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KRISLAI
Mūsų darbštieji draugai. 
Ko jie taip rėkia? 
Pasikeitusios sąlygos.
Ko norime, o kas galima.

Rašo A. Bimba

Britų toriai laimi 
rinkimus, jie tarės 

skaitlingą daugumą

Tikslas: $10,000

Laisvės Fondo
■■■ ----------------

Praėjusį savaitgalį įvykę 
Lowellyje, Montell oje ir Nor
wood e parengimai Laisves 
Via ūdai davė dienraščiui gra
žios ^paramos.

Šį sekmadienį įvyks paren
gimas Lawrence, 
bejoju, jog ir šis 
pavyks.

Visas dalykas 
žmones, norinčius 
kių gerų draugų mes turime 
visoje Naujojoje Anglijoje. Jie 
gerai pasirodo kiekviename 
Laisvės vajuje.

Šiame dešimties tūkstančių 
dolerių fondo vajuje jau esa
me gerai persiritu per pusę. 
Bet taip pat jau daugiau kaip 
pusė ir laiko prabėgo. Turime 
dėti visas pastangas, kad va
jus pasibaigtų laiku 
niausiu laimėjimu.

Mass. Nea- 
parengimas

sukasi apie
veikti. To-

SU

išeinąsRytinėje Vokietijoje 
laikraštis, pavadintas 
mui tėvynėn.’’ Jame nuolatos 

raginami pabėgėliai grįžti 
haVnuo pas savuosius.

J(^k tai labai gražus daly
kas. Tarybinė vyriausybė, ma
tyt, nori išgelbėti kiekvieną 
paklydėlį, padėti jam sugrįžti 
tėvynėn. Atrodo, jog už tai 
reikėtų tokį žygį nuoširdžiau
siai visiems pasveikinti.

Deja, taip nėra. Lietuviškoji 
reakcinė spauda muša trivogą 
ir minėto laikraščio šūkius vi
saip paneigia. Ji, mat, baisiai 
nenori, kad karo audrų išblokš- 
ti iš savo namų žmonės susi
rastų kelius atgal į tėvynę.

Londonas. — Konservato
rių partija laimėjo Britani
jos parlamentinius rinki
mus. Einant spaudon penk
tadienį, galutiniai rezulta
tai dar nebuvo žinomi, bet 
buvo aišku, kad konserva
toriai turės skaitlingesnę 
daugumą parlamente, negu 
turėjo iki šiol, gal apie 70 
deputatų, o gal ir daugiau. 
Senajame parlamente kon
servatoriai turėjo tiktai 17 
deputatų daugumą.

Kelios valandos po balsų 
skaitymo pradėjimo, Darbo 
Partijos sekretorius Mor
gan Phillips pareiškė, kad 
“Mes nepasieksime to bal- 

, sų skaičiaus, kurio tikėjo
mės.”

Balsus pradėjo skaityti 
ketvirtadienio vakare ir 
skaitė iki vidunakčio, at
naujino penktadienio rytą. 
357 rinkiminės apskritys 
paskelbė rezultatus. Iš vi
so yra 630 apskričių. Bal- 

i savo nedidelis nuošimtis 
turinčių teisę balsuoti: tik
tai apie 75%. Konservato
riai pirmu apskaičiavimu 
buvo surinkę 7,620,110 bal
sų, darbiečiai 7,307,800, li
beralai 323,993, komunistai

99,631. Pirmais praneši
mais, komunistai neišrinko 
jokio deputato.

Darbiečiai sakė, kad rin
kiminių apskričių rubežių 
pertvarkymas, pra vestas 
trumpas laikas prieš rin
kimus, žymiai padėjo to
riams.

Pranešama, kad 1 Attlee 
laimėjo savo vietą parla
mente, taipgi laimėjo Be- 
vanas.

Pietų viesuluose

115 žuvo, apie
600 susižeidė

Kan. — Viesulas- 
kuris nusiaubė ke-

Vajaus Eigoje
John Patkųs, New Haven, Conn., prisiuntė blanką 

ir $42.00. Aukojo:
Jonas Patkus .................... .........
A mile ir J. Miller......................
Margaret Valinchus ..................
Bronė Wikšrienė ........................
A. Buchonienė (Middletown) ..
Laisvės skaitytojas •.. ...........
Antosė Sholunas (West Haven)
Anthony Miller ...........................
Anthony Makulis ........................
Frank Cancris ...........................
Poor John Restaurant ...............

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

bet- 
mili-

Žinoma, kad Vakarinės Vo
kietijos ginklavimas ir trauki
mas į Šiaurinio Atlanto Sąjun
gą griežtai pakeičia visą situ
aciją ne tiktai Europoje, 
ir visur kitur. Vokiečiu
tarizmo atgimimas sudaro 
rimčiausią pavojų visam pa
saulinės taikos reikalui.

Todėl neišmintinga būtų rei
kalauti, kad socialistiniai kraš- 

nekeistų savo tarptauti
niuose santykiuose gairių. Jie 
iW'naujo turi peržiūrėti, per
kratinėti visus naujausius fak
torius. Jie negalėjo ir negali 
laukti, kad koks nors pakilęs 
naujas vokiškas id įjotas pra
dėtų prieš juos blitzkrygą.

Štai kuomi reikia aiškinti 
sudarymą socialistinių kraštų 
militarinio štabo bendrai gy
nybai. Bent jau dalinai, man 
atrodo, tuo pačiu reikalu 
sieina aiškinti ir Tarybų 
jungos vadovybės kelionę 
goslavijon.

Visur matome pastangas nu
matyti naujus pavojus ir už
bėgti jiems už akių.

Argentinos policija areštavo 
125 klerikalus-riaušininkus

Buąnos Aires. — šešiose 
provincinėse Arg e n t i n o s 
sostinėse klerikališki ele
mentai surengė uždraustas 
demonstracijas prieš val
džią. Kuomet policija ban
dė demonstrantus išvaikyti, 
jie vietomis kėlė riaušes. 
Aktyviškiausieji riaušinin
kai buvo taip vadinamos 
Katalikų Akcijos nariai.

Policija suėmė apie 125 
asmenis.

Klerikalų išstojimai pra
sidėjo, kai pasibaigė Te 
Deum ceremonijos ryšyje 
su nepriklausomybės 145- 
tomis metinėmis. Mendo- 
zoje kunigas po ceremonijų 
iš sakyklos atsišaukė į ti
kinčiuosius “išeiti į gatves, 
kaip katalikai, jei tas ir 
kainuotų j u m s gyvastį,” 
kas reiškia — demonstruo
ti prieš valdžią.

pri-

Ju-

k Kažin kodėl tūli žmonės nė
ję nori ar nepajėgia įsidėti gal

von tą faktą, jog mes gyvena
me šaltojo karo laikus, jog ne 
Viskas galima pasiekti, ką no- 
rfiby pasiekti.

Paimkime daugelio troški
mą pamatyti Lietuvą. Dauge
lis norėtų tučtuojau važiuoti. 
Bet juk turėtų būti kiekvie
nam aišku*, jog to troškimo pa
tenkinti negalima. Durys už-

Japonija ir Tarybų Sąjunga 
pradės derybas Britanijoje

Londonas.—Birželio pir
mą dieną čia susitiks Tary
bų Sąjungos ir Japonijos 
atstovai. Jie derėsis dėl 

| normališkų diplomatinių, 
prekybinių ir kultūrinių 
santykių įsteigimo.

(tarytos abiejose pusėse. Ir, 
man atrodo, jų neatidarys vie
na kuri pusė. Atidarymas ga
lės įvykti tiktai pasėkoje susi
tarimų. Bet tokių susitarimų 
kol kas nesimto.

Todėl mums, paprastiems 
žmonėms, prisieina būti kan
triais ir laukti geresnių laikų.

Udall, 
tornadą, 
tarias valstijas Vidurvaka- 
rių Pietuose, paliko bent 
115 užmuštų ir nuo 600 iki 
700 sužeistų. Penktadienį 
tikslus nukentėjusių skai
čius dar nebuvo žinomas, 
nes vis naujų pranešimų 
atėjo iš mažesnių vietovių, 
kurios buvo atkirstos nuo 
likusio pasaulio: visos te
lefono ir telegrafo vielos 
buvo nutrauktos.

Viesulas prasidėjo Texa- 
se ir nusiaubė Oklahoma, 
Kansas ir Missouri dalį. 
Udall, Kansas, kuris turi 
apie 500 gyventojų, pilnai 
sunaikintas. Vien šiame 
miestelyje žuvo 58 žmonės.

15 lakūnu žuvo, kai jų 
didelis B-36 snrusminis 
(jet) orlaivis pateko i vie
sulo tornado kelią. Orlai
vis nukrito ir sudužo.

Kiti miestai ir miesteliai, 
kurie nukentėjo, yra Gen
da Springs, Pittsburgh, An
tonio, Leavensworth ir Mil
wood Kansase; Durant, 
Erick, Shattuck. Mayfield, 
Camargo, Leedi, Taloga, 
Deer Creek Oklahomoje.

Gelbėjimo darbuose ben
dradarbiauja Raudonasis 
Kryžius, Civilinio Apsigy
nimo junginiai, policija, 
gaisrininkai,- kariškiai.

■  ,

Penkios vaistų firmos dabar 
jau sutiks su kontroliavimu

Washingtonas.— Penkios 
vaistu firmos, kurios gami
na Saiko skiepus prieš vai
kų - paralyžių, jau sutinka 
su griežtesne valdiška kon
trole. Iki šiol tos firmos 
teigė, kad prailginta kon
trolė joms kainuotų dau
giau. pinigų. Pats daktaras 
Saikas turėjo įsimaišyti, 
kad įtikinti laboratorijų sa
vininkus, jog be griežtesnės 
kontrolės negalima apsieiti.

Tik viena firma, Pittman 
Moore kompanija, Zions
ville. Ind., dar nesutinka 
pasiduoti kontrolei.

Daktaras Salk pareiškė, 
kad nuo dabar galima ti
kėtis didesnio saugumo 
skiepuose.

Nuo atskirų asmenų ir grupių gauta sekamai: 
J. Grybas parvežė iŠ Norwood, Mass.......... $160.00
D. M. Šolomskas parvežė iš Lowell, Mass. ... 127.50

. (Vardai tilps korespondencijoj)
Nuo gegužės 1 d. koncerto, Cleveland, Ohio

(per J. Krasnicką) ..................................
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis (per DMŠ) 
Pittsburghietis...................................................
V. Kaminskienė, Binghamton, N. Y.................
Frank Zavis, Bethlehem, Pa.............................
9-ta Apskritis (per Gudeliauskienę),

Collinsville, Ill. ..........................................
Iz. ir H. Vėžiai, Binghamton, N. Y. .............
Frank ir Mary Imbrasai, Pittsburgh, Pa........
Anna Zalner, Philadelphia, Pa. .....................
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y.......................
J. Kaulinis, Huntington, L. I...........................
Mrs. S. Ockaskis, Grand Rapids, Mich..........
St. Orda, Pittsburgh, Pa..................................
Helen Ragauskas, Minersville, Pa.....................

20.13 
15.00 
12.00 
10.00 
10.00

10.00 
5.00 
5.00 
3.30 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

Iš anksčiau gauta $5,173.68. Dabar gauta $428.93. 
Viso įplaukė $5,602.61. Dar reikia $4,397.39.

Dėkui visiems, kurie taip gražiai parėmė dienraštį 
Laisvę. Dar ne visas blankas gavome atgal. Prašome 
pasidarbuoti, nelaikykite blankų prie savęs.

Laisvės Administracija

Sovietai oficialiai 
priėmė kvietimą į 
4-rių konferenciją

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Molotovas įteikė notas 
Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos ambasado
riams, kurie buvo paprašy
ti ateiti į jo raštinę. Tose 
notose Tarybų Sąjungą ofi
cialiai priima kvietimą da
lyvauti taip va d i n a m o j e 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoje. Bet Tarybų Sąjun
gą notose taipgi išreiškia 
savo nepasitenkinimą kai 
kuriais kvietimo reikalais.

Notos sako, kad Ameri
ka, sutikdama dalvvauti to
kioje konferencijoje. kalba 
apie “derybas iš stiprumo 
pozicijų,” kas - reiškia, kad 
ji yra pasirengusi konfe
rencijoje daryti spaudimą, 
kas nesupuola su geravaliu 
konferavimu.

Tarybinės notos siūlo, 
kad konferencija būtu lai
koma Austrijoje. Kaip yra 
žinoma. Amerikai Austrija 
nepatinka kaip vieta.

Tuo pačiu laiku, kai Mo
lotovas įteikė notas 3 am
basadoriams, Francūzijos

ambasadorius Jean Leroy 
jam įteikė nota savo val
džios vardu. Manoma, kad 
Prancūzija pasiūlė Lausan
ne, Šveicarijoje, kaip dery
bų vieta. C-

Keturių Didžiųjų konfe
rencija tokiu būdu dabar 
yra nutartas dalykas, nors 
dar lieka susitarti dėl de
taliu. c

NEIŠEIS ANTRADIENIO 
LAIDA

Kadangi pirmadieni yra 
kapų puošimo diena (Me
morial Day), “Laisvės” an
tradienio laida nebus išleis
ta.

/• , 
20,000 masiniame mitinge 
prieš rasizmą P. Afrikoje

Johanesburgas. — Apie 
20,000 negru ir baltųjų da
lyvavo bendrame protesto 
mitinge prieš rasizmą mie
sto rotušės salėje. Mitinge 
kalbėjo negrų ir liberališkų 
baltųjų organizacijų- atsto
vai.

Chruščiovas ragino 
Jugoslaviją grįžti į 
buvusią santarvę

Belgradas. — Čia prasi
dėjo derybos tarp Tarybų 
Sąjungos vadų Bulganino, 
Chruščiovo, Miko j ano ir ki
tų su Jugoslavijos vadais,- 
Titu ir jo ministrais. Prieš 
deryboms prasidedant, Ta
rybų Sąjungos komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Nikita Chruščiovas 
aerodrome pasakė trumpą 
sveikinimo kalbą, kuri buvo 
perduota per Jugoslavijos 
radiją.

Nenori jo akcijų

Unija. atmetė 
Fordo sifilymą

Detroitas. — Auto dar
bininkų unija, UAW-CI0, 
atmetė Fordo kompanijos 
siūlymą dėl naujo kontrak
to. Unija reikalauja ga
rantuotos metinės algos. 
Fordas vietoje to siūlo par
davinėti unijistams akcijas 
papiginta kaina, kas juos 
padarys “partneriais.” Uni
ja ia pasiūlvmą griežtai at
metė. “Pasiūlymas yra me
lagingas, neteisingas ir ne
priimtinas,” sakė unija.

UAW - CIO direktorius 
Fordo fabrikuose K e n n 
Bannon pareiškė, kad pa
siūlymas pardavinėti akci
jas (šėrus) yra trupinių pri
metimas darbininkams. Iš tų 
akcijų pelno jiems būtų visai 
maža, o deryboms atėjus, 
Fordas sakytų: “Jūs patys 
esate savininkai kartu su- 
manimi, jūs negalite prieš 
save streikuoti.”

Prancūzai priversti siųsti

Jis sakė, kad tarybiniai 
vadai atvyko Jugoslavijon, 
kad stiprinti gerus santy
kius tarp šių dviejų šalių ir 
pasaulyje bendrai. Jis taip
gi sakė, kad skilimas tarp 
Jugoslavijos ir socialistinių 
šalių bloko buvo Berijos ir 
kitų vėliau nubaustų ele
mentų kaltė. Jis primine, 
kad bendri marksizmo-leni
nizmo pagrindai, bendros 
revoliucinės tradicijos, taip
gi artimi tradiciniai ryšiai 
tarp Jugoslavijos tautų ir 
Tarybų Sąjungos tautų, 
reikalauja, kad Jugoslavija 
grįžtų i bendradarbiavimą 
su Tarybų Sąjunga, — į bu
vusią santarvę.

Chruščiovas pradėjo svei
kinimą sekamais žodžiais:

“Brangus Drauge Tito, 
valdžios nariai ir Jugosla
vijos komunistų lygos va
dai, brandūs draugai ir pi
liečiai: Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo. Tarybų Sąjun
gos valdžios, komunistų 
partijos centralinio komite
to ir tarybinių žmonių var
du aš sveikinu jus ir šlo
vingos Jugoslavijos sosti
nės, Belgrado, darbininkus 
ir visas broliškas Jugosla
vijos tautas.”

Jis priminė Sovietų ir Ju
goslavijos bendradarbiavi
mą kare prieš nacizmą, kaip 
tarybinės ir Jugoslavijos 
jėgos kartu išlaisvino “se
nąjį slavišką miestą, Bel
gradą.”

