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Jei genijalusis proletarų 
poetas Julius Janonis gyven
tų, tai jam šiemet sukaktų 55 
metai amžiaus.

Vilniškė Tiesa praneša, jog 
Juliaus Janonio 55 gimimo 
metinėms atžymėti visoje Lie
tuvoje bus ruošiami posėdžiai 
— mitingai, — kuriuose bus 
apibūdinti žymiojo poeto dar
bai ir gyvenimas.

Bus iš naujo išleista visa 
Janonio kūryba su jo portre
tu.

žodžiu, poeto 55 gimimo 
metinės bus atžymėtos kuo- 
gražiausiai.

No. 89 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

BART SURASTAS KALTU,
KAD “PANIEKINO”
KONGRESINĮ KOMITETĄ
Jis, D. Worker vedėjas, atsisakė 
išduot kitus komunistus

JUBILIEJINIS
LAISVĖS VAJUS
Sukelta 555,008. Dar reikia $4,992

Dr. Staneslow kalbėjo Hartforde, kur dienraščio 
Laisvės paramai sukelta $77.50. Aukas prisiuntė 
M. Svinkūniėnė, nuolatinė mūsų vajininkė ir veikėja. 
Nuo kitų gavome sekamai aukų ir baigėme penktą 
tūkstantį:

SOVIETAI NESIRENGIA
UŽPULTI, - LIUDIJA
GEN. MacARTHURAS
MacArthur sako., karinių štabų 
vadai patarė bombarduot Kiniją

—o—
Julius Janonis tragiškai mi

rė 1917 metais — vos pradė
jęs kurti.

Daug jo eilėraščių pirmiau
siai buvo išspausdinta “Nau
joj oj a d y n ė j ” ir “K o vo j e ” ; 
per tūlą laiką jis buvo nuola
tinis šitų laikraščių bendra
darbi.

Keletą jo rinktinių eilėraš
čių kompozitorius Mikas Pet
rauskas apvilko muzika.

Jeigu Julius Janonis būtų 
ligi šiol gyvenęs, kiek jis bū
tų sukūręs didžiuliu literatūri
nių vertybių!

• Deja!...
Mūsų tauta tuo atžvilgiu 

nėra laiminga: Julius Jano
nis, Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka — genijai, ir visi trys 
mirė labai jauni.

Tiesa, tos pačios tragedijos 
.buvo paliestos ir kitos tautos.

Štai, rusų literatūros milži
nai:. Puškinas, Lermontovas, 
Čechovas, Majakovskis — vi
si mirė labai jauni.

—o—
Juliaus Janonio motina, 

Marijona Janoniene, prieš ke
letą metų mirusi Baltimorėje, 
taipgr turėjo gabumų ir noro 
rašyti.

Marijona Janonienė buvo 
nuolatinė Laisvės bendradar
bė.

—o—
Toje pačioje Vilniaus Tie

soje skaitau: '
“šių metų kovo mėn. 15 d. 

sukako 60 metų nuo gimimo 
Kazio Giedrio, vieno iš tau
riųjų lietuvių tautos sūnų, ko
votojo dėl liaudies laisvės, be
baimio komunisto, - žuvusio 
didvyrio mirtimi.”
•Straipsnį rašo V. Petrauskas.

Kazys Giedrys yra gyvenęs 
ir veikęs Amerikoje; Ameri
koje jis įgijo politinės apšvie- 
tos; Amerikoje jis pasirinko 
garbingą kelią — kovos dėl 
darbo žmonių išlaisvinimo ke
lią.

. Ir tuo keliu jis ėjo, kol 
smetoninio budelio kulka jo 
nep/ilaužė.

/■ ■<v —o-----
Lygiai prieš 35 metus susi

tikau su Kaziu Giedriu Phila- 
delpbijoje.

Per tūlą laiką teko su juo 
vienajme bute kartu gyventi.

Užsimezgusi tarp mudviejų 
bičiulystė nenutrūko iki Ka
zys Giedrys buvo fašistų iš
plėštas iš gyvųjų tarpo. 
^Gyvendamas Tarybų Są
jungoje, o paskui Lietuvoje, 
Kazys nuolat rašė man, o aš 

i — jam.
Jo siųsti man laiškai šiuo 

metu turėtų būti kur nors 
Lietuvos archyvuose, nes juos 
kadaise pasiunčiau Vincui 
K&psukui-Mickevičjui.

—o—
Kaip daugeli mūsų, Kazį 

Giedrį labai paveikė Vincas 
Kapsukas, atvykęs Amerikon 
1916 metų gegužės mėnesį — 
vadinasi, lygiai prieš 35 me-*

HBFs'Juodu abudu kartu 1917 me
tais išVyko į tuomet liepsno
jusią revoliucijos ugnimi Rusi-,

Kazys vis brendo, vis augo, 
kaip veikėjas, kaip darbinin-

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Burn. S. 
Matthews pripažino kaltu 
Philipą Bartą, komunistinio 
dienraščio Daily Workerjo 

,vedėją. kuris nedavė -atsa
kymų į šnipinėjančius Kon- 
gresmanų N e a m erikinio 
Komiteto klausimus. Teisė
jas pareiškė, kad Bartas 
tuo būdu “paniekino Kon
gresą.”

Už tai Bartas galėtų būti 
nubaustas iki vienų metų 
kalėjimo ir $1,000 piniginės 
pabaudos. Bausmė dar ne
paskirta.

Barto advokatai duoda 
apeliaciją. Tuo tarpu jis 
paleistas už $1,500 užstatą.

Kuomet Neameri kinis 
Komitetas darė kvotimus, 
Bart prisipažino, kad jis

Šiauriniai korėjiečiai 
stiprinasi kalnuose

Korėja, ges*. 4.— Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai tik atskirose vietose 
susikirto su amerikonais. 
Šiuo tarpu jie vengia* dide
lių mūšių ir stiprinasi vidu
rinio fronto kalnuose, iš 
kur, manoma, panaujins 
ofensyvą prieš amerikonus.

Amerikiniai žvalgai su 
tankais pasiekė Uidžonfebu, 
11 mvliu į šiaurę nuo Seou- 
lo, Pietinės Korėjos sosti
nės. Dar nežinia, ar jie mė
gins atlaikyti tą miestą.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai veikliai 
kovojo prieš amerikonus ir 
geg. 3 d. nušovė 10 ameri
kinių. lėktuvų.

Žmonės karštai sveikina 
naująjį Irano premjerą/

Teheran, Iran. — Kur tik 
pasirodo naujasis Irano 
premjeras Mossadegh, vi
sur žmonės entuziastiškai 
jį sveikina už tai, kad jis 
griežtai stoja už tuojautinį 
iraniškos anglų žibalo pra-' 
monės perėmimą į Irano 
valstybės nuosavybę.

Išeinant premjerui iš sei
mo, didžiulė iraniečių minia 
apmetė jį tūkstančiais gė
lių bukietų. Premjeras taip 
susijaudino, kad net apal- 
po, bet greit atsigavo.

kų judėjimo vadovas.
Rašydamas savo laiškuose 

apie Kapsuką, Kazys jį visuo
met vadino Dėde.

• —o—
Kas galėtų jubiliejinei 

Laisvės laidai duoti straipsnį 
apie Vincą Kapsuką?

Kas galėtų parašyti straips
nį — atsiminimų — apie Ka
zį Giedrį ir jo veiklą Ameri
koje ?

Gal Ksavera Baltrunytė- 
Karosienė ?

Gal V. Tauras?

pirmiau buvo Komunistų 
Partijos organizatorius. 
Bet jis nedavė atsakymų Į 
klausimus apie kitus komu
nistus ir apie savo pavar
dės pakeitimą. Bart pasi
rėmė Konstitucijos teise, 
kuri sako, uždrausta verst 
žmogų liudyti prieš patį sa
ve.

Teisėjas Matthews pa
reiškė, jog Bartas praleido 
tą teisę, prisipažindamas, 
kad buvo komunistų orga
nizatorium; todėl jis turėjo 
apsakyti ir i kitus kongres- 
manu klausimus, u

MacArthur vėl kursto 
karau prieš Kiniją

Washington. — Generolas 
MacArthuras, atsakinėda
mas i senatorių klausimus, 
pareiškė:

—Amerika turėtų griežtai 
(ultimatiškai) pareikalaut, 
kad Kinija ištrauktų savo 
kareivius iš Korėjos. Jeigu 
kinai nebūtų atšaukti iš 
ten, tai Jungtinės Tautos 
turėtų darvti karo žygius 
prieš Kiniją. O jei kitos 
tautos nuo to atsisakytų, 
tai viena Amerika, privalo 
kariauti prieš Kiniją.

(Kinijos Liaudies Respu
blika kartotinai sakė, kad 
tik jos savanoriai padeda 
Korėjos liaudininkams gin
tis nuo amerikonų vadina
si, Kinija nedalyvauja kare 
kaipo valstybė.)

i

Tęsiasi mūšiai tarp 
Izraelio ir Syrijos

f

Tel Aviv, Izraelis. — At
vykę Jungtinių Tautu tar
pininkai įsakė Izraeliui ir 
Syrijai sustabdyt mūšius 
“nuginkluotame” ruožte į 
šiaurę nuo Galilėjos ežero. 
Bet mūšiai dar pasmarkė
jo, naudojant patrankas iš 
abiejų pusių.

Syrai buvo užėmę dvi kal
nų kupras. Paskui izraelie
čiai jas atgriebė.

Trumanas parinko unijų 
atstovus i algų komisiją
Washington.— Prez. Tru

manas sudarė naują algų 
nustatymo komisiją .iš 18 
narių — šeši nuo valdžios, 
šeši nuo fabrikantų ir šeši 
nuo darbo unijų.

Darbininkų atstovais pre
zidentas paskyrė Johną 
Livingstopą, CIO Auto. 
Darbininkų Unijos vice-pir- 
mininką; Wm. C. Birth- 
rightą, Darbo Federacijos 
Barberių Unijos pirminin
ką; J. Beirne, CIO Telefo
nistų Unijos pirmininką; 
Harry Bates, Darbo Federa
cijos Mūrininkų Unijos at
stovą; Emilį Rieve, CIO

O. ir A. Zline, Detroit, Mich. • •.................  $13.00
LLD 15 kp., Port Arthur, Canada .............. 10.00
LLI) 14 kp., Minersville, Pa......................... 10.00
H. Williamson, Huntington, N. Y'. .............. 10.00
J. Niaura, Somerville, Mass. ............... .  • • 10.00
C. Chuherkis, Fairlawn, N. J......................... 10.00
S. Bagurskas, Aliquippa, Pa............................ 10.00
A. Chekaš, Rockville, Conn. .. • •.................  10.00
Moterų Klubas, per J. Werner, Cleveland, O. 8.00 
F. Kazeliūnas, Bridgewater, Mass. .......... 5.00
Klubas, E. St. Louis, Ill....................................  5.00
J. J. Daujotas, E. St. Louis, UI. .................... 5.00
L. ir A. Gudzin, Scotia, N. Y...............................5.00
M, ir J. Povilaičiai, Detroit, Mich.............  5.00
M. Mockus, McKeesport, Pa............................. 5.00
John Lotus, Detroit, Mich.............................. 5.00
V. Kaminskiene, Binghamton, N. Y. ••.... 5.00 
J. A. Phillips, Cincinnati, Ohio ..................... 5.00
Alex Shatro, Aliquippa, Pa. :......................... 5.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Prez. Trumanas nepasitiki 
MacArthuro pranašavimais

Washington. — Valdžia 
laiko generolą MacArthurą 
klaidingu pranašu.

Prez. Trumanas pasikal
bėjime su korespondentais 
geg. 3 d. priminė vieną ne
laimingą Mac Arthur o pra- 
našvstę. Kuomet pernai 
spalyje Trumanas tarėsi su 
MacArthuru Wake saloje, 
MacArthuras ūžti k r ino, 
kad kinai neis pagalbon 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkams. MacArthuras to
dėl žadėjo galutinai nušluo
ti liaudininkus ir užimti vi
sa Šiaurinę - Korėją - iki 
Thanksgiving dienos. Bet 
sekamą lapkričio mėnesį 
šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai taip galingai smogė, 
kad amerikonai buvo pri
versti ant greitųjų pasi
traukt nuo Jalu upęs ir ap
leist visą Šiaurinę Korėją. 
Tada šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai taip pat užėmė pla

tų Pietinės Korėjos ruožtą.
Valdžios žvalgai, kariniai 

šnipai būtų sužinoję, kad 
kinai buriasi talkon šiauri
niams korėjiečiams, bet 
MacArthuras neleido tiem 
žvalgam veikti, kai]) sakė 
Trumanas. Valdinius žval
gus MacArthuras prisiėmė 
tiktai no to, kai kinai išvien 
su Korėjos liaudininkais* 
kirto amerikonam tą smūgį.

Pasikalbėjime su prezi
dentu Wake saloje MacAr
thuras taipgi tvirtino, kad 
Sovietai ne'sikiš, jeigu ame
rikonai darys MacArthuro 
peršamus karo veiksmus 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką. Tą savo pranaša
vimą MacArthuras ir dabar 
kartojo, liudydamas Senato 
komitetaAis .

Prez. Trumanas todėl nu
rodė korespondentams, koks 
nelemtas buvo MacArthuro 
pranašavimas apie kinus.

Graikijos fašistai 
suklastavo rinkimus
Praga. —- Graikijos' mo

narcho - fašistai garsinosi, 
kad jie didelėmis daugumo
mis laimėję miestinius rin
kimus balandžio 15 d.

Dabar gi Telepress žinių 
agentūra praneša, kad visi 
tie rinkimai buvo pagrįsti 
smurtu ir klastomis. Pa
vyzdžiui, vien Graikijos 
sostinėje Athenuose fašis
tai išbraukė 100 tūkstarf- 
čių, balsuotojų, o fašistai 
balsavo po tris ir keturis 
kartus.

Bet dar iki šiol nepa
skelbti balsu skaičiai; vadi
nasi, valdiški fašistai dar 
nepaspėjo galutinai suklas- 
tuoti balsus savo naudai.

Audėjų Unijos pirmininką, 
ir Elmerį Walkerį, Darbo 
Federacijos Mašinistų Uni
jos atstovą.

Sovietų darbininkai 
gauna 74 proc. pająmy

Maskva. — New York o 
Daily Workerio korespon
dentas Joseph Clark prane
ša, jog Sovietų darbo žmo
nės 1950 metais gavo 74 
procentus visų šalies paja
mų;, o kiti 26 procentai te
ko kolektyvinėms organiza
cijoms, kooperatyvams, pra
monės kėlimui ir piliečių 
būklės gerinimui.

Clark primena General 
Motors ir kitų Amerikos 
kompanijų pelnus ir nuro
do, kad amerikinis darbi
ninkas gauna kur kas ma
žiau, negu pusę vertės dir
binių, kuriuos jis pagamina.

Havana, Kuba. — Strei
kuoja 10,000 Kubos laiva- 
krovių; gręsią ir geležinke
liečių streikas. Tatai su
stabdytų cukraus gabeni
mą į Jungtines Valstijas.

ORAS.—Giedra ir vėsu, 
z

Washington.— Generolas 
MacArthuras liudijo kari
niam ir užsieniniam Senato 
komitetams, kad Sovietų 
armija Sibire laikoma tik
tai “apsigynimui, o ne už
puolimui Azijos žemyne.” 
Rusija todėl vengtų karo, 
jeigu Amerika “dalinai” 
imtų kariauti prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką pagal 
jo peršamus planus, sakė 
MacArthuras.

