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Generolas MacArthuras pa- No. 79 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
sakė:

“Aš neturiu jokių politinių 
aspiracijų. Aš nemanau kan
didatuoti jokiai politinei vie
tai. Aš tikiuosi, kad mano 
vardas niekad nebus naudo
jamas nei jokiame politinia
me atvejuje.”

Tenka suprasti, jog Mac
Arthuras netiesiogiai pasakė, 
jog jis nebūsiąs 'kandidatu 
šalies prezidento vietai.

Bet, kiek liečia politiką 
plačia to žodžio prasme, ge
nerolas joje- dalyvavo, daly
vauja ir dalyvaus.

Juk karas taipgi politika— 
ginkluotas politikos tęsinys.

Kova “prieš komunizmą” 
argi nėra politika ?
J MticArthuro troškimas juo 
greičiau uždegti Tolimuosius 
Rytus karo liepsna, argi nėra 
polui ka ?

Jo kalba, sakyta Kongrese, 
argi ne politinė kalba?

Kardelio laikraštis Montre- 
alyje paskelbė, jog daininin
kei Elzbietai Kardelienei su
kako 20 metu, kai ji pradėjo 
scenoje dirbti.

Sakoma, Kardelienė — ne 
bloga dainininkė. Ji kadaise 
dainavo Kauno operoje, dai
navo ir vaidino kartu su Kip
ru Petrausku.

Laikraštyj telpa nuotrauka 
scenos, kurioje Kardelienė su 
Petrauskif vaidino.

Na, ir kas gi!
Dainininkas Kipras Petraus

ką pasiliko Lietuvoje ir ten 
šiuo metu jis dainuoja taipgi 
Vilniaus Konservatorijoje mo
ko kitus, — moko Lietuvos 
jaunimą dainuoti.

(y ką gi laimėjo p. Karde
lienė, pabėgdama iš Lietuvos?

Jos talentas ir mokslas ne
naudojamas, nyksta, tirpsta.

Ar dainininkė pagalvoja, 
kokią ji klaidą padarė, ne- 
grjždama senojon lietuviu tau
tos sostinėn Vilniun?!

Kai kurie laikraščiai skel
bia, būk kun. Krupavičius 
(“Mykolas Juodasis”) susir
gęs ir manąs pasitraukti iš 
VLIK’o pirmininko pareigų.

Bet dipukų Elta tai užgin
čija.

Girdi Krupavičius iš savo 
“svarbių pareigų” nesitrauks; 
nors jis ir sergąs, bet turįs 
padėjėjų, kurių tarpe yra ir 
social-demokratų lyderis S. 
Kairys-Kaminskas.

Matyt, ne vienas iš dipukų 
laukia Krupavičiaus pasitrau
kusio; kandidatų tai vietai 
daug, gi vieta — pelninga ir 
garbinga!

Tūlas Adolfas Stašys rašo 
Čikagos marijonų Drauge:

“švelniai nuglostom prin
cipus. Blogiau! Gyvename be 
principų. Kuriame be princi
pinę visuomenę su visomis jos 
formomis — ir skinam blogus 
kelius...“

Tiesa, šventa tiesa!

Šimtai darbo unijų veikėjų 
pasiuntė, bendrą laišką justici
jos departmento sekretoriui 
McGrath’ui, raginant jį veikti, 
kad Smitho Aktas būtų pa
skelbtai nekonstituciniu.

Kaip žinia, 11-ka komunis
tų vadovų tapo nusmerkti ka- 
l^iiman', einant tuo Smitho į- 
statymu.

Dalykas atsidūrė aukščiau- 
sin šalies teisman; neužilgo, 
manoma, teismas paskelbs

J fiįvfPsprendimą.
• Unijistai ragina MacGrathą 
■pasiūmi aukščiausiam teis
mui, Kad jis paskelbtų šį įsta
tymą nekonstituciniu; kad 
nusmerktųjų komunistų vado
vai būtų išteisinti.

SENATORIAI KEFAUVER IR LEHMAN 
SMERKIA MacARTHURO PASIŪLYMUS
Sako,MacArthuro planai panertų 
karo liepsnose visą Aziją

Washington.—Demokratai 
senatoriai Estes Kefauver 
ir Herbert Lehman sakė, 
gen. MacArthur savo kal
boj Kongrese iš tikrųjų 
prašė karo prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Lehman pareiškė:
“MacArthuro pasiūlymai

Brangenybė gali parblokšti 
Francijos valdžią

Paryžius. — Amerikiniai 
korespondentai praneša 
kad išsivysto naujas Fran
cijos darbininkų bruzdėji
mas prieš - kylančią brange
nybę, ir tas bruzdėjimas 
gali suardyt premjero Kiu- 
jės ministrų kabinetą.

Kumpio svaras, pavyz
džiui, kainuoja 650 fran
kų, tai yra $2.13, skaičiuo
jant amerikiniais pinigais.

Francijos pinigai taip nu
puolę, kad 3 frankai tėra 
tik 1 amerikinis centas.

Šaukiama Washingtone 
taikos konferencija

Washington. — Naciona- 
lis Komitetas dėl Taikos 
Priemonių (Peace Alter
natives) šaukia 'atstovų 
konferenciją gegužės 9-16 
d. Washingtone.

Komiteto direktorius 
Willard Uphaus pranešė, 
jog suvažiuos delegatai nuo 
110 tos organizacijos skyrių 
iš 35 valstijų.

Komiteto atsišaukimas 
sako:

—Vienintelis tikras kelias 
į taiką yra derybos, tarp- 
savinis nusiginklavimas ir 
ūkinis įvairių šalių bendra
darbiavimas.

Pernai buvo 4,800, 
streikų šioj šalyj

Washington. — Pereitais 
metais Jungtinėse Valstijo
se buvo 4,800 streikų, tai 
1,200 daugiau negu 1949 
metais, kaip praneša valdi
nis Darbo Biuras .

1950 metų streikuose da
lyvavo beveik pustrečio mi- 
liono darbininkų.

Irano kariuomenė 
puola streikierius

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia įsakė savo armijai 
“be kraujo liejimo” blaškyt 
žibalo streiko pikietuotojus 
ir demonstracijas prieš 

j anglus, ypač Abadan srity-
• t . . e •je.

Kariuomenė s t e n g i a si 
pram ušti • streiklaužiams 
kelią į anglų žibalo fabri
kus.

Prieš Smitho Aktą jau pa
silakė daugybė amerikiečių.

tikrai iššauktų visuotiną 
karą Kinijoje, ir tai būtų 
karas, kur mes atsidurtu
me beviltiškai blogoje pa
dėtyje.”

Kaip Kefauver, taip Leh
man pastebėjo, kad pradė
tas prieš Kiniją karas nu
siaubtų karinėmis liepsno
mis visą Aziją.

Kongreso vadai atmeta 
grūdų dovaną Indijai

Washington. — Valdžia 
buvo pasiūlius dovanai su
teikti Indijai du milionus 
tonų grūdų, gelbėjant mili
onus indu nuo bado mirties. 
Dabar gi vadovaujantieji 
demokratai kongresmanai 
Sam Rayburn, J. P. Rich
ards ir kiti patarė tiktai 
paskolint Indijai $190,000,- 
000, kad ji už tuos pinigus 
galėtų pirkti grūdų iš 
Jungt .Valstijų.

Kongreso Atstovų Rūmo 
taisyklinis komitetas užgy- 
rė šį patarimą.

Dauguma kongresmanų 
ir senatorių blogai žiūri į 
Indiją todėl, kad ji .reika
lauja derybomis baigti Ko
rėjos karą .ir priimti Kini
jos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas.

Fabrikantas Įžiūri, kad 
Korėjoj gali atsitikti 
taip, kaip naciam Rusijoj

New York. — United Air
craft (lėktuvų) korporaci
jos pirmininkas Eugene E. 
Wilson neseniai pareiškė, 
jog amerikonų atmušimai 
ir sustabdymai Korėjos ka
re' “primena, kaip, hitleri
ninkai buvo sumušti Rusi
joj-” ’ ,

Kalbėdąmas automobilių 
ir lėktuvų inžinierių susi
rinkime, Wilsonas ‘ kartu 
peikė amerikonus, kad jie 
oro bombomis “naikina vi
sus ir viską, panašiai kaip 
Čingis Chanas (senovinis 
mongoliškas užka r i a u t o - 
jas), kuris žudė kiekvieną 
gyvą daiktą.”

“Todėl ir mūsų draugam 
nepatinka, kad .mes ’ juos 
laisvintume tokiais kovos 
būdais, — tęsė Wilsonas.— 
Rusai gi naudoja lėktuvus 
prieš tikruosius karinius 
taikinius, o ne prieš civili
nius gyventojus.”

Irako valdžia uždarinėja 
progresyvius laikraščius r

Bagdad, Irak. — Irako 
valdžia uždarė du progre
syvius laikraščius ir už
draudė Jungtinį Tautos 
Frontą. Nes tie laikraščiai 
ir tautinis frontas reikala
vo perimt anglų-amerikonų 
žibalo pramonę Irake į sa
vo šalies nuosavybę.

ORAS. — Giedra ir vis 
vėsu.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

MacARTHUR RAGINA IŠ 
ORO ATAKUOT KINIJĄ

SUKELTA $3,755;
DAR REIKIA $6,245

Perša suruošt Čiango tautininkų 
įsiveržimą į Kinijos sausžemj

Antras mėnuo dienraščio Laisvės Jubiliejinio Vajaus 
jau eina prie pabaigos. Dar neturime sukelta $4,000. 
Vajus eina?per lėtai. Reikia visiems ir visoms ener
gingiau pasidarbuoti, ruošiant dienraščio naudai pa
rengimus, šaukiant organizacijų ir skaitytojų susirin
kimus, ir asmeniniai daugiau aukoti, kad laiku fondas 
būtų sukeltas.

Paskutiniu laiku aukų gavome sekamai:
A. ir M. Petrikonis, Stamford, Conn............$10.00
Per J. Kuncas, New Haven, Conn. ....... 7.76 

(Sukelta parengime)
P. Kazakevičius, Newark, N. J.................... 3.00
F .T. Martin, Hialeah, Fla.....................  3.00
Anna Shember, Minersville, Pa............ .... 3.00
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y.................... 2.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū!
Laike dr. Palevičiaus prelekcijos sausio mėnesį An

tanas Stasiūnas, Brooklyn, N. Y.,-aukojo $5. Pinigai 
buvo pri skaityti prie Laisvės suvažiavimo sveikinimų, 
bet nebuvo paskelbta. Klaida pataisome ir atsiprašo
me. Laisvės Administracija

AMERIKONAI PASIVARĖ 
DAR TRUPUTĮ PIRMYN

Korėja, bal. 20.—Vakari
niame fronte amerikonai 
atmušė šiaurinių Korėjos 
liaudininkų ataką ties Yon- 
čonu ir užėmė vieną kalno 
briauną arti Čorvono, 17 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.

Rytiniame fronte ameri
konai pasivarė truputį pir
myn į šiaurę nuo • savo už
imto Hvačon tvenkinio.

Amerikos lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė Pyon- 
gyangą,. šiaurinės Korėjos 
sostinę, ir Hamhung uosta
miestį.

Amerikiniai karo laivai 

Šnipas Pittsburgho teisme 
prisipažįsta melavęs •

Pittsburgh. — Eina vals- teman nurodė, kaip John- 
tijinis teismas prieš tris ko- sonas meluoja. Advokatas, 
munistus kaip “maištinin- perklausinėdamas Johnso-
kus.”*

Teisiami yra Steve Nel
son, vakarinės Pennsylva- 
nijos Komunistų Partijos 
pirmininkas; Andy Onda, 
komunistų organizuotojas 
tarp plieno darbininkų, ir 
James Dolsen, Daily Work- 
erio rašytojas. Jie kaltina
mi, kad peržengę Pennsyl- 
vanijos įstatymą .prieš 
“maištą.”

Valstijos valdžia naudoja 
FBI šnipuką M a n n i n g ą 
Johnsoną kaipo svarbiausią 
liudytoją prieš teisiamuo
sius.

Ju advokatas John T. Mc-

Vėliausios Žinios
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo:

Taip valdiški Amerikos 
demokratai, taip republiko- 
nai iš tikrųjų stoja už ka
ro paplatinimą prieš Kini
ją. Jie nemato kitos išei
ties iš suklimpimo Korėjo

vėl pleškino paiūr i n i u s 
Wonsan ir Songdžin mies
tus, šiaurinėje Korėjoje.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai pereitą 
sąvaitę padarė šitokių nuo
stolių amerikonams :

Užmušta bei sužeista 2,- 
500 amerikonų ir 2,700 jų 
talkininkų; sunaikinta 11 
tankų ir 13 karinių automo
biliu.

Šiauriniai liaudi n i n k a i 
taipgi pranešė, kad bal. 18 
d. jie nušovė 4 amerikinius 
lėktuvus vakariniame pajū- 
ryje.

ną, privertė jį .prisipažinti, 
kad jis po priesaika mela
vo ir keliose pirmesnėse by
lose prieš komunistus ir 
darbo unijų veikėjus.

Negalėdamas- išsisukti, 
Johnsonas, pagaliaus, sušu
ko:

Taip, aš melavau, ir dar 
tūkstantį sykių meluosiu, 
jeigu reikės !”i

Johnsonas taipgi prisipa
žino, kad valdžia jam mokė
jo po $25 per dieną ir pri
dėjo dar po $6 iki $9 išlai
doms už liudijimą bylose 
prieš komunistus bei kitus 
kairiuosius.

je, kaip tik atakose prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, c

Washington. — Visux ka
rinių Amerikos štabų vadai 
išvien pareiškė, jog prez. 
Trumanas pavarė gen. 
MacArthurą pagal vįenbal-

Washington. — Generolas 
MacArthur ragino papla- 
tint karą iš Korėjos ir For- 
mozos salos prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką sausu
moje.

Kalbėdamas bendrojoj Se
nato ir Kongreso Atstovų 
Rūmo sesijoj bal. 19, Mac
Arthuras piršo tokius karo

Graikijos valdininkai 
glemžė sau dolerius

Athenai, Graikija. — A- 
merikos agentai tyrinėja 
suktybes, kuriomis Graiki
jos valdininkai pasiglemžė 
pusę miliono dolerių. Tie 
pinigai iš amerikinio Mar
shall fondo buvo skirti 
viešiems darbams.

Marshallo plano atstovas 
Lapham jau pareikalavo, 
kad monarcho - fašistiniai 
valdininkai sugrąžintų į tą 
fondą $100,000, kuriuos jie 
nusuko, taisant vieškelius.

Amerika smarkiną pliefto 
gamybą Vakar. Vokietijoje 

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikinis Marshallo fon
das stato naują milžinišką 
plieno fabriką Dortmunde, 
vakarinėje Vokietiįoje. Sa
ko, vis daugiau plieno rei
kės “apsigynimui” nuo ko
munizmo.

Fordo darbininkų vadovai 
užgiria MacArthuro pavary- 
mą ir reikalauja taikos

------ z

Dearborn ,Mich. — 65 na
riai Automobilių Darbinin
kų Unijos tarybos Fordo 
skyriuje num. 600 sveikino 
pa varymą generolo MacAr
thuro iš komandos Toli
muosiuose Rytuose.

Tų skyriaus vadovų pa
darytas nutarimas sfnerkia 
MacArthurą už bandymą 
iššaukti trečią pasaulinį 
karą ir reikalauja sušaukti 
Penkių Didžiųjų taikos de
rybas — Amerikos, Sovie
tų Sąjungos, Kinijos, An
glijos ir Francijos.

Minimas unijos skyrius, 
turi 65 tūkstančius narių.

sį jų patarimą.
Tuo pareiškimu jie užgin

čija MacArthuro pasigyri
mą Kongresai, būk jo siū
lomas atakas prieš Kiniją 
užgyrę visi aukštieji ame
rikiniai karininkai ne tik 
Korėjoje ir Japonijoje, bet 
taipgi karinių štabų nariai 
Washingtone.

Mexico Įlankoje susikūlė 
vienas į kitą ir nuskendo du 
žibaliniai Amerikos laivai. 
Manoma, žuvo kelios - de
šimtys jūrininkų.

Montevideo, Uruguay. — 
Daugelis darbininkų strei
kavo pusdienį, reikalauda
mi taikos Korėjoje.

veiksmus prieš Kiniją:
Iš oro bombarduot kari

niai svarbius taikinius Ki
nijoje;

Surengt 600,000 Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
armijos įsiveržimą iš For- 
mozos salos į Kinijos saus- 
žemį;

Iš oro apžvalginėt Kinijos 
pajūrius';

Karo laivais užblokaduot 
visus liaudiškosios Kinijos 
uostus.

MacArthuras t v i r t ino, 
kad jeigu Amerika nedarys^ 
tokių žygių prieš Kiniją, 
tai nepajėgs tikrai laimėti 
karą prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir jų pa
dėjėjus kinus.

Jis (dar) nereikalavo pa
čią Jungtinių Valstijų ar
miją siųsti prieš Kiniją ir 
spėjo, kad Sovietų Sąjun
ga, turbūt, neitų karan 
prieš amerikonus, jeigu jie 
darytų tiktai MacArthuro 
siūlomus veiksmus.

Jis taipgi karštai gyrė 
Japonijos valdžią kaip ame
rikonų bendradarbę prieš 
komunistus ir reikalavo dė
ti visas pastangas, kad ko
munistai neįsigalėtų For- 
mozos saloje.

Indijai siūloma 
gimdymų kontrolė

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru siū
lė sumažini gimdymų skai
čių.

Nehru samprotauja, kad 
jeigu ir toliau bus gimdo
ma tiek daug kūdikių, tai 
Indijai “visuomet truks 
maisto.”

Gyventojų skaičius Indi
joj pakyla po 4 milionus per 
metus.

West Orange, N. J.
Mirė St. Ručinskas

. Mirė Stasys Ružinskas, 
gyvenęs 92 Cherry St. Pa
šarvotas Brien Funeral 
Home, 340 Main St., West 
Orange. Laidos šeštadienį, 
balandžio 21 d., 2 vai. Žinią 
telefonu pranešė Ignas Ba
ches.

Ružinskas buvo Laisvės 
skaitytojas.

Great Neck, N. Y.
Mirė Antanas Kasmočius

Ketvirtadienio rytą, bal.
19 d., mirė Antanas Kas- 
rnočius, progresyvis biznie
rius, kuris laikė užeigą 91 
Steamboat Rd.

Jis pašarvotas savo gyve
nimo namuose. Bus palai
dotas pirrtiadienį, bal. 23 d., 
10 vai. ryto.

Portsmouth, Anglija. — 
Pripažįstama, jog su nu
skendusiu Anglijos §ubma- 
rinu žuvo visi 75 jūreiviai 
ir oficieriai.
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KAROLIS POŽĖLA
Šiemet sukako lygiai 55 metai, kai gimė vienas žymiau

siųjų lietuviu tautos, Lietuvos liaudies sūnų, Karolis Po
žėla.

Jo gimtadieniui atžymėti vilniškė Tiesa paaukojo išti
są puslapį, kur A. šarmaitis pateikia ilgą, išsamų straips
nį apie Karolio Požėlos, gyvenimą, darbus ir mirtį.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
BAGOTAS 
DAINIMNKĄS

P-iiies tūlą laiką Niū'jo.ike I vienas xliipvikas, matyti, 
(Carnegie salėje) -įv-yko ’.B-’.daug drąsesnis už patį Grįgai- 
kagiškio Algirdo Brazio “Naujienose” (balandžio 
koncertas. Brazis — dai-'jo) atšauna: 
nininkas ir biznierius, tai I Bet, deja, likimo ironija, 
koncertą drąsiai galėjo' Dažnas lietuviškos parapijos 

gerai vadovas, savo kilme irgi lietu
vis, naikina lietuvybę. Dabar 
jaunuolis, praėjęs lietuviškos 
parapijos auklėjimą, gerai ži
no, pavyzdin, Palestinos ma
žus miestelius, ar žydų istori
ją, bet jei nenori, kad tau su
skaustų širdis, tai neklausk jo 
apie Vilnių ar Vytautą — ne- 

suruošė rinktiniams žinos.
Tikrai taip. Parapijinių mo- 

i auklėtiniai daugelio 
Vaišėse buvo ir or-'dalykų nežinos. Nors tos mo- 

j kyklos įsteigtos ir
Tūlas Algirdo prietelius 

Naujienose šitaip rašo: I
Mūsų, čikagiečių, populia

rusis Algirdas gyvena ne vien 
tam, kad banke turėtų dole
riu krūva, bet moka būti nuo
širdus ir vaišingas. Jis taip pa
sielgė ir New Yorke. Nors 
-Carnegie Hall ir išlaidos buvo 
milžiniškos, už kurias jam 
teks atsakyti, vis dėlto Algirdas 
sukvietė apie 200 draugų ir bi

čiulių ir juos puikiam viešbu- j 
Čio salione šauniai pavaišino. ■

Iš itikrųjų, retas toks at- 
kad dainininkas 1<eletą dienų

$8.(X
$4.00
$9.00
$4.50 j ruoštis šioje salėje,

! žinodamas, jog galės išeiti
I “gerai.”

Būrys jo prietelių atvyko 
! iš Chicagos dainininkui pa
remti,- o pats dainininkas, 

Jš anksto gerai žinodamas, 
jog viskas “puikiai pa

...lietuvių parapijos suvaidi- j puola s.U lenkiškaisiais po- 
1 ' 1... inais: abieji jie nori naujo

ikaro, pasaulinio karo; abie
ji jie nori tokio karo., kuris 
sunaikintų Lenkiją ir Lie
tuvą, .o tada jie visi grįžtų 
•ir ponavotų!

Bet nei vieni to 
-lauks!

no -didelį vaidmenį lietuvybės 
.išlaiikyųie Amerikoje...

Vienas (dipukas, piątyti,

koncerto dalyviams Fotely j 
vaišes, kurios įvyko po kon-.Lvkly 

Icerto.
Kaip žinia, smetoniniai budeliai Karolį Požėlą ir ki- kestras ir šokiai. pąlaiko- 

tmos lietu viii doleriais, bet jų 
į auklėtiniai niekados ne.žinos, 
jog Romos popiežiai per šimt
mečius organizavo ir .laimino 
žmogžudžių gaujas, kurios te- 
riojo Lietuvą po priedanga 
kryžiaus ir atvertimo stabmel
džių lietuvių prie katalikybės.

tus tris veikėjus—Kazį Giedrį, Juozą Greifenbergerį ir 
Rapolą Čiornį—žiauriai nužudė 1926 'metų gale.

Karolis Požėla gimė 1896 metų vasario 17 dieną, Bar- 
diškiii kaime, dabartiniame Šiaulių srities Linkuvos ra
jone, valstiečių šeimoje.

Jis mokėsi Žeimelio pradinėje mokykloje, paskui įsto
jo į Mintaujos gimnaziją, kurią baigė 1915 metais.

Tais pačiais metais Požėla įstojo į Jurjevo (Tartu) 
universitetą, kur studijavo mediciną, bet nebaigė.

Būdamas gimnazijoje ir universitete, Požėla jau veikė 
tarp darbininku ir švietėsi visuomeniniuose moksluose.

Na, ir po to per visą savo gyvenimą jis veikęs nesiliovė.
Požėla draugavo su poetu Julium Janonių ir kitais 

šviesiais darbininkų klasės sūnumis ir dukromis, kovo
jusiais už darbo žmonių reikalus.

Požėla buvo artimas Vinco Kapsuko - Mickevičiaus i sitikimas, 
draugas. Požėla buvo vienas pirmųjų Lietuvos komu-1 galėtų pasisamdyti didžiulę 
nistinės partijos organizatorių. Vėliau jis buvo jos va- ' Carnegie salę,’panešti mil- 
dovu. Lietuvoje jam teko veikti slapta, dažnai po įvai-: žiniškas išlaidas (nes žmo-, 
riais slapyvardžiais: A. Petrauskas, Rapolas, Adolfas, nių Brazio koncerte buvo j 
Senis, Šaulietis,—vis tai vardai, gerai žinomi tiems, ku- labai maža) ir dar surengti 
rie tuomet komunistiniame judėjime dirbo. hotelyj pramogą ir ‘T"’-1

Ne kartą Požėlai teko būti suimtam, įkalintam,—ne 200” bičiulių ten pavaišinti. I Vokietijai .priklausomomis 
kartą jis pabėgo iš priešo nelaisvės ir, pabėgęs, vėl dir
bo, veijkė, aukodamas viską, ką turėjo geriausio ir gra
žiausio.

Taip rašo A. Šarmaitis.
Bet 1926 metais, kai smetoniniai smurtininkai

Lietuvoje fašis.tinį perversmą ir Požėlą sučiupo, 
rasis jau nemanė galėsiąs laisvę pamatyti.

Suimtiesiems buvo suruošta Teismo komedija 
visi keturi buvo nusmerkti sušaudyti.

Teisman Požėla stojo drąsiai ir atvirai kaltino tei
siančiuosius sakydamas, jog jie turi sėdėti teisiamųjų 
suole, o ne jis ir jo draugai, nes jie smurtininkai, nes 
jie yra lietuvių tautos priešai.
» Prieš eidamas mirti, Karolis Požėla paliko neilgą ra
šytą testamentą, kuris gražiausiai byloja apie tai, ką 
Požėla tuomet galvojo. Štai jo žodžiai: | jamas!

“Draugai. Dirbau, kiek galėjau, mirštu už mūsų ben- ------------
drją tikslą. Linkiu iir jums dirbti, dirbti, kovoti iki lai- PALESTINA, 
mesite.” j PARAPIJONAI

Šie žodžiai buvo įrašyti cheminiu paišeliu -rūkomo po- IR DIPUKAI 
pieriaus lakšte ir jie šiandien tebestovi Lietuvos muzie-Į ypnis ragz0- 

'įuje, kaip vienas gražiausių paminklų. x ;
Anądien įvyko Illinois vals- 

! tijos dipukų klumpių sunėri
mas ir įkurta “Lietuvių trem-

LENKAI NEATSISAKO 
IR GANA!

Chicagos marijonu laik
raštyj skaitome:

■Chicagos lenkų /dienraštis 
“Dziennik Zwiazkowi” prieš 

i paskelbė impe
rializmu persunktą atsišauki- 

-- ! mą, gautą iš Londone veikian- 
Į čios sąjungos Związekx Ziem 
j Po.ludniowo - Wschodnich HP.

! j Atsišaukime skatinami lenkai 
J1! visomis jėgomis kovoti už Len- 

aPie!kija su Lietuvai, Ukrainai ir

nesu-

įvykdė 
pasta-

ir ten

Daug gerų .dainininkų, pi- • mėmis- 
anistų, smuikininkų, aukš
čiau pakilusių mene, kaip p. 
Brazis, tokių “šposų” pada
ryti negali!

Tūli žmonės, kuriems te
ko būti vaišinamais, dabar 
mano, jog Algirdas Brazis 
jau yra pasiekęs aukščiau
sio dainavime laipsnio!

Taip, matuojant tuo, kas 
įvyko po koncerto, galima

Kokių žemių lenkiškieji 
i ponai iš Lietuvos nori? Aiš
kų, Vilniaus!

Marijonų: laikraštis dėl to 
surinka:

Nei Ukrainai nei vokiečiai 
savo žemių nepaduos nei len
kams nei kitiems. Tenesvajo- 
ja lenkai ir apie Vilniaus 
kraštą, nes ne jiems jis pri- 

• klauso. Vilnius buvę ir bus

Karolis Požėla, kaip matome, mirė labai jaunas,—pa
čiame-savo gyvenimo pražydęjime.

Jis mirė, bet toji idėja, dėl kurios jis mirė, šiandien, 
•kaip kiekvienam jau žinoma, Lietuvoje laimėjo. ;

Ąikusieji .draugai dirbo ir šiandien jie, .gerbdami Po- į^ikinimi? at-^-eligi'ni^ skirtu- 
' mų,” bet...

Priklausantieji “bendruo-
! menėje 
būti ir 
nes —

žėlą ir visus, kurie dėl savo idėjos žuvo, gerai supranta, 
. jog jie mirė ne už dyką.

Karolis Požėla mirė, bet jo darbai ir jo vardas—ne! •
Šiandien Požėlos vardu pavadintas ištisas Kauno 

jonas; jo vardu pavadintos miestų gatvės.; jo vardu 
vadinti kolektyviniai žemės ūlpai.

Jo vardas lietuvių tautoje gyvuoja ir gyvuos!
Na, o tie, kurie jį nužudė!....

t ■ J ------ ----------’ o----------------- ; IVlclCIiU. Vilnius

šį dainininką lyginti su žy-1 Lietuvos sostine, 
minusiais!

Bet ne tuo menas maino-1 . kyt nenoromis mari- 
.1 jonų laikraštis pasako nors 

kartą tiesą: Vilnius buvo, 
vra -ir bus Lietuvos sostinė, 
Lietuvos miestas. 

Į *

•Bet kam klerikalams dėl 
to • su lenkiškais ponais 
peštis? Juk tie lenkai, ku
rie nori' Vilniaus, yra ne 
Lenkijoje, — jie pabėgėliai 
ir jų balso niekas nepaiso.

Vilnius yra Lietuvos ir 
-bus Lietuvos sostinė; jokie 
fašistai pabėgėliai jo ne
gaus. Lenkijos demokrati
nė respublika mielai sutin-

tinių bendruomenė.” • 
“Bendruomenės” nariais 

priima bile gyvą dipuką, “be

SVEIKINA SU 
KRUVINOMIS 
RANKOMIS

Vilnis rašo.:
Kalifornijos lietuvių dipukų 

leidžiamam žurnale “Lietuvių 
Dienos,” kovo men. išspaus
dintas “nežinomo partizano“ 
sveikinimas Amerikos atbėgu
siems bendrams:

Sveikiname jus, netekusius Ginti' Komitetas 
tėvynės Lietuvos. Pasveikini
mui tiesiame rankas. Jos kru
vinos, kaip ir mes patys...

Teisingai pasakyta, be gė
dos ir be atgailos. Tai tokie 
yra tie kryžiokų garbinami 
“partizanai”: Jų rankos kru
vinos !

Sveikintojai gali būti už
tikrinti, kad ir Amerikoje 
yra “netekusiųjų Lietuvos” 
hitlerinių didvyrių su kru
vinomis rankomis. Jų ran
kos kruvinos -nuo Lietuvos 
žydų ir anti-fašistų. skerdi
mo, kai Lietuvą smaugė 
Hitleris.

• 1Vilnis komentuoja ir ki-; 
tą “partizaną,” kurio “laiš-i 
kas” tilpo kryž i o k i š k o j j 
spaudoj. Chicagos dienraš-i 
tis rašo:

Šis “partizanas” buvęs su
čiuptas ir “i 
tas 10 metų kalėjimo. O vis
kas ką jo vadovaujama žmog
žudžių gauja padariusi Lietu
voje :

Likvidavo keliolikos kolūkių 
viršininkus; sušaudė visą būrį 
valstybės saugumo pareigūnų, 
klastingai juos įtraukę į sląs- 
tus. likvidavo keliolika nau
jakurių šeimų, kurios buvo 
^neteisėtai” įsikūrusios buvu
sių smetoninių dvarininkų že
mėje ir 11.

Ir žinote, Tarybų Lietuvos 
liaudies teismas ’ nuteisė tą 
kraujuotą žmogžudį “neturė
damas jokiiF įrodymą kal
tės!”