Po Chruščiovo kalbos Ti
to, Bulganinas. Chruščio
vas viename automobilyje, 
ir likusieji vadai ištisoje 
virtinėje kitų, vyko i Bel
grado centrą, kur didžiu-

savo NATO diviziją Alžyras lės minios juos sveikino.
Paryžius. — Francūzijos niai^vadai“^^]-^ vainiką 

valdžia na skelbė kad nh.. • i__ • - _ - _
Penktadienio rvtą tarybi-

o

valdžia paskelbė, kad ji< 
siunčia į Alžyrą vieną savo 
diviziją, kuri iki šiol rado
si po bendra NATO koman
da. Francūzija buvo pri
versta tai daryti, nes suki
limai prieš ją arabiškuose 
Šiaurės Afrikos kraštuose 
vis labiau plečiasi. Ta di
vizija dabar randasi Vaka
rų Vokietijoje. Manoma, 
kad francūzai neįstengs at
pildyti savo jėgas NATO 
tinkle.

Francūzijos premjeras 
Faure buvo laikraštininkų 
klaustas, ar vyriausias NA
TO komandierius, genero
las Gruentheris, sutiko su 
tuo žingsniu, 
taip,” atsakė 
sprendžiama, 
komandierius 
tinka su. tuo žingsnių.

karinėse kapinėse, o ta pa
čią dieną prasidėjo dery
bos.

Paskutiniai

“Manau, kad 
Faure. Iš to 
kad NATO 
ne visai su-

Roma. — Daktarai sako, 
kad popiežius sveikesnis, 
negu buvo per paskutinius 
kelerius metus.

pranešimai
Jakarta. — Indoneziios . 

valdžia paskelbė, kad jos 
komisija baigė tyrinėjimą 
apie Indiios orlaivį, kuris 
nukrito Kinijos jūron, kai 
vežė Kinijos delegatus i 
Bandungo konferenciją. 16 
asemnu tada užsimušė, 8 jų 
kinai delegatai.

Indonezu komisija sura
do, kad orlaiviu buvo pa
talpinta bomba su laikrodi
niu mechamanizmu. Tas 
buvo padaryta Hong-Kon
ge. Kinija jau anksčiu kal
tino, kad amerikiečiu ir 
Čiango agentai ta atliko.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šilčiau.

)
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APIE EGZAMINUS
MŪSŲ ŠALYJE ir kitur šiapus ekvatoriaus neužil- 

gp prasidės vasara.
Milijonams jaunų žmonių birželio mėnuo yra egzami

nų mėnuo. Tuo sielojasi ne tik tie, kurie mokyklinius 
egzaminus turės praeiti, bet sielojasi ir jų tėvai. Kiek
vienam svarbu, kad jo sūnus ar dukra “nebūtų pasku
tinis,” kad jis sėkmingai praeitų egzaminus.

Laimingi tie, kurie turi proga mokytis ir praeiti 
egzaminus! Didesnioji pusė senosios kartos Amerikos 
lietuvių darbininkų tos progos neturėjo.

Šį straipsni mes rašome kažin kaip paveikti kito 
straipsnio, tilpusio mūsų tėvų krašto, Lietuvos, spaudo
je, Vilniaus “Tiesoje” (š. m. balandžio 28 d).

Lai būva leista mums paimti kai kurias to straips
nio ištraukėles. Skaitome:

“Mokyklų gyvenime artėja svarbus laikotarpis — 
egzaminai, šiemet respublikos mokyklose egzaminus 

.laikys daugiau kaip 333 tūkstančiai moksleivių, jų tar
pe—šeši su puse tūkstančio abiturientų. Visose respubli
kos mokyklose įtemptai dirbama, kad būtų sėkmingai 
užbaigti mokslo metai, išeita ir pakartota visa valstybi
nių programų numatyta medžiaga, gilinamos mokslei- <* * • • v • • « «vių žinios.

Pagalvokime, ką visa tai reiškia. Daugiau kaip 
„333,000 lietuvių tautos sūnų ir dukrų šiemet bus baigę 
septynmetes pradžios mokyklas arba gimnazijas. Aukš
tųjų mokyklų studentai, busimieji inžinieriai, gydyto
jai, mokytojai, agronomai ir kitokie, švietėjai čia ne- 

~priškaitomi. O tokių bus tūkstančiai.
“Tiesa” kai- kurias mokyklas kritiku'oja už tai, kad 

•‘ jose yra apsileidimo, bet kai kurias giria, statydama 
^pavyzdžiu kitoms mokykloms .

“Tiesa,” beje, šitaip atsiliepia į tuos, kurie ruošia 
'• moksleivius egzaminams:

“Tarybinė mokykla turi išleisti į gyvenimą gerai 
‘ paruoštus darbui, idėjiškai užsigrūdinusius, morališkai 

tvirtus jaunus žmones. 'Laiko iki mokslo metų pabaigos 
!iko jau nedaug, bet mokamai organizuojant mokymo- 

’"auklėjimo darbą, per likusį laikotarpį galima ir reikia 
daug nuveikti. Uždavinys yra šiuo metu ypač stiprinti 
dalykų dėstymo idėjinį ir metodinį lygį, stiprinti ry
šius su praktika. ' Svarbu gerai, kūrybiškai pakartoti 
išeitą medžiagą, atkreipiant dėmesį į svarbiausius, es- 

... minius klausimus, nesuvedant visko į mechaninį atga
minimą to, kas išmokta. Ruošimuisi egzaminams turi 

, būti pajungtas visas užklasinis darbas, ypač darbai mi-
• čiurininiuose sklypuose ir kitos mokymo-auklėjimo prie-

• monės. Labai svarbu gerai derinti moksleivių darbą 
‘ ir poilsį, neperkrauti jų namų darbais ir kitomis užduo
timis. Labai jautriai, individualiai reikia dirbti su at

siliekančiais moksleiviais, teikti jiems konkrečią pagalbą. 
.Daug padės ruošiantis egzaminams teisingai organi-

-zuotas sportinis darbas ir meninė saviveikla.
, “Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į baigiamą

sias klases. Abiturientams reikia sudaryti visas sąlygas 
gerai pasiruošti brandos atestato egzaminams. Jau 

šiandien jiems iškyla svarbus klausimas: kuo būti? Ta- 
wrybų šalyje kiekvienas darbas yra garbės ir šaunumo 

• 'reikalas. Yra daugybė gražių pavyzdžių, kada, baigę 
"“Vidurines mokyklas, jauni žmonės dirba netarpiškai kol- 

ūkinėje gamyboje, įmonėse ir savo darbu prisideda prie 
visaliaudinių partijos iškeltų uždavinių vykdymo. Gar- 

„fįiįga mokytojų, klasių vadovų pareiga padėti jauniems 
įmonėms apsispręsti, įdiegti meilę ne tik protiniam, bet 

1 ir fiziniam darbui.
“Atkreipiant svarbiausią dėmesį į lietuvių ir rusų 

kalbas, literatūrą, matematiką ir kitus dalykus, iš kurių 
--bus egzaminai, negalima menkinti tų dalykų reikšmės, 
sr.iš. kurių egzaminų nebus. Juk mokykla ruošia jaunuo

lius gyvenimui, o ne egzaminams. Negali būti jokio li
beralizmo vertinant moksleivių žinias. Keldami r.eiklu- 

. sau, tuo pačiu mokytojai privalo didinti jį ir moks
leiviams. Organizuoti ir kontroliuoti-visą šį darbą yra 

„„pirmutinė visų mokyklų vadovų pareiga.”
Mums itin stringa galvon “Tiesos” pasakymas: 

“įdiegti meilę ne tik protiniam, bet ir fiziniam darbui.”
Kitais žodžiais: išleistas iš mokyklos jaunuolis pri- 

. valo lygiai gerbti ir mylėti visokį visuomeniškai nau- 
Člingą darbą.

Darbas ir mokslas, mokslas ir darbas šiandieninėje 
n”'Lietuvoje yra visko pradžia ir pabaiga. Ir tai garan- 

t'.t'uoja laimingą tautos ateitį ir gerbūvį!> 4 . T*- I i ......... ... i • -----------------------------...... . ................................. .................................................. ............. ...............................

Viena. — Amerikiečiai, 
U kurie dabar randasi Au- 
iP'Strijoje, bus perkelti Itali- 
X 3on. Dar nenutarta, ku- 

į rįu^se Italijos miestuose tie 
4%1amerikiečiai kariniai dali- 

v > niai rasis.
- -yt1 1 1 —" ■ " ..................- 1 . .......... ....................

i pu»l.—Laisvė (Liberty)-šeštad.,, Gegužės (May)' 28, 1955

Canada and Brazil, pei' year $9.00 
Canada ana Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Washingtonas. — Demo
kratinis senatorius John F. 
Kennedy iš Mass., kuris tu
rėjo kelias sunkias operaci
jas ir sirgo kokius 7 mene
siui, pasveiko ir grįžo prie 

| pareigų.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ZSLA organo (kuris rankio
ja visokias iš patvorių at
matas, nukreiptas prieš 
Lietuvą):

APIE STEIGIAMĄJĮ 
SEIMĄ

Lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai Amerikoje kai 
kur sušaukė nedidelius mi
tingus (didesnių sušaukti 
nepajėgė) paminėjimui 35- 
rių metų nuo sušaukimo 
Lietuvos Steigiamojo sei
mo.

Nemaža paikių žodžių 
tuose mitinguose buvo iš; 
lieta, prakeikiant dabarti
nę Lietuvą ir Tarybų Są
jungą, pareiškiant, kad lie
tuviškieji buržuaziniai na
cionalistai trokšta trečiojo 
pasaulinio karo.

Kanadiškis Liaudies Bal
das tuo klausimu rašo:
“Dipukų spauda mini stei

giamąjį seimą ir reiškia 
mintį, kad jis išreiškė lietu
viu tautos valią. Kiek tas 
seimas išreiškė Lietuvos 
žmonių valią, dabar sunku 
pasakyti, bet veikiausiai to
se aplinkybėse buvo geriau
sia, ką Lietuvos žmonės ga
lėjo gauti. Juk vokiečiai ir 
kiti neprileido, kad kas ki
tas būtų Lietuvoje. Bet 
kad seimo darbai neišreiškė 
žmonių norų, tai matyti ir 
iš to, kad priimant kon
stituciją susilaikė nuo bal
savimo 28 valstiečiai liaudi
ninkai ir 13 socialdemokra
tų.”

Žinoma, kad Steigiamojo 
seimo darbai “neišreiškė 
žmonių norų,” neišreiškė 
Lietuvos liaudies norų.

Atsiminkime, kaip Steig. 
seimas buvo renkamas. Jis
buvo renkamas, kai orga
nizuoti Lietuvos darbinin
kai neturėjo jokio balso, 
kai šalyje viešpatavo žiau
rus teroras. Atsiminkime, 
kad Lietuvos Komunistų 
partija buvo pavaryta po- 
grindin. Atsiminkime, kad 
dar nebuvo apžėlę kapai tų, 
kuriuos buržuazija išžudė | 
dėl to, kad jie kovojo už 
darbininkiška sa n t v a r k a 
Lietuvoje.. i

Lietuvos sočia 1-demokra- 
tija tuomet nėr reiškė no
ru Lietuvos darbininku ir 
vargingųjų valstiečių. So
cial - demokratų vadovams 
rūpėjo išsaugoti Lietuvą 
nuo patupimo darbininkiš
ka valstybe, tarybine vals
tybe.

Social-demokratu vadovai 
visuomet ėjo buržuazijos 
uodegoje. Jie tai aiškiau
siai parodo šiandien, kai J.! 
Kaminskas (S. Kairys) at
virai, begėdiškai pareiškia, 
kad jis nori trečiojo pa
saulinio karo!

Tas pats Kaminskas-Kai- 
rys, rašydamas- Naujieno
se (š- m. gegužės gegužė 24 
d.) dar kartą pareiškia, 
kad jis esąs įsitikinęs, jog 
taikus sugyvenimas kapi
talizmo su komunizmu ne
sąs galimas. O tai reiškia i 
karą,- ar ne?!

Tie patys socialdemokra
tu vadovai , kurie bendra- 
darbiavo Lietuvoje su reak
cininkais, dar labiau ben
dradarbiauja su jais šian
dien. Jeigu kai kada įvyk
davo tarp jų “frikcija,” tai 
būdavo padaryta tik ■ dėl 
svieto akių,— tik tam, kad 
prigauti Lietuvos darbinin
kus.

NEPASOTINAMA
PONIUTĖ

Aną dieną SLA organe 
skaitome, kad į Jungtinių 
Valstijų kongresinius re
kordus (š. m. balandžio 28 
d.) buvo įtraukta tūlos 
amerikietės, May Craig, 
kelionės įspūdžiai į Tarybų 
Sąjungą.

Ši moteriškė iš Varšu
vos vyko į Maskvą ir buvo 
sustojusi Vilniuje. Pasak

“Vilniaus orinio susisie
kimo stotis esanti sovietų 
naujai paėstatyta ir neblo
gai įrengta. Daiktų tikri
nimas buvęs paviršutiniš
kas. Tačiau iš pasakojimo 
galima spėti, jog jie galėjo 
būti patikrinti ir anksčiau, 
patiems tų daiktų savinin
kams ir nedalyvaujant — 
visą rankinį bagažą kelei
viams buvo liepta palikti 
lėktuve, tačiau, kai kelei
viai susirinko į muitinę, ten 
buvo jau atsiradę ir jų 
daiktai. Kaip Sovietuose 
įprasta, po bagažo tikrini
mo, keleiviai turėjo užpil
dyti ilgas anketas, kuriose 
reikėjo pasisakyti, kiek tu
ri pinigų, ar nesiveža ko
kios spaudos, filmų ir tt.

“Pietūs buvo nekokie. 
Pradžioj paduoti kaviaras 
ir viščiukas su ryžiais bu
vę geri. Tačiau tolimesni 
patiekalai buvę prasti — 
menkos kokybės dešra, pa
kepintos , bulvės, virti rau
doni kopūstai ir ryžių. De- 
zertui buvę ‘compoe’ (taip 
autorė rašo), kur rausvam 
skystime plūduriavo trys 
maži gabalėliai obuolio ir 
mažytė slyva. Kavos ' nei

Nauji socialinės apdraudos 
potvarkiai amerikiečiams

Asmenys, kurie dirba pri
vačiuose namuose, net ir 
tie, kurie dirba padieniai, ir 
prižiūrėtojai (baby-sitters), 
kuriems mokama ant tiek 
mažai kaip $4 per savaitę, 
dabar ( turi teisę į socialę 
apdraudą. Ateityje pasi
traukusio iš darbo darbi
ninko pensijos dydis bus 
nuo $30 ligi $108.50 per mė
nesį; pilnos šeimos pensija 
galės pasiekti $200.

Pagal papildytą įstatymą, 
kuris pradėjo veikti 1955 m. 
sausio 1 d., senas patvar
kymas, jog naminis darbi
ninkas privalo dirbti 24 
skirtingas dienas vienam 
darbdaviui, kad gavus pen
siją, jau panaikintas. Da
bar, jeigu darbdavys užmo
ka savo virėjai,, tarnaitei, 
namų šeimininkei arba dar
žininkui $50 arba daugiau 
algos per tris mėnesius, jis 
privalo pranešti tų išmokė
tų pinigų sumą. Nesvarbu, 
kaip ilgai ir kiek daug die
nu dirbta. ■' u

. Tas reiškia, kad asmuo, 
kuris dirba privačiuose na
muose, bus kvalifikuotas 
gauti pensiją sau ir savo 
šeimai, jeigu jis uždirba $50 
pinigais per trijų mėnesių 
periodą. Jeigu jam yra už
mokama $50 ar daugiau pi
nigų dviejose ąr trijose dar
bovietėse, jis gaus sociali
nę apdraudą ir už tai. Ki- 
tokis atlyginimas — kaip 
maistas ir kambarys — ne
skaitoma. Jeigu naminis 
darbas atliekamas ūkyje, iš 
kurio yra gaunama nauda, 
tai irgi bus priskaitoma 
specialinei apdraudai, bet 
kitokiu būdu. Ūkio šeimos 
darbininkas, turi uždirbti 
mažiausia $100 per metus, 
lygiai kaip ‘ samdomi darbi
ninkai, kurie dirba ūkyje.

Namų darbininkų socia
lus' apdraudos taksai yra 
2%. nuo tiesioginės algos 
(2 centai nuo kiekvieno do
lerio iš uždirbtų • pinigų). 
Darbdavys pridės lygią su
mą ir pasiųs visą ‘sumą 
(4% darbininkų algos) į 
District Director of Inter
nal Revenue.

arbatos nedavę. Keleiviai 
vyrai gėrė alaus, kuris bu
vęs įmanomo skonio, ta
čiau visai ‘skystas’.”

