 
Kinijos armijas

United Nations, N. Y. — 
Amerikos, Anglijos ir Fran
cijos atstovai Jungtinėse 
Tautose perša šitokį gin
kluotų jėgų apribojimą:

Jungtinės. Valstijos, So
vietų Sąjunga ir Kinijos 
Liaudies Respublika turėtų 
laikyti tiktai po pusantro 
milijono armijos — lygiai 
kiekviena. Anglija ir Fran- 
cija galėtų laikyti po 700,- 
000 iki 800,000 armijos.

KOKIA JŲ “LYGYBE”
Jungtinės Valstijos su sa

vo kolonijomis turi 150 mi
lijonų gyventojų ir 8,673r 
660 ketvirtainių mylių plo
tą.

Sovietų Sąjunga turi 200 
milijonų gyventojų ir 8,- 
350,600 ketvirtainių mylių 
žemės.

Kinijos Liaudies Respu
blikos plotas yra 4,475,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
500 milijonų gyventojų.'

$10,000 FONDAS
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952 
JAV ĮPLAVKĖ $3,484.51;
DAR REIKIA $6,515.49

Prabilo Jurgis. Šimaitis, darbštus Laisvės platintojas ir 
apšvietos skleidėjas, štai jo laiškas:

“Gerbiama Laisvės Administracija!
Planuotas vakaras dėl sukėlimo Laisvei $10,000 pas 

mus įvyko gegužės 17-tą. Surengė Moterų Apšvietos 
Klubas, ir LLD 6-ta kuopa. Tai buvo graži, draugiška 
sueiga.’ Prie skanių valgių ir gėrimų plačiai pasikal
bėjome Laisvės išlaikymo reikalu. Tą vakarą sukėlė- 
me virš $100. Vėliau dar pasimačiau su draugais ir 
draugėmis, kurie taipgi prisidėjo, o kiti pasižadėjo vė
liau duoti tam reikalui.

Dabar čia randate čekį $150.00 Laisvės fondui, o 
anksčiau esame prisiuntė $45. Dar yra daug pasiža
dėjusių aukoti vėliau. Tad Montello sukels anie $300.

Draugiškai, Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.”
Puikus laiškas! Pasirodo, kad fondo reikalu yra pla

čiai rūpinamasi, bet mažai žinių apie tai tegauname. 
Gerai, kad, kiek sukėlę, nrisiunčiate. Pinigų reikia. Bet 
darbas turi tęstis taip, kaip Geo. Shimaitis kad pabrė
žia: tiek ir tiek jau sukėlėme ir tiek ir .tiek esame nu
sistatę sukelti. Žinant, kaip dalykas eina, gaunasi vil
ties, jog fondas bus sukeltas .

Per Geo. Shimaitį fondui aukojo šie apšvietos bran- 
' gi n to ja i:

Liet. Lit. Draugijos 6-ta kuopa ................... $10.00
K. F. Čereškienė .........................................  10.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

N. Jersey gubernatorius 
atmeta balsavimus dėl 
bingo gemblerystės

...... - /

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijos seimelis buvo 
nutaręs, kad ateinantį ru
denį patys piliečiai nubal
suotų, ar užgirt ar atmest 
siūlomąjį naują įstatymą 
del bingo lošimo iš pinigų.

New Jersey p’ubernato- 
rius Alfredas E. Driscoll 
atmetė (vetavo) tokius bal
savimus. Sako, pats pasiū
lymas taip gudriai sutaisy
tas, kad atidarytų gemble- 
riams rojų, jeigu piliečiai 
savo balsais paremtų tokį 
įstatymą. % ,

Siūlcima leisti bingo loši
mą visoms bažnyčioms ir 
veteranų grupėms, labdary- 
bėms ir apšvietos organiza
cijoms, savišalpinėms drau
gijoms ir visokiems “gera
dariams.” O tokiais var
dais prisidengdami, gemble-- 
riai galėtų išliežti paskuti
nį dolerį iš daugelio žmo
nių, sako gubernatorius 
Driscoll.

'Taigi vis dar bus' už
drausta New Jersey valsti
joj bingo gemblerystė.

Ta gemblerystė daugiau
siai vedama bažnytinių sa
lių skiepuose įvairiose vals
tijose.

Šimtai belaisvių pabėgę 
iš amerikinių stovyklų

Kodže, Korėja. — Bent 
457 belaisviai, Korėjos liau
dininkai, pabėgo iš ameri
kinių stovyklų Kodže salo
je. 'Amerikonai pagavę 391 
bėglį. *

Bėgliai, daugiausia vals
tiečiai, sakę norį grįžt na
mo į laukų darbą.

Siūloma Jungi. Tautom 
nerimti klausimą dėl 
Korėjos paliaubų

New York. — Daugelio 
šalių atstovai ' Jungtinėse 
Tautose kalbasi, kad gal 
reikėtų perkelti derybas dėl 
paliaubų iš Korėjos į Jung
tiniu Tautu centra New 
Yorke. Nes jau vienuolik
tas mėnuo kai toj pačioj 
vietoj klimpsta derybos 
tarp Amerikos ir Korėjos 
liaudininku generolu Pan
in u n d ž o me, Korė j oje.

Kai kurių kraštų delega
tai Jungtinėse Tautose sa
ko, paliaubų klausima turė
tų perimti J. Tautų Saugu
mo Taryba į savo rankas.

Kainu valdyba dar 
pabrangina valgius

Washington. — Kainų ad
ministratorius Ellis Arnall 
vėl pakėlė kainas daugeliui 
maisto produktų — konser
vuotiems (kėnuotiems) vai
siams, daržovėms, žuviai, 
margarinui, koncentruotai 
kavai, kenuatai mėsai, šal
dytiems valgiams ir dauge
liui kitų.

Pabranginimai bus 1 iki 2 
centų dėžutei, svarui bei 
stiklinei, pradedant nuo at
einančio pirmadienio .

Šie kainų pakėlimai lū
šnos amerikiečiams 150 mi
lijonų dolerių per metus 
daugiau kaip iki šiol.

Arnall leido parduotu
vėms pakelti kainas, kad 
jos galėtų gauti gana ’pel
no, esą, “pagal mūsų pra
monės pelnų pakilimą.”

ORAS. — Daugiausia gie
dra ir netaip šilta.

FRANCIJOS VALDŽIA TRIUŠKINA 
DEMONSTRACIJAS PRIEŠ ATLANTO 
KRAŠTĮI KOMANDIERIU RIDGWAY
Žandarai šimtus' demonstrantų 
sužeidė bei suėmė; vieną užmušė
Areštavo komunistu 
vadovą Duclosą: užgrobė 
kritiškus laikraščius

Pa ry ž i u s.—Desė t ka i tū Ils
tančių ' žmonių, vadovau
jant komunistams, audrin
gai demonstravo per 36 va
landas prieš Amerikos ge
nerolą Ridgway Paryžiuje 
ir keliolikoje kitų Francijos 
miestų. Ridgway atvyko 
kaip naujas Atlanto kraštų 
armijų komandierius prieš

Valdžia dovanojo 
Capone gengsteriam 
$792,283 taksų

Washington. — Senato
rius John J .Williams aikš
tėn iškėlė toki taksu skan
dalą:

Raketierius Ralph Capo
ne, brolis deportuoto gengs- 
terių vado Al Capone, per 
25 pastaruosius metus ne
mokėjo valdžiai taksų, ku
rie su pabaudomis siekė 
$92,914.. Tr valdžia dar iki 
šiol nepatraukė jo į teismą.

Capone raketieriu šaika 
nuo 1924 m. iki 1936 m. ne
sumokėjo $892,283 valdžiai 
privalomų taksų už alkoho
linius bei -kitus šmugelius. 
Bet valdžia, pagaliaus, su
sitaikė su tos gen.gės sekre
torium - iždininku J.ohnu 
Guziku už $100,000, dova
nodama $792,283.

—Taigi,—s.ako sen. Willi- 
i ams. — valdžia maloniau el
giasi su raketieriais ir gem- 
bleriais, negu su paprastais 
taksų mokėtojais.

-------------------------- i

Piety Korėjos tautininkų 
seimas sukilo prieš savo 
prezidentą Syngmaną Rhee 

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų sei
mas paskelbė s ė d ė j i m o 
streiką prieš savo preziden
tą Syngmaną Rhee. 96 sei
mo nariai prieš 3 nutarė 
laikytis seime • dieną-naktį 
be pertraukos., iki preziden
tas Rhėe patenkins šiuos 
reikalavimus:

Rhee turi atšaukti griež
tą karo stovį, kurį įvedė 
Pusane, laikinojoj sostinėj Į 
ir apygardoj.

•Rhee valdžia turi asme
niškai paaiškint seimui, ko
dėl areštavo į8 jo narius, ap
šaukdama juos “komunistų 
bendradarbiais.”

Daugelis seimo narių sa
ko, Rhee terorizuoja seimą, 
bandydamas ' priverst jį, 
kad vėl išrinktų Rhee pre
zidentu.

(Amerikonai kariauja už 
Rhee valdžią prieš Šiauri
nę Korėjos Liaudies Respu
bliką.^

' komunizmą. Jis perima tą 
i komanda iš generolo Eisen- 
1 hewer i o.I <

20 tūkstančių mobilizuo
tos policijos ,žandarų ir ka
riuomenės daužė demon
stracijas, bombardavo jas 

I ašarinėmis - troškinąnčio- 
j mis bombomis ir šaudė, 
i Taip užmušė bent vieną de- 
I monsti’antą, sužeidė 200 ir 
! areštavo 600 žmonių, kaip 
! praneša amerikiniai kores
pondentai.

DUCLOS AREŠTAS
Policija, tarp kitko, sue- 

j mč ir Jacques Duclos’ą, Ko- 
Į munistų Partijos sekreto- 
I rių, kuomet jis automobiliu 
1 važiavo namo per Place de 
I la Republique aikštę. Apie 
• tą aikštę buvo surikiuota 
tūkstančiai ginkluotos poli
cijos ir būriai šarvuotų au
tomobiliu, kad užkirstu mi
nioms kelią susirinkti ten į 
masinę demonstraciją.

Duclos yra Francijos sei
mo narys ir jo vice-pirmi- 
ninkas. Įstatymai uždrau
džia areštuot seimo narį.

I Bet žandarai vis tiek suėmė 
! Duclosą, įmetė jį kalėjimam 
: ir slepia, kur Duclos įkalin
tas.

Policija pasakoja, kad 
Duclos’o automobilyj radus 
revolverį ir radiio duotuvą- 
imtuvą. Skleidžia gandus, 
kad Duclos planavęs nėr tą 
radija duoti komandą de
monstrantams ,kaip jie pri
valo atakuoti policiją, f *

Laikraščių užgrobimas
Valdžia kartu užklupo ko

munistini dibnraštį L’Hu- 
manite ir progresyvių laik
raštį Liberation ir užgrobė 
visas naująsias jų laidas. 
Tai todėl, *kad šie laikraš
čiai kritikavo gen. Ridgway 
veiksmus Korėjoje ir šaukė 
fi*ancūzus d e m o n s t r u o t 
prieš jį.

Tie laikraščiai pabrėžė, 
kad, Ridgway įsakius, A- 
merikes lakūnai mėto na
palmo (gazolino drebučių) 

-bombas, gyvus degindami 
vyrus, moteris ir vaikus 
Šiaurinės Korėjos kaimuo
se ir miestuose.

Demonstrantai taip pat 
šaukė: — Šalin Ridgway, li
gų bakterijų skleidėją!

Tokios demonstracijos 
bangavo - skardėjo ne tik 
Paryžiuje, bet ir Marseille, 
Nice, Lyone, Toulouse ir 
daugelyje kitų miestų.

Demonstrantai, smerkda
mi gen. Ridgway, taipgi 
šaukė panaikint karines 
francūzų valdžios sutartis 
su vakarų Vokietija, su va
karinės Europos kraštais ir 
Jungtinėmis V aisti jomis.

Berlin. — Rytinė, sovieti
nė Berlyno dalis uždraudė 
vakarinio Berlyno gyvento
jams atvykti be leidimo.
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pirmuoju redaktorium bu
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SKANDALAS PO SKANDALO . . t
KLYSTŲ TAS, kuris galvotų, būk Pietinėje Korėjoje 

žmonės pritaria karui, būk ten jiė pritaria Syngmanui 
Rhee, tebesitituluojančiam to krašto prezidentu.

Paskiausios žinios iš Pusano skelbia, jog Pietinėje Ko
rėjoje partizanų veikla smarkiai pagyvėjo. Čia ir ten 
pietkorėjiečiai išstoja su ginklu rankoje, ryždamiesi pa
daryti galą Syngmano Rhee viešpatavimui, ryždamiesi 
priartinti krašte taiką .

To neužtenka.
Pačiame-Pietinės Korėjos seime “ne viskas tvarkoj.” 

Pietinės Korėjos prezidentą renka seimas, o kadangi 
Syngman Rhee nori būti dar vienam terminui išrihktas. 
prezidentu, tai jis bando terorizuoti žmones aštriau nei 
kada, terorizuoti net seimą, kad priverstų balsuoti jį už 
save. Jis bando užgniaužti žmonių nusistatymą prieš jį.

Nei iš šio nei iš to Rhee aną dieną paskelbė karo 
stovį Pusano provincijoje. * Seimas (parlamentas), ma
tydamas, jog tai daroma savanaudiškais sumetimais, 
nutarė—96 balsais prieš 3!—atšaukti karo stovį.

Tuomet Syngman Rhee, keršydamas seimo nariams, 
aštuonis jų suareštavo ’ir įkalino, apskelbdamas komu
nistais!

Iš viso buvo suareštuoti 47 seimo nariai, bet kiti vė
liau buvo paleisti,—laikomi kalėjime tik patys "“aršiau
sieji.”

' Visa tai žmonėse sukėlė dar griežtesnį pasipriešinimą. 
Visa tai dar daugiau žmonių sukels. 0 tai reikš, kad 
Pietinėje Korėjoje atsiras daugiau partizanų,—neužilgo 
visas kraštas gali patapti partizanišku, kovojančiu prieš 
Syngman Rhee ir jo globotojus.

Padėtis pasidarė tokia opi, kad net generolas Fleet 
mate reikalo turėti konferenciją su Rhee, kad kaip nors 
būtų galima žmonių rūstybę sušvelninti.

10,000,000 BEDARBIŲ
Kanadiškis Liaudies Bal- 

sas rašo:
Kaip iškelia viršun įvairių 

šalių unijų lyderiai, tai Vaka
rų Europoje šiuo tarpu yra 
7,000,000 bedarbių. Jungtinė
se Valstijose, Pietų Amerikoj, 
Japonijoj, Indijoj ir kitose ša
lyse apie 10,000,000 bedarbių 
ir daugybė dirbančių nepilną 
laiką. s.

