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yPjrmasis piknikas. 
Vienuolika ?nilijonų. 
Tie istoriški du galai. 
Gal suklups po našta. 
Leidimas iš Romos. 
Muijinė pūslė.

Rašo A. BIMBA

j

Bene pats pirmutinis Lais
vės naudai piknikas šiemet į- 

* vyks Baltimorėje. Tai bus bir
želio 3 d. Girdėtis, kad ir phi- 
ladelphiečiai smarkiai ruošiasi 
šia,me piknike dalyvauti. Bus 
keletas ir iš Brooklyno.

Baltimoriečiai yra darbštūs 
įr draugiški žmonės. Pernai jų 
piknike ir man teko dalyvau- 

. ti. Viskas labai patiko. Visi 
turėjome puikius laikus.

-Šiemet, sako, jų piknikas 
' bus dar didesnis ir. šaunesnis. 
, Karštai raginame laisvie- 
Čius.ir visus geroį valios susi
pratusius lietuvius, ne tik Bal- 
timorės, bet ir visos apylinkės, 
šiame pirmutiniam spaudos 
piknike skaitlingai dalyvauti.

y " New Yorko komercinėje 
spaudoje labai giliai (Timese 
ant'„22 pusi.) buvo pakavota 
geg.s24 d. iš Washingtono ži- 

/ynia, dėlėj kurios turėtų pa
rausti kiekvienas nuoširdus 
amerikietis. Ten sakoma, *kad 
šiandien pat, šioje galingoje 
ir . turtingoje kapitalistinėje 
šalyje, mes turime net vienuo
lika milijonų vaikų, kurių šei
mų metinės įplaukos nepasie
kia nė po du tūkstančiu dole
rių.

Ar gali šiandien Amerikoj-e 
šeima kad ir tik iš trijų žmo
nių (tėvo, motinos ir vieno 
vaiko) nebadaujančiai pragy- 

.venti iš mažiau kaip dviejų 
tūkstančių dolerių įplaukų ?

O jeigu į to pranešimo 
smulkmenas įsigilinsime, tai 
surasime dar baisesnę padėtį. 
Suradime, kad keturi milijo- 
nai vaikų paeina iš tokių šei
mų. kurias netuyi-p.ė po tuks- 
tantį|P dolčrių įplaukų.

su
kraš-

Jokio biznio neturėti.su Ta
rybų Sąjunga, su Rytine Eu
ropa, su Kinija, pagaliau 
Indija ir visais kitais
tais, kurie biznį veda su ko
munistiniais kraštais — šau
kia mūsų šalies apsvaigę re
akciniai galvočiai.

Bet ar tie žmones pagalvo- 
* ja, kad mums be biznio su 

tais kraštais sunkiau apsieiti, 
negu tiems kraštams? Kai 
mūsų kraštas neteks marketų, 
ką veiks mūsų didieji fabri
kai, ką dirbs mūsų milijonai 
darbininkų? Ar jau jie pa
miršo baisiuosius didžiosios 
krizės laikus?

Dabar darbų turime tik to
dėl, kad nebesuskaitomi bili
jonai verčiami į apsiginklavi
mo nasrus. Bet taip amžinai 
neigus. Toji ginklavimosi be- 
pi\ftystė turės baigtis, arba 

. visa® pasaulis pražus.
^Kur tada kapitalistinė pra

monė pasidės be tokių rinkų, 
kaip Europą ir Azija?

Biznio boikotas Amerikai 
reiškia1 nei’ daufgiau, nei mai 
žiau 'kkip"saiu'inosies pjausty
mą, kad atkeršijus veidui.

■ lį> Korespondentas Hoffman 
muša Wivoga iš Europos. Jis 
rašo, kad daugelis europiečių 
yra išsgiandę Amerikos gink
lavimosi politikos. Jie bijo, 
kad visa Vakarinė Europa 
suklups po išĮaidų našta.

Kas tada? Suprantama: ka
pitalizmui bus galas.

Reikia nepamiršti, kad Ry
tinė Europa jau puikiai įrodė*, 
jog labai gražiai galima apsi
eiti be kapitalistų ir kapita- 

Jizmo.

Štai kur svetimos valstybės 
agentai. Jie sėdi Brooklyno 
njanciškonų zokono kabinete. 
Visus/ nutarimus ir instrukci
jas juanis padaro Vatikanas. 
Nė, piršto jie negali pajudinti 
be tų instrukcijų.

Darbininkas (gegužės 18 
(Tąsa šeštame pusi.)

Trečias pasaulinis karas 
būtų vedamas Amerikoje, 
pareiškė prez. Trumanas
Pasaulis būtų atgal nublokštas 
i tamsybes amžius, sako jis

Washington.— Prez. Tru
manas pokalbyje' su kores
pondentais pareiškė:

Jei kiltų trečias pasauli
nis karas, tai jau pačios 
Jungtinės Valstijos taptų 
karo lauku.

“Galima suprasti, jog čia 
įvyktų toks sunaikinimas, 
kaip kad kituose kraštuose 
per Antrąjį pasaulinį ka
rą.”

Toks karas, turbūt, nu
blokštų pasaulį atgal į tam-

Amerikonai stumia tolyn atgal 
Korejos liaudininkus ir kinus

Korėja, geg. 25.—Ameri
konai ir jų talkininkai iš
vystė jau pilną ofensyvą 
prieš Korėjos liaudininkus 
ir kinus, s&ko amerikinė ko
manda.

* Vakariniame fronte jie 
prasiveržė 4 mylias į žie
mius .nuo 38-tos paralelės, 
skiriančios Pietinę Korėją 
nuo Šiaurinės.'

Viduriniame fronte ame
rikonai atgriebė čunčon 
miestą ir žygiuoja į šiaurę

Iranas stato griežtą 
reikalavimą anglams
Teheran, Iran. — Irano 

valdžia griežtai pareikala
vo, kad anglų žibalo (alie
jaus) kompanija Irane ne 
vėliau kaip per savaitę/ pa
skirtų savo atstovus tartis 
su Irano vyriausybe apie jų 
žibalo pramonės pervedimą 
i Irano valstybės nuosavy-

Jeigu anglų kompanija 
per saVaitę neišpildys šio 
reikalavimo, tai Iranas be 
jokių pasitarimų užims an
glų žibalo įmones.

O jei anglai - amerikonai 
žibaliniai specialistai atsi
sakys tarnauti suvalstybin
tai . žibalo pramonei Irane, 
tąi jisai savo jėgomis ga
mins žibalą, kur išgalės, 
laikinai uždarant kitas jo 
gamyklas.

Sovietu muzikai laimėjo 
tarptautinį kontestą

Brussels, Belgija. — Ke
turi sovietiniai smuikinin
kai laimėjo 6,600 dolerių do
vanų per 'tarptautinį muzi
kos kontestą, suruoštą ka
ralienės Elzbietos vardu.

Pirmąją dovaną laimėjo 
sovietinis smuikininkas Le
onidas’ Kaganas; trys jo 
draugai gavo antrąją, penk
tąją ir septintąją dovanas.

W. Palm Beach, Fla. — 
Numirė Lucretia H. Nan- 
nong, 109 metų amžiaus. Ji 
iki pat mirties be akinių 
skaitė ir siuvo.

sybės amžius — jis sunai
kintų laisvę ir viską.

Todėl, sakė prezidentas, 
jis stengiasi savo planais 
išlaikyti pasaulinę taiką.

Korespondentai užklaus- 
sė, ar Jungtinės Valstijos 
neturi tiek jėgų, kad galėtų 
laimėti trečią pasaulini ka
rą be nu slinkimo ■ atgal į 
tamsybės 'amžius.

Trumanas atsakė: “Aš 
pasitikiu, bet nenoriu rizi
kuoti.” 

nuo 38-tos paralelės.
Rytiniame fronte jie pa

stūmėjo šiaurinius korėjie
čius atgal ties Pungamu.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai daugumoje vietų be 
/pasipriešinimo traukėsi at
gal; ir amerikonai per die
ną pasivarė iki 13 mylių 
pirmyn.

Jankių lakūnai skelbia, 
kad jie tuo tarpu užmušę 
bei sužeidę 800 kinų.

Įžiūrima, kad Anglija 
gal užpuls Iraną

■ Maskva. — Vakarinių ša
lių atstovai Maskvoje įžiu
rk kad Anglija gal karinė-į iingi rankų-kojų nušalimai 
mis jėgomis bandys išlaiky
ti anglų rankose žibalo 
(aliejaus) pramonę Irane.

Vakariniai diplomatai 
Maskvoje įsitikinę, kad jei
gu Anglija atsiųstų savo 
kariuomenę į Iraną, tai So
vietų Sąjunga panaudotų 
1021 metų sutartį su juo.

Ta sutartis leidžia sovie
tinei armijai ateiti į Iraną, 
jeigu bet kuri kita šalis su 
ginklais įsiveržtų į tą kraš-

Taikos reikalavimai 
eina vis daugyn

Detroit. — Carl Stellato, 
pirmininkas A u t o m o bilių 
Darbininkų Unijos skyriaus 
didžiajame Fordo fabrike, 
ir trys kiti vadovai už- 
gyrė senatoriaus Ed. John
sono rezoliuciją, reikalau
jančią sustabdyt ir užbaigt 
Korėjos karą. Skyrius turi 
65,000 narių.

Milwaukee, Wisv — Šim
tas įžymių šio miesto pilie
čių pasiuntė raginimą Se
natui užgirt Johnsono pa
siūlymą dėl taikos Korėjo
je.

Toronto, Kanada. — 20 
tūkstančių kanadiečių per 
dieną pasirašė Kanadinio 
Taikos Kongreso pareiški
mą dėl taikos.

THE LITHUANIAN DAILY

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA; $6,556;
DAR REIKIA $3,4A4

Juozas ir Elzbieta Mockaičiai iš New Jersey 
tijos paaukojo į Laisvės jubiliejaus fondą $100 ir $100 
kitiems reikalams. Jie rašo:
“Drg. Bukny!

Čia rasite čekį ant $200. Aš su savo gyvenimo drauge 
susitarėme paremti mūsų judėjimą. Kadangi mudu 
abu dirbome darbininkiškame judėjime visą savo gy
venimą, mūsų geriausią laiką ir gražiausias dienas pra
leidome vien tik judėjime, tai ir dabar, kada mūsų 
sveikata yra pašlijus, negalint daug dirbti su kitais, tai 
norime bent finansiniai padėti. Prašome $200 pada
linti sekamai:

Liaud. Balsui, Kanadoj, prenumer. už 2 metus $7.00
Literatūros Draugijai ... • •............................ 15.00
Dienraščiui Vilniai, Chicagoj ... • •............... 50.00
V. Andrulio gynimui ir bendrai civil, teisių 28.00 
Dienraščiui Laisvei, proga 40 metų sukakties 100.00 

Linkime viso gero,
Katilių Mockaičiai.”

Kaip matome, tad didelė ir nuoširdi auka! Širdin
giausiai tariame ačiū Mockaičiams už taip gražią 
auka!

Prie progos norime prašyti visų demokratinių lie
tuvių lankytis i Laisvės paramai rengiamus piknikus.

Sekmadienį, birželio 3 d., Baltimore, Md., įvyks pik
nikas. Jis bus Slavų Parke. Parkas labai gražus ir 
tinkamas iš visur privažiuoti. Iš Philadelphijos va
žiuos busas, kuries išeis sekmadienį 9 vai. ryto, nuo 
1’218-20 Wallace St. Ten bus svečių ir iš kitur. Da
lyvaukite! Laisvės Administracija

Jankiai nukentėjo 141,955 
nelaimes korėjiniame kare

Washington. — Apart pa
skelbtu 69,276 kariniu ne- 
laimių, kurias amerikonai 
nukentėjo per mūšius Korė
joje, atsitiko* dar 72,679 ki
tos nelaimės — ligos, pavo-

ir tt., sakė generolas Omar 
Bradley, karo štabu vadas, 
liudydamas senatiniam ko
mitetui. Taigi korėjinės ne
laimės palietė' viso 141,955 
amerikonus. '

Tiesioginėmis karinėmis

T rumunas prašo dar 9 bilionų, 
500 milionų dolerių svetimiem 
kraštam kovai prieš komunizmų

_____J......... -

Washington. — Preziden- 
tas\ Trumanas ketvirtadieni 
kreipėsi į . Kongresą, kad 
tiesiogiai paskirtų $8,500,- 
000,000 svetimiems kraš
tams ginkluoti ir medžiagi
niai stiprinti prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistinį ju
dėjimą per metus. Kartu 
jis prašė leisti tam “rei
kalui” paskolinti bilioną do
lerių iš valdinio Eksporto- 
Importo Banko.

Prezidentas siūlė:
Paskirti draugiškiems A- 

merikai kraštams $6,250,- 
000,000, už kuriuos jie pirk
tų tankus, lėktuvus ir Įeitus 
ginklus iš šios šalies, ir su
teikti jiems $2,250,000,000 
piniginės paramos;

Duoti $555,000,000 kari
nės ir $375,000,000 medžia
ginės paspirties įvairiem 
Azijos kraštam — čiang 
Kai-šeko kinam tautinin
kam Formozos saloje, fran- 
cūzų karui prieš Vietnamo 

nelaimėmis Bradley laikė 
tiktai užmuštuosius, sužeis
tuosius ir be žinios dingu
sius amerikonus per pačius 
mūšius. Prie to jis nepri
skaito daugelį, kuriems mū
šių fronte taip nušalo są
nariai, kad turėjo būti nu
pjauti.

Gen. Bradley taipgi sakė, 
didžioji dauguma tų, ku
riuos ištiko vadinamos “ne
karinės nelaimės,” paskui 
buvo grąžinami.į pareigas.

liaudininkus Indo - Kino j e, 
Anglijos karlii prieš Mala- 
jos patriotus ir kovai prieš 
komunizmą kitose Azijos

Suteikti $540,000,000 pa
ramos prieš komunizmą 
Turkijai, Graikijai, Iranui 
ir kitiems Vidurinių Rytų 
kraštams. z

MacArthiiro planai laimėjo, 
sako Literatūros Laikraštis

Maskva. — Kad Jungti
nių Tautų seimas uždrau
dė gabenti Kinijai naudin
gus daiktus, tai reiškia, kad 
generolo MacArthuro poli
tika laimėjo, — rašo sovie
tinis Literatūros Laikraš
tis.—Tas uždraudimas kar
tu yra visiškas Anglijos pa
sidavimas Amerikai.—

ORAS.—šilčiau ir dalinai laike savo pardavinėjimą.
• ii Z Z i T • • *■apsiniaukę. nuo “standų.”

vals-

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Gen. Bradley sako- Amerika
■ v‘ '

daugiau prižadėjo, negu
ji turi karinių jėgų
Atlanto paktas dar neatlaikytų 
vakarines Europos nuo rusų

Washington.—Generolas 
Omar Bradley, visų karinių 
Amerikos štabų galva, sa
kė:

Amerika yra pasižadėjus 
apginti daugiau šalių, negu 
ji pati dabar turi ginkluotų 
pajėgų.

12 Atlanto pakto kraštų, 
tarp jų ir Jungtinės Valsti
jos, negalėtų sulaikyti Ru
sijos nuo vakarų Europos, 
jei dabar karas kiltų. Bet 
vis tiek Amerika “gerai pa-

Vėl atidėtas korimas 
7 nacių kriminalistu
Washington. — Federalis 

apskrities teisėjas Walter 
M. Baštian dar 5 dienom 
atidėjo korimą septyniom 
naciapi Vokietijoj, nu1 
smerktiem už tūkstančių 
žmonių išžudymą koncen
tracijos stovyklose.

Pats , valstybės.^ depart- 
mentas reikalavo. atidėjimo. 
Kitaip, jie būtų buvę, pa
karti vidunaktyj iš ketvir
tadienio tį penktadienį.

T --------------- ----- ------ --- - ZAmprdra zinolii pirmininkas mažosios trijųAmeriKa suiaiKe angių asmenų komisijos, kuri da-
karą prieš .Iraną

—--- bv ;
London. — Anglų valdi

ninkai sakė, Anglija plana
vo tuojau panaudoti gin
kluotas jėgas prieš Iraną. 
Bet Jungtinės Valstijos at
kalbėjo Angliją nuo to. Tai
gi Anglija dar atidėjo karo 
veiksmus prieš Iraną.