Perskaitęs visa tai, tegu 
skaitytojas pagalvoja, ko
kia moterišku (May Craig), 
atsiprašant, nerėpiiška. Ji 
užkando kaviaro, paskui 
sumaumojo keptą viščiuką 
su ryžiais, na, ir tada jai 
lietuviška dešra, kopūstai 
ir bulvės jau “buvo prasti”!

Mums atrodo, kad žmo
gui, po pavalgymo kaviaro 
ir viščiuko su rčliais, bet 
koks patiekalas gali būti 
prastas, nors jis būtų ge
riausiai pagamintas! Ma
tyt, tos moteriškės akys 
norėjo, bet viščiuką ir ka
viaro • pilnas pilvas dešros 
jau nepriėmė. Dėl to deš
ra ir bulvės buvo “prastos.”

Na, o lietuviškasis alus?
Pati korespondentė jo sa

kosi negėrė, bet ji matė vy
rus alų geriant. Kaip jis 
jai atrodė? “Skystas.”

Tai ką, nejaugi May 
Craig ir Tėvynės redakėci- 
ja norėtų, kad alus būtų 
tirštas, kaip košė?! Tuo
met jis nebūtų alus.

Gėda tiems, kurie į 
Jungtinių Valstijų kongre
sinius rekordus kiša tokius 
niekalus.

Dar didesnė gėda, SLA 
organui, kuris tokius nie- 
aklus kiša savo skaityto
jams, kaip faktus!

Kadangi naujas įstaty
mas dabar liečia visus as
menis, kurie dirba priva.- 
čiuose namuose, kiekvienas 
namų darbininkas privalo 
išsiimti specialės apdrau
dos sąskaitos kortelę. Ga
lima gauti kortelę iš ar
čiausios sociales apdrau
dos įstaigos.

Darbininkas turi pati
krinti savo vardą ir nume
rį, kuriuos darbdavys var
tos. Turi būti panašus į 
vardą ir numerį ant social 
security kortelės.

Social Security 
Administration

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PEKINAS, 3, 29 d. (TASS). 

Agentūros. Sinchua korespon
dento pranešimu iš Hanojaus, 
Vietnamo Demokratines Res
publikos Nacionalinis susirin
kimas priėmė rezoliuciją, svei
kinančią TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Deklaraciją dėl įvai
rių šalių parlamentų bendra
darbiavimo kovoje už taiką.

Sesijos kovo 26 d. baigiama
jame posėdyje priimtoje rezo
liucijoje sakoma:

“Vietnamo Demokratinės 
Respublikos Nacionalinis susi
rinkimas laiko savo pareiga 
pareikšti, kad jis pilnutinai 
rems TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Deklaraciją ir yra pasi
rengęs nustatyti tiesioginį kon
taktą su kitų šalių parlamen
tais. Nacionalinis susirinkimas 
sveikina visų šalių parlamenti
nes delegacijas, kurios aplan
kys Vietnamo Demokratinę 
Respubliką, siekdamos nusta
tyti ir vystyti broliškus santy
kius tarp vietnamiečių tautos 
}]• kitų tautų.” (ELTA).
į Japoniją atvyko Kinijos Res
publikos prekybinė delegacija

TOKIO, 111. 29 d. (TASS). 
Kaip praneša agentūra Kiodo 
Cusin, šiandien į Tokio atvyko 
pagrindinė Kinijos Liaudies 
Respublikos prekybinės dele
gacijos narių grupė su Kinijos 
komiteto tarptautinės preky
bos vystymui remti pirminin
ko pavaduotoju Lei žen-miniu 
priešakyje. (ELTA).

Viename kaimo klube
PASVALYS. — Lietuvos 

Pasvalio rajono “Saločių” 
kolūkio nariai turi pilną 
teisę didžiuotis savo klubu- 
skaitykla. Jo patalpos ge
rai apipavidalintos.. Ant 
sienų — fotomontažai, pa
sakojanti apie naująją že
mės ūkio techniką, gyvuli
ninkystės išsivystymą, apie 
savosios artelės meninės 
saviveiklos pasiekimus. Di
agramos rodo, kas pasiekta 
gyvulininkystėje, laukinin
kystėje, kaip auga derlin
gumas. Įtaisyta taip pat 
rodiklių lenta. Klubo tary
ba, susidedanti iš 13 žmo
nių, Kazilevičienės vado
vaujama,' sugebėjo suburti 
platų aktyvą iŠ vietinės in
teligentijos, kolūkiečių, fer
mų darbuotojų. Remdama
si šiuo aktyvu, taryba iš
vystė įdomų kultūrinį-ma
sinį darbą. Klubas-skaity- 
kla virto kolūkiečių mėgs
tama poilsio vieta, tikim 
kultūros židiniu kaime. Vi
sas masiniai - politinis ir 
kultūrinis darbas yra atlie
kamas atsižvelgiant į kol
ūkiečių paklausas, ir tai 
nulemia darbo sėkmę. Da
bar artelėje sunku berasti 
žmogų, kuris nebebūtų iš
klausęs klube - skaitykloje 
paskaitos, pasikalb ėjimo, 
kuris neapsilankytų meni
nės saviveiklos koncertuo
se.

Didelį dėmesį klubo-skai
tyklos valdyba skiria pa
skaitoms. Visi kolūkiečiai 
noriai lanko čia organizuo
jamas paskaitas. Paprastai 
jų klausytis susirenka šim
tas ir daugiau klausytojų.

“Saločių” kolūkyje pa
skaitas rehgia lektoriumas, 
kuriam vadovauja vietinės 
mokyklos direktorius Vąir 
tiekaitis. Šiais ;metais lėk-: 
toriumo nariai paskaitė 23 . 
paskaitas įvairiomis temo
mis, padarė 18 pranešimų. 
Nemaža sėkmės turi pasi
kalbėjimai, kuriuos orga
nizuoja mokytojai, kolūkio j 
valdybos nariai. Kolūkie-1 
čių tarpe surengti pasikal-, 
bėjimai apie Visasąjunginę 
žemės ūkio parodą, apie 
liaudies Kinijos pasieki
mus ir kitomis temomis. 
Per 1954 metus buvo su
rengti 125 tokie pasikalbė
jimai.

Klubo-skaityklos aktyvis
tai kiekvienoje brigadoje 
organizavo knygų pristaty
mą į kolūkiečių namus. Pa
vyzdžiui, trečiojoje briga
doje tai atlieka knygnešių 
grupė iš 8 žmonių. Orga
nizuota knygų žemės ūkio 
temomis paroda. Dažnai 
surengiamos skai t y t o j ų 
konferencijųs. Šiais metais 
su skaitytojais buvo aptar
ti romanai: J. Dovydaičio— 
“Dideli įvykiai Naujamies
tyje,” V. Lacio—“Prie nau
jo kranto,” M. Šolcchovo— 
“Pakelta velėna” ir kiti.

Trečiojoje brigadoje or
ganizuota žemės ūkio lite
ratūros paroda, kuri kei
čiama kartą per mėnesį, 
atsižvelgiant į kolūkiečių 
pageidavimus. Ryšium su 
artėjančiu tvartinio gyvu
lių laikymo laikotarpiu, bu
vo organizuotos parodos 
šiomis temomis: “Kiaulių 
priežiūra,” “Paukščių prie
žiūra žiemos metu.” Žemės 
ūkio literatūros paklausa 
žymiai išaugo, ir tai teigia
mai veikia į praktinį kolū
kiečių darbą.

Į “Saločių” kolūkį dažnai 
atvažiuoja kilnojamasis ki
nas. Apie įvyksiančius ki
no seansus klubo - skaity
klos aktyvistai praneša kol
ūkiečiams prieš savaitę.

Viena labiausiai kolūkie
čių • mėgstama kultūrinio - 
masinio darbo forma yra[ 

meninė saviveikla. Pįįie 
klubo - skaityklos organi
zuotas dramos ratelis iš 42 
žmonių, kuris šiais metais 
pastatė pjeses: Miliūno — 
“Kitaip negalima,” Čechovo 
—“Jubiliejus,” Marcinkevi
čiaus — “Sugrįžimas.” Sa
viveiklos pasirodymaį or
ganizuojami ne vien klube, 
bet ir atskirose brigadose. 
Ratelio dalyviai su koncer
tais apsilanko gretimuose 
“Pamūšio,” “Kiemėnų” kol
ūkiuose ir net Pasvalio 
mieste.

Šokių ir dainų rateliai su 
sėkme pasirodė rajoninėje 
dainų šventėje, o dabar uo
liai ruošiasi respublikinei 
dainų šventei, kuri įvyks 
1955 metais.

Nemažas darbas atliktas 
kolūkyje sportui vystyti. 
Sudarytos krepšinio, tin
klinio komandos, kurios re
guliariai treniruojasi, var
žosi su kitų raionų kolūkių 
sportininkais. Neseniai 
ko susitikimas su Birių ra
jono kolūkiniais krepšinio 
ir tinklinio meistrais. Dide
lį kolūkiečių susidomėjimą 
sukėlė susitikimas su Lat
vijos Bauskos rajono spor
tininkais.

Kolūkiečiai patenkinti sa
vo klubo veikla.

A. Motiejūnas

Laiškas iš Lietuvos
Pittstonietė Lucė Raudu- 

vienė gavo laišką iš savo 
sesutės Viktorijos Plepie- 
nės, kuri gyvena Kaune. 
Be kitko laiško rašytoja sa
ko:
Brangioji mano sesute,!

Nesulaukdama nuo tavęs 
jokios žinelės, rašysiu dar 
kartą. Aš rašiau tau, se- 
sut, keletą laišką. Neži
nau, kodėl tu man nieko 
nerašai? '

Gavau nuo tavęs, miela 
sesut, siuntinėlį, kuris bu
vo siųstas iš Londono 1953 
m. 15-ta birželio. Širdingai 
tariu ačiū!

Dabar aš parašysiu, kaip 
aš gyvenu. Nuo . 1951 me
tų apsigyvenau Palemone, 
kur ir dirbu iki šiai dienai. 
Palemone yra plytų fabri
kas. Mano darbo parei
gos yra tokios: aš esu bri- 
gadierius, uždirbu i mėnesį 
po 500 iki 600 rublių. Pra
gyventi man pilnai užtektų, 
iei nereikėtų padėti Algiu
ku i. Aš likau vienų viena 
nuo 1949 metų gegužės 16 
dienos.

Mano sūnus Algimantas 
nuo 1949 metų išvažiavo j 
komandiriuotę. Čia jo adre
sas. Jei turėsi laiko, bran
gio ii sesute, parašyk jam 
laišką. Jis bus tau lapai 
dėkingas už tai. w

(C

Aš kol kas esu sveika ir 
gyvenu pusėtinai. 1954 m. 
buvau Maskvoje dešimtį 
dienų apžiūrėti ten esamų 
plytinių. Apmokėjo man 
visą kelią į ten ir atgal. 
Teko aplankyti ir keletą 
istoriniu muziejų. Man la
bai patiko Maskva. Aš pir
mą karta savo gyvenime 
buvau tokiame dideliame ir 
gražiame mieste. Mane pa
siuntė į Maskvą kaip ge
riausia už atsinešimą į dar
bą. Tik man buvo labai 
gaila, kad buvo per mažai 
laiko, ir neteko aplankyti 
mouzoliejaus. kur ilsisi Le
ninas ir Stalinas.

Na, brangioji sesute, tuo 
aš ir baigiu. Kitą kartą 
parašysiu daugiau.

Perduok širdingus linkė
jimus savo vyrui ir kitiems. 
Rašyk, aš labai lauksiu.

Bučiuoju daug kartų,.
sesuo Viktorija
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Dailiu. Z. Petravičiaus 
kūrinių paroda
(šis dailininko R. Kalpoko raštas buvo 

rašytas š. m. kovo mėn. pradžioje, kai 
Petravičiaus paroda atsidarė. Patsai dai
lininkas, Zigmas Petravičius, mirė š. m. 
kovo 9 d. — tuomet, kai jo kūrinių paro
da vyko. — Laisvės Red.)

Kaune, Dailės muziejuje, neseniai įvy
ko seniausio lietuvių dailininko Zigmo 
Petravičiaus kūrybos apžvalginė paroda. 
Dailininkas, praėjęs ilgą kūrybini kelią, 
parodoje pateikia visą eilę drobių, rea
listiškai vaizduojančių gimtąjį kraštą ir 

žmonių darbus.
7/. Petravičius gimė 1862 m. netoli 

Varnių. Jo tėvas — aktyvus 1863-ųjų 
metu sukilimo dalyvis — buvo privers
tas emigruoti į užsienį. Sunki žemdirbių 
bei miesto proletariato buitis, be abe
jonės, turė jo įtakos Z. Petravičiui, anks
ti pasireiškusiam meniniais gabumais.

Įveikdamas didžiulius sunkumus, la
bai daug skursdamas ir vargdamas, Z. 
Petravičius siekia dailės mokslo Varšu
voje, Paryžiuje, Peterburge Dailės aka
demijoje. Mokymasis Peterburge turėjo 
didelės įtakos jo kūrybos realistinėms 
tendencijoms stiprėti.

Z. Petravičius yra nutapęs daugiau 
kaip tūkstantį dalykų.

Geriausi dailininko kūriniai, išstatyti 
parodoje, pasižymi giliu, stipriu realiz
mu. Itin gerą įspūdį daro Z. Petravi
čiaus ankstyvojo periodo darbas “Pie
menaitė” (1912 m.), kuris išlaikytas 
pilkšvame kolorite, atliktas labai realis
tiškai, yra išraiškingas psichologiškai. 
Isnūdingi ir dailininko atlikti 1913 1 nL 
Plėstinos etiudai.

Nuotaikingas paveikslas “Trakai nak
tį , kur subtiliu tapybiniu, minkštumu 
realistiškai perteiktas šviesios nakties 
efektas. Spalvingas, ryškus, realistinis 
ir meistriškai atliktas didesnio formato 
darbas “Bandos poilsis” (1929 m.). Au
torius su didele meile piešia mylimuosius 
lietuviškus berželius (1930 m.) “Ganyk
loje”. Čia jis, be to, pasižymi kaip stip
rus animalistas.

Dideliu jautrumu ir skoniu pasižymi 
jo darbas “Rekyvos ežeras” (1938 m.). 
Švelnios nuotaikos kupina “Vilnelė” 
(1935 m.). Pagal gera 1934 m. etiudą 
“Šarkių apylinkė” dailininkas 1949 m. 
atliko puiku didžiulį peizažą. Ir visa 
eilė kitų •etiudų pasižymi geru realisti
niu gamtos perteikimu. Dailininkas vy
kusiai-atvaizduoja sunkią valstiečių da
lią “Bulviakasyje” (1939) m.).

Tačiau ne viskas jo ikitarybinio lai
kotarpio kūryboje yra vienodai vertin
ga. Dailininkas-realistas kai kur neiš
vengė svetimų įtakų, ne visi kūriniai 
reikiamai meistriškai atlikti;

£ Parodoje eksponuojamas vertingas 
dailininko kūrinys “Prie upės”. Čia jam 
pavyko pilnumoje perduoti nepaprastą 
gimtojo krašto gamtos grožio poeziją. 
Šis kūrinys daro didelį įspūdį savo ori
ginalumu ir ypatinga spalvine šiluma, 
dvelkiančia iš viso paveikslo.

Išvaduotoje Tarybų Lietuvoje, jau gi- 
>> lios senatvės sulaukės, Z. Petravičius su 

stebinančia jaunatviška energija kuria 
• visą eilę drobių, išreikšdamas džiaugs

minga naujo gyvenimo nuotaiką.
Šalia wkusiu mažesnių etiudų (“Va- 

kara”, “Trobelės galas”, “Lampėdžiij 
pamiškė”) jis sukuria keletą gerų žan-„ 
riniu drobių, kuriose perteikiama entu
ziastinga darbo žmonių nuotaika tary
binėje santvarkoje (“Su bulvėmis’, “Su 
grūdais” — 1949 m.). Žymiausias jo 
pokario metų kūrinys — “Raudonoji 
gurguolė”. Jame tikrai meistriškai per- 

, teiktas evvas judėjimas, žiūrovą pagau
nantis veiksmas. Paveiksle atvaizduoti 
žmonės gyvi, nuotaikingi; spalvinis kū
nelio sprendimas itin gerai išlaikytas. 
Tačiau paveiksle neišvengta ir kai ku
riu trūkumu.

Daug saulės, Ivriškai išreikšto opti
mizmo kupinas jo didesnis kūrinys “Ru-

3 pu*I.—Laisvė (Liberty) še š tad., Gegužes 

giapiūtė” (1952 m.). Čia puikiai išreik
šta gamtos nuotaika. Dinamiškoje kom
pozicijoje autoriui pavyko perteikti ko
lektyvinio darbo džiaugsmą. Paveikslas 
dvelkia gyvu judėjimu, puikiai techniš
kai nutapyti arkliai, rugių pėdai. Kūri
nys spalviniai darnus, vykusiai perteik
ti margi kolūkiečių rūbai, švelnučiai de
besėliai.