Tik pagalvokite, kokia di
delė armija darbo žmonių ne
turi darbo. Jie ne tik kad ga
lėtų daug ko gera sukurti, 
bet ir patys skursta. Koks be
darbių gyvenimas, ypač bied- 
nesnėse šalyse, nereikia aiš
kinti.

O reikia atsiminti, kad da
bar eina baisiausias ginklavo 
masis. Atrodo, kad ginklavi- 
masis jau negali pašalinti ne
darbo.

Jei ne karas Korėjoje,s jei 
ne tas didžiulis ginklavi- 
masis, kuris yra daromas 
mūsų krašte, tai Jungtinė
se Valstijose bedarbių skai
čius šiandien būtų labai di
delis. Net ir dabar tūli pra
našauja, jog su šių metų 
pabaiga pas mus nedarbas 
smarkiai pras.iplės, net jei 
karas Korėjoje ir tęsis.

Tas pats laikraštis prime-'

ties. Ypatingai tokiuose atsiti
kimuose, kur darbininkai kas
met po tam tikrą laiką būna 
be darbo, žmones negali turė
ti viltį pragyventi, nes kiek
vieni metai Jie atsodinami at
gal nedarbo.
Kapitalizmas dar neturi pla

no, kaip prašalinti nedarbą. 
Atrodo, kad jis m- neturės. Ne
darbas pasiliks darbo žmonių 
didžiausia rykštė iki viešpa
taus kapitalizmas.

Tikra tiesa!

Jakovas Gorenderis

Luiso Karloso Presteso 
didvyriškas gyvenimas

. Vertė A. Vaivuskas

KĄ GI TAI PARODO? Tai parodo, jog Pietinės Ko
rėjos žmonės kovoja prieš tą valdžią, kurią musų kraš- 

•to kariuomenė gina.
’ ’ Jei šiandien būtų leista Pietinės Korėjos žmonėms pa
sisakyti,—laisvai, atvirai pasisakyti,—tai jie milžiniš
ka .balsų dauguma pasisakytų prieš Rhee valdžią, pa
sisakytų prieš svetimos kariuomenės buvimą jų krašte, 
pasisakytų už apvienijimą visos Korėjos — Pietinės ir 

' Šiaurinės — į vieną valstybę.
jie pasisakytų už taiką, nes jie mato, jog karas tar

nauja tik sukčiams ir pelnagrobiams, tokiems, kokiuo 
’’yra Rhee ir.jo klikos sėbrai.

...'Argi tai nesako mums, amerikiečiams, kad jau laikas, 
labai laikas baigti karą Korėjoje, paliekant patiems ko
rėjiečiams spręsti savo tautos, savo krašto reikalus?

Argi tai nesako mums, amerikiečiams, akd jau laikas, 
korėjiečių ir kinų karo belaisvių traktavimą?

.Argi tai nesako mums, jog reikia mesti tą pasaką, 
būk korėjiečiai karo belaisviai, būk kinai karo belaisviai 
nenorį grįžti namo, 'būk jie norį pasilikti pas tokį liau
dies neprietelių, Korėjos neprietelių, kokiuo yra Syng
man Rhee?

Taip, Syngman Rhee yra korėjiečių tautos nepriete
lius. Tai parodo ir Pietinės Korėjos seimas, kurį Rhee 
taip terorizuoja.

Reikia baigti tie skandalai,—skandalai^ darą gėdą ir 
mūsų kraštui,—kadangi mes juos toleruojame, mes pa
laikome tą kliką, kuri tuos skandalus atlieka.

Nedarbas yra didžiausia ka
pitalistinės santvarkos rykštė; 
darbo žmonėms. Tiesa; dabar 
jau mokama šiokia tokia pa 
šalpa; bet tas neištaiso pacle-

APVERKTINI FAKTAI
L. Prūseika Vilnyj rašo:
Konservatyviam protestonų 

lyderiui Dr. Henry Carpenter 
nevalia važiuoti užsienin. Mo
kslininkui Dr. Linus nevalia 
važiuot užsienin. Robesonui 
nevalia dainuoti Kanadoj. Dr. 
Harold Lenz neteko darbo 
universitete, nes politiniai chu
liganai ji apšaukė raudonuo
ju.

Atsimenate James Carey iš 
CIO viršūnių, kariams net 
gerklė užkimo berėkiant prieš 
raudonuosius ? Jis dabar vado
vauja CIO elektrininkų unijai. 
Ši unija turi ginčų su General 
Electric kompanija..

štai ką James Carey išgirdo 
iš General Electric vice-prezi
dento Boulware: “Jūs visi pa
dedat Joe Stalinui. Jūs elgia
tės taip, tarytum jūs būtumėt 
komunistų agentai.”

Net Carey pateko į neištiki
mųjų surašą! Tokia visuomet 
buvo reakcijos ir kapitalo 
technika. Pradedama nuo ko
munistų, o paskui, per radika
lus ir liberalus, daeinama net 
prie Carey. 

i

Kas daryti? Kaip už
bėgti tam blogui už akių? 
Vienintelis kelias: bendras 
visų, toliau numatančių A- 
merikos žmonių balsas, ben
dras protestas, b e n d r a s 
veiksmas-prieš tuos varžy
mus, prieš tuos puolimus..

Iš deputato J. Banaičio kalbos Lietuvos 
aukščiausios tarybos 3-čioje sesijoje

Tarybų valdžios metais 
lietuvių tauta pasiekė ne
matytą visų savo kūrybinių 
jėgų suklestėjimą; Respu
blikoje sukurta pramonė, 
apie kurią nebuvo galima ir 
svajoti buržuazijos viešpa
tavimo metais. Sparčiai 
vystosi socialistinis Tarybų 
Lietuvos žemės ūkis. Stam
būs laimėjimai pasiekti vys
tant lietuvių tautos kultū
rą — nacionalinę .savo for
ma, socialistinę savo turi
niu.

IŠTEISINO
VAKARŲ VOKIETIJOS “nunacinimo” teismas teisė 

generolą von Faulkenhaus^n, buvusį Hitlerio komandie- 
- rių (karo metu) Belgijoje ir šiaurės Francūzijoje.

* • Teismas surado, jog Faulkenhausen yra “nekaltas 
avinėlis” ir jį išteisino.
“Ko gi kito galima tikėtis'iš Vakarų Vokietijos teismų? 
Argi ne kiekvienam aišku, kad ten1 šiandien naciai siau
rėja laisviausiai, niekeno nevaržomi? Jie laisvi, jie įei
na į teismus, į valdžią. Naivus tas žmogus, kuris ti
kėtųsi iš tų teismų ko nors žmoniškesnio.

ATSIŠAUKIA PAGALBOS
♦ ’ K % •

PIETŲ AFRIKOS darbo unijo’s atsišaukia į pasaulio 
darbo unijų judėjimą, prašydamos talkos.

Kaip žinia, tame krašte šiandien siautėja fašizmas, 
v^dvaujamas diktatoriaus Malano. Neseniai buvo arėš- 

. guotas rūbsiuvių unijos veikėjas Solomon Sachs,—jis 
. ,‘$|vo apšauktas komunistu.

. Darbininkiškas laikraštis, “The Guardian,” išeidinėjąs 
Capetown mieste, tapo uždarytas.

y Teroras prieš darbininkus pravedamas žiauriomis 
į jiriemonėrnis.

. Pietafrikiečiai darbininkai prašo, kad pasaulio darbo 
unijos padėtų jiems, gintis, kad padėtų išlaikyti savo 

■^unijas.
Jei fašistinis teroras tame krašte ilgai siautės^ ma

noma, jog ten gali kiltį civilinis karas.

Mūsų respublikoje sukles
tėjo menas. Geriausieji mū
sų meno atstovai susilaukė 
Stalininių premijų. Šiais 
metais Stalininės, premijos 
buvo paskirtos už Vs. Viš- 
nevskio pjesės “Neužmirš
tamieji 1919-ji” pastatymą 
Lietuvos TSR Valstybinia
me dramos teatre ir doku
mentinį filmą “Tarybų Lie
tuva.” Lietuvos TSR Vals
tybinis dramos teatras, ben
dradarbiaudamas su Mas
kvos Mažuoju akademiniu 
teatru, sukūrė aukšto idė
jinio - meninio lygio spek
taklį, rodantį, kad teatro 
kolektyvas vis giliau įsisa
vina socialistinio realizmo 
metodą. “Neužmirštamieji 
1919-ji” yra trečiasis 'po M. 
Gorkio “Priešų” ir Musorgs- 
kio operos “Borisas Godu
novas” mūsų tėattų per ke
lerius paskutinius metus su
kurtas spektaklis, kuris su
silaukė aukščiausio įverti
nimo —- Stalininės premi
jos.

Kinematografija Lietuvo
je susikūrė tik Tarybų val
džios metais. Stambiausias 
jos laimėjimas,-- dokumen
tinis filmas /‘Tarybų Lietu-,

va.” Šis filmas vaizdžiai 
rodo, kokie milžiniški paki
timai įvyko lietuvių tautos 
gyvenime Tarybų valdžios 
metais, koks didingas kūry
binis darbas išsivystė mūsų 
respublikoje bolševikų par
tijai vadovaujant, kokią di
džiulę pagalbą teikia lietu
vių tautai didžioji rusų tau
ta ir kitos broliškos mūsų 
šalies tautos.

Šalia laimėjimų mūsų'te
atriniame, muzikiniame ir 
vaizduojamajame mene, res
publikoje sėkmingai vysto
si meninė saviveikla, kuri 
įgyja vis masiškesni pobū
dį. Šiuo metu Tarybų Lie
tuvoje veikia apie 6 tūks
tančius įvairiu meninės sa
viveiklos ratelių, kuriuose 
dalyvauja 83,500 žmonių. 
Jų spektakl-ius. žiūri ir kon
certu klausosi šimtai tūks
tančių darbo žmonių. Mūsų 
meninės saviveiklos vis au
gantį kūrybinį aktyvumą 
rodo neseniai Klaipėdos^ ir' 
Šiaulių srityse įvykusios 
meninės saviveiklos apžiū
ros. Šiuo metu, dalyvau
jant gausiam skaičiui kol
ūkinių ratelių, vyksta me
ninės saviveiklos apžiūra 
Kauno srityje, gi Klaipėdo
je šiomis dienomis bus ati
daryta pirmoji srities liau
dies dailės meno paroda.

Kaip niekuomet anksčiau 
Lietuvoje dabar išplėstas 
meno mokslo įstaigų tin
klas. Septyniolikoje aukš
tųjų ir vidurinių dailės bei 
muzikos mokyklų mokosi 
daugiau kaip 2,600 jaunuo
lių ir merginų. Baigusieji 
mokyklas kasmet papildo 
mūsų meno darbuotojų gre
tas, dalis jų eina vadovauti 
liiėnihei saviveiklai .

. (Pabaiga)
Pirmajame legaliame Na

cionalinio komiteto plenu
me, 1945 metų rugpiūčio 
mėn., Prestesas išrenkamas 
Komunistų partijos genera
liniu sekretorium. Tų pačių 
metų respublikos sostinės 
liaudis jį išrinko daugiau
sia balsų gavusių senato
riumi. Šitaip atsakė plačio
sios masės i “Estado-noyo” 
dės p o t i z m o eilės metų 
'šmeižtus ir persekiojimus.

Kartu su Dioženes Aru- 
da, Žoao Amazonas, Mauri- 
sio Grabois, Fransis.ko Go
mes, Agostinjo Dias de Oli
veira, Karlos Marighela ir 
Pedro Pomar, Prestesas va
dovauja sparčiais tempais 
augančiai partijai. Pogrin
džio meto .keturi tūkstan
čiai veikėjų, pavirsta, per 
du metus, į plačią 200 tūks
tančių narių organizaciją. 
Prestesas — nenuilsta m a s 
sumanusis politinis ir teori
nis vadovas, kuris nušvie
čia partijos kelią. Ypatin
gai kas liečia žemės pro
blema, — kuriai 1946 me- 
tų birželio 1 d. paskiria ne
pamirštamą kalbą Konsti
tucinėje Asamblėjoje, — jo 
įnašas turi lemiamos reikš
mės Brazilijos darbininkų 
revoliucinei kovai. Jo pra
nešimai, nagrinėju ekono
mikos klausimus, jo magis
tralė analizė valdančiosios 
klasės politinių partijų ti
krojo pobūdžio, amerikinio 
imperializmo veržimosi į 
mūsų Tėvynę demaskavi
mas, tai kiti ‘Presteso įna
šai, praturtinę brazilų pro
letariato partijos7 ideologinį 
lobyną.

Prestesas ir parlamente— 
komunistinio vadovo pa
vyzdys. Parlamentarinę tri
būną panaudoja masių ko
vos puoselėjimui ir valdan
čiosios klasės politikierių 
demaskavimui. Istorine pa
tapo jo 1946 metų kovo 26 
d. kalba, kai po savaitės 
nekšingos teroro propagan
dos, grasinusios ir jo nužu
dymu, page r b ė Lenino, 
Liebknechto ir Rožės Luk- 
semburg atmintį, pareikš
damas, kad vien dėl to, jog 
esąs patriotu, visuomet sto
vėsiąs, bet kokiomis aplin
kybėmis, su šlovingąja Ta
rybų Sąjunga. Toji nenu
krypstamoji pozicija, kurią 
Prestesas tuomet užėmė 
prieš imperialistinio karo 
ruošimą, patarnavo plačių
jų masių auklėjimui ir tai 
atspindi taikos kampanijo
je, kuri šiuo metu vystosi

Brazilijoje. f
Atsikartojantieji smūgiai 

iš reakcijos amerikinių im
perialistų tarnyboje, daėję 
iki kompartijos uždarymo 
1947 metų gegužės 7 d. ir 
iki jos parlamento atstovų 
mandatų panaikinimo 1948 
metų sausio 7 d., davė pra
džią visiškai naujai politi-, 
nei padėčiai.1 Reikėjo pa
keisti reforming orientaci
ją, kuria partija vadova
vosi legalumo metu,' reikė
jo atlikti radikalus apsi
sukimas, ką tebuvo įmano
ma padaryti einant nuodug
nia savikritika.

Tiktai taip partija galėjo 
atsistoti masių priešakyje 
ir sulaikyti feodalburžuazi- 
nės reakcijos įsiviešpatavi
mą, kuri, sustabdžiusi 1945 
m. demokratijos vystymąsi, 
su spalio Ž9 dienos pervers
mu ir pasiremdama Ameri
kos imperializmu, ėmė atvi
rai eiti prie naujos terori- 
nės. diktatūros.