Taigi jis vėl pakartojo sa
vo siūlymus:

Iš oro bombarduot svar
biuosius kinų įrengimus

Cenzūruojami pokalbiai 
su gen. MacArthuru
Washington. — Į senato

rių pokalbius su gen. Mac
Arthuru neįleidžiama nė v

Mandžūrijoj; kariniais A- 
merikos laivais ir lėktuvais 
užblokaduot visas Kinijos 
prieplaukas ir perkelt 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armiją iš Formozos 
salos karan prieš Kinijos 
sausžemi. v

MacArthuras tvirtino, 
kad sausio 12 d. šiemet to
kius žygius prieš Kiniją 
siūlė ir štabų vadai Jung
tinių Valstijų armijos, lai
vyno ir oro jėgų, kuomet 
jie tarėsi su MacArthuru. 
“Aš ir dabar sutinku su 
jais,” pridūrė MacArthu
ras.

Ar prezidentas Trumanas 
ir generolas Marshallas, ap
sigynimo sekretorius, atme
tė tuos planus,?

Į šį klausima MacArthu
ras atsakė: “Aš manau, 
kad atmetė.”

vienas korespondentas.
Korespondentams duoda

ma tik ištraukos iš tų po
kalbių. Bet ištraukos pirma 
d v i g u b ai cenzūruojamos. 
Jas išbrauko valstybės de
pai* tmento cenzorius ir ka
rinis cenzorius, kad “prie
šai nesužinotų,” ką Ameri
ka žino arba kas planuoja
ma.

Republikonai reikalauja 
viešai laikyti Senato komi
tetu pasikalbėjimus su Mac
Arthuru, įsileisti spaudos 
atstovus ir publiką. Demo
kratai tam priešinasi.'

Iš pradžios buvo nelei
džiama net kitiem senato
riam dalyvauti, apart dvie
jų Senato komitetų. Paskui 
nutarta įsileisti ir visus se
natorius.

Apšaudo ir areštuoja 
audėjų pikietus

Wake Forest, N. Caroli
na. — Streiklaužiai iš Ro
yal Cotton audyklos šaudė 
į audėjų streiko pikietuoto- 
jus; sužeidė vieną streikie- 
•rį, vieną pašalinę mergaitę 
ir laikraščio reporterį Jimą 
Rankiną.'

Policija po to areštavo 29 
pikietuotojus, esą, už “tvar
kos ardymą.”

Senatoriai Numuša Lėšas 
“Amerikos Balsui”

Washington’—Prez. Tru
manas reikalavo paskirti 
dar 403 milionus dolerių 
“Amerikos Balso” propa
gandai prieš Sovietų Są
jungą ir jos draugus. Pre
zidentas sakė, turėtų būti 
pastatyta ir naujų radijo 
stočių, kad galėtų įvairio
mis kalbomis pasiekti visus 
pasaulio kampus.

• Senato lėšų komitetas nu
mušė 319 milionų dolerių 
nuo Trumano reikalauja
mos sumos. ‘ \

Prez. Trumanas balandžio 
10 d. pavarė MacArthurą 
Kaip vyriausia komandierių 
Tolimiesiems Rytams todėl, 
kad MacArthuras vis stojo 
už tokius žygius prieš Kini
ja. su kuriais Trumano val
džia nesutiko. Valdžia bi- 
iojo trečio pasaulinio karo, 
kurį MacArthuras galėtų 
iššaukti.
Jis tikėjosi lengvos pergalės

Dabar MacArthuras pa
sakojo, kad jeie*u io pasiū
lymai prieš Kiniją būtų 
vykdomi, tai amerikonai 
galėtų laimėti Korėjos ka
rą, ir tam nereikėtu daug 
daugiau amerikinės kariuo
menės.

O jeigu Amerikos lėktu
vai nebombarduos Kinijos, 
jeigu amerikiniai karo lai
vai neužblokaduos visu Ki
nijos uostų ir jeigu Čiang 
Kai-šeko tautininkų armija 
nebus pasiųsta karan prieš 
Kiniją, tai gal amerikonai 
sukJimps Korėjoje ir nieko 
daugiau nelaimės, sakė 
MacArthuras.
Mažina Sovietų jėgas

Atsakinėdamas į senato
rių klausimus, MacArthu
ras taipgi žemino karines 
Sovietų jėgas tT todėl rami
no senatorius, kad Rusija 
nedrįstų dėl Kinijos eiti į 
naują pasaulinį karą .

MacArthuras dasikalbėjo 
net iki to, kad Sovietai “ne
pajėgia atsiųsti Kinijos ko
munistams (ir šiauriniams 
korėjiečiams) daugiau lėk
tuvų ir kitų ginklų, kaip 
iki šiol.”

MacArthuras taipgi paša*-, 
kojo, kad Trumanas, staiga 
pavarydamas jį, “sudarė 
pavojų” Amerikos saugu
mui/.

Alžyras. — Francūzų po
licija užpuolė žmones, de
monstruojančius už Alžyro 
nepriklausomybę nuo Fran- 
cijos. Alžyriečiai sužeidė 
100 policininkų. v
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DEL IRANO ALIEJAUS ŠALTINIŲ 
NACIJONALIZAVIMO

Po ilgų diskusijų, po didžiulio sąjūdžio, Irano (Persi-- 
jos) parlamentas galutinai ųžgyrė įstatymą, kad valdžia, 
nacijonalizuotų Irano-Anglų Aliejaus kompaniją.

Po įstatymu pasirašė šalies karalius—šachas Moha-1 
med Riza Pahlevi,—na, ir dabar šis įstatymas pilnai ga
lioja. ,

Įstatymas reikalauja, kad būtų nacijonalizuota visai 
aliejaus pramone, ir taip, be abejojimo, bus padaryta.

Tai reikšmingas žygis, nes jis parodo, jog Iranas sie
kias! atsipalaiduoti nuo svetimų imperialistų ir būti sa- 
vystovus kraštas.

Keisčiausias šiame įvykyj dalykas buvo tas: Anglijos 
darbiečių valdžia, besivadinanti socialistine, aštriai ko
vojo prieš tai, kam Iranas nacijonalizuoja aliejaus pra
monę !

Anglai, mat, tai turėjo teisę Anglijoj nacijonalizuoti 
bankus, nacijonalizuoti anglies kasyklas, nacijonalizuo
ti plieno pramonę, bet Ivanui tos teisės Attlee valdžia 
nepripažįsta!

Anglai imperialistai pasiuntė šarvuotlaivį į Irano van
denis ir, sakoma, jie iškels savo karines jėgas į Irano 
sausžemį, jei dėl nacijonalizacijos kiltų koks nors “ne
susipratimas,” kuriame žūtų bent vienas anglas. “Ne
susipratimus” iššaukti gali patys anglai — jie gudrūs 
tame.

O kas būtų tuomet?
Tarp Tarybų Sąjungos ir Irano yra padaryta sutartis, i 

kurioje veikia punktas, pagal kurį, jei Irane kiltų ne-, 
ramumų, tai Tarybų Sąjunga privalo pasiųsti ten savo, 
ginkluotų jėgų dalinius tvarkai atsteigti.

Taigi matome, prie ko anglų imperialistų politika galij 
privesti.

Reikia pasidžiaugti ir Irano-darbininkų judėjimo at- ■ 
kiutimu.

Pastaruoju laiku jis parodė didelio gajumo ir tvirtą 
vienybę kovoje už aliejaus pramonės nacijonalizavimą.

Kas šiandien darosi Irane, rytoj ar po ryt gali būti 
kituose Azijos kraštuose,— Irake rimtai kalbama apie 
hacijonalizavimą aliejaus pramonės.

žodžiu, imperialistams nėra ramybės ir gana!

KEFAUVERIO KOMITETO RAPORTAS
Baigęs savo darbą, taip vadinamas senatinis Kefauve- 

rio komitetas kriminalybėms tirti pateikė savo raportą, 
liečiantį komiteto darbus.

Šis raportas—didžiausia gėda mūsų kraštui.
Visur, kur tik komitetas tyrė, ten surado valdininkus 

glaudžiai bendradarbiaujančius su kriminalistais, su pa
dugne, su požemiu!

Štai, didžiausio šalies miesto majoras (O’Dwyer), sako 
raportas, bendradarbiavo su požemio ritieriais.

Štai, Niujorko valstijos gubernatorius Dewey protek- 
tino Sąratogos gemblerių sindikatus.

Tai tik du pavyzdžiai—bjaurūs pavyzdžiai, aiškiai ro
dą, kaip sugedę yra abiejų politinių partijų—demokratų 1 
ir republikonų—vadovai.

Komiteto raportas sakcų jog tokia padėtis grūmojai 
mūsų visuomeniniam gyvenimui—“our way of life.”

Žinoma, grūmoja.
O grūmoja dėl to, kad viskas remiasi doleriu—jei tik 

turtingas, tai ir garbingas, nežiūrint, kaip tą turtą tu 
įgijai! Tai kapitalistinės santvarkos kertinis akmuo.

Raporte tačiau nieko nesakoma dėl unijisto veikėjoį 
Peter Panto nužudymo. Kiekvienam aišku: jei tik būtų 
dedamos pastangos, tai jo žudytojai ir būtų pagauti ir 
nubausti. Žudytojus slepia valdininkai, veikią iš vien '■ 
su požemio karaliais.

"Raportas nieko nesako apie samdytojus, kurie samdo' 
padaužas darbininkų streikams laužyti.

JKefauverio komitetas užkliudė kai kurias krimina- 
lizmo gyslas, bet nepasiekė jo pačios širdies.

Senatas paskyrė kitą komitetą kriminalizmui tyri
nėti, — matysime, ką jis atliks.

KODĖL JIS TURĖTŲ MIRTI?!
Arti šimto žymiųjų amerikiečių pasiuntė laišką 

prezidentui Trumanui, raginant, kad jis ‘sulaikytų žu
dymą negro Willie McGe'e.

Tarp pasirašiusiųjų po laišku yra žymūs intelektua
lai — rašytojai, aktoriai, visuomenininkai, švietėjai.

Jie sako:
“Mūsų susidomėjimas šiuo žmogumi pareina iš to fak

to, kad jis normalėse aplinkybėse nemirtų. Willie Mc-
Gee yra nęgras ir tik dėl to jis ryžtamasi sodinti elek
tros kėdėn.” r

Šie keli žodžiai pasako viską.
Žinoma, kad'Mississippi valstijos teismas nepasmerk

tų mirti jokio balto žmogaus už išprievartavimą moters. 
Gi Willie McGee neatliko jokio išprievartavimo, bet jis 
mismerktas mirti! s .

Pietinių valstijų įstatymai dėl to paties nusižengimo

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Sveikinimas Vilniečių 
Suvažiavimui

INDIJOS VALSTIEČIAI 
JUDA

Vilniaus Tiesoje randame 
tokią korespondenciją iš 
Deli miesto, Indijos sosti
nės, apie to krašto valstie
čių būklę ir jų kovas:

Laikraštis “Naja Sabera” 
rašo, kad Bicharo provincijo
je tūkstančiai žmonių kenčia 
badą, skurdą ir vargą; Džai- 
nagare uždaryta 10 ryžių va
lomųjų gamyklų, o darbinin
kai išmesti Į gatvę ir papildė 
milijoninę pasmerktą badauti 
bedarbiu armiją.

Kiekviena diena atneša ži
nias apie gausius bado mir
ties atsitikimus Bicharo pro
vincijos kaimuose: Čampara- 
ne, Batiache, Adaptive, Bar- 
chare. šachpure, Brachapure; 
Džagidšpure, Dumbraone, Na- 
langare, Raipure ir Baksere.

Valstiečiu masių tarpe didė
ja nepasitenkinimas.

Pranešama, kad neseniai Įs
kilo kaime Įvyko valstiečių 
konferen'ci.ja, kurioje dalyva- i 
vo'100 delegatu iš Įvairiu j 
Džchansi apygardos rajoną. ' 
Konferencijos metu Įvyko val-l 
stiečią demonstracija, kurio- Į 
jo dalyvavo daugiau kai])! 
1,000 žmonių. Konferencijoje j 
buvo priimta rezoliucija, rei-l 
kalaujanti tučtuojau, panai-1 
kinti .mirties nuosprendžius Į 
valstiečiu judėjimo Tolenga- 
ne vadovams, paleisti iš kalė
jimo septynis Įskilo kaimo j 
valstiečius, nuteistus kalėti po j 
II metu, užtikrinti gyvento- j 
jams demokratines laisves, 
nutraukti represijas, panai-Į 
kinti feodalinę-dvarininkišką Į 
žemėvaldos sistemą ii- nacio- į 
nalizuoti stambiąją dvarinin-
ką žefmę neišmokant jiems 
kompensacijos.

Baliojc įvyko demonstraci
ja, kurioje dalyvavo daugiau 
kai]) 1,000 žemes ūkio darbi
ninku. Demonstracija vyko su 
kovos už taiką šūkiais.

‘VARGUOLIAI”
Kanadiečių Liaudies Bal

sas lašo: • >
Anglijos karaliaus gimi

naitis Earl of H are wood nega
li suvesti galo su galu.

Pernai jis pardavė 7,600 
akru iš savo 21,000 akru už 
$754,200 apmokėjimui pavel
dėjimo taksą, šiemet jis vėl 
pardavė 5,600 akrų. Sako ne7 
galįs išsiversti gaunamomis 
pajamomis.

Kitas turčius, turįs didelį 
paveldėtą turtą Amerikoj, pa
reikalavo pakelti jo “pašal
pą,” nes su $200,000 negalįs 
išsiversti.

KIPRO PETRAUSKO 
ŽODIS

Šiemet Lietuvos operos 
tėvas, Kipras Petrauskas, 
buvo apdovanotas stalinine 
premija už atliktus darbus 
meno srityj. Dėl tos dova-

Milijonai pasaulio darbi
ninkų, atžymėdami Gegu
žės Pirmąją, sako, jog kapi
talizmas turės žlugti, nes 
jis nebegali egzistuoti be 
karo, o Grigaitis, matot, tu
ri kitokią pranašystę,!

nos gavimo dainininkas Pe-CIVILIZACIJA 
trauskas šitaip rašo Vii-
niaus Tiesoje:

Daugiau kaip keturiasde
šimt metų aš dainuoju sceno
je. Per šį laikotarpį teko dai
nuoti įvairiuose pasaulio teat
ruose, už ką ne kartą buvau 
apdovanotas įvairiomis dova
nomis. Tačiau nė viena ją ne-
prilygsta garbingam Stalini
nės premijos laureato vardui. 
Šis apdovanojimas yra visą 
aukščiausias, visu brangiau
sias mano širdžiai.- Nešioti di
džiojo genijaus premijos lau
reato vardą kiekvienam meni
ninkui yra visu aukščiausia 
garbė ir , laimė.

KEISTAI GALVOJA
Tūlas P. Gudas rašo Či

kagos marijonų Drauge:
Va Chicago j Įvyko Ameri

kos žydu kongresas. Tas kon
gresas priėmė dvi rezoliuci
jas, būtent: 1.) prieš įkalintu 
naciu pasigailėjimą ir 2) 
prieš Vokietijos ginklavimą. 
Rabinas Serebrinik, kalbėda
mas už rezoliucijas, sakė, 
kad, girdi, remilitariz'uota ir 
renazifikuota Vokietija suda
rytų pavoju demokratijoms ir 
civilizacijai.

Gudui šis žydų kongreso 
nusistatymas labai nepatin
ka.

Jis nori, kad žydai būtų 
pasmerkę Tarybų Sąjungą. 
Betgi, ' galvojant logiškai, 
yra žinomas fas faktas: Ta
rybų Sąjunga kovoja prieš 
Vokietijos nacių ginklavi
mą. Vadinasi, žydų kon
gresas, . smerkdamas / naciu 
ginklavimą, negali smerkti 
tų, kurie ydą priešingi gin
klavimui.

Ar gi ne taip?!

JO MALDELĖ
Čikagos lietuviškieji men

ševikai buvo suruošę mi
tingą Gegužės Pirmajai mi
nėti. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo P. Grigaitis, kuris, 
kaip rašo Naujienos, savo 
kalbą baigė pranašyste, jog 
“komunizmas turės“ žlugti.”