Z. Petravičius — vienas iš pirmųjų 
respublikos dailininkų, ėmusių kurti 
peizažus, atspindančius tarybinių žmo
nių keičiamą gamtą. Jo paveikslai — 
“Kolūkiečiai tikrina kultivatorių”, “Me
chanizuotas arimas”, “Sėjo kolūkyje”, 
“Pieno paruošos” vaizduoja aktualius 
būdingus , naujojo kolūkinio gyvenimo 
momentus. Dailininkas užfiksuoja dro
bėse įspūdingus Volgos—Dono kanalo 
vaizdus.

Z. Petravičius, sulaukęs 93 metų am
žiaus, nežiūrint to, kad net po kamba
rį be ramentų negali Vaikščioti, dvasiš
kai yra labai stiprus. Jo rankos dar ne
pavargo: jis ir šiuo metu baigia tapyti 
didesnį kompozicinį kūrinį, o šalia jo 
jau stovi parengta nauja drobė.

Dailininko kūrinys eksponuojamas ir 
Visasąjunginėje parodoje.

Apžvalginėje Z. Petravičiaus kūrinių 
parodoje randame tik dalį jo gausios 
kūrybos. Tačiau joje ryškiai matomas 
savitas, originalus dailininko tapymo 
būdas, išskiriantis jį iš kitų menininkų, 
darosi akivaizdus visas jo kūrybinis ke
lias. Z. Petravičius įnešė gražų indėlį į 
tarybinės lietuvių dailės vystymą. Ta
rybinė santvarka, Komunistų partija 
dailininkui sudarė visas sąlygas pilnu
moje išvystyti savo talentą.

Dail. R. Kalpokai
■  .........................—r-—j

Kūrybinio įkvėpimo 
šaltinis

Rašo V. Grivickas, 
nusipelnęs respublikos artistas, Lietuvos 
TSR Akademinio operos ir 'baleto teatrh 

vyriausiasis baletmeisteris
... “Sveikinu pirmuoju savarankišku 

pastatymu. Linkiu tolesnių kūrybinių 
laimėjimų. Zacharovas”.

Šią 1951 metu lapkričio mėnesį gautą
ją telegramą aš saugoju labai rūpestin
gai. Ji, kaip ir daug kas kito, yra tik
ras begalinio ir atidaus įžymiųjų rusų 
meno meistrų rūpinimosi Lietuvos me
no vystymusi įrodymas. Žiūrėdamas į 
šį nedidelį keturkampį popieriaus lape- 
pelį, aš’ prisimenu ki^ą, tokį pat, kurį 
gavau kiek anksčiau, / kur buvo parašy
tas tik vienas žodis, pasirašytas tuo pa
čiu parašu: “Išvažiuoju”.

Tai įvyko tomis džiaugsmingo jaudi
nimosi pilnomis drenomis, kai aš, dar 
neseniai buvęs Maskvos Lunačarskioy 
vardo teatrinio meno instituto režisie
rių fakulteto studentas, rengiau savo 
pirmąjį savarankišką pastatymą Vil
niuje — Klebanovo baletą “Svetlana”. 
Vyko paskutinės repeticijos, ir būtent 
tada aš ypatingai aštriai pajutau, kiek 
dar neišspręstų klausimų yra spektak
lyje. Tikrovėje viskas pasirodė žymiai 
sudėtingiau, negu rodėsi institute. Ir 
štai lyg sunkumas’ nukrito nuo pečių, 
kai pamačiau trumpą žodį — “Išvažiuo
ju”: mano buvusis mokytojas, RTFSR 
liaudies artistas, laureatas, Tarybų Są
jungos Didžiojo teatro baletmeisteris V. 
Zacharinas atvyksta man padėti.

Geriausių tarybinio meno meistrų kū
rybinę paramą mes jaučiame kasdien. 
Ypač ji pasireiškė lietuvių literatūros ir 
meno dekados Maskvoje parengimo ir * 
atlikimo drenomis. Kartu su kompozi
torium J. Juzeliūnu mes dirbome ku
riant pirmąjį lietuviškąjį tarybinį bale
tą “Ant marių kranto”. Kiekvienas tak
tas, kiekviena libreto eilutė sukeldavo 
mums abejonių, nes mes pirmą kartą 
dirbome šioje srityje. Ir vėl, sunkiau
sią mums valandą, skubią pagalbą su
teikė draugui rusai: mane ir'Juzeliūną 
skubiai iškvietė į Maskvą, Kultūros mi
nisterijos salėje susitikome su Didžiojo
(May) 28, 1955

KAI KURIOS IŠVADOS APIE 
RYTINIŲ VALSTIJŲ FESTIVALI
Dvi savaitės atgal įvykęs rytinių val

stijų festivalis buvo platesnio masto ir 
aukštesnio lygio, negu tikėtasi. Nors 
jis tęsėsi tik per dvi dienas, šeštadienį 
ir sekmadienį, New Yorko Lietuvių 
Kultūros Centras skambėjo nuo keturių 
chorų harmoningo ir entuziastiško dai
navimo, nuo keleto talentingų solistų 
palyginamai gerai lavintų balsų, matė 
ištrauką iš vienos operetės ir Stasio 
Šimkaus scenizuotą muzikalinę baladą 
“Nugrimzdęs Dvaras.”

Paprastai mūsų festivaliai apima mu
ziką ir dramą. Šiame festivalyje muzi
ka ir daina viską apvaldė, — dėl susi
dėjusių aplinkybių joks dramos kolekty
vas nebuvo prisirengęs perstatyti ką 
nors naujo arba tinkamo. Taigi, festi
valis pavirto vyriausiai dainų švente, 
tinkamu pobūviu jaunam pavasariui, 
pobūviu, kuris nemažai sukėlė nuotaiką 
ir vilti, nors bent vienas sceninis veika- v/
las būtų jam padėjęs.

NUGRIMZDĘS DVARAS”
Šimkaus balada “Nugrimzdęs Dva

ras”, kurį perstatė New Yorko Aido 
Choras, buvo žingsnis gera linkme, ban
dymas perstatyti ką tai vertingesnio, 
naujesnio, originališkesnio,'kad ir sun
kesnio. Chorą ir jo vadovę Mildred 
Stensler reikia pasveikinti su šiuo per
statymu ir palinkėti eiti prie didesnių 
atsiekimų.

Senoji lietuviška legenda, padavimas 
apie nugrimzdusį dvarą, Šimkaus muzi
koje įgauna stebėtinai žavintį ir užkerė- 
jantį pobūdį. Aido Choro moterų gru
pės balsai choralinę dalį gerai panešė. 
Jaunoji Irena Babarskaitė, kuri, studi
juoja baletą, baletinį numerį atliko sub- 
tyliai ir jausmingai. Solistas Augusti
nas Iešmantą, kuris panešė sunkiausią 
šios balados naštą, savo užduotį atliko 
labai gerai iš vieno taško, kiek blogiau 
iš kito.

šio Šiaurės Amerikos lietuviuose naujai 
pasirodžiusio dainininko balsas geras, poten
cialiai tinkamas svarbioms solo rolėms. 
Bet žymiai' šlubuoja jo dikciją, ištari
mas. Tas ypatingai buvo žymu “Nu- 
grimzdusiame Dvare”, kur nuo to, ant 
kiek klausovai supranta jį, ant tiek su
prato balados prasmę. Ir, reikia pasa
kyti, kad didelė dalis klausovų balados 
prasmės nežinojo.

Tam tikra dalis kaltės glūdi ir pub
likos pusėje. Mūsų publika yra atpra
tusi nuo tylaus ir dėmesingo stebėjimo 
aęba klausymosi, nuo gilesnio susidomė
jimo, nuo jautresnio atsiliepimo į subty- 
lų dalyką. Didelė dalis mūsų publikos 
sėdi ir savo užsilaikymu lyg sako: Ot, 
parodyk man aiškių aiškiausiai, — as 
užmokėjau už tikietą, mat, — ir kam 
čia man dėti pastangų, kam čia susi
kaupti? Rėk man į ausį ir tave užgirstu, 
parodyk viską kaip ant delno, ir supra
siu, o, jei ne, — tai kas man galvoje?...

Pasėkoje subtyliškesni numeriai kaž
kaip paskęsta mūsų meno vakaruose. 
Būk tai jauna Philadelphijos mergaitė 
su fleita, būk tai jos dar jaunesnė sesu
tė su puikiu baleto numeriu, būk tai 
smuikininkas Velička, — tie numeriai 
lyg 'dingsta, atsimuša į tam tikrą žievę, 
kuri supa didelę dalį mūsų klausovų.

Kas tai panašaus, nors ne pilnai taip, 
atsitiko ir su Šimkaus balada šiame fes
tivalyje.

Kaip nugalėti Jtą publikos apatiją? 
Mano atsakymas būtų: statyti kuo dau
giau gerų meniškų numerių, vėl pripra
tinti publiką prie dėsnio, kad “dirbti” 
turi netik perstatytoj as, bet ir stebėto
jas.

teatro dirigentu, TSRS liaudies artiątu 
Fajerių, žinomu libretistu, Ceninu, Di
džiojo teatro baletmeisteriais, kompozi
toriais. Visi jie susirinko tam, kad sa
vo pastabomis, patarimais padėti mums 
pastatyti pirmąjį lietuviškąjį tarybinį 
baletą!

Bet ne vien tuo maskviečiai padėjo: 
baleto pastatyme netarpiškai dalyvavo 
RTFSR liaudies artistas A. M. Mesere- 
ris. Bendrai dirbdami su juo, visa mū
sų baleto grupė išėjo ° tikrą kūrybinio 
meistriškumo mokyklą. Ir tai nulėmė 
baleto sėkmę.

Mums, meno darbuotojams, nuolat 
tvirtėjanti tarybinių tautų draugystė 
yra neišsenkamas kūrybinio įkvėpimo 
šaltinis*

PAS BUSIMUOSIUS 
MECHANIZATORIUS

AKMENĖ. — Pavasario rū
pesčiai neaplenkia nė vieno 
kolūkio, MTS, nė vieno žem
dirbio ai’ mechanizatoriaus, 
įtempto darbo dienos ir pas 
busimuosius mechanizatorius 
Viekšnių žemės ūkio mechani- 
zavimo mokykloje Nr. 7.

Nuo^tkdens\ šioje mokyklo
je mokosi 26^ žmonės. Tai 
daugiausia jaunuoliai, atva
davę iš Akmenės, Kuršėnų, 
Sedos, Mažeikių ir Skuodo ra
jonų. Visi jie siekia įsigyti 
garbingą traktorininko specia
lybę.

Klasėse ir patalpose, kur 
vyksta praktiniai užsiėmimai, 
nuo ryto iki vakaro verda dar
bas. Keliose grupėse jau pra
sidėjo baigiamieji egzaminai. 
XI-oji grupė jau išlaikė vals
tybinius egzaminus. Iki gegu
žės 10 dienos visi besimokan- 
tiejį mokykloje taps traktori
ninkais.
/Prieš kelias savaites čia lan
kėsi buvęs mokyklos auklėti
nis Akmenės MTS traktorinin
kas Mišeikis. Jis —darbo pir
mūnas. DT-54 markės trakto
riumi pernai metinį darbų pla
ną įvykdė 130 procentų. Su di
deliu dėmesiu kursantai ’ iš
klausė jo patarimų.

Nors kasdien po kelias va
landas būna praktiniai užsiė
mimai, bet tai nepatenkina 
daugelio busimųjų mechaniza
torių. Daugelis iš jų dalyvau
ja technikos ratelyje, kur Įsi
savinamos naujausios mecha- 
i'izavimo žinios.

Grožine,/ politine literatūra 
jaunuosius mechanizatorius 
aprūpina mokyklos biblioteka, 
jlojd— daugiau kaip 1500 
įvairių knygų, čia pat yra 
skaitykla. Du kartus per sa
vaitę mokiniams demonstruo
jami kiiiofilmai. Dažnai įvyks
ta saviveiklininkų pasirody
mai. Mokykloje veikia šokių 
ratelis, vyrų chors, orkestras.

šiuo metu mokykla jau ruo
šia trečią mechanizatorių lai
dą. Z. Zalepūga

STUDENTŲ MOKSLINĖ 
KONFERENCIJA

KAUNAS. — Lietuvos že
mės ūkio akademijoje pasibai
gė septynias dienas trukusi 
studentų mokslinės draugijos 
XI-oji kjoųferęncija. Joje bu
vo perskaityta daugiau kaip 
100 pranešimų.

Konferencijos darbe daly
vavo svečiai iš Maskvos, Le
ningrado, Talino, Rygos, Gru
zijos, Azerbaidžano ir eilės 
kitų šalies aukštųjų/mokyklų.

• A. Mačianskas

Baltarusijos TSR Valstybinio 
>chor^ gastroles Lietuvoje 
Gastroliavęs Lietuvoje Bal

tarusijos TSR Valstybinis cho
ras davė koncertą Lietuvos 
TSR Valstybinės filharmonijos 
salėje. Šimtai vilniečių atėjo 
pasiklausyti šio meninio ko
lektyvo, kuriam vadovauja^ 
TSRS liaudies artistas G. Šir
ma. Koncerto programoje — 
kūriniaiy ^ kurie buvo atlikti 
Maskvoje ?neseniai įvykusios 
baltarusiųNitęrafuros ir meno 
dekados metu.

Broliškosios Baltarusijos 
choro koncertas turėjo didelį 
pasisekimą.

Baltarusijos TSR Valstybi
nis choras taip pat gastroliavo 
Kaune. (ELTA).

A. Vienuolio pjesė 
MTS scenoje •

JURBARKAS. — Jurbarko 
MTS raudonajame kampelyje 
kas vakarą susirenka daug- 
mechanizatorių. Tai MTS savi
veiklininkai ruošiasi dainų 
šy e nte i.

Gerus rezultatus pasiekė 
dramos ratelis. Neseniai me
chanizatoriai pastatė A. Vie
nuolio 5 veiksmų pjesę “Prie
blandoje.” Su šia pjese jie 
taip pat pasirodė rajono kul
tūros namuose, kur atsilankė 
apie 400 žiūrovų.

SKIRTINGIEJI CK ORAI
Keturi chorai dainavo šiame festiva

lyje: Laisvės iš Hartfordo, Aido iš 
New Yorko, Sietyno iš Newarko ir 
Aido iš Worcesterio (kokie puikūs mū
sų chorų pavadinimai! Pripratę prie jų 
kasdieniniame vartojime, dažnai pamir
štame jų pradinę poetinę prasmę)

Kiekvienas choras, žinoma, turi savo 
antspalvj, savo veidą, savo charakterį, 
savo “balsą”. /

Hartfordo choras, kuriam vadovauja^ 
“sulietuvėjusi” francūzų kilmės ameri
kietė Wilma Hollis, stovi artimiausiai 
prie saviveiklinio spontaniško dainavi
mo, — nekomplikuoto, lengvai harmo- 
niško, tiesioginio. Šis choras ir medžia
gą pasirenka kur tik kokia melodija už- 
virpina stygą sieloje, būk tai mūsų pa
čių liaudies dainose, būk tai slovakų pa
gaunančioje skambioje melodijoje, būk 
tai amerikietiškoje dainoje.

Laisvės Chorui dainuojant, publika 
kiekvieną minutę jaučia, lyg ji pati no
rėtų įsitraukti į dainavimą. Ir tai ge
ras chorui atestatas.

Kitoje pusėje stovi New Yorko Ai
das (ir į jį panašus Sietynas, ka-^ 
dangi jam vadovauja ta pati mokytoja, 
M. Stensler). šis choras žymiai dau
giau dėmesio kreipia į forma. Jam dai
navimas dažnai yra ne tiek būdas išlieti 
savo nuotaiką labiausiai tiesioginėje 
formoje, bet atsiekti ko nors labiau 
komplikuoto. Kai New Yorko Aidas 
dainuoja, jo gera technika yra imponuo
janti. Bet tuo pačiu laiku klausovas 
šiek tiek perdaug tą techniką lyg mato, 
choras jam lyg sako: štai mes dabar 
dainuojame...

Kitaip yra su Worcesterio Aidu. 
Tas choras, kuriam vadovauja Jonas 
Dirvelis, taipgi turi gerą techniką, bet 
dainuojant, save lyg pamiršta: jausmas, 
pati daina, o ne choras, kuris, pagaliau, 
tik įnagis, paima viršų. Gal tame ta pa< 
slaptis, kodėl worcesterieciai taip puK 
kiai pasirodė: jie sugebo sujungti formą 
su turiniu, padaryti iš to vieną. Gera
jame mene tai būtina sąlyga.