Prestesas dar kartą pa
demonstruoja, kad jam yra 
svetfrfrį savęs pervertinimas 
ir išdidumas. Vadovauda
masis lenininiu įsitikinimu, 
jog vieša savikritika vietoj 
nusilpninti, tiktai gali par
tiją sustiprinti, Prestesas 
paskelbia 1948 metų sausio 
28 d. Manifestą ir viena po 
kitos išnagrinėja padarytas 
klaidas, nurodydamas ko
munistams ir liaudies ma-' 
sems kas kart didesnių ir 
sėkmingesnių • kovų kelią, 
kad nuvertus Dutros dik
tatūrą ir įsteigus Brazilijo
je liaudies demokratijos 
valdžią, kuri realizuotų 
agrarinės ir antiimperialis- 
tinės revoliucijos siekiamas 
ekonomines bei socialines 
reformas. Ir nuo tada ko
munistai atsistojo masių 
priešakyje ir jas išvedė į

jog brazilų tauta nesiduoki 
da palaužiama. Luiso K<r-v

įžymias kovas, kuriose dau-Į - , .gelį kartų jau liejosi tau-1 rusht 
rus kraujas didvyriškųjų 
kovotojų, kurie mirė įkvėp
ti kilniojo Presteso pavyz
džio.

Ištisa plejadė puikių vyrų 
ir moterų savo mirtimi pa
žymi liaudies pasipriešini
mą šiais Dutros nuožmios 
diktatūros metais. Vilja
mas Gomesas, Pedro Go
doy, Alfonsas Marma, Mi- 
gel Rosi, Žaime Kalado, Vi- 
sente Malvoni, Želia Ma
gai j aens, Zosė B a h i a n o, 
Anželina Gonsalves ir daug 
kitų krito pačiame mūšyje 
už taiką ir nacionalinę ne
priklausomybę. Jų pasiau
kojimas geriausiai byloja,

' MAN’SWOMAN’S

AVERAGE INCOMES 1950

MAN'S
r

35 to 44 year* 
of age

WOMAN’S 
20 to 24 year* 

of age

HIGHEST AVERAGE INCOME i
LEVEL KMM

$3,254$2,570

AVERAGE FAMILY INCOMES

>/•
MAN’S 
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$1,922
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štai skaičiai, kurie parodo biaurią diskriminaciją dar
buose prieš moteris darbininkės. AbelnAl paėmus, per 
pusę mažiau moterys gauna mokėti, tuos pačius darbus 
Biuras. Jos paimtos iš 1950 metų cenzo.

Šias skaitlines patiekė Darbo Departmento Moterų 
atlikdamos.

da palaužiama. Luiso 
loso Presteso vado vau j arda 
ji kovos iki visiško savo iš
sivadavimo iš imperialistų 
jungo, iki galutino liaudies 
demokratijos laimėjimo.

Savo 1950 metų rugpiū
čio 1 d. Kreipimusi, Preste
sas pažymi dar vieną pa
grindinį rėmą brazilų tau
tos revoliucinėje kovoje. 
Ten jis nurodo, kad, nedel
siant, tenka pasirinkti tarp 
“taikos ar karo, nepriklau
somybės ar visiško sukolo- 
nizavimo, laisves ar fašisti
nio teroro, p regreso ar 
skurdo ir bado plačiosioms 
darbo žmonių masėms.” Pa
dėtis daėjo ligi tokio taško, 
teigia Kreipimasis, kad “in
diferentiškumas ir tylėji
mas, susitaikstymas ir pa
syviškumas šiuo gyvena
muoju momentu, priešaktfy- 
je gresiančių pavojų uni
jos likimui, sudaro tėvynėU 
išdavimo nusikaltimą.” Vie
nintelis progresyvinis, pa
siekiamas ir tuojautinis iš
sprendimas — tai revoliuci
nis išsprendimas. Visoje 
šalyje privalo steigtis bazi
niai komitetai Nacionalinio 
Demokratinio Išsilaisvinimo 
Fronto, kuris kovos už pro
gramą iš i9 punktų, Kreipi-- 
mesi paduotų kaip tikra 
sintezė taktinių ir strategi
nių objektyvų, atsiekiamų 
dabartiniame etape sociali
nių jėgų bloko, po hegemo
nija proletariato, kuris yra 
“vadovaujamąja ir pagrin
dine” jėga. 4

Nepaprasti Kreipimosi 
atgarsiai jau padėjo, pagreL/ 
tinti šalies dviejų socialinių- 
stovyklų polarizaciją. Krei
pimosi įkvėptos masės or- 
ganizuosis ir stos į revoliu
cines kovas, kaskart dides
nes ir galingesnes.

Dar kartą nuvarytas į
, medžioja

mas Dutros žvalgybininkų 
ir FBI šunų, nekenčiamas 
reakcijos, kuri jam iškėlė 
naują pasibaisėtiną teismą- 
komediją, - Prestesas tuo 
tarpu tebėra vėliava pasi
ryžusių kovoti už savo išsi
laisvinimą darbininkų ir 
valstiečių, Tėvynei ištikimų 
kareivių ir jūreivių, pro
gresą ir kultūrą mylinčių 
inteligentų, valstybės išnau
dojamųjų tarnautojų, 
brikuose eksploatuo j a m o 
jaunimo, moksleivijos, .kunC 
aukojasi, kad galėtų moky
tis, plačiausiųjų m o t erų 
masių, kurios kaip niekas 
labiausiai skursta mūsų ša- 

£1’ • lies pusiaufeodalinėmis bei 
pusiaukolonijinemis sąlygo
mis. Prestesas yra kovos 
už taiką'viso kontinento ly
deris, didžioji figūra anti- 
imperialistinio kovot o jo, 
Įkvėpiančio. Lot. Amerikos 
tautas nukalti solidžią už- , 
tvarą prieš pradėjimą nau
jo pasaulinio karo, kurį 
ruošia imperialistai, pade
dami liokajinių vyriausy
bių.

NAUJI LAIVYNŲ 
MANEVRAI

Neapolis, Italija.—Vidur- * 
žemio Jūroje išvien daro 
pratimus kariniai laivynai > 
Amerikos., Anglijos, Fran- 
cijos, Italijos ir Graikijos.

Washington. — Vis dar 
tebelaukiama, kada AukšF 
čiausias. Teismas nuspręsi 
ar prez. Trvmanas turėjo 
teisę perimti plieno fabri
kus i valdžios rankas, v

/

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Šeštadien., Gegužės-May 31, 1952
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ROJUS MIZARA.

KALBANT APIE MŪSŲ UŽDAVINIUS
T.

šių metų gegužes 11 d. Richmond Hill, 
N. Y., Įvyko diskusijos, sympoziumas, 
suruoštas LMS 3-čiosios apskrities, kur 
įžangines kalbas pasakė Rojus Mizara ir 
Rudolfas Baranikas.

Žemiau telpa tūlos ištraukos iš Miza- 
ros sakytos kalbos, kuri buvo rašyta:

Žodis menas, — toje sąvokoje, kokioje 
mes jį vartojame, — apima plačius ho
rizontus; jis mums padengia daug dai
lės šakų: muziką,- dainą, šokius, vaidy
ba, tapybą, skulptūrą, poeziją, beletris
tiką ir sceninę literatūrą bei dramatur
gą.

Norint kad ir trumpai sustoti ties 
^kiekviena ta meno-dailės šaka, reikėtų 

ne vienos valandos laiko. To nei neban
dysiu daryti.

Pastaruoju metu pas mus buvo nema
žai diskusuotas vaizduojamasis menas, 
paišyba. Tai parėjo iš to, kad mūsų 
progresyvių Amerikos lietuvių tarpe at
sirado piešėjų, — piešėjų, palaikančių 
artimą ryšį su liaudimi, su žmonėmis. 
Mes jau esame turėję eilę dailės kūrinių 
parodų, kurių dalyviai buvo jauni daili
ninkai. Turėjome — praeityje ir šiemet 
— prelekcijų, referatų, dėstančių vaiz
duojamąjį meną. Tai eina sveikaton vi
siems, kurie tuo domisi, —eina sveika
ton ne tik dailininkams, o ir ne vienam 
mūsų, eilinių žmonelių ...

Nežiūrint, kas ką sako ir rašo, kaip 
kas ^ajškina įvairias vaizduojamojo me
no formas bei kryptis, — ir aš manau, 

Xjog kiekvienas jų aiškina nuoširdžiai ir 
T teisingai, — man geriausiai patinka 

realistinis menas, pilnas gyvenimišku- 
mo, neiškraipytas, suprantamas net ir 

* mažai prasilavinusiam žmogui. Tai sa
kydamas, neneigiu kitu paišvbos formų, 
moderninių formų, kaip, sakysime, ab- 
straktizmas.

Man patinka da Vinči, Rafaelis, Mi
chael Angelo,—renesanso genijai.

Man patinka vėlesnių laikų teptuko ir 
paletės meistrai, tokie, kaip Rernbrand- 
tas; man patinka rusų klasikai, kaip 
ŠiŠkinas, Vaznecovas, Surikovas, Repi
nas; man patinka tokie šių dienų piešė
jai, kaip meksikiečiai Siqueiros, Diego 

' Rivera, na, ir kaip mūsų tautos sūnus, 
kuriam šiemet sukako 75 metai amžiaus, 
A. Žmuidzinavičius, kuris nuoširdžiai, 
talentingai, • realistiškai tebevaizduoja 
drobėje gražiuosius mūsų tėvų krašto, 

'tarybinės Lietuvos, plotus ir žmones.
- . Gal kas paklaus: kodėl man realistai 
▼ patinka? Kodėl jų darbus vertinu ge

riau,. kaip kitų, nerealistinių, kad ir ga
bių meistrų, tokių, sakysime, kaip Pi
casso?

Todėl, kad jų darbai, jų realistinė kū
ryba, kartą matytą, liekasi mano vaiz
duotėje ilgam laikui, kuorrlet moderninių 
tapytojų kūriniai gražūs tik tol, kol į 
juos žiūri, o ir stebėdamas juos, turi 
dargi galvoti, ieškodamas jų prasmės, jų 
tūrinio, jų idėjos ... ,

Prieš virš 40 metų tūlus matytus vie
noje Lietuvių Dailės Parodoje (neatsi
menu, kelintoje, nes neatsimenu tikrai 
metų, kuriais įvyko) Vilniuje Žmuidzi
navičiaus kūrinius (peizažus) ir dabar, 
rodosi, regiu.

Prieš 20 metų teko būti Tretjakovo 
galerijoje, ^laskvoje, kur rusų tautos 
klasikų kūryba suburta. Ir šiandien 
prieš mano akis stovi matyti genijų dar
bai: šiškino—“Rugiai,” Kepino—“Jonas 
Baisusis ir jo sūnus Jonas,” Surikovo 
“Bajoraitės Morozovos ištrėmimas,” 
Vaznecovo — “Trys rusų vyčiai.”

AŠ, kaip ir daugelis jūsų, buvome ei
lėje didžiulių, turtingų Amerikos muzie
jų: ir Niujorke, ir Bostone, ir Čikagoje 

Philadėlphijoje. Visur, kur buvome, 
-Špiliu užtikrinti, mūsų akį traukė, mus 
žavėjo vyriausiai realistiniai kūriniai...

II.
■ Tai, kas yra paišyboje, yra ir literatū- 

roje. -
Kas iš tos poezijos, jei ji tuščia, be 

idėjinių raumenų, jei joje tik žodžiai t*e- 
vyrauja, tegu jie bus ir labai gražūs žo
džiai?

• Kas iš tos novelės, jei ji neturi socia
linio branduolio, jei ji sukurta tik taip 
vadinamam estetiniam grožiui?

Literatūriniam (o tai reiškia ir sceni
niam) veikalui yra būtinas, branduolys, 
turinys, esencija, žmogaus su žmogumi 
santykių apibūdinimas.

Nei aš, nei nieks iš progresyvių žmo
nių nenori, kad rašytojas savo veikalus 
paverstų agitaciniu lapeliu. Man rodosi, 
Henri Barbusse, žymus, francūzų rašyto
jas, yra davęs teisingiausį rašytojams 
patarimą šiuo savo pasakymu:

’’Rašytojas nebūtinai turi griebtis už 
tiesiogines propagandos. Užteks, jei jis 

> teisingai pavaizduos dalykus, kokiais jie 
yra; mūsų laikais teisybė yra revoliuci
nė...”

III.
Mano nuomone, šiandien mūsų meno 

paskirtis bei užduotis turėtų būti tokia:
1. Menas, nežiūrint, kuria jo šaką 

paimsime, privalo padėti liaudžiai muš
ti melą,—melą, kurį kasdien kiša darbo 
žmonėms valdančioji klasė. Melą, būk 
kapitalizmas esąs amžinas; melą, būk 
karas esąs reikalingas ir neišvengiamas; 
melą, būk privatinė nuosavybė esanti 
antroji prigimtis ir šventa; melą, būk 
darbo žmonės negalį valdytis be turčių, 
be išnaudotojų.

2. Menas, nežiūrint, kurioje savo for
moje pasireikštų, privalo padėti darbo 
žmonoms įsižiebti savin daugiau klasinės 
sąmonės, susipratimo ir neapykantos 
kasiniam priešui, taipgi taurios meilės

, savo tautai ir visai dirbančiajai žmoni
jai.

3. Menas privalo akstinti darbininkų 
klasę veiksmui už taikos išlaikymo rei
kalą, veiksmui už savo teisių apgynimo 
reikalą, veiksmui už išsilaisvinimą .

Toks, turėtu būti uždavinvs meno mū
sų gadynėj, mūsų gyvenime, mūsų kraš
te.

Kaip toki meną pavadintume,—sočia-. 
listiniu realizmu, kritikiniu realizmu, ar 
kaip kitaip, — nesvarbu. Svarbu, kad 
mūsų dailėje, — paišyboje, literatūroje, 
dainoje, dramoje,—vyrautų nors Vienas 
suminėtų elementų...

IV.
Man rodosi, būtinai turėtume gerinti, 

tobulinti, gilinti mūsų chorų repertua
rą. Jis per seklus, negilus.. Darbininkiš
kos dvasios dainos, keliančios, ugdančios 
darbo žmonių ūpą, savimi pasitikėjimą, 
—veik pamirštos. Tūliems atrodo, jog 
“per senos.” Bet tokiomis, nėra. Mūsų 
sąlygose, mūsų būsenoje jos yra taip pat 
naujos, kaip buvo tą dieną, kurią buvo 
sukurtos.