Iš kalėjimo jis pabėgęs ir 
atsidūręs ‘demokratinėje’ Vo
kietijoje, p as i gar d ž i u o d am as 
rašo apie savo atliktus žyg
darbius. O “Draugas,” “Nau
jienos,” “Dirva” ir kita kry
žiokų spauda apsilaižydami 
spausdina kraujuoto žmogžu- 

atsi minimus” kaipo įro- 
Lietuvoje 
sodinami

Begėdiškas poelgis su keturiais 
. nepiliečiais amerikiečiais

Amerikinio Komiteto Sve- 
turgimiams Ginti sekreto
rius Abner Green rašo apie metais gyveno Los Angeles 
oadėti 4 nepiliečiu amerikie- C 
čių, kurie jau kelintas mė-1 piliete ir t^uri du sūnų: 
nuo laikomi kalėjime ant nas aštuonių metų, o kitas 
Terminal Island, netoli San! penkių . Mr. Hyun yra ar- 
Pedro, Californijoje. Kuo-1 chitektas ir narys Distrib- 
met keletas desėtkų taip utive, Professional and Of- 
sulaikytų nepiliečiu buvo fice Workers unijos Los 
teismų išleisti po kaucija, Angeles mieste.
Justicijos Depar t m e n t a s Frank Carlson, 38 metų 
griežtai atsisako šiuos ke- amžiaus, gimęs Lenkijoje, 
tūrius išleisti. Greęn rašo, Jungtinėse Valstybėse išgy- 
kad šių žmonių byla perke-1 venęs 31 metus. Jis vedęs 
liama į šalies Aukščiausią su Amerikos piliete ir turi 
Teismą. Gal Aukščiausias i du Amerikoje gimusius sū- 
Teismas privers valdiniu- nūs: vienas septynių metų, 
kus išleisti po kaucija ke-; o kitas trijų. Karo metu jis 
turius nepiliečius. buvo International Long-

Neseniai Sveturgimiams į shoremen’s and Warehouse- 
■ni-r pasiuntė men’s unijos narys San

Washingtonan delega ei j ą ; Francisco mieste. Tuo me- 
,pas Justicijos Departmehto tu, kai Car Įso nas buvo 
galvą poną McGrath su i areštuotas, jis ėjo Komu- 
'reikalavimu, kad tie keturi nistų Partijos apšvietos di- 
-nepiliečiai 'būtų p a 1 e i s t i. rektoriaus pareigas Los 
Ponas McGrath, arogantiš- Angeles mieste.
kai pareiškęs delegacijai, Harry Carlisle, 54 meta 
lead jam labai gaila, jog ki- amžiaus, gimęs Wales, 
ti 44 nepiliečiai tapo išleis- glijoje. Jungtinėse Valsty- ' ’ 
ti po kaucija. Jis pasakė,; bėse išgyvenęs 35 met.ii/s 
kad visiems tokiems ame- 
likiečiams vieta kalėjime!

Kas per vieni tie keturi 
amerikiečiai? Iš kur jie 
pareina? Kuo jie nusidėjo 
Justicijos Departmental ir 
prokurorui McGrath?

Komiteto sekretorius Ab
ner Green suteikia infor-

• i macijas.

nraleidęs ant Hawaii sa 
Tik paskutiniai

'S. 
kelerius 
-»i’ 

Gal. Jis vedęs su Amerikos 
vie-

Jis yra rašytojas, no vel
tas. Jis pad ė j o suorgani
zuoti Arts, Sciences a n d 
Professionals sąjungą, taip 
pat aktyviškai dalyvavo 
šiaip literatūrinėse bei kul
tūrinėse organizacijose Hol- 
lywoode ir Los Angeles.

Tai šitie keturi nuošir- 
Štai jos: dūs, veiklūs, pa trio tingi

Mrs. Miriam Stevenson, Į amerikiečiai uždaryti ant 
| 42 metų amžiaus, gimus j Terminal Island ir neišlei- 
Anglijoje, Jungtinėse Vals- džiami po kaucija.
tybėse išgyvenus 29 metus. Komiteto sekretorius Ab- 

karštai ragina 
čiu ir turi sūnų, Amerikoje visus geros valios amerikie- 

kuris čius siųsti protestus ir rei- ; 
i tarnauja Amerikos armijo- kaiavimus valstybės proku- 
je! Ji “prasižengė” tuomi, rorui, Justic. Departmento

H o w a r d J^c- j 

testuoti, sako, reikia vprieš 
ne-

nekaltai” pasmerk- jį vedusi su Amerikos pilie- nėr Green

gimusį ir augusį,

kad kadaise buvo pažangios
International Fur and Grath, į Washingtoną.
L e at h e r Workers unijos 
organizatorė Los Ang ei e s i tokį žiaurų 
mieste. i piliečiais amerikiečiaisr ir

David Hyun, 34 metų am-'reikalauti, kad jie tuojau 
žiaus, gimęs Korėjoje, bet! būtų išleisti po kaucija, 
didžiąją savo gyvenimo dalį) * x Amerikonas

RAUDONI TAŠKAI
Cleveland, Ohio, 1919 mėty Gegužės Pirmoji

Rytas buvo ūkanotas, l moteris, vaikus ir senelius. 
Darbininkų minios rinkosi’ Pasipylė kraujas. Ant Pro-

ŠNIPO VEIKALAS

ra- 
p.a-

Tūlas Matt Cvetic, ilgus, metus dirbęs šnipo .darbą i 
Pittšburghe, parašė keletą straipsnių, tilpusių viename į 
amerikiniame savaitraštyje. Jis rašė apie tai, kaip jam ; 
sekėsi dirbti seklio darbas. Už tai, be abejojimo, -Cvetic i 
gavo nemažai judošiškų grašių.

Po to viena filmų gaminimo kompanija pasiėmė tuos! 
straipsnius ir iš jų padarė filmą—“meno šedevrą,” ko-! 

Ikių šiuo metu daug rodoma amerikiniame ekrane.
Etfma skaitosi “dokumentalinė,”—parodanti, kokie ko-1 

munistai baisūs, o kiek šnipai—žmoniški.

Bet, štai, paaiškėjo, jog Cvetie’o -straipsniai buvo ne 
tikri, o įsivaizduoti, na, o filmą—dar toliau nuėjusi, ne

gu straipsniai; ten dar ,daugiau prikišta anti-komunis^ 
tinęs fantazijos.

' Tai pripažino pats -Cvetic teisme, kuriame, yra -teisia
mas ((Pittsburgh^) Steve Nelson ir jo draugai .

Ką tai parodo? e

Tai parodo, kokia tiesa viešpatauja mūsų krašto žur
naluose, mūsų krašto filmose.

Atsiminkime: filmą bus rodoma kaip dokumentalinė 1 
filmą, tikra filmą, iš gyvenimo -paimta filmą.

Žmonės (kurie eis jos pasižiūrėti) mokės įžangą, ieš- 
-kos filmoje žinių, bet, štai, ką jie ten suras: melą ir 
niekalą! x .
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privalo tuo pat laiku ka su -tuo, kad Vilnius yra 
gerais- para, pi jonais; Lietuvos.

' ' Bet va, kur klerikalai su-

džio
d.ymą, jog Tarybų 
“nekalti” žmonės 
kalėjimai!!

Pats žmogžudys prisipažįs
ta dalyvavęs užmušėjystėse. 
liet teismas jį nuteisė “neturė
damas įrodymų”'.

specto gatvės visur matėsi 
raudoni kraujo taškai. Mi
nia buvo beginklė. Ji tapo 
išblaškyta. Bet žmonių gal
vose pasiliko neapykanta 
valdovams ir užpuolikams, 

uzzi i T°s neapykantos iš žmonių 
’sveikindama'! niekas neSal6j° iš‘

Tai nauja prezidento Trumano sudaryta “National Advisory Board on Mobilization 
P.blicy.” Ji susideda iš valdininkų, samdytojų ir darbo unijų vadų.‘Pirmutinėje eilėje 
iš kairės į dešinę: Atstovas David W. Brooks, kuris atstovauja farmerius, apsigynimo 
mobilizatorius Charles E. 'Wilson, preziden tas Trumąnas, CIO prezidentas Philip Mur
ray ir automobilistų unijos prezidentas W alter P. įReųther. Tarybos pirmininku bus 
tas pats stambiojo biznio atatovas-Charles E. Wilson.

iš visų 
skirtą 
moterų 
Rodėsi, 
traukia 
su miesto kampų.

Pagaliau ir saulutė 
bėjo, rodos, l______
darbo žmones, sakydama: 
Tai jųsų šventė, simbolis 
kovos už geresnį. duonos 
kąsnį, už trumpesnes dar
bo valandas.

Tuo laiku Clevelande bu
vo ir tai miniai ' 
Charles Ruthenbergas. Jis 
buvo kaip tas kalnafc, vyn- kiau. 
uogėmis apaugęs, prie ku- ratūros 
rio visi stengiasi prisišlieti, kinta, 
prieiti.

dalių miesto Į pa
vietą. Daug buvo 
su mažais vaikais, 
kad kas nors 
i viena vieta i c ~

visus 
iš vi-

mušti.
Žiaurioji policija, apsidir- . 

bus su minia beginklių dar
bininkų, puolėsi prie to ma
ino, kur buvo darbininkų 

( vado raštinė. Viską išdau- 
išdraskė, išplėšė ir na- 

vadovayo mo sienų tinką. Aš ten nu- 
jus ir pamačius apsiver- 

. Kiek ten buvo lite- 
sudraskyta, sunai- 
Kiek ten toje lite- 

Taip žmonės my-j ratūroje brangių, teisingų 
Įėjo savo didįjį vadą. Kur žodžių buvo sunaikinta! 
jis ėjo, paskui jį • minios i Laikas bėga, slenka me- 
žmo.nių sekė. tai. Mūsų galvose pasiliko

Visokių tautybių žmonių to žiauraus vaizdo atmin- 
minios rikiavosi į gretas, 
kaip viena milžiniška šei
ma. Paskui tūkstančiai 
maršavo gatvėmis.

Buržuazija tuojau pama
tė, kad minia per didelė, ir 
ji nusigando. Miesto valdi
ninkai nebeiškentė. Jie pa
siuntė ant demonstracijos 
sužvėrėjusią policiją. Po
licija puolė minią maršuo- 
tojų, su arklių kojomis 
žmones mindė ir lazdomis 
jiems galvas, daužė. Triuš
kino iš eilės visus, vyrus ir 
<■'.■»-H"— 1 , «l"    i "  
2 psl.vkąUvč (Liberty, Lith. Dąily)- -Šešt., Bąl.-Apr. 21, 1951 

% t
'■ U v- ' ■>*- ;t 'a-'

tis. Pasiliko ir mokslas, ir 
tiesa. Niekados neišnyks 
nė Pirmoji Gegužės. Darbi
ninkų šventė niekados ne
bus panaikinta. Ateis lai
kai, kuomet ir čia, ir šioje 
šalyje be jokios baimės dar
bo žmonės galės apvaikš
čioti tą savo šventę.

Eva Si mans

Kolonijų veikėjai, 
rengia jūsų organiz^ijos 
sukakties paminėjimui? 
40 metų Laisves gyvavimo
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MŪSŲ NUVEIKTI DARBAI IR 
BELAI KlA UŽDAVINIAI

(LMS III-čiosids apskrities pirmininko 
V. Bovino pranešimas konferencijai,

įvykusiai š. m. bal. 14-15 dd., 
Richmond Hill, N. Y.)

Delegatai ir Svečiai:
Šį vakarą mes pradedame Lietuvių 

Meno Sąjungos Trečiosios Apskrities 
metinę konferenciją. Kaip jau įpratę, 
mes laikome metines LMS apskrities 
konferencijas, kad peržvelgti, pern’agri- 
nėti tai, ką mes veikėme meno-kultūros 
srityje ir nutiesti kelią ateities veiklai.

Šią konferenciją LMS Apskrities Ko
mitetas ryžosi šaukti kitaip, negu eilinės 
Siūsiu konferencijos įvykdavo. Kaip ži

ote, ši konferencija įvyksta greta su 
meniniu pokiliu — Operos Festivaliu. 
MesAruošėme festivalį, kad bendrai iš
judinti, pakelti meninį sąjūdį apskrities 
Vienetuose ir pavieniuose meno mėgėjuo
se. Mes įsitikinę, kad tik veikdami, tu
rėdami iniciatyvą, galime palaikyti ir 
plėsti kultūrinį judėjimą.

MŪSŲ VEIKLA NUO PEREITOS 
KONFERENCIJOS IKI ŠIOS

Mūsų meninė veikla nuo pereitos LMS 
3 Apskrities konferencijos iki šiai, ma
nome, čia susirinkusiems delegatams ir 
svečiams, yra žinoma. Apie ją netenka 
daug kalbėti.

Iš meninių pokilių LMS Apskrities 
Komitetas ruošė vieną vaidinimą, par- 
kviesdamas Laisvės Choro vaidintojų 
grupę su veikalu “Nevykusi Meilė,” 
Dainų Dieną, Operos Koncertą, vieną li
terinį (poezijos) vakarą ir ryt dienos 
Operos Festivalį.

BeL apart minėtų meninių pokilių, 
svarbiausiu ir didžiausiu LMS Apskri
ties Komiteto uždaviniu buvo ruošimas 
ir įvykinimas vasarinės Atostogų Moky
klos Worcesteryje. Ir džiugu paminėti, 
kad pereitos vasaros Atostogų Mokykla 
buvo jau trečioji iš eilės ir geriausia pa
vykusi studentų gausumu ir finansiniai.

Bet šia proga negalima praleisti nepa
minėjus ir neišreiškus šiltą atjautą 
Worcesterio lietuviams, kurių patalpose, 
kaip tai Olympia Parkas ir Lietuvių Sa
lė, Atostogų mokyklos įvyksta. Tik to
dėl, kad ten pažangieji lietuviai išauk
lėjo ir gražiai užlaiko tokias puikias ir 
tinkamas įstaigas, mes galime ruošti va
sarines Atostogų Mokyklas. Mes ruošia
me Atostogų Mokyklas bendrai su LMS 
2 Apskritim. Mes Worcesteryje randa
me desėtkus pažangiųjų lietuvių, be ku
rių darbštumo, didelės talkos, taip pat 
mūsų vasarinės mokyklos negalėtų įvyk-

Ymūsų meno saviveiklai
SĄLYGOS PASUNKĖJO

V. 1. v . -ITarnaus negalima užsimerkti ir nema
tyti tas aplinkybes, kurios dalinai truk
do ir mūsų meninei saviveiklai. Šalies 

‘ militarinis pasiruošimas praretina mū
sų eiles. Daug jaunuolių, kurie dainavo 
ir veikė mūsų choruose, dabar tarnauja 
armijoj, kiti kariauja Korėjoj.

Mes ‘ turime ir kitus trūkumus. Šiuo 
tarpu jau neveikia Vilijos Choras Wa
terbury j e. Mes jaučiame stoką chorve
džių. Veikiausia mūs chorai dar veiktų 
ir dainuotų Greatnecke, Waterburyj ir 
kitur, jei tose kolonijose būtu kam va
dovauti ir mokyti chorai, dainos grupės.

Mūsų apskrities veikliausioji dramos 
~ grupė, Lietuvių Liaudies Teatras, šia- 
■ me sezone'taip pat nieko vaidybinio ne

davė. Ir čia buvo stoka vadovaujančių 
jėgų (režisierių), stoka tinkamų veika
lų, pritaikomų mūsų vaidintojų jėgoms.

LMS 3. Apskrityje mes turime keturis 
chorus, kurie veikia ir gerai laikosi. Bū
tent, Lyros Choras Philadelphijoj, Lais
vėj Choras Hartforde, Sietyno Choras 
Newaįke ir Aido Choras Brooklyne. 
Taip pat veikia L. L. T. ir L. K. M. Bet 
ir Čia mokytojų klausimas iškėlė labai 

. svarbią problemą. Kaip žinome, mūsų

chorvedžiai pragyvenimą nedaro iš 
chorvedystės. Jie, kaip ir mes, dirba pra
monės įstaigose. Walter Žukas, kuris 
per eilę metų vadovavo Sietyno Chorą, 
dėlei darbo sąlygų pastaruoju laiku ne
galėjo pilnai vadovauti Sietyno Chorą. 
Dažnai jam tenka dirbti vakarais, nak
timis. O Aido Chorą vadovavo Jurgis 
Kazakevičius. Abu chorvedžiai yra daug 
užsitarnavę savo darbais ir mūsų visuo
menė jiems dėkinga. Jiems pasitraukus, 
chorai liko be mokytojų. O choras be 
muzikos mokytojo negali veikti, negali 
egzistuoti.