Tai nudėvėta Grigaičio 
maldelė.

i

Vaizdas iš Londono uosto. Policija nešasi pasigrobus 
viena streikuojanti uosto darbininką. Streikas laužo
mas jėga.

-traktuoja žmones dvejopai: negrus baudžia mirtimi, o 
baltieji vaikšto laisvi.

Kiek baltieji išprievartauja negrių moterų ir mergai
čių, o tačiau jų įstatymai nepaliečia!

Taigi kova del išgelbėjimo Willie McGee gyvybės yra 
kova ir prieš baisius įstatymus, kuriais pasiremdami 
baltieji šovinistai žudo negrus.

, 1 /
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Tūlas Petras Babickas 
Drauge rašo iš Brazilijos, 
būk, girdi, “Brazilija yra 
vienintele tropikuose vals
tybe, drąsiai kurianti ir to
bulinanti krikščioniška ci
vilizaciją.”

Brazilijoje pilni kalėjimai
politinių darbininkų kali
nių. < Brazilijoje siautėja 
žiauri reakcija, puolanti 
pažangiuosius žmones; Na, 
ir štai, p. Babickas džiau
giasi jos “krikščioniška ci
vilizacija.”

Civilizacija a la Franco!

PRIEŠ VOKIETIJOS 
REMILITARIZAVIMĄ

Šių metų kovo men. 23-25 
dd. Rytinėje Berlyno daly
je įvyko Jč-kos Europos 
kraštų darbininkų atstovų 
konferencija. Dalyvavo apie 
900 delegatų.

Konferencijos vyriausias 
tikslas buvo: kova prieš Va
karų Vokietijos remilitari
zavimą (ginklavimą).

Kaip praneša Elta, ši 
konferencija priėmė tokį 
atsišaukimą į Europos dar
bo žmones:

Europos darbo žmonės!
Tuo metu, kai antrojo pa

saulinio karo nuniokojimai vis
dar tebėra prieš mūsą akis, 

i tuo metu, kąi šio karo siaubas 
dar neišefilo iš mūsų, atmin
ties, jau rengiamas trečias 

. pasaulinis karas.
Vakarų Vokietijoje ir Va

kariniame Berlyne vokiečių 
j gamyklos vėl paverčiamos 
' karinėmis Įmonėmis. Nacistai 
i vėl užima savo postus. Kru
pas paleistas laisvėn, atgaivi
nama Vokietijos armija. Vo
kietijos r e m i litarizavimas,

I vykdomas amerikietiškiesiems 
karo kurstytojams vadovau
jant, — tai tiesioginis pasi
rengimas karui.

Vokietijos darbo žmonės, 
vieningu frontu kovokite prieš 
jūsų šalies perginklavimą!

Jūs nebenorite daugiau mo
kėti naujo karo išlaidas. Kar- 

I tu su kitų šalių darbo žmonė
mis jūs norite užtikrinti taiką, 
vėl atėjusią po tiek vargo ir 
kančių metų.

Europos darbo žmonės! Ko
kios bebūtų jūsų politinės bei 
religinės pažiūros; mes esame 
įsitikinę, kad jūs aktyviai da
lyvausite judėjime prieš Vo
kietijos remilitarizavimą.

Išnaudokite visas šiomis są
lygomis tinkamas kovos for
mas: organizuokite susirinki
mus, rinkite parašus, siųskite 
atsišaukimus vyriausybėms, 
kurkite veiksmų vienybės ko
mitetus ii* panašiai — tiek 
nacionaliniu, tiek ir tarptauti
niu. mastu.

Darbininkai ir darbininkės! 
Tik jūsų bendrais veiksmais 
prieš perginklavimą galima 
pasiekti taiką Europoje.

šioje didžioje kovoje — su 
jumis visi dorieji ir nuoširdūs 
žmonės. Tad padėkime bend
rai visomis jėgomis vokiečių 
tautai, reikalaujančiai, xkad 
būtų sukurta vieninga, taikin
ga ir demokratinė Vokietija.

Tegyvuoja Vokietijos dar
bo žmonių vienybė jų kovoje 
prieš remilitarizaciją!

Tegyvuoja tarptautinis visų 
šalių darbo žmonių solidaru
mas !

Jei, jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

Sekamas sveikinimas ta
po pasiųstas Vilnies ben
drovės šėrininkų suvažiavi
mui, įvykstančiam šių metų 
gegužės 6 dieną Čikagoje:

Vilnies b-vės 
dalininkų suvažiavimui 
Chicago, Ill.
B rangieji.Draugai!

Laisvės personalo vardu 
siunčiu jums nuoširdžius 
sveikinimus, linkę damas, 
kad jūsų suvažiavimas at
liktu didžiuliu darbu dien
raščiui tvirtinti.

Niekad pirmiau nebuvo 
taip svarbu stiprinti mūsų 
spauda, kaip šiandien. Dien
raštis Vilnis, kai]) ir mūsų 
Laisve, drąsiai kovoja už 
tį svarbiausiąjį dalyką — 
taikos dalyką.

Vilnis, kaip ir Laisvė, 
dienraščiui tvirtinti. Arti 
ryžtingai kovoja prieš siau
tė jaučią reakciją, už darbo 
žmonių būvio gerinimą ir 
skaistesnį, gražesnį rytojų.

Be mūsų spaudos, be mū
sų dienraščių progresyvės 
Amerikos lietuviu visuome
nės gyvenimas būtų tamsus, 
jis 'būtų labai sunkus.

Dėl to šiandien tenka la
biausiai rūpintis dienraščių 
išlaikymu. Kiekvienas mū
sų privalome aukotis, dau
giau ir geriau dirbti, kad 
mūsų dienraščiai gyvuotų 
ir tvirtėtų.

Laisvei šiemet sukako 40 
metų. Šia proga mūsų šė
rininkų suvažiavimas, įvy
kęs šių metų sausio mėnesį, 
atsišaukė į visuomenę, pra
šydamas sukelti $10,000

ŠYPSENOS
Laikrašty pagarsinimas: 

“Moteriškas rankinis krep
šys įmestas į mano auto. 
Savininkė turi įrodyt, kad 
jos yra tas maišas, ir už
mokėt už šį pagarsinimą. 
O jei ji tinkamai išaiškins 
mano pačiai apie to maišo 
patekimą į mano auto, tai 
aš pats apmokėsiu už ap
garsinimą ir jos kelionės iš
laidas.” •

Produktų garsi n t o j a s : 
“Kodėl tu, Mere, neparo- 
duoji daugiau nuogo . kūno 
per televiziją? Tas atkreip
tų publikos akis.”

Merė:' “Tu irgi negarsi
ni, kuomet jau nėra nieko 
pardavimui.”

Spartakas

pusę tos sumos jau tuląjįpe 
sukėlę.. _ ) *

Priimkite, gerbiamieji Nu
važiavimo dalyviai, mūsą 
kuklią Vilniai dovanėlę — 
$130.00— sudėtą Brooklyno 
laisviečių.

Tegyvuoja šviesos švytu
rys Vilnis!

Tegyvuoja mūsų progre- 
syvė spauda!

Rojus Mizara

Skaitytojų Balsai
Brooktondale, N. Y.

Laisvės štabui: t
Tariu kono širdingiausia a- 

čiū už j ūsą gerus velijimus, iš
reikštus dėl mus man sergant. 
Taipgi ačiū tiems draugams ir 
draugėms, kurie nepatingėjo 
mus aplankyti ypatiškai ar su' 
atvirute. Laisvei ačiū už ra
portui vietos davimą.

Čionai prisiunčiu $7 už iš 
kalno atnaujinimą mano pre- 

’numeratos ir $5 į pokerio 
fondą. N,

Dabar pridėsiu savo grašį 
prie tos dvejopos prenumera
tos, kurią vienas geras Laisvės 
prietelius pasiūlė, šiuom rei
kalu aš sutinku su Laisvės re
daktorių nuomone: Palikti 
prenumeratą vienodą visiems, 
nenaudajant jokios prievartos 
jokiai grupei. Niekas negali 
žmones taip sukiršinti, kaip 
naudojant prievartą bent ko
kiam fondui. Visokį fondai tu
ri pasilikti savai valiai žmonių. 

Jeigu kas port ir turi ištek
liaus, tai gali paaukoti tiek, 
kiek jis ar ji nori, ir toki taip 
padarys. Bet vartojant prie
vartą, tai daug ir gerų gali 
visai pasitraukti. Daleiskime, 
kaip ir aš. Turiu prisipažinti, 
kad jeigu būtų prievarta, tai 
visai pasitraukčiau. Visokį tie 
fondai visokiose organizacijo
se 'tūri būti savanoriai tiems, 
kurie jų nori. Tegu ir i^rnia. 
Bet niekad nereikia naudoti 
prievartos dėl visų.

Mes žinome iš patyrimo, 
jog yra žmonių labai gerų, bet 
gyvenamo >! aplinkybės jiems 
padaro sunkenybę pasimokėti 
tokias mokestis, kurias jie yra 
pasirašę mokėti, bet -negali 
kartais ištesėti, ir yra išmetami 

iš organizacijos. Padaryti vi
sokius fondus keliu prievar
tos yra labai lengva, bet už
laikyti juos yra visai kitas 
klausimas. Taigi, vengkime vu 
šokių gražiais vardais prie
vartos fondų. Palikime juos 
nedakeptiems tautiečiams ir 
jų .pagelbininkams socialis
tams.

Tai taip aš manau.
W. G. Lasky

JUBILIEJINIS

Alice Tamm, Brooklyn, N. Y............................. 3.00

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

P. Paulikcnis, Pittsburgh, Pa........................ 3.00
K. Plaęenis, Toledo, Ohio .............. • •........... ' 3.00
J. Yonis, Pittsfield, Mass..................... 3.00
Augusto Sūnus, Bridgeport, Conn.' ............. 3.00
W. Gudaitis, E. St. Louis, III. .. ...................3.00
Ch. Macys, Moosup, Conn............................... 3.00
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J.............. .  2.00
J. Mikalauskas, E. St. Louis, III........................2.00
Jonas Thomas, E. St. Louis, Ill. .... .... 2.00
M. Gudat, E. St. Louis, III......... .................. 2.00
E. Imbrose, Bridgewater, Mass. .......... 1.00
J. Višniauskas, Bridgewater, Mass................ 1.00
B. Rudis, Bridgewater, Mass. ........... 1.00
J. Zubienė, Bridgewater, Mass.......................... 1.00
M. Gutauskienč, Brockton, Mass..................  1.00
A. Bagdonas, Brooklyn, N. Y............................. 1.00
Petrone Okiene, E. St. Louis, Ill...................... 1.00
J. Pakush, Southbury, Conn. ........... 1:00 
Ch. Sinkevich, Waterbury, Conn................... 1.00
L. Bukauskas, E. St. Lquis, Ill. '................. 1.00
L. Burnis, E. St. Louis, III............................ 1.00
J. Tenikaitis, Collinsville, Ill. . ................... Lw^
M. Jozelienė, ‘EL St. Louis, Ill........... ............ jLOO4
Visiems ir visoms tariame širdingiausiai aftu!

Laisvės Administracija
2 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily)* -Šešt.,* GegNMay 5, 1951
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Ruošiamės didžiajam vasaros 
sau skridžiui—atostogų mokyklaiLlT€AflTŪRfi“ 

flknas
Dešimt metų Lietuvos Dainų ir

Šokių Liaudies Ansambliui
Rašo 0. Ž alink evičaitė-Petrauskienč
VILNIUS. — 1940 metų istorinėmis 

dienomis, nuvertus buržuazinį režimą ir 
atkūrus tarybinę santvarką Lietuvoje, 
ėmė ryškėti pirmieji tarybinio meno pa
siekimai. Tuo metu buvo suorganizuotas 
ir Lietuvos TSR Dainų ir šokių liaudies 
ansamblis, kurio pirmasis koncertas įvy
ko 1941 m. vasario 23 d.

Tarybinė santvarka suteikė visas ga
limybes vystytis lietuviškam menui — 
tautiniam savo forma, socialistiniam sa
vo turiniu. Tik atkūrus tarybinę san
tvarką buvo pilnai įvertintas liaudies 
menas, sudarytos sąlygos puoselėti ir 

. ^populiarinti jį plačiose darbo žmonių 
masėse.

Jpetuviškojo dainų ir šokių liaudies 
ansamblio sukūrimas akivaizdžiai paro
dė, kaip bolševikų partija ir tarybinė 
vyriausybė rūpinasi kultūriniais liau- 

■ dies poreikiais, tikrojo liaudies meno 
vystymu.

Ansamblio kūrybinę veiklą nutraukė 
fašistinė okupacija. Kolektyvo dalis eva- 
kuavosi į Tarybų Sąjungos gilumą ir ten 
vėl sukūrė ansamblį, kuris pradžioje bu
vo atskira saviveiklos' grupė, kuri vėliau 
tapo savarankišku kolektyvu su savo 
baze.

1942-1943 metų žiemą buvo ruošia- 
' mas repertuaras. Nesant gaidų reikėjo 
iš naujo užrašyti ir harmonizuoti liau
dies dainas ir šokius. Buvo kuriamos 
naujos lietuviškos tarybinės dainos, į re
pertuarą įtraukiami tarybinių kompozi- 
torjAi choriniai kūriniai.

Jau 1943 metų vasarą Ansamblis su 
pasisekimu davė eilę’koncertų Maskvoje. 
Į programą buvo įtrauktas montažas “Iš 
rytų šalelės saulelė tekėjo,” kurį paruošė 
rašytojas A. Gricius. Koncertai per ra
diją buvo transliuojami visai Tarybų 
Sąjungai, eterio bangomis jie pasiekda
vo ir laikinai okupuotą Tarybų Lietuvą.

Po šių koncertų Ansamblis išvyko į 
fronte esantį Lietuviškąjį junginį. To- 

• liau sekė gastrolės Gorkyje, Gorkio sri
tyje, Urale.

Karo metu ansamblį sudarė mišrus 
choras, mažas simfoninis orkestras, dža- 
zas, liaudies instrumentų skudutininkų 
ansamblis ir šokių grupė. Viso — apie 
100 žmonių. Ansambliui vadovavo drg. 
drg, J. Banaitis, V. Pečiūra, muzikiniu 
vadovu ir dirigentu buvo kompozitorius 
A. Klenickis, literatūrinės dalies vedėju 
— rašytojas A. Gricius, režisieriumi — 
K. Kvmantaitė. Ansamblyje dirbo taip 
pat dailininkai V. Jurkūnas ir St. Žu
kas, solistai — Lietuvos TSR nusipel
niusi' artistė A. Staškevičiūtė, R. Mari
uosius, Ch. Patašinskas, G. Sabaliauskai; 
tė^.dramoš grupėje — aktoriai L. Kup
staitė, B. Kisielius ir kt.

Išvadavus Tarybų Lietuvą iš hitleri
nių grobikų, 1944 m. rudenį Ansamblis 
grįžo į tėvynę, davė keletą koncertų Vil- 

I niuje bei Kaune ir įsiliejo į vėl atkurtos 
Filharmonijos sudėtį. Dalis ansamblio 
dalyvių buvo pasiųsta į vadovaujantį 

f darbą atkuriant fašistų sugriautą res
publikos liaudies ūkį, kultūros įstaigas, 
į /Dabar meninį ansamblio kolektyvą su
daro daugiau kaip 90vžmonių. Dalyviai 
kpmplektuojami grupėmis, suderinant 
po dvi specialybes — dainininkų ir or
kestrantų grupė bei dainininkų ir šokėjų 
grupė.

Orkestras sudarytas iš įvairių 'lietu- 
yiŠkų liaudies instrumentų. Tačiau jo 

į- darbas neapsiriboja tik tikslaus instru
mentų skambėjimo perdavimu. Orkestre 
vedamas didelis tiriamasis darbas, tobu
linami liaudies instrumentai.