Aišku, negalime pamiršti ir liaudies 
dainų,-—jos mūsų chorų duona ir druska.

Mūsų choruose, mūsų meninėse grupė
se turėtume pravesti atidesnį auklėji
mo, jaunų mūsų menininkų tobulinimo 
darbą... •

Tą patį galima sakyti ir apie mūsų 
draminį veiksmą. ‘ \

Jei mes tenkinsimos tik bereikšmiais, 
sekliais spektakliais,—mirsime. Ir mir
sime, nepalikdami jokios didesnės žymės, 
jokio pėdsako; išnyksime, kaip vandenyj 
burbulėlis, sudarytas įmesto akmenėlio.

O kad užbėgti silpnybei už akių, priva
lome patys, — kiekvienas mūsų,—nuo
lat mokytis, studijuoti, įnešant savo ži
nojimo kruopelę į mūsų dailės - kultūros 

' lobyną.
Tai paliečia kiekvieną mūsų: tuos, ku

rie. rašo, tuos, kurie piešia, tuos, kurie 
kuria muziką, tuos, kurie dainuoja, trr s 
kurie vaidina, na, ir net tuos, kurie šo
ka... > ' i

V.
Mūsų krašte šiuo metu gyvena t. v. 

dipukų bei naujakurių, po karo atvy
kusių iš Europos. Jų iš viso priskaitoma 
apie 30,000.

Skaičius nėra didelis, nėra jis ir są-

lydus, vieningas, tačiau tame skaičiuje, 
turime pripažinti, yra nemaža gabių, 
prasilavinusių piešėjų, daininirtkų, akto
rių, na, ir literatų. *

Ir jie veikia. Jie veikia, sakyčiau, 
smarkiau, kaip mes. Priviso visa eilė - 
naujų žurnalų; jie leidžia knygą po kny
gos. Daug tų knygų yra tuščiavertes, 
bet jos kišamos mūsų visuomenei.

Tiesa, jie turi gerų “dėdžių,0 kurie 
jiems padeda. Padeda jiems finansiškai 
ir “dėdė” Fordas ir kiti turčiai. Mes gi 
nei cento negauname iš jokio “dėdės.” 
Kai tenka mums išleisti dailiosios lite
ratūros knygą, ilgai krapštome galvą, iš 
kur gauti centą. Mūsų dienraščiai sun
kioje. būklėje.

Ar mes gausime iš dipukų menininkų 
talkos? Ar jie nori su mumis bendra
darbiauti? Aišku,, taip ! į Yra literatų, 
kurie nori mūsų spaudoje bendradar
biauti, yra dainininkų ir aktorių, kurie 
nori pas mus veikti. Tačiau, kol kas x 
sąlygos jiems, neleidžia to daryti. Jie 
bijosi teroro, bijoši reakcijos, bijosi gąz- 
dinimų, nuolat jiems’taikomų.

Iš tikrųjų, keletas dipukų literatų bu
vo pasimoję kadaise mums bendradar
biauti, tačiau, pakilusi reakcija juos tū
lam laikui nuo to sulaikė. Tikėkime, kad 
jie įsidrąsins ir vėl pradės rašyti. Lite
ratui yra lengviau apeiti reakciją, kaip, 
sakysime, dainininkui bei aktoriui. Li
teratas prisidengia slapyvardžių, gi’ak
torius bei dainininkas slapyvardžiais ne
gali prisidengti...

VI.
Leonas Jonikas, paskelbė, kad už dvie

jų mėnesių įvyks Lietuvių Meno Sąjun
gos sūvažiavimas. Gerai!

Man rodosi, per pastaruosius metus 
Meno Sąjurigos lyg nebuvo. Jokio au
klėjančio, jokio propaguojančio iš Cen
tro darbo nematėme. Veikė tik apskri
tys,—ypatingai IlI-čiojį apskritis, gerai 
dirba.

Suvažiavime reikėtų .būtinai gerai ap
svarstyti LMS organo klausimas. Bę or
gano, kuriame atsispindėtų mūsų meni
ninkų veikla, kuriame būtų gvildenami 
ne tik praktikiniąi, o ir teoriniai, su me
nu susiję klausimai, gyventi negalima, jei 
norime, kad mūsų darbas plėstųsi, o ne 
trauktųsi...

'< LMS Centras leido žurnaliuką, bet jis, 
—ką jis atliko? Per porą ar trejetą mė- . 
nešiu jis ieškojo saw krikšf6'teVU/O'kai 
surado ir buvo apkrikštytas,—tuoj mirė., 
Kalbu apie “Liaudies men^:’’1 L i V * •

Man rodosi, mūsų menininkams ne
reikia leisti savo paskyrą žurnalą; mū
sų jėgos persilpnos jam išlaikyti..

Ar negeriau būtų, jei LMS organu bū
tų paimtas vienas kuris mūsų dienraščių, 
—Laisvė ar Vilnis? Jame, turėtų būti 
kartą per savaitę spausdinami raštai—

LMS News and Views
By Mildred Stensler

BARANIKAS and MIZARA LECTURE 
ON ART

There’s no flying trip to write about* 
this week, so let’s go back a ways to a 
little something we called a “symposi
um,” held right here in New York on 
May the 4th.

As part of their winter program, the 
LMS sponsors a series of lectures. At 
various times there have been lectures 
on music, literature, drafna, etc. This 
season the subjects were mostly the 
graphic arts and the world’s great art
ists.

Rudolph Baranikas, who had just re
turned from 3 years, of art studies in 
Paris, gave two very fine illustrated 
lecturesxon famous paintings and their 
relationship to man in his every day 
life. Roy Mizara prepared a very il
luminated reading on the life of one of 
the greatest artists as well as one of 
the greatest men who ever lived, Leo
nardo da Vinci. *

Then,- at this final lecture (which we 
called a symposium because here we 
wanted to gather and correlate the va
rious opinions expressed) Baranikas and 
Mizara linked their discussions to the 
particular art problems before us in our 
Lithuanian Fine Arts Movement. So 
with a healthy discussion and greater 
determination, the LMS’, 3rd district 
closed its series of lectures for this sea
son.

This particular series of lectures made 
evident several factors. First, that right 
in our own midst are people capable of 
preparing and leading interesting, educ- 
ational discussions. Their talents could

rimti raštai, ne “papliauškos,”—susiję 
su mūsų veikla. Ten turėtų būti vie
tos ir angliškiems ir lietuviškiems raš
tams, ir kasdieniškiems veiklos, reika
lams apsvarstyti ir teoriniams. Ir tą 
laidą turėtų gauti kiekvienas mūsų cho
rų narys, kiekvienas menininkų gretose 
veikiąs asmuo.

O dar geriau būtų, mano nuomone, 
jei mųsų Lietuvių Meno Sąjunga “pa- 
s.inuomuotų” vietos žurnale Šviesoje. 
Kaip šiąpdien šviesa eina, ji nepataiko į 
taikiklį. Ji nėra pilnoje to žodžio pras
mėje nei meno, nei literatūros, nei moks
lo žurnalas. Ji yra žurnalas “visiems,” 
o tai reiškia niekam ypatingai. Dėl to 
jos rolė blėsta...

Šviesoje menininkai galėtų gauti ge
rą “sklypą” ir tegu jį aria, akėja ir ja
me sėja.

' Jeigu Šviesos išėjimas, atrodytų per 
daug retas, jis būtų galima padažnin- 
ti...

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. N.—Jūsų straipsnis dėl vietos sto

kos nebuvo galima šią savaitę sunaudo
ti; tilps kito šeštadienio Laisvės, laidoje. 
Dėkojame už rašinėjimą.

Girsas Ošerovičius.

Statybos daina
Plytos, sienoje sudurtos, 
Kilkite kas dieną dar!
Juk statybos žodis—burtai, 
Triūsą jis jėga pavers!
Priejuoste apjuostos šlaunys, 
Matas rankose žmogaus.
Lai griuvėsius plynios rauna, 
Tūkstančiai namų čia augs!
Juo aukščiau namai išauga—
Juo lengviau statyt namus.
Tikslas — darbui geras draugas, 
Nuovargį išsiurbs iš mūs’!

-Lai į sienas plytos renkas, 
Tuoj iškils namai aukšti!

‘ Už sparnus lakesnės rankos 
Žmogų pakelia aukštyn!
Slysta virvės, kyla blokai, 
Medžiaga tuojau bus čia.
Ir viršun betonas kopia
Statines pripilt tuščias..
Ir su kalkėm lopetaitės
Tuoj, pradės lenktynių eit.
Sieną-lyginame greitai,
Bus namai baigti jau greit!
Ir toliau, sukaupę valią,
Imam sieną kelt ir tiest...
Ne, nuvargti tas negali,
Kurs darbais savais tikės!

Vertė Vyt. Sirijos Gira.

and should be more widely applied, not 
only here but in tours throughout the 
country. And secondly, lectures are not 
the dry speeches so many of us are 
prone to believe. Chosen befitting sub
jects, material carefully sifted and 
examined, a lecturer can give much vi
tal information in a very short space 
of time. I believe that from here on in, 
the lecture forums at Liberty Auditori
um will be a very popular art. How 
about your town?

LUCKY, WINNERS
May 4 the Pen and- Pencil set went 

to M. Butkevich of West Hartford, 
Conn.; the Howard Fast novel, “Sparta- 
cus,” went to A. Matulis of Jersey City, 
N. J.; semi-abstract painting of an old 
Lithuanian “bakūžė,” done by our lect
urer artist Rudolph Baranikas, went to 
J. Marcinkevich of New Jersey who in 
years past had been active in the Sie
tyno Chorus and theater groups in the 
vicinity.

• — * ■» — •
LMS 3RD DISTRICT CONVENTION

The LMS district convention this year 
in Hartford was noteworthy for a num
ber of reasons. One of them was that 
we demanded the LMS National Com
mittee call a National Conference this 
summer. We yelled so loud that the 
call must have been heard clear across 
the country. Invitation are already out 
to all members of the LMS to elect 
delegates to a National Conference to" be 
held the week-end of July 12-13, the 

(Tąsa 4-tam pusi.) ;

Newark, N. J. t
Palaidojome Sferą, nuoširdų „ 
draugą Juozą Stanionį

Gegužes 22 d. parėjęs 
darbo, pasiimu dienraštį Lais
vę ir kaip visuomet, pirmiau
sia peržvelgiu pirmo puslapio 
pasaūlines žinias ir krislus.

Bevedžiojant akimis po ži
nių antgalvius. pakliūva* po 
akim antgalvis, —Livingston, 
N. .T. Na, kas čia dabar?. Žę- 
iniau žiūriu ir savo akimis 
nenoriu tikėti, ir vėl žiūriū, 
pagaliau persitikrinu ir ųeju- 
čiomis net surinku — Mirė 
Juozas Stanionis! Ir jau-jĮa* 
Šarvotas M, Buyausko koply
čioje, 426 Lafayette St. Ne
wark, N. J., laidotuvės įvyks 
gcg. 23 d. 2 vai. po pietų.

ši staigmena sujaudino taip, 
kad ir vakarieniaut nesinorė
jo, nors ir skaniai buvo patai
syta. Apie 7-tą vai. nuvažia
vę Į šermenis jau radome pw 
sėtina būrį žmonių, kurie'kal
basi apie Juozą Stanionį ir 
staigią jo mirtį, nes daugelis 
iš jų, tik pora dienų prieš jp 
mirtį, su juo kalbėjosi ir juo
kavo, nes Juozas buvo visuo
met draugiškas ir nuoširdus.-

šiandien, šį patį vakarą, 
Sietyno Choro Įvyksta prakti
kos, bet jos buvo labai trum
pos, nes, kadangi, velionis 
Juozas, buvo Sietyno nariu, 
tai visi choriečiąi, pasitarę, 
apie 9 vai. vakaro, atėjo jam 
suteikti paskutinę pagarbą su 
tam tinkama atsisveikinimo 
dainele, t

Tai tikrai buvo jaudinantis 
momentas! Nes kaip tik cho- 
riečiai pradėjo atsisveikinimo 
dainą, visa publika kai vie
nas, atsistojo velionės pageri 
bimui ir giliai išreiškė šimpa* 
tijos liūdesį, nes matėsi rie
dant ašaros per jų veidus!

Ant rytojaus po pietų, kaip 
dvi, laidotuvės. Mums pribu
vus į Bujausko' (Buyausj šer
meninę kai 1 :30 po pietų, jau 
radome daug Juozo buvusių 
draugų, pažįstamų ir simpati- 
kų, kurie čia pribuvo pareikš
ti paskutinę pagarbą, atsisvei
kinti ir palydėti i amžinantį. 
Kaip 2-rą vai., laidotuvių di
rektorius Buyauskas paprašė 

i atsisveikinti Juozą Staniojų. 
į čia ir vėl susijaudinimas, ypa- 
> tingai, daugiausiai liečiąfitis 
; Juozo likusią draugę A n tani- 
! na ir jo sūnų Danielių, mar- 
1 čia ii* anūke.

Juozas Stanionis mirė ‘šir- 
dies silpnumo liga, 20 dieną 

[gegužės; palaidotas gegužės 
i 23 d., 1952 m.

Nors ir darbo diena'buvo, 
: bet gana daug žmonių, ąpie 
20 automobilių, palyd ėjome 
savo mielą draugą į Dover, 
N. J., kapines, i amžinastį. ant 
visados.

Karstą su draugo Juozo pa*" 
laikais leidžiant į duobę, buvo 
pakviestas Jurgis Janušonis 
pasakyti atsisveikinimo kalbą. 
Janušonio kalba buvo trumpa 
ir tam reikalui labai tinkama; 
ir jis atsiprašė,! kad jis pats 
yra labai susijaudinęs ir kal
bos negali tęsti. Ir varde, 
lionio draugės Antaninos ir 
sūnaus Danieliaus, visus pa
lydovus užkvietė ant pietum j 
Janušonių parkutį, kur velio
nis Juozas su savo drauge per 
daug metų gyveno. .
‘Nors liūdesio buvome pri

trenkti, bet čia, Janušonių r*f- 
zidencijoj, saulės bučiuojajųa- 
me parkutyje prie skanių val
gių ir gėrimų, gražia'i atsiga- 
vome.

Linkiu Antaninai Stanionie- 
nei ir sūnui Danieliui ištver
mingai visa tai pergyventi!

V. Žilinskas
• k »,» į
•i

Montreal, Kanada.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
Audėjų Unijos viršininkai 
pašalino visus 10 kanapinio 
tos unijos skyriaus vądp- 
vus kaip komunistus.