Vienok ši problema išsirišo tik dėka, 
kad mes turime savo tarpe Mildred 
Stensler (Janušonytę). Mildred, kaip 
žinoma, jau'per keletą metų eina LMS 
3 Apskrities sekretoriaus pareigas, ji 
rašinėja meno reikalais Laisvės ir Vil
nies angliškuose skyriuose. Mildred yra 
centras visos mūsų apskrities meninės 
veiklos. Bet Mildred Stensler gerai pra
silavinus ir muzikoje. Šiuo tarpu Mil
dred vadovauja Sietyno ir Aido Chorus 
ir ruošia scenai naują operetę, kuriai 
F. Balevičius sukūrė muzika, o J. Juška 
parašė libretą. Mildred dabartiniu lai
ku dirba mūsų menui daugiau, negu ka
da pirmiau.

REAKCIJA VEIKIA PRIEŠ 
KULTŪRĄ

Tačiaus mes negalime nepastebėti ir 
išorines apystovas, kurios trukdo ne tik 
mūsų meno klestėjimui, bet ir visai ver
tingai realistinei šalies kultūrai. Reakci
ja, nepaisant, kad ją mes pirmiausia pa
matome politikoj, sykiu yra priešas ir 
tikrojo meno. Ir nepaisant, kaip mes 
vengsime tendencijos, kaip bandysime 
nepasirodyti, kas esame, reakcija vis- 
tiek suranda priemones kultūros žaloji
mui.

Tik pažiūrėkime į mūsų Lietuvių Me
no Sąjungos veiklą. Tiesa, kad tikras 
menas turi sielą, turi tendenciją. Kitaip 
ir būti negali. Kiekvienas, tikras meni
ninkas, artistas savo kūrybai medžiagą 
ima iš gyvenimo. Novelių rašytojas, po
etas, dramaturgas ar kompozitorius ne
gali sukurti kūrinio be charakterių, be 
žmonių. Tai jau aišku, kad tikras kūri
nys, meniškai sukurtas, reališkas, turi 
ir tendencijas, kaip kad kiekvienas žmo
gus turi savo įsitikinimus ir pobūdžius. 
Mes tai žinome ir nemanome paslėpti.

Bet tuo pačiu mūsų meninė veikla ir 
organizacija nėra politinė. Mūsų chorai 
dainuoja Petrausko, Šimkaus, Žiliavi- 
čiaus ir kitų kompozitorių kūrinius. Tų 
pačių kompozitorių kūrinius, ypač liau- 

• dies dainas, dainuoja ir reakcionierių 
salėse, bažnytiniai ir kiti chorai. Tas 
pats galima pasakyti ir apie mūs vaidy
bą. Daugelis scenos veikalų statoma mū
sų salėse, kuriuos dažnai galima matyti 
ir tautinėse ar bažnytinėse salėse. Vie
nok, kaip mes žinome, lietuviški reakcio
nieriai net pikietą baublių suorganizavo 
prieš pereitos vasaros LMS Apskrities 
Dainų Dieną. Jie trukdė, bandė sulai
kyti kultūringą, menišką mūsų parengi
mą.

Tą patį mes jaučiame visoje šalyje. 
Kaip žinome, desėtkai filmų rašytojų, 

( aktorių, novelistų yra persekiojami, pa
leidžiami iš profesinių darbų. Bet kodėl? 
Ne tddėl, kad jie būtų ką negero sukūrę 
ir ne todėl, kad jų veikalus publika ne
mylėtų. Nei vienas iš persekiojamųjų 
nėra prasikaltęs prieš vyriausybę. Taip 
pat nei vienas iš tų menininkų nėra ra- 
ketierius ar valstybės pinigų eikvotojas. 
Juos persekioja todėl, kad jų kūrybą yra 
gera, reali, kad artistai nebaubia prieš 
tarybinės šalis. Rašytojus, aktorius per
sekioja, kad jie reikalauja ne kaęo, bet 
taikos, kad jie gina savo ir kitų laisvę, 
kad jie palaiko ir gina šalies demokrati- 
• ■ * 

jų-
Šie grasinimai, persekiojimai atsilie

pia ir į mūs meninę saviveiklą. čia ir 
kyla klausimas, ar mes turime bijoti sa
vo darbų? Mes atsakome, NE! Mūsų 
dainos, veikalai nėra subversyviai. Visa 
mūsų veikla yra meninė, kultūrinė. Tai 
kas, kad bile kokia komisija ir pašauktų 
mus paklausinėti? Mes galime parodyti 
savo darbus be gėdos. Mes kviečiame į 
meno grupes, prie meno saviveiklos, ne
klausdami narių, kurion, bažnyčion jie 
eina ar kurion partijon jie priklauso. 
Mes taip pat neiname trukdyti kultūrinį 
darbą tų srovių, kurios kitaip mano* 
Bet mes norime ir sau laisvės. Kaipo 
šalies piliečiai, mes turime teisę plėsti, 
ugdyti meninę-kultūrinę saviveiklą.

Mes darome išvadą. Šiuo laikotarpiu 
reikia veikti dar daugiau. Sutartis, 
draugiškumas, meilė tarpe žmonių turi 
atspindėti mūsų meninėje saviveikloje 
daugiau, negu kada pirmiau.
ATOSTOGŲ MOKYKLA ŠIĄ VASARĄ

Paskutinis ir svarbiausias punktas šio 
pranešimo, žinoma, yra ateinančios va
saros Atostogų Mokykla. Po šios konfe
rencijos ir festivalio įeinančio LMS 3 
Apskrities Komiteto vyriausiu darbu 
bus Atostogų Mokykla. Ir ši kultūrinė 
veikla yra sunkiau šiais metais praves
ti, negu pirmiau buvo. Kai kurie iš vei
kėjų stato klausimą: Ar verta pradėti 
toks didelis darbas? Jei mes pasisakysi
me — neverta. Tai kas tada? Ką mes 
veiksime? Organizuojame tokį nekaltą 
dalyką, kaip Dainų Dieną. Bet ir ją puo
la lietuviški hitleriukai. Ir čia pavojus.

Jei mes organizuojame Atostogų Mo
kyklą, mes organizuojame meninę savi
veiklą. Sulaikydami tą gražų, kilnų dar
bą, mes pasiduodame defytizmui, migdo- 

" me organizaciją ir. meninę saviveiklą.
Pažangus judėjimas negali pasiduoti pe
simizmui. Pažangūs artistai kovoja. 
Paimkime pavyzdį iš tokių artistų, kaip 
Howard Fast. Literatūra yra jo profe
sija, jo gyvenimas. Jo veikalai plačiai 
skaitomi ir mylimi. Kuomet jį reakcija 
pradėjo pulti, jo kūrinius pašalino iš 
viešųjų knygynų, bet ar jis. pasidavė pe
simizmui, ar nutilo? Ne, priešingai, jis 
parašė dar geresnį literatūros kritikos 
veikalą. Jis išstojo; kovon prieš reakciją 
literatūroj ir politikoj. Su Fastu eina 
šimtai, tūkstančiai.

Ir mūsų mažame ratelyje tegul išsi
sklaido pasidavimo mintys nuo šios 
konferencijos. Atostogų Mokyklai orga
nizuoti mes turime tik biskį daugiau 
kaip du mėnesiu. Mes kreipiamės į jus, 
^legatai ir svečiai, energingos talkos ir 
paramos šiam darbui. Kuomet jūs ma
tysite spaudoje ar gausite laiškais atsi
šaukimus mokyklos reikalais, veikite, at
sakykite greitai ir energingai. Atostogų 
Mokyklos organizavimas nėra ir negali 
būt tik LMS 3 ir 2 apskrities. Tai rei
kalas, kultūrinis darbas viso mūs pa
žangaus judėjimo.

Šios vasaros Atostogų Mokyklai bus 
daromi kai kurie pakeitimai. Ypatingai 
bus taikoma apeliuoti daugiau į suaugu-, 
sius, klausovus, žiūrovus. Ruoškimės vi
si ir visos atostogas praleisti šią vasarą 
Olympia Parke.

V. Bovinas, LMS 3 Aps. Pirm.

Iš LMS III apskrities 
konferencijos

Šių metų balandžio 14 ir 15 dd. Lie
tuvių Kultūriniame Centre, Richmond 
Hill, N. Y., įvyko Lietuvių Meno Sąjun
gos III-čiosios apskrities metinė konfe
rencija.

Konferencija buvo nedidelė, delega
tais neskaitlinga. Nežinia, kodėl taip bu
vo. Gal dėl to, kad tūli mūsų, vado vau ją 
žmonės, veikią kultūrinių organizacijų 
priešakyje, bendrai, mažai tekreipia dė
mesio į LMS veiklą. Jie daro didžiulę 
klaidą, nes LMS III-čioji apskritis čia 
vaidina nepavaduojamą vaidmenį mūsų 
kultūriniame darbe.

Delegatų dalyvavo iš Hartfordo, Phi- 
ladelphijos, New’arko, na, ir iš Brook- 
lyno-Richmond Hill. Buvo ir svečių.

Iš vakaro buvo tartasi bendrais mūsų 
meninių vienetų reikalais; svarstyta są
lygos, kuriose t.enka šiandien dirbti, ir 
kaip prie tų sąlygų mūsų darbą pritai- 
kyti.

Ant rytojaus, sekmadienį, buvo svars
tyti daugiau organizaciniai klausimai.

Pirmininkavo Vincas Bovinas, sekre
toriavo Mildred Stensler.

Išklausyti pranešimai mūsų apskri- 
ties valdybos narių, išklausyti praneši
mai iš chorų ir teatrinių grupių veiklos

ir tuomet, šviesoje tų pranešimų, buvo 
padaryti atitinkami tarimai.

(Apskrities pirmininko V. Bovino pra
nešimas telpa šiame Laisvės numeryj; 
jis nušviečia apskrityje esamąją padėtį. 
— Red.)

Tenka pažymėti sekami svarbesnieji 
konferencijos tarimai:

Priimti į apskritį pavienius asmenis, 
kurie pasimokės $2 metinių mokesčių.

Turėti Dainų Dieną — pikniką — • 
Waterburyj.

Turėti Atostogų Mokyklą Worceste- 
ryj —turėti ją liepos mėnesį.

Kitą metinę apskrities konferenciją 
šaukti Hartforde; Hartfordo Lyros Cho
ras sekamais metais švęs savo 25-rių 
metų sukaktį, taigi ten bus savotiškos iš
kilmės.:. , .

Buvo nusiskundimų dėl LMS Centro 
neveiklumo. Kai kurję ,priminė, jog Cen
tras neatsako į laiškus, o jei atsako, tai 
pavėluotai. Kiti nurodė, jog Centras ne
išleidžia veikalų ir dainuškai kurie vei
kalų rankraščiai Centrari yra pasiųsti 
jau -seniai, o jis vis neturįs laiko jų 
peržiūrėti ir duoti autoriams atsakymus, 
ką su jų darbu Centras žada daryti.

Paaiškėjo, jog “Liaudies Menas,’’ 
LMS organas, sukliuvo dėl lėšų stokos, 
jau kelintas mėnuo nepasirodo.

Dėl to konferencija nutarė raginti 
Centrą:

Šaukti metinį LMS vįenetų atstovų 
suvažiavimą — šaukti dar šiemet, kada 
nors pabaigoj, kad būtų galima pašalinti 
vis trūkumai.

Leisti LMS organą reguliariai — lei
sti, jį ne spausdintų (jeigu stoka lėšų), 
o mimeografuotą, talpinant biuletinin 
organizaciniais reikalais pranešimus.

Tokie buvo svarbesni konferencijos 
nutarimai.

Išrinktas apskrities komitetas, kuris 
iš savo tarpo paskirs valdybą.

Tuomet konferencija užsidarė ir jos 
dalyviai ėjo į operetinį festivalį, vykusį' 
Liberty Auditorijoje. Ks.

Kultūrinės žinios 
iš Lietuvos.

KULTŪROS NAMAI KAIME
Vilnius. — Šiais metais respublikos 

kolūkiuose bus įsteigta 100 žemės ūkio 
kultūros namų. Kiekvieni tokie namai 
turės didelę biblioteką su žemės ūkio 
mokslo literatūra, laboratorijas, įvairias 
mokymosi priemones ir tt. Žemės ūkio 
kultūros namai kaups taip pat žemdir
bystės ir gyvulininkystės darbuotojų pa
tyrimą.

NAUJA LIETUVIŠKA OPERA f
Vilnius. — Lietuvos TSR operos ir 

baleto teatras greitu laiku pradeda 
ruošti pastatymui naują lietuvišką ope
rą “Prie Nemuno.”

Ši opera buvo pradėta kurti Stalini
nės premijos laureato, Tarybų Sąjungos 
liaudies artisto B. Dauguviečio inicia
tyva. Jis ir pradėjo rašyti operos li
bretto. Mirus Dauguviečiui, libretto kū
rimą užbaigė teatro literatūrinės dalies 
vedėjas St. Yla.

Teatras taip pat ruošiasi atnaujinti 
Karnavičiaus operą “Gražiną” ir Pakal
nio baletą “Sužadėtinę.”

PAS ĮŽYMIAUSIUS MENO 
MEISTRUS

Vilnius. — Gausus Tarybų. Lietuvos 
jaunųjų menininkų būrys mokosi pas 
įžymiausius Maskvos ir Leningrado me
no meistrus.

. ' f J •' r

Jau ketveri metai Maskvoje, Luna- 
čarskio vardo teatro institute, dirba lie
tuviškoji studija. Jos darbui vadovauja 
Stalininės premijos laureatas prof. -Or
lovas. Žiemos atostogų metu lietuviškoji 
studija viešėjo Vilniuje. Čia buvo paro
dyta eilė jos pastatymų. Tame pat insti
tute mokosi ir daugiau lietuvių jaunuo
lių. Greitu laiku baigia mokslą, jaunas 
baletmeistras’ Grivickas, kuris čia buvo 
auklėjamas geriausio pasaulyje Maskvos 
akademinio Didžiojo teatro tradicijomis. 
Maskvos konservatorijos aspiraritūron 
priimta Lietuvos TSR operos ir baleto 
teatro solistė Vladė Mikštaitė. Kitas mū
sų operos solistas Adamkevičius tobuli
nasi garsiame Leningrado Kirovo vardo 
operos ir baleto teatre. Adamkevičius 
dažnai susitinka su Juliumi Juzeliūnu— 
jaunu talentingu kompozitorium, Lenin
grado konservatorijos muzikos teorijos

> (Tąsa ketvirtame pusi.)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Artistų pasirodymai 
darbininkų klubuose

VILNIUS, vas. 24 d. —Vil
niaus Vitenbergo vardo fabri
ko klube įvyko Lietuvos Ope
ros ir baleto teatro artistų 
koncertas. Po trumpos reži
sieriaus Zaukos įžangos apie 
teatrinio meno įšsi vystymą Ta
rybų Sąjungoje, te’atro solis
tai Kostas šilgalis ir Marija 
Aleškevičiūtė atliko arijas iš 
Čaikovskio operų “Eugenijus 
Onieginas” ir ' “Pikų dama,’* 
Musorgskio— “Borisas Godu
novas,” Bize — “Karmen” 
ir k t.

Koncertas turėjo didelį pa
sisekamų.

Tokie artistų susitikimai su 
įmonių darbininkų kolekty
vais bus rengiami kiekvieną, 
savaitę.

—d—
Radio mėgėjų 

kūrybos paroda

. VILNIUS, vas. 24 d. —Vil
niuje atidaryta tradicinė kas
metinė radijo mėgėjų kūrybos 
VI respublikinė paroda. Jai 
pristatyta apie 100 eksponatų.

Įvairias imtuvų konstrukci
jas demonstruoja žemės ūkio 
mechanizacijos technikumo 
radijo mėgėjai. Labai įdomus 
yra portatyvinis kolūkinis 100 
taškų radijo mazgas, kurį pa
teikė kaunietis radijo mėgė
jas P. Vanagaitis. Radijo 
mazgas gali būti maitinamas 
iš kintamos ir pastovios sro
vės tinklo, iš akumuliatorių 
arba baterijų.