• KAI KURIE SOLISTAI
Solistų festivalyje turėta nemažai ir 

gerų: prie dainavimo po kelerių . metų 
pertraukos grįžusi Aldona Klinmitė, 
chicagietė Geraldine Mikužis, kuri užsi
tarnauja platesnio pripažinimo, negu 
ji kol kas turi, spalvingoji mezzo-so
pranas Suzana Kazokytė, vis tobulėjan
ti talentingoji Aldona Wallen, R. Stripi- 
nis, Madeline Knorr. Bet prie jų neap
sistosime, — perdaug vietos užimtų api
būdinti kiekvieno įnašą. Vienok, reikia 
sustoti prie Leono Joniko, kuris šiame 
festivalyje ypatingai puikiai dainavo. 
Nestebėtina, kad vienas kritikas išsirei
škė. jog Joniko galima klausytis nors4š- 
tisa dieną, nepavargstant. /

Kaipo labiausiai žadančiu jaunu /so- 
listu, mes, lietuviškasis meno judėjimas, 
suinteresuoti Joniku, jo daroma pažan
ga. Mes norėtume, kad jis siektų aukš
tinti savo meninį lygį, labiau lavintis. 
Mes taipgi manome, kad jis būtinai tu
rėtų rasti vietą gavo dainavimui pažan
giame Amerikos muzikos veikime. Jo
nikas galėtų atsistoti “People’s Songs” 
arba “People’s Artists” kolektyvų eilė
se, įnešti svarbų indėlį, dainuojant to
kius numerius kaip “Wandering”, įvai
riuose pažangiečių pobūviuose, ir, žino
ma, neatsitolinti nuo lietuviškos dainos.

Beje, nuo tikro susidraugavimo su 
lietuviška daina jį sulaiko vienas neda- 
teklius: klaidinga ir silpna lietuviška 
dikcija. Jis turėtų tą nedateklių patai
syti.
GEROJI NUOTAIKA—PASAULYJE

Visi festivalyje pažymėjo, kokia pui
ki ir saulėta nuotaika vyravo. Prie to 
prisidėjo pati programa, jaunatviškas 
chorų ir solistų dainavimas. B-et ir kas 
kita prisidėjo, įvykiai žymiai'toliau nuo 
New Yorko Kultūrinio Centro, įvykiai 
tolimoje ^Vienoje, Londone, Vilniuje. 
Kaip tik tą savaitgalį Vienoje buvo pa
sirašyta Austrijos taikos sutartis, Lon
done buvo patiektas nuodugnus nusi
ginklavimo planas, o iš Vilniaus Lelios 
dienos prieš tai vadovaujantieji Lietu
vos rašytojai prisiuntė gimtadienišką 
sveikinimą mūsų Rojui Mizarai. Svei
kinimai Mizarai buvo perskaityti festi
valyje, o New Yorko Aidas jam pa
šventė dzūkišką dainelę “Šu Nakcely”, 
— dainelę jo gimtinėje tarmėje....

L

(Tąsa 4—tame puslap.)



Kai kurie mano gyvenimo prietykiai 
didmiestyje

J J
Rašo Pregresas

(Tąsa)
Sugrįžęs atgal į namus, 

pasiėmęs didelį veidrodį, 
šviesoje gerai pasižiūrėjau, 
kaip mano veidas atrodo, 
kad bosai, pasižiūrėję i ma
ne, nebenori darbo duoti. 
Matau, kad plaukai pusiau 
pražilę; akys palšos, nešva
rios ; veidas rau k š 1 ė t a s, 
kaip rupūžės nugara. Ir 
kaip gi bosas gali duoti 
darbą pažiūrėjęs į tokį su
tvėrimą?! Už keleto dienų 
pažangiečiai turėjo kokį tai 
parengimą. Nuėjau ir aš. 
Besikalbant su draugais, aš 
jiems pasiskundžiau, kad 
dėl senatvės negaliu .gauti ' 
darbo. Draugai, kaip seni 
miesto gyventojai, žino vi
sokių gudrybių ir iš gyve
nimo patyrimų. Jie patarė 
man, prašant darbo, ant 
aplikacijos sumažinti me
tus. Reikią pasirašyti ma
žiausiai nors penkeriais 
metais jaunesniu.

Jauninuosi
Sekamą pirmadienį, nuė

jęs pas savo dukrą, papra
šiau jos, kad ji nuteptų 
man veidą, kad nors kiek 
atrodyčiau jaunesniu, nes 
jau buvau pasirengęs vykti 
į didelę dirbtuvę darbo pra
šyti.

Duktė, nusišypsojusi, nu
sivedė mane į savo kam
barį prie komodės, ant ku
rios buvo prikrauta visokių 
mosčių ir miltelių. Taip 
gražiai apdirbo mano vei
dą, kad, pasižiūrėjęs į veid
rodį, pats savęs nepažinau. 
Atrodžiau visai kitoks vy- 

, ras... Duktė, paėmusi dė
žutę, dar ’ norėjo patrinti 

.* kokiais ten milteliais, bet 
aš jos prašiau, kad perdaug 
nedėtų, nes tuomet veidas 
atrodytų kaip malūnininko 
karvės snukis. Padėkojęs 
dukrelei už jos puikų dar
bą, sušukau:

—Jeigu dabar bosas, pa
žiūrėjęs į mane, neduos 
man darbo, tai reikės per
žegnoti ir pasakyti sudie 
fabrikų darbams ant visa
dos !...

Tuo laiku Korėjoj karo 
fronte mūšiai įsisiūbavo vis 
smarkesni ir žiauresni. 

, Tadgi reikėjo pagaminti ir 
daugiau karui reikmenų. 
Skaitau laikraštyj, kad 
mieste du dideli fabrikai 
puo valdžios gavo didelius

LMS veikloje
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

KO GALIME PASIMOKINTI!
Taigi, grįžkime prie pradinės temos, 

f.' — išvadų apie festivalį. Jis virš viso 
parodė, kad viltinga, optimistiška at- 

■1 mosfera dar gali gaubti mūsų kultūri
nius pobūvius ir šventes.

Kalbos apie “senėjimą” pasidaro be
prasmės, kai pažvelgiame į festivalį. 
Žiūrėkime kad ir į programą. Šalia Pe- 

' trausko, Šimkaus, Gruodžio, Sasnausko, 
Bendoriaus, Jakubėno parašytų arba 
sutaisytų numerių festivalyje pildyti 
numeriai, kurių autoriai yra Pranas 
Balevičius, D. Judzentavičienė, W. Žu- 

. kas, Šalinaitė-Sukackienė, vis Ameriko
je gimę lietuviai. Prie paties festivalio 
surengimo jauni žmonės irgi labiausiai 
darbavosi.

Meninis festivalio lygis buvo neblo- 
gas. Nors, kaip paprastai, festivalio 

į < rengėjai iš anksto negalėjo nustatyti, 
kas ką patieks, nors, kaip tai jau visuo
met pas mus atsitinka, kiekviena grupė 
arba asmuo atvyko su savo pasirihktais 
numeriais, be koordinavimo iš anksto, 

» programa buvo stebėtinai įvairi, beveik 
rinktinė.

4 pusi. Lairvft (Liberty) Šestad

Čia'reikia pažymėti ir eilę sveikinimų, 
kuriuos festivalis gavo iš organizacijų, 
grupių ir atskirų asmenų. Tarp svei
kintojų randasi Chicagos Moterų Kultū
ros Klubas, Binghamtono Moterų Klu
bas, Lietuvių Moterų Klubas iš Hart
fordo, Worcesterio “Aidas”, LMS Ant
roji Apskritis, Naujosios. Anglijos. Mo
terų Sąryšys, ir kitos organizacijos, di
delis būrys Worcesterio meno rėmėjų, 
J. Marcinkevičius iš Harrisono, N. J., 
L. Tilvikas iš EastOn, P. Gasper iš 
Grand Rapids, Kirstukas iš Clevelando 
ir — “last but not least”, Leonas Joni
kas iš Chicagos,' LMS sekr-etorius eme
ritus (jo žodžiai)....

R, B.

rarirni 
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kontraktus — už milijonus 
dolerių gaminti karui reik
menis.

Aš greit nuvykau į vieną 
tų fabrikų. Išpildžiau apli
kaciją ir padaviau darbda
viui. Jis, paskaitęs keletą 
eilučių, padėjo aplikaciją į 
stalčių ir sako: Ateikite 
vėl į raštinę apie už dvie
jų savaičių. Tokią, naujie
ną išgirdęs, labai nudžiu
gau. Mano sieloj aukštai 
pakilo ūpas. Darbdavis 
prižadėjo duoti darbą! Ta
čiau dvi savaites laukti man 

| kožnais metais labdarin
giems reikalams surenka
ma šimtai tūkstančių ar net

atrodė labai ilgu. Tadgi aš
pėsčias patraukiau aštuo
niolika kartalu i kita fa
briką. # c.

Eidamas taip toli, pirmą 
kartą per tą dalį miesto, 
smalsiai žvalgiausi į visus 
šonus. Ir stebėjausi tais 
vaizdais, kad net savo aki
mis nenorėjau tikėti. Gat
vės purvinos, pilnos viso
kių šiukšlių ir popierių. 
Daug langų uždangstyta 
nuo dėžių stora popiera ir 
senais lentgaliais užkalta. 
Apiplyšę, basi vaikai žai
džia gatvėse, kaip kokios 
baidyklės. Kai kurių vai
kų pusnuogiuose kūneliuo
se galima suskaityti visus 
šonkaulius. Čia ir ten ma
tėsi vaikučių motinos tarp 
durų stovinčios, apdrisku
sios, su giliai įdubusiomis 
akimis žiurėjo į praeivius, 
lyg norėdamos prašyti iš
maldų, c

Aš tik dabar atsiminiau, 
kai seniau buvau skaitęs 
laikraštyj apie tokią miesto 
dalį, kur miegantiems kū
dikiams žiurkės ausis ir no
sis apkramto. O dar kito
kie parazitai sukandžioja 
visas kūno dalis.

Toje miesto dalyje visuo
met naktimis girdisi mažų 
vaikų klyksmai ir verks
mai..

milijonai dolerių. Tai ko
dėl jie tų vargšų nesušel
pia? Kam jie daleidžia jau
noms motinoms su mažais 
kūdikiais badauti? Juk 
mūsų šalyj randasi maisto 
ir drabužių didelis perte
klius. Kur gi valdovai pa
deda tuos pinigus, iš visuo
menės surinktus labdary
bės reikalams? Aš tuomet 
kaip tik savo kišenėj turė
jau didelį komercinį laik-
raštį, kuriame propagan-

Dabar aš atsiminiau; rodė,

dos sumetimais buvo dide
liais antgalviais rašoma, 
kad kai kuriose Europos ir 
Azijos šalyse siaučia badas 
ir didelis žmonių skurdas...

Taip: jie įžiūri kitose ša
lyse badą ir skurdą, o kas 
dedasi prieš jų akis, tai už
simerkia, nebenori matyti 
tų laužymų, kur geras far- 
merys atsisakytų savo kiau
les laikyti. O tenai gyvena 
žmonės su mažais kūdi
kiais, suėsti džiovos ir ki
tokių ligų kankinami.

Man įėjus fabrikan, darb
davis taip pat prižadėjo 
duoti darbą, kai tik dirb
tuvėje atsiras daugiau dar
bu, c •

Mačiau plėšiką
Tiek toli nuo pat ryto 

vaikščiojęs, pajutau nuo
vargį. Įėjau į artimiausią 
restoraną ir išgėriau puo
duką kavos ir biskį užval
giau. Po trumpo poilsio ir 
užkandžio, išėjęs laukan, 
tuojau kemšu tabaką į di
delę kukurūzinę pypkę. 
Man ten bestovint, prie 
restorano durų, žiūriu, ki
tame šone gatvės eina aukš
ta ir diktoka juodveidė mo
teriškė. Ji nešasi glėbyj 
abiem rankom apsikabinusi 
didelį popierinį maišą. At- 

kad jinai nešasi vai-į
skaitęs laikraštyj ir tą nuo-' 
tyki, kai šioje miesto da-į 
lyje vienas didelės šeimos' 
tėvas bedarbis prieš' pava-1 
sarinę šventę pardavė pūs
lę vortę savo kraujo Raudo
najam Kryžiui už $5, kad 
už tuos pinigus nusipirktų 
savo šeimai maisto. Tik 
dabar aš pamačiau kitą! 
medalio pusę — didmiesčio! 
darbininkų būklę. Giliai už-Į 
simąstęs, aš galvojau: Kur! 
gi tos miesto labdaringos, 
įstaigos? Aš žinau, kad

PADĖKA FESTIVALIO DALYVIAMS
Lietuvių Meno Sąjungos Pavasario Festi

valio rengimo komisija širdingai dėkoja vi
siems chorams ir pavieniams, kurie taip pui
kiai išpildė programą. Ypatingai dėkojame 
solistėms Geraldinai Mikužienei ir Aldonai 
Klimaitei, atvykusoms iš Chicagos ir Cleve
lando.

Dėkojame už gėles, kurios festivalį puošė, 
sekamiems: P. Bechis, Klaston, Semėnas, 
Mrs. O. Siik, J. Juška. Taipgi dėkojame ka
sininkei ir bilietų tikrintojams bei tvarkda
riams. Ypatingai ačiū festivalį sveikinu
siems su aukomis.

Rengimo Komisija

Rengia įdomią 
prelekciją

Senukas profesorius Dr. Har
ry F. Ward teiks prelekciją 
temoje: “Which do you vzant 
—the Bill of Rights or an Ame
rican Police State ?”

Tema savaime atrodo intri
guojanti. Pridėjus faktą, kad 
lektorius yra ilgus metus pro
fesoriavęs Teologinės Semina

gomųjų daiktų iš krautu
vės. Kiek toliau užpaka
lyj aukštas baltaveidis vy
ras sparčiais žingsniais se
kė juodveidę moterį, selen- 
damas iš pasalų, kaip šuo, 
savo auką pulti. Aš, tėmy- 
damas, gerai supratau, kad 
tas vyras seka moteriškę 
su blogais tikslais! Ten 
pat, anapus gatvės, biskį 
įžulniai stovėjo vienas ap
šepęs plytinis namelis, tolo
kai nuo gatvės. Kampe 
prie gatvės šalitakio žalia-

vo didelis jazminų krūmas. 
Ten paunksmėje sulūžusio
je, supamojoje kėdėje sėdė
jo paauglė mergiščia. Ji, 
laikydama ant savo kelių 
mažą verkiantį kūdikį, su
po, niūniuodama: Tylėk, 
neverk, mažyti, tuojau par
eis mama ir duos tau val
gyt-

Ta juodveidė moteris, pri
ėjusi prie savo kūdikio, 
maišą padėjo šalia supamo
sios kėdės ir, paėmusi ver
kiantį kūdikį, pati atsisė
do. O mergiščia ūmai kur 
tai prasišalino. Motina pa
davė kūdikiui savo didelę 
krūtį, ir jis nustojo verkęs.

Gal kūdikis nesuspėjo nu
ryti ne keleto lašų motinos 
pieno, kai plėšikas, pribė
gęs, griebė moteriškės krep
šį su pinigais. Bet mote
ris dikta ir stipri, viena 
ranka laikė kūdikį, kita 
drūčiai spaudė prie savo 
šono krepšį su pinigais. 
Tuomet užpuolikas kokiu 
tai įrankiu smogė mote
riškei per galvą ir, pagro
bęs krepšį su pinigais, greit 
bėgo tolyn.

Aš, pirmą kartą savo gy- 
venimę pamatęs tokią šiur
pulingą tragediją, sukrės
tas, nebežinojau, ką reikia 
daryti. O antra, nuo iš
gąsčio negalėjau nė rėkti, 
nes tas viskas įvyko labai 
staiga... Tačiau, atsikvo
šėjęs, pravėriau restorano 
duris ir surikau: Plėšikas! 
Gelbėkit!...

Restorane sėdėjo trys jau
ni vyrai. Jie greit išbėgo 
laukan ir už trijų skverų, 
pasiviję, plėšiką pagavo. 
Biskį apkumščiavę, atidavė 
policiijai. Kol policijos am- 
bulatorius pribuvo, tai mo
teriškė, piktadario par
blokšta, atsilošusi kėdėje 
sėdėjo ir sustirusiomis ran
komis priglaudusi prie savo 
krūtinės laikė kūdikį. Te
kantis iš galvos žaizdos 
kraujas tiesiai lašais var
vėjo kūdikiui ant' veido. 
Jis, užrietęs aukštyn savo 
mažą galvytę, lyg nujaus
damas motinos nelaimę, 
žiūrėdamas tiesiai į moti
nos akis, vis ją kalbino: 
ū-ū, ū-ū...

Nuo tos tragiškos scenos 
taip susijaudinau, kad, su
grįžęs į narinis, jaučiausi 
kaip ligonis. Mano akyse 
vis vaidenosi’ paveikslai mo
teriškės su kūdikiu ir plė
šiko.

Atėjo mano artimas kai
mynas, Antrojo pasaulinio 
karo veteranas, kuris už 
savo drąsų pasižymėjimą 
karo frontuose buvo ap
sagstytas medaliais. Bet 
jis su savo šeima gyveno 
iš labdaringos pašalpos. 
Nors laike karo komerci
niai laikraščiai, su valdžios 
pritarimu, skleidė ' propa
gandą, kad sugrįžę iš karo 
veteranai turės pirmenybę 
gavime darbo, kaimynas 
rodo man pirštu į didelį 
antgaivį laikraštyj, kūr bu
vo parašyta, kad F. S. fa
brikas priimąs daug dar
bininkų, Sako, rytoj anks
ti eikime' ir mes, gal gausi
me darbus...

Su kaimynu
Sekamą rytą, abudu nu

vykom į fabriką. Kaimy
nas pirmutinis priėjo prie 
raštinės langelio ir sako: 
Aš praeitą karą koviausi 
kaip tigras už savo šalį. Ir 
daug kartų mirtis žiūrėjo į 
akis. , Tadgi duokite man 
kokį nors darbą. Ir dar 
pridūrė: Mano žrilona ser
ga, lovoj guli, ir du Vaikai 
verkia. Bet bosas atsakė: 
nereikia.

Abudu, nieko nepešę, vėl 
grįžom natrio, apgailestau
dami darbininkų likimą 
turtingiausioj pasaulyj ša 
ty.

(Bus daugiau) 

rijos krikšČidnišfcos etikos sky
riuje ir kad rengia Religinių 
Laisvių Komitetas, matosi, kad 
vakaras turės būti labai įdo
mus. Priedams bus klausimų- 
atsakymų laikotarpis. ■

Rengėjų komitetą sudaro 
20 protestoniškų ir visų žydiš
kųjų tikybų atstovai. Jis įsi
kūrė pernai, po to, kai neame- 
likiniai užpuolė protestonų iv

Wo, T5(F W. 85th" St., Nevz
Yorke. K-na$ i

Columbia Universiteto ta^p- 
tikybiniams santykiams tary
ba vykdė kontestą parašyti pa-
reiškimą Apie brolybę. Pirmą 
vietą laimėjo Emmal. Damell 
iš Texas, antrą—Andrew G. 
Sarris iš- Kew Gardens, trečią 

žydų dvasiškiją. i —Harold Ginsberg iš Brook-
Įvyks birželio 8-tą 8 :45 va- | lyn.
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MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 12 Ju ne
Prasidės anksti, 10 valandų ryto

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen. Mass 

/

bū-Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame pik nike. Visada šiame metiniame, piknike 
na svečių iš kitų kolonijų ir dar iš gerokai tolimų kolonijų, neabejojama, kad bus ir 
šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasima tyti su jais. Čia smagiai pasikalbėsite su 
savo prieteliais, draugais ir giminėmis.
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DĖMESIUI BOSTONO APYLINKĖS!
Išanksto Pasiruoškime Linksmam Pasimatymui

PIKNIKAS
Liepos 3 ir 4 July

Naujosios Anglijos Lietuviai 
Turės savo tradicijmį pikniką 
per ištisas dvi diena^. Čia lie
tuviai linksmai apvaikščios 
garbingąją Amerikos Nepri- / 
klaušomybės pasiskelbi mo šven
tę — 4-tą dieną Liepos.

Šis Piknikas Bus
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE

Winter Strėet’ ir Kdswick Rd.
Brockton (Montello), Mass.

Pelnas nuo šio pikniko yra ski
riamas paramai dienraščio Lai
svės. Tai visi apšvietą bran
ginanti žmonės atsilankykite.- 
Nes savo atsilankymu jūs ma
terialiai paremsite Laisvę, su
stiprinsite ją gyvuoti ir kas die
ną nešti į jūsų namus žinias ir 
moksliškus raštus.

Graži Dainų Programa 
Gros Šauni Orkestrą

Gražiame pušyne jaukiai pasi
klausysite sielą jaudinančių lie
tuvių liaudies dainelių,

GERIAUSI VALGIAI
Svečiu Priėmimui

Laukiame Linksmo Pasimatymo 
( Rengėjai .

Visada Bostono Apylinkės pik
nike būna daug svečių iš Nau
josios Anglijos ir iš toliau. Jų 
pavaišinimui gaspadinės ant 
vietos .gairiina geriausius val- 

• gius. Tad savo vakacijų proga 
iš visos Amerikos traukite į šį 
pikniką. '

V
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MONTREAL, CANADA
Autobusų darbininkai 
ruošiasi streikuoti

* Colonial Coach Lines auto
busų apie 225 darbininkai, 
darbdaviams atsisakius išpil
dyti jų reikalavimus dėl algų 
pakėlimo bei kitų darbo sąly
gų pagerinimo, ruošiasi eiti i 
streiką. Tai raštinių ir palai
kymo darbininkai. Jie reikala
vo ir federalinė konsiliacijos 
komisija pripažino pakelti 5% 
pagrindinės algos ir sutrum
pinti darbo savaitę iki 44 vai.
Išdaužė majoro stubos langus

Pereitos savaitės naktį kaž
kas įsviedė kelias plytas į ma
joro Jean Drapeau stubos lan
gus. Tuojau buvo paleista gan
dai, kad tai kerštas naktinių 
klubu ir restaurantu savinin
kų, kadangi miesto adminis
tracija, su. majoru priešakyje, 
[•markiai pakėlė jų biznį,—kur 
pardavinėjami likeriai, verčia 
uždaryti anksčiau negu pirmą, 
o šeštadieniais 12 vai. nakties 
ir sekmadieniais gali atidaryti 
tik po pietų; gi jei nori kas iš- 
fj^rti bonką alaus, turi pirkti 
ir maistą, nors žmogus ir bū
tų pavalgęs namie. Tačiau 
naktininų klubų sąjunga grieš- 
tai U'žginčino, kad iš jų kas 
nors užsiimtų, kai]) jie pava
dino, “teroru,”— mėtyti ply
tas į majoro stubos langus.

Prieš tokį miesto patvarky
mą uždaryti anksti pasilinks
minimo '’iotas užprotestavo ir 
restaurantu darbininkų unija, 
nes, sako, su tuo apie 4,000 
darbininkų nustojo darbo.
Vėl planas platinimui 
Sherbrooke gatvės

Didžioji ir garsioji Sher
brooke gatvė, kuria daugiau-

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldt o apsakymą)

(Tąsa)

S įbrėždamas savo žodžius mostais, 
pnkė garsiai kalba su keliais kari
ninkais - esesininkais. Šioje mažoje, 

niekuo nepapuoštoje patalpoje oras, ne
paisant ventiliacijos, troškus ir sunkus. 
Monkė patikrina adjutanto kambaryje, 
ar man tikrai įsakyta atvykti, ir du 
esesininkai lydi mane į patalpos vidų. 
Sviedinių bruzg-esys čia vos tegirdi
mas. Kadangi požeminiai imperinės 
kanceliarijos pastatai dar nebaigti, jie 
atrodo itin nejaukiai ir nepatraukliai. 
Nuo šaltų, pilkų betono sienų dvelkia 
drėgmė, kaip nuo visų naujų pastatų. 
Mes einame pro daugelį kambarių, su
jungtu koridoriais ar plieno durimis. 
Visur slegiantis pelėsių kvapas, balsų 
ūžesys ir ventiliatorių gausmas. Čia, po 
imperine kanceliarija iš viso 50—60 
kambarių. Iš šio labirinto yra 6 išėji
mai — trys išėjimai į išorinę ir trys į 
pirmąjį imperinės kanceliarijos aukš
tą. Kai kurios patalpos ligi pat lubų 
prikimštos konservų, duonos ir kitų 
atsargų, pro juos netgi sunku prasi- 
sprausti. Vaizdas visur vienodas. Kori
doriuose ir kambariuose pilna kareivių. 
Pauguma žmonių stovi, abejingai ir su
glebusiai prisišlieję prie sienų. Tik ne
daugelis, susirinkę po kelis žmones, 
šneka tarpsavyje. Kiti, suspaudę ran
kose ginklus, guli ar sėdi ant grindų. 
Jie visi stambūs, stiprūs, jauni esesi
ninkai. Jau nebematyti jų buvusio ko
vinio įkvėpimo, bet greičiau pasyvus 
pasidavimas likimui. Vėliau ši nuotaika 
dar sustiprėjo ir pagavo netgi vadovus.

Pagaliau, mes pasiekiame tikslą. Tai 
taip pat ankštas, pelėsiais kvepiantis 

‘kambarys, kur sėdi kanceliaristąi, brai
žytojai, karininkai pavedimams. Kreb- 
sas ir baronas daro pranešimą Hitleriui. 
'Tenka Jaukti. Galima klausytis čia dus
lių, Čia stiprių sprogimų rusų sviedinių, 
krintančių kažkur miesto centre, ir at
siduoti savo mintimis. Jos iš esmės su
sikaupia ties vienu ir tuo pačiu. Ar 
tai ilgai čia tęsis ir koks bus galas? Lė
tai slenka laikas. Pagaliau, ateina Frei- 
tagas. Dėl žemų lubų jis atrodo dar 
aukštesnis, negu tikrai yra. Pamatęs 
jaane, jis nusišypso. Aš raportuoju pa- 

visas taisykles. Jis ištiesia man 
j rdnką ir sako: “Formalumų mes dabar 

nepaisysime. Tai nebeturi prasmės”. 
Valandėlę patylėjęs, jis priduria: “Taip, 
drauguži, jei žūti, tai jau drauge. Eina
me, aš tau parodysiu tavo darbą. Gene

I
1 tu vėso.

šia automobilių pravažiuoja 
(apie 20,000 į dieną), ištisai 
yra plati — 80 pėdų pločio. 
Tačiau pačiam viduryje mies
to, tarp St. Denis ir University 
gatvių, siaura, vietomis tik 30 
pėdų, šitą spragą praplatinti, 
išlyginti, miestas jau planuo
ja nuo 1926 metų. Pakalba, 
paplanuoja ir nutyla. Mat, čia 
pastatai dideli, gerai pabūda
vote ir jų nugriovimas miestui 
brangiai lėšuotų. Dabar mies
tas vėl pakėlė išnaujo šį klau*- 
simą ir vėl planuoja platinti...

SHOWER PARĖ
Eugenija Gurk’ytė ruošiasi 

prie vedybų. Jos pagerbimu i, 
ta proga, gegužės 20 d. jai bu
vo' surengta “shower” pare, 
dalyvaujant dideliam ir gra
žiam būriui moterų ir merginų.

Jos vestuvės su Kazimieriu 
Guzevičium įvyks šią vasarą.

VAŽINĖJO SVEČIUOSE
Kostas Varaška su sūnum 

John buvo išvažiavęs į Jung
tines Amen Valstijas. Jie ten 
dalyvavo savo giminaičio ves-

SERGA
F. Nakienė sunkiai susirgo 

ir, šiuos žodžius rašant, guli 
Daktarų ligoninėje, laukia 
operacijos ant vidurių.

MIRĖ
Gegužės .16 d. mirė Jokūbas 

Gruckiunas, sulaukęs 85 me
tų amžiaus. Velionis paliko 
nuliūdime du sūnų, Juozą ir 
Praną. ,

O gegužės 18 d. mirė Anta
nas Vaškelis, sulaukęs 73 me
tų amžiaus.

Abiejų palaikai palaidoti 
per šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, Gote dės Neigęs ka
pinėse. J.

rolas greit negrįš”. Mes praeiname pro 
kambarį su gražiais baldais, kur gyve
na Burgdorf as su savo adjutantu. Mū
sų kambarį nuo jo skiria tik plonos 
plieno durys. Į kairę nuo durų dvi vie
na prieš antrą pastatytos lovos, priešais 

. stovi du rašomieji stalai. Didelė užuo
laida perskiria kambarį pusiau. Sienos 
nudažytos pilkai, kaip ir kitose patal
pose. Aš nusirengiu. Freitagas parodo 
man darbą. Čia, slėptuvėje, aš turiu kas 
valandą priiminėti karinius pranešimus 
iš Berlyno ir Potsdamo, žymėti gautus 
duomenis žemėlapyje ir paruošti infor
maciją pranešimui Hitleriui. Berndas 
(taip vadina Freitagą) parengia prane
šimus iš kitų fronto barų. Paskui jis 
man papasakoja paskutinius įvykius.

Į šiaurę nuo Berlyno rusai prasiver
žė pirmyn per Oranienburgą. Rytiniuo
se ir pietiniuose priemiesčiuose kau
namasi. Iš pietų pusės priešo tankai 
pasiekė Nau-eną, 30 km. į vakarus nuo 
Berlyno. Ketinimas paimti mus į reples 
pakankamai aiškus. Laisvas tėra tik vie
nas kelias į šiaurės vakarus — pasku
tinė gija, jungianti mus su išoriniu pa
sauliu. Manoma, kad Berlynas bus ga
lutinai apsuptas rytoj, balandžio 24 d. 
Vadinamoji Venko armija šiuo momen
tu grupuojama į pietus nuo Magdenbur- 
go, rytiniame Elbos krante, ir turi kiek 
galint greičiau skubėti į pagalbą Ber
lynui per Potsdamą. Paties Berlyno gy
nimui mieste pasiliko generolo Veid- 
lingo vadovaujamas 58-sis tankų kor
pusas, atsitraukęs čia nuo Oderio. Jis iš
vargęs ir išsekintas. Mieste yra dar 
kelių sudaužytų, divizijų iš Oderio 
fronto likučiai, zenitinės artilerijos da
lys ir folkšturmas. Iš esmės gynyba 
remiasi labai blogai apginkluotu folks- 
šturmu.

130 km. fronte artilerijos ir šaudme
nų beveik visai nebeliko. Žmonių trūku
mą šiomis dienomis, tur būt, papildys 
“Hitlerio jaunimas”. Mieste dar yra 
apie 2 milijonus gyventojų. Potsdame 
pasiliko dar vienas silpnas korpas, ku
riam vadovauja- generolas Reimąnas. 
Mieste iš viso beliko tik 40—50 tankų, 
o rusai turi keturias armijas ir apie 
1,000 tankų.

“Ar ilgai dar tęsis kova, kaip tu ma
nai?” — klausiu aš. Berndas atsako 
tuojau, lyg būtų laukęs šio klausimo.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
Pirmas chorvedys 
LKM Choro parengime

Malonu buvo matyti kan- 
kliečių parengime, kur cho
ras perstatė operą Fleder- 
maus, atsilankiusį šio choro 
pirmąjį mokytoją Joną Ka
tilių. Tikiu, kad ir Kati
liui buvo džiugu matyti, 
kaip prieš 25-rius metus su
sitveręs LKM Choras, ka
da ir jis turėjo laimės jam 
vadovauti, per ilgą metų ei
lę išlaikė savo tradicijas^ 
nesuklupo dirbdamas gražų 
meno darbą.

Nuo tada iki šios dienos 
choras be sustojimo pasi
žymi veikloje, patarnauja 
visuomenei su daina. Sun
ku būtų atžymėti, kiek 
LKM Choras yra surengęs 
muzikaliu vakaru, koncertu 
ir pastatęs operų-operečių 
ir kitų moderniškų spekta
klių, ir šiaip visokių pasi
linksminimų, pramogų.

Nežiūrint, kad pas kan- 
kliečius mažai beliko tų, 
kurie nuo pat pradžios cho
ro gyvavimo jame veikė ir 
dainavo, reikia pasidžiaug
ti, kad atėjo naujosios kar
tos daug naujų jėgų — ge
rų dainininkų ir gabių ak
torių. LKM' Choras, duo
damas parengimus, opere
tes, tatai įstengia atlikti 
grynai savomis jėgomis.

Taigi, viso gero kanklie- 
čiams ir niekados nepailsti!

K. I
i

J
Montello-Norwood, Mass.

ATMINTIS MIRUSIAM

JOSEPH KRASAUSKUI
Užuojauta liūdnoj valandoj jo žmonai Mar

celei Krasauskienei; jo sūnams, dųkterei ir žen
tui—Albin, Rose, Peggy, Betty, Arthur; anū
kams—Marsha, Carol, Edward, Paula, Janet.

Mes montelliečiai ir stoughtoniečiai, žemiau 
pasirašę, teikiame jums simpatiją.

Kaži m iera Čerešk ienė
Paulina Sinkevičienė
Konsta nei j a K a 1 va i t ie n e
M. Gutauskienė
K. Sireikienė
B. Gutkauskienė
M. Potsienė
A. J. Petrukaitis

UžraAyklt Laisve Savo Drausml.

NORWOOD, MASS.