Tačiaus, Anglijos valdžia 
ketvirtadienį įsakė 4,500 
savo parašiutistų (oro kar
eivių) per tris dienas prisi
ruošti skridimui į tokią vie
tą Viduriniuose Rytuose, iš 
kur jie galėtų greitai per
lėkti į Iraną.

Airiai vėl metė bombą j 
Anglijos atstovybės rūmus

Dublin, Airijai — Du ai
riai paleido bombą- į. An
glijos atstovybės rūmus 
Dubline, Airijos sostinėje,; 
,ir persišaudė su atstovybės 
sargais. Nėra pranešimo,, 
ar bet kas sužeista. . • • ’ •

Policija rado lapelius su 
įspėjimu: “Ši bomba yra 
persergėjimas Anglijos ka
raliui ir karalienei, kad Ne
drįstų Airijon atsilankyti, 
jeigu nori gyventi.”

Tai jau antra pastaruoju 
laiku mesta bomba į An
glijos ambasadą Dubline.

Laikraščių protestas prieš 
cenzūrą Kolombijoj

Bogota, Kolombija.
| krašto valdžia įvedė laik
raščiam cenzūrą. Dėl to 
protestuodami, . laikraščiai 
EI Tiempo ir El Liberal su

Šio
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darė,” suorgani z u o d a m ai 
Atlanto šalių karinį sąryšį 
ir padėdama joms apsigin
kluoti prieš Sovietus, pa
reiškė gen. Bradley Senato, 
komitetui, pridu r d afti a s 
kad:

Kariniai Amerikos vadai 
priešinsis priėmimui Kini
jos Liaudies Respublikos į 
Jungtines Tautas mainais 
už taikos padarymą Korė
joje. i

Jei Korėja patektų į prie
šingas rankas, tai padidėtų 
komunistinis pavojus Japo
nijai, pastebėjo gen. Brad
ley.

Jis liudijo, kad generolo' 
MacArthuro planai būtų 
galėję įstumti Ameriką į 
trečią pasaulinį karą, o 
prez. Trumano valdžia “to 
nenori.” Todėl MacArthu- 
ras ir pavarytas iš Tolimų
jų Rytų komandos.

Pasitraukė McCarrano 
tardymų pirmininkas
Washington. — Pasitrau

kė Charles M1. LaFollette, 

rė ‘kvotimus Komunistų 
Partijai pagal McCarrano 
įstatymą. Šis įstatymas rei
kalauja, kad Kom. Partija 
užsiregistruotų kaip “neiš
tikima valdžiai.” LaFol
lette pasitraukdamas užda
rė kvotimus iki birželio 4 d.

Jis pareiškė, jog:
Valdžios advokatas Wm. 

Paisley padarė suokalbį su 
komisijos nariu P. C. Bft)W- 
nu ir su samdytais šnipais, 
kad surastų Komunistų 
Partiją “neištikima” ir per
duotų tokį sprendimą pilnu
tinei McCarrano komisijai 
patvirtinti.

J. Zack Kornfederis ir ki
tas valdžios samdytas šni
pas atsisakė atsakyt į pir
mininko LaFollette’o stato- * 
mus klausimus.

• ' Paisley ir jo liudytojai el
gėsi kaip pirmininko nie
kintojai.

Pilnatinės komisijos pir- / 
mininkas Seth Richardson 
daro spaudimą LaFollet- 
te’ui, kad atšauktų savo pa
sitraukimą.

Republikonai reikalauja 
karinių Indijosmedaagu
Washington. — Republi

konai būtinai reikalauja, 
kad Indija pristatytų Ame
rikai gana daug atominės 
monazito medžiagos ir man
gano — mainais už siūlo
mą Indijai $190,000,000 pa
skolą. Indija už tą paskolą 
pirktų iš Amerikos grūdus 
badaujantiems savo žmo
nėms.

Manganas yra reikalin
gas ginkliniam plienui pa
stiprinti. .>
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ITALIJOJE IR FRANCŪZIJOJE
MIESTŲ SAVIVALDYBIŲ rinkimai Italijoje įvyks 

vytoj, gegužės 27 d.
.Ligi šiol nemažame Italijos miestų ir miestelių skai

čiuje miestų tarybose buvo dauguma komunistų ir kai
riųjų socialistų atstovų. Taigi tuose miestuose ir ad
ministraciją sudarė šitų partijų žmonės.

Kaip bus po rytdienos rinkimų, nieks negali pasakyti. 
Vienas aišku: rinkiminė kampanija yra aštri. Jon me
tė visas savo jėgas ir Vatikanas, kuris, einant Italijos- 
Vatikano sutartimi, neturėtų kišti savo nosies į Italijos 
vidujinius reikalus.

Italijos darbo žmonių masėse tebeviešpatauja skurdas 
ir vargas; virš 2,000,000 žmonių yra nedarbo lauke; 
kiti dirba tik dalinai.

. Italijos kapitalistai ir feodalai - dvarininkai sirpsta 
pertekliuj, o masės darbo žmonių,—darbininkų ir smul
kiųjų valstiečių,—velka vos bepakenčiamą jungą.

Italijos komunistų partija tebėra tvirta, didelė, ne
žiūrint to fakto, kad prieš tūlą laiką keletas “vadų” 
apleido jos eiles ir prakeikė tai, ką pirmiau, atsieit, 
gerbė.

Tuomet, atsiminkime, amerikinė stambioji spauda 
skelbė, rėkė, jog pasitraukimas keleto “žymių žmonių,” 
komunistų partijai užduos didžiausią smūgį.

Bet' šiandien kiekvienam yra aišku, jog taip nebuvo,— 
partija tebėra didelė, tvirta, idėjiškai kur kas pajėges
nė, negu būvo pirmiau.

Tą patį galima pasakyti ir apie socialistų (kairiųjų) 
partiją, kuri veikia bendrame fronte su komunistais.

Buržuazija pranašauja komunistams rinkimuose pra
laimėjimą. . Ji tai daro, pasiremdama tuo faktu, kad mi- 
aąi amerikiniu dolerių yra švaistomi propagandai už 

cines partijas, už jų kandidatus.
Netolima ateitis parodys, kaip ten bus.

.IŠGYVAVUS PENKERIUS METUS, Francūzijos 
parlamentas baigė savo darbus, skirstosi.

’.Šių metų Ųirželio mėnesio 17 dieną Francūzijos žmo
nės rinks naują parlamentą, — rinks pagal naują įsta
tymą, kurį šis parlamentas praleido.
' Einant naujuoju įstatymu, tik Paryžiuje paliekama 
propoteinč reprezentacija, — kituose departmentuose 
(apskrityse) ji tampa panaikinta. O tai daroma tam, 
kad neprileisti komunistams ir vėl turėti didžiausią 
skaičių savo deputatų parlamente, kaip gurėjo užsidariu
siame parlamente.

Francūzijoje ruošiama dirva diktatūrai, ruošiama dir
va degaullistams laimėti.

Socialistai, liberalai ir kitokie, atsiminkime, visuomet 
taip darė—geriausias tam pavyzdys prieškarinė Vokieti
ja.: jie neva kovoja prieš komunistus, bet iš tikrųjų, ne
tiesiogiai, remia fašistus. Taip Vokietijos social-demo- 
kratai pavedė kraštą Hitleriui. Panašiu keliu socialistai 
eina Francūzijoj, padėdami degaullistams.

ŽMONĖS NEINA Į 
JŲ SPEKTAKLIUS

Montrealio kardelininkų 
laikraštis verkia:

Montrealy lietuvių mes 
skaičiuojame apie 8, o gal 10 
tūkstančių. Bent senieji atei
viai skaičiuodavo'6,000. Nau
jų ateivių bus apie 3,000. Vi
sokiu atvėju; jeigu ne 8 arba 
10 tūkstančių, tai vis dėlto 
lietuvių Montrealy yra neabe
jotinai tūkstančiai. Ir ką gi?

■Buvo iš Amerikos atvykę 
ne eiliniai koncertantai, o 
publikos susirinko per 200. 
Buivo atvykę didieji mūsų lie
tuviškojo, žodžio meisteriai — 
B. Brazdžionis, A. Gustaitis ir 
II. Kačinskas, o publikos susi
rinko tiktai 250.

Kyla klausimas, ar buvo 
tiek žmonių susirinkę, kiek 
kardelininkų laikraštis su
skaičiuoja? Turime atsi
minti, kad “N. Lietuva” 
mėgsta pameluoti.

Kad žmonės neina į jų 
pramogas — aišku. Ko jie 
ten eis? Ar tam, kad iš
girstų niekinant tarybinę 
Lietuvą, jų gimtąją šalį, jų 
tėvų šalį?

Pagaliau žmonės žino ir 
tai (dar nepamiršo): kry
žiokai puola., nikietuoja, 
asilų balsais žvengdami 
progresyvių žmonių kultū
rines pramogas, tai kodėl 
jie, žmonės, turėtų remti 
baublių, nekultūringų rėks
nių, smetoniškų utėlių užės- 
tus (anot Keleivio) gaiva
lus ?

Iš PARYŽIAUS ATEINA ŽINIŲ, kad degaullistai ve
dą slaptas derybas su amerikiečiais. Jie nori amerikie
čių kapitalistų paramos; jie nori pagrobti Francūzijos 
vairą į savo nagus.

Yra' sakoma, jog generolas De Gaulle jau yra susi- 
. taręs su kai kurių departmentų policijos viršininkais dėl 
pagrobimo valstybės vairo jėga, jei reikės.

Amerikos kapitalistams De Gaulle, sakoma, yra pa- 
žadėjęs: kai jis valdys Francūziją, komunistinė partija 
ten bus pavaryta pogrindin, Darbo Unijų Konfederacija 
bus ų^dąrytą; būsią viskas atlikta, kaip Ispanijoje!

Galimas daiktas, kad De Gaulle ryšis durti respubli
kai- nugaron ir diktatorinėmis priemonėmis valdyti 

•Francūziją. .
j Tai gerai‘žino komunistai ir pastarieji, aišku, darys 

viską, kad tai neįvyktų.
| . Francūzijoje gali kilti civilinis karas.

Jei generolas De Gaulle su savo šalininkais sieksis 
vartoti smurtą, Francūzijoje greitoje ateityje gali būti 
visko.

HARRY POLLIT APIE 
TAIKOS IŠSAUGOJIMO 

į REIKALĄ
*

Šiių metų balandžio mė
nesio viduryj Londone įvy
ko Britanijos komunistų 
partijos vykdomojo komite
to posėdis, kuriame vy
riausią pranešimą padarė 
tos partijos generalinis se
kretorius, Harry Pollit. Lie
tuvos žinių agentūra -Elta 
pateikia platesnių duome
nų apie tau ką Pollit sakė 
apie taikos išsaugojimo rei
kalą.

Pasak Eltos:
Pereidamas prie kovos už 

taiką klausimo, Politas pažy
mėjo, kad dar ne visi pilnu 
mastu suprato, kiek rimtas 
yra naujo karo pavojus, ir 
kad reikia darbais parodyti, 
jog karas nėra neišvengia
mas. Užsienio reikalų minis
trų pavaduotojų Paryžiaus 
pasitarime Vakarų valstybės 
deda visas pastangas, kad ne
leistų susitarti dėl tokios dar
bų tvarkos, kuri įpareigotų 
jas apsvarstyti klausimą dėl 
Vokietijos remilitarizavimo. 
Nepaisydamos to, kad Tary
bų Sąjunga padarė labai rim
tas nuolaidas, jos nepanorėjo 
ne kiek nusileisti.

“Tai, — pareiškė Politas,— 
rodo visam pasauliui, kas nori 
taikos, o kas nori karo. Tai 
rodo taip pat, kad Vakarų 
valstybės, ir ypač Jungtinės 
Valstybės, yra kupinos pasi
ryžimo apginkluoti Vakarų 
Vokietiją.” “Karui, — toliau 
pasakė Politas, — galima už
kirsti kelią išvystant masinius 
veiksmus, su kurių pagalba 
pavyks primesti taiką karo 
kurstytojams.”

Pažymėjęs, kad pasauli
nis taikos šalininkų judėjimas

pasiekė milžiniškus laimėji
mus, Politas pabrėžė, kiek 
'svarbu išvystyti kovą už taiką 
Anglijoje. Jis pareiškė, kad, 
jeigu Anglija prisidės prie 
taikos jėgų, amerikiniams ka
ro kurstytojams nepavyks į- 
vykdyti savo- planų. “Mes vi
suomet turime atminti rimtąjį 
perspėjimą, kurį padarė drau
gas Stalinas savo pasikalboji-

i me su “Pravdos” korespon
dentu : “Taika bus išsaugota 
ir sustiprinta, jeigu tautos pa
ims taikos, išsaugojimo reika
lą į savo rankas ir gins jį iki 
galo. Karas gali tapti neiš
vengiamu, jeigu karo kursty
tojams pavyks apraizgyti me
lu liaudies mases, apgauti jas 
ir įvelti jas į naują pasaulinį 
kara.”v

-------- - I , , --------- -------—

BAČKELĖ VYNO 
POPIEŽIUI

Marijonų dienraštis Čika
goje išspausdino paveikslą, 
parodantį, kaip popiežius 
priima Italijos moterį, kuri 
atnešė jam dovanų vyno 
bačkelę.

Pasirodo, kad ir popiežius 
Pijus XH-tasis neišspjauna. 
“BAISIOSIOS ^JIENOS” 
—KAM?

Čikagoje, Bruklyne ir ki
tur lietuviškieji kryžiokai 
minės birželio 15 d.

Jie tą ir kitas birželio die
nas vadina “baisiomis die
nomis.” Skaitytojas supras, 
kodėl jie jas taip vadina— 
tomis dienomis (11940 me
tais) pabėgo iš Lietuvos 
Antanas Smetona ir Lietu
voje žlugo smetonizmas.

< Taigi “baisiosios dienos” 
baisiomis buvo ne Lietuvos 
liaudžiai, ne lietuvių tautai, 
o smetonininkams, veltė
džiams, savanaudžiams, lie
tuvių tautos priešams.

Dabar jie, susibūrę, ban
dys apverkti, gailėtis anų 
gerųjų laikų, kai jie Lietu
vą engė, na, ir gailėsis už 
savo griekus.

Beje, mes manome, kad 
kryžiokai ir šiemet ragins 
Amerikos lietuvius birže
lio 15 dieną pasninkauti.

Spjaukit į tai!

NORI, KAD LIETUVA 
BŪTŲ BOMBARDUOTA j

Tūlas lenkų dipukų žur
nalistas Londone, Cat-Mac- 
kiewicz, ragina pabėgusius 
iš savųjų kraštų “visuome
nės atstovus,” kad Jie pra
šytų Amerikos valdžios, iš
kilus pasauliniam karui, 
nebombarduoti atominėmis 
bombomis Lenkijos,/ Pabal
tijo kraštų, Rumunijos, 
Vengrijos ir Čechoslovaki- 
jos.

Sandaros redaktoriui tai 
nepatinka. Girdi, “pasiūly
mas savaime yra geras, bet 
vargiai ar jis būtų priim
tinas. ..”

Taigi Vaidyla (Sandaro
je iš š. m. gegužės 18 d.) 
stoja už tai, kad. atominės 
bombos būtų leidžiamos ir 
ant Lietuvos.

Gerai, kad jis atvirai pa
sisako !

Bet tai parodo, jog len- 
kas^ net ir fašistas, turi 
daugiau žmoniškumo, negu 
lietuviškas sandarietis!

DEL MŪŠIŲ KORĖJOJE BAIGIMO
GENEROLAS OMAR BRADLEY, kalbėdamas sena- 

tiniame komitete, praėjusį trečiadienį pareiškė, jog 
Jungtinių Valstijų vyriausybė neturi tikslo išmušti iš 
Korėjos komunistines armijas — šiauriečiu ir kinų ar
mijas. Mūsų krašto vyriausybės tikslas Korėjoje, sakė 
generolas, yra tokis: parodyti priešui, jog kariauti ne

sverta. .
Tai įdomus ir svarbus pasakymas.
Atsiminkime: kadaise buvo mums skelbta, jog mūsų 

armijos-tikslas Korėjoje yra tokis: išmušti komunistus 
ir visą Korėją pavesti valdyti liaudies priešui, Syngman 
Rhee ir jo klikai.