Parodoje taip pat ekspo
nuotas baterijinis trumpų ban
gų siųstuvas, mėgėjų matavi
mo aparatūros pavyzdžiai, 
įvairios apvyniojimo staklės 
ir tt;

—o—
Pavasariniai darbai 
apželdinimo treste

VILNIUS, vas. 24 d. —Gat
vėse dar guli sniegas, o Vil
niaus apželdinimo tresto šilt
namiuose jau žydi ciklamenai, 
primulės, cinerarijos, žiemi
nės levkonijos, vykdomas dau
ginimas skiepais ir sėjamos 
kitos gėlės. Tresto kolektyvas 
ruošiasi pavasario dekoraty
viniams darbams mieste.

Šiais metais, skirtingai nuo 
praėjusiųjų, mūsų miesto gat
vės, skverai ir aikštės pasi
puoš daugiausia kiliminėmis ir 
pusiaukiliminėmis gėlėmis. 
Pavasarį jų bus pasodinta iki 
500 tūkstančių.

—o— 
Sumažinus kainas

KAUNAS, kovo 1 d. — Gy
vai vyko prekyba visose mies
to parduotuvėse. Daug pirkė
jų buvo kultūrinių prekių par
duotuvėse, universaliniame 
magazine ir kitur.

Pakilo prekių- apyvarta ne
seniai atidarytoje specializuo
toje elektros prietąisų par
duotuvėje. Per dieną čia buvo 
parduoti 26 radijo imtuvai.

“Moksleivio biblioteka”

VILNIUS vas. 28 d. —Gra
žią dovaną gaus šiais mokslo 
metais viduriniųjų mokyklų 
moksleiviai. Jiems pradėta 
leisti knygų serija “Mokslei
vio biblioteka.” Ją sudarys 
rusų ir kitų tautų literatūros 
klasikų, tarybinių rašytojų 
kūriniai, įtraukti į vidurinės 
mokyklos programas, žymią 
vietą bibliotekoje užims lietu
vių rašytojų kūriniai.

Jau išėjo iš spaudos A. Ba
ranausko “Anykščių šilelis,” 
žemaitės “Antireliginių apsa
kymų” rinkinys, J. Biliūno 
“Rinktiniai apsakymai,” P. 
Cvirkos “žemė maitintoja.”

—o—
ŠVENČIONYS. Įsijungė į 

respublikinę kino apžiūrą, ra
jono kinofikatoriai pasiekė 
nemažus laimėjimus. Ypač 
daug nudirbta kaime, šai sau
sio mėnesį kaime demonstruo
jamų kino filmų žiūrėjo 1,6 
karto daugiau žmonių, negu 
buvo numatįrta plane.

J. Sorkinas.
----------------------------------------------------------- ....—

3 psl.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Sėst., Bal.-Apr. 21, 1951



H. KORSAKIENĖ

PIRMOJI OPERACIJA SKAITYK IR MOKYKIS

(Pabaiga)
Iškišdama pro langus liepsnos čiupi- 

klitls, ugnis glėbė sienas, sliuogė aukš
tyn, ringavo. Štai ji jau persimetė į 
operacinę ir laižė jos baltų koklių sie
nas, godžiais nasrais rijo stiklines spin
tas su instrumentais ir tvarsčiais.

Tarsi iš žaizdro, dvelkė į veidus kai
tra.

Sesuo Matilda, paguldžiusi ant žemės 
atneštąjį ligonį, atsitiesė. Žiūrėdama į 
ugnies siautėjimą, lyg dabar tik atsipei
kėjusi, ji susiėmė abiem rankom galvą 
ir nesulaikomai, balsu pradėjo raudoti. 
Tuojau pat, jai pritardama, suklykė se
noji Katrė.

—Siaubūnai! Galvažudžiai! — rėkė 
Jurgis, iškėlęs kumščius ir grūmodamas 
ton pusėn, kur gretimai vėl skardėjo lo
jantys šūksniai.

Ugnies nušviestas gydytojo veidas da
bar atrodė senas ir iškankintas. Iš nu
brėžto jo skruosto juoda srovele almė
jo kraujas.

Suguldyti po liepomis ligoniai vaitojo 
ir šaukė. Kai kurie paskutinėmis jėgo
mis vėl kėlėsi ir, siaubo varomi, kuop
dami ir griuvinėdami, bėgo toliau. Vie
nas antras parpuolęs kniūpsčias, vėl ki
ta atkritęs aukštielninkas keistai išmetę 
rankas ir kojas tįsojo negyvi.

Gydytojas apsidairė. Prieš jį, švytu
riuojančių gaisrų apšviestas, žėrėjo gre
timos t bažnyčios bokštas. Tai buvo vie
nintelis artimiausias vokiečių nepadeg
tas pastatas.

Ir jis nusprendė gabenti ligonius baž
nyčion, kurios stori mūrai gintų juos 
nuo ugnies.

Į bažnyčią jie atsinešė gailų vaistų 
kvapą, sumišusį su dūmų ir kraujo kva
pu. Guldomi pasieniais ant cementinių 
grindų, ligoniai vaitojo, ir jų aimanos 
Skardžiai gaudė tarp' šaltų, drėgnų mū
rų.

Jurgis uždegė dvi plonas, lyg vaški
niai numirėlio pirštai, žvakeles, ir jų 

- blėsčiojanti liepsna nuvijo pasieniais 
krūpčiojančius šešėlius. < ’ . * ’

Senoji Katrė plėšė tvarsčiams ligonių 
marškinius ir paklodes, o gydytojas su 
seserimi Matilda per visą naktį be atly
dos perrišinėjo senąsias, atsivėrusias, ir 

• naująsias, granatų išdraskytas, ligonių 
žaizdas, čia, prie spinksinčios vaškinės 
žvakelės, be instrumentų ir be vaistų, 
vien sulenkiamu peiliuku gydytojas už
baigė ir savo pirmąją operaciją.

Degančio miesto atošvaistos, krisda
mos pro aukštus bažnyčios langus, rau
donais šviesuolėčiais raibuliavo ant sie
nų. - - M

Naktyje už bažnyčios mūrų ėjo mūšis. 
Iš lauko atėjęs kurtus, prislopintas jo ' 
gausmas dusliu aidu atsiliepė aukštuose 
skliautuose. Kartkartėmis visa bažny
čia krūpsėjo nuo stiprių sprogimo smū-

grindų sumirguliavo įvairiomis vitražo 
spalvomis įkypai įspindęs šviesos pluoš
telis.

Aušo diena.
Staiga cementiniu bažnyčios grindiniu 

nuskardėjo skubiai kaukšinčių žingsnių 
aidesys. Atbėgęs iš lauko Jurgis judino 
už peties miego pagaliau įveiktą ir pa
sienyje sukniubusį gydytoją.

—Daktare! Daktare! Tuoj gausim 
tvarsčių ir vaistų! Kiek panorėsim! 
Gimnazijos kieme raudonarmiečiai! Jau 
palapines stato! Ten bus jų lauko li
goninė ! Daktare!

Gydytojas atsitiesė.
Ilgu žvilgsniu jis pažiūrėjo į Jurgį,! 

negalėdamas iš karto aprėpti viso, ' 
jam buvo pranešta. Nesąmoningu ran
kos judesiu jis braukinėjo dygiais akuo
tais pašiurpusį savo smakrą, 
trykštantis Jurgio džiaugsmas perėjo ir 
į jį. Nuovargio iščiulptas jo veidas ūmai 
atlyžo, lūpomis perbėgo virpulys . Stai
giai nusisukęs, jis paėjėjo į šalį. .

Sudrėkusiomis akimis, tartum pro 
ūkanas, žiūrėjo jis į suguldytus ant grin
dų savo ligonius, kuriuos dabar į pary
tį buvo apėmęs sunkus, karštligiškas 
miegas.
. Dabar jis jau galėjo būti ramus, kaip 
kapitonas, privedęs savo laivą prie kran
to.

Varles veisimasis ir vystymasis. 
Kiaušinėlių dėjimas ir apvai

sinimas. Pirmomis šiltomis pa
vasario dienomis varlė patelė 
pradeda neršti į vandenį kiau
šinėlius, arba “varlės ikrus.” 
Tam parenkamos seklios, sau
lės gerai šildomos vietos. Pa
tinėlis, kuris čia pat būna, 
kiaušinėlius aplaistė sėkliniu 
skysčiu tuo pačiu metu, kai 
patelė juos neršia. Apvaisin
tų kiaušinėlių plėvelė vande
nyje išbrinksta ir kiekvieną 
kiaušinėlį aptraukia storu 
limpamos ir skaidrios gleivės 
sluoksniu. Kiaušinėliai sulim- 
pa į didelius gabalus ir plau-

jos. Buožgalvis dabar plaukio
ja ne tik uodega, bet ir užpa
kalinėmis kojomis. Palengva 
pradeda nykti ir uodega. Ji 
darosi kas kart mažesnė; ir 
mažesnė, s.usiraukšlėja ir, pa- 
galiau, visai išnyksta. Tada 
buožgalvis pasidaro visai pa
našus į suaugusią varlę ir ga
li išlipti į sausumą.

Buožgalvio kitimas trunka 
apie 4 mėnesius.

ši sudėtinga varlės raida la
bai įdomi moksliniu atžvilgiu. 
Mat, varlė, # besivystydama, 
lyg ir pakartoja daugelį tų 
ypatybių, kurios pastebime

• žemesniųjų žuvų sandare. ši-

ir gyvenimo būdu, mes įsitiki- ligi metro, ilgio galva, 
name, kad jie yra artimi žu
vims. Todėl manoma, kad 
varliagyviai yra kilę iš kadai
se gyvenusių į žuvį panašių 
gyvūnų. Dar labiau tą nuomo
nę patvirtina varliagyvių pa
lyginimas su dvejopai kvė
puojančiomis riešapelėkėmis 
žuvimis, šis palyginimas nuro
do kelią, kuriuo galėjo eiti 
tipingų vandeninių stuburinių 
gyvūnų ■— žuvų — prisitaiky
mas prie sausumos gyvenimo, 
prie atmosferinio kvėpavimo.

Senovinių varliagyvių iška-
(

Dar įtikinamesnių duo-

įsigykite 
JONO KAškAlČIO

Tolydžio įsisiautėjusi mūšio audra pa
mažu ėmė slūgti ir tolti. Vienu metu 
kažkas nepaprasta įvyko ten, už sienų, 
įtempta spengianti tyla įslinko staiga 
bažnyčion. Ir vėl buvo girdėti, kaip aik
čiojo, vaitojo, blaškėsi, sunkiai alsavo 
ir kliedėjo ligoniai.

Ryto sambfėškoje pilkėjančiose sieno
se pamažu blėso gaisro atošvaistes. An,t

> storu 
sunkiu liemeniu, trumpomis 
penkiapirštėmis kojomis ir 
sunkia suplota uodega. Galvos 
,oda buvo apdengta storų kau
linių plokštelių skydui. Jie pa
vadinti stegocefalais, t. VASky- 
dagalviais. Išrėplioję iš gėlų
jų vandenų, kuriuose jie^pra- 
leisdavo didžiąją savo gyve
nimo dalį, didžiuliai stegoce- 
falai sunkiai judėjo drėgnu 
kranto smėliu ir palikdavo gi
lius kojų ir uodegos pėdsakus. 
Tokie pėdsakai išliko smiltai
niuose; jų randama Europoje 
ir Afrikoje. Iš šių įspaudų 
matyti, kad priešakinės.stego- 
cefalų galūnės buvo mažesnės 
už užpakalines.

(Bus daugiau)

senos.
menų duoda mums palepnto-1 
logija 
samus 
logija duoda mums tiesioginių ' 
duomenų apie varliagyvių ki- Pasikorė lenkų pabėgėlių 
limą iš senovinių žuvų.

Senoviniuose akmens ang
lies periodo sluoksniuose ran
dama varliagyvių liekanų, su
akmenėjusių jų griaučių ir 
daugybė įspaudų. Tie išmirę 
varliagyviai savo išviršiniu | 
pavidalu labai primena dabar
tinius jų palikuonis — uode
guotuosius varliagyvius. Dau
gelis jų buvo nedideli — ne 
didesni už mūsų tritonus ir 
salamandras. Bet tarp jų būta 
ir milžinų su plačia, plokščia,t liaudininkų.

— mokslas apie iška- 
organizmus. Paleonto-

kas vancle^s paviršiuje arba tokįos rūšies raidą pereina vi- 
prilimpa prie vandeninių^ au- sį varliagyviai, o tai, be abe- 

nn . Daugybė ikrų žūna:ljOj suartina ju/os su žuvimis.
v " dalis jų,

1 amazu išdžiūsta; dalį suėda vandeni
niai plėšrieji gyvūnai (net ir 
suaugusios varlės). Bet ikrų 
būna tiek daug, kad žymi jų 
dalis, saulei šildant, išsivysto į 
varlės gemalus.

—o—
Buožgalvių atsiradimas.

Patsai varlės kiaušinėlis yra 
mažos kruopelės pavidalo ląs
telė, nedidesnė už segtuko 
galvelę. Ji, lyg juoda dėmelė, 
tūno savo drebutiniame apda* 
re. Apvaisintasis kiaušinėlis 
maždaug po valandos skyla 
pusiau, paskui skilimas vyks
ta dar sparčiau, ir po keleto 
dienų jau matyti daugialąstis 
gemalas, kuris besiformuoda
mas gauna žuvies pavidalą. 
Po 15—20 dienų žuvies pavi
dalo gemalas — buožgalvis 
— išlenda įš apdaro ir išplau
kia į vandenį. . Iš pradžių 
buožgalvis dar neturi burnos. 
Jis prikimba prie kurio nors 
augalo lapo dviem siurbtu
kais, kurie yra apatinėje gal
vos pusėje. Buožgalvio galvos 
šonuose .matyti šakotos išvir
šinės žiaunos, kuriomis • jis 
kvėpuoja. Kai buožgalviui 
praplyšta burna, jis atsiskiria 
nuo savo atramos ir tada min
ta augaliniu maistu; dviem 
atsiradusiais raginiais žandais 
jis gramdo vandeninių augalų 
paviršių.

mo-

Kultūrinės žinios iš Lietuvos
(Tąsa nuo 3-čio dus.) 

ir kompozicijos fakulteto aspirantu.
Didelis būrys lietuvių jaunuolių

kosi vieninteliame pasaulyje kinemato
grafijos institute Maskvoje, 
studijuoja kino operatorių 
ruošiasi tapti lietuviškojo kino režisie
riais, scenaristais ir tt.

Vieni jų 
meną, kiti

dvelkie, vėjeli!
Sudvelkė vėjelis, 
Toks šiltas, malonus: 
Žolelė jau puošia 
Pievas ir dirvonus.

Ir šlaitas jau kelias,— 
Taip ilgai miegojęs: 
Kur žvelgsi, tai vaizdas 
Kitokis jau stojas.

Žibutės tik šaipos, 
Žiedelius atskleidę, 
Kad šiltas vėjelis 
žiemužę "nubaidė.’’

Saulutė pakilus, 
Taip skaisti, maloni, 
Tik rėdo, tik puošia 
Kalnelius ir klonį.

O žali vainikai
Medelius dabina
Ir ošia gojelis, x 
Pas save vadina.

Paukštelių dainelės 
Čia skamba ir plinta, 
Čia jauku, malonu,— 
Čia širdis nurimsta ;

Čia saldžios jaunystės 
Troškimai sugrįžta, 
It skaistūs kvietkeliai 
Širdyje pražysta.

Oi, dvelkie vėjeli,
Dvelk tykiai ir švelniai, 
Kad žydėt jaunystė 
Man’ širdy amžinai!

Hamilton, Canada
Mirė M. Genevičius

k ana

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa . 

arti ISO Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

^-Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro- 
švaistės,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

, * ’ | JVj UUCVL Lina J UU /IUVJ1U10,

dalis jų, patekusių į krantą,! __0__
Varliagyvių įvairovė.

Dabartiniais laikais varlia
gyvių rūšių priskaitoma iki 
2000; didžioji jų dalis gyve
ną pietinėse ir karštosiose ša
lyse.