Į ansamblio kolektyvą įsijungė daug 
J talentingo jaunimo, išaugusio meno s’a- 
I ‘Veiklos rateliuose. Žymi jo dalis dabar 

mokęsi konservatorijoje, liaudies instru- 
męnt^j skyriuje.

3 Laisve (Liberty, Lith. Daily) -šešt

Dainų ir šokių liaudies ansamblis ne 
vien tik senosios liaudies dainos ir mu
zikos atlikėjas — šiandien ansamblis po
puliarina ir nauja tarybinę liaudies dai
ną, paskleidžia plačiosiose darbo žmonių 
masėse lietuvių tarybinių kompozitorių 
dainas ir broliškųjų respublikų liaudies 
muzikinę kūrybą. J

Ansamblio repertuare šiuo metu yra 
daugiau kaip 60 lietuvių liaudies ir ta
rybiniu dainų, daugiau kaip 40 lietuviš
kų šokiu, žaidimu ratelių; 30 broliškų 
tautu dainų ir šokiu. VC V

Pastatyti mantažai “Ei į darbą!”, 
“Prabilo žemė,” “Kur teka Nemunas,” 
vaizduojantieji nūdienį Tarybų Lietuvos 
kaimo gyvenimą.

Per penkerius pastaruosius metus an
samblis davė daugiau kaip 1000 viešų ir 
500 specialiu koncertų, aptarnaudamas 
apie pusę milijono žiūrovų.

‘ Paskutiniaisiais metais LTSR Dainų 
ir šokių liaudies ansamblis išaugo į sti
prų meninį vienetą. Su dideliu pasiseki
mu ansamblio kolektyvas gastroliavo 
Maskvoje, Leningrade, Rygoje, Taline. 
Ansambliui teko garbė koncertuoti Mas
kvos Didžiajame teatre draugo Stalino 
70-jų gimimo metinių iškilmingojo mi
nėjimo metu. Ansamblio dalyvavimas to
kiame žymiame koncerte dar kartą pa
tvirtino aukštą jo meninio meistriškumo 
lygi-

1950 m. ansamblio meno vadovui, Lie
tuvos TSR nusipelniusiam meno veikė
jui J. Švedui, šokių grupės vadovui J. 
Lingiui ir instrumentinės grupės vado
vui P. Stepuliui buvo suteiktos Stalini
nės premijos.

Ansamblis suruošė šimtus koncertų 
mūsų respublikos įmonėse, kolūkiuose, 
visur susilaukdamas karšto pritarimo, 
savo menine veikla daug prisidėdamas 
mobilizuojant liaudies mases’ krašto at
statymo darbams, kolūkinės santvarkos 
sustiprinimui Tarybų Lietuvos kaime.

Paukštelis,
Aš eidams per mišką, 
Siauručiu takeliu, 
Atradau paukštelį, 
Palaužtu sparneliu.

Samanų puokštelėj 
Jis, vargšas, tupėjo:.. 
Palaužtu sparneliu, — 
Mat, skrist negalėjo.

Išvydęs jis mane, 
Baimingai sucirpė: 
O gal gi tai džiaugsmas, 
Jam širdį pravirkdė?

Gal ilgai čia vienas, 
Jis skausmus kentėjo: 
Samanų puokštelėj, 
Paguostas tik vėjo. 

Baimingai į mane, 
Jis kaž-kaip žiūrėjo 
Ir bandė sparneliais 
Pagauti sau vėjo.

Bet vėjas tik dvelkė, 
Sparneliai nekėlė:

Tik čirpė paukštelis,—
Gal skausmas jį gėlė?

Paėmiau paukštelį, ‘ z 
Sutvarsčiau sparnelį;
Padėjau aš jįjį,

' Į minkštą lizdelį.
Ir grūdą atnešęs
Jam dėjau ne vieną:
Kad sveiktų, vargšelis, •— "
Jį guodžiau kasdieną.

Sugijo sparnelis,
Vėl linksmas paukštelis;
Vėl čiulba, vėl gieda,' 
Vėl skraido sparneliais.

Ir gieda dainelę, 
Malonią, .jausmingą; 
Paguodžia taip širdį 
Jis mano skausmingą!

I. Vienužis.

Geg.-May 5, 1951
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gų Mokykla šią vasarą įvyksta visu mė
nesiu anksčiau. Kuomet įvykdavo rug
pjūčio mėnesį, tai šią vasarą ji įvyksta 
liepos antrą ir trečią savaitę —nuo lie
pos 9 iki 22.

Nuo. šio pranešimo pasirodymo spau
doje, mes turime tik porą mėnesių pasi
ruošimui. Šiuo tarpu mes platiname, 
siuntinėjame oficialį Atostogų Mokyklos 
atsišaukimą. Organizacijų ir pavienių 
veikėjų prašome paskleisti aplinkraštį 
kaip galima greitai ir plačiai. Jūsų tal
ka reikalinga ir greita.

Atostogų Mokykla yra ne vien moky
kla, bet ir atostogų praleidimui puikiau^ 
šia ir prieinamiausią vieta. Kaip praė
jusiose Atostogų Mokyklose dalyviais 
galėjo būti nuo organizacijų siunčiami 
studentai, pavieniai ir studentai siun
čiami stipendijomis. Studentais gali būt 
nuo 14 metų aukštyn. Jaunesni, negu 14 
metų, priimami sykiu su jų tėvais ar 
jų įgaliotais prižiūrėtojais.

ATOSTOGŲ MOKYKLOS 
PROGRAMA

Šios Vasaros Atostogų Mokyklos pro
grama plati ir įvairi. Ji taikoma taip, 
kad patenkintų ir suaugesnio amžiaus 
dalyvius. Kurie bus nelinkę sėdėti mu
zikos lekcijų suole ar mankštytis liaudies 
šokių rate, ras kitokios apšvietos, nau
dingos organizacijų‘ir visuomenės veik
loje.

Visa mokyklos programa remsis ant 
lidudies meno, kultūros. Imame mokyk
los programos apibraižą iš oficialio ap
linkraščio :

MUZIKA. Ne tik muzikos, dainavimo 
pamokos, bet bus dėstoma toki' klausi
mai, kaip choristinė muzika, chorų or
ganizacija, dainavimas ir mokinimas. 
Taip pat bendras (Community) daina
vimas kaipo žaislinė muzikos forma. 
Kas yra liaudies dainos, klasikinė- mu
zika ir tt.

DRAMA. Sakysime, įdomi teatro ap

Apie Čikagos Laisvės 
Kanklių Chorą

%

Laisvės Kanklių Choras prieš 35-ius 
metus išdygo Chicagos šiaurinėje daly
je (Northside). Vedėju šio choro buvo 
jaunas, pilnas energijos vyras, Jonas 
Katilius. Jis ir vyrų socialistų chorą ve
dė.

Po pirmojo karo iš rytų atvyko Anta
nas Kvederas, ir Katilius pavedė jam 
chorą vadovauti. Laisvės Kanklių chore 
mokytojaujant Kvederui x ir tais laikais 
esant nepaprastai daug jaunimo, choras 
augo kaip ant mielių. Pasidarė milžiniš
ku choru iš apie šimto gerais balsais 
dainininkų-kių.
. Choras nepasitenkino vien tik koncer
tais. Statė muzikališkus veikalus-opere- 
tes. Tarp kitų operečių,. su solistais Ma
rijona Rakauskaite, Povilu Stogiu ir ki
tais rinktiniais solistais-ėmis buvo ^per
statyta operetė. Sylvia, kur publika žavė
josi puikiu perstatymu ir vaizdinga sce
na, ir choro gražiu dainavimu. Kuomet 
pabaigoje veikalo šieno pjovėjai su dal
giais ir grėbėjos su grėbliais pasirodė, 
Vincas, Else, Sylvia ir piemenėlis Juozas 
Stonis (kuris ir dabar tebfcdainuoja cho
re), kaimiečiai ir visi šienapjūties dar
bininkai — bernai ir mergaitės išėjo 
scenon. Kada paskutinę dainą dainavo 
“Štai mėnulis skaisčiai šviečia tarp 
žvaigždelių aukštumoje,” harmonin
gai vasaros gražią gamtą apdainuoda
mas su jos visais prajovais, publika bu
vę lyg kokiais stebuklais užkerėta, neno
rėjo skirstytis ir laukė ko tai daugiau.

Laisvės Kanklių chore tuomet opere
čių partijas turėjo ir vaidinime daly
vaudavo V. Navikaitė, Meilienė, Virbic
kas, Širvaitė, Zinevičiūtė, Juškaitė, Len
gvinas, Vėbra, Dauderis, Šarkiūnas, 
Šniukas, Ziksienė, Veraičiūtė, dabartinė 
Palevičienė, Alvikiai, Stančikienė, Pe- 
trokas, Sadauckas, Schultz, Lobikis, Za- 
bukai, Kvederienė, Jokub'auskai, Vareko- 
jienė ir kiti. Kiek atsimenu,-altuose stip
rūs balsai buvo Jurgaitienės, Prūsienės; 
sopranai, Dr. Margęrio -žmona, Audic- 
kienė, Poškienė, dabartinė Schmitienė; 
tenorai, joniškietis J. Kulbokas, J. Ben- 

žiūra (peržvalga) nuo jos teorijos iki 
praktiškos vaidybos ir veikalo pastaty
mo. Teatro istorija yra įdomi, kaip ir 
vaidybos, režisūros teorija yra svarbi 
kiekvienam. Mūsų meno saviveikloje 
turime aktorių, režisierių, kurie šią sri
tį praktikuoja — vaidina arba mokina 
vaidinti, bet teoretiniai nėra susipažinę 
su pirmu nė antru uždaviniu. Istorinės, 
teoretinės prelekcijos gali būti įdomios 
kiekvienam.

ISTORIJA IR KALBA. Lietuvos is
torijos peržvalga — jos žmonės, jų kul
tūra. Kalbos klasės jaunimui, ir suaugu
siems — tarmė, skaitymas, rašyba prak
tikoj.

LIAUDIES ŠOKIAI. Tradiciniai ir 
moderniški liaudies grupiniai šokiai. 
Čia įeina ir kitos socialės žaislinės for
mos, naudojamos sueigose, parengimuo
se.
KITOS ATOSTOGINĖS PRAMOGOS.

Kaip matėme, didelė programos dalis 
bus pateikta paskaitų, prelekcijų, disku
sijų formoj. Tai taikoma. į suaugusius; 
kurie nebus linkę prie muzikos, šokių.

Apart klasių, Olympia Parkas, . prie 
jo gražus ežeras, maudynės ir kiti pato
gumai, yra jauki vieta atostogų pralei
dimui. Tad atostogos su apšvieta pralei
sti Worcesterio apylinkėje kiekvienam 
naudinga ir prieinama.

Pati Atostogų Mokvkla atsineša daug 
įvairumo ir žaislų. Vakarais dainos, šo
kiai, ekskursijos apžiūrėjimui įdomių 
vietų. Mokyklos piknikas, koncertinis- 
teatrinis parengimas. Tai visa sudaro 
jaukią nuotaiką, kultūringą draugystę.

Kaip jau minėta, laiko nedaug liko. 
Tų, kurie dalyvausite, prašome greitai 
registruotis, pranešti LMS 3 Apskrities 
sekretoriui savo sprendimą. Organiza
cijos, kuopos, veikėjai, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu ką nors veiksite, kad šios 
vasaros Atostogų Mokykla būtų skait
linga ir sėkminga, veikite greitai. Sti
pendijų fondą, iš kurio pasiunčiama 
naudingi studentai mokyklon, mes nori
me sukelti ir šią vasarą. Čia taip pat 
talka ir parama labai reikalinga.

V. Bovinas.

dokaitis; baritonai Kučionis, Budris, 
Gabris, Katilius: basai Karalius, Stonys.

Laisvės Kanklių choro pergyventi me
tai buvo derlingi. Keli šimtai dainos my
lėtojų perėjo peF šią meno ir muzikos 
organizaciją. Taip pat geri metai buvo 
ir prie Juozo Kenstavičiaus, kada jis va
dovavo chorui. Daug puikių operų buvo 
pastatyta, kuriomis vakarų lankytojai 
džiaugėsi ir buvo sužavėti kaip vaidini
mu, taip ir dainavimu.

Prie šios progos trumpai užsiminiau 
Laisvės Kanklių choro istoriją. Ją no
rint plačiau aprašyti, reikėtų daug raša
lo išeikvoti ir daug proto įtempimo pa
dėti.

Nepaprastai daug gerų dainininkų ir 
lošėjų yra dalyvavę šiame chore ir links
minę dainos ir muzikos mėgėjus savo 
gražiu dainavimu ir vaidinimu. Nors 
šiandien nebėra nariais Laisvės Kank
lių choro ir nebedalyvauja-jame, nei su 
daina ir lošimu, bet kurie dar gyvi, pui
kiai atsimena, kaip jie gražų dailės 
darbą dirbo.

Ex-choristas.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

A NEW OPERETTA —
“SUDRUMSTA ŠIRDIS0

It isn’t very often, in the annals of our 
musical world, that an original Lithua
nian operetta makes an appearance. 
But, 1951 marks just such an occasion.

John Juška has written a touching 
romantic libretto and Frank Balwood 
has- further enhanced the picture with 
some fine tuneful music. Titled “Su 
drumsta Širdis,” this operetta makes its 
initial bow on Sunday, May 13 at Liber
ty Auditorium, Richmond Hill, N. Y.

Although not a work of great magni
tude,’ “Sudrumsta Širdis,” with its sim
plicity and sincerity, should make for 
an afternoon of pleasant enjoyment. The 
c^sf and the directors have worked 
hard to recreate engagingly on the stage 
this romantic incident in the life of one 
young girl, “Nastutė.”

“Nastutė” believes she is in love with 
(Tąsa ketvirta/ne pusi.\
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žinios is unuvos
Sėkmingai vykdomi v 

įsipareigojimai

KAUNAS, kovo 13 d. — 
“Giedros” litografijos fabriko 
kolektyvas naujais gamybi
niais laimėjimais pasitinka 
LK VII suvažiavimą. Atsilie
piant i Vilniaus elektros skai
tiklių fabriko kolektyvo krei
pimąsi, “Giedros” fabriko ko
lektyvas įsipareigojo duoti II 
ketvirčio sąskaiton 50 tūks
tančių rublių viršumplaninių ' 
sankaupų ir sumažinti išlei
džiamų gaminių savikainą 3,6 
procento, šie įsipareigojimai 
sėkmingai baigiami įvykdyti. 
Pagaminta už 48 tūkstančius 
rublių viršumplaninių gami- \ 
nių, išleidžiamos produkcijos 
savikaina sumažėjo 3,9 pro
cento. Be to, sutaupyta dideli 
kiekiai medžiagų ir kuro.

Sparčiai vykdomi fabriko 
praplėtimo darbai. Greitu lai
ku bus užbaigta statyti lito- 
grafinių įrengimų dirbtuvė, * • 
aprūpinta priešakine tarybine 
technika. Dirbtuvė gamins 
respublikos litografijos įmo- < 
nėms naujus prietaisus ir in
ventorių.

Racionalizuoja gamybą
ROKIŠKIS, /kovo 13 d. •— 

Kasdien naujas gamybines do
vanas .pateikia “Plūgo” žemės 
.ūkio mašinų fabriko kolekty
vas. • X

Fabriko racionalizatorius 
Mikulėnas įvedė į gamybą jo 
nagamintą geležies presavimo- • < 
štampą, kuris daug palengvi
na ir paspartina darbą.

Fabrike išsivysčiusiame so
cialistiniame lenktyniavime 
darbininkai Milaknis, Mažeika, 
Švilpa, Pupelis, Aleinikovas 
ir kt. įvykdo po 1,5 išdirbio 
normos.

įsipareigojimai vykdomi
ROKIŠKIS, kovo 10 d. — 

Nemažus gamybinius laimėji- 
mus pasiekė Rokiškio pramo
nės kombinatas. Mechaninės 
dirbtuvės aprūpintos naujais 
tarybiniais įrengimais. Išaugo 
nauji specialistų kadrai.

Ypač didelis darbo pakili- . 
.mas jaučiamas mechaninėse 
dirbtuvėse. Įvykusiame susi
rinkime mechanikai pasiža
dėjo iki LKP VII suvažiavimo 
dienos įvykdyti balandžio mė
nesio gamybos programą, su
taupyta medžiaga atremon
tuoti 9 sudėtingus įrengimus 
ir 29 žemės ūkio mašinas kol
ūkiams.

Prajmonęs kombinato darbi
ninkai padeda šefuojamam 
“Socialistiniu keliu” kolūkiui 
pasiruošti, pavasario sėjai.

Nemuno upeivių įnašas
KAUNAS, kovo 10 d. - 

Nemuno žiemos uoste didžiu
lis darbo įtempimas. Laivų 
remonto fabriko kolektyvas, 
apsvarstęs Vilniaus elektros 
skaitiklių gamyklos kolektyvo' 
kreipimąsi, stojo į stachanovi- 
nę sargybą. Laivų remonto 
fabriko kolektyvas pirm laiko 
atremontavo garlaivius “Kęs
tutis,” “Volga,” “L—1” ir- 
“Amūras.” Atremontuotos ' ir 
pilnutinai paruoštos eksploa
tacijai visos krovinių baržos. 
Laivų remonto fabriko kolek
tyvas šiais . metais dešimčia 
dienų pirma laiko perduos į 
eksploataciją visus laivus.

Socialistinio lenktyniavimo 
dėka įmonėje 3 procentais pa
kilo darbo našumas ir 2,5 
procento sumažinta savikaina.

Nemuno laivininkystės kad- 
i'ų paruoširąo mokyklą ruošia 
naują šturmanų, laivų mecha-. 
nikų ir motoristų laidą. Upei
viai specialiuose kursuose ruo
šiasi Nemuno aukštupio havi- 
gacijai.

šiais metais pirmą kartą 
pradės plaukioti plačiadug-/ 
niai garlaiviai į Nemuno aukš
tupį.

Ą. Jauga* *

Tokio, Japonija. — Kari
nė amerikonu vyriausybė 
paleido iš kalėjimo dar 7 
japonus karinius krimina-’ 
lietus. : H



. (Tąsa nuo 3 puslapio)
“Jonas.? Along comes “Pranas,” a hand
some, personable young man and at
tempts winsomely to claim her heart. 
She is confused and unable to come- to 
any decision as to her own feelings. But, 
she hopes that by inviting both men to 
a party “vakaruškos” at her home, some
thing might happen to force a decision 
and settle the problem.

Well, during the evening’s merriment, 
quite by accident, something does hap
pen and “Nastutės” real love becomes 
apparent. Obviously the thing to do 
now is for the guests to leave the happy 
couple alone to dream of the happy years 
ahead.

Ann Stellman-Eicke is the girl with 
the confused heart, Edward Skučas as 
“Pranas” and Tony Navikas as “Jonas” 
are the young men responsible for the 
confusion. Koste Rushinskienė iš our he
roine’s mother. Supplying many laughs 
at the “vakaruškos” is John Judžentas 
as the “Dėdė Tamošius,” the story teller 
with the fabulous imagination. The 
friends and guests at the party are the 
ladies and gentlemen of the Aido and 
Sietyno Choruses. With both choruses on 
the stage, the party is a gay and lively 
affair intermixed with romantic 
trigues, laughter, songs and dances.

This operetta is a “must see” 
everyone within traveling distance of

in-

<!>

New York. Not only will.it be a pleasant 
interlude* in your life, but your partici
pation will be a show of faith and sup
port to our Lithuanian creative artists, 
writers, musicians, actors and singers.

May 13 is Mothers Day. Take Mother 
to a show that she will thoroughly un
derstand and enjoy. Let her < relieve

• days of carefree youth and love, 
prompt — curtain at 4 P. M. sharp.

her 
Be

Mylėjusiai mergaitei
(Į albumą)

Atverk tu langą ir išvysi 
Atogrąžų tylias naktis.
O jei žvaigždutę dar pavysi, 
Ji daug, oi daug ką pasakys... 
Primins ji jaunas—linksmas dienas— 
Tėvynę, ošiančius šilus ...
Ir jei rasa vilgys blakstienas? 
(Aš čia, taipgi, verkiu tylus).
Prabėgo metų ilgas laikas — 
Šarma nukrito ant galvos.
Ir rodosi vakar buvai vaikas. -— 
Svajojai, bėgai iš Lietuvos. , . 
Dabar, štai čia, langą pravėrus, 
Pažvelgk į tolumą nakties, 
žvaigždute, laimės kiek pabėrus ... 
Primins senas svajas širdies.
Paimk gitarą, užgauk stygą— 
Dainelę seną padainuok ... 
(Ji man giliai širdin įsmigo) — 
Saldžiai, saldžiai dar susapnuok . . .

Kapso Sūnus.
S. Paulo, 12-12-1950. (Iš “Darbo”)

Chicago, III

Laisves Paramai Didieji

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

B
BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS 
Įvyks '

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

MAYNARD, MASS.

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

DIDŽIOJO 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 bus iš kitur at

vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE

. - Glastonbury, Cohn.

r

Vaizdas iš Irano žibalo centro Abadan, kur ilgai ėjo streikas prieš anglų žibalo 
kompaniją. Kadangi Irano parlamentas nutarė žibalo industriją sunacionalizuoti, tai 
ir streikas pasibaigė. Dešinėje pusėje parodomas naujai paskirtas pietinių žibalo šal
tinių militarinis gubernatorius, gen, Azizollah Kamai.

PASKUTINE ROMAIN
ROLLANDO KNYGA

Chicago, Ill.
Chicagos miestui stinga pinigų

Chicagos Miesto Taryba 
nubalsavo 48 prieš 0, kad se
kančiuose teisėjui rinkimuose, 
4 dieną birželio, būtų leista 
Chicagos piliečiams nubalsuo
ti, ar išleisti ar ne 20-ties mi- 
lionų vertės bonų miesto pa
gerinimo reikalams. i

Bonų išleidimą sumanė ma
joras Kennelly, priimdamas 
priesaiką antram tarnystės 
terminui. Jis tada sakė, kad 
iš 20-ties milionų dolerių rei
kėtų panaudoti 8 milionai gat
vių apšvietimui, sutvarkymui 
ir tiltų statymui. Kiti du mi
lionai reikėtų panaudoti gais
rininkų ir policijos stočių re- 
montavimui ir naujų statymud.

Dabar, komisionierius 
Johnson jau agituoja, kad bū
tinai reikia , perstatyti tiltai: 
Van Buren st., Hąrrison st., 
No. Ilalsted st. ir 95th st. Tie 
tiltai esą nuo 43 iki 55 metų 
senumo ir jau susinešioję ir 
nebeilgai laikysią. Pagal He
witt kalbą pasirodo, kad 
miestas per 
metų perstatė tik dh 
turėtų būti perstatyti 
tai kas d vie ji metai, 
laikyti tiltus geram 
Miestas turįs 61 tiltą, 10 tiltų 
esą atidarinėjamiejj, ir bend
rai paėmus jų amžius 
metų.

Miesto pegerinim.ui 
kitokių būtiniausių 
Pavyzdžiui, Maxwell policijos 
stotis pastatyta 1880 metaiš ir 
būtinai reikia kapitalinio re
monto. Englewood policijos 
stotis jau 55 metų senumo. 
Chicago avė. policijos stotis ! 
statyta 1875 metais, ir jei tik'dčjusi figūra. Beraščių kai- 
būtų pinigų, taipgi reikia ka- miečių anūkas, amatininko 
pitalinio remonto.

pasirodo, 
pasjtaiįuosius 10 

tiltus, o 
trys til- 
kad pa
stovyje.

virš 40

yra ir 
išlaidų.

Pegi kūrybos patosas ir jo 
nuoširdi bei karšta plėši
kiško vokiečių imperializ
mo neapykanta — savaime

“Dvisavaitininkai” 
(“Cahiers de la quinsaine”) 
bendradarbių. Pirmieji li
teratūriniai Rollano pasise
kimai surišti su “Dvisavai- 

“Dvisavaitinin-

Vienas' pirmųjų didžiųjų 1 žurnalo 
literatūros kūrinių, pasiro
džiusių Prancūzijoje po jos 
išvadavimo, yra Romen 
Rollano' (Romain Rollan- 
do) knyga apie prancūzų tininkais, 
rašytoją Šarlį Pegi, žuvusį kų” pasisekimai surišti su 
pirmajam pasauliniam kare Rollano vardu. Jis žurnalui 
Mamos kautynėse.

Abiejuose “Pegi” tomuo
se leidyklos pastaba : j 
“spausdinti baigta 1944 m. m v. . .... ..
sausio 13 d.” Taigi, knyga Treciosios respublikos poli- 

tikieriams, savo užsispyru
siu tikėjimu į žmonijos mo
ralinį atgimimą.

Septintam '“Žan-Kristofo” 
tome apie Pegi sakoma: 
“Šitame jaunų žmonių bū
relyje Kristofą ypač trau-

veltui atidavė “Bethoveną” 
ir “Žan-Kristofą.” Pegi 

, Rollanui imponavo savo 
i nesutaikomu priešingumu 1

pasirodė jos autoriaus mir
ties dieną.

Knyga skiriama ne plotie
siems skaitytojų sluoks
niams. Kai kurie puslapiai 
ir skyriai gali dominti tik 
specialistus. Žanro atžvil
giu “Pegi” i
“Heroiškų gyvenimų” bei 
prie teoretinių meno klau-

gretinasi prie!k§ vienas’ kuria_me įs.s7
- - ’jo nepaprastą jėgą: tai bu

vo rašytojas logijos, tvirtos
Į/i J-V UV'VyA u JL11A d. IIAV/Alw 1Y1C11A -i • • J • •

Simais Rollano knygų. Tai val10®’. aistringai atsidavęs 
mokslinis darbas, biografi- moralmems idėjoms, neat- 
ja krupšeiai dokumentuota P esĮamal joms tainaująs, 

............  pasirengęs visa pasauli ir
Tačiau kartu knyga save 1>at! Poms. Paaukoti; jų 

gyvenimui jis įsteigė žurna
lą, kurį beveik visą pats 

; jis pasiryžo 
Prancūzijai ^ir visa-i Euro
pai sukurti švarios, herojiš
kos, laisvos Prancūzijos pa
veikslą;7 jis tvirtai tikėjo, 
kad ateis diena, kada pa
saulis pripažins, kad jis pa
rašė vieną iš pačių puikiau
sių puslapių prancūzų min
ties istorijoj—ir jis čia ne
klydo ... ” .

A

Tam tikra prasme Pegi 
buvo vienas iš “Žan-Kristo- 
fo” prototipų, gyvas nešio
tojas tų aukštų, tačiau ab
strakčių heroizmo idealų, 
kurių ženkle vystėsi Rolla
no kūryba.

B’et tas viskas buvo ka
daise. Šiandien Rollanas Pe
gi atsiminė sąryšy su kitais hierarchiją, 
dalykais.
' Fašistinės Prancūzijos

mokslinis darbas,: biografi- moralinėms idėjoms, neat-

su daugybe išrašų ir pasta
bų.
yra ir meninis nepakarto
jamos ypatingos asmeny-

pasirengęs visą pasaulį ir

damą karą? Nė, nereiškia. 
Jis supranta, kad pirmajam 
pasauliniam kare “pačios 
švariausios idėjos turėjo 
sutilpti vienoje ložėje su 
pačiais nešvariausiais inte
resais.” Rollano žodžialk 
“jei Pegi būtų pramatąs, 
kokia supuvusią perg&g 
atnešė io ir tūkstančių gar
bingų Prancūziios' jaunuo
lių aukos, jei jis būtu pa
matęs tą nuopuolį, kuris se-

nrostitutčjusią jaunuomenę, 
išpaikintą pasilinksminimų 
ir pinigu, pamatęs morali
nių tautos atramų sukrėti
mą—kaip jis būtu įsiutęs!”

Žinoma, nenaudinga spė
lioti, kokioj pusėj būtų Pe
gi, jei jis būtu gyvas. Šiuo 
kartu mus labiausiai domi- 1 
na Rollanąs.

Galime sutikt] arba nesu
tikti su Rollanu, kai jis 
tvirtina, kad svarbiausias 
Pegi bruožas buvo jo de
mokratizmas, jo artumas 
“vargo ir darbo masėms.”

bės “herojaus,” kaip Rolla- 
nas šį žodį suprantą, por
tretas, Su savosios .knygos 
herojų rašytojų ir publicis
tu Šarliu Pegi Rollaną rišo 
ne tik literatūrinis bendra
darbiavimas, bet ir asmeni
nė draugystė: tas jo' darbui 
teikia iš dalies memuarinį 
autobiografinį pobūdį.

Žinoma, Rollano susido
mėjimo Pegi biografija ne
galima aiškinti vien tik no
ru atsiminti prieš trisde
šimtį metų mirusį draugą. 
Pegi vardas ir jo palikimas 
karo metu Prancūzijoje ne
lauktai smarkiai suaktua- 
lėjo.

Šarlis Pegi prancūzų lite
ratūros istorijoje iškyla 
kaip pati sau prieštarau-. 
janti, iš dviejų dalių susi-

sūnus, jis savo sąmoningą 
gyvenimą pradėjo koyojąnr

aišku, kilo noras neatiduoti Bet mums svarbiausia, kad 
Pegi tėvynės • išdavikams. Rollanas savo 
Pegi straipsniai ir eilėraš-'saulėleidy laikė 
čiai, šaukią aukotis Pran
cūzijos vardan, pasidarė po
puliarus ‘jos pažeminimo 
dienomis. Tautinio pasi
priešinimo veikėjai išleido 
knygutę “Du prancūzų bal
sai — Šarlis Pegi; Gabrio-į liaudies laipsniu.
lis Peri,” tokiu būdu su-1 
jungdami “Žįanos M’Ark” 
autoriaus vardą su žinomo
jo vokiečių nukankinto ko- nyos ateitimi. ’ Pro migi o- 
munistų veikėjo vardu . | tų ateities sukrėtimų regė-

Visa taixpadeda supras- jimus Rollanas pareiškia 
ti, kodėl Rollanas panoro labai blaivių minčių. Argi 
parašyti apie Pegi. j nebuvo teisus senasis rašy-

Nors maža* težinome apie tojas, kai priminė, kad 
Rollano gyvenimo sąlygas' Prancūzijos priešų yra ne 
tomis dienomis, kai tykus tik išorėj, bet ir viduje, ir 
Bezelė miestelis buvo vo-ikai įspėio nepasiduoti iliu; 

I kiečįų okupacinėj zonpj, bet rijoms, kad fašizmo, reak? 
svarbu tai, kad “Pegi” buvo cijos pavojus galės būti nuo 
pabaigtas 1943 m. lapkričio ' žemės pašalintas “stebu- 
mėn. Galimas dalykas, kad į klingos lazdelės pamosavi- 
dėl to toks pabrėžtinas ob- mu”? 
jektyvumas ir susilaiky
mas.

Nežiūrint į tai, vokiečių 
okupacijos metu, kurda
mas šią knygą, Rollanas 
tuo pačiu kalė paminklą 
prancūzui, daug jėgų paau
kojusiam kovai su vokiečių 
imperializmu ir nuo vokie
čio kulkos žuvusiam.