MacArthuras ryžosi eiti net ir į Mandžūriją.
Jeigu, mūsų krašto tikslai Korėjoje yra tokie, kokius 

apibūdino generolas Bradley, tai kam iš viso ilgiau ka
riauti?

Kodėl nebaigti mūšiai dabar, kai abiejų pusių armijas 
skiria 38-toji paralelė?

Kam žudyti daugiau žmonių?
New Yorko Timeso korespondentas, Mr. Hamilton, 

skelbia: Tarybų Sąjunga siūlanti,—netiesiogiai, per ki
tas valstybes siūlanti,—baigti Korėjoje mūšius.

Senatorius Johnsonas siūlo baigti Korėjoje mūšius.
Indija siūlo baigti Korėjoje mūšius.
Amerikos liaudis nieko daugiau netrokšta taip, kaip 

Korėjoje mūšių baigimo.
Tai kam delsti?

Laisves Jubiliejinis Numeris
LAISVES JUBILIEJINIS NUMERIS išeis šių 

metų liepos men. 14 dieną. Jis bus padidintas; tilps 
įvairių, svarbių istorinių straipsnių; bus iliustruo
tas.

Prūšome mūsų bendradarbius rašyti jubiliejiniam 
Laisvės numeriui straipsnių.

Visi raštai, skiriami jubiliejiniam numeriui, turi 
pasiekti redakciją su birželio mėnesio pabaiga arba 
anksčiau. *

Jei pasitaikytų taip, kad visų bendradarbių raš
tai netilptų jubiliejinėje laidoje,—jie tilps sekamuose 
Laisvės numeriuose.

Prašome siųsti sveikinimus!
Atžymėkime Laisvės 40-tąjį gimtadienį gražiai, 

ryškiai.
Gaukime naujų Laisvei prenumeratorių!

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

nai, n u s.ip, i r k ę. biblįjįas, 
džiaugiasi, kad rūkymui 
daug pigiai! dpsieina bibli-’ 
nė popiera, negu specialė 
papirosinė. 1 y į

Taigi ir vieni ,ir kiti laiihi.

Lancaster, Ohio, iš apuš-, 
talų bažnyčios pavogė 500 
svarų bronzo varpą.

Išrodo, kad ir šventieji 
savo įstaigų negali apsau
goti nuo svietiškų vagių. '

Fitchburg, Mass., dažyto
jas užbaigė policijos patal
poje darbą. Ir tuo jaus ap
sižiūrėjo, kad jam dingo 
čirškynė (sprayer) -ir trys 
galionai dažų (paint). • ,..

Matomai, geriausia vagių 
prieglauda policijos pasto
gėse. > ; 6

♦ PASTABOS
Anglijoje patvarkyta, kad 

karalius ir jo šeima nepri
valo skristi sykiu viename 
orlaivyje. Mat, jeigu įvyk-’ 
tų nelaimė, tai visi sykiu 
žūtų ir tuomet karališkoji 
socialistinė valdžia pasilik
tų našlaitė, be karaliaus.

Bet štai, šiomis dienomis 
karalius, jo žmonelė ir du
krelė įsirioglino į vieną or
laivį ir iškilo padangėn, ne
paisydami drausmės. Kara
lius prasižengė prieš įsta
tymą.

Veikiausiai jis mato, kad 
pasaulyje jau baigia nykti 
karališkoji veislė, tai ir ne
paiso, jeigu ir jis su visa 
šeima galą gaus.

“Amerikoje” skaičiau, būk 
“Prancūzai Indokinijoj pa
gerino savo padėtį.”

Kad “prancūzai” ten pa^ 
gerino savo padėtį; tai nie
ko nereiškia. Pirmiausia 
jie turi pagerinti Indokini- 
jos gyventojų padėtį, jei 
nori, kad gyventojai prieš 
juos nekiltų.

“Amerikos” No. 3 tūlas 
Tomas Žiūraitis rašo apie 
Kristaus vynuogyne darbo 
paskirtis ir atlyginimą. Ten 
darbininkai dirbdavę nuo 
ryto šeštos iki vakaro šeš
tos valandos, gaudami po 
denaru. V ,

Jeigu taip, tai šventraštis 
meluoja, būk Kristus, beve- 
seliodamas Kanos Galilėjo
je, vandenį pavertė vynu. 
Jeigu jis turėjo vynuogyną, 
jeigu ten dirbo daug darbi
ninkų, tai jis turėjo ir vy
no, kurį pristatė veselnin- 
kams.

“Vienybėje” tūlas Dr. J. 
Paj ausis ,rašydamas iš A- 
laskos, uždėjo antraštę: 
“Pasikalbėjimas su savimį.”

Hm... Kada žmogus pra
deda pats su savimi kalbė
tis, tai visi žino', kokia ne
laimė jį patinka ir kur jis 
tuomet atsiduria...

“Vienybėje” tūlas D. Dar- 
ginčius, kuris sakosi pikie- 
tavęs “Laisvės” jubiliejinę 
pramogą, vis skaitęs ir 
skaitęs einančius dalyvius 
ir galėjęs suskaityti net iki 
30-ties.

Vokiečių gamtininkas He- 
kelis savo knygoje nurodo, 
kad necivilizuota varna su
skaitanti iki penkių. Taigi 
D. Darginėms daug toliau 
nužengė nuo varnos proto, 
jis suskaitė iki 30-ties.

Mat, ką reiškia civiliza
cija!

na šnipų ir per tai gali mū
sų šalį pražudyti.

Kad Jungtinė^ Tautos 
prives mūsų šalį prie ban
kroto, aš pilnai tikiu. Juk 
jeigu mes visų tų šalių, ku
rios dabar pagal Amerikos 
muziką šoka kadrilių, ne- 
šersime ir jose’ savo ka
riuomenės neužlaikysime, 
jos sustos šokę...

Dešimts metų atąąl atvy
ko Amerikon pabėgėlis nuo 
komunistines valdžios esto- 
nietis Wįlliam Zimdin. Ap
sigyveno Santa Barbara, 
Gal. :
71 metų, numirė. Jis paliko

Kada New York*) teigėjas . 
Leibowitz atvyko. į Miami, 
Fla., tai čia jam buvo su
rengtos prakalbos/ Spau
da labai plačiai garėfrio ir' , 
kvietė kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. Vietos' teisėjas, 
perstatydamas' Leibowitzu,’’ 

[pasakė: “The’ greatest' 
criminal lawyer in history \ 
of this nation.” Publics,A
kaip ta pati spauda prane
šė, buvo arti trijų šimtų,,

Mat, Leibowitz kalbosJ^e- 
ma buvo — kaip panaikinti 
kriminalizmą, ’ kuris čia, 
knibždėte knibžda, todėl ir 
prakalbos , nepasekmingos. 
Jeigu • tema būtų , buvus, 
kaip kriminalizmą praplės^ 
ti, tuomet būtų tūkstanęiau 
atsilankę... ,

švenčioniškis
• . • ' .» ' f \ J < 4 . •
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vieną milioną dolerių šelpi- Gamybinė praktika broliškose
respublikose , i

............... Kaunas/ Gamybinės 1 prakti- 
iioną dolenų savo šeimai ir |<oš me(.u Politechnikos' instittP-' 
giminėms..............................; 1 to : studentus kalima iutikSi ne’
Tai matote, kaip tą “varg- Jik Tarybų! Lietuvos įmonėwir 

šą” komunistai nuskriaudė J statybose, bėt ir kitose Tarybų' 
Dešimtį metusią išgyvenęs (šalies vietose. Maskvoje, i*r- 
iš atsivežtų pinigų, paliko 
tik... du milionus dolerių.

mui pabėgėlių iš komūhistų 
valdomų šalių ir vieną mi-

Detroite tūlas Sebastian 
Moceri pasibudavojo pastum
tą — degtinės,. alaus ir vy
no pardavyklą. Bet apsi
žiūrėjo, kad negali pardavi
nėti, nes arti bažnyčios. 
Tuomet jis ve kaip išrišo 
klausimą: už $40,000.00 nu
pirko bažnyčią ir pavertė 
ją degtinės sandėliu.

Gal parūpi jonai ir dau
giau naudos turės iš degti
nės sandėlio, negu iš bažny
čios. ..

Biblistų organizacija su
sirūpino Japonijos gyvento
jų sielomis.
apie 300,000 krikščionių, bet 
biblistai pasiuntė Japonijon 
10 milijonų biblijų!

Dabar biblistai džiaugia
si, kad
biblijas, 
ant

Leningrade, Urale, Vidurinėje 
Azijoje, lUkrairiojė ir ti. " ’ •

Instituto mechanikos Jakui-' 
tete buvo surengta mokslinė 
konferencija gamybinės prak

tikos klausimais.
Diplomantė J. žadeikaitę sa

vo pranešime “Gamybinė prak- • 
tika Monino kombinate prie
Maskvos” supažindino klausy

tojus su šio stambaus vilnonių * 
audinių kombinato darbu, so
cialistinių lenktynių organiza
cija. j

Leningrado maisto pramonės 
įmonėse praktikavosi P. Var
nele. Apie tai studentas papa
sakojo savo pranešime. A. Zi
karaitė supažindino konferen-

japonai

Ten randasi

kurios
nor iai perka
spausdintos

cijos dalyvius su Jaroslavlio 
automobilių gamykla.

Svarbius pasiūlymus garny- i 
binės praktikos .turiniui paj$^ 
lintį pateikė studentas A. 
nys. Konferencijos darbus 
bendrino fakulteto dekanas 
doc. Milenskis. A. Ivanauskas^' 
- - - - ' /,------------- - - —• - - - - • - { '

popietos o japo

Įžymusis mokslininkas Albert Einstein šnekasi su Iz
raelio premjeru David Ben-Gurion. Izraelio - premje-. 
ras čia pribuvo gauti nuo Amerikos žmonių $5OO,OOO,sTx 
000 paskolą formoje valstybinių bondsų.

Kongresmanas John E. 
Rankin reikalauja, kad A- 
merika pasitrauktų iš Jung
tinių Tautų, nes ten esą pil- 2 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštad., Gegužės--May 26, 1951
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PASIRODĖ NAUJAS KŪRINĖLIS

Gegužes 13-tą lietuvių scenoje pasiro
dė naujas kūrinėlis, dviejų aktų operete, 
Vadinama, “Sudrumsta Širdis.’’ Ją vai
dino Aido ir Sietyno chorai, vadovybėje 
Mildred Stensler, Frank Balwood (Bale-

gužėlę, baltą gražią lelijėlę ir tuoj pa
mylėjau, ir vesti- norėjau.” Gerai, bet 
antrame posme jau, tarsi, pašiepdamas 
Nastutę, Pranas traukia, “Kaip tik akys 
išvydo, ji man tuoj širdin įkrito.” Čia

Up

K 1 ■ f ’Kokį kitą tikįįą ar idėją porėta į išreikš j 
ti, autorius veikale nepasako. Veikalėlis 
trumpas, tai kodėl Nastutės motina, 
Šarkienė, nieko neturi veikti, pasakyti? 
Motina su dukra gali duoti gražaus vai
dinimo. Pagalinus, Tamošius tik atsi
randa ir prapuola, jokio ryšio su veika
lu jis neturi. Jis tik primena šešėlį, pa
imtą iš kito autoriaus veikalo.

Dainos, jei jos nėra originalės, nėra 
veikalo dalis, tai geriau, kad jos būtų vi
same pilnume liaudies dainos. Savaip 
perrašytos, liaudies dainos tik susidar
ko, netenka grožio. Kas yra vertingiau
sio “Sudrumstoje Širdyje,” tai muzika. 
Kuomet trumpame veikalėlyj yra dai
nuojama virš 12 dainų, tai tas jį pada
ro publikai priimtinu.

Beje, operetės leidėjais yra patys au
toriai. Norintieji ją vaidinti, gali 
kreiptis į Joną Jušką ar Franą Balwood.

Svečias.
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By Mildred Stensler
“SUDRUMSTA ŠIRDIS”—

Well Received.
It is always quite’ an event when a 

brand new operetta is unveiled for the 
first time. Everyone connected with the 
business of the performance is jumpy 
and apprehensive when the big day fi
nally arrives.

<>
Such a day was May 13. But, by the 

time the final curtain came down, we 
knew a new operetta had been accepted. 
“SUDRUMSTA ŠIRDIS” now joins the 
exalted ranks of original Lithuanian 
operettas. .

SKAITYK 
ir 

MOKYKIS
TSRS driežai. Be paprasto - 

jo driežo, TSRS šiaurėje daž
nai pasitaiko vadinamasis gy- 
vavedys driežas, o toliau į 
pietus —stambus žaliasis drie
žas. Gyvavedys driežas pa
prastai nešioja kiaušinėlius 
dėtyse, kol išsivysto gemalas. 
Deda jis kiaušinėlius tuo me
tu, kai jau pradeda iš jų kal
tis jauni driežiukai, šitokiu 
būdu gyvavedys driežas prisi
taikė gyventi šaltame klimate,

vičiaus) ir Jono Juškos. Publika, kaipo 
savų menininkų darbą, įvertino gana 
šiltai. Kurie tikėjosi ko aukštesnio, gi
lesnio !is veikalo,’žinoma, kritikavo.

Į I ‘ ’

Operetė trumpa, jos Vaidinimas nesi- 
tęsė nei pusantros valandos. “Sudrums
tos Širdies” tekstą (libretą) parašė Jo
nas Juška. Ant jo gula ir atsakomybė 
už tai, ką operetė kalba, dainuoja,, jos 
idėją ir turinį. Franas Balwood sukūrė 
muziką ir jis padarė veikalėlį operete.. 
iOpę^tėje yra apie 12 muzikos kūrinių. 

y Franas Balwood pasirodė puikiai kaipo 
kompozitorius. Jam galima tik palinkė
ti tižiau tęsti muzikos kūrybinį darbą.

Rašančiam šiuos žodžius susipažinti 
su nauju kūrinėliu teko iš to, kas buvo 
rašyta, duota ištraukų, veikalą rekla
muojant ir sekant pirmąjį perstatymą. 
Žinoma, kaip ir kiekvienas kūrinys turi 
trūkumų, silpnesnių pusių, taip ir “Su
drumsta Širdis” nuo jų neliuosa. Kūry
binės sielos, organiškumo, literatinio ap
dirbimo jai, rodos, daugiausia trūksta.

Sunku duoti literatinį pavadinimą 
šiai- operetei. Komedija, drama ar tra
gedija ją pavadinti negalima.- Veikla 
sūkasi apie Nastutę ir jos du vaikinus.1 
Nastutė myli Joną, o Jonas Nastutę, 
bet kaip Jonas, taip ir Nastutę nepasi
sako vienas kitam. Ateina svečias, jau
nas gražus vaikinas, ūkininkaitis Pra
nas,. Jis iš .pirmo* pasimatymo pamylsta 
Na^mtę ir jai pareiškia savo meilę. To
dėl Nastutės širdis “susidrumsčia.”

Pįrmas veiksmas susidaro iš Nastu
tės,' Prano ir Jono dainų ir pasikalbėji
mų, choras pasirodo tik 'antrame akte. 
Dialoguose dr, dainose daug kalbama apie 
rfieilę, apie širdis. Vienok tikros meilės

Prano širdis pavaizduota ne kaipo jo or
ganizmo dalis, bet kaipo koks maišas,’ 
.kųrin merginos krinta. O dar toliau 
Pranas dainuoja apie Nastutės ’“švel
nias, meilias jos lūputes ir jos mėlynas 
akutes.” Bet tos lūputės nesužavi Prano, 
o ,tik jo “širdį veria”! Vadinasi, “švel
nios lūputės” jau virto kokiu tai durtu
vu. Ir jei švelnios lūputės jo “širdį ve
ria,” tai kaip jau jos gali “meilės džiaug
smą tverti”? Iš tokios meilės pavaizda
vimo išeina meilės pajuoka, nes čia nėra 
logikos.