Singapore, Mala ja.— Ma
la jiečiai partizanai užpuolė 
šarvuotą anglų automobilį. 
Nušovė oficierių ir dų‘‘jo 
policininkus.
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Bridgeport, Conn
Ir mano įspūdžiai iŠ banketo 
draugu Pūdimų pagerbimui

Taip, kaip nakties gilumoje 
dangaus žvaigždžių gražybė
je ir daugybėje plaukia Žvaig
ždžių kuopa, vadinama Siety
nu. Rodos, kad visos žvaigž
dės yra gražios, bet Sietynas 
dar gražesnis. Beveik tokį pat 
reginį mačiau Pūdimams pa
gerbti bankete 
dės mačiau, 
žmones.

Dalykas 
apgarsinimą:
ruošia pagerbimui savo 
veikėjų Pūdimų gražią 
Bus geg. 21 <1. Kadangi 
mai yra veiklūs žmonės

pagarbos, tad 
svečių, ne tik 
kitų kolonijų.”

tame r

ne

Pamačiau

gerų

u z-
sitarnavę šios 
tikimasi turėti 
vietinių, bet iš

Del žingeidumo nuėjau ir
aš. Tėmijau atsilankančius 
svečius. Klausiau jų pašneke
sių. Ir dabojau jų judėjimą. 
Jaunesnieji žvalūs, mitrūs, ir 
kalbėdamiesi saldžiai nusi-

i juokia. Vyresnieji lėti, ramūs, 
draugiškai kalbasi, ' dailiai 

j nusišypso, ir pažįstamieji tar- 
: pe savęs sveikinasi. O kiti 
■šiaip ramiai tyli. Daug matyti 
šilučių tarpe .vyrų ir moterų, 

i bet jie gyvumo ir žvalumo pil- 
i ui. Jokių tuščiu arba neapy
kantos kalbų visai negirdėti. 
Rodos, lyg kad tai būtų koks 
nors “mokslininkų kongre
sas.”

Visų svečių šviesios akys 
atkreiptos į besėdinčias prie 
didelio stalo trijų generacijų 
Pūdimų šeimynas, lyg kad ji 
Sietyną tarpe blizgančių dan-; 
gaus žvaigždžių.

Kas juos tokiais padarė? 
Atsakymas lengvas: Jų pačių 

į gyvenimas - patyrimai ir mok-' 
sliškos knygos. Viena mote- ' 
liškė man prisiminė: “Daug,! 
daug, labai daug išmokome iš 
geru knygų.” Matyt, kad jie 
tų gerų knygų dar nepadėjo į 
Šalį ir vadovausis jomis iki 
tol, pakol jiems saulutė švies.

Prie skanių užkandžių ir
c.o<)w.<>oo<£oocH:W1o<>o-čril1:V' <!>•«•_ Mockaičiui vado- 
Tei. av. 2-4026 g ' vaujant, svečiai is kitų miestų 

j savo gražiais žodžiais ir kai- 
i borais davė gražius pagyri
mus draugams Pūdimams, 

' Mockaičiui, kuopai ir visai or-

Du CIO lyderiai. Kairėje automobilistu unijos prezi
dentas Walter Reuther, dešinėje — United Steelwor
kers unijos ir CIO prezidentas Philip Murray. Spėja
ma, kad dėl sveikatos Murray pasitrauksiąs iš CIO va
dovybės, o ją paims Reuther.

SCRANTON, PA

TORONTO, CANADA
Gražios užbaigtuves

Gegužės 15 d. vakare, Ban
gos choras turėjo sezono už
baigtuves. Tai- buvo nedidelis 
dalykas, bet vertas paminėji
mo spaudoje.

Susirinko visi choro nariai 
ir jo talkininkai, pasivaišino 
kava ir keiksais ir gražiai at- 
s’svcikino iki kito sezono. 
Choro pirmininkas F. Lauru- 
sevičius padėkojo nariams už 
kooperaciją ir tiems, kurie pa
dėjo chorui, už talką. Drau
gui J. Mingilui, kurs beveik 
visus choro statytus veikalus 
režisavo, choras įteikė nedide
lę dovanėlę, kad parodžius sa
vo padėką jam 
talką chorui.

Pasilinksminę 
vilčių susitikti

mingas, nes jis parodė, kad 
Toronto lietuviai prisideda 
prie judėjimo už taiką. Drau
go Kilikevičiaus atsikreipimą 
remti taiką visomis išgalėmis, 
dalyvavusieji, sutiko tvirtu 
rankų plojimu.
Pranešimas

Visais Sūnų ir Dukterų 
Draugijos reikalais kreipkitės 
šiuo an trasu:

Ch. Narush
160 Claremont St.
Toronto, Ont.

Stamford, Conn
už jo didelę

išsiskirstė su 
vasariniuose 

parengimuose, o rudenį, pra
dedant nau ja sezoną, vėl susi- 
burti į chorą ir meno ratelius 
ir vėl veikti kultūriniame dar
be.

Gražiai pagerbtas 
geras draugas

Gegužes 25 d. vakare 
šauni vakarienė 

gero ir 
Dominiko

buvo jo prietelių ir 
tautybių —

įvy- 
pa- 

vei klaus 
Burbos.

Netekome gero draugo 
Jono Elinckio

Vakarienė įvyko Lemko-A- 
merican Clubrooms. Dalyvių 
buvo gražus būrelis.

Parengimo dalyviai įteikė 
Dominikui vertingą dovaną.

Koresp.

K I ausim a i ir 
Atsakymai ’

KANADAI NEREIKIA

DR. JOHN REPSHISI
8 (REPSYS) į
g LIETUVIS GYDYTOJAS | 

8; Valandos: 2-4 ir 6-8 o
g Nedaliomis ir šventadieniais: $ 

nuo 10 iki 12 ryto. Y 
495 Columbia Rd. X

i kDORCHESTER, MASS. £

Gegužės 12 d. 3-čią vai. ry
te atsiskyrė iš 
Jonas Elinckis, 
No. 3 Wheeler

gyvųjų tarpo 
gyvenantis po 
PI.

gėlių nuo 
taip pat 
vainikas

Man rodosi, kad jų kalbos 
buvo nuoširdžios ir reikšmin
gos.

čia ne mano jų gyrimas, bot 
jų pačių pasirodymas.

F. K. Ignis

sukrėtė visus
nes

Connecticut Valstijos

PIKNIKAS Prigulėjo
West

Klubo, 
Draugi-
Darbi-

Įvyks Sekmadienį

buvo pridėta daug 
giminių ir draugų, 
buvo gražus gėlių 
nuo LLD 39 kp. Palaidotas ta^
po ketverge, 15 d. gegužės 2- 
rą vai. po pietų, “Shady La
ne” kapuose be bažnytinių ce
remonijų. Laidotuvių direkto
rius Walter Pestinikas davė 
gražų patarnavimą, o didelis 
būrys giminių, draugų-ių ir 
pažystamų palydėjo jį į ka
pus, kur draugas Ignas Kle- 
vinckas pasakė gražią atsisvei
kinimo prakalbą apie velionio 
nuveiktus darbus, ir varde Do
micėlės (velionio draugės) 
pakvietė visus palydovus į mi
mus, kur buvo visi gražiai pa
vaišinti.

Reikia pasakyti, kad choras 
šiemet pasirodė labai gerai. 
Nors vėlai pradėjo, bet pasta
tė gražią operetę. Kas dar 
verta paminėti, tai kad jau
nimas vaidino žymią rolę.

—o—
Gegužės 18 d. LLD taikos 

komitetas turėjo taikos vaka
rą. Buvo parodyta filmą iš Pa
saulinio Taikos Kongreso 
Varšuvoje, o paskui draugas 
K. Kilikevičius, taikos komite
to' narys, raportavo, kaip pra
ėjo taikos konferencija To
ronte.

Vakaras buvo labai reikš-

dalyviai 
linkėdami 
pilno pa

dą rbš-

ko labai 
gerbimui 
draugo, 
Surengta
draugų, visokių 
ukrainiečių, rusų, lenkų, kro
atų ir kitų, kurie darbuojasi 
Amerikos Slavų Kongrese.

Po skanios vakarienės įvai
rių tautinių grupių 
trumpai kalbėjo, 
Dominikai Burbai
sveikimo ir dar ilgo, 
taus gyvenimo.

Dalykas, mat, tame, kad 
Dominikas Burba buvo smar
kiai susirgęs ir per ketvertą 
mėnesių išgulėjo State Vete
rans’ ligoninėje. Džiugu buvo 
jo draugams jį matyti sugrį
žusį iš ligoninės ir nuoširdžiai 
ji pasveikinti.

Klausimas: Mano pusse
serė dabar gyvena Kana
doj. Ji gimė Rumunijoj. Iš
tekėjus už kanadiečio. Ji 
nori atvykti j JAV. Ar ga
li atvažiuoti Kanados kvo
ta?

Atsakymas: Jūsų pusse
serė įgijo Kanados piliety
bę, tik jeigu ji ištekėjo ir 
gyveno Kanadoj prieš 1947 
m. sausio 1 d. Kitaip, gali 
įgyti Kanados pilietybę tik 
naturalizuodamasi. Bet jei
gu ji ir būtų Kanados pi
lietė, vistiek turi atvykti 
Rumunijos kvota, nes klo
tos numeriai išduoti paga/į 
gimtinę šalį.

Svarbu žinoti, kad 
da neturi kvotos,
nys, gimę Kanadoj ar kito
se Vakarų Hemispheres ne
priklausomose šalyse, gali 
vykti į Jungt. Valstybes be 
jokių kvotų suvaržymų, jei
gu tik prisilaiko visų kitų 
reikalavimų.

Common Council

Kana-
Asme-

LMS News and Views

LIEPOS 13 JULY
Jau laikas kolonijose samdytis busus vykimui 

į ši pikniką.

Light H ouse Grove
Station 23, East Hart lord, Conn.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Kviečiamc visus i šį grąžų pasilinksminimą.
Rengėjai

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmones neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kaiti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis
Ir ant kiekvienos dėžutes yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos- ii^’j: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve fdr Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis 'nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison1 Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief, 
šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Orrler ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

Toji žinia 
pažangiuosius draugus-es, 
tai buvo labai pažangus žmo 
gus, ir visą savo gyvenimą ko
vojo už geresnę ateitį darbo 
klasės žmonėms. Velionis Jo
nas jau buvo sulaukęs 71 me
tus ir visą savo gyvenimą 
daug dirbo dėl progreso, bu
vo Vilnies ir Laisvės ilgametis 
skaitytojas, ir darbininkiškos 
spaudos rėmėjas,
prie šių organizacijų : 
Side Lietuvių Piliečių 
Lietuvių Literatūros 
jos 39 kp. ir Lietuvių 
ninku Susivienijimo. Į šią šalį
Jonas Elinckis atkeliavo 1910 
m., jau atitarnavęs Rusijos 
caro kariuomenėje. .

Paėjo iš Panevėžio rėdybos, 
bet būnant pažangiu žmogum' 

.tapo persekiojamas Rusijos 
'caro žandarų ir turėjo apleis- 

i ti savo gimtąjį kraštą, ir apsi
gyveno Rygoje (Latvijoj), o 

i iš ten atkeliavo į šią šalį --j 
| Ameriką, ir visą laiką išgyve- 
j no Scrantone. Paliko Klidelia- 
’ me nuliūdime savo draugę 
; Domicėlę, sūnų Juozą, marčią 
Luis’ą, ir tris podukras — 
Oną, Moniką, ir Uršulę, ir 
tris žentus, ir 5 anūkus, kurie 
visi gyvena Irvington, N. J. 
Taip pat paliko ir dukterį Ele
ną, kuri gyvena Floridoj, bet 
tėvo laidotuvėse nedalyvavo, 
nes neturint jos adreso, nega
lėta duot jai žinios.

Velioniui Jonui prie karsto

drauge Jonai, sau 
kaip tu man visada 
kad męs neap leist u-
žibintuvo ‘'Laisvės”

Ilsėkis, 
ramiai ir 
kalbėjai, 
me mūsų
Qwrs tu būsi ir numiręs) to
dėl aš,, pildydamas tavo pra
šymą,) prįsiminiau keliems ju
dėjos draugams ir visi sutiko 
su' tavo paliktais žodžiais.

Dėl amžinos atminties Jono 
Elinckio ir užuojautos draugei 
Domicėlei .Elinckienei, mes 
dedame tau amžinos atminties 
vainiką, kur visi pinigai, eis 
“Laisvės” sustiprinimui. Seka 
vardai aukojusių :

Bensas (B a n i s 1 a u c k a s), 
P. Šlekaitis, R. Jenušaitis, J. 
Valukienė, I. Klevinckas, E. 
Geležauckienė, A. Petrus, M. 
GLuoksnienė, W. Medelis, Geo. 
Liepa, Ella Sakevičiukė, M. 
Čerkauskutė, ir K. Genys. -

P. Šlekaitis

(Tąsa nuo 8 puslapio)
middle week of the LMS Summer .Vaca
tion School, and at the same spot, Olym
pia ‘Park, Worcester, Mass.

We wholeheartedly endorse the time 
and the place. Many of the delegates, 
we feel can combine business with a 
bit of a vacation — thereby offsetting 
what may seem like big traveling ex
penses. We are proud of our Vącation 
School, and of the beautiful site given 
over to us by the Worcester -people for 
that 2-week period,- that we want many 
more Lithuanian-Americans to see it 
and enjoy it.

Noteworthy of the LMS district con
ference also was the,-start of the LMS 
School Scholarship campaign, by the 
delegates themselves donating $40. Lat
er that afternoon at the Laisvės Chorus 
Concert, our Connecticut friends raised 
$68 more, making a total of $108.

sent in $10, while the Women’s Club of 
Philadelphia donated $5.

We are very grateful to all our Lith
uanian friends for their unending sup-

$10,000 FONDAS
' PENNSYLVANIA CONTRIBUTES

• f

This month the <rfiarl bag brought 2 
sizeable additions to the LMS Scholar
ship Fund; LDS Br. 142 of Pittsburgh

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., P<
Telefonas Poplar 4110

(Tąsa nuo 1-mo. puslapio)
Kostancija Kalvelienė ....................
M’, ir J. Gutauskai...................................
K. Beniulis ........... ............ . .....................
Geo. Shimaitis............................. .
M. ir F. Morkevičiai ......... . .........i........
Klajofa Jonas .. . ..................... ................
A. P. Urentas....... . . .  •.........................
P. Sinkevičienė ...........,................... . . . .