Uodeguotųjų būrys. Iš uo
deguotųjų varliagyvių, t. y. 
tokių, kurie visą savo gyveni
mą turi uodegą, pas mus gy
vena skiauterėtasis tritonas. 
Jis turi iš šonų suplotą uode
gą, apvadžiotą peleku, ir be
veik visą gyvenimą praleidžia 
vandenyje, nors suaugęs kvė
puoja plaučiais. Kitas uode
guotasis varliagyvis — tai 
dėmėtoji salamandra. Ji gyve
na sausumoje, TSRS pietuose 
(Karpatuose) ; jos uodegos 
piūvis apskritas. Patekusi į 
vandenį, salamandra gerai 
plauko, kraipydama uodegą, 
kaip žuvis. Vandenyje ji ve
da vaikus — buožgalvius. 
Paprastai ji ikrų neneršia, 
kaip varlės; kiaušinėliai išsi
vysto patelės viduriuose, 
kiaušdėtyse; buožgalviai atve
dami jau su išaugusiomis ko
jomis, bet dar kvėpuoja žiau
nomis.

: —o—
Buožgalvių vystymasis. Tuo 

metu išorinės buožgalvių 
žiaunos ima nykti, o jų vieto
je atsiranda žiaunų plyšiai. 
Šie plyšiai remiasi į žiaunų 
lankelius; ant jų, kaip ir žu
vų, šakelėmis išdėstytos žiau
nos. Dabar buožgalvis savo 
išoriniu pavidalui ir vidaus 
sandaru labai panašus į že
mesnių klasių žuvis. Jo ilga 
uodega apvedžiota minkštu 
peleku; galvos šonuose maty
ti žiaunų plyšiai, kurie eina į 
ryklę; išilgai nugaros, kūno 
viduryje, tęsiasi nugaros sty
ga —■ chorda; širdis, kaip i 
žuvies, dviejų skyrių, o 
jo indai, irgi kaip žuvų, 
ro vieną kraujotakos 
Tiesiog galima sakyti, 
vystydamasis buožgalvis 
na žuvies stadiją.

/ —o—
Buožgalvis pradeda

puoti oru. Toliau buožgalvis 
šitaip kinta, žiaunų plyšiai pa
lengva apsitraukia odos 
raukšlėmis ir galutinai apau
ga, išskyrus tik vieną plyšį, 
būtent, tą, kuris suaugusios 
varlės kūne sudaro Eustachi
jaus vamzdį ir vidurinės au
sies ruimą. Nykstant žiau
noms, labai pasikeičia buož- / 
galvio kvėpavimo ir kraujo
takos sistemų sandaras. Iš 
priešakinės v i r š k i narnoj o 
vamzdžio dalies palaipsniui 
išauga plaučių maišeliai, ir 
buožgalvis ima kvėpuoti plau
čiais. Širdis pasidalija į tris 
skyrius ir kraujo indai sudaro 
du kraujotakos ratus; didįjį 
ir mažąjį. Bluožgalvis tarpais 
jau kyla į vandens paviršių 
pakvėpuoti oru.

krau- 
suda- 
ratą.
kad 
išei-

kve-
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“valdžios” atstovas
Washington. — Čia pasi- 

korė Julius Lukaševič, at
stovas Lenkijos pabėgėlių 

I "valdžios.” Seniau jis bu- 
’ vo Varšavos ambasadorius 
Franci jai.

Senieji lenku politikieriai 
su savo "valdžia” Londone 
vis dar svajoja atgriebti, 
Lenkiją nuo komunistų hr

Laisves Paramai Didieji

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

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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Mirė senas lietuvis 
dietis Mykolas Genevičius, 
gan ilgą laiką sirgęs širdies 
liga. Mykolas Genevičius at
vyko Kanadon 1921 metais iš 
Lietuvos. Kilęs iš Bijauitonių 
kaimo, Žiežmarių valsčiaus. 
Paskutiniu laiku gyveno Ha
miltone, čia išgyveno apie 10 
metų laiko. Dirbo B. Greening 
Wire Co.

Velionis turėjo daug drau
gų ir pažįstamų. Mirė dar ne
seno amžiaus.

Velionis buvo pažangaus 
judėjimo rėpiėjas,- Priklausė 
prie ĖLD ir buvo 113 kuopos 
protokolų raštininku.

Nuliūdime paliko žmoną, 
gimines, draugus bei pažįsta
mus. Palaidotas Woodland 
kapinėse.

Lai būna jam lengva Kana^ 
Jos žemelė. Minusio Draue-a*-

Tarp uodeguotųjų varlia
gyvių daug yra tokių, ku
riems žiaunos ir žiaunų ply
šiai išlieka per visą gyvenimą. 
Toks yra, pavyzdžiui, protė
jas, požeminių ežerų gyvento
jas. Jis, be išorinių žiaunų, 
per visą gyvenimą turi ir dvi 
poras žiaunų plyšių. Bet jis 
turi ir plaučius, kuriais kvė
puoja.

Protėjas gelsvai baltos 
spalvos, nes jo oda neturi pig
mento. Jo akys, mažų pūsle
lių pavidalo, paslėptos po oda 
ir regėjimui netinka. Šios ypa
tybės — pigmento stoka ir 
neišsivysčiusios akys — yra 
būdingi daugeliui gyvūnų, ku
rie gyvena nuolatinėje tamso
je, pavyzdžiui, požemiuose 
arba giliai jūrose. Tokie orga
nai, kaip protėjo akys, kurie 
taip sunykę, kad jau nebetar
nauja savo paskirčiai, vadina
mi liekanomis, arba rudimen
tiniais organais.

—o—
Beuodegių būrys. Daugiau

sia yra beuodegių varliagyvių. 
Mūsuose, be varlių, gyvena 
dar rupūžės* Rupūžės į van
denį traukia tik neršto metu, 
šiaipjau jos yra tikri sausu
mos gyventojai. Rupūžės oda 
kauburiuota. Odos liaukos iš
leidžia aitrų, nuodingą baltą 
skystį. Tas skystis puikiai ap-.1 
saugo rupūžę nuo priešo, ku
ris kėsintųsi ją praryti. Die
nos ,metū nepaslanki rupūžė 
slepiasi nuošaliose vietose, o 
naktį išlenda medžioti. Ji su
naikina didelę daugybę vabz-l 
džių ir jų vikšrų, šliužų ir 
sraigių, , *

Rupūžė bjauriai atrodo ir 
todėl žmonės, dėl neišmanymo 
laiko ją -žalingu padaru ir be 
gailesčio naikina. O tuo tarpu 
tai yra vienas iš naudingiausių 
gyvūnų, kurie išnaikina dau
gybę sodų ir daržų kenkėju. 
Todėl
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BALTIMORE, MD„ PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-Juiie 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE 
(Čia jau anksčiau buvo)

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

BOSTONO

Sekmad

APYLINKĖS PIKNIKAS
Įvyks

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

MAYNARD, MASS.

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

D1DŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
• Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July • 7-tą
' Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau biis iš kitur at
vykti į pikniką, nės ant rytojaus bus šventė.
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• "Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
•Kaškiaučiaus)' biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 800 puslapių, karna $1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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Varliagyvių kilmė 

Varliagyvių artimumas 
vims* Susipažinę su varliagy- 
,vių kūno sandaru, su jų raida

!• AlC 17 r 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.
t- i IT . , ,.,r .■ .......................... t„ , ,

4 psl.—Laisvė (Liberty^ Lith. Daily)-Sest., Bal.-Apr. 21, 1951

Galūnių atsiradimas ir išli*
pirnfts į sausumą. Tuo pat mie- pūžių ir paaiškinkite tai ki
tu kinta ir išorinis buožgalvio 
sandaras. Toje vietoje, kur 
prasideda buožgalvio uodegd, 
iš pradžių atsiranda, du kaur 
būreliai. Iš tų kauburėlių iš
auga užpakalinės kojos. Pas
kui išauga ir priešakines ko-

HARTFORD, CONN.
’ Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos*July
SĄRYŠIO PARKE 

Glastonbury, Conn.
'A



MONTREAL, CANADA

pen-1

rinkimu 
laike šių 
d. rinki-

| geriau, tačiau dar tebėra ligo
nis. Gydėsi ir gydosi namuose.

L. Bernotienė, balandžio 5 
d., Dr. Rabinovičiaus ligoninė
je turėjo operaciją. Dabar li
gonė jau randasi namuose.

Kuris laikas atgal Pranas 
Ilgūnas susižeidė ranką. Gy
dosi namuose. J.—

pradėjo Į Worcester, Mass
Ką aš patyriau nuo Laisvės 
patriotų rinkdamas aukas

Išgirdau visokių nuomonių

Verduno miestas teisme

‘Verduno miestas patrauk-1 
tas teisman už ieškinį $102,- 
500. .^liestas kaltinamas 
kių atskirų individualų,
už neteisingą areštavimą lai 
ke miesto tarybos 
trys metai atgal (ne 
tik praėjusių, bal. 2 
mų).

Aukštasis teismas
nagrinėti tik vieno , iš penkių1 
bylą, būtent, Montreal© advo- • 
kato A. John O’Meara, kuris Į 
sakosi, tuo laiku tik pripuola
mai buvo nuėjęs į privatišką
raštinę Verdune ir policija jį Vieni sako, kad užtenka sep- 
areštavusi. Už pažemintą jo tynių dolerių 
vardą ir padarytus nuostolius, 
reikalauja iš .miesto $25,500.

.To bylą prieš miestą veda 
advokatas John E. Cranksaw 
K. C. su Francis Fauteux, 
C., o miestą atstovauja L. 
de la Durantaye, K. C. 
.. —o—

Panaikinama Viger stotis

Senoji Place Viger gelž 
lio stotis (ant Craig st.), kuri 
aptarnaudavo geležinkelio ke
lio,
stoties,’ nuo birželio 
uždaryta.

Šiopnis dienomis 
buvo duota leidimas 
baigti susitarimą su
kompanija, C.P. R.. kad 
ir viešbutis pasiliktu 
turtu už $1.00 ir kitą apskai
čiavimą.

J.

[uo čia iki Park avenue I
I d. bus1

Kvebeke i 
miestui į' 

gelžkelio \ 
stotis I 

miesto

-----O------

Astuoni vaikai sužeista

Delorimier,
ant
PA

Sekmadienį
Compagnons 
Sherbrooke ir 
bėgimui nuo
griuvo iš 12 pėdų aukšte 
žeidė 8 vaikučius.

Gaisrų departmentas 
tyrimą, kieno kaltė už 
minga įvykį. 

—o---

ir su-

nelai

šeštadienį. balandžio 7 d., 
vėlyvą vakarą ginkluotas plė- 
šikas įsibrovė į Louis Pellmis 
(Telėij^i) valgomųjų daiktų 
parduotuvę ir privertė iš re
gister i o atiduoti jam $25.00.

Karaievičiams staigmena

Dalis scenos Trentono teisme, kur yra teisiami šeši 
negrai. Teisme netikėtai pasirodė žymioji artistė Jose
phine Baker (kuri šiame paveiksle sėdi kairėje pusė
je). Ji čia kalbasi su vieno teisiamųjų, Collis English, 
motina, Emma English ir teisiamojo 14 metu dukrele 
Jean. Artistė Baker pareiškė, kad negrų persekiojimui 
Jungtinėse Valstybėse turi būti galutinai padarytas 

galas.

prenumeratos, 
nereiktų aukų rinkti. Kiti sa
ko, kad reikėtų leisti Laisvę 
tik per tris dienas į savaitę. 
Bet didelė didžiuma sako, 
kad dienraštis negali išeiti tik
tai už $7 prenumeratą. Dar į klasė galėtų 
radau tokių draugų, kurie sa
ko, kad “tu surenki daugiau 
pinigų nei klebonas.” Draugės 
ir draugai, jeigu aš surinkčiau 
tiek pinigų, kiek pas mus abu
du klebonai surenka, tai Lais
vė neturėtų bėdos, užtektų pi
nigų iš Worcesterio vienos 
kolonijos.

Atminkite, draugai ir drau
gės, kad jeigu mes būtumėm 
geri katalikai, tai mums ma
žiausia reikėtų duoti 
nu i po .$50. Ir ką gi mes gau
tumėme? Klebonas nustatytų, i 
k a i p • m e s turi me pro-! 
tauti, savistoviai mes negalė- i 
tumėme protauti. Turėtumėme į 
taip daryti, kaip klebonas sa-1

kui kelius, kuriais darbininkų 
pasiliuosuoti iš 

kapitalistinės priespaudos. 
Tai va, kokis skirtumas tarpe 
mūsų aukų, duodamų Laisvei, 
ir para pi jonų aukų, duodamų 
klebonams.

Laisvės skaitytojai, bet visi 
pažangių idėjų pritarėjai. Vi
si būsite susirinkimu ir “šu
nį m-b u rum” užganėdinti.

Žinutės

klebo-

Mano nuomone, kąd tie 
draugai, kurie manote, kad 
Laisvė gali išeiti tik už $7 
prenumeratą, tai baisiai klys
tate. Paimkime už pavyzdį 
tuos, kurie iš mūsų skaitome 
anglišką dienraštį. Mums ten
ka sumokėti $25 per metus. 
Be to, tie laikraščiai gauna už 
milijonus dolerių skelbimų. 
Tai matote, koks skirtumas. 
Aš manau, kad mes šiemet tu
rime būtinai sukelti Laisvei 
$10,000.

Ateinamais metais,
rodos, mes turėtumėme kitaip 
daryti. Mes turėtumėme gauti

Mrs. J. Pero! 
pranešė policijai 
i kambarį kažin 
per langą bandė

išsigand usi

koks vyras 
įsibriauti 2 
na Po num.

pa
per

118 Woodland St. Vyras

langą.

reikalavimą 
W. J. Casey,

manDėl Laisvės gi mes duoda
me lik po desėtką dolerių ar 
kiek daugiau. Su . Laisve gi! 
mes skleidžiame apšvietą tar-, 1,000 draugų, kurie sutiktų ir 
pe visų lietuvių. Laisvė kiek- 

i viena diena nurodo darbiniu-

Chicagos Žinios
Sumušė Frank Krisiūną

Frank Krisiūnas pastaruo
sius septynius mėnesius dirbo 
naktiniu sargu Lake Forest 
kolegijoje. Trys savaitės atgal 

! piktadarys iš Waukegan jį su
mušė. Krisiūnas tas tris san- 
vaites išgulėjo ligoninėje.

Krisiūną sumušė pasamdy- 
l tas piktadarys, tai jis sako, kad 
Į už tai mušeika bus areštuotas 
: ir pasodintas kalėjimai!, o 
Krisiūnas neteko sveikatos.

I Jis jau 65 metų amžiaus žmo- 
į gus, tai nusitarė baigti gyve- 
į nimą biednų senelių namuose.

Krisiūnas buvo plačiai žino
mas Waukegan lietuviams ir!

Į uolus, skaitytojas
“Vilnies”.

Mire miršo nė vieno pamatyti su 
“krištoline.”Vincentas Rudis,' 2436 W., 

45th st., .mirė bal. 10 d. Gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., Mieži- 
kių kaime. 

—o—
Ona šedvilas (Ūselis), 315|čią, LDS centro valdybos narį, 

Kensington avė., mirė bal. 10 
d. Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Švėkšnos parap., Pe- 
moiškių kaime. 

—o—
\ Antanas Daukus, 1446 S. 
49th avė., Cicero, III., mirė 
balandžio 11 d. Gimęs Lietu
voje, Kupiškio parap., Šimo
nių kaime. v

J. A. Budris

Baigiant valgyti, pirm. B. 
Medley paaiškino vakarienės 
tikslą ir pakvietė užrašų raš
tininką J. Koncą pakalbėti. 
Taipgi perstatė kalbėti sve- I v • t i iii *
vice-pirmininką, J. J. Mockai- 
tį, iš Bridgeport©. Mockaitis 
kalbėjo apie reikalingumą bū
ti LDS nariu kožnam lietuviui 
ir lietuvaitei. Jo kalba labai 
patiko visiems.

“Valcų Sapne” P. Dauderis

Balandžio 7 d.. artimųjų 
bičiulių iniciatyva, Malvinai ir 
Rapolui Karaievičiams buvo 
surengta staigmena — surpri
se party, jų 15-kos metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga.

Kadangi Karalevičiai yra 
darbštūs, nuoširdūs ir draugiš
ki žmonės, todėl jų pagerbi
mui buvo susirinkęs gražus 
būrys draugių ir draugų. Sve
čiai ne tik linksmai ir vaišin
gai laiką praleido, bet jubilie- 
jantus dar ir apdovanojo 
tingomis dovanomis.

—o—

Tai National Press pas
tatas Washingtone. Ame
rikos vėliava pusiau nu
leista. Tai ženklas, kad 
laikraščių korespondentai 
labai liūdi del Argentinos 
valdžios paėmimo j savo 
rankas n e p r i klausomo 
laikraščio “La Prensa.”

ver

Serga

Jau senas laikas serga, 
korespondentui 
barz -sužinoti, vilasalietis J. 
Deksnys — kojose reumatiz
mas. Nors dabar jaučiasi daug

nors 
teko tik da- 

vi lasai ietis

išgalėtų mokėti po $17 už pre
numeratą. Tokiame atsitikime 
nereikėtų skelbti vajaus. Būtų

j daug geriau. Man rodosi, kad 
■ tas galima padaryti. 1,000 nė
ra per daug. Ką<sakote, drau
gai?

Worcesterio kvota jau bai
giama, bet mes dar bandysime 
pasidarbuoti daugiau.

Širdingiausiai ačiū visiems, 
j kurie aukavote. Taipgi prašau 
laitas kolonijas pasidarbuoti 
dėl Laisvės. Prašykite drau
gus aukų. Aš pasitikiu, kad 
visi draugai aukos.

Dabar prašau visų Worces-1 
terio Laisvės patriotų jsitėmy- 
ti, kad LLD 11 kuopa ir LLD 
Moterų 155 kuopa rengia la
bai puikų bankietą Laisvės 40 
metų jubiliejaus atžymėjimui. • 
Bankietas įvyks balandžio 29 1 
d. Olympia Parke,, pirmą va
landą po pietų. Prašau visus Į 
atsilankyti.

Kurie dar neaukavote, ga
lėsite paaukoti. B’ct visi būki
te bankiete. Bus graži prog
rama. Girdėjau, kad dainuos 
Kubiliūnas.

Daugelio’ draugų bei drau
gių aš dar negalėjau pamaty
ti ir 
mos. 
savo 
lite
tiesiai Laisvei.

lull e padavė 
dermanui 
visose mokyklose būtų įvesta 
“automatic sprinkler’’ siste
ma, nes ligi šiol dar nebuvo. 
Toki apsauga nuo gaisro būti
nai reikalinga. Kai tik kyla 
gaisras, nuo šilimos tie 
“sprinkleriai” patys automa
tiškai atsidaro ir per juos pa
sileidžia vanduo. Gaisras grei
tai užgesinamas.

pasekmių- j 
vietoje.
taryboje |

i 
Amerikos 

a me r i k o n j z a v. pi r m i - 
trečiadienį pašauktas 

Cook apskrities tarybon ap
klausinėjimui apie metamus 
kaltinimus ant United Public 
Workers unijos, kad .ii esanti 
komunistinė.

Pagal Mrs. Elizabeth Con- 
ke, apskrities tarybos komi
teto ei v i lems gerovėms pirmi
ninkę, apklausinėjimas iššauk
tas, kad ji gavusi raportą nuo 

prokuroro asistento i 
S. Plusdrak, kuriam j 
kad daug miestų jau i 
a ištikimybės priesai

kų iš savo tarnautojų ir kad 
apskrities taryba nėra privers-j 
ta ką nors bendro turėti 
kairiasparne unija.

U n i te d P u b 1 i c W o r k ei \s 
nija yra išmesta iš CIO už ne-1 
va, sekimą komunistų linijos. 
Joje priklauso apie pusė 906

Linkiu Krisiūnui 
gai gyventi naujoje 
Drumzlės apskrities

Elliodor Libonati, 
į Legiono 
i ninkas,

Lawrence Raudonasis 
žius atsišaukia į gyventojus, 
kad duotų kraujo. Kurie no
rite duoti pantę kraujo, tai 
nueikite į šias įstaigas: Clover 
Hill Hospital, Bon Secours 
Hospital, Burke Memorial 
Hospital ir McGowen llospi-

1 CHARS.ES j. roman
LAIDOTU VIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mm j 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- Į1 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Sėst., Bal.-Apr. 21, 1951

valstijos 
Ed ward 
sakoma,

paprašyti Laisvei para- 
Galite mane pamatyti ir 
pareigą atlikti. Arba ga- 

patys savo auką pasiųsti
J. Skliutas.

Lawrence. Mass
Užkvietimas visiems

pažangią

Balandžio 28. dieną šaukia
mas Laisvės skaitytojų, LLL 
37 kuopos ir kitų 
organizacijų narių
mas. Susirinkimas įvyks. Map
le Parke, 6 vai. vakare. Suva
žiuokite visi ir visos, nes turė
sime parengę gražų “surum
bu rum.” Taipgi turėsime sve
čių iš Laisvės re (lake i jos. Gera 

rproga bus plačiai pasikalbėti 
įvairiais visiems bendrais rei
kalais su draugais 
liais.

Būtų gerai, kad 
skrid’yje dalyvautų
draugai iš Haverhillio, Ando- 
verio ir Methueno. Laikas ge
ras, šeštadienis, galima pabun 
voti ir vėliau. Suvažiuokite 
laiku. Po pasikalbėjimo galė
sime pasilinksminti-pasišokti 
prie muzikos.

Kviečiami dalyvauti ne. tik1

ir priete-

šiame są- 
draugės ir

Autose Saliūnas paaukavo 
gražią rankų darbo “dolę”, o 
Margaret Valinčius pasidar
bavo su jos išleidimu. Dolę 
gavo Vincas Krasnickas iš 
Waterburio. Surinkta $7.76 ir 
paskirta spaudai.

Savo laiku brightonparkie- i ★
dienraščio ! tis P. Dauderis buvo gana pa- Mūsų kolonijoje labai daug 

garsėjęs mūsų tarpe daininin-i moterų apdaužo vagišiai, a-
I kas. Dabar vėl jis pasirodys timdami paketbukus. Patarti- 
1 publikai gana svarbioje rolėje na .moterims saugotis, ypač 
operetės “Valcų Sapne”. Stip- ■ vakarais.
rus jo balsas žavės ne vieną j 
nuėjusį pasiklausyti ir pama
tyti “Valcų Sapno” Sokolų 
svetainėn balandžio 29 dieną.

P. Dauderis operetėje turi 
gana svarbią rolę. Jis bus irgi 
vienas iš maištininkų prieš Sil- 
vanijos karalių. Jam prisieis 
dainuoti ir solo, ir duete, ir 
chore. Kiek dabar tenka pas
tebėt, jis savo rolei tinka ir 
stropiai imasi ją atlikti kuoge- 
riausiai.

LDS kuopos, ar jau visos iš
rinkote delegatus j 5-tos Aps
krities konferenciją? Nebūtų 
pro šalį dalyvauti ir pavie
niams nariams. Jeigu kurios 
kuopos negali delegatų pa
siųsti, tai iš jų turėtų nariai 
savanoriškai dalyvauti.

SKELBKITĖS laisvėje

New Haven, Conn Matthew A. 
BUYUS

LDS 16 kuopos vakarienė 
labai gerai pavyko. Gaspadi- 

| nes Amilija Meliauskas, Sofi- 
i ja Aleksa ir Eva Rudmon ga- un- • , .vo daug pagyrimų u.z gerai 
sutaisytus valgius. Jos vertos 

j garbės už gerą darbą.
| tarnautojų. Mitingus laiko ap-i v Gaspadorius B. Medley jau- 

Kry- skrities patalpose ir visus tari-i tęsė labai gerai, kad viskas 
mus skelbia apskrities tarybos įeina net geriau, kaip buvo ti- 

biuletine. kėtasi. Jonas Didžiūnas nepa-

Worcester Mass

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172

Jurgis Benui is, 
metus amžiaus.

Pasimirė 
sulaukęs G5 
Buvo nevedęs. Neilgai tesirgo. 
Buvo biėdnas. Mirė miesto li
goninėje. Iš 
neatsiliepia, 
buvo, tai ir 
Amžinai ilsi

giminių niekas

giminės nepaisė.

Lawrence General ligoninė 
turėjo pavasarinį išpardavi
mą. Turėjo pardavimui viso
kių daiktų, kurie buvo žmonių 
suaukoti. To išpardavimo pel
nas ėjo ligonines užlaikymui. 
Gerai daro tie, kurie ligoninei 
aukoja. Ligoninės užlaikymas 
būtinai reikalingas.

.15TU.ee 
nuostoliai 
$208,()()(). 
inspektorius, 
mokinasi 
Pasirodo,
bus sutaisyta 
po

mokyk'los gaisri

Taip praneša namų 
vaikučiai 

kitose mokyklose, 
kad ši mokykla ne

iki rudens, iki
vasaros vakacijų. .

S. Pcnkauskas

Sekmadienį, bal. 8 d., čia 
laukėsi iš Chicagoš LKM Cho
ro veikėjai, rinkdami skelbi
mus dėl savo rengiamos 29 d. 
balandžio operetes progra
mos. M. Bacevičius, ir S. Smi- 
thas, 
chorą, taip 
skelbimus.

kaip visuomet* paremia* 
ir šį sykį davė

j

Jakienė tebėra
iki sutvarkys rci-

Albertina 
savo ūkyje 
kalus.

Pradedant balandžio 29 d., 
La Porte menininkai rengia 
savo piešinių parodą, kurioje 
pasekmingai dalyvauja per 
pastaruosius kelius metus ir 
Pranas Mockapetris. Pranas 
praeitą . žiemą nupiešė keletą 
labai įdomių paveikslų,. r. . $. ,

ATŽYMĖJIMAS LAISVES GYVAVIMO
40 METU SUKAKTIES

Rengia L. D. L. D. 11 ir 155 kuopos

Sekmadienį, Balandžio“April 29, 1951
PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. PRAŠOME NESIVĖLINTI

OLYMPIA
(Shrewsbury,

PARKE
Mass.)

IGNAS KUBILIŪNAS N OKAI A ŪMPONYTL

Bus Šauni Programa, Gera Vakarienė
PROGRAMOJE DALYVAUJA ŠIE ASMENYS IR GRUPĖS

Norina Čeponytė, sopranas, 
iš Worcester, Mass.

Norwood© Vyrų Ansamblis 
vad. St. Pauros

Ona Mineikytė, sopranas, > Worrcestei io Aido Choro Grupė 
jš Montęllo, Mąšs. šoks liaudies šokius

Ignas Kubiliūnas, baritonas, iš So. Boston, Mass.

Gerbiamieji! Nepraleiskite šios gražios progos, kviečiame papietauti, pasišokti 
ir išgirsti gražia programą kartu su mumis ir tuom pat kartu paremsite finansi- 
niaai Laisvę, Jubilėjaus proga, — prisidėsite prie skleidimo apšvietos. — Rengėjai.

CHARS.ES
15TU.ee


NewWto^fc^fer2inloi MacArthuras turės 
$130 vertės butą

Veličkams bankings ITALIJOS SEIMAS 
PASITIKI PREMJERU

Vyrų rengiamasis su r prizo 
bankietas jau šiandien

SERGA
Ado-

Balandžio 21-ji (šiandien), 
šeštadienis, jau ta diena, ka
da vyrai lauks moterų ir vy
rų svečių su skaniai ir gra
žiai paruošta vakariene ir 
viskuo geriausiu prie vakario-Į 
nės. Tas viskas geriausias ir 
bus tuo surprizu greta to, kad 
vyrai viską patys pagamins iri 
visame kame patys patarnaus. I

Tai pirmas toks įvykis viso
je šio didmiesčio lietuvių isto
rijoje, o gal ir visoje 
kad suruošta šaunus 
tas neleidus moterims 
vių skusti.

Vakarienę duosim

vai. Prašome nepavėluoti ir 
atsiminti, .jog įvyks šeštadienį, 
ne sekmadienį. Vieta: Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill.

Newyorkieciai masiniai 
dalyvavo McGee 
ginti susirinkime

šalyje 
ban kie- 
net bul

lygiai 8

Miestas moka po $25 
gemblerystės sargams

Iškilo aikštėn, kad miestas 
moka po $25 algos per dieną 
penkiems 1 e g alizuotosios 
gemblerystės prižiūrėtojams 
arklių lenktynėse. Apie tai 
paklaustas, miesto iždininkas 
Spencer Young sakė, kad taip 
buvę daroma jau nuo seno, 
gal penkeri ar šešeri metai.

Anot iždininko, tie paskir- 
tiniai saugo, kad gemblerys
tės savininkai atiduotų mies
tui jiems uždėtus 5 nuošim
čių taksus.

Shakespfearo
“Hamletas”
Kultūriniam Centre

Kas turi kokiu norsšven-

Labai sunkiai serga 
mas Walmus, gyvenantis 415 
36th St., So. Brooklyn, N. Y. 
Jo nesveikata, koki blogumai 
viduriniuose organuose, pasi
reiškė jau senokai. Tai dėl to 
jau ilgas laikas nesimatė jo 

! lietuvių sueigose, kuriose ji-
Kviečiame visus. Vyrai, pra-1 sai dalyvaudavo kol sveikata 

šome jūsų, nepalikite savo į tarnavo. Paskiausiu laiku dar 
žmonas ir šeimininkes namie. 
Lai ir jos kartą pasilinksmins 
be rū pešties ir darbo. Ir jūs 
patys neliksite čia užmiršti, 
gerai pasivaišinsite ir padai
nuosite.

sunkiau susirgo. Linkime jam 
stiprybės nugalėti ligą.

.Iki pasimatymo!
Vyrų rengiamo bankieto 

komisija

Kaltina falsifikavime 
savo rekordų

Isabella Laniaitis, gyvenan
ti 74 Milford St., Brooklyne, 

i randasi Adelphi Ligoninėje, 
į Jai darė operaciją balandžio 
i 20-tą. Lankymo valandos nuo 
10 ryto iki 9 vakaro. Norėda
mi sužinoti apie jos padėtį, 

(draugai taipgi gali paskam- 
ibinti. Telefonas STerling 
3-4200, Extension 56.

Linkime greitai pasveikti.

Du gaisragesybos leitenan
tai praėjusį trečiadienį pa
traukti teisman kaltinimais, 
jog jie sufalsifikavę savo re- 

• kordus, kad būtų pakelti į 
aukštesnį laipsnį.

Praėjusį rudenį, pirm išsi- 
baigimo laiko, kuriuomi buvę 
kare sužeisti veteranai galėjo 
turėti pirmenybę prie paaukš
tinimo, jiedu pasidirbinę tokius 
dokumentus ir buvo tarpe 27 
tuomet pakeltų į leitenantus.

Areštuotieji yra George J. 
Stresai er iš Springfield ir Wal
ter A. Lasky iš Valley' Steam. 
Taipgi areštuotas buvęs Vete- 

i ranų Administracijos tarnau
tojas Robert Bruce Godet, 
kuris, sakoma, paėmęs iš tų

tadieniškų reikalų bei megs- dviejų po $600 kyšių už krei- 
ta puikiaisiais Long Islan-.vą paliudymą tokių 
do keliais pasivažinėti, vi- * kuotų rekordų, 
siems tiems patartina visa ( 
tai atlikti rytoj arba atidė
ti gegužės mėnesio pra
džiai, o kitą sekmadienį, 
balandžio 29 d.—susipažint 
su didžiojo anglų drama
turgo sukurtu “Hamletu,” 
kurį iliustruos scenos artis
tas Jonas Valentis, suvai
dindamas visus svarbiuo
sius “Hamleto” monologus.

Rinkiminiame plepėjime 
pažadėtų mokyklų 
nenori statyti

Tarybos 
raporte 
žadėtų

Miestinės Švietimo 
paskirtos komisijos 
siūloma nebestatyti 
mokyklų East Harleme, South
Bronxe, Brooklyn© Red Hook 
ir Greenpointėje, taipgi bied- 
nojoje Washington Heights 
dalyje, nors ten mokyklos per
pildytos.