Prano ir Nastutės duete, ji dainuoja 
“Oi tu, bernužėli, ką tu padarei, kad ma
no galvelę tu taip apsukai?’’ Bet sekan
čiame sakinyje jau, girdime: “Ir dabar 
gi liūdi sudrumsta širdis, ir vis dar ne
žino, ką veiks, ką darys.” Čia jau širdis 
ne maišelis ir ne durklas, bet ji sau ir 
veikia, ir daro, gal ir vaikščioja, kaipo 
koks mechaniškas meilės aparatas. O 
Pranas atsako, kad jo širdis neturi “kal
tybės,” o tik “trokšta tavęs,’’ kaip kokia 
žuvelė. Gi dueto posme jau “kyla į auk
štį” jų “garsūs balsai” ir viskas skam
ba, — giružės, laukai ir net “kaimelio 
žalieji daržai” su skambučiais. Su savo 
draugai, su žmonėmis, jų darbais “Su
drumsta Širdis” tikrai reikalų neturi.

Nastutės su Jonu, kurį ji myli, duetas 
ir panašus; Čia Nastutę ir ‘Jonas jau le
kioja: “Mes abu, mudu du,” žinoma, 
mintimis, “lėksim toli laukais” ir per 
‘'miškus ir per aukštus kalnus.” Ir ko 
jie lekioja? Nugi tik tam, kad “tarpe 
gėlių tarsim žodį myliu” ir pabūti “krū
voj, kaip karveliai, poroj.” Žmonėmis 
jau jię nenori būti, nepaisant, kad vis
kas pas juos gerai.

jausmo, pavaizdavimo stoka, žodžiais 
kalbamoji meilė vietomis išeina kaip 
kad autorius, rodos, norėtų pajuokti 
meilę. Taip pat operetiniam kūrinėlyje 
reikėtų vengti tų vieni kitų raginimų, 
ką nors daryti, veikti. Nastutę ragina 
Praną dainuoti, o Pranas Nastutę — 
“padainuokime,” “tu padainuok,” “tai 
tu dainuok.” Toki vieni kitų raginimai 
ir į publiką ne taip jau gerai veikia. Mu
zikaliam veikale muzika, daina privalo 
būti ne atskirtas dalykas, bet dalis vei
kalo turinio, jo idėjos.
/ Antras veiksmas atsidaro su vakaruš
komis, choras scenoje. Dainuoja choras, 
dainuoja merginų sekstetas, vaikinų 
kvartetas ir solistai. Bet ir čia, kaip 
koncerte ar susirinkime, eina vieni kitų 
penstatymai. Dainos, muzika nesijungia 
organiniai su veikalu, bet patampa 
koncertiniu dalyku. Pagali aus iš opere
tes, kaipo veikalo klimaksas, išeina tik 
tiek, kad Nastutė ir Jonas, kurie jau 
pirmiau buvo įsimylėję, pasisako, kad 
jie myljst; Kito tikslo, užuomazgos ar 
idėjds ^eik'ąlČHs 'neturi. Ii1 kodėl’ Nastutė 
^pamylėjo iįe sau lygų ūkininkaitį Praną, 
o kamįrihinką Joną, njekas nežino.

Kaip stf dainomis, poezija? Matomai, 
autorius naudojosi liaudies ■ ’dainomis. 
Jose Sudėta mergelės, berneliai, artojė
liai, žirgeliai, svirneliai, alutis ir mi- 
dutis. Stoka tik vargelių ir kryželių. Au
torius, mat, pridėjo ir savos kūrybos ir 
jis pasirinko tik tuos kaimiečius, kurie 
“ulioja gražiai, dainuoja garsiai,” nes 
jiems “yra ramu, gyventi smagu.” Tai 
taip pavaizduota Lietuva! Jos kaimas.

Veikalas atsidaro su Nastutės Solo 
-gėlių darželyje. Ji dainuoja, kad “Visur 
kampuos, patvoriuos žolynai žaliuoja,” o 
jų “kvapsniai” ją vilioja. Patvoriai, 
rodos, jau ne taip garbinga vieta, bet 
toliau ji tęsia: “Mano širdis ir mintis 
dzmugias iš linksmumo.” Žodį “links- 
munw)\ autorius parašė, nes j’am reikėjo 
rimUjn žodį “įvairumo,” bet sąkinyje 
nėra nei logikos, nei poezijos.

jį Antrą dainą dainuoja Pranas, reikš
damas Nastutei meilę: “Aš sutikau mer-

; Paskutinis pirmame veiksme Nastu
tės solo jau vėl apie širdį. Ji dejuoja: 
“Aš liūdžiu, nerimstu ir dūsauju vis,” 

" o “liūdėti priverčia sudrumsta širdis.”
Čia Nastutės širdis jau ne širdis, bet 
sudrumsto vandens pilnas kibiras, tu
rintis kokią būrtinę jėgą. •

Choro scenoje, kur susirenka jauni
mas į vakaruškas, Nastutė, kaip kon
certe ar kokiam susirinkime, perstoto 
Praną padainuoti. Pranas,- žiūrėdamas 
į Nastutę, dainuoja: “Oi laukiu, laukiu 
laiškelio nuo mergužėlės mylimos.’’ Jis 
liūdi, nerimsta, nes jam “spaudžia širdį 
vis skausmai.” Jis šaukiasi"- į “paukšte
lius” ir “balandėlius,” kad anie nuneštų 
jo troškimą Nastutei, prieš kurią jis 
stovi. Todėl Nastutė užkomanduoja 
merginas, kurios išstoja prieš Praną ir 
liepia vieną išsirinkti. Merginos dainuo
ja apie bernužėlį, apiex tykų vakarėlį, o 
jų “širdis liūdi, verkia,” nes jos nori, 
kad jas “meiliai, saldžiai pabučiuotų.”

Išstoja Jonas, pasikviečia vaikinus ir 
pareiškia,? kad jie jau nori ne tik “pasi- 

h bučiuoti,,’bet ir apsivesti su jomis.” 
Kaip kad kermošiuje, ateina Dėdė Ta
mošius, kuris turėtų vaidinti juokdarį 
ir pasakoja “istorijas.” Nastutė, kuri 
nedrįso savo meilę pasisakyti Jonui vie
nam, ją pareiškia publikoj. Pranas, ne
laimėjęs Nastutės, pasisako, kad jis ne 
su burna, bet “su atvira širdžia Nastu
tei meiliai kalbėjęs” ir norėjęs patraukti 
jos “širdį prie savęs arba įkristi į tavo 
širdį,” atsiprašo “už sudrumstimą” jos 
širdies. Paskutiniam savo solo, atsiskir
damas su Nastutė, Pranas dainuoja, kad 
jo jau ne širdis, bet “krūtinė vis plaką, 
dreba” įr dar “paskendusi sunkiuos 
skausmuos.’’

Choras dainuoja finalą, nas laikas 
namo eiti, gana ulioti. žinoma, būtų ge
riau, jei choras panaudotų taip gražią, 
jau seniai liaudies sukurtą dainą “Lai
kas namo,” o ne įmituoti panašias dai
nas.

Viską sudėjus į daiktą, operetė turėjo 
būt pavadinta farsu. Bet autorius, ma
tomai, neturėjo mintyje rašyti . farsą..

Kapso Sūnus. . . t .
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Kad tu būtumei čia..,
Kai lakštingala suokia, o vėjai — 
Neša aidą balselio saldaus . . .
Aš prisimenu tad’ kai kalbėjai: 
“Kiek bus laimės, mėnesyje medaus.”
O aš tavąją ranką prispaudžiau, 
Prie krūtinės karštos, prie širdies.
Ir kai bokšte varpas sugaudė — 
Atsiskyrėme prieblandoje nakties.'
Nuo to laiko prabėgo daug metų: 
Daūgel laimės mačiau, daug' vargų; 
Daug karčių ir audringų verpetų, ‘ 
Besisuko po manuoju dangum.
Ir širdis nenustoja skaudėjus:
Gili žaizda negyja, oi ne!
Nenustoji ir tu mane mylėjus — 
Nakčių saldžia jame sapne.
Nėra šlaitų tokių, kaip tėvynės, 
Nėra meilės tokios, kaip pirma; 
Nėr klajokliui minkštesnės nakvynės, 
Kaip po senąją, sava stuba.
Štai šią naktį graži mėnesiena.: 
žvaigždutės pro debesį mėnuliui 

pamerkia ...
Tik manoji širdie vienužė per dienas, 
Tavęs ilgisi, liūdi ir verkia...
Kad tu būtumei čia — prisiglausčiau 

prie tavęs:
Užgesintum ilgesio ,jausmą .. .
Bet veltui... nieks neguodžia manęs: 
Nenutildo krūtinėje skausmo . ..
Kaip valtis be irklų audrotoje jūroje, 
Bangų blaškoma dūžta...
Taip manoji širdis jėgų nebeturi J— 
Be tavęs, kaip be irklų, žūsta. . . .
S. Paulo, 1951. III. 2.

Aldona Pauliūte ■
18 oily woode

Kanadiškiame Liaudies Balse skaito
me:

Toronto Daily Star filmų recenzentas 
Jack Karr gegužės 9 dieną davę ne
trumpą aprašymą apie Mari Aldon (Al
doną Pauliūtę), buvusią torontietę. Ka
dangi Aldona ir jos tėveliai torontie- 
či’ams buvo gerai žinomi, bus gera nau
jiena.

Jack Karr rašo, kad Aldona gavo žy
mią rolę gaminamoj filmoj “Distant 
Drums.” Ji vaidina su žymiuoju Holly- 
woodo artistu Cooperiu. Jis mano, kad 
rolė gana svarbi ir duoda Aldonai progą 
ne tik parodyti savo gabumus, bet ir 
prasilaužti į žvaigždes. Filmą filmuoja
ma Floridoj ir bus spalvota.

Aldona, kaip žinia, pradėjo meninį 
darbą būdama visai maža mergaitė. Ji 
pradžioje lavinosi “tap dance” ir ne vie
ną kartą šoko lietuvių parengimuose. 
Vėliau pradėjo lavintis dramos. Karo 
mėtų ji dalyvavo Kanados radio persta
tymuose. Bet jos ambicija buvo didesnė. 
Ir kai tik siena atsidarė, ji išvyko į Hol- 
lywooda.

Tenai, reikia pripažinti, ji .greitai iš
kilo ir buvo gavusi • labai svarbią rolę 
plačiai diskusuotoj filmoj “Forever 
Amber.” Bet kaž kas pasidarė tenai su 
ta filmą. Pusiaukelėj ji buvo sulaikyta. 
Visi seni artistai b.uvo atleisti ir vėl iš- 
naujo gaminta. Tokiu būdu ir Aldonos 
didelė proga žuvo.
•> Po to ji nevaidino žymesnės rolės. Tie
sa, ji vaidino ant radio “Alan Young” 
programoj, taipgi dalyvavo perstatyme 
“Great Gildersleeve,” kaip viešnia artis
tė. Bet tai vis buvo ne tas, ko ji troško.

Dabar, stodama sale Cooper, ji pada-
(Tąsa ketvirtame pusi.)

’The, operetta is a light romantic opus, 
and it had to be handled jn just that 
way. Ann Stellipan-Eicke shpwed great 
perception in’her handling .of the lead 
role of the love-confused heroine. She 
Was by turns properly disturbed and en
gagingly flirtatious. The two. young 
men in her life, the gay.-blade, Edward 
Skučas and the shy reserved Tony Na
vikas,. complimented the story line and 
further charmed the public With thęir 
clear and well mojtilate.d singing voices.i

The mother and the comic storytell, 
played respectively by Koste Rušinskie- 
nė and Joe Judžentas were fine in their 
small .parts. Everyone wished that their 
parts could have been enlarged with pos
sibly giving them a sub-plot to work on 
so that more of their characterization 
could have been portrayed. With the 
choruses joining in for the final festi
vities, the operetta ended on a*very gay 
musical note.

Fr. Balwood’s lilting songs fitted the 
mood and the tempo of the script. We 
predict the duet “Mudu Du” will be 
heard often on the concert stage in 
years to come.

Requests are already coming. in for 
a repeat performance of the operetta in 
the N. Y., N. J. vicinity early this fall. 
This means too that the chorus and 
principals will be prepared to accept 
bookings'in neighboring states top. .Pick 
your date early. We suspect k’ pVetty 
busy season, - - * :* * * .

FOURTH ANNUAL LMS 
’SUMMER SCHOOL

The excitement ,of preparing fora 
new operetta this season, has spmewhat 

overshadoved this reporter’s writings 
about the coming LMS Summer Vaca
tion School. That doesn’t mean that act
ivities connected with the preparation 
of another School are at a stand still. 
On the contrary, this year, more so than 
any other, early excitement is quite evi
dent.

It looks like a good year coming up. 
A number of students from previous 
years have annuunced their intentions 
of coming back again (this is always a 
good sign). Some of the organizations, 
particularly the choruses, who have 
been sponsoring one student a year are 
planning to send 2 or more. And mar
ried couples are asking if they can 
spend their vacations at the School, to 
which we reply: The LMS School is an 
ideal spot for’ married folks and fami
lies to spend a jolly completely different 
vacation.

A good sign indeed! To those who 
have been a little timid in previous 
years of entering .this sanctimonious in
stitution, this is • the year to. break 
ground. Besides, where else but among 
your own people and in a non-profit in
stitution can you buy a better vacation 
for $25 a week?

Yes, if your’work permits only one 
week, you can still spend it profitably 
at the LMS School, but if it is at all 
possible, we recommend both weeks to 
really get 'into the swing of the classes 
and the progressive order of activity. 
The date again is July 9 to 22 — at the 
beautiful Lithuanian Summer Park on 
Lake Shrewsbury, Mass.

Circulars about the School are now 
being' fairly widely circulated. If one 
hasn’t reached you and you want more 
information write to either the secreta
ry of the LMS 2nd District, — Mary 
Sukaskas, 18 Hillside St., Worcester, or 
yours truly, Secretary of the LMS 3rd 
district at 134 W. Northfield Ave., Li
vingston, N. J.

kur nepakanka saulės šilumos 
kiaušinėliams šildyti. Azijinės 
TSRS dalies pietų dykumose 
gyvena daug ‘driežų rūšių. 
Kai kurie gana stambūs. Pa
vyzdžiui, Uzbekijoje ir Turk-' 
menijoje . gyvena, varanai, iš
augantieji iki pusantro metro 
ilgio; jie minta vabzdžiais, 
smulkiais ropliais ir smulkiais 
žvėreliais.

Pasitaiko . TSRS ir tokių 
driežų, kurie neturi galūnių. • 
Taip antai, labai paplitęs 
gluodenas, arba žibulys. Jis 
iš pažiūros ^panašus į gyvatę, 
bet visai nežalingas. Pietuose, 
Kryme ir Kaukaze, gyvena • 
didžiulis, ligi 1 m ilgio beko
jis ir taip pat nežalingas drie
žas — geltonpilvis (Ophio- 
saurus) . Jam dar išliko užpa
kalinių kojų liekanos mažų 
ataugų pavidalo.

ROPLIU BŪRIAI.
Žvynuočių būrys. • Gyvačių 

sandaro ypatumai. Prie žvy
nuočių roplių, be driežo, pri
klauso ir gyvatės, šiaurinėje 
ir vidurinėje TSRS dalyse la
biausiai paplitusios c[vi gyva
čių rūšys: žaltys ir gyvatė. 
Juo toliau į pietus, tuo dau
giau gyvačių rūšių; daugiau
sia gyvačių rūšių yra karš
tuosiuose kraštuose — iki pus
antro tūkstančio.

I (Gyvatėj savo vidays san
daru labai artimos drie
žams, bet ilgas jų kūnas visai» 
neturi galūnių. Tik kai kurios 
rūšys; pavyzdžiui, didžiuliai 
atogrąžų smaugliai ir pitonai, 
užpakalinės angos šonuose tu-
ri porą kauburėlių, kurių 
kiekvienas su nagiuku. Tie 
kauburėliai yra išnykusių už
pakalinių galūnių liekanos. 
Galūnėms išnykus, išnyko ir 
•peties juosta su krūtinkauliif 
bei dubens juosta.

Vingiuodamos savo lankstų 
kūną, gyvatės greitai šliaužia, 
šliauždamos jos remiasi dau
gybe savo paslankių Šonkau
lių ir odiniais skydeliais pilvo 
pusėje. Jais gyvatės kabinasi 
už mažiausių paviršiaus nely
gumų. Labai ištysęs gyvatės 
kūnas turėjo įtakos ir vidinių 
organų formai bei išdėsty
mui: visi jie ištysę, poriniai 
organai išsidėstę vienas po ki
to, o žarnos be jokių vingių.