Ar galima visiškai sutik
ti su tuo, kaip Rollanas sa
vo knygoje atvaizduoja Pe
gi asmenybę? Atrodo, kad 
ne. Tačiau konkrečiai ana
lizuodamas Pegi, kaip rašy
toją, Rollanas stengiasi kaip 
galima ryškiau Pegi prieš 
pastatyti katalikų bažnyti
ninkams ir imperialisti
niams politikams. Rollanas 
parodo, kad Pegi nusista
tymas prieš bažnyčios hier
archiją buvo susijęs su nu
sistatymu prieš socialinę

gyvenimo 
reikalinga

pabrėžti savo simpatiją 
kaip tik tiems. Pegi pasau
lėžiūros ir veikimo b?uo4 
žams, kad jis iki gyvenimo 
pabaigos rašytojo reikgįnę 
matavo . jo artumo 1 prie

Kai kuriose Rollano kny
gos eilutėse skamba susirū
pinimas Prancūzijos ir žmo-

Idealistinio atitraukiljKo 
apnašos, nuo kurių nėra 
laisvas nė vienas Rolkino 
kūrinys, labai ryškiai- mu- 
slopina “Pegi.” Tačiau, kny
ga įtikina, kad rašytojas iki 
paskutinių gyvenimo, dienų 
pasiliko toks, koks visada 
buvo: humanistas ir demo
kratas. P-lė

La Prensa perduota 
fašistinėm unijom

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius pervedė buvusį didįjį 
dienraštį La Prensa vadi
namai Darbo Konfederaci
jai (unijų sąjungai), kurią 
fašistai pilnai valdo.
• Peronistai užgrobė La 
Prensa todėl, kad ji kriti
kuodavo fašistinę jų politi
ką.

Rollanas mato Pegi idea
lų prieštaravimą, eklektiš- 
kumą. Jis perdaug dažnai 
stengėsi sujungti nesujun
giamą. Rollanas mato, kad 
Pegį- Prancūzijos meilė 
kartais įgaudavo mesijams- 

išdavikai iš Viši mėgino tinį atspalvi. Bet jis įsiti- 
'prisisavinti Begi palikimą, kinęs, kad visa tai išaugo iš 

pastangų atsispirti prieš, 
vokiečių im p e r i a Ii z m ą : 
šiam pagrindiniam uždavi
niui Pegi pajungdavo visa 
kita. ,

Rollanas duoda Pegi žo
džius: “Karo diehomis aš 
priimu kiekvieną, kuris ne
pasiduoda, kas jis bebūtų, 
iš, kur tik bebūtų atėjęs, 
kokia bebūtų jo pai-tija. Tik 
tenepasiduoda . Tai viskas, 
ko aš iš jo reikalauju.”

Ar tas reiškia, kad Rolla
nas priešinasi visam tam, 
ką jis rašė per tris dešimt
mečius, kad jis pasirengęs 
pateisinti 1914 —1918 metų 
prancūzų imperializmo ve-

sidarė politinės kovos ob
jektas: Lui Aragon viena
me savo pranešime Mas-Nckurios ugniagesių stotys H % r .7 • 7i„<ri iahai b Je naditvie <“« soclalist« ir dreifuotu, kvoje kalbėjo apie tai, kadtaipgi labai blogoje padėtyje _ ą { klikos

ir būtinai reikia remontuoti., prancuz-ų Karines .KLIKOS 
šioms Ugniagesių stotims, bus Prlešu, pabaigė aštriu na- 
ar nebus pinigų, reikėsią pas
tatyti naujos patalpos, nes il
giau laukti nebegalima.

Tai štai, kokios kokęlės. O 
kur dar visokiausi reikalai?. 
O pinigų miestas neturi. Tai 
labai blogi dalykai su mūsų 
Chicaga.

i Skaitęs Laikraščiuose

Kariniai Izraelio laivai 
lankosi Amerikoj

I New Yoi’k, — Atplaukė- 
Amerikon į svečius du ne
dideli Izraelio kariniai lai
vai Misgav ir Haganah, 1,- 
500 ir 1,000 t. Jų atsilanky
mas,' manoma, padės išpar
duot Jungtinėse Valstijose 
Izraelio paskolos bonus už 
5Q0 milioirų dolerių.

cionalistU; Pegi buvo įsir 
tikinęs respublikonas, ir ne
mažiau įsitikinęs katalikas. 
Rollanas jį vadina “jakobi- 
nie.čių kryžiuočiu.”

Apie savo santykius s k 
Regi Rollanas šitaip, knygo
je sako: “Mes buvome gar
bingi sąjungininkai. Bet 
mes buvome ne viename 
pulke,” Ir prideda: “Mes 
abu vienodai karštai troš
kome tęisingumo, tiesos, 
švarumo,”

Kūrybinė Rolląno biogra
fija glaudžiai risasi su Pe
gi. Rollanas buvo vienas iš 
pirmųjų ir pagrindinių Pe
gi įkurto ir, apie save su
barusio humanistiškai nu-
sis taši usius int’e 1 i ge n t u s; pasidarė

mėgino net pastatyti jo pje- 
,sę “Žana d’Ark,” spekuliuo
dami jos priešangliškais 
motyvais. Reakcinės Pegi 
paisaulėžiūros pusės — reli
ginis misticizmas, prisiriši
mas prie viduramžių, Tre
čiosios ,respublikos užpuldi
nėjimai, dažnai dešiniųjų 
partijų agitacijos dvasioje, 
— visa tai davė prancūzų 
obskurantams pagrindo Pe
gi Įiaskelbti savuoju. Bet 
antrojo pasaulinio karo die
nomis, kada, iš vienos pu
sės,. prancūzų reakcionie-r 
riai taip akivaizdžiai paro
dė savo antiracionalistinę 
esmę, ir kada, iš kitos pu
sės, prancūzų patriotams

Šiomis dienomis pasimi
ręs senatorius Arthur Van
denberg, republikonas iš 
Michigan valstijos. Jis 
buvo gana karštas prezi
dento Trumano politikoj iv 
rėmėjas. Jo vieton gu^er-p** 
na'torius paskyrė demo
kratę Blair Moody.

4 pal.-La is ve (Liberty, Li th. Daily) -Sėst., Geg.-May 5, 1951
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

, JŪRA ŠAUKIA
• (Tąsa)

/kpsimesdamas, kad jėgos išseka, ne
vikriai grabaliodamas rankomis ir pur

i ’ . ' ' • 1 ' ■ ,

Philadelphia, Pa.

tydamas galvą, aš pamažu grimztu į 
vandenį ir neriu ta kryptimi, kuria 
plaukia ji. Po minutės aš vėl pasirodau 
jūros paviršiuje beveik šalia jos.

— Ach, ser, jūs taip mane išgąsdino
te L.. Aš maniau, kad jūs tikrai pa- 
skendote ...

Jos plačiai atvertose akyse, atkreip
tose į mane, tėbesimato nerimas, siauros 
pabalusios lūpos trūkčioja, susiglaudu
sios j dirbtiną šypseną.

— Atleiskite, miss, kad padariau 
jums nemalonumo, tačiau man truputį 
bloga buvo pasidarę. Tokiais atvejais aš 
visada grimztu į vandenį.

—- Ką jūs kalbate! Ir ką gi, praeina?
— Taip.
Ji nuoširdžiai ir linksmai juokiasi, 

o jos veidas parausta.
— 0 kaip dabar jaučiatės?
— Puikiausiai. Galiu keliauti nors ap

link pasaulį.
Aplenkęs ją, aš atsisuku į ją veidu ir 

lengvai plaukiu nugara į priekį, pakėlęs 
j viršų abi rankas, dirbdamas tiktai ko
jomis ir laikydamasis stovinčioj padėty.

Ji žiūri į mane nustebusiomis akimis.
—Ar jūs ne jūrininkas?

— Jūs nuostabiai atspėjate.
—Seniai plaukiojate?

. — Apie dešimtį metų.
— Kuo jūs esate laive?
— Paprastu jūrininku.

•' Jos veide aš pastebiu nusivylimą.
— Tačiau, miss, aš ruošiuos į šturma

nus, — pradedu išgalvoti jai. — Baig
siu egzaminus — būsiu kapitono padė
jėjas, o paskui kapitonas. ■

— Ach, štai kaip! — riktelėja ji, Stai
ga pralinksmėjusi. — Tai labai gerai. 
Kaip gaila, kad aš ne vyriškis! Aš bū
tinai stočiau į laivą. Man taip patinka 
jūra...

— Tą aš matau, miss, iš jūsų akių.
įf\ klausiamai žiūri į mane, pakėlusi 

vieną antakį.
Jos primena man tropikų jūros 

spalvą, kai iš arti žiūri į ją.
Nusijuokusi, ji klausia:
— Jūs užsienietis?
—Taip. O ką?

— Jūs ne visai gerai kalbate angliš
kai.

—- Tikiuosi, neblogiau, kaip jūs rusiš
kai.

Prasideda žaidimas, nuo kurio protas 
svaigsta be vyno, ir viskas atrodo dar 
šviesiau, dar gražiau.

— Pasivykite mane, miss! — sakau 
aš ir visa jėga pradedu plaukti, nelies
damas rankomis vandens.

Ji mėgina, bet įsitikinusi, kad negali 
suspėti paskui mane, suraukia savo lan
ko pavidalo antakius.

— Norite, aš jus ant buksyro paim
siu? — sustojęs, juokauju aš.

— Aš jūsų pagalbos, nereikalinga! — 
staiga atrėžia man mergaitė ir, pasisu
kusi, nuplaukia į kitą pusę.

Aš žiūriu’jai iš paskos, nesuvokda- 
pTas, pykdamas pats ant savęs, o paskui 
svetimu, bet valdingu balsu, tarsi kažkas 
pasalinįs darytų tai už mane, šaukiu: 
. — Rytoj, miss, tuo pačiu laiku aš vėl 
būsiu čia! z

Ji neatsakė,, bet ir sekančią, ir trečią 
dieną atplaukė į tą pačią vietą ir, susi
tikdama su «manimi kaip sena bičiulė, 
linksmai juokėsi, lyg tarp mūsų nieko 
neįvyko.^ Mes galutinai susipažinome, 
pasakydami vienas kitam savo adresą. 
Nesinorėjo skirtis su miss Amelija, nė 
karto nepamačius jos ant kranto, bet 
mūsų laivas turėjo išplaukti į tolimą 
kelionę, ir aš nuėjau, jausdamas, kad ši 
moteris turi suvaidinti mano gyvenime 
didelį vaidmenį.
' Ir dabar, kada aš, atlikdamas tarny
bą, stoviu ' Amerikos garlaivio būdelėje, 
lyg plūgu aštria nosim! rėžiančio Atlan
to vandenyno paviršių, šis jausmas ne
palieka manęs. Tačiau man vistiek — 
aš džiaugiuosi ir daugiau nieko, džiau- 
ęį'uosi kiekvienu savo būtybės atomu, 
kad1 greitai pasimatysiu su Amelija. Tai 
pastabi kapitono padėjėjas ir, prieida
mas prie manęs, sako:

— Ko jūs vis šypsotės? •
— Nieko, — susikonfūzinęs ątsakaų

aš ir prisidengiu apsimestu rimtumu.
Tarp švitėjančios vandenyno dykumos 

ir dangaus, mėlynoje beribėje kai kada 
pasirodo plaukiančių prieš mus kitų lai
vų dūmeliai. Kuomet šie laivai, priartė
dami, pasikeičia kursais, aš kartu su ke
leiviais, mosuojančiais jiems nosinaitė
mis, mintimis sveikinu juos —- juk jie 
plaukia iš ten, kur gyvena mano jūros 
fėja. Ir aštrus drebulys pagauna širdį 
pagalvojus, kad su kiekvienu plieninių 
mašinų, nepertraukiamai dirbančių gi
liame garlaivio įsčiuje, atodūsiu, su 
kiekvienu sraigtų, po laivo užpakaliu 
gręžiančių vandenį, didžiulių kaušų mos
telėjimu, atstumas tarp mūsų vis trum
pėja.

— Jus taip laikote šturvalą, tartum 
atsirėmęs į laivą, — griežtai pastebi 
man kapitono padėjėjas. — Stovėkite 
tiesiai!

— Klausau!
Saulė'šviečia iš dešinio traverzo. Stik

linės skambina dvyliką valandų, ir nau
ja pamaina stoja sargybom Perdavęs 
šturvalą kitam vairininkui, aš nusilei- 
džiu žemyn pietauti. Denyje, atsargiai 
skverbdamasis pro pirmosios klasės ke
leivius, aš sutinku taš dvi rusų ponias, 
kurios ant tiltelio kalbėjo apie mane.

— Žiūrėk, Ania, tavo simpatiškasis 
jūrininkas eina, — juokdamosi kalba 
ironingoji Liusia, kai aš susilyginau su 
jomis.

—Puikus, puikus jūrininkiukas! — 
pakėlusi prie akių lornetą, sako kita, 
maloniai šypsodama.

— Atleiskite, madam, ar jūs į mane 
kreipiatės? — pasisukęs į jas, klausiu.aš 
rusiškai pačiu rimčiausiu būdu.

— Ach! — klyktelėja moterys, nu- 
rausdamos ligi ausų, ir nuleidžia lorne- 
tus. Abi žiūri į mane, lyg kažkuo pa- 
springusios.

Aš einu toliau. Prieš liuką, vedantį į 
jūrininkų kubriką, minutei sustoju ant 
denio. Visa neaprėpiama vandenyno pla
tybė ir bedugnė dangaus gelmė pripil
dyta nuostabaus saulėtų ir žydrių spal
vų žaismo, nuo kurio ir manyje pražys
ta vilties vaivorykštės.

II
Vakar lijo lietus, pūtė stiprus vėjas, o | 

šiandien ramu, ryškiai šviečia kovo 
saulė, liedama šilimą ir džiaugsmą. Ru
deniškai melsta dangus ir pamažu, žė
rėdami kątik iškritusio sniego baltumu, 
nyksta jame vakarykščių debesų liku-1 
čiai. Linksmesnis darosi išsitiesęs pa
lei krantą pajūrio miestas su jo vieno
dais, panašiais į kareivines namais, ap
dengtais rudomis čerpėmis, su rūkstan
čiais fabrikais ir dirbtuvėmis pakraš
čiuose, su didžiuliu ir triukšmingu uos
tu, prie kurio akmeninių sienų stūkso 
nesuskaitomų laivų kaminai ir stiebai. 
Nurimsta ir jūra, glamonėjama spindu
lių, ir tik negyvas bangavimas pamažu 
ritasi jos paviršiumi, toli atmušdamas 
poliruoto plieno blizgėjimą, nuosaikiai 
pasupdamas, tarsi liūliuodamas, mūsų 
lengvą jaliką. Kai kur dar matosi val
tys, plaukiančios įvairiomis kryptimis, 
bet jos toli nuo mūsų. Dirbdamas irklais, 
aš nekreipiu dėmesio, kur mes plaukia
me, ir godžiai žiūriu į vairinį galą. Ma
no kelionės draugė — žvitri ir kaprizin
ga kaip pati jūra, su smaragdinėmis 
akimis nuraudusiame veide — suma
niai valdo vairą. Atmetusi atgal galvu
tę su pūkuotomis šviesiomis garbanomis, 
krentančiomis iš po šiaudinės skrybėlės^ 
ji, šypsodama, seka žuvėdras, skraidan
čias virš mūsų.

— Kokios jos gražios žydriame ore!
— Žuvėdros — jūrininkų mėgiami 

paukščiai. Jie nuolatiniai, mūsų paly
dovai jūrų klajonėse. Ir niekas iš mūsų 

'niekuomet neleis sau šauti i jas..
— Kodėl?
Aš pasakoju jai legendą apie tai,, kaip 

jūroje žuvusių jūrininkų sielos tampa 
žuvėdromis ir kaip paskui, lydėdamos 
laivus, jos savo neramiais klyksmais 
perspėja juos apie artėjančią audrą.