J. T. Kaminskas...........
Elzbieta Tamulevičiūtė 
Maruška T. ....... . ........
Liuosybės Choras
A. čerkasas ..............   .•

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

K. Zlotkienė ...........
M. F. Bonevičia ...
M. Potsienė...........
O. Montelovietė ....
E. Kavolienė .........
Elena Rindzevičienė
J. Skirmontienė ...
F. Kaulakis...........
J. Mineikis......... . .
E. Podžiūnienė ....
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau iš

spausdinti, už tūip gražią paramą dienraščiui.
Dar turime ant rankų gražių davinių fondo reikalu. 

Tėmykite sekamose dienraščio laidose.
Laisves Adnunistradja

VACATION AT THE LMS SUMMER/ 
SCHOOL 7

Contributions alone cannot make a 
LMS Summer Vacation School. It is. 
the students, vacationers, guests, visit
ors, workers and faculty who are the 
heart and core of the LMS School.

This will be the fifth consecutive 
LMS School. This fact alone should 
be enough proof of the popularity and 
success of this camp venture. A low 
cost Vacation with educational features 
($50 full room and board and classes for 
2 weeks), plus congenial company with 
people with whom you have a common 
heritage, beautiful country surroundings 
plus the cooling refreshing waters of a 
large natural lake—all this just we alone 
can offer.

The LMS Vacation School starts Sun
day, July 6. The tipie for registratkįjk 
is now. If you have any questions, 
please write me for a School circulai.F 
All questions will be promptly answered.
--------------------------------------------------------------------------------------------- j---------------- ——-—

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!.

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dienraščio Laisves

Sekmadienį, Birželio 1 June, 1952
Slovak National Home Park, 6526 Holabird Avė.

Prie įžangos tikieto bus duodama dvi dovanos: I — $7.00, II—$5.00 
GERA MUZIKA ŠOKIAMS IR ĮVAIRŪS ŽAISLAI.

Muzika nuo 3 iki 7 P. M. Įžanga tik 5(fc.

Gerbiamieji! Kaip jau daugumui žinoma, šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
tarp žaliuojančių medžių ir žydinčių gėlių, kur visi besigėrėdami pavasario malonu
mu, smagiai praleisime laiką. Labai graži svetainė ir smagi muzika šokiams. 
Alus ir valgiai pirmos rūšies. — Maloniai kviečia visus RENGĖJAI.

KELRODI^: Iš Philadelphia, Pa. imkite Tcciią. No. 40 ir važiuokite iki Baltlinorės, privažiavę pirmų gafv<p- 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir 
žiavę tiltų laikykitės tiesiaia iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galiniu važiuoti 26th Si. 
karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite Į vakarus l/z mailės. O busas No. 20 Dundalk reikia imt! ant Balfitnorč St. 
ir jis priveža Iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kressbn St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, kurios tiesinai vėda j pikniko vietų.

4 Laisvė (Liberty) *<Seštadjen., 3|, Į952



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa) 
j^Kwk jų Ebenzėje?

u Birios statistiniais duomenimis, šiuo 
metu pas mus Ebenzėje 59 “žalieji” ir 
40 “juodųjų.” (Kriminaliniai kaliniai dė
vėjo žalią trikampį greta savo numerio. 
Juodą trikampį dėvėjo vadinamieji “so
cialiai pavojingi.” Mums nebuvo skirtu
mo tarp šių dviejų kategorijų, iš kurių 
vienodai buvo verbuojami žudikai.). Iš 
to skaičiaus apie 80 — banditai, kurie 
atitinkamai ir elgiasi; net jų “eiliniams” 
slegia sąžinę po kelias dešimtis nusikal
timų.

Galima manyti, kad ir tarp raudonų
jų trikampių (politiniai) yra žmogžu
džių — arba todėl, kad tie žmonės ištvir
ko čia, arba todėl, kad tai kriminaliniai 
kaliniai, dėdąsi politiniais. Iš viso susi
daro daugiau kaip 150 nusikaltėlių, ku
rie nuolatos lavinasi savo amato. Šie 
šimtas penkiasdešimt žmogžudžių tero
rizuoja septynis, aštuonis tūkstančius 
kalinių, dabar esančių Ebenzėje. Pasta
tyti svarbiausiųjų komandų priešakyje, 
prasiskverbę beveik į visų barakų admi- 
nįstra'ciją, gerai apsirengę, sotūs, jie yra 
iljfcrieji stovyklos šeimininkai.

Į šias padugnes linksta visos sociali
nės atmatos: įskundėjai, bailiai, degene
ratai, kurie įmanytų viską padaryti, kad 
gautų papildomą porciją sriubos. Šamo-, 
n ingai ar nesąmoningai ištvirkę, jie yra 
savo šeimininkų juokdariai ir kartu sa
vo valdinių tironai.

Tuo būdu kaliniai stovykloje patiria 
trigubą priespaudą: banditų su mundu
rais — esesininkų — tironiją, banditų 
— kriminalinių kalinių — tironiją ir jų 
lekajų tironiją.

Kadangi mums dažniausiai tenka su
sidurti su pastaraisiais, tai kaip tik jų 
paprastai visų labiausiai saugomės ir, 
gal būt, visų labiausiai nekenčiame.

Mums priešas numeris pirmas — tai 
esesinirV^i su Hansu priešakyje. Tai 
svarbiausia grėsmė, svarbiausias pavo- 
jtK. Jei būtų galirpa sunaikinti šį prie
šą, kalinių masė greitai nušluotų vidaus 
priešų' saujelę-.

Bet apie tai kol kas nėra ko nė galvo
ti. Neįmanoma taip pat kuriuo nors bū
du pulti ir tuos, kurie yra nacių režimo 
išlaikomi. Bet galima ruoštis šiam puo
limui. Tad pažiūrėkime, kokias pajėgas 
turi mūsų priešai.

Anoj-e spygliuotos vielos pusėje mus 
saugo apie 600 kareivių su esesininkų 
mundurais. Mes žinome, kad ne visi jie 
yra fašistai. Jų tarpe daug “senių” iš 
atsargos. Tikrų esesininkų, “grynakrau
jų,” menka mažuma. Bet jų yra daugiau 
negu pakankamai, jei turėsime galvoje, 
kad Hansas ir Pantera dviese kelia am
žiną baimę visiems savo žmonėms. Bet 
čia taip pat yra pirmoji pažeidžiama 
vieta. Čia mes ir turime smogti.

/jftovykloje yra 150 , nusikaltėlių. Jie 
stiprūs, pavojingi, bet jie turi savo silp- 
nj^ių. Tarp jų paplitusi konkurencija, 
pavydas, neapykanta, kaip ir visada tarp 
nusikaltėlių. Mes privalome tuo pasinau
doti. •**

Ir pagaliau visos kitos padugnės nuo
lat jaučia baimę, kad jų padėtis pasikeis 
į blogąją pusę. Tuos galima paskatinti 
laikytis, neutralumo, o gal ir pasiekti jų 
paramoš. Jiė, bijo jėgos. Vadinasi, mes 
turime* būti stiprūs.

Šiaip ar taip, ištrūkti iš džiunglių, į 
kurias mes patekome, yra tik vienas ke
lias — kova su plėšriaisiais žvėrimis, 
kurie čia atkakliai skelbia savo įstaty
mus.

Ginkis —arba tave suės.
Mums tenka vesti ir kitus mūšius. Pa

saulyje, kuf žmogaus gyvybe kabo ant 
plaukelio, kiekviena smulkmena įgyja 
didžiulę reikšmę.* * *

Praėjo keturiasdešimt dienų, kai iš
sikėlė sąjungininkai. Polo — Monmart- 
ro dainelių dainuotojas — kaip ir kas
dien vaikščioja po stovyklą, nes Polo vi
sada vaikščioja. Polo — tinginių kara
lius,. vienintelis toks.

Kas rytas po patikrinimo jis priside- 
Balprie komandų, einančių į stovyklos 
(waluves. Jis eina taip natūraliai, kad 
saltKalvių kapo mano, jog jis priklauso 
garažo brigadai, o garažo kapo laiko jį 
elektromonteriu. Iš tikrųjų Polo nedirba* 
nieko. Atėjęs į paskirtą vietą, jis įeina 
į b&tų dirbtuvę pas tėvelį Anri, ima ki

birą ir išeina vandens. Bet kibiras — tai 
tik taip sau, akims apdumti. Polo visą 
dieną vaikštinėja su kibiru. Kai tik kur 
nors pasirodo esesininkas, Polo eina į iš
vietes. Esesininkas nueina, ir Polo tęsia 
savo kelionę, slankioja iš vietos į vietą 
ir niekad negrįžta ten, kur jau buvo. Jis 
nepagaunamas. Kitomis dienomis jis ne
šasi ant peties kastuvą, kauptuvą, kar
tais jis stumia karutį. Šiandien jis žings
niuoja su 'gaire ir vaidina tikrą mati
ninką, sudarinėjantį stovyklos, planą. 
Praeidamas jis pašaukia mane:

—Ei! Brolau!
Aš prieinu prie jo.
— Amerikiečiai Versalyje!
— Kas tau sakė?
— Apie tai rašo šios dienos laikrašty

je.
— Netiesa.
— Kaipgi netiesa? Vadinasi, tu ma

ne laikai idiotu?
— Nė kiek, bet ši antis paleidžiama 

triskart per savaitę. Vakarykščiame ko-
• munikate apie nieką tokį nekalbama,

— Na, juk jūs visi tokie pat. Vadina
si, tu manai, kad bošai pirmieji praneš 
tau šią naujieną!

— Aišku, ne. Be. ligi Versalio dar rei
kia paimti kitus miestus. Kelias tolimas, i 
ir mes žinotume šį tą, o tuo tarpu ...

— O tuo tarpu?
-— Jie tebėra Kane!
Polo punkščia iš juoko. Jis tiesia ran

kas į dangų.
— Bet Kanas paimtas bent prieš tris 

savaites!
—Bet ne, ne, tai ne taip ..

— Tada sakyk tiesiai, kad aš kvailys.
— Ko tu ožiuojiesi?
—Še tau! Nenoriu su tavim ginčytis. 

Galima pamanytą kad jums patinka sė
dėti stovykloje.

Ir Polo įniršęs čiumpą savo gairę ir 
pastato ją toliau.

Jam tai praeis. Tegul raukosi. Kur 
kas sunkiau bus matyti prancūzų neviltį, 
kada jie sužinos, jog Paryžius, tariamai 
“paimtas” prieš savaitę, vis dar tebėra 
du šimtai kilometrų nuo fronto.

>»: * * f. .
, j

Praeina savaitės. Prancūzijoje vis dar 
tebevyksta kovos Normandijos maiše. 
Nacių spauda pakėlė triukšmą dėl Lon
dono bombardavimo pirmaisiais “Fau-I.”

Rusų fronte Raudonoji Armija pra
laužė vokiečių gynybą Oršos ir Vitebsko 
rajone ir įžengė į Lenkiją. Ji slenka Vis- 
los kryptimi. Vėl Rytų frontas artėja 
prie mūsų greičiau negu Vakarų. Bet li
gi mūsų dar toli. Daugelis stovykloje nu
siminė. ' '

— Jei. nesibaigs iki rudens, mums vėl 
teks žiemoti čia.

Ir vis dėlto Prancūzijoje, grumiamasi. 
Kasdien karo vadovybės komunikatai, 
skelbiami “Felkišer Beobachter” laikraš
tyje, praneša apie baudžiamąsias ekspe
dicijas visuose Prancūzijos kampuose: 
šimtai “banditų” sušaudyti Bretanėje, 
Centre, Pietuose, “teroristų” branduolys 
sunaikintas Oradure ...

Abejonių nelieka — prancūzų patrio
tai grumiasi ir atakuoja priešą užnuga
ryje.

Šiuo metu klausytis užsienio radijo 
transliacijų negalima, nes. prie inžinie
riaus čeko,. kuris, remontuoja esesininkų 
imtuvus, pasiųstas šnipas. Bartą. drau
ge su inžinierium ieško būdų, kad mes 
vėl galėtume gauti per radiją paskuti - 

‘ nes naujienas.
Mes visaip palaikomi e prancūzų dva

sią, įrodinėdami jiems, kad jei kasdien 
Prancūzijoje užmušami šimtai patriotų, 
tai užmuštų vokiečių, tur būt, tiek pat, 
jei ne daugiau. '

“Jei mūsiškiams duodami smūgiai, tai 
ir jie nelieka skolingi.”

* Vėliau, rugpiūčio pradžioje, jau vo
kiečių komunikatas pranešė mums nau
jienas. Krito Renas. Po kelių dienų mes 
perskaitėme miesto vardą, sukėlusį 
mums neaprašomą entuziazmą! Orlea
nas.

Mes ginčijamės, pasilenkę prie laik
raščio, kurį kasdien Žozefas gauna iš 
vieno meistro ir atneša mums pietų per
traukos metu.

Komunikatas praneša apie mūšį Pa
ryžiuje, bet nemini, kad sąjungininkai 
būtų įžengę į miestą.

(Bus daugiau)

Taikos kandidatai

lllinojaus Valstijos Progre-, 
šyvių Partijos .Nominacijų 
Komitetas jau sudarė ir pas
kelbė “sleitą.” Nepaprastai 
žymus pažangietis ir garsus 
visoje Amerikoje žmogus sta
tomas i lllinojaus gubernato
rius. Juomi yra Robert Morss 
Lovett.

Kiti kandidatai yra sekami;
Joseph Larvanettc — į ’gu

lį e r n a te r i a u s pa va d u o to j u s.
Norman Nebenzahl — į 

valstijos sekretoriaus vietą..
Irving Meyers — j valstijos 

prokurorus.
Marion Caligaris — valsti

jos iždininkus.
Lola Belle Holmes — vals

tijos revizorius.
O lllinojaus universiteto 

trustistų vietoms statomi: Lil
lian X. Frost, Majorie Kelley 
ir Florence Gowgeill.

Progresyvių partija smar
kiai. ruošiasi rinkimams. Rei
kia, kad ir lietuviai įsitrauk
tų į rinkimų kampaniją. Ypa
tingai pačioje Chicdgoje gyve
na daug lietuvių ir jų pasi
darbavimas dėl Progresyvių 
Partijos kandidatų turėtų 
svarbų vaidmenį. Rep.

Darbininkus apgavo, 
kompanija laimėjo

Pasirodo, kad per praėju
sius metus didžioji Interna
tional Harvester kompanija 
pasidarys iš darbininkų SL
OGO,000. Mat, unija turi su
tartį su kompanija, kad al
gos bu^ “pririštos” prie pra

gyvenimo kainų. Valdžios 
skaitlinės parodo, kad gyve
nimas centu kitu “atpigo.” 
Automatiškai darbininkų al
gos tiek pat nupuola. Ir taip 
iš darbininkų algų kompani
jos šėrininkų kišenėn suplauks 
ekstra SI,600,000 ! Koresp.

. —o—
Naudingos prelekcijos

Kas trečiadienio vakare 
per 8 savaites duodamos la
bai svarbios prelekcijos apie 
Tarybų Sąjungą ir abelnai 
tarptautinę situaciją.

Keturi trečiadieniai jau pra
bėgo, ir apie juos nekalbėsi
me. Susipažinkime kas žada
ma sekamais 4 trečiadieniais:

Gegužės 28: “Soviet Labor 
—• Free or Slave.” Prelekciją 
duos AFL unijos pareigūnė 
Miss Lee Candea, kuri praei
tą vasarą su Amerikos unijis- 
tų delegacija lankėsi Tarybų 
Sąjungoje.

Birželio 4: “
Realism” — dailininkas tapy
tojas Leo Tannenbaum.
Birželio 11: “Groat Peace ti

me Construction Projects of 
USSR” — Carles Burroughs, 
chicagietis, kuris 17 metų iš
gyveno Tarybų Sąjungoje.

Birželio 18: “The Moscow 
International Economics Con
ference”— Mandel Terman. 
ši bus paskutinė prelekciją iš 
astuonių.

Prelekcijos įvyksta ASP sa
lėje, 946 N. Clark st., 8 valan
dą trečiadienio vakarais. Jas 
rengia chicagiškis skyrius na- 
cionales organizacijas Ameri
can-Soviet Friendship. Rep.

Soviet Art and 1
i

MONTREAL, CANADA

siekiai ne.tholic

Naujalis Amerikos ambasadorius Maskvoje George 
F. Kennan (dešinėje). Paveikslas trauktas po to, kai 
Mr. Kennan Įteikė mandatą Tarybų Sąjungos preziden
tui Nikolai Švernikui (kairėje).

teismo keliu uždrausti arbit- 
racinei komisijai svarstyti 
kompanijos su darbininkais
nesusipratimus, Bet aukštes
niojo teismo teisėjas atmetė 
tokį kompanijos reikalavimą.

Automatiškai dalykai atši- f
dūrė arbitracijos rankose.
Suvalgyti Įrodymai

Pereitą savaitę kriminali
niam teisme provincijos polici
ja atsidūrė į visai keblią padė
tį. Areštavo 26 metų amžiaus 
jaunuolį J. P. Menard, kalti
nant jį pavogime iš Ville La; 
šalie kiaulinyčios 8 kiaulių. 
Teisėjas paprašė įrodymų, kuo 
policija vadovaujasi, kad jis 
pavogė, kur buvo atrasta 
kiaulės.? Detektyvas į tai at
sakė, jog policija mano, kad 
tų kiaulių jau nėra, jos bus 
suvalgytos. Jei taip, vadinasi, 
patys svarbiausi įrodymai 
prieš kaltinamąjį veikiausiai 
bus suvalgyti...

į gegužės 17 d., pagerbimui jų 
25-kių metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga, buvo su
rengta netikėta staigmena — 
balius.

Balius/buvo gražus ir gyvas. 
“Jaunavedžiams” buvo su
teikta daug linkėjimų ir prie
dui — vertingų dovanų.
Serga

Wiliasa liete Ališauskienė 
Royal Victoria ligoninėje ke
lios savaitės atgal aplaikė 
sunkią operaciją. Ligonė lai
mingai grįžusi namo, sveiks
ta,

Rosemontietė Marė šars- 
kienė irgi aplaikė operaciją. 
Dabar jau namuose, sveiksta.

Pranas Gyvis aplaikė opera
ciją. Ligonis randasi St. Ma
n’s ligoninėje. Taipgi jo mo
tinai padaryta operacija ant 
akių General ligoninėje. J.—

Veteranų žodis

Pereitą savaitę čia atsibuvo 
penkių dienų 14-ta Kanados 
Legiono (karo veteranų) kon
vencija. Iš visos Kanados da
lyvavo 1,100 delegatų-vetera- 
n;ų.

ši organizacija dominuoja
ma daugumu atžvilgių aukštų
jų karininkų ir jų
tiek padėti vien veteranams, 
bet kad, reikalui esant, juos 
panaudoti saviems tikslams, 
kurie nieko bendro neturi nė 
su veteranų, nė su visų Kana
dos žmonių reikalu. Lygiai to
kiu pat žvilgsniu buvo domi
nuojama ir atsibuvusi konven
cija.

Nežiūrint to, konvencija pa
rodė, kad veteranų dominuo
jama dvasia stovi už taiką, už 
žmo'nių gerbūvį, prieš reakci
ją. Keli pavyzdžiai: 1) Rezo
liucija verstino rekrūtavimo 
jaunuomenės į armiją taikiu 
laiku susilaukė ilgų ir plačių 
diskusijų, buvo taisyta ir per
taisyta, kol p^agaliąu žodis 
“konskripcija” buvo visiškai 
išimtas. 2) Rezoliucija priimta

yra ir iškaštingas, ir čia rei
kia visų darbo žmonių kaip 
moralės, taip ir materialūs pa
ramos. Lietuviai, kur proga ir 
reikalas pasitaiko, turėtų irgi 
paremti.

Didžiosios krautuvės, Du
puis Freres streikuojantieji 
darbininkai, vadovaujami Ca- 

Syndicate of Dupuis
Frere unijos, laikosi stipriai ir 
karts nuo karto išsivysto į 
smarkias demonstracijas, nes 
streikieriai susilaukia šiltos 
simpatijos ir iš kitų ypač orga
nizuotų u'nijistų darbininkų.

Neabejotina, kad* anksčiau 
ar vėliau šis streikas darbinin
kų ir bus laimėtas.
Teisėjas atsisakė uždrausti 
a r bit raciją

Pairus deryboms tarp Coca- 
Cola kompanijos ir jos darbi
ninkų, darbininkai pareikala
vo, kad jų reikalavimai būtų 
pavesti išspręsti arbitracijos 
komisijai. Kompanija siekėsi

Kaltinamasis neprisipažino 
kaltu ir jo teismas prasidės 
gegužės 28 d. .Tuo tarpu jis 
paleistas po $950 užstato.

“Baby shower” pare

Montrealiečiams plačiai pa
žįstama iš jaunų dienų Birutė 
Palardy-Juraitytė pasiruošusi 
neužilgo patapti motina — 
laukias kūdikio. Kad pagerb
ti ją ta proga, jos buvusios ir 
dabai’ esančios draugūs, gegu
žes 18 d., sesutės Jan mos šlu
boje surengė gražų baliuką — 
“baby shower” parę (tai jau 
trečias iš eilės, surengtas 
skirtingų draugių), dalyvau
jant kruopščiam būreliui mo
terų ir merginų.

Busimoji motina Birutė .bu
vo atatinkamai pagerbta, su
teikiant jai atatinkamų linkė
jimų ir dėl ateities šeimynos 
pritaikytų dovanų.
Guzevičiams staigmena

Artimųjų bičiulių iniciaty-j 
va, Jonui ir Julei Guzevičiam, I

Grand Rapids, Mich.
Gelgotų šeimos padėka

Mirus mūsų brangiajai Ve
ronikai Gelgotienei, daugelis 
Grand Rapidso lietuvių, taip 
pat ir kitur gyvenančių, pa
reiškė mums širdingą užuo
jautą, kurią mes giliai verti
nam. Mes tariame ačiū visiem, 
kurio prisiuntė gėlių ir kurie 
dalyvavo atsisveikinime su ve
lione, taip pat ir draugijoms, 
prie kurių Veronika priklau
sė .

Išreiškusioms užuojautą pei 
spaudą mes tai]) pat dėk a vo
lam. Ačiū ir L. Prūseikai už jo 
jautrią kalbą i’- laidotuvių. di- 
lektoiiams S. ir B. Barto.

Jūsų visų užuojauta buvo 
dideliu mums suraminimu.

Juozas Gelgota, 
Duktė Ruth, 
Sūnus Gediminas ir 
Marti Stella.

milžiniška balsų * dauguma, 
perspėjant Kanados valdžią, 
kad nacių buvusia generolas 
Kurt Mayer, kuris nuteistas 
už žudymą kanadiečių belais
vių jo komanduojamų nacių 
smogikų, nebūtų paliuosuotas 
iš kalėjimo .ir dar daugiau — 
kad nebūtų bandomas priskir
ti vėl prie vokiečių armijos, 
kaip gandai eina, kad Kana
dos vyriausybe ruošia tam ke
lią. 3) Siūloma rezoliucija, 
kad Darbo Progresyvė Parti
ja būtų uždrausta, buvo irgi 
atmesta milžiniška balsų dau
guma.

Šiais ir kitais klausimais ve
teranų žodis tvirtas, galingas 
ir gana teisingas pasakytas.
Streikai tebesitęsia

Apie 6,000 Dominion Texti
le darbininkų čia ir Valley- 
fielde jau 9-ta savaitė strei
kuoja. Juos vadovaują. United 
Textile Workers of America 
unija. Darbininkai pik lėto li
nijoj solidariai ir ryžtingai 
laikosi. Kompanija ir nebando 
gauti streiklaužių ir atidaryti 
duris, nes žino, kad darbinin
kai, priversti išeiti į streiką, 
jame laikysis iki laimėjimo ir 
strėiko jėga nesulaužys.

Tačiau1 toks ilgas streikas

LDS PRIEŠ - KONVENCIJINIS

PIKNIKAS
Rengia LDS 3-ji Apskritis, NevV Yorko ir New Jersey Valstijų

I

Sekmadienį, Birželio - June 1 d., 1952
Šio pikniko pelnas skiriamas finansavimui delegatų į LDS konvenciją. Dalyvaudami 
šiame piknike turėsite daug malonumo patys sau ir tuom pačiu kartu paremsite 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą.

I MILLERS GROVE
KENILWORTH, N. J.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS. UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI

Vartai atdari 12 vai. dieną. Įžanga 50 c. Asmeniui

DIRECTIONS: By Train: New Jersey Central 
or Pennsylvania Railroad train to Elizabeth 
New Jersey Broad Street Station. Take No. 28 
Kenilworth Bus Faitoute Ave. Route to Miller's 
Grove.

. /

By Car: From New York City through Hol
land Tunnel on Route 1 to upper Elizabeth, 
New Jersey. Turn right on Westfield, Ave. to 
Faitoute Ave. Turn right to Colfax Ave. West. 
Park is on corner of Colfax and Ashwood Ave.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 31, 1952



IŠ LIETUVOS

d. — LKP 
biuras, ap-

Istorijos dėstymas mokyklose
TELŠIAI, III-29 

rajono komiteto 
svarstęs istorijos dėstymą Ei
girdžių, Nerimdaičių ir Neva
romi’ septynmečių mokyklų 
vyresnėse klasėse, pažymėjo, 
kad Eigirdžių septynmetėje 
mokykloje direktorius Berisne- 
vičius, dėstydamas istoriją 
naudojasi pagalbine literatū
ra, vaizdinėmis priemonėmis, 
gerai perduoda dėstomąją 
medžiagą mokiniams sieja ją 
su šių dienų įvykiais.

Partijos rajono komiteto 
biuras nurodė į rimtus trūku
mus istorijos dėstyme Nerim
daičių septynmetėje mokyklo
je Mokytoja Gečienė mažai 
ruošiasi istorijos pamokoms,

LDS Pirmosios kuopos 
svarbus susirinkimas

Antradienį, birželio 3 d. į- 
vyks labai svarbus susirinki
mas L. A. Pil. -Klubo svetai
nėje, 280 Union Avė., Brook- 
l.vne. Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi nariai. privalo atsilan
kyti. Svarstysime LDS Centro 
Komiteto siūlomus planus 
šimtajam Seimui kas link 
taisymo konstitucijos dėl 
ėmimo senesnio amžiaus

De- 
pa- 
pri- 
na-

ne visuomet susidaro dėstomos J’’1.1 > didesnės apdraudos sky-
temos planą, pamokų metu 
neapibūdina, kas sukėlė vie
nus ir. kitus įvykius, pagrindi
ni dėmesį skiria datų ir vardų i 
atsiminimui, štai kalbant apie i 
senovės Romą ir krikščionybę 
reikiamai 
reakcinis 
vaidmuo.

Biuras 
džiausiąs
istoriją yra tas. jog dėstyto-į 
jai mažai nadojasi marksiz- I 
mo-leninizmo klasikų veika
lais išryškinant kiekvieną isto
rinį įvykį ir marksistiškai jį’ 
įvertinant.

Svarstytu klausimu buvo 
priimtas nutarimas, su kuriuo I
supažindinti rajono mokyto-1 tai pasvarstysime. Prot. sekr. 
jai. j M. Stakovas.

nebuvo nušviestas 
Šių laikų Vatikano

pažymėjo, kad di- 
trūk urnas dėstant

rių. Ir dėl pailginimo pilnos 
pašalpos ligoje nuo 144 dienų 
iki 216 dienų.

Nesvarsčius, 
skamba neblogai, 
pasvarstysime, tai 
me, kad tie planai nežada jo
kios naudos tiems nariams, 
kurie sumokėjo tą perviršį Į 
LDS fondus.

Jeigu pašalpų ir apdraudų 
fonduose yra pinigų perviršis, 
tai konstituciją reikėtų pertai
syti taip, kad suteikus kokį 
pagerinimą tiems nariams, 
kurie į tuos fondus sumokėjo.

Visi nariai atsilankykite,

e planai 
Bet jeigu 
pamatysi-

r—

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt.. . Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y 

Telefonai: Virginia 9-0842 ir .Virginia 7-4111-
je. J

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VICUNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
<>Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALE2ENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y
Telefonas Virginia 3-9700

Kviečiame j LDS pikniką šį 
sekmadienį, birželio 1-mą!

Pirmas šio sezono piknikas 
—gražiausias ir smagiausias— 
jau čia pat. Tai bus LDS Tre
čiosios Apskrities piknikas. 
Jis įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio 1-mą, Millers Grove, 
Kenilworth, N. J.

Gražiausiu jisai bus tuomi, 
kad įvyksta gražiausiuoju lai
ku, pavasarį. Ir smagiausiuoju 
dėl to, kad į jį atvyksta daug 
svečių iš visos plačios 
kės ir iš toliau.

T LDS piknikus atvyksta 
daug svečių dėl kelių priežas
čių : Jin keliauja visi gori savo 
organizacijos sargai LDS na
riai. Jie atsiveža šeimas, kai
mynus, draugus. Iš toliau at
vyksta visi, kurie mėgsta ge
ras pramogas ir progas su 
draugais susieiti. O kas gi ne
pasiilgo draugų ilgais žiemos 
mėnesiais, kuomet nepatogu 
toli važinėti? Gi dabar va-

žiuojantiems dar prisideda ir 
malonumas keliauti pavasario 
rūbais pasipuošusiais laukais. 
Taigi —

Visi į LDS piknikui birželio 
(Judo) 1-mą!