Esą galima nestatyti dėl to, 
kad kur nors kitur esą prista
tyta mokyklų daugiau, negu 
reikia, jos nepripildytos moki
niais.

juo reikš-
rengė

Trys tūkstančiai newyorkie- 
čių susirinko j St. Nicholas 
Areną praėjusį pirmadienį, 
kur buvo sušauktas mitingas 
gelbėti McGee gyvybę.

Mitingas buvo
mingęsnis tuo, kad jį 
Darbo Unijų Komitetas ir kad 
jame kalbėjo devyni unijų 
vadai. Tarpe jų buvo William 
Hood iš Detroito, didžiausio 
pasaulyje unijos lokalo sekre
torius, automobilistų vadas 
(jį išrinkusis lokalas turi 65,- 
000 narių). Hood pareiškė:

“Mes reikalaujame ne vien 
tiktai laisvės Williui McGee, 
bet taip pat taikos ir laisves 
namie... Mes nesustosime... iki 
visuotinos pergalės.”

Taipgi kalbėjo William 
Patterson, 
Kongreso 
kalbėtojai: 
Guinier, 
Mrs. Pearl
Leish, Joseph Kehoe, 
Malloy ir advokatai Bella Ab- 
zug ir Charles Rothenberg. 
Skaityti negalėjusių atvykti 
visuomenininkų pažadai tą 
kovą remti.

Mitinge priimta rezoliucija 
pasižada New Yorke surinkti 
100,000 parašų ir raginti uni
jas kitur padaryti tą patį; 
veikti šapose, iššaukiant net 
stopiČius; remti unijų delega
ciją pas prezidentą (važiuos 
24-tą) ; remti baltųjų moterų 
delegaciją, kuri jau randasi 
kelyje į Mississippi.

L.
Civilinių Teisių I 

sekretorius. Kiti į 
Ben Gold, Ewart! 

David Livingston, ' 
Laws, James Mc-

James

butas
visai 
kitų, 

negali

antrosios vedybos. Svo- 
žinomas 

svočia irgi 
Elizabeth 

Brooklyno

Generolas MacArthur ap
sistojo puošnią}am e Waldorf- 
Astoria Towers, kuriamo ren- 
da kainuoja po $130 už dieną. 
Nuomą uižsimokėsiąs pats.

Dešimties kambarių 
randasi 37-me aukšte, 
atskirame kampe nuo 
kur niekas svetimas
pasimaišyti be daugeriopų lei
dimų ir oficialių kvietimų.

Butas yra buvęs vartoja
mas diplomatinėms sueigoms. 
Jame 194 6 metais posėdžiavo 
santarvininkių valstybių mi
nistrai, kada svarstė taikos 
tartis Bulgarijai, Italijai, 
munijai ir Suomijai. Buto 
lione gali sėdėti šimtas ir 
sė publikos. Numatoma, kad j ^Flįtkus 
ir gen. jį pasirendavojo r ‘ 
tuščią laikyti, bot turėti gana ! 
svečių.

Dėl aukštos rondos genero
lui bankrūto nebus. Jisai pa-1 
eina iš gerai pirm jo nusipel
niusio generolo šeimos. Jo 
žmona yra 
mūs. Jie valdo 
turtus Pacifiko 
kaipo generolo, 
sulaikyta.

Penkių 
lams alga 
dinus juos 
bes. Jų

su

Artinasi gegužės 5 d., ]- 
vyksta Aleko ir Domicėlės Ve
li čk ų 
tu yra visiems gerai
Petras Kapiskas, o 
visiems žinoma 
Sutkienė, abu seni 
biznieriai.

Kaip nebūtų, iš 
Įima sakyti, kad bankietas bus 
didelis, nes bilietai t 
važiuoja Į publiką. Girdėjau, 
klubo gaspadorius Juozas Za
karauskas jau buvo pritrūkęs 
bilietų, šaukėsi pas komisijos 

! narius jam pristatyti daugiau.

anksto ga-

Roma. — Komunistai ir 
kairieji socialistai Italijos 
seime siūle pareikšt nepa
sitikėjimą premjerė de 
Gasper i o valdžiai ir suda
ryt nauja valdžia “dėl tai
kos. laisvės ir piliečių gero
vės.”

Pasiūlymas atmestas 308
smarkiai I balsais prieš 154.

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

šeimos.
milijonierių kil- 

mil i joninius 
salose.

falsifi-

Miestui ir valstijai įstaty
mų leidėjai protestuoja, mies
to valdžiai dėl jos pasimojimo 
nebestatyti mokyklų ankštai 
apgyventose miesto srityse.

Bronxietis John C. Lang 
rastas miręs Bronx Parke. 
Skelbia, kad jis nusižudęs. 
Praėjusį pirmadienį jis buvo 
šauktas liudyti džiūrei, kuri 

j tyrinėja policijos bendravimą 
su gembleriais. Tikrinama,

Gaunasi išvada, kad dėl 
miesto galvų (ar begalvių) 
Šališkumo poniškesnėms sri
tims, tirštai apgyventoms 
biedniokų sritims mokyklų 
nestatys. Biednųjų vaikai iš 
perpildytų sričių turėtų eiti 
desėtkus blokų į tolimas mo
kyklas. Ir turėtų jie ištisas 
mylias tempti su1 savimi tuos 
maišus knygų, nes neturi iš 
ko nusipirkti ekstra seto kny
gų vakarinėms pamokoms na
mie.

MacArthurą pasitiko 
majoras

Patsai miesto majoras Tm- 
pellitte-ri ir miesto oficialus

Pasipiktinęs.

Įėjimas nemokamas.
Popietį rengia Brooklyno

Lietuvių Liaudies Teatras, kad gal jis nebūtų buvęs teis-
Valdybos narys j tas. ■ l

Mokytojai protestuoja 
prieš vertimų eiti 
MacArthurą gerbti

■: ’* M

*! «

.Tnr.^wB

Viršutiniame paveiksle miatome New Yorko miesto ta
rybos posėdį, kuriame buvo pravestas neva apklausi
nėjimas dėl pakėlimo “sales” taksą nuo dvieju centų 
iki trijų. Nepaisant to, kad didelė daugiima žmonių 
tam pakėlimui prieŠinos, taksai tapo pakelti.

Apatiniame paveiksle matome prie miesto salės ma
sinę unijistų protesto demostraciją. Demostracijoje da
lyvavo apie keturi tūkstančiai darbininkų. Jie griež
čiausiai pasmerkė taksų pakėlimą.

Kadangi miesto valdžia į- 
sakė iš mokylų. vaikus nusiųs
ti MacArtĮiuro parado žiūrė
ti, tad tuo patimi įsakas lie
čia ir mokytojus, nes jie pri
valo vaikus ten nuvežti. Dėl 
to Mokytojų Unijos viršinin
kai gavę daug skundų nuo 
mokytojų. Jie sako:

“Dėl ko mes turėtume eiti 
gerbti asmenį, kuris atstovau
ja tokią politiką, kuriai mes 
nepritariame.”

Majoro Impellitteri įsaku 
taipgi visi miesto tarnautojai 
atleidžiami iš darbo ta diena 
ir politinių bizūnų-bosų tuose 
d e p a rtm e n t u ose mobilizuoja
mi eiti į paradą. Departmen- 
tų valdininkai, mat, priklauso 
nuo majoro. O menkai organi
zuotų yaldinių 
darbai tepriklauso 
ninkiu Tame ir jų 
lė” MacArthurui.

Taigi, taikos, trokštančiųjų 
taksų mokėtojų lėšomis jau 
bus sumobilizuota MacArthu- 
ro paradui bent 173,000 pub
likos iš miesto įstaigą ir apie 
80,000 publikos iš mokyklų — 
mokinių ir juos turinčių lydėti 
'mokytojų.

Paradas įvyks bal. 20-tą, nuo 
1.1 iki 2. Pietų laikui važiuos 
į City Hali. Paragino ir priva- 
tiškas industrijas atleisti dar
bininkus MacArthuro para
dui. Daugelis bosų tai pad,a- 
rys iš pritariamo, nes jie karą 
ir MacArthurą myli, o kiti tai 
darys bijodami pasipriešinti.

T-as

darbininkų 
nuo valdi- 
visa “met

HELP WANTED—FEMALE
Namai moteriškei, kuri pagelbės 

prie namų ruošos ir padraugaus su 
senyva moteriške. 4 suaugę, gera 
mokestis kambarys ir atskira vir
tuvė. Kreipkitės: 8536 76th SI., 
Woodhaven N. Y. Tel. MI. 2-4565.

(78-79)

" ’įto, kadangi “jaunavedžiai” .*9 * • •' yra visiems gerai pažįstami 
,u? per daugelį metų. Alekas per 

.......c _i savo linksmomis 
110 ! dainelėmis linksmina publiką, 

jo Domicėlė dirba kriaučių 
į amate ir dažnai lankosi kriau- 
Į čių susirinkimuose. Tokiu bū
du abu turi daug draugų.

Iki bankieto beliko trumpas 
laikas. Girdėjau, kad komisija 
7Jakarau.sk u i 
b i 1 i e t ų. 
b i a pi i j i, 
jeigu norite 
ti šeštadienio 
gi u ir gėrimu 
Įvyks Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpoje, 7:30 
vakaro, gegužės (May) 5 d.

J. Stakvilevičius

Namų darbininke, lengvas valgių 
gaminimas, pagelbėti prižiūrėti vie
ną vaiką; guolis vietoje. Tel. STill- 
well 4-5142. (78-79)

Ir jo, 
nebus

genero-■ 
atstaty-}nekeičiama 

iš karinės vadovy- 
pamatinė alga yra 
metams,. išlaidoms

gauna dar $5,000. Ir turi kitų 
privilegijų. T-a.

pristatė daugiau 
Stenkitės, ger- 
juos įsigyti, 
puikiai praleis- 
vakarą; su val- 

i tiktai už $3.50.

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.
8-tos Apskrities ir LLD 4-tos 
konferencija, kuri buvo Sau- 
ant 29-tos dienos bkjancįįio. 

iš priežasties, xkd

LDS 
Apskr. 
kiama 
negalės įvykti
tą dieną A. Pipiras ir S. Orda turi 
kraustytis j kitą vietą. Todėl apie 
konferencijos reikalą bus pranešta 
vėliau. Prašome delegatus jsitėmyti. 
— Jonas Urbonas. (79-81)

Originališka operete
Reikalauja, kad Anglija 
grąžintu Graikijai salą

T , . v -i Athenai, Graikna.—GraiJau' daug metu praslinko , , . , ' n/r i •i • • i ’-.o., ku arkivyskupas Makariuskai niekas neparase musų me- J
nininkams — vaidintojams, I ?.ei a °’ 
dainininkams —jokios opere-1 tų . 
tės. Būdavo, jei ir parašo ko-JUi 
kį veikaliuką, tai prideda j jį | Graikijos, 
įvairių kompozitorių dainas Cypi-US 
arba liaudies dainas. Ir, žino
ma, vaidintojai tokius veika- j Viduržemio Jūros gale. Au
lus dažnai-vadindavo operetė-1 glai ją užėmė* 1878 metais, 
mis. Tačiau tai buvo neteisiu-1 
gas pavadinimas.

Bet, štai, šiandien mūsų vi-Į 
siems žinomas kompozitorius' 
Frank Baievičius mums suku-!

kad Anglija pa- 
Cyprus salą ir 
prisijungti prie

Cyprus yra stambi isto- 
; vine graikų sala rytiniame

Teheran. — Iraną’apgula 
milžiniški š a ra n č ių (skė
rių) spiečiai.

BROOKLYN, N. Y.
Įvyksta Kriaučių Susirinkimas.

Balandžio 25 d. įvyksta lietuvių 
kriaučių 54-1 o Skyriaus susirinki
mas, 11-27 Arion PI., unijos svetai
nėje 7:30 vai. vakaro. Turėkite su 
savim unijos ir Social Security Act 
korteles, kitaip nebūsite įleisti į 
susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučiaai ir kriauč- 
kos, mūs visų yra reikalas dalyvau
ti susirinkime. Apleidimas ir neda
lyvavimas susirinkime, kaip kada 
išeina ant blogo, tad numeskime į 
šalį savo kasdieninius reikalus, da
lyvaukime visi susirinkime minėtu 
laiku. — J. S. (79-80)

PARDAVIMAI

svečių priėmėjas pasitiko at-i re tikrą originališką operetę, 
skridusį į New Yorką genero- kurioje yra 12 dainų ir kurių 
lą MacArthur praėjusio ket
virtadienio vakarą.

Iš International Airport j 
vežė per So. Ozone Park, So 
ir central inę Jamaica, 
Gardens, Forest Hills, 
Park, Elmhurst, Woodside, 
Sunnyside ir Long Island City 
į Manhattan ir Waldorf-Asto
ria Towers.

Jo auto sekė pilnas veži
mas detektyvų. Ir visur buvo 
gausu uniformuotos policijos. 
Iš Governors Island buvo at
siųstas būrys kariškių, 
.mišrūs, ne militariško 
žingsniai rodė, 
čia "žingsniuoja no iš 
mo.

Generolui išsėdus 
lėktuvo Bataan 9 :25 vakaro iš 
kanuolių paleista 17 šūvių jo 
garbei.

Generolui lydėti po miestą 
balandžio 20-tos parade, mar- 
šuoti su juomi, vežamu auto- 
mobiliuje, pasiųsta 6,000 poli
cijos ir būriai kariškių iš visų 
skyrių karinėse jėgose. Taip
gi buvo mobilizuojamos vete
ranų grupės ir miesto darbi
ninkai. Miesto darbininkus 
tam tikslui visai dienai atlei
do iš darbo. O kad būtų pa
kankamai parado žiūrėtojų, 
miesto valdžia ragino ir pri- 
vatiškas industrijas užsidary
ti. Industrialistai, kuriem ka
ras 
mu 
rč, 
kų 
nerolo pažiūrėti.

inei od i jos 
draminę

Kew 
Itego

kurių 
takto 

jog jie 
džiaugs-

savo

neša pelną, tuo paragini- 
apsidžiaugė, šapas užda- 
kad tik daugiau darbinin- 
nueitų karą siūlančio ge-

Brooklyne dviejų dešimtų 
policistų namuose padaryta 
kratos ir .išvežti iš namų bran
gūs drabužiai ir kiti daiktai. 
Įtariama, kad jie turį daugiau 
turto, negu 
kant
stoviui suregistruoti blankose.

raportavo atsa- 
finansiniam policistų

UžrnSyklt Laisve Savo Drangni.
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

operetės 
ir dvasią, 
atstovauja 

dramos arba žodžių prasmę ir 
įvykius.

Libreto taipgi yra origina
liškas, iš niekur nepaimtas, 
naujai sugalvotas. Ji parašė 
Jonas Juška.

Operetė vadinami “Sudrums
ta širdis”. Bus vaidinama- ge
gužės 13 dieną, Liberty Audi
torium salėjo. Ją rengia ir 
vaidins Aido ir Sietyno cho
rai.

Taigi, visi 4r visos būkite 
pasirengę ją matyti, nes pa
matysite pavaizduojant nie
kad nematytą atsitikimą ir iš
girsite niekad negirdėtas me
lodijas.

Sekančiuose skelbimuose į- 
dėsi.me ir keletą dainų iš ope
retės. Prašom pasiskaityti.

Rengėjų komisija.

prasmę 
dainos

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui 
nys

reikme-
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
I

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Buffalo, N. Y. — Grupė 
protestantų kunigų ir mo
kytojų atsišaukė į prez. 
Trumaną — sugrąžint Kini
jai Formozos salą.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

Canarsie, 1208 E. 94th Stp 1 šei
mai, 3 miegamieji kamharfcfij arti 
subway ir arti krautuvių, su Vene
tian Blinds, Bendix ir Refrigerator; 
tuojau galima užimti. Nightingale 
9-4218. (W-79)

TONY’S A.
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

6 psL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Šėšt., Bal.-Apr. 21, 1951
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