— Ach,’ kad aš galėčiau tapti žuvėd
ra ... — patylėjusi svajingai sako Ame
lija. •

— Ir kas tada?
— Aš skrisčiau paskui tą laivą, ku

riuo plaukia pats mieliausias man jūri
ninkas. Kiekvieną srytą, tekant saulei, 
aš Jkokiu nors nepaprastu riksmu pasiųs
čiau jam pasveikinimą...

(Bus daugiau)

Turėjom daug pokylių, dabar 
rengiamės važiuoti pas 
Bąltimoriečius

Per paskiausias tris savai
tes Philadelphios Lietuviu Re- 
publikonų Susivienijimas vai
šino ir linksmino savo narius 
ir prietelius. Kas nepatingėjo 
atsilankyti, buvo patenkinti 
kaip vaišėmis, taip muzika ir 
dainų programėle, kurią per 
tris vakarus pildė Lyros Cho
ro aktoriai. Vargas tik mūsų 
klubiečiams dėl ankštumo sa
vo patalpos. Valdyba ir komi
sija turėjo pavargti daugiau
sia. Bet kaip klubo pirminin
kas, gerb. Plungis išsireiškė, 
kad kitais metais bandysime 
susirasti .vietą, kad visi galė
tum suseiti vienu kartu, ar tai 
į svetainę, ar į parką, visi 
kartu pabaliavoti, žinoma, vel
tui,'nes šis klubas tą išgali pa
daryti.

Kitą puikų vakarėlį turė
jom, tai Moterų Klubo su Ly
ros Choru. Čia labai verta ne
užmirštinai prisiminti tai šiuos 
dalykėlius: Mūsų moterėlių
sugabumą ir darbštumą. Taip
gi mūsų jaunuolių choristų ly- 
riečių energingumą ir jų ta
lentą. Visi kalba, kad Lyros 
Choras puikiai dainuoja. Ver
tėtų jų visų vardus dažnai 
suminėti, ir jų atvaizdus daž
nai matyti laikraštyje. Mano 
nelaimė, kad tų jaunuolių pa
vardžių mažai žinau. 

/
Tą parengimėlį pavadino 

“Vagių Vakaru.’’ Nagi, ir bu
vo ką vogti! Tiek daug buvo 
prikabinta ir tokių vertingų 
daiktų, kad, rodosi, vežimą 
prikrautum. Puikiausius daly
ku®, sako, pasiimk, jei' niekas 
nesugaus, tai turėsi. Mane su
žavėjo puiki vyno bonkutė, 
taikiaus, kad nesugautų. B°et 
kas tau: sučiupo mane dvi 
jaunos mergaitės...

Teiravausi, kur gauta tiek 
gėrybių ? Tuojau viena klubie- 

tė sako: šį puikų didelį sūri 
prisiuntė draugai Ramanaus
kai iš farmos. P kitas dovanė
les pačios draugės atnešė:

Pusvaškienė, Milienė, N. Stat- 
kevičiūtė, (cĮaininlnkė), II. 
Tureikienė, A. Griciūnienė, 
Kas. Valantiene iš Egg Har
bor, N. J., II. Mathis, J. šmi- 
tienė, II. Merkienė, P. Puo- 
dienė, J. Bekampienė, Fer- 
gienė, Walcky, E. Mulokiute, 
T. Adamaitienė ir jos motina, 
F. Gedviliutė, (choristė), A. 
žalneraitienė, B. Kavalčiukie- 
nė, Degutienė, J. šapranaus- 
kienė, Paukštienė ir dar ke
lios, kurias visas jau ne man 
senam atsiminti.

Nugirdau, kad moterys ža
da paremti šiuom kartu Lyros 
Chorą. Tai puikus užmany
mas. Choristai netingėtų ir 
į kitus ,miestus nuvažiuoti, 
ten, kur chorų nėra, o lietu
viai myli girdėti dainas, bet 
kelionėj lėšos juos sulaiko.

Važiuos j baltimoriečių 
pikniką.

šį sekretą tik dabar galiu 
atidengti, nes jau turiu tikrų 
žinių, ir jos tokios: Baltimo
riečių didysis piknikas įvyks 
pirmą sekmadienį birželio, 
tai yra 3 d. Tai bus gražiame 
laike, ir pasivažinėjimas 
šiuo laiku smagus ir naudin
gas. Susisiekimo priemonėmis 
rūpinasi dvi ..darbščios mote
rėlės, tai J. Šmitiene ir 11. Tu
reikienė. Kelionė į abi puses 
kainuosianti tik $3.50 centų. 
Kelionės bilietai jau parduo
dami ir labai reikia skubėti 
užsisakyti. Pak Įaustos mote
rys, kaip didelis' bus busas, 
atsakė, kad bus net du dideli 
b ūsai.

Tadgi, visi, norintieji išva
žiuoti, paskubėkite susisiekti 
su J. (Šmitiene, 5809 N. Fair- 
h ill St. Telefonas: WA. 
4-2538, arba susisiekti su II. 
Tureikiene, 143 Pierce St. Te
lefonas: DE. 4-4026. Manau, 
kad Laisvės skaitytojai gaus 
pirmenybę greičiausia gauti 
po keletą bilietų, ne tik dėl 
savęs,, bet verta ir kitus kal
binti važiuoti kartu. Na, tai 
iki pasimatymo Baltimorės 
piknike. Dėdė R.

apskr.*, Šilalės -parap.
Petras Naruševičius, 1444 S. 

49th Avė., Cicero, III., mirė ba
landžio 24 dieną. Gimęs Lietu
voje, Panevėžio apskr. ir para
pijoje.

Marijona Beganskienė pagal 
tėvus Yusaitė, 4508 So. Hermi
tage Ave., mirė balandžio 23 d. 
Gimus Lietuvoje, Utenos apsk., 
Labanoros parap., Prudiškių 
kaime.

John Paulis, 6511 S.. Fair- 
field Ave., mirė 'balandžio 23 d. 
Gimęs ^ietuvoje.

X. Shaikus mirė šv. Antano 
ligoninėje. •

Velionis iš Lietuvos paėjo 
Zarasų apskr.' ir Antaleptės 
valse.

Bernice Kuenzel, 3356 So. 
Hoyne Avė., mirė balandžio 21 
d. Gimus Chicago, 111..

Marijona Malinauskas, 6620 
S. Claremont Ave., mirė balan
džio 22 d. Gimus Lietuvoje.

Franciškus* Kavalas, 3634 E. 
Emerald Ave., mirė balandžio 
22 dieną. Gimęs Šiaulių apskr., 
Žagarės parap., Damelių kai
mo.

Port Arthur, Canada
Z ' ' •

SVEIKINIMAS

■ Laisvės 40 metu Jubiliejaus 
Proga

Port Arthur, Ont. LLD 15 
kuopa siunčia nuoširdų pa
sveikinimą Laisvės adminis
tracijai ir visiems jos darbuo- 

I tojams, linkėdama daug, daug 
i metų Laisvei gyvuoti ir švies- 
' ti. savo skaitytojus, vesti juos 
| teisingu darbo žmonių keliu ir 
Į būti jų vadovu sunkiais reak- 
| cijos siautėjimo laikais.

Darbo žmonės visuomet bus 
i su jumis!

šio Jubiliejaus proga siun
čiame Laisvės paramai $10.

VALDYBA

Montello, Mass

to blogo privedė? Jie nebied- 
nai gyveno. Gal bus krutamų- 
jų paveikslų arba televizijos 
produktas...

Žolynas

Hartford, Conn.
Balandžio 22 d. Literatūros 

Draugijos Moterų Klubas bu
vo surengęs prakalbas sveika
tos klausimais. Kalbėjo Dr. J. 
Stanislovaitis iš Waterbury, 
Conn.

Dr. Stanislovaitis labai gra
žiai, aiškiai išdėstė apie pro
to ligas.

Dr. Stanislovaitis yra pro
to ligų specialistas ir šiaip 
aukšto mokslo daktaras, žmo
nėms labai patiko jo kalba ir 
pamokinimai.

Dr. J. Stanislovaitis neėmė 
kelionės lėšų, aukojo dienraš
čiui Ijaisvei.

Literatūros Moterų Klubas 
taria širdingą ačiū Dr. J. Sta- 
nislovaičiui už vertingą pre- 
lekciją. Taipgi ačiū Mrs. C. 
Stanislovaitis. Ji pasakė gra
žią, trumpą kalbą apie darbi
ninkišką spaudą. Ji nurodė, 
kiek gera daro žmonėms ir 
kaip ji reikalinga. Paprašė 
aukų dėl dienraščio Laisvės. 
Tai žmonės labai gražiai atsi
liepė su aukomis. (Aukotojų 
vardai tilps vajaus praneši
muose. — Red.).

Taipgi ačiū Lietuvių ūkėsų 
Klubui už suteikimą veltui 
svetainės.

Labai gražiai ačiū visiems 
už aukas. Jeigu kieno aukų 
suma neteisingai būtų užrašy
ta, prašom pranešti Rengimo 
Komisijai.

Susirinkimui pirmininkavo 
drg. S Monkienė, Klubo pir
mininkė.

Millie Barnett

Chicagos Žinios
SOVIETINIŲ FILMŲ
SERIJA CHICAGOJE

Ch ieagoj e sus iorgan i za vo
Film Forum of Chicago organi
zacija, kuri savo nariams rodys 
sovietines ir kitų demokratinių 
šalių filmas. Filmos bus rodo
mos Peoples Auditorium patal
pose, 8 vai. vakare, kiekvieną 
penktadienį.

Filmos bus rodomos tik na
riams. Įstojimas ir metinė duo
klė 25 centai. Tačiau einant pa
sižiūrėti filmos narys turės 
mokėti 60 centų Įžangą. Nena- 
riams įžangos tikietai nebus 
parduodami, bet narys galės 
įsivesti vieną svečią nenarį..

Į Film Forum of Chicago or
ganizaciją nariu galima įstoti 
kreipiantis į organizacijos būs
tinę, 68 W. Washington St., 
Room 50, Chicago, Ilk ‘Vilnies’

raštinėje taipgi galima įstoti, 
pasimokėti duokles ir gauti na
rio kortelę už 25c.

Filmos gana geros. Pavyz
džiui: gegužės 11 dieną bus ro
doma “Secret prigade,” kuri 
vaizduoja rusų partizanų ko
vas prieš nacius, ši filmą bus 
rodoma pirmą kartą Chicago- 
jc.

Gegužės 18, “Ghetto Tere
zin” (čekoslovakiška) ;

Gegužės 25, “Victor and 
Vanquished” (USSR) ;

Birželio 1, “Magic Horse” 
(USSR) ; .

Birželio 8, “Affair Blum” 
•(Vokiška) ;

Birželio 15, “Alexander 
Nevsky” (USSR).

Vilnietis.

CHICAGOJE MIRĖ

Paulina Januškevičienė, -pa
gal tėvus Kentraitė, 3711 So. 
Halsted St., mirė balandžio 23 
d. Gimus Lietuvoje, Tauragės

Su viršum desėtką mėnesių 
čionai siautė gauja jaunų plė
šikų. Naktimis užpuldinėdavo 
moteris i]- vyrus, prihiušdavo, 
atimdavo pinigus, darydavo a- 
piplėšįmus ir namuose, biznių 
įstaigose. Vieną vakarą buvo 
įsilaužę ir į Jakavonių štorą. 
Savininkas ten ir gulėdavo. Jį 
primušė, atėmė $33. Kankino, 
reikalavo daugiau pinigų.

Tokių ir kitokių apiplėšimų, 
padarė keletą desėtkų. Bal. 
21 dieną policija sureštavo 3 
jaunus vyrukus, 19, 18 ir 17 
metų. Jie prisipažino prie kal
tės. žėdnas padėtas po 2 tūks
tančių dolerių kaucijos.

Balandžio 23 d. policija su
areštavo d ai’ 6 jaunus vyrus, 
maždaug tokio paties amžiaus 
kaip pirmutiniai, šie'irgi pa
dėti po 2 ir 3 tūkstančius dole
rių , kaucijos.

Pasirodė, kad 4 jauni plė
šikai yra žinomų lietuvių'vai
kai, High School mokiniai, gy
vena arti bažnyčios, yra tar
navę prie mišių klapčiukais. 
Prisipažino, kad jie buvo a- 
piplėšti M. Jakavonį ir kitus. 
Rodos, tėvai yra geri žmonės. 
Kas tuos jaunus plėšikus prie

Meilės prietikiuose jau
noji piemenaitė yra geres
nė dalininkė negu senoji 
karalienė. De Finod.

2 Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHIS
5 (REPSYS) • J

2 LIETUVIS GYDYTOJAS |
;! Valandos: 2-4 Ir 6-8 X 
e Nedaliomis ir šventadieniais: S 
ž nuo 10 iki 12 ryto. £

495. Columbia Rd. į.

? DORCHESTER, MASS. į

Matthew A 
- BUTUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

■■

Ispanijos kruvinasis diktatorius Francisco Franco 
priima nuo Amerikos Legiono medalį. Medalį jam nu
vežė ir prisega Legiono atstovas Hermian Luhrs. Tas 
tik vienas gerai parodo, kaip Legiono vadovybė yra 
sufašistėjus.

!« CHARLES J. ROMAN
B ‘ • * *

LAIDOTUVn 
DTREKTORI’

■»....... .......

b PM*™LąhY®-CMbertx, ĮJth. Daily) -šęšt., Geg.-May , įjjjjll

Liūdesio valandoi 
tės prie mane- diena 
naktį greii miteiksim* 
modemišką oatamavfmą 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūšų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oatenkinti.

1113 Mt ‘Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tek Poplar 4110



Žinios iš Lietuvos
Nauji skyriai
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MAŽEIKIAI, kovo 10 d. — 

Pramonės kombinato baldų 
dirbtuvė nuolat plečia gamy
bą. Šiais metais eksploatacijai 
atiduotas nau jas \ medžiagų 
prilosimo skyrius ir džiovyk
la.

Sparčiais tempais kyla dar
bo našumas, gerėja išleidžia
mos produkcijos kokybė.

Dirbtuvės kolektyvas vasa
rio mėnesį gamybos planą į- 
vykdė 150 procentų.

Ketvirčio planas —
’ iki kovo 25 d.

PANEVĖŽYS, kovo 10 d.— 
Panevėžio sviesto-sūrių bazės 
kolektyvas visą laiką energin
gai kovoja už naujus gamybi
nius laimėjimus. Mechanizato
riaus Butenio racionalizatori- ‘ 
nis pasiūlymas davė įmonei į 
11 tūkstančių rublių metinių 
sankaupų. Diečkus pritaikė 
naują grietinės šaldymo būdą.

Įmonė š. m. vasario mėn. 
gamybos planą įvykdė 115 
procentų.

Sėjai pasiruošta
PAGĖGIAI, kovo 10 d. — 

Bubliškės tarybinio ūkio dar
bininkai šiomis dienomis už
baigė valyti visą pavasario 
sėjai skirtą sėklą. Dabar at
liekamas sėklų daigumo pa
tikrinimas. Kai kuriuose sky
riuose sėklos daigumo patik
rinimas jau atliktas. Sėjai 
skirta kondicinė sėkla laiko
ma atskiruose sandėliuose.

Laukų derlingumui pakelti 
laukų brigados pasižądėjo 
šiais metais išvežti į laukus 
2—3 kartus daugiau organi
nių ir mineralinių trąšų, negu ■ 
pernai, ir, be to, sėti tik veis-! 
line aukštos kokybės sėkla, i

D. Šeputis

Viršyti ketvirčio planą

PANEVĖŽYS, kovo 6 d. — 
Dar tebebuvo jaučiamas tas 
patriotinis pakilimas, kuris iš
sivystė ryšium su nauju kainų 
sumažinimu, kai “Maisto’’ 
kombinato darbininkai suži
nojo apie naują Vilniaus skai
tiklių gamyklos kolektyvo 
kvietimą siekti naujų gamybi
nių "laimėjimų.