N. E. K.

a py Ii li

Kelrodis
Važiuojant New

Central ar Pennsylvania trau
kiniais, išlipkite Elizabeth, 
N. J., Broad St. stotyje ir im
kite 28-tą birsą į Kenilworth, 
Faitoute Avė., iki Millers 
Grove. Automobiliais ’ iš New 
Yorko per Holland Tuneli im
kite kelią No. 1 iki Elizabeth, 
N. J., sukite po tiesiai West
field Ave. iki Faitoute Avė., 
sukite po tiesiai Colfax Ave. 
West Park. Kampas Colfax ir 
Ash wood Ave. bus Millers 
Grove, pikniko vieta.

Kviečia, Komitetas.

Jersey

Tūkstantis motery lauke 
prašyti valytojos darbo

Miestinei Civil Service Ko- I pasamdė tiktai 465. Taigi, vil- 
misijai paskelbus, kad samdys 
moteris įstaigų raštinėms bei 
Išvietėms valyti, gegužės 27- 
tą prie įstaigos, 299 Broad- i 
way, New Yorke, sugužėjo 
apie tūkstantis moterų.

Daug moterų ten atvyko iš: 
vakaro. O pasiryžusioji arti
miausiu galimu laiku gauti • 
darbą Mrs. Melvin H. Grant, į 
40 metų, 247 Hancock St. gy-i 
ventoja, stojo pirmutinė eilėn i 
pirmadienio rytą. Ji atėjo pir-į 
rnadienio ryto 5:45, kad gau
tų pirmutinę aplikaciją antra
dienio priešpietį. Atsinešė ke-l 
dutę ir užkandžių.

‘‘Man to darbo labai reikia,” | 
sakė ji. “Aš turiu išlaikyti ! 
penkerių metų'amžiaus dukry-'■

lis maža ir šioms.
Kad būtų priimtos kandida

tėmis tiems darbams, moterys 
turi atlikti raštingumo ir svei
katos egzaminus.

Kas jas ten atvedė pulkais?

Vienos jų sakėsi tiktai iš 
savo uždarbio turinčios pragy
venti. Kitos turinčios užlaiky
ti ir šeimą arba bent prisidė
ti prie šeimos išlaikymo, nes 
“vyro, algos neištenką pragy
venimui dabartiniame visko 
brangume.” Tačiau bene di
džiausiu moterų nusiskundi
mu buvo, kad to amžiaus mo
terų (dauguma apie 4 0 metų) 
niekas nenori darban imti, 
samdo tiktai jaunas mergai
tes.”

Iš paskaitos apie
* kA

----------- JEI JUMS REIKIA-----------

GERU DAŽU
del.. IŠLAUKINIO DAŽYMO

Medžio, Cinderio Blokų 
Cemento, Stucco, Plytų

Ateikite - rąžykite - tdefonuokite dabar!

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ŠIE NAMAI

Gegužės 25-los popietį, Li
berty Auditorijoje1, Įvyko LLD 
1-sios kuopos rengtoji paskai
ta apie augmeniją. Paskaitą 
teikė kuopos narys, LLD 2-sios 
Apskrities pirmininkas A. Gil
man as. Jisai tą klausimą yra 
studijavęs Cornell Universite
to teikiamuose kursuose. Nau- 
jesniųjų’žinių dasideda iš kny
gų. O praktiką vykdo šeimos

«->RVoucrs

('out
Elat 0.29 
Paint" gal, _ 
REDIKA 1 .98 
PAINT 1 nil

FOUR- 
INCH 

PAINT 
BRUSHES

Triple Coat Exterior Q.90
6 gal.

Tiktai

-- - $1.00
ll. 1

V ado vau. j a si
gerai 
mokslo

ypačiai tiems, 
želius. Kad ji 
vuose dėmesio, 
klausimų.

Susirinkimui
J. Gužas paprašė dalyvius pri
sidėti lėšoms padengti. Prisi-

paruošta, 
patikrin
ių įdomi, 
turi dar-kurie

sukėlė klauso
mai rodė ga-rrai

pirmininkavęs

ruba, V. Kazlauskas, S. Sasna, 
K. Rušinskienė, A. Gilman. 
Po 50 c. : M. Wilson, A. Be
pirštis, V. Globičius, K. Bal 
čiūnas, D. Mažilis, S.- Titanis, 
G. Wareson. Smulkesnėmis $2.

Audringam lietui pilant iki 
vėlybo popiečio, publikos at
vyko nedaug. Del to sekamą 
dieną susitiktas 
klausė: “Kada 
ji paskaita?” 
sprendęs, kad 
dėl blogo oro.

prietelius 
Įvyks atidėto- 
Jis buvęs nu- 

rei kėši ą atidėti
Gailėjosi pra-

nepražuvo. Norin- 
pasi n a u d oti re i k etų 

popietį

leidęs.
Pask aita 

tiesioms ja 
rudeniop ruošti tam
bile kurioje kitoje miesto da? 
l.vje. !)• kituose apskrities 
miestuose galėtų ruošti popie
čius. Tas taip pat teiktų pro
gą pasitarti ir organizacijos

Filmos-Teatrai
Radio City Music Hall

n ali

Triple Coat Glosx Paint 0.80 kiekvienas 
gal.

Pirmiau ateisite, pirmini! patu r,a ilsi m<>.
Patelefonuokite jūsų užsakymų!

Pristatymas veltui j New Yorką, 
Bronx, Bropklyną ir Queens.

PAINT-POINT Products Co., Inc.
99 S. 6 St., B’klyn. Tel. ST. 2-4560

Netoli Williamsburg tilto 
Atdaru šeštadieniais iki 8:30 vakaro 

NEW JERSEY VALSTIJOJ
285 BROAD ST., NEWARK, N. J.

Tel. HUMBOLDT 2-6272
Reikalaukite didelio katalogo,' 

kur j pasiunėiame veltui.

WOODHAVEN: Dviejų šei
mų namas. Arti Forest Park
way stoties. 11 kambarių— 
penki tušti. Su centriniu šildy
mu. Kaina: tiktai $10,250.
-QUEENS VILLAGE: Vilkos 
šeimos atskiras namas Wi ga
ražu. Puikioj vietoj. 'Olotas 
30x100. Penki gražūs kamba
riai. Kaina: $10.450.
RICHMOND HILL: Dviejų 

šeimų namas. Abu apartmen- 
tai po tris kambarius. Gara
žas. Abu apartrnentai bus tuš- 

•ti naujam savininkui. Alie
jum šildomas. Kaina: $10,500.

REIKIA APARTMENTŲ

Turime daug tenantų užsire
gistravusių 
laukiančių 

' k a mokėti
i mėnesį.
nuomavimui, 
paskambinti,*o mes jums sura
sime tinkamus tenantus. šis 
jiatarnavimas savininkams nie
ko nekainuoja.

ORMAN & MICHELSON
Real Estate—Insurance 
111-15 Jamaica Avenue 

į Richmond Hill, N. Y.
Virginia 7-411 \T
Virginia 9-0812 z

mūsų raštinėje, 
a p artmen tų. Su t įn
iki $75 ir daugiau 
Turint apartmentą 

prašome mum

Laisvės įstaigoje lankėsi 
Martin Johnson iš Hartford, 
Conn. Apžvelgęs įstaigą, pasi
matęs su laisviečiais ir kitais 
savo prieteliais Richmond 
Hill gyventojais, svečias sa
kė, jog jis nesijaustų savo vi
zitą pilnai užbaigęs, jeigu ne- 
.pasveikintų Laisvės. Jis dien
raštį pasveikino su $10 Lais
ves fondui. B-tč.

Sukto kelio galas
Areštuota Rockaway Beach 

gyventoja Mrs. Margaret IL 
Lang, kaipo apgavikė. Ji bu
vusi išsidirbusi sistemą pirkti 
drabužius su “charge acount.”, 
Pirkimams pristatyti pasirink- 
davusi svetimus antrašus ir 
visuomet būdavusi ten atvež
tus pirkinius priimti. Bet nie
kas jos ton neberasdavo, kada 
reikėjo už tuos pirkinius už
mokėti.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingas wire lath & scratch 
man. Išlaukinis - Exterior darbas 
prie senų namų, su truck’d. Kreip
kitės: N. Y. Bond Stone Corp., 1791 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

(102-107)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Utražyklt Laisvę Savo Draugui-

Kas nors galėtų pamanyti, 
jog tuose darbuose laukia ko
kia nors auksinė laimė. Tačiau 
mokestis nei vienos milijonie
re nepadarys — mokama $2,- 
110 iki $2,290 metams.'Nepil
no laiko darbuose, už 30 va
landų savaitę, moka $1,500 
metams. Jas vyriausia traukia 
tas, kad darbas nuolatinis, 
kas mėnuo ateina nors šiokios 
tokios pajamos.

Gavimas, išpildymas apli
kacijos dar nereiškia gavimą 
darbo tuojau ar bent kada ar
timoje ateityje. Artimu laiku 
progą gaus tiktai 37. -Joms 
lėks laikinai buvusių 
darban ne per Civil 
Komisiją.
Panašus aplikančių 

sias sąrašas buvo 
1948 metų gegužės
Aplikacijas padavė 2,038 mo
terys. Bet per tą visą laiką, 
iki šių metų gegužės 6-tos,

nė

per 
su-

įdomi statistika. Niekas 
pasako, niekas nesirūpina, 
ko moterys turės gyventi 
likusius 25 metus iki joms
eis 65 metai, kad galėtų gau
ti senatvės pensiją. Dar ar
šiau baugina klausimas kur 
gauti pensiją? Mat, pensija 
kol kas temokama tiktai 
tiems, kurio dirbo ii’ kurių 
uždarbio tūlą nuošimtį išskai
to iš algos (dabartinis nuošim
tis yra vienas ir pusė, o 1954 
metais pakels
čių). Pensija temokama 
pagal buvusį ^uždarbį.

D a u g m e n i š k a i pardavinė
janti bulves Phil. Peck & Co. 
firma New Yorke’ traukiama 
teisman už ėmimą aukštesnių 
kainų, negu valdžia leido.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6233

paimtų
Service

paskiau- 
sudarytas 

mėnesį.

Smarkaujantis amerikonas 
pakliūva intrigon Haiti!

“LYDIA
BAILEY”

žvaigždžiuoja
DALE ROBERTSON 

ANNE FRANCIS 
ir scenoje:

Alan Dale—jaunas dainų žvaigždė 
Florian Zabacli, Swing smuikinink. 
ROXY 7th Ave. ir 50th St.

' IIAIHO CITY MUSIC IIAI.I.
Showplace of the Nation Rockefeller Center

“LOVELY TO LOOK AT”
itarrino

Kathryn GRAYSON • Red SKELTON • Howard KEEL 
MARGE and GOWER CHAMPION . ANN MILLER

Color by TECHNICOLOR
An M-G-M PICTURE

ON STAGE: “COSMOPOLITAN"—Gala now revue produced 
by RumoII Markert with the Rockette», Corps de Ballet, Choral 
En»emble and Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Padėkos žodis

nuošim
ti k ta i

Marge ir Gower 
Ann Miller, Zsa 

ir Kurt Kaszmar. 
gamintai Metro- 

stu d i jose,

“Lovely to Look At, 
■ ja muzikališka filmą, tochni- 
ispalvė, pradėta rodyti šiame 
teatre gegužės 29-tą. žvaigž
dinėse rolėse K airy n Grayson, 
Rod Skelton, Howard Keel. Ir 
dalyvauja 
Cham pion, 
Zsa Gabor

Filmai,
Gold wyn-Meycrs.
medžiaga imta iš vaidinto ant 
Broadway veikalo “Roberta.” 

Didžiojoje scenoje taipgi 
naujas spektaklis “Cosmopoli
tan,” su “Serenade of Stars.” 
Vaidina šokėjai Mario and 
Floria, dainuoja Patricia Ray- 
noy. Ir dalyvauja visas teatro 
baletas, choras, orkestras.

Roxy Teatre

širdingai dėkoju visiems — 
draugėms ir draugams, —ku»

Atminimų Dieną .pradėjo 
rodyti 20th Century-Fox nau
ją technispalvinę filmą “Ly
dia Bailey.” Vyriausiose rolėse 
Dale Robertson ir Anne Fran-

rie aplankė mane sergant, ( eis. Ir yra būrys kitų gerų ai
goninėje, taip - pat namuose. 
Dėkoju už puikias gėles, dova
nas bei laiškus: M. Norgėla, 
Stripeikiams, A. V. Nevins- 
kams, J. O. Babarskams, J. 
Klimui, D. Skernevičius, Bi- 
kulčiams, U. Balas, C. Tha- 
mas, V. Kazlauskienei, C. Ra- 
dzik, P. Zikus, J. Purvėnams, 
A. Gash, Aleknams, A. Petru
lis. Ir visiems už suteikimą 
moralės pagalbos vienokiu ar 
kitokiu'budu, kuris man padė
jo "greičiau pasveikti.

Natalie Nagulevičiūte.

torių. Teatras visuomet turi ir 
asmenų veiksmus scenoje.

Filmą vaizduoja amerikoną 
nu vykusį į Haiti. Kaip jau į- 
prasta filmose, ten jis susitin
ka sunkumų. Bet— kasgi ma
lė, kad amerikonas juos nenu
galėtų, kad jis nepasiimtų sau 
gražiausią mergelę!

Stanley Teatre
Teberodoma filmą “The 

New Israel.”

Spekuliantai 
m n ant kainų 
valdininkų ne 
dinimą bausti 
turgaus kainų,

m u r-bulvėmis
stabilizacijos 

tiek už pagąz-
dėl juodojo 

kiek, pyksta uz
ai, kad nevienodai traktuo- 
a: vienų vardus skelbia 
pandoje, kitų. ne.

Gegužės 27-tą, dviejose 
I 

skirtingose nelaimėse, užmuš
ti du miestinių važiuotės lini
jų darbininkai, Michael Žalo
ta ir Albert Kasofsky.

<0

<!>

<t>

<t>

<0

<0

<0

<0

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

1

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

<♦>

>

<0

<0

<0

<0

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. ? y 

Tel. EVergreen 7-6368 \ F
VALANDOS:

9—12 ryte; Vakare
Penktadieniais vMeryta

6 pusl.-LaisvS (Liberty)-šeštadien., Gegužes-May 31, 1952