PAGERBIMAS MIRUSIAM 8
J. KRASAUSKUI j

IR UŽUOJAUTA JO ŠEIMAI į
—Antanina Pečiulienė S

P. Blazis R
M. Tamulionis S

e i 
g i

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų
; { SOVIETU SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS J;
i Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.

P A R C E L S TO RUSSIA, Inc- ij 
t Licensed by U. S. S. R. f
! 391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
j Tel. INgersoIl 7-6465, INgersoil 7-7272

' Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
) jtciksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
į Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet

— =nl
BALTIMORE. MD.

Brockton, Mass. New Britain, Conn.
Gegužes 11 d. mirė Marijo

na Puidokienė. (Vaičiūnytė). 
Paliko nuliūdime savo vyrą, 
George Puidoką, dvi dukteris 
—Mafjh ir jos vyrą, B. Yazu- 

jkevich, ir Alfonsę (Florence) 
,jr jos vyrą, Miškinį. Velionės. 
Np broliai yra mirę prieš kelis 
! metus. Jie gyveno Cicero, 111., 
—kunigas Vaičiūnas ir Jo
seph Vaičiūnas (buvę montel- 
liečiąi). Iš Lietuvos kilę Plokš
čiui parapijos, šakiu rajono.

Gegužės 14 d. mirė Joseph 
Daugirdas. Paliko nuliūdime 
žmoną, Amiliją (Jakavonytę), 
sūnų Juozą, gyvenantį Brock
tone, ii’ brolį Adolfą, gyvenan
tį Pittston, Pa. Priklausė prie 
šv. Roko draugijos ir Lietu
vių Piliečių Klubo. Palaidotas 
laisvai Melrose kapinėse.

Draugiškas vakaras sukėli
mui Laisvei $10,000 fondo ge
rai pavyko. Jį rengė LLD vei
kiantysis komitetas. Atsibuvo 
gegužės 21 d. Liet. Taut. Na
mo salėje. Gerų žmonių suėjo 
apie pusė šimto. Gerosios 
draugės, A. Kukaitienė, M. 
Potsienė, J. Stigienė, K. Kal- 
velienė, parūpino gerus už
kandžius ir gėrimus. Visiems 
dalyviams patiko.

Susirinkimą atidarė George ' 
Shimaitis ir pakalbėjo, kad už j 
valgius ir gėrimus vyrai sudės 
paskyrai po vieną dolerį. 
Daug draugių aukojo pyragus 
ir kitokių valgių, tad iš jų ne
imta nieko.

Paprašė balso J. Grigas. Jis 
sakė, kad dabar prie tokių 
brangenybių laikraščiams sun
ku verstis. Sakė, aukokime ne
mažiau, kaip po $10 kiekvie
nas. Aukų surinkime padėjo 
daug J. Stigienė. Surinkome 
du šimtus 46 dolerius. Kurie 
parengime nebuvo, prižadėjo" 
duoti vėliau. Pirmiau fondan 
mūšų yra pasiųsta $130. Gi 
mūsų kvota buvo $400. Mes 
savo nustatytą kvotą viršysi
me. " ■ •

Aukojusiųjų vardai tilps 
laikraštyje vėliau.

G. Shimaitis

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas. 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

George Shimaitis 
Kar. Walan 
J. Kavolis 
John Petrus 
E. F. Kaulakis 
J. šas ta viekas 
M. F. Duoba 
John Vaitiekūnas

STREIKAS NESULAUŽOMAS

Landers F&C dirbtuvės dar
bininkai dar tebetęsia streiką 
už algos pakėlimą ir kitu dar- 1 
be sąlygų pagerinimą.

Pirmu kartu miesto istorijo
je taip ilgai tęsiamas streikas. 
Kompanija per teismą išgavo 
drausmę (injunction) prieš 
stiprų pikietavimą. Jos mieris ' 
buvo, turint drausmę, darbi- 
.ninkus suvaryti į dirbtuve 
prie darbo, o tuomi juk ir imi 
ją bus galima sudaužyti.

Bet niekas iš šio kompani
jos plano neišėjo. Pikieto lini
jos tik keleriopai padidčjo- 
sustiprėjo.

Gegužės 23 d. kompanija . 
vėl užsimojo su back to work 
judėjimu sulaužyti streiką. Ir 
vėl ne išdegė.

Miesto republikoniškas ma
joras taipgi atėjo kompanijai 
į pagalbą darbininkus suvilti 
ii- suvaryti į dirbtuvę prie dar
bo be jokio laimėjimo. Tačiau 
ir šiam skymavimas baigiasi 
subliirškimu.

Streikas prasidėjo kovo 28 
d. vadovybėje U.E. unijos. 
Streikuoja 2,000 darbininkų.

iKILO ANTRAS STREIKAS
Jau bus apie dvi savaitės 

laiko, kai Skinner Chuck dirb- !
I 

tuvės keli šimtai darbininkų ; 
metė darbą ir išėjo i streiką.

Neseniai darbininkai buvo 
nusibalsavę, kad jie pageidau- 1 
ja sau unijos, kuri atstovautų ' 
juos jų derybose už algos pa
kėlimą ir kitų darbo sąlygų 
pagerinimą, kontraktu užti
krinančių.

Ši kompanija naujai unijai 
kenkia, nepatenkindama jokio 
unijos reikalavimo. Veikiausia 
ir šioje dirbtuvėje skymuoja- 
ma sudaužyti uniją.

Darbininkai nepasiduoda, 
streiko Jauke gerai laikosi, su 
Landers darbininkais gražiai 
kooperuoja pikieto linijose.

Koresp.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino , . ; Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Lawrence-Methuen, Mass.
Sekmadienį, gegužės 29 d., 

Maple Parke Įvyks banketas 
paramai dienraščio Laisvės. 
Bus labai geri, pasižymėjusių 
gaspadinių gaminti valgiai, ir 
bus įvairių pamarginimų.

Kviečia kaimyniškas koloni
jas atsilankyti į šį parengimą 
linksmam laiko praleidimui ir 
tuom pačiu kartu paremti ap- 
čvietos reikalą.

Maple Parko Komitetas

Montello, Mass.
Mūsų piknikai, kurie ateina j Lie

tuvių Tautiško Namo Parką:
Pačios Namo Draugovės piknikas 

bus dvi dienas: gogužės-May 29 ir 
30.

Vienybės Draugystės piknikas j- 
vyks birželio-June 5 d.

O Birželio 12 d. vėl Tautiško Na
mo Draugovė rengia pikniką.

June-birželio 19 d. bus piknikas 
meno ir spaudos reikalams.

Liepos 3 ir 4 dd. tai bus didysis 
piknikas paramai dienraščio Lais
vės, kurį rengia visos Massachu
setts valst. lietuvių organizacijos.

June 26 d. pikniką rengia sve
timtaučiai Labianis Organizacija.

Geo. Shimaitis

Sekmadienį
Gegužes-May 29

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

AIDSIETYNO KVARTETAS, Iš NEW YORK
Gražiomis lietuvių liaudies dainomis linksmins šio pik

niko dalyvius. Kvartete dalyvauja šie asmenys:

Kazys Kraučiūnas 
basas

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius
tenoras tenoras

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

John Lekevičiaus Muzika
Gros nuo 2:30 iki 7-tos valandos vakaro

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksniai laiką praleisti gražioje vietoje

.................................. ............. ........................................... I I ■■ ............................. —
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Įvedė “Don't Walk" 
signalus

Brooklyne įvesti pirmieji to
ki trafiko signalai, kurie raš
tu įsako pėstininkams eiti ar 
neiti. Jie kaitaliojasi sykiu su 
pakeitimu šviesų auto trafi- 
kui. Pirmasis įdėtas prie Flat
bush ir 4th Avės. Bėgiu šių 
metų tikisi įdėti 42 tokius 
signalus.

švaros komisijonierius Mul- 
rain tapo Wagnerio paskirtas 
ir toliau eiti tas pareigas. Jis 
per 17 mėnesių ištarnavo iš 
naujo nepaskirtas nei atstaty
tas. Metinė alga yra $15,000.

Hobokene susektas genible- 
rių centrelis, daręs po $5,000 
biznio per dieną.

Jau 3 jaunuoliai įkalinti 
kaip dalyviai gaujos, kuri nu
šovė Blankenship berniuką.

Augustinas Iešmantą 
basas

N
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NEW YORK

Liberty Auditorijoje
Aš dažnai pagalvoju, kodėl 

Auditorijos ręsta urane nėra 
televizijos seto. Man rodosi, 
kad yra labai reikalinga turė
ti. Ten visuomet randasi žmo
nių, atvyksta vakarais viso
kiais reikalais. Na, būtų gali
ma ir pažiopsoti, kiek kam lai
kas leis. Gal būtų mums sma
giau laukti savo draugų ir pa
žįstamų. Kai žinotų, jog yra 
televizija, gal daugiau žmonių 
ateitų ir namas turėtų iš to 
naudos.

Padarius vajų, tam tikslui 
būtų galima greitai sukelti rei
kalingą sumą pinigų. Direkto
riai, pagalvokite! i

Kita problema, tai namo 
švara. Pradžioje būdavo šau
kiama talka namą apvalyti. 
Taip ir buvo apšvarintas, vis
kas blizgėjo. Tai kodėl nega
lima to padaryti dabar? Mes 
turime atminti, kad tokiame 
dideliame name, ypačiai daž
nų pramogų sezonais, gaspa- 
dorius ir su pagelbininku to 
negali padaryti, ten darbo vi
sur yra labai daug.

Mano supratimu, talka yra 
reikalinga karts nuo karto vi
suotiną apvalymą padaryti.

V. K.

Susirinkimas
LDS 13 kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio (June) 2 d., 8 vai. 
vak., 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite daly
vauti šiame susiėjime, nes jis 
yra svarbus todėl, kad turėsi
me pranešimą apie pikniką, 
kuris įvyks birželio (June) 19 
d., Kosmočiaus parke, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
New York.

Kad piknikas būtų sėkmin
gu, bus paranduotas busas, 
kuris Į pikniką nuveš ir, pasi
baigus piknikui, vėl parveš.

Daugiau pranešimų apie 
pikniką tėmykite Laisvėje ir 
Tiesoje. Komitetas

Užvyduolis grasino 
nužudyti kūdikį

John Stepien, statybos kon- 
traktorius, Yonkers’e, įsigavo 
į savo neoficialės žmonos bu
tą, į kurį teisėjas buvo jam už
draudęs eiti. Jis išdaužė lan
gą, išmetė į gatvę indus, gali
muosius iškišti per langą ra
kandus, tuomi sužalodamas 
kelis gatvėje pastatytus auto. 
Paskiau, laikydamas rankose 
2 metų sūnelį, grąsino nužudy
ti jį ir save, jeigu policija ban
dytų jį paliesti.

Kai policija įsigavo į butą, 
•rado vaikutį sveiką, tik apkru- 
vintą į stiklus susiraižiusio 
rankas tėvo krauju. Nepalies
tas buvo ir vyresnysis tos mo
ters sūnelis, tik išsigandęs.

Šumijantį vyrą paėmė į li
goninę, tyrinėti protą. Bus tei
siamas.

“Pagrobtas” vaikas
Brooklynietė Mrs. Cross 

savo sūnelį Bobby pirmadienį 
sulaikė nuo ėjimo į parapijinę 
mokyklą, kurioje jis yra 7-sios 
klasės mokiniu. Vaikas atro
dęs sergančiu, liepė jam pasė
dėti prieš saulę.

Kai motina išėjo vaiką pa
šaukti pietų, jos ligonius nei 
šešėlio nebesimatė. Paklausė 
kaimynus, nerado. Išsigando. 
Gal gaujos pagrobė. Pašaukė 
policiją. Apie 250 vyrų, su kai
mynais ir giminėmis talkoje, 
ieškojo per apie 10 valandų. 
Kada jau neteko vilties rasti, 
apsižiūrėjo, kad per dieną 
vandravojęs vaikas saldžiai 
miega prie gelžkelio supiltame 
kupste, smėlio.

Bučeriai pasirašė 
sutartį su A. & P.

AFL Amalgamated Meat 
Cutters and Butchers Unija 
pasirašė sutartį su A. & P. 
krautuvių firma. Pasirašyta 
d jeną pirm nutarto skelbti 
streiko, tad jį atšaukė.

Paliečia visas didmiesčio sri
tyje esančias A&P krautuves. 
Apie 13,500 darbininkų galis 
savaitinio mokesties priedo. 
Išdirbantiems pilną laiką pri
dės po $7.50, o dirbantiems 
tik dalį laiko po 15c. per vai.

Unijos viršininkas Max Block 
sako, jog $4 to priedo turės 
būti atmokėti ir už praėjusį 
laiką nuo rugpjūčio 28-tos. 
Tai nuo to laiko, kada pasibai
gė senasis kontraktas. O liku
sioji priedo dalis, $3.50 pra
dedama mokėti nuo šių metų 
birželio 1-mos. Taipgi page
rins ligoninės ir apdraudos 
planus, kurių priedinį iškaštį 
padengs pati kompanija.

Alkis vertė vykdyti 
apiplėšimą

Brooklynietis Jimmy Law
rence, 23 m., pats nuėjo poli- 
cijon ir pasisakė, kad jis įvyk
dė apiplėšimą būdamas despe
ratiškoje padėtyje dėl nedar
bo ir pritrukime šeimai mais
to. Jis nebuvo nužiūrėtas. Pa
sidavė, kad “sąžinė būtų ra
mi.” Gal jo nebaus, nes palei
do po $500 kaucija.

Lawrence, Korėjos vetera
nas, dėl nubiednėjimo gyvena 
pas savo motiną, o jo žmona 
su trimis jų kūdikiais, pas sa
vo. Išbuvęs be darbo 5 mėne
sius, pabandė apiplėšimą, ku
riame jis gavo tiktai $24.50. 
Dabar jis gavęs darbą.

•čiepytieji vaikai 
visi tebėra sveiki

Miestinio Sveikatos Depart- 
mento pareigūnai sako, kad 
nuo pradėjimo čiepyti Salk 
čiepais gegužės 19-tą iki ge
gužės 24-tos dėl čiepų nei vie
nas vaikas nesusirgo. Sako, 
jog grupė vaikų turėjo aukš
tesnę temperatūrą už kitus, 
tačiau tas reiškinys praėjo per 
24, o kitiems per 48 valandas.

Šis raportas lietė tiktai 70,- 
000 vaikų. Iki to laiko įčiepy- 
tų pirmųjų keturių klasių mo
kinių buvo jau 94,242.

Gegužės 24-tą įčiepijo dar 
23,739 vaikus. Buvo planuota 
įčiepyti 35,002.

Velionį Einstein minės 
įspūdingame mitinge

įsikūręs specialis Albert 
Einstein Memorial Komitetas 
skelbia, jog rengiamas masinis 
mitingas paminėti velionį 
mokslininką ir visuomeninin
ką. Programa bus daugiau 
koncertinė, su trumpais pa
reiškimais apie velionio 'nuo
pelnus žmonijai. Dalyvaus žy
dų Jaunimo Choras ir paskil- 
bę dainos solistai, aktoriai, 
taipgi kalbėtojai.

Mitingas įvyks birželio 18- 
tos vakarą, Town Hali, N. Y.

BEŠIRDIS PAVOGĖ ŠIRDIS
New Yorko daktaras Bris- 

kier, širdies ligų specialistas, 
atsišaukė į vagis, kad jie su
grąžintų jam keturis rutulius 
rekordų, išvogtus iš jo kabi
neto.

Daktaras sako, jog jie ne
naudingi niekam kitam, tik 
jam, nes ten įrekorduoti šir
dies mušimai negimusių vaikų, 
mėlynųjų vaikų, reumatinių ir 
kitokių širdžių, kaip jos veikė 
pirm ir po operacijos. Jam pa
čiam tas yra didžiu moksliniu 
turtu.

Agentūros išnaudoja 
tarnaites

New Yorke valdinės indus
trijai ir darbui prižiūrėti ko
misijos posėdyje liudytojai pa
sakojo, jog čia randasi tokių 
privatinių darbų ieškojimo-da- 
vimo agentūrų, kurios baisiai 
išnaudoja moteris, ieškančias 
namų darbininkės darbo.

Tūli žodžiu ir raštu patiek
ti liudymai sakė, jog ypačiai 
bjauriai apgaunamos ir išnau
dojamos negrės. Jos čion at
gabenamos iš pietinių valstijų. 
Ten joms prižada aukštas al
gas, geras darbo sąlygas. Vie
na tokia buvusi žadėta darbą 
su $150 iki $175 mėn. algos, o 
čia atvažiavusi tapo pasiųsta 
dirbti už $25 savaitę. Tačiau, 
kai atėjo galas savaitės, jai 
sumokėjo tiktai $15, sekamą 
savaitę $20, o trečią savaitę 
$24.06, bet tuojau, “atrokavo” 
$16.94 jos atvežimo iškaš- 
čiams.

, Supykusi, darbininkė tą dar
ybą pametė, nuėjo kitur. Ta
čiau kožname naujame darbe 
iš jos vėl atrokavo po $16.94, 
vis neva tiems “atvežimo iš- 
kaščiams.”
‘Jeigu taip yra išnaudojamos 

ir skriaudžiamos negrės, su
prantama, kad ir kitų darbo 
reikalingų, vargo spaudžiamų 
moterų plėšikai neguodžia, ap- 
lupa.

Posėdyje buvo pasiūlymu, 
kad reikia kas nors daryti 
darbininkų apsaugai, nustaty
ti nors šiokius tokius rubežius 
tam plėšimui. Jeigu kalbos ne- 
siliks vien kalbomis, turėtume 
sulaukti padėties pagerinimo.

Degtinių krautuvės tarnau
tojui apšaudant plėšiką, viena 
kulka išlindo per langą, per
skrido skersai 42nd St., užtvi- 

I nusią žmonėmis, atsimušė į 
krautuves langą kitoje- gatvės 
pusėje. Plėšikas pabėgo.

JO RAUDONAS KRAUJAS
William Dyer, 20 metų, Ja

maica gyventojas, dabar ka
riškis, davė kraujo 62 metų 
moteriškės gyvybei gelbėti. 
Medikai sako, jog tai vienas iš 
2,000 asmenų tokį kraują te
turi. Moteris, susirgusi kraujo 
nykimu, bėgiu paskiausių 10 
mėnesių jau buvo gavusi 10 
tokių perleidimų, tad kandi
datų nelengva buvo gauti.

Paprašytas, negras jaunuo
lis noriai sutiko gelbėti ir bu
vo skubiai, lėktuvu pargaben
tas į miestą tam tikslui.
Už RANKaIr KOJĄ

Dėl sužeidimo miestiniu bu
sti netekęs rankos ir kojos, 5 
metų berniukas teisme laimė- 

I jo bylą gauti iš miesto atpildą, 
į $190,000. Dėl sumos buvo su
siderėta be teisėjo sprendimo. 
Berniukas yra vienas iš 5 vai-

j kų preserio šeimoje, žinoma, 
(šeima ne viską gaus. Iš tokių
I bylų nemažos sumos eina ad- 
I vokatams, taipgi pirma atmo- 
kės ligoninėms ir daktarams
bilas.

Auto susidūrime su taksi 
prie Atlantic ir Franklin Avės, 
pavojingai sužeisti 3 asmenys.

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

Hotel. Tel. Greenwood Lake 7-8521, 
Tarptautiškas valgis. Šviesūs kam- 
bariai. Tekantis vanduo. Graži apy- 
linka.

F. II. Stephan, sav.

/ RADIO CITV MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

“LOVE ME OR LEAVE ME'' 
in CinemaScope and COLOR starring 

DORIS DAY • JAMES CAGNEY 
co-starring CAMERON Mil CH ELL

Directed by CHARLES VIDOR • Produced by JOE PaMERNAK • An M-G-M Picture 
ON STAGE: "COLORAMA"—Gala new revue produced by Leonldoff 
with the Rockettes, Corps de Ballet, Glee Club . , , Symphony 
Orchestra directed by Raymond Paige
Plctvr* ati • Stage Show ah

Pagerbė poetę
Emma Lazarus Federacijos 

narės surengė išvyką prie Lais
vės Statulos, į kurią susirinko 
200 moterų. Išvyka rengta pa
minėti 52 metų sukaktį nuo 
atidengimo ant statulos pasku
busios poemos “The New Co
lossus,” kurią tuomet parašė 
žydė mergaitė Emma Lazarus. 
Ji šilta meile pavaizdavo Ame
riką, kaip prieglobstį atei
viams.

Sukaktis paminėta dainomis 
ir prakalbomis. Dainoms vado
vavo Mrs Rose Tunick. Pirmi
ninkavo Mrs. Yetta Metz, kal
bą sakė federacijos direktore 
Mrs. June Gordon.

Paminėjime priminta dabar
tinė imigrantų padėtis, Wal- 
ter-McCarran Akto vardan 
vykdomieji persekiojimai. Mo
terys stipriai kritikavo visaša- 
liškąją administraciją už at
statymą iš pareigų Edward 
Corsi. Užgyrė senatoriaus Her
bert Lehmano ir kongresmano 
Celler pasiūlymus įvesti naują 
imigracijos įstatą vieton to ar
šiojo Walter-McCarran įstato.

Ambulanso laukė 
35 minutes

Bronxietis gaisragesys Hen
ry D. Burge tapo pavojingai 
sužeistas, kai jis nukrito nuo 
antro aukšto gelbėdamas kitus 
:š gaisro. Tuojau pašauktas 
ambulansas, tačiau jis pribuvo 
tiktai už 35 minučių.

Priežastis:
šaukiojimas turėjo eiti net 

per tris ligonines, bet iš visų 
atsakyta, kad užimti, neturi 
liuoso. Tada per policiją pa
šauktas pats' gaisrage^sių cen
tras, kad jis atsiųstų savąjį, 
bet tas buvo už 7 mylių nuo 

j gaisro vietos. Iki jis persirito 
per trafiką, Sužeistasis kitų 
gyvybės ir sveikatos gelbėto
jas raičiojosi skausmuose ne
laimės vietoje.

Tas tik biškytį primena, 
kaip “saldu” būtų laukti am- 
bulansų, jeigu, užsitrauktume 
atominį karą ir tų atominių 
“angelėlių” ant miesto. Šimtai 
tūkstančių žmonių greičiau su
silauktų šventojo Petro, negu 
pagalbos. T-as

Priteisė $200,000 
! už užmušimą 
I I

Brooklyno vyriausias teis
mas nesprendė, kad. miestas 
turės atmokėti Mrs. Leah Ru- 

jdolph 200 tūkstančių dolerių 
už vyrą, kurį miestinis busas 
užmušė stovintį ant šaligatvio. 
Jos vyras buvo užmuštas prie 
E. 96th St. ir Lenox Rd. Šei
ma gyvena 340 So. 3rd St.

Prie atmokesties našlei tu
rės dasidėti ir vairuotojas to 
auto, dėl kurio pąlindimo bu- 
sui ant kelio busas užsuko ant 
šaligatvio.

Nunuodijusio tėvus Harlow 
Fraden’o daktaras palikimų 
teisme liudijo, jog sūnus tikė
jo, kad jis yra kokios aukštes
nės jėgos “skirtas” nužudyti 
motiną, nes ji esanti blogumų 
apsėsta. O tėvą turėjęs žudyti 
tam, kad išgelbėtų jį nuo blo
gos žmonos. Jeigu teismą įti
kins, kad žmogžudystė papil- 

jdyta iš pamišimo, jam atiteks 
, tėvų turtas, apie 100 tūkstan
čių.

“MUSIC AND DRAMA . . . A par
ade of the song hits of the 20's 
highlights the dramatic rise to 
fame of singing star Ruth fitting, 
as portrayed by Doris Day in 
M-G-M'k “Love Me Or Leave 
Me.'1 James Cagney co-stars in 
the CinemaScopeJitm in the role 
of the Chicago racketeer who 
involved Mils fitting is a sensa
tional shooting scandal.

HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED MALE

NAMŲ DARBININKft—VIRĖJA 
Guolis vietoje. $55 j savaitę.

Turi kalbėti šiek-tiek angliškai.

Del Mid-Manhattan Apt. namo. 
Automatiškas keltuvas. Aliejaus ši
luma. Pečius išmatas deginti. Gaus 
2 rūmų apt. ant 1-mų lubų, taipgi 
ir pagelbininką. Pradžiai $47.50 j 
savaitę. MU. 3-2612.

I

Vėl tie “sweeps”
New Yorko spauda šiomis 

dienomis vėl perpildyta džiū
gavimu, kad keli newyorkie- 
čiai laimėjo “sweeps” stam
bius prizus, žinoma, niekas ne-'' 
garsina šimtų tūkstančių tų, 
kurie per visą amžių perka tos 
loterijos bilietus ir nieko ne
laimėjo. Vienok tie keli laimė
jusieji yra labai gera agitacija 
už pardavimą bilietų kitai lo
terijai. 

✓

Loterijos vykdomos Airijoj, 
bet dauguma bilietų išparduo
dami New Yorko didmiestyje 
ir apylinkėje, čia surenka
mais milijonais dolerių Airija 
išlaiko savo ligonines. Laimė
jimais sugrįžta New Yorkui 
atgal keli šimtai tūkstančių, 
kartais iki milijono, šį kartą 
sugrįžęs virš milijonas ir pusė. 
Juos parduoda po visą pasaulį

Ne viską gauna laimėtojai. 
Loterija vykdoma ir prizai iš
mokami su valdžios žinia, tad 
valdžia tuojau atsiima savo 
serą .taksais. Federalė valdžia 
ima vįrš pusės sumos nuo lai
mėjimų, valstija taipgi ima, 
laimėtojui lieka mažiau pusės.

HENRY STOLZENBERGER 
Ine.

‘ FUNERAL DIRECTORS 
450 E. 162nd St., Bronx, N. Y.

CY. 3- 4343
OTTO F. PUMMER, pres.

VOGEL
FUNERAL HOME 

įsteigta 1910
Air conditioned Koplyčios

65-29 Grand Ave., Mąspeth
Tel. DAvenport 6-0122

- GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 37th Ave., kainp. 92nd St. 
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-8700

RICHMOND HILL AUTO 
TOP

HENRY YUDT, Owner 
185-11 Hillside Ave., 
Richmond Hill, N. Y. 
Tel. JAmaica 6-2191

"Namie Tai Geriausia Vieta”
Saukite HOME Delei

Namams Maliavos Galionais
Baltos Arba Spalvuotos

DUTCH BOY ................... $6.95
MOORE HOUSE PAINT .. 5.65
EAGLO HOUSE PAINT .. 5.15 

WALL-FIX—BONDEX—CREO
DIPT

Mes turime pilną pasirinkimą 
maliavotojams medžiagų. Pri

statome kas dieną. 
Klauskite savo Dealerio

HOME 
WALL PAPERS

Members of the Steuben Society 
Showrooms:

Jamaica Ave., Arti 117 St.
Virginia 7-6070—6071

Wall-TeX * SanitaS
Žinokite, jog visada Komisas 

Patikimiems Dekoratoriams
RICHMOND HILL

(

Great Neck 2-3773.

SUPERINTENDENT

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Valymo, da
žymo ir pertaisymo krautuvė (Tai
loring). Gera vieta. Greitam panda- t 
vimui tiktai $2000.
Yonkers 5-0728—9 A. M. — 6 P. M.

(105-107)

Parduoda Savininkas—Staten Island. 
Luncheonette, saldainiai, ice cream, 
soda fountain, laikraščiai. 7 rūmų 
apartmentas. (Pilna randa tiktai 
$130 j mėnesj). 60 metų kai Įsteig
tas. Priešai Staten Island ligoninę. 
Tiktai $6,500. Šaukite GI. 7-9293.

(105-107)

Parduoda Savininkas — Cleaning 
plant-krautuvė — Richmond Hill, 
N. Y. $550 savaitinių jeigu. All drop. 
Be manadžerio. Kiti interesai verčia 
parduoti už $12,000. Lengvas išmo
kėjimas. Šaukite: VI. 8-5567.

(105-107)

Parduoda Savininkas. 2 šeimų na
mas su pilnai jrengta dirbtuvė: 
"House Coats” išdirbystė. Su 22 
mašinom. Turi parduoti iš priežas
ties nesveikatos. 233 Prospect Ave., 
Brooklyn. Šaukite savininką šešta
dieni, sekmadieni arba darbo dieno
mis del pasimatymo: ST. 8-3261.

(105-108)

New Yorko tarpmokyklinia
me matematikos konteste 
brooklynietis Stephen Lichten- 
baum laimėjo prieš 399 pa- 
rinktinius kontestantus. Jis bu
vo laimėjęs ir pernai.

J. TREUBERT 
DELICATESSEN

Aptarnaujama Tik Geriausiu 
Maistu

60-50—71 st Ave., Ridgewood,N.Y.
Tel. HE. 3-5379

THOMAS J/SHEIPE
Laidotuvių Direktorius

Telefonas CU. 5-5856
782 Elmont Rd., Elmont, N.

SVEIKATAI MAISTAS
Didelis Pasirinkimas

TATRA MOUNTAIN — Vidurius
Liuosuojanti ir Apvalanti arbata 
—Box 65c, 3 Boxes $1.70.
KRAUTER GOLD—Dėl Kepenų 
ir Inkstų Arbata. — Box 65c, 8 
Boxes $1.70.
Taipgi importuotų ramunėlių ir 
šaltmėčių arbata ir kitokie pri- 
rengimai.

KERBEL VAISTINĖS
E. Kerbei, Ph.G. — J. Klugman 

1473 Bedford Ave., Brooklyn,N.Y.
IN. 7-7876 PR. 8-8410

UP-TO-DATE

TONY’S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BIJYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Nurses—RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jtfrros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų. 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6361
(99-105)

Reikalingos Slaugės. Operating 
Rūme, šaukite Nursing Office: 

NASSAU HOSPITAL 
Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200—Ext. 277-278
(99-105)

NAMŲ DARBININKft

Guolis vietoje. 4 kambariai; 1 
moteriškė, kūdikis, einantis mokyk
lon. Lengvas skalbimas. Prie marių 
vasarą. $40. Turi kalbėti angliškai. 
, RH. 4-4092

(105-107)

NAMŲ DARBININKft. City Island.
Geri namai su draugiška Šeima. 
Maža alga. Pageidaujama moteriš
kės, kuri nori gerus, nuolatinius 
namus su suprantančia šeima.

CI. 8-1125
_____________ L----

MALE and FEMALE

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų ruošai darbininkai. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis vie
toje ar kitur. Patyrę ir be patyri
mo. Greitas padėjimas i darbus vi
siems.

860 Madison Avenue, N. Y. C.
Tei. BU. 8-6562

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224—SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108), • f

Užmiestyje nuosavybė. Vištų far- 
ma, 8 rūmų namas, 3 karam mūri
nis garadžius, priskaitant 4 rūmų 
apartmentą viršuj, gilus šulnis, gra
žiai užlaikoma barnė ir nuosa^bė. 
20 mailių nuo New Yorko.. Kaina 
$64,000. Del pasimatymo: K G. J. 
Magrath & Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. Y. Phone^6- 
0391.

(99-105)

Parduoda savininkas. .. Du lotai
Richmond Hill 20x100 kiekvienas, 
Holy Child of Jesus parapijos sri
tyje. Tiktai $4,850.

Tel. VI. 6-0039
(103-105)

Dėmesio! — Kings Point. 4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Park 2-4620 
(103-106)

Farina. Arti University of Conn.- 
Wilbur Cross Parkway. 100 akrų, 6,000 
dedančiųjų vištų, patalpa 15 rūmų 
namas. Didelė barn, 700 vaisinių 
medžių. Registruotas žuvavimui prū
das. Viskas ant U.S. Highway. Len
gvi išmokėjimai, prieinama kaina, 
rašykite: John Slowlck, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA., 9- 
0844. tk

(103--I09) 
-------------------------------- .------------

Flushing—Bargenas. 2 Šeimų1 na
mas, naujai išdekoruotas, arti busi), 
mokyklų, krautuvių ir bažnyčių. 
Garadžius. 40x100 plot.

J. Hauser—Savininkas 
48-82 Murray Street 

Tel. IN. 1-1912 
(104-105)

Parduoda Savininkas — Westbu
ry (išvažiuoja į California birže
lyje). 2 aukštų, 4 miegrūmiai, dide
lis gyvenamasis rūmas, moderninė 
virtuvė, skalbykla, išklota divonais. 
Apdaryti porčiai. Ant kampo, gra
žiai medžiais apaugta. Arti krautu
vių, naujų mokyklų ir stoties. Tin
kama profesionalui. $27,500. Kvie
čiame pamatyti. EDgewood 8-2405.

(104-110)

Monmouth Junction Highway 26 
—1. Pardavimui ar išnuomavimui. 
Naujas 2 šeimų namas. Stucco. 38x 
59. 9 akrų žemės. 9 mailės nuo 
New Brunswick. Pinigais $4000. 
Kaina $16,000. 4 kambariai ant pir
mų lubų ir 4 kambariai ant antrų 
lubų. Tile vonios ir virtuvės. 3 por
čiai, 2 garadžiai. Aliejaus šilima. 
Casement langai. Busas sustok^1’*6 
namo. Tinkama bile kam. 40 ųnai- 
lių nuo New Yorko. Savininkas 
Becker, 248 E. 90th St., N. Y. EN. 
9-3499.

(100-101)

i