Visos gyvatės — grobuo
nys; jos minta smulkiais žvė
reliais, paukščiais, varlėmis, 
driežais. Dėl stokos galūnių ir 
dantų smulkumo gyvatė nega
li ndi prilaikyti savo grobio, 
nei sudraskyti jo į dalis. Čia 
mes randame štai kokias prie
mones grobiui gaudyti. Vie
nos gyvatės, pavyzdžiui, mū- 

. sų gyvatė, Amerikos barškuo
lė, Pietų Azijos kobra, viršuti
niame žandikaulyje turi du 
nuodingus dantis. Tie dantys 
ilgi, išlenkti ir aštrūs, kaip 
adatos. Dantų viduje yra plo
na kiaurymė (kai kurių gyva
čių — išorinė vaga), kuria 
nuteka nuodai iš galvoje esan
čios nuodų liaukos. Gyvatės 
įkirtimas staiga paraližuoja, 
o paskui ir užmuša smulkų 
grobį. Daugelis nenuodingų 
gyvačių, pavyzdžiui, įvairūs 
smaugliai, paviję grobį, greit 
apsivynioja apie jį, suspau
džia ir pasmaugia.

(Daugiau bus)

Washington. — CIO cen
tro vadai atsišaukė į Se
natą, kad įvestų mėsos kai
nų kontrolę.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)>šeštad., Gegužės—Max 26t 1951
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JOSE ARTIGAS -- KOVOTOJAS UŽ 
PIETAMERRCIEČIU LAISVĘ

(Tąsa)
Artigo gyvenamasis butas 

susidėjo iš dviejų plokščia
stogių kambarių ir pašiū
rės, kuri tiko virtuvei. Vi- 

- duje radosi tokie baldai, 
kaip odinis lagaminas, ke
lios be čiužinių puslovės,' 
kurios buvo naudojamos 
miegojimui ir sėdėjimui; 
du stalai: vienas valgymui, 
kitas rašymui; vienas suo
las ir trys labai prastos kė
dės. Ant valgomojo stalo— 
4 geležiniai šaukštai; nei 
šakučių, nei peilių, nei sti
klinių—nebuvo.

Larranaga įdėmiai stebė
jo patį Artigą. Kaip jis 
skyrėsi nuo ispanų genero- 

’ lų, kuriuos Larranaga buvo 
pratęs matyti! Lyginant 
prie ispanų karininkų Arti
gas atrodė į gerą valstietį, 
visai paprastai apsirengu
sį: kelnės ir švarkas mėlyno

• audeklo, be jokių blizgėsiu 
bei papuošalų; batai ir bal
tos medvilninės kojinės;

# apvali skrybėlė ir šiurkštus

vilnonis apsiaustas. Viskas 
gerokai nudėvėta.

Artigas buvo vidutinio 
aukščio, tvirto ūgio ir be
veik visiškai baltos spalvos. 
Nosis truputį vanagiškai 
išlenkta, juodų ir kiek pra
žilusiu niauku. Atrodė ko
kių 48 metų amžiaus, nors 
jau turėjo daugiau penkias
dešimt . Jo pašnekesiai bu
vo patrauklūs, o kalba — 
lėta, santūri, konkreti.

Tokį Artigą rado kuni
gas Larranaga ir anglas 
Robertsonas '1815 metais 
Purifikasione — tautų pro
tektorato buveinėje.
“NESU BUENOS AIRES 

VYRIAUSYBĖS 
BUDELIS”

Po Fontezuelos maišto 
griuvus Buenos Aires mo
narchinei vyriausybei, nau
jieji valdovai siekė Artigui 
pataikauti. Pavyzdžiui, jie 
miesto aikštėje sudegino 
Alvearo dar vakar išleistą 
proklamaciją, jog Artigas

tų įdirbama žemė ir kad 
šalis iš to tūrėtų vis didė
jančią naudą. Taip nujodi
nėdamas Artigas . pHėjo' 
prie kategoriško parėiŠki- 
mo: jei nebus-pravedamos 
reikiamos reformos, pagra
sino žemę įteikti į “naudin- 

Dėl^gųsias rankas.”

Hudson, Mass.
nė
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Anksčiau Laisves 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.
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Laisves Paramai Didieji

Prašome 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose, piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

Sekmad., Birželio-June 3-ęią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

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

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, Conn.

išdavikas. Po to siuntė do
vanų, o 1816 metais pa
siuntė savo atstovus pasi
matymui su Artigas. Šie su 
savimi vežėsi septynis aukš
tus karininkus, kuriuos re
težiais apkaustytus atidavė 
Artigui. Karininkai buvo 
Artigo kariuomenės dezer
tyrai ir nekurie jų — as
meniški Artigo priešai. Bu
enos Aires vyriausybė, 
duodama tuos septynis 
laisvins, manė, jog
tigas juos sušaudys, o po 
to pereis į buenosairiečių 
pusę.

—Buenos Aires vyriausy
bė man jus prisiuntė, kad 
sušaudyčiau,—kreipėsi į ne- 
laisvius Artigas. — Bet aš 
nematau priežasties. Čia 
man sakoma, — parodė j 
popierių, kurį laikė ranko- 

i se, — kad jūs kariavote 
prieš,mane, tačiau aš žinau, 
kad jūs už tai nekalti... 
Jeigu jūs kariavote prieš 
mane, tai juk ir mano va
dai bei karininkai, klausy
dami. mano įsakymų, daro 
tą patį. Ir jei nėra kitų 
priežasčių, aš nieko bendro 
neturiu su šituo, neigi nesu 
Buenos Aires vyriausybės 
budelis,;—baigė Artigas.

Ir savo priešininkus 
sugrąžino, iš kur buvo 
keliavę.

Kabildui

savo re- 
per trū

at-

NEATLAIDUS PRIEŠ 
SVETIMUOSIUS

Otorgues nesugebėjo Arti
go dvasia valdyti provinci- 

I ją. Sostinėje didėjo skur
das ir nepasitenkinimas. 
Dėl to Artigas skubotai pa
siuntė savo leitenantą Ri- 
verą į miesto karinės ko-- 
mendantūros vadovybę, o 
1816 m. rugpjūčio mėn. pa
skyrė savo pusbrolį Miguel 
Barreiro Rytų provincijos 
gubernatorium. Tai buvo 
sunkūs valdymo metai, 
ypatingai
čiams nebuvo galo ir 
nežinojo poilsio.
ji dvarininkai blokavosi į

savo luomą . ir stengėsi 
kliudyti Artigo autoritetui. 
Pav., pradėjo nykti gyvuli
ninkystė, nes dvarponiams 
buvo pelningiau su sveti
maisiais prekiauti. Artigas 
nurodinėjo: reikia privers
ti žemvaldžius veisti ir -ug
dyti gyvulininkystę. ‘
prekybos su anglais Arti
gas turėjo pažymėti: ne
priimti tokių anglų sąlygų 
prekyboje, kurios pažeistų 
nacionalinius interesus. An
glai, jei nori su mumis pre
kiauti, privalo mūsų uos
tais skaityti Coloniją, Mon
tevidėjų ir Maldonado, ir 
susilaikyti nuo prekybos su 
Buenos Aires. O jei tatai 
jiems nepatiktų, tegul nu
plaukia šu savo laivais nuo 
šių krantų ir jis užmegs 
prekybą su kuo labiau ap
simoka. Visada išlaikyti 
savigarbą. Su nieku — jo
kių nusileidimų! Ypatingai 
šiuo klausimu jis 
pabrėžė:

—Nenusileiskite 
prezentacijoje nei
puti; niekuomet mus nepri
valo priversti jų klausyti, 
bet, atvirkščiai, jie turi 
nusilenkti prieš teritori
nius įstatymus...

Ir kaip šitas, visi kiti nu
rodymai buvo panašūs. Pa
triotiniai ir rūpestingai Ar
tigas atsiliepė ir dėl valsty
binės bibliotekos įsteigimo. 
Įsakė surinkti knygas iš ki
tų bibliotekų ir ragino vi
sus patriotus, prisidėti prie 
jos tobulo išvystymo. 1816 
m. gegužės 30 d. jis išlei
do sekantį, lozungą, kuris 
tapo įamžintas:

—Tebūnie rytiečiai taip 
apšviesti, kaip narsūs 
(Sean los orientales tan 
ilustrados como valientes.)

rūpes- 
jis 

Stambie-

1815 METAIS ARTIGAS 
DALINO ŽEMĘ

Tarp visų Artigo rūpes
čių, be abejo, didžiausias 
buvo žemes ūkio klausimo 
rūpestis. Artigas jau tada 
suprato,' jog žemės ūkio iš
vystymas teįmanomas tik
tai išdalinant žemę. Laiš
kas po laiško ragino Kabil- 
dą nusąlygoti dvarinin
kams, kad jų plotuose bū-

Sykiu su tuo, Artigas pa
tarė valstiečiams susirinkti 
ir apsvarstyti būdus, kaip 
geriau kovojus su tais, ku
rie griovė žemės ūkį. Vals
tiečiai susirinko ir iš savo 
tarpo pasiuntė vieną atsto
vą į Purifikasioną tartis su. 
vadu. Ten ir buvo sureda
guotas žemės ūkio pakėli
mo klausimu nepaprastos 
vertės dokumentas.

ti-Šis dokumentas, tai 
kras 29 straipsnių įstaty
mas dėl žemės išdalinimo 
jos neturintiesiems, šešta
me straipsnyje • buvo - pa
brėžta, kad labiausiai ne
turtingieji bus daugiausiai 
privilegijuotais. Todėl že
mė bus duodama, nurodė 
minėtas straipsnis, išlais
vintiems negrams, indėnų 
ir negrų vaikams, indėnams 
ir neturtingiems svetimša
lių vaikams (criollos), ku
rie savo darbu ir elgesiu 
siekia, gero sau ir savo kraš
tui. Iš kieno turėjo būti at
imta žemė ir išdalinta tarp 
jos neturinčiųjų? Artigas 
nurodė: iš emigrantų, iš 
blogųjų europiečių ir dar 
blogesnių amerikiečių... Ar
ba tie žemės plotai, kurie 
nuo 1810 metų iki artigistų 
įėjimo į Montevidėjų, buvo 
išparduoti bei dovanoti bu
vusios valdžios. Įstatyme 
buvo smulkiai nurodoma vi
sada ir visur laikytis tei
singumo, niekeno be pa
grindo nenuskriausti ir ati
džiai žiūrėti, kad žeme be
patektų tiems, kurie jos ne
verti.

Prastos naujienos

Keletas savaičių atgal 
malonus dalykaą atsitiko 
lenkų tautybės pasiturinčiu pi
liečiu. Jis Bostone turi pasi- 
pirkęs didelį bloką namų. 
Tuo būdu nuvažiavo iš ran- 
dauninkų pinigus iškolektuoti. 
Kuomet jis randas jau išsiko- 
lektavo, žiūri, kad pas jį atė
jo ‘‘miesto švaros prižiūrėto
jas” ir pradėjo savininkui iš
mėtinėti, kad jis nešvariai 
namus užlaiko. Kadangi savi
ninkas mažai anglų kalbos 
tesupranta, tad “prižiūrėto
jas” paklausė, kokios jis tau
tybės yra. Girdi, aš tau gau
siu perkalbėto ją. Už kiek lai
ko atsivedė 
Pradėjo jam 
nešvarumą.
kas jūsų, skiepe 
nąm sklepan pasižiūrėti. Tuo 
tarpu “peršnekėtojas’’’ su len
ko žmona pasiliko bute. Tada 
“perJŠneketojas” moteriškę 
apsvaigino, pasigrobė jos pi
niginę ir su $800 pabėgo, ži
noma, pabėgo ir “inspekto
rius.”

ir perkalbėtoją.
aiškinti apie 

Žiūrėkite, girdi, 
dedasi. Ei-

nesveikuo- 
patarė eiti 
yra pažan-

Šį dokumentą Artigas pa
sirašė 1815 m. rugsėjo 10 
dieną ir jis buvo praveda
mas sekmadieniais po mi
šių. Artigas išdalino dvar
ponių apleistą žemę tiems, 
kurie jos neturėjo ir norė
jo ją kultivuoti.

(Bus daugiau)

—o—
Marlboro policija suareštavo 

du jaunus vyrus ir kaltina 
juos moterų žaginime. Vienas 
yra Hudsono gyventojas, ve
dęs ir turi porą vaikų. Padė
tas po $5,000 parankos. Jo 
laukia sunki x bausmė. Kitas 
tebetupi kalėjime.

—o—
Charles Lakšys 

ja. Daktarai jam 
ant operacijos. Jis
gus žmogus. Jo žmona taipgi 
pažangi. Linkime jam greito 
pasveikimo. '

—o—
Pas mus batų dirbtuvėse vi

sai menkai dirbama.; Kitos 
dirbą tik porą dienų. Neku- 
rios dirbtuvės neturi jpkios 
unijos, jų darbininkai neorga
nizuoti. Tai ir išnaudojimas 
didelis. O čia pragyvenimas 
iškilo iki aukščiausio: laipsnio. 
A'pie gei‘os ir vertingos mėsės 
nusipirkimą nebėra nė'kalbos, 
žmogus turi tenkintis binzais, 
makaronais ir daržovėmis.

Miškų Klajūnas

Smalsčių seimią palietė fbks 
liūdnas nuotikis.

Petro Smalsčio sūnus Leo
nardas, o Mariutės posūnis, ir 
Veros Smalstienės sūnus, 
vo sutaręs su vienu savo 
darbininku1 pasiimti pava^fcri- 
nes vakacijas, ir iškeliavusi 
Cajiadą — vienas žuvauti, o r 
kitas meškų pašaudyti.

Nukeliavę į šiaurę Michi
gan valstijos, kur susijungia 
Lake Superior sui Lake Huron, 
persikėlė į Canados pusę, nu
keliaudami dar toliau į Cana
da prie vieno didelio ežero, 
ant kurio randasi didelė sala, 
ant kurios jie manė pabūti 
apie savaitę laiko.

Bet praėjus savaitei laikę 
ir nesugrįžtant atgal į namus, 
pradėjo daryti užklausineji- 
mus į Canada. Canados poli
cija su lėktuvais apskraidė tą 
vietą ir surado apvirtusį mo- * 
torinį laivą.

> JTolimesni tyrinėjimai paro
dė, kad jie — tie du jauni vy- 1 ’ 
rai, jau dingę iš pat pirmuti
nės dienos, nes tas maistas, 
kurį jie buvo pasiėmę sau 
naudoti per savaitę laiko, be
veik nė nepradėtas naudoti.

Kaip Leonardas Smalstys, i 
taip ir sandraugas buvo į 
plaukikai, bet, matyti kadan
gi. vanduo tame ežere 
šaltas, o keliauti 
buvo apie kokios 
lios vandeniu, 
plaukti.

Iki šiolei jokių 
apie tų jaunuolių suradimą.

Pasirodė, kad tas laivukas ‘ 
buvo per mažas dėl motoro, 
ir galėjo atsitikti nelaimė, ap- 
virstant. ».'ė

Pakol kas Canados valdžia 
jieško jų kūnų arba jų pačių, 
gal kur išplaukusių gyvais. • .

Tuom pačiu, syk abiejų 
tėvai ir giminės nebemato vii-} ,.. 
ties jų gyvais bematyti, nors 
tokių galimybių, gali būti..

Šiuomi rašėjas, ir esu tik
ras, .kad visi skaitytojai, ku-’ 
rie pažįsta Petrą ir Marijoną' 
Smalsčius ir1 Verą Smalsti^e', 
Detroito organizacijose sewš: 
veikėjus, išreikš užuojauta ir 
suteiks šiokį tokį jiems suka- 
minimą jų nelaimėje. i J -

istys, 11

labai . 
iki tos stelos 
penkios 'my- 
negalėjo iš-

žinių nėra

id

FILMU FESTIVALIS URUGUAJUJE
MONTEVIDEO. — Urugvajaus ari- 

stokratiškiausiame kurorte Punta del 
Este neseniaia pasibaigė kino filmų fes
tivalis. Juo norėta sukelti stambių at
garsių. Buvo dėta pastangų į festivalį 
atkviesti pasaulinio garso Europos kino 
darbuotojų, kaip italų kino direktorių 
ir aktorių Vittorio de Sica, pažangiuo
sius aktorius, išstumtus iš Holivudo, > 
Roberto Rosselini ir Ingrid Bergman, 
įžymųjį prancūzų kino ’ direktorių 
Louis Daquin. Visa tai buvo daroma, 
kad festivaliui suteikus ryškesnį spal
vingumą, kuriuo būtų galima pridengti 
tikruosius tikslus. Bet tai nepavyko. La
bai labai nepavyko! Kviestosios asme
nybės festivalyje nedalyvavo, nes nega
lėjo sutikti• su faktu, jog šis festivalis 
yra realiai meninis bei tarptautinis, ko- ' 
kiu stengėsi perstatyti jo ruošėjai, kai 
į jį nebuvo įsileisti tokie stambūs kino 
filmai, kaip Tarybų Sąjungos, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir Vokietijos 
Demokratinės respublikos, kurių meni
nė vertė ir tematika keleriopai prašoka 
Holivudo magnatų alkaponiškus filmus. 
Tuo būdu, koks galėjo būti filmų kon- ' 
kursas, jei jame nedalyvauja pats svar
biausias varžovas — Tarybų Sąjunga? ‘

Tiesa, į festivalį buvo atvykę keletąs 
pradedančių kilti kino figūrų, kaip 
prancūzai Gerard Philipe, Nicole Cour- 
cel, italė Carla Del Poggio, brazilietis 
Alberto Cavalcanti ir Galbadon. Su šio
mis asmenybėmis, tačiau, festivalio pa
rodijos ruošėjai turėjo , itin didelio ne
smagumo: visi jie ėmė ir pasirašė po 
reikšminga deklaracija už taikos palai
kymą pasaulyje ir ją įteikė Urugvajaus 
Taikos Šalininkų tarybai.

Pagaliau šio festivalo skraistė- buvo 
nusegta ir pasirodė, kad jo pirmeivomis 
buvo JAV kinematografijos monopoliai,

kurių gamybos filmai turėjo gauti' pir
mąją premiją. Jankių magnatai ne be 
reikalo dėl to sielojosi: jie iki šiol nei 
viename kino festivalyje Europoje ne
laimėjo pirmosios premijos. Todėl Pun
ta del Este konkurse, be svarbesnių var
žovų, amerikiečiai privalėjo nusinešti 
laurų vainiką ir paskui didžiuotis vi
sais keturiais vėjais. Dėl to jie nė kiek 
neabejojo.

Atsargumo dėlei amerikiečiai pasi
rūpino per savo samdinius spūstelėti į 
jufi komisiją. Jai buvo aiškiai duota 
suprasti, jog amerikiečiai privalo kori? 
kurse laimėti pirmą vietą, nes kitaip jie 
neberuoš - kino festivalių Urugvajuje,, 
dėl ko Urugvajus prastai pasirodys 
prieš pasaulį. (Konkrečius faktus apie 
spaudimą į jūri iškėlė savaitraštis “Jus- 
ticia”, kovo 9 d. laidoję). v • .. <

O vis dėlto jankių farsas taip .sugriu
vo, kaip sugriūvą'pilis iš kortų. Juri pą- 
sielgė teisingai ir geriausį filmą pripa
žino italams^ o jankiams atiteko labai 
nežymi vieta: jų trumpo metražo filmas 
gavo tiktai suminėj imą ...

Punta dėl Este davė puikią pamoką 
gengsterinės' kino kultūros vadeivoms. 
Liaudis dar kartą pasmerkė kultūros ir 
tikrojo meno priešus, klastos ir apgau
lės atstovus iš Vašingtono; Diemedis.atstovus iš Vašingtono; Diemedis.

Aldona Pauliutė Hollywoode
(Tąsa nūo 3-Čio dus.)

rys didelį žingsnį savo karjeroj; Atrodo, 
kad dabar mes galėsime matyti ją ekra
ne daug dažniau., Ir ne kaip artistę' be 
vardo, o kaip žvaigždę. ; \ .

. Jos tėveliai Pauliai keli metai atgal 
taipgi persikėlė į Kaliforniją. ? .

Geriausios kloties, Aldonai. J. K.

Detroit, Mich. Springfield, III
Mirė J. Kuzmickas

Gegužės 15 d. mirė Juozas
Rašant apie M. Bogužinsko Kuzmickas, demokratinis ir 

laidotuves, įvyko nemaloni. nu°šh dus lietuvis. Velionis 
klaida. Kur sakoma - apie j P* klausė prfe LLD organiza- 
grabnešius, vietoje S. Prūsaičio cb°s> skaitė ir rėmė demokra-

-1 tinę spaudą. Gaila netekus ge-' * 
ro draugo. A. G.

Įvyko klaida

— turėjo būti A. Andrulis.

Skaitytojai ir grabnešys A. 
Andrulis atleisite • man už tą 
padarytą klaidą. Dalyvis.

—o—
Ištiko nelaimė

Sportas palieka sportu, tai 
lygiai ir žuvavimas. Tame 
daugelis turi gero ypatiško 
užsiganėdinimo.

Bet kai per tokį žygį pasi-

Izraelis areštavo 20 
bombinin suokalbininkų
Jeruzalė. — Izraelio val

džia suėmė 20 jaunų žydų 
religinių fanatikų ir suvarė 
j koncentracijos stovyklą. 
Sakb, jie “suokalbiavę boin- * 

taiko mirtis — tai kiekvienam bomis SUSprbgdint” Izraejp 
liūdnas dalykas. | lio Šeimo rūmus. K

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa * 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

, ■ i

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

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomį Jbno Kaškąičio (Dr.- 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

- Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu Veikalu, i

I A I C 17 P UO-12 ATLANTIC AVENUE, v
L AI J V t* RICHMOND HILL 19, N. Y. f

4 pusi.—Laisvė (Liberty)* Šeštad., .Gegužėi-May 26,



A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JURA SAUKIA
taipgi žalias lankas, pilnas 
įvairių gėlelių. Taip užmiršti 
nors ant trumpo laiko tuos vi
sus šiandieninius pasaulio ne
gerumus ir skriaudas. Tai 
mano nuomonė apie meną. 
Ką, ką, bet meną, tą tikrą 
kultūros židinį, turėtų labiau
siai lietuvių visuomenė remti. 
Aš manau, kad tie dainininkai 
turi turėti didelį pasišventi
mą, kolei taip gražiai ir taip 
sutartinai dainuoti susimoki-' 
na.

Dabar biskutį apie šokikus. 
Aš nežinau, gal kituose mies
tuose ir buvo tokių šokikų 
grupės, kad tuos lietuviškus 
tautiškus šokius šoktų, bet, 
kiek man žinoma, Worceste- 
ryje1 tai dar rodos pirmą kar
tą ir dar neseniai toji šokikų 
grupė pasirodė. Iv taip ilgai 
reikėjo laukti, net kolei tre
čioji karta išaugs ir mums iš 
Lietuvos atvykusioms pašoks! 
Ir kaip tie jaunuoliai gražiai 
šoka! Tai ištikrųjų labai ma
lonus džiaugsmas apima, kai 
matai tuos jaunuolius lietuviš
kus šokius šokant. Tai didelė 
garbė priklauso jų tėveliams 
už tokį gražų tų jaunuolių iš
auklėjimą. Aš linkiu, kad il
gai, ilgai dar jie šoktų.

Taipgi nors keliais žodžiais 
aš čia noriu prisiminti apie Ai
de Choro pirmininkę, Marytę 
Sukaskienę. Ištiktųjų aš neži
nau, kaip ji nepavargsta: ir 
pirmininkauja, ir virtuvėje 
dirba, ir prie stalų svečiams 
patarnauja, ir chore dainuo- : 
ja!. Tai reikia daug energijos 
turėti, kad tiek daug galėtum 
apeiti, ir tiek daug darbų sy
kiu atlikti.

Tai taip man besisvečiuos 
jant pas tuos aidiečius ir be
galvojant apie jų tuos gražius 
darbus, taip ir praėjo toji Mo
tinų Diena. Ir labai džiau
giaus, kad taip maloniai ir 
naudingai tą dieną praleidau.

Veliuoniške.

; < (Tąsa)
Užgesusioje mano sąmonėje netikėtai 

sužino brangus atvaizdas.
—Amelija! — surikau aš visu balsu, 

atsiskirdamas nuo sparno.
v Atsigavęs į antrą dieną, aš pats sau 
netikėjau, kad esu jūrininkų kubrike. 
Lėtai ir lygiai supasi laivas, kilnoja
mas negyvo siūbavimo.
J Į lempas, bėgiodami mūsų patalpų 
sienomis, žvilgčioja saulės spinduliai. 
AŠ guliu ant narų, uždengtas sena pa
žįstama antklode ,o apie mane, kažką 
svarstydami, sėdi Blekmanas ir Šėlo. Iš 
papratimo aš mėginu pašokti ant kojų, 
bet tuoj pat bejėgiškai krentu atgal, su
dejavęs nuo aštraus duriančio skausmo 
dešiniajame šone.

—O, pabudai, draugas? — pasisukęs 
į mane kalba Blekmanas, visas kažkaip 
suniurkytas, išblėsusiomis akimis, lyg 
visą savaitę būtų nemiegojęs. — Tai 
puiku! Gerą rytą!.. .

Skaudančiomis rankomis šiaip taip 
apciupinėju galvą, sunkią, lyg gyvsi
dabrio pripiltą, — ji_visa skuduruose, 
apkrešėjusiuose krauju.
/-Neįtras iš storo butelio pila į puodelį 
kažkokį skystį ir rūpestingai prineša 
man.^ >

— ^Praplauk gerklę maršalu. Pats 
Belzebubo Dvynys atsiuntė.

Kol aš su godumu ryju malonų vyną, 
negras, keikdamasis, praneša:

— O, biaurus buvo uraganas! Ma
niau galas jums ...

— Taip, tarp stichijų įvyko pakanka
mai stambus nesusipratimas, — pridėjo 
Šėlo.

— Kaipgi aš išsigelbėjau?
— Jūs pirmiau nukritote ant vantų, 

o paskui nusiritote ant denio, — prane
ša Blekmanas. — Tuo momentu kaip tik 
blykstelėjo žaibas. Kai sužinojau aš, 
kas jums-atsitiko, tuojau nusileidau že
myn. Bijojau, kad jūs bangos nenuplau
tų. Na, kaip matote, viskas baigėsi lai
mingai.

A^,negaliu pasisukti: skauda visas 
kūna^, o ypatingai dešinysis šonas.-

— Mano šonkauliai, atrodo, sulaužy
ti. i

—^Nieko, ligoninėje .sutaisys, — ne
užgauliai sako Šėlo.

— Ar daug žuvo mūsiškių?
— Ne, tik dvejetas pateko rykliams 

pusryčiui.
Blekmanas pripumpuoja mane mar

šalo, kartu krimsdamasis, kad šis gėri
mas moteriškas ir vien tik žaislas, kad 
visai kiti būtų rezultatai, jei aš paim- t 
čiau vieną kitą puodelį stebuklingojo 
“smerco.” Greitai aš viską pamirštu ir 
pradedu kliedėti. Mano smegenyse visą 
laiką sukasi Amelija, pindamosi su kaž
kokiais kitais reginiais. Aš kažką šau
kiu, kažką noriu suprasti, prisiminti — 
veltui. O kada atsigaunu, prieš mane vis 
tie patys du jūrininkai. '

— Sakykite atvirai, ar jūs man ne 
giminaitis? — pasilenkęs prie manęs, 
klausia Šėlo vienu prablaivėjimo mo

mentu.
— Ne, Bili Braunai, aš jums ne gi

minė, aš patekau, Bili Braunai, ant po
vandeninių rifų.. . ,

Jo akys, nesuprasdamos, įsmigo į ma
ne.

Paskui neaiškiai prisimenu, kaip nu
tempė mane į kažkokią valtį; kaip Blek
manas, atsisveikindamas, stipriai spau
dė mano ranką, žiūrėjo drėgnomis aki
mis ir, blevyzgodamas, vis prikalbinėjo 
nepasiduoti mirčiai; kaip su svetimais 
žmonėmis, risdamasis per siūbuojančias 
vilnis, aš nuvykau į svetimą laivą, tirš
tai rūkusį giedriame danguje.

IX
... Aš pamažu kažkur grimztu. Mane 

minkštai apgaubia geltonai žalias rūkas, 
paslėpdamas visus daiktus. Klausą pa
siekia neaiškus triukšmas. Kvėpuoti da- 

> rosi vis sunkiau, širdis tartum sustoja. 
Kuo giliau aš leidžiuos, tuo tamsiau da
rosi aplinkui. Man ateina mintis, kad aš 
patekau į Vandenį ir, būdamas gulimoje' 
padėtyje, pamažu skęstu. Tai sukelia 
manyje nustebimą. Toliau aš jau ne
abejoju, kad guliu gilios, slidžių maurų 
aptrauktos, upės dugne ir'niekaip nega
liu suprasti, kodėl manyje dar teberuse
na gyvybė. Dešiniajame šone aš jaučiu 
atšipusį skausmą, lyg mano šonkauliai 
būtų lėtai spaudžiami replėmis. Prislėg
tas vandens masės, aš vos pajėgiu kvė
puoti, negaliu pajudinti ne vieno musku
lo. Juntu šlykštų dusinantį kvapą, gal
voje viskas sujaukta, mintys veliasi, vos 
krebžda. Kodėl virš manęs triukšmas? 
Aš suprantu — tai upe plaukia gar
laiviai. Trūksta oro kvėpuoti. Miriau 
aš ar ne?... Mano sąmonėje prasideda 
kažkokia pertrauka, tamsa ...

... Mane gaubiantis rūkas, išsiskl'ai- 
dydamas, tarsi artėjant rytui, pradeda 
aiškėti, nors dar nieko nesimato. Iš kaž
kokios neišmatuojamai gilios bedugnės 
mane, kaip liftu, tyliai ir atsargiai, 
be jokio sukrėtimo, kelia į viršų. Tai tę
siasi nepaprastai ilgai: gal būt — va
landą, o gal būt — visą amžių. Aš aiš
kiai jaučiu,, kad į mane grįžta gyvybė, 
skverbdamosi pro visus porus į mano 
organizmą. Kvėpavimas lengvėja. Bet 
kur dingo upė ir šlykščios rupūžės? .. . 
Prieš akis aukš.tai mirga baltas taškas, 
toks mažas, kad primena' segtuko gal
vutę. Jis lėtai leidžiasi, auga, vis ryš- 
kėdamas, skleisdamasis plokštuma, pa
galiau įgydamas kvadratinę lubų formą. 
Kartu su tuo aš neaiškiai girdžiu kaž
kokį tolimą ūžimą. Pamažu artėdamas, 
jis virsta žmonių pašnekesiu. Aš pasu- 
Jku g'alvą ir apsižvalgau aplinkui: tlide- 
lė, apakinančio baltumo salė, ant sienų 
stiklinės spintos su kažkokiais blizgan
čiais metaliniais įrankiais, marmuri
nės prausyklos su nikeliuotais kranais; 
apie stalą, ant kurio aš guliu, žiūrėdami 
į mane ir kalbėdami 'man nesuprantama 
kalba, stovi keletas žmonių, vyrų ir mo
terų, apsirengusių baltais, kaip sniegas, 
chalatais.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
- Kaip aš švenčiau 

Motinų Dieną
? šeštadienį oras buvo neko- 

kis. Bet sekmadienį iš pat ry
to labai graži diena prasidė
jo, tarytum ir motina gamta 
stimanė žmonijos motinas pa
gerbti. Tai aš irgi nutariau tą 
dieną 'pilnai '* švęsti. Nors ir 
mes turim savo sodelį ir tuo 
ląįku buvo pilnam ir. gražiau
siam žydėjime, bet aš norėjau 
ir daugiau pamatyti tos moti- 
nbs gamtos grožybių. Tai po 
pusryčių paprašiau saviškį, 
kad važiuotume pasivažinėti 
if žydinčių sodų pamatyti.

Važiuodami nutarėm drau
gus aplankyti. Taip ir pada
rini. Nuvažiavom pas drau
gus MasaiČius, netoli Worces- 
t<lrio1 gyvenančius. Draugai 
MasaiČiai labai draugiški ir 
malonūs žmonės. Tik labai 
gaila, kad draugę Masaitienę 
žia^b.i liga (artritis) jau nuo 
seniai kankina. Tik jų didelė 
laime, 4cjie turi tris dukre
les, kirrtbs visos tėveliams la
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bai geros ir mamytę gražiai 
prižiūri ir ja rūpinasi. Taipgi 
jos ir su kitais žmonėmis la
bai draugiškos ir malonios, ir 
labai rimtos. Malonu su jo
mis pasikalbėti. Tai aš labai, 
labai apgailestauju draugės 
Nastutės Masaitienes,' kad ją 
taip labai toji liga kankina, ir 
aš iš gilumos širdies linkiu tą 
žiaurią ligą nugalėti, ir vėl 
gyvenimu džiaugtis.

Su tais maloniais draugais 
atsisveikinę ir dar pavažinėję, 
namo grįžome, žiūriu, kad 
jau laikas vykti pas aidiečius, 
nes jie turėjo surengę bankie- 
tą su koncertine programa, 
dėl motinų pagerbimo. Negi
riant, tik tikrą tiesą-pasakius, 
Aido Choras, aš manau, nie
kada publikos nesuvylė. Jei
gu ką duoda, tai duoda, štai 
kad ir tame hankiete buvo 
prigaminta gana daug visokių 
valgių, ir gardžiai tie valgiai 
sutaisyti. Gaspadinės ir cho
ristai svečius juo privaišino. 
Ir kiek tos gaspadinės turėjo 

darbo įdėti, kolei tą maistą 
prirengė 1 Aš tiktai vieną iš 
jų čia noriu priminti, tai Ony
tę Stankienę. Toji baltgalvėje, 
kiek man žinoma, visada ne
nuilstančiai choro bankietuo- 
se prie valgių gaminimo dar
buojasi. Taipgi pats choras ir
gi visada šauniai pasirodo, šį 
kartą, vadovaujant EJenutei 
(Helen) Kižytei, irgi labai 
gražiai sudainavo. ' Tik šoki
kai nešoko, nes parengimo ve
dėja sakė, kad vienas šokikų 
negalėjo į parengimą atvykti.

Tik gaila, kad publikos ne- 
perdaugiausiai buvo, galėjo 
būti ir daugiau. Turbūt neku- 
rie meno neįvertina. Man ro
dos, nėra nieko gražesnio kai 
gražios lietuviškos dainos, ir 
kai jas sutartinai dainuoja. 
Kada tik Choras pradeda dai
nuoti su tais gražiais ir ga
lingais balsais tas lietuviškas 
dainas, tai mano mintys tary
tum sparnuotos palieka, visa
da aš mintimis nulekiu į Lie
tuvą į tą gimtinę šalelę, ir, ro
dos, matau tą Nemunėlį, ty
kiai bei srauniai tekantį, ir tas 
žalias girias su daugybe įvai
rių giesmininkų paukštelių, ir 
tą raibą jįą gegutę kukuojant;

Gegužės 19 d. parskrido iš 
Californijos Tuklia Norvaišie- 

f 

nė su nesveikuojančiu sūnum 
Juozu. Juozas gyveno Los 
Angeles jau per keletą metų, 
bet praeitą rudenį jį smarkiai 
sukrėtė' širdies liga. Buvęs 
kelias dienas be sąmonės.

Tėvas buvo nuvykęs pama
tyti sūnų, bet vėliau motina 
nuvykusi tėvą gražino, ka
dangi čia darbas ir gyveni
mas to reikalavo. Bet Juozas 
labai lėtai sveiksta, dėl smar
kaus sukrėtimo, dar greitai 
negalėsiąs dirbti. Tai ir sugrį
žo į gimtąjį miestą.

Kelionė oru buvus greita ir 
patogi; užtruko apie 13 vai. 
iš Los Angeles į New Yorką 
be sustojimo. 1 Rep.

Miami, Fla.
Oras, gamtos šposai

Gyvenant gėlių saulėtoj Flo
ridoje, vis kas nors nauja Į- 
vyksta gamtišku atžvilgiu. 
Pastaruoju laiku per mėnesį 
laiko neturėjome lietaus, tai 
saulutė per kiauras dienas 
viską išdžiovino, iškepino, žo
lės pagelto, apdulkėjo, žmo
nės aimanavo, kad nors kiek 
palytų, nors dulkėtas gatves 
apvalytų. Daržovių augintojai 
(nevisi) turi įsitaisę vandens 
drėkinimo sistemą, tai šviežių 
daržovių gauname pakanka
mai, už gerą kainą! Nuo ge
gužės 11 d. užsidegė Ever
glades pelkių išdžiūvusi žolė, 
o vietomis dega ir žemė, vadi
nama Muck, gal panaši į Lie
tuvos durpės. Gaisras išsiplė
tė kuo ne nuo pat miesto, nuo 
Red Road kelio, per 15 kvad
ratinių mylių. Kyla debesys 
dūmų; Pelkių gyventojam- 
krokodilam, gyvatėm ir ai
bėm visokių rupūžokų, vorų 
ir skorpionų — pasidarė daug 
strioko jų karalystėje. Miesto 
ir apskrities pareigūnai *deda 
daug pastangų, kad kaip nors 
likvidavus pelkių gaisrą.

Gegužės 13 d., sekmadienį 
po pietų, Miameje ir Miamės 
priemiestyje Coral Gables, už
klupo stori, trumpi, juodi de
besys, kurie stačiai prakiuro, 
lietus pylė, kaip iš kibiro per 
porą valandų, užplukdė gat

ves, privarė vandens į krau
tuves ir skiepus, visur atrodė, 
vandens kaip koki ežerai. Boti 
kur mes gyvename, už 6 my
lių, Miami Springs, lietaus iš
krito visai .mažai, o dar to
liau buvo saaisa. Tai toki gam
tos šposai pas mus.

—°— i
Komercinė spauda Korė-| 

jos karą laiko antraeiliu daly
ku. Bet kartais ši spauda 
tikrai išeina' iš takto ir priba- 
rabanija apie tūlą pakvaišėlį 
tiek daug ir su gausybėm fo
tografijų, kad net gėda ir 
klausyti. Gegužės 14 d. Frank į 
Syno, 26 metų, buvęs mari
nas, divorsuotas, šauniai apsi
rėdęs, sumanė šokti per langą 
nuo 19 aukšto Korthauzės— 
City Hali. Tai įvyko 3 vai po 
pietų, iškišęs užpakalį pro 
langą rėkė, menkinusi per 40 
minučių. Tūkstantinė publika 
nuo Flagler gatvės stebėjo jo 
tas “monkiškas sorkes,” bet 
sumanus pareigūnas čyfas Įsi
viliojo šposininką nuo lango 
pasitart. Mat, jis šaukė, kad 
niekas nesiartintų prie jo, ba 
jis šaus žemyn. Na ir čiupo 
vyruką už pakarpos, ir be 
ceremonijų nugabeno i vete
ranų ligoninę Coral Gables 
patikrinti proto.

’Beprasmis karas Korėjoje 
piums neša tik didelę žalą, 
viskas brangsta, bet algos ne
kyla, doleris net Washingtono 
ponų yra pajuokiamas, dole- 
retėm vadinamas. Tiktai viso- 

į kiems pclnogrobiams šitas ka
ras neša nauda. Aklas ar glu-!

_ * K I

šas to negalėtų nesuprasti. Ko-Į 
mercinė buržuaziniu tūzųi
spauda moka ir žino, kaip sa-1 
vo interesus apginti ir darbo 
klasę balabaikom ir menkini
mais nubovyti. V. J. Stankus 

New Haven, Conn.
Gegužės 15 dieną LLD 32 1 

kuopa laikė susirinkimą. Na-) 
rių dalyvavo nedaug, bet ta-1 
rimai padaryti .labai geri. Pir- j 
mas, nutarta rengti “Fathers 
Day” pokylį birželio 10 d. i 
Parengimas Įvyks L. B. Sve
tainėje, 243 N? Front St. Bus

Matthew 'A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS• 1

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

* MArket 2-5172
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Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dienraščio Laisves

Sekmadienį9 Birželio 3 June, 1951 ■
6526 Slovak National Home Park

Holabird Avė.

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
, Dalyvaus dainininkų grupė iš New Yoi’ko

ir Lyros Choro grupe iš Philadelphijos.
s

Gerbiamieji! šis piknikas bus labai gražioje vietoje, kur visi bendrafgalėsime pa
silinksminti ir pakvėpuoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainėj ir gera mu
zika šokiams. Geras alus ir skanūs valgiai. Muzika nuo 3 iki 7 P. M.
ĮŽANGA TIK 50c. Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: IŠ- Philadelphia, Pa. imkite kelių No. 40 ir važiuokite iki Baitimorės, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po keitei ir perva-, 
žiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o didelį vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus x/i mailčs. O busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. 
ir jis priveda iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmytl orlaivių iškabas, kurios tiesiai veda į pikniko vietą.

* \

DETROIT, MICH.

g Metai suėjo kai mirė

j Jonas Rudzevičius
■

jį Gegužes 17 dieną, 1950 m., mirė drg. Jonas 
| Rudzevičius, palikdamas nuliūdime daug savo 
S draugų, pažįstamų ir prietelių ... Jonas Rudze- 
| vičius buvo progresyvia žmogus, nuolatinis 
į “Laisvės” skaitytojas, ir dalyvis progresyvių 
I žmonių judėjimo - veikimo. Kokia tik darbinin- 
i kų organizacija paprašydavo jį kuomi nors pa
ti gelbėt, jis niekuomet neatsisakydavo. Mirtis, iš- 
| plėšdama iš gyvųjų tarpo draugą Rudzevičių, 
K padarė nemažą nuostolį Detroito progresyvi ams 
I žmonėms.
| Todėl, mes, apgailestaudami* ir minėdami
5 draugo Rudzevičiaus vienų metų mirties sukak- 
I tuves, ir žinodami, kad jis buvo progresyvūs 
I spaudos narys ir rėmėjas, šiuomi, pagerbdami 
g mirusi draugą, jo vardu siunčiame $20 “Lais- 
E -vės” paramai, nes žinome, kad jei jis dabar dar

būtų gyvas, tai jis pats aukotų “Laisvės” rei- 
įį kalams.
6 Ilsėkis ramiai, mielas drauge, o mes liku- 
p šieji dar gyvi vargstame šiame nedateklių ir 
« visokių bėdų pasaulyje . . .

g Jonas ir Adelė Kliviaiciai.

valgių ir alučio tik už vieną 
dolerį ypatai! Tai visai mažas 
įžangos bilietas. Prasidės 1 :30 
vai. po pietų.

Komisija užprašo svečius iš 
toli ir iš arti dalyvauti šioje 
“Fathers Day” programoje.

Antras nutarimas dar ge
resnis, būtent, rengti busus į 
spaudos pikniką. Mūsų kolo
nija visuomet gerai piknikuo

------------------------------------------------------ -----------------------------------

fl CHARLES J. ROMAN

se pasirodo, nuveždama į pik
nikus busais daug žmonių. 
Taip turėtų pasidarbuoti ir ki
tos kolonijos. Yra daug žmonių, 
kurie neturi savų mašinų arba 
norėtų važiuoti busu, tai juos 
reikia pamatyti ir pakalbėti. 
O busą suorganizuoti nebus 
sunku. Parengimui iš to bus 
daug. Ir parengimų bus arti 
ir toli. J. S. K. .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

e
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą* 
Patogiai ir gražiai mo-. 
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS E LIETUVOS
Paroda, skirta J. Janoniui 

atminti

Kaunas, bal. 1 d. — Valsty
bines centrinės bibliotekos ir 
Kauno srities bibliotekos dar
buotojų kolektyvai suorganiza
vo didelę parodą, skirtą pirma
jam lietuvių proletariniam po
etui J. Janoniui atminti. Gau
siuose stenduose eksponuoja
mos retos poeto fotografijos, 
pirmieji jo kūrinių leidiniai, 
Valstybinėje centrinėje biblio

tekoje saugojamų Janonio ran
kraščių foto reprodukcijos.

Eksponatų tarpe pagymėti- 
nas nedidelis eilėraščių rinki
ny^ “Darbininkų dainos,” kurį 
Lietuvos komunistų . partijos 
leidykla išleido 1920 metais an
truoju leidimu. '■

—°-- ;
Gorkio “Miesčionys” 
Šiaulių teatro scenoje

Šiauliai. — Dramos teatre , i . ' ■įvyko didžiojo rusų rašytojo M. 
Gorkio pjesės “Miesčionys” 
premjera. Pastatymas — J.- 
Šeino, dailininkas — M. Perco-
vas.

—o—
Pirmoji zootechnikų laida

Kaunas, kovo 31 d. Lietuvos 
TSR Veterinarijos akademijo
je išleista pirmoji grupė aukš
tai kvalifikuotų zootechnikų. 
Fakultetą baigė 19 jaunuolių 
ir merginų. Zootechniko vardą 
vieni pirmųjų respublikoje ga
vo Panevėžio rajono Smilgių 
kaimo.buvusio vargingojo val
stiečio sūnus Albertas Pečiu- f . •
kėnas, darbininko .dukt^ė Valen
tina Milenskaitė, Vladas Kai-, 
ppkas, Zofija Remeikienė ir ki
ti. Pirmieji trys akademiją 
baigė labai gerai. Kalpokas ir 
I^ečiūkępas pasiųsti aspirantū
rai >į, Leningrado yeterinarijos 
ipstitutą, Ręmeikienė ir Mi- 
lenskaįtė pąliktos j moksliniam 
jd&rtnri akademijoje,r

Brooklyn© šiemet Laisves 
piknikas įvyks išeštadienį, 
liepos (July) ,7 d. Lauksi
me svečių iš toliau. »;(

■—■■ff" ■ *............... —.......
Iš nakties ateina vilkų ‘ gaujos, 

užkuriant sujaudinantį prietikį
; Dana ANDREWS

Carla E. PALENDA
Claude RAINS

“SEALED
CARGO”

ir asmeniškai:
PEGGY LEE

RAY McKINLEY ir Ork.
LANE BROTHERS ir Ekstra.

RED BUTTONS

Purflmnifnf timesi uiufituum SQUARE

Mokytojų unijos kovos 
prieš verstiną darbą

Mokytojų Unija atsišaukė 
į visus New York o mokyklų 
fakultetus vienytis protestui 
prieš verstiną darbą — “ver
gų — darbą.”

Vergų darbu mokytoja; 
skaito miestinio švietimo ko- 
misijonieriaus James E. Alle- 
no įsakymą mokytojams eiti 
šalutines nuo mokymo parei
gas po gręsme tapti pašalin
tiems iš mokytojo pareigų.

Mokytojai seniau tas parei
gas eidavo, vadovaudavo vi
sokiose mokinių saviveiklos 
srityse. Tačiau pastaraisiais 
keleriais metais, ypačiai begiu 
paskiausiųjų vienerių metų, 
pragyvenimui pabrangus, mo
kytojai atsisakė šalutines prie
voles eiti be atitinkamo algos 
priedo, šiuo laikotarpiu suei
na metai nuo pradžios visuoti
no mokytojų pasipriešinimo. 
Unija juos tame rėmė ir tebe
remia.

Bėgių tų paskiausiųjų metų 
keli įžymūs mokytojai vieni 
veikliausiųjų unijistų, buv.o į- 
kaltinti “n e p a klusnume,” 
“raudonume” ir tt. Juos atsta
tydino iš pareigų. O dabar 
jau pagrasino ir visiems, ku
rie nepaklausytų imti atgal 
tuos “extra-curricular” dar
bus.

Mokytojai kol kas tebėra 
pasidalinę į atskiras unijukes. 
Dėl to pasidalinimo daugelis

I tebėra neįsirašę į.jokią uniją, 
į Tačiau reikalavime algos 
priedo ir priešinimosi prievar

tos darbui, sakoma, esą nusi
tarę veikti vieningai.

Mokytojai pagrasino, kad 
I jeigu' jie bus verčiami dirbti 
tuos šalutinius darbus be pri
dėjimo jų pareikalautos už- 

' mokesties, jie sustabdys ir mo
kymą. Unija prašė ir ne uni- 
jistus mokytojus kooperuoti 
su unijomis, susirinkti, paskir
ti komitetus, pateikti savo 
reikalavimus.

Mokytojų Unijos atsišauki
mas prašė visus dalyvauti pi- 
kietavime miestines švietimo 
Tarybos posėdžio gegužes 24- 
tos popietį, po mokyklos va
landų, prie '•tarybos pastato, 
110 Livingston St., B'rooklyne.

Pikicte buvo atstovautos vi
sos unijos.'

Per visą dieną vykdytame 
posėdyje taryba nutarė už
dėti mokytojams tuos šaluti
nius darbus po drausme nete
kimo darbo. Mokytojai -tą ta
rimą pasitiko baubimu, ro
dant, kad .jie skelbs tai prie
vartai kovą.

Unija sako, jog kitu mies
tų mokytojai (Buffalo, Ro- 
chesterio, Yonkers ir kitų) 
parodė, kad vieningumu gali
ma laimėti. Ir niekas jų už 
tai nebaudžia. S-as.

SVETURGIMIIJ GYNIMA S

Areštavo aguonėlių 
pardavinėtojus

Areštavo pardavinėtojus ne 
tų aguonų, kurio? pražydo 
darželiouse, bet tų, kurios 
kas metai pardavinėjamos ve
teranų, o gretą veteranų par
davinėjamos ir visokių suk
čių. Kas metai tų aguonų žie
dų (dirbtinių) išparduodami 
kalnai ir jų pardavinėtojai 
prisižeria sau kišenes dolerių.

šiemet pirmą tų aguonų 
pardavinėjimo dieną areštavo 
53 sukčius.

Palaidų vyrukų karas

Sveiksta

Juokingiausias judis per metus 
DANNY KAYE

• ; ir jo geriausia

“ON THE
RIVIERA”

J’ „ 9

(techni-spalvomis)
Gene Tierney - Corinne Calvet

v i : .ir scenoje:
Mimi Benzell, Met. Op. žvaigždė

Cdrinne ir Tito Valdez
Peggy Ryan — Ray McDonald 

Irving Fields

ROXY
7th Ave. ir 50th St.

i Kad sustiprinti veiklą prieš 
persekiojimus ir areštus pa
žangių sveturgimių, Ameriki
nis Komitetas Sveturgimiams 
Ginti sušaukė organizacijų 
konferenciją praėjusį šešta
dienį, Mokytojų Unijos salėje, 
btęw Yorke.

Konf erene i j os c en tral i n ė 
mintis — gynimas P. Hari- 
siades nuo išdeportavimo fa- 
šistinėn Graikijon, šalin, kur 
jo laukia sušaudymo skvadas.

i • v j . ' 1

' Abner Green, komiteto ge- 
neralis sekretorius, plačiai 
analizavo bendrą šių dienų 
padėtį ir P. Ilarisiades bylą. 
Jis nurodė, kad kova prieš 
Ilarisiades depbrtavimą yra 
kova prieš grūmojimą depor
tavimu 180 kitų asmenų. Mc- 
Carran įstatymas šimtams dar 
nepaliestų tą patį žada.

Gynimas Ilarisiades — gy
nimas .mūsų pačių teisių: sve
turgimių ir čiagimių. Jeigu 
daleisime Harisiades depor
tuoti, tai sykiu ir savo saugu
mą palydėsime tuo pačiu lai
vu su P. Harisiades. Visi be 
skirtumo , turime darbuotis,

Prieš įkalinimą be kaucijos 
keturių sveturgimių ant Ter
minai Island, Kalifornijoje;

IJžgi rtas k ongresm an o 
Adolph J. Sabath’o bilius 
II. Ii. 3118, reikalaująs at
šaukti McCarran įstatymą.

♦

Konferencija vykdyta labai 
jaukioje patalpoje. Sienos 
mirgėjo įvairaus turinio pa
veikslais nukabintos. Kamba
rys, veikiausia, parodai pa
ruoštas.

Delegatų dalyvavo apie po
ra šimtų. Sudėtis mišri: atsto
vai unijų, kultūrinių grupių, 
religinių, politinių, tautinių, 
rasinių... Visi rado bendrą 
kalba, bendra reikalą sueiti.

Deja, lietu viii dalyvavo ne
skaitlingas būrelis. Tikėtasi 
daugiau. Kažin kodėl mes į 
visokias puoteles sugužėtame 
iš arti ir iš toli. Kada didis 
visuomeniškas reikalas, nema
tome ii* laiko neturime. Liga, 
kurią būtinai reikia prašalin
ti. Svečias.

Queens Village ir Ozone 
Park palaidų vyrukų gaujos 
savitarpiniame kare praėjusį 
ketvirtadienį vienas 21 motų

I vyrukas suraižytas peiliais ir 
išmestas iš auto. O kitas pa
šautas.

Areštavo, tardo 21. Gaujo
je buvo apie 4 0, bet kiti spėjo 
išbėgioti.

Muštynės įvyko prie Jamai
ca Ave. ir Springfield Blvd., 
prietemoje. Vyrukai buvę 
ginkluoti revolveriais, peiliais, 
švino lazdomis.

Paplautasis yra John Fušco, 
gyvenęs 86-18 101 st Ave.,
.Ozone Park. Pašautasis Pas
quale DeRosa, 17 metų, gyve
na 1 17-4 1 Glasbore Avė.

i Valdiniai darbininkai 
nori taikos

Ignas Daužickas sveiksta 
po operacijos

Ignas Daužickas jau gero
kai sustiprėjęs po operacijos 
nuo patrūkimo. Dabar jis il
sisi pas savo brolį Povilą Dau- 
žieką ramioje rezidencijoje. 
Antradienį buvo atsilankęs j 
Williamsburga, pasimatyti su 
savo draugais. Skundėsi, kaįl 
daug vaikščioti negalįs, greit 
pavargstąs. Bet daktaras įsa
kęs vaikščioti gerokai.

—o—
Ignas Sutkus jau sveikas 

ir drūtas

Tokią pat operaciją, kaip 
Daužickas, turėjo ir Ignas 
Sutkus, savininkas Re public 
Bar & Grill. Jis greit sustiprė
jo, jau eina savo biznio parei- 

j gas, jaučiasi gerai.
Ignas Sutkus bėgiu . šešių 

I mėnesių pergyveno dvi ope
racijas. Tik pirm Naujų Motų 
jam buvo išimtas inkstas. Ta
čiau jis vis dar stiprus ir smar
kus, kaip ir anksčiau. Laimin
gas savo sveikatos rezervu, 
priepuoliai jo nepalaužia.

las turėjo tuomet ir tebeturi 
dabar visuomeniškumo, nėra 
nukryžiuotas. Praėjus didžiu
mai savųjų veiksmų ( salėse, 
teatro mylėtojams patartina 
praleisti ten vakarą.

Greta veikalo, miestinis te
atras taip pat reikia skaityti 
savu, nes tai prisideda miesto 
kultūrinimui ir garbei.’ Mies
tinis teatras, tai gražus pali
kuonis iš velionio LaGuardi- 
jos laikų. Velionis majoras 
buvo gimdytoju daug progre
so.

Queens teismabutyje teisia
mas Walter Hess. 25 metų. Jį 
kaltina, kad jis mirtinai pri
mušė savo sūnelį. 14 mėnesių. 
Du daktarai liudijo, kad kū
dikis buvęs ir ligotas, dalei- 
džiant, kad jis galėjęs mirti 
šiaip sau, ne vien dėl to suda- 
vimo jam.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

PRASIDEDA TREČIADIENĮ,
GEGUŽĖS 30-TĄ.

GARBE, KURIA BUVO ROMA... 
didžiausiame ir sensacingame 
jos ištvirkime!

Galingai dramatiška ir 
teisinga istorija apie 
ankstyvųjų krikščionių 
kovas gyvybiniai parodoma!

žvaigždžiuoja

“FABIOLV
MICHELE MORGAN 

HENRI VlDAL 
MICHEL SIMON

i VICTORIA
■ BROADWAY PRIE-46T1L ST.

MM

Filmos—Teatrai

Jei Tamsta neprenumęruoji 
Laisves, ne kasdien ją gauni, 
— prasilenki su daug gerų 
žinių. Užsisakyk tuojau;

REIKALAVI
REIKALINGI DARBINGAI

OPERATORIAI
50 Patyrusių Operatorių Valdžios 

darbui, Single Needle, aukščiausia 
mokestis mokama tiems, kurie bus 
kvalifikuoti. Nuolatinis darbas, ge
ros darbo sąlygos.

SUPERIOR TOGS CORP.
32 Seventh St., Elizabeth, N. J.

‘ . (101-3)

HELP WANTED—FEMALE
Patyrusi namų darbininkė, 4 die

nom j savaitę. Guolis kitur. Tel. 
LA. 5-0479. Šaukitę po 6 vai. vaka
re.

Reikalingos moteriškės prie agur
kų kenavimo.

Kreipkitės: HY. 8-5959.
ORIGINAL CANING CO.

491 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.
(102-4)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA KAMBARYS

Abraham Flaxer, United 
Public Workers prezidentas, 
paskelbė, jog jis pasiuntė se
natoriui Edwin C. Johnson 
(iš • Colorado) padėką už pa
siūlymą Kongresui sustabdyti 
karinius veiksmus Korėjoje. 
Unijistas pažadėjęs remti se
natoriaus veiklą už taiką.

Gėdinga padėtis
Miss Maxime Olff, jauna 

negrė, pasinuomojo kambarį 
345 E. 18th St., New Yorke. 
Ji ten gyveno ištisus du mė
nesius, mokėjo savo vardu 
vendą ir buvo skaitoma gera 
rendauninke. Bet kuomet ją 

'pamatė ten negyvenančioji 
Inamo savininkė, ji kreipėsi 
'teisman, kad Miss Olff praša- 
' lintų iš buto.

Rendauninkų Tarybos vieti
nis skyrius gina negrės teisę 
pasilikti bute.

kad tą pavojų pašalinus.
Carol King, komiteto pata- 

rėja-advokatė, nagrinėjo lega
lius teismų veiksnius, Aukš
čiausiojo Teismo ir Immigra- 
cijos Apeliacinės Tarybos 
nuosprendžius aiškino. Jos 
manymu, jįe visi tėmija rinki- 
jniniūs rezultatus, tarnauja 
tam, kas laimėjo rinkimus.

Kalbėjo Mrs. Mattie Lee 
Woodson, Michigan Sveturgi- 
.miams Ginti Komiteto atsto
vė; Ora Leak, National Wo
men’s Appeal atstovė; Paul 
Zązuliak, Harriet Barron, ir 
Peter Harisiades.

Pirmininkavo George Cus- 
cik, kailių išdirbėję unijos at
stovas. Buvo atsiųsta laiškų- 
sveikinimų konferencijai. Pir
mininkas tarpais, pirm prista
tant kalbėtoją, skaitė laiškus.

Rinkliavą pravedė Mrs. 
Harriet Barron. Tūlos organi
zacijos sveikino konferenciją 
su stambia suma. Lietuviai bu
vo ne paskutiniai — įdavė 
$250. Sumą sukėlė nacijona- 
liš ir New Yorko komitetai.

Priėmė tris rezoliucijas:
Generaliam prokurorui (At

torney General) McGrath. 
Prašo, kad sulaikytų įsaką de
portuoti P. Harisiades;

FABTOLA
Scena iš naujos filmos “Fabiola,” vaizduojančios seno
vės romėnus. Pradės rodyti gegužės 30-tą, Victoria 
Teatre, New Ydrke. Vadovaujančiose rolėse Michele 
Morgan, Henri Vidai ir Michel Simon. Gaminta Ita
lijoje, bet kalbama angliškai.

New Yorko Paramount
Pradėjo visą naują progra

mą. Rodo “Sealed Cargo,” su 
Dana Andrews, Carla Palen
da, Claude Hains. Philip Dorn 
pirminėje rolėje. Scenoje as- 
asmeniškai dainininkė Peggy 
Lee, Kay McKinley su savo 
orkestrui, Lane Brothers ir 
Red Buttons.

A
Roxy Teatre

“On the Riviera,” muzika- 
liška technispalvė filmą ir 
nauji aktai scenoje 'sudaro 
šventiškąją programą, kuri, 
menama, užsitęs gerokai ir 
po šventės. Danny Kaye, Ge
ne Tierney ir Corinne Calvert 
vadovauja 20th Century-Fox 
filmo je.

Scenoje dainuojanti aktorė 
Mimi Benzell, Peggy Ryan ir 
Ray McDonald šokiu tymas, 
Irving Fields ir jo RCA Re
cording Trio, Corinne ir Tito 
Valdez, taipgi teatro šokėjai 
ir dainos ansamblis ir solis
tai.

A
Radio City Music Hali

T e b e p a s i 1 i e k a vaizduojan
čioji velionio dainininko Ca
ruso gyvenimą' filmą “The 
Great Caruso.” Mačiusieji fil
mą visi, kurie myli dainas, 
reiškia pasitenkinimą. Ir sce
noje tebepasi lieka tas' pat 
spektaklis.

City Center
Miestiniame teatro, City 

Center, praėjusį trečiadienį 
panaujintas pirm antrojo ka
ro sėkmingai vaidintas veika
las “Idiot’s Delight.” Veika

d.) praneša, kad tų nutarimų 
ir instrukcijų iš Vatikano par
sivežti buvo nuvažiavęs “lie
tuvių pranciškonų provincio- 
las Amerikoje tėvas Justinas 
Vaškis.”

Jis sugrįžo ir parvežė “po
piežiaus palaiminimą” ir lei
dimą steigti vienuolyną Brook

lyne ant kampo Bush wick 
Ave. ir Myrtle Ave.

Leidimas gautas ta sąlyga, 
kad ir vienuolynas i)’ pranciš
konų laikraštis bus aprašyta 
Vatikanui.

A
Mes sakėme, kad masinis 

MacArthuro pasitikimas buvo 
komercines spaudos ii’ radijo 
išpūsta muilinė pūsle. New 
Yorke, kaip žinote, jį pasiti
ko “visi septyni milijonai gy
ventojų !”

Tuojau po to New Yorke 
jo šalininkai sudarė iš 150 
žmonių “To Sustain MacAr
thur Committee.” Komitetas 
nusirandavojo Carnegie Hall, 
kurion telpa trys tūkstančiai 
žmonių- ir rengė MacArthuro 
pagerbimui ir palaikymui mi
tingą gegužės 23 <1. Ir suplau
kė “minios:” viso labo tik 39 
žmonės!

Didelis, šviesus, apšildomas ir su 
šiltu vandeniu kambarys pasiranda- 
vja už prieinamą kainą. Yra tinka
moje vietoje prie susisiekimo sub- 
Ve ir busais. Kreipkitės:

• BURDULIS
171-26 — 144th Avė. z \ 

Springfield Garden, L. L, {jL Y/1 
(103-104)

PAIEŠKOJIMAS
Pajicškau lietuvio barberio, dirbti 

ir prižiūrėti barbernę. Savaitine 
mokestis, pagal sutartį. Vieta iš
dirbta per 25 metus. Noriu padėti 
lietuvį į labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mano galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą biznį. Reikia turėti 
Connecticut valstijos barbelio lais- 
nius.

FRANK'S BARBER SHOP 
88 Kelsey St., New Britain, Conn.

(101-110)

PRANEŠIMAI % 
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
3 cl. birželio, 10:30 ryto, 29 Endicott 
St. Prašau visų dalyvauti ir savo 
duokles pasimokyti, kurio dar to 
nepadarėte. — Sekr. J. M. Lukas.

(104-5)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
VIsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam 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 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

WGZAMTNITOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

į

PHILADELPHIA, PA\ur
Prašomo Jsitėmyti, kad bt/sas į 

Laisvės pikniką Baltimoreje, įvyks
tantį 3 d. birželio, išvažftips nuo 
1218-1220 Wallace St., vai.
ryto. Visi turinti tikietus ’būkite 
laiku. Dar tikiętų dėl buso galima 
gauti pas sekamus asmenis: H. Tu- 
reikis, 143 Pierce St., telefonas 
De 4-4026; R. Merkis, 5208 N. 
Warnock St., tel. GI 5-3646 ir J. 
Šmitienė, 5809 N.'. Fairbill St., tel. 
WO. 4-2538. Visus kviečia Komite
tas. (101-104)

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS '

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiska^
PALAIKO /

BAR & GRILL v
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET * 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkes

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti; užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS *

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen *4-8969TELEVISION

6 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštacL, Gegužės—May 26, 1951

' tora