Nauji įsipareigojimai

' KAUNAS, kovo 13 d. — 
“Sanito” fabriko - kolektyvas 
įsijungė į socialistinį lenkty
niavimą. Kolektyvas įsiparei
gojo kovo mėnesį gamybos 
planą viršyti, gaminių savikai
ną sumažinti 2 procentais ir 
išleisti naujų gaminių.

J. Daukšienė

Eva Gardner, kuri Para
mount teatre rodomaja
me filme vaidina rolėje 
moteriškės iŠ New Orle
ans. Toje pačioje prog
ramoje dainininkas Frank 
Sinatra ir aktorius Dag- 
mar pasirodo asmeniškai.

Prisiminsime ir pagerbsime 
savo motinas, gyvas ir mi

rusias. sekmadienį, ryloj
Be jokios išimties ir' išsisu

kinėjimo visi esate kviečiami 
šį sekmadienį, 5 vai. po pie

Bronė Sukackienė

tų, ateiti į Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, čia bus nepaprastai 
šaunus 'pobūvis, ruošiamas 
Lietuvių Moterų Klubo. Tai 
bus Motinų Dienos parengi
mas. Pagerbsime savo moti
nas, gyvąsias ir mirusias.

Motinas mes visi turime ar
ba esame turėję. Vieną kartą 
per metus jas prisiminkime. 
O nėra ir negali būti prakil
nesnės, gražesnės ir branges- • 
nęs minties kaip prisiminimas | 
savo motinos. Nė vienam išj 
mūsų nėra ir negali būti ar-! 
timesnio, brangesnio žmogaus! 
už mūsų motiną.

šio motinoms pagerbti pa- I

Valdininkai pradėsią kovą už 
išvalymą “dope” iš mokyklą

Juo toliau, tuo blogiau da-i 
rosi su mūsų mokyklinię am
žiaus vaikais. Priviso daug 
niekšų, kurie lenda prie vai
kų ir pardavinėja jiems “do
pe” (narkotikus). Vaikas į- 
pratęs į “dope”, pasidaro 
amžina auka. Daugelis tėvų 
jau gailias ašaras lieja. Ir kas 
blogiausia, kad patys tėvai 
nepajėgia savo vaikus apsau
goti nuo tų niekšų.

Dabar sužinome, kad New 
Yorko valstijos prokuroras

Mūšy gerasis majoras Impellitteri 
nuduoda nieko nežinąs

New Yorko miesto majoras 
Impellitteri atostogauja toli
moje Kuboje. Jis džiaugiasi 
Kubos gražiu oru, ypač jos 
vaišingumu, už gerus pinigus, 
.žinoma.

Laikraščių reporteriai, pra
nešama, nusiskubino pas ma
jorą pasiteirauti, ką jis turi 
pasakyti apie Senato Komite
to raportą apie kriminalizmo

Už bonką kraujo gali 
gauti tikietą į teatrą
Nori išgirsti arba pamatyti 

gražų “show” ? Labai lengva. 
Tai bus gegužės 29 d. vidur
naktį. Tai bus nepap?a^bas 
parengimas. Programą (pildys 
tikrosios teatro žvą/gždės. 
Ruošia Amerikos Raudonasis 
Kryžius.

Bet kaip su įžanga? Labai 
paprasta ir pigi: duok Raudo
najam Kryžiui bonką savo 
kraujo ir gausi tikietą visiš
kai veltui. Į Center Teatrą su
telpa apie trys tūkstančiai 
žmonių. Visi ten bus suėję su 
įžanga už savo kraują.

Užvis svarbesne dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas.

rengimo programa bus labai 
plati ir turtinga. Bus visko, 
kas reikalinga smagiam ir 
naudingam parengimui —pra
kalbų, dainų, muzikos, dekla
macijų. Helen Jeskevičiutė 
pakalbės apie mūsų .motinas, 
jų rūpesčius, sielvartus, viltis 
ir troškimus. Bronė šalinaitė 
Sukackienė turi paruošus tik
rai žavingą meninę progra
mą. Joje dalyvaus Suzana Ka- 
zokyte, Sonia Rleitman, Mi
riam Gottlieb ir Helen Bra
zauskienė. # /IMS

Suzana Kazokytė

O trečioji dalis programos 
susidės iš užkandžių ir drau
giškų savitarpinių pokalbių.

Taigi, visi, būsite palinks
minti, pasotinti ir pamokyti.

Lietuvių Moterų Klubas

Goldstein ir New Yorko mies
to mokyklų superintendentas 
Dr. Jansen atlaikė konferen
ciją ir nutarė pradėti karą 
prieš “dope” pardavinėjimą 
mokyklų vaikams. Jiedu pa
reiškė, kad karas bus negai
lestingas.

Galima tik palinkėti jiems 
geriausio pasisekimo. Lai tik 
ištesi savo pažadus. O vaikų 
tėvai ir visa sveikoji visuome
nė su jais visaip kaip koope
ruos ir jiems padės.

išsiplėtojimą New Yorke. Im
pellitteri atsakė, kad jis to 
raporto nematė, neskaitė ir 
nesirūpina.

O reikia atsiminti, kad da
bartinis majoras buvo Wil
liam O’Dwyer dešinė ranka, 
kai pastarasis buvo miesto 
majoru. Dabar jis staiga vis
ką apie tai pamiršo.

Labai nukenčia 
smulkiosios krautuvės

Anti -Sales Tax komiteto 
pirmininkas Walter Hoving 
tvirtina, kad ij; visų New Yor
ko miesto dalių kyla gausūs 
protestų balsai prieš “sales” 
taksų pakėlimą iki trijų cen
tų. Daugiausia protestų atei
na nuo smulkiųjų krautuvių 
savininkų. Hoving sako, kad 
beveik visose krautuvėse la
bai sumažėjo* biznis. . Nuken
čia rfe stambiųjų krautuvių 
savininkai, bet smulkūs biz-

Samuel Kitchman, 51 metų 
ąmžiaus, pądarė klaidą, kai 
antrų kartu bandė plėšikavi
mui gyvenimą pagerinti. Teis
mas jį pasodino nuo 10 iki 15 
metų kalėj imam ,

Jos širdis jau pilnai sudrumsta
Pereitam, rašinėlyje buvo 

sakyta, Pranas meilindamasis 
prie Nastutės drumstė jai šir

ONA STELMOKAITfi-EICKE
Nastės rolėje.

dį. Dabar jau jos širdis su
drumsta ir ji išmetinėdama 
Pranui dainuoja vieną posmą 
sekančios dainos. Pranas gi 
atsakydamas jai antrą, o 
trečią posmą dainuoja abu.

(D
Oi tu bernužėli, 
Ką tu padarei, 
Kad mano galvelę 
Tu taip apsukai ? 
Ir dabar gi liūdi 
Sudrumsta širdis, 
Ir vis dar nežino, 
K.ą veiks, ką darys.

(H)i 
Nekaltink mergele 
Tu mano širdies, < 
Nes nėra kaltybės,

Didžiojo New Yorko 
Fondo metinis vajus
Taip vadinamas The Grea

ter New York Fund pradė
jo keturioliktąjį metinį vajų. 
Per šį vajų stengsis surinkti 
aukomis devynius milijonus

Kas tą fondą sudaro? Kaip 
jis atsirado?

Kadaise New Yorke labda
ringos įstaigos, ir organizaci
jos turėdavo atskirus finan
sinius vajus. Prieš keturiolika 
metų net 433 tokių organiza
cijų susivienijo į vieną fondą 
ir pradėjo laikyti tik vieną 
metinį vajų. Paskui per vajų 
surinktus pinigus tos organi
zacijos pasidalina proporcio- 
naliai. J

Pasirinko mirtį prieš i 
išmetimą iš buto

Edward Walters, 51 metų 
aąnžiaus, kuris gyveno ketu
rių kambarių bute po num. 
240 Sumpter St., Brooklyn, 
gavo įsakymą išsikraustyti. 
Jis jau buvo namo savininkui 
skolingas net $90. Vietoje bū
ti išmestam iš buto, Walters 
atsisuko gazą ir nusižudė.

2 metą vaikas nukrito 
nuo 15-to aukšto

Visiškai panašu į stebuklą. 
Tik dviejų metų amžiaus Tom-' 
my Paiva per lahgą išvirto ir 
nukrito nuo 15-to aukšto, ta
čiau neužsimušė. Jo tėvai gy
vena Alfred E. Smith Houses, 
20 Catherine St. Vaikui tik 
viena kojytė nulūžo. Gydyto
jai tvirtina,' kad Tom,my turi 
99 procentus progų gyventi ir 
pilnai sugyti. i

Sveikina vilniečius
Ridgewoodo ALDLD 55-tnji 

kuopa pasveikino Vjlnies šėri- 
ninkų suvažiavimą su $5 do
vana.

Policijos labdarybės fondas 
paaukojo 2,250 dolerių dėl 
Protestant Council of Greater 
New York ir New York City 
Cancer Committee,

Kad trokšta tavęs. 
Geriau velyk sykiu 
Dainelę dainuok, 
Liūdėti, merdėti 
širdelei neduok.

(III)
Lai kyla į aukšti 
Mūs garsūs balsai 
Ir skleidžias po orą 
Plačiai, oi plačiai. 
Lai skamba giružės 
Ir platūs latikai, 
Ir mūsų kaimelio 
žalieji daržai.

Šitokių dainelių girdėsite 
net 12-ka, gegužės 13 dieną, 
Liberty Auditorium salėje, i 
Taigi nepamirškite ateiti.

- Reng. Komisija.

EDWARD SKUČAS •
Prano rolėje.

Mieste Stoka Mėsos
New Yorko gyventojai atsi- 

,mena pereitąjį Pasaulinį Ka- 
rą. kada dalinai buvome be 
mėsos. Tiesa, nebadavome, 
nes valgyklose vis vien buvo, 

I tai vienokios, tai kitokios. Jei- 
igu namie maistą gaminanti 
• negavo pirktis mėsos, tai eida
vo į valgyklą, ten gavo mėsos 
ir dar “raudonų” ženklelių 
nereikėjo.

Dabar vėl New Yorko gy
ventojai susiduria su mėsos 
stoka.

Du ugniagesiai, neseniai 
pakelti į leitenantus Fire De- 
partmente, .prisipažino kaltais 
kyšininkystėje. Jie sumokėjo 
po $600 gavimui paaukštini
mo. Jie gali būti nuteisti ka
lėjimai! iki keturiolikos metų. 
Ton bėdon yra pakliuvę Geor
ge J. Stressler, 37 metu am
žiaus, ir Walter A. Lasky, 32 
metų amžiaus.

Eva Mizarienė šią savaitę 
savo profesijos reikalais buvo 
išvykusi į Clevelandą, PitLs- 
burghą, Washingtona ir Balti- 
morę. Ji jau grižo namo.

PEIST LANE 
DREGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. 
i 

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam 1 reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — 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 4 th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868.
' Valandom:

9—12 ryte! 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Penki milijonai 
sugadintomis ausimis 

žmoniy
Taip pareiškė Hearing 

Foundation organizacija. To
mis sugadintų ausų aukomis 
yra ne kas kitas, kaip darbi
ninkai, kurie dirba labai dide
liu triukšmu dirbtuvėse. To
kių aukų esą virš penkių mi- 
1 ijonų.

Todėl Hearing Foundation, 
kuri sakosi iš to biznio jokio' 
pelno neturinti, nutarė užves
ti kovą prieš triukšmą darbo 
įmonėse. Jų savininkai bus 
prašomi it- raginami pasigailė
ti savo darbininkų ausų.

Sumanymas puikus ir rem
tinas. Tik visas klausimas, 
kiek ta Hearing Foundation 
kova paveiks mūsų lakam- 
nuosius samdytojus, kuriems 
pirmoje vietoje pelnas, o tik 
kokioje dešimtoje vietoje dar
bininkų sveikata, ypač jų au
sys.

Apžiūrėkite savo gazini 
pečiu ir kitus prietaisus

Now Yorko rytų pusėje ieš
kojimas tekančio gazo duoda 
pasekmių. Sveikatos Depart- 
mentas praneša, kad jam jau 
pavyko toje apylinkėje suras
ti net 259 sugedusius, netiku
sius, pavojingus gazinius prie
taisus. Per juos arba iš jų 
nuolatos bėga gazas ir juo
dina žmones.

Bet tokių sugedusių prie
taisų juk randasi ne vien tik 
toje 9 1st Street apylinkėje. 
Jeigu Sveikatos Dcpartmen- 
tas rimtai paieškotų, jų suras
tų tūkstančius' visose mūsų di
džiojo miesto dalyse.

Brooklyn ietis Alfred Peter
son, tik 39 metų amžiaus, ku
ris 33 pėdų ilgumo laiveliu nu
tarė bent kelis sykius per 26 
menesius apsukti aplinkui 
ynūsų žemę, dar tebėra gyvas 
ir praneša, kad jis jau pasie
kė Afrikoje Eritrėjos miestą 
Massawa ir tikisi neužilgo at
sidurti garsioje Aleksandrijo
je.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS «

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
ID \

| Savininkas |

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

j LIKERIO, VYNO ar ALAUS

J Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
| 492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
j — ' Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

f

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

’ IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

6 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Sėst., Geg.-May 5, 1951
1 . . ■

Teismas už geležinkeliu 
kompanijos sa

Aną dieną Ixn 
Railroad traukiny 
ant sunkvežimio i 
du jaunuolius, Hai 
son, 24 metų, ir Rich. Mar
tin, 14 metų. Jaunuolių tėvai 
patraukė teisman geležinkelio 
kompaniją ir reikalavo $150,- 

| 000 atlyginimo. Bet Suffolk 
County teismas kompaniją iš
teisino ir tėvų skundą -atmetė.

HELP WANTED
REIKALINGI pARBININKAI

Reikalingas Laisvės spau
stuvei darbininkas mokytis 
prie presų ir abelnai spaustu
vės darbo. Kreipkitės: 110-12 
'Atlantic Ave., Richmond 
I Hill, N. Y.

PRANEŠIMAI i
PATERSON, N. J.

LLD 84 kp. susirinkimas jvyks 
sekmadieni, Gegužės (May) 6 d.,* 
3 va], po pietų, 57 Holsmen StA 
Paterson, N. J. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Turime užsimokėti 
duokles už 1951 melus ir aptarti 
pikniko reikalus. — Komitetas.

(88-89)

HARTFORD, CONN.
Pirmos Gegužės Apvaikščiojirna!?. 

Šio meto gegužinės minėjintj|r — 
šventė, tai vaiksmai dėl taikos. Vi
same plačiame pasaulyje liaudis 
vienokiais ar kitokiais būdais minė
dami ar švęsdami gegužinę, tuomi 
pareikš troškimus taikos ir gerbū
vio. Reikia priminti, kad Hartforde 
minėdami gegužinę, išgirsime kal
bant ir pamatysime Amerikos gar
sųjį rašytojų, kalbėtoja, veikėją 
prieš fašizmą HOWARD FAST.

Taipgi bus ir dainininkų. Nopa- 
i mirškite. šeštadieni, Gegužės 5 d., 
8 vai. vakare, Laisvės Choro svetai
nėje. 155 Hungerford St., Hartford.
- Rengia Bčndras Draugijų Komi

tetas. (87-88)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja geras rūmas, garu 
apšildomas, tinkamoj vietoj. Kreip
kitės: 5562 — 641h St., Maspeth' 
N Y. • (87-89)

Puikus 4 kambarių fornišiųctas 
apartmentas mainais už dalies 'lai
ko darbo prie namų ruošos. Papras
tas valgių gaminimas. ReikeMingas 
paliudijimas. — DI. 6-5515. *

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

' Telefonas
EVergreen 4-8969
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