
Kas ir ką pasisavino?
Leonardo da Vinci, Victor 
Hugo, Gogolis ir Avicenna. 
Kas šiandien juos įvertina? 
Brėžius Vargšas.
Pagerbta K. Stanislovaitienė.

Rašo R. MIZARA

. ........................■ ■■■    II.III III II ■■■*■111..................... I l,

Darbo Žmonių 
Diehraštis

Kaina $7.00 Metam* 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

r

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

Id the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y,

Tel. Virginia 0-1827—1828 
_____________________ «

Vienas niūjorkiškio Timeso 
rašeiva sako: Tarybą Sąjun-

No. 58 ★★★★ Richmond Hill 19, N. Y., šeštad., Kovo (Mareli) 22, 1952 .
' •J 1 '■ ■ ' 1 n j

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

ga pasisavino Leonardo da 
Vinci ir Victor Hugo.

Kaip? •
Ogi būtent taip: Visame 

socialistiniame krašte buvo 
plačiai atžymėta Victor Hugo 
150 metų gimimo sukaktis.

Neužilgo Tarybų Sąjungoje 
bus nemažiau iškilmingai at-
žymėta 500 metų sukaktis nuo 
gimimo Leonardo da Vinci, 
genijai a us mokslininko ir me
nininko.

Šiuo metu toje šalyje pi a- į 
‘ eini atžymima 100 metų su-| 

kaktis nuo mirties rusų rašy- , 
tojo Mikalojaus Gogolio.

šiemet ten bus atžymėta 
1,000 metų sukaktis nuo m i r- | 
ties Arabų mokslininko Avi- i 
cennat

4. ■ *............. i
Sitų vyrų paminėjimas, jų < 

atliktų darbų vertinimas da-I 
romą ne tik Tarybų Sąjungo- j 
je, o ir liaudiškose respubliko- . 
sev i

Buržuaziniame pasaulyje 
progresyvė visuomenė taipgi 
atžymi šias sukaktis, kiek pa
jėgdama, kiek begalėdama.

Brooklyn© lietuvių visuome- ( 
nė, pavyzdžiui, rytoj, kovo 23 ( 
d., Lietuvių Kultūriniame 
Centre susipažins su Leonardo 
da Vinci gyvenimu ir nuveik
tais darbais iš referato, kuris 
ten bus pateiktas.

★

Kol kas komercinė mūsų 
krašto spąuda nedavė nei vie
na ^Išsamesnio straipsnio nei 
Apie vieną paminėtųjų vyrų. 
VToji spauda, — dienraščiai 

, K* žurnalai,— užimta sieksni- , i
mais straipsniais, agituojan
čiais už karą, šmeižiančiais 
Tarbų Sąjungą ir aukštinan
čiais kriminalistus.

O nedidelis Daily Worker 
matė reikalo išspausdinti ilgą, 
išsamų Anatolskio straipsnj 
apie Victor Hugo.

★
Darbininkų klasė, darbo 

inteligentija ir visa progresy- 
viškoji žmonija kovoja dėl 
naujo pasaulio, — gražesnio, 
šviesesnio, laimingesnio pa-' 

’ ” šaulio.
Savo kovoje ji ieško talki

ninkų ir praeities genijuose, 
iš jų gyvenimo ir darbų sem
damas! įkvėpimo ir pamokų.

&okio gilaus įkvėpimo sutei
kite Victor Hugo bei Leonardo 
^’a Vinci gyvenimas ir dar
bai !...

. ★
č i kagos progresyv išk o j i 

lietuvių visuomenė kovo 30 d. 
paminės 35 metų sukaktį nuo 
mirties žymaus Amerikos lie
tuvių rašytojo-dramaturgo 
Broniaus Vargšo-Laucevičiaus.

Sukaktis bus atžymėta pa
statant jo prieš mirtį parašy-1 
tą dramą “Kryžius.”

Bronius Vargšas buvo ta
lentingas rašytojas; jo nove- 
lės-apsakymėliai pasirodė 
“Kovoje” dar 1906 metais.

Dr. A. Petriką parašė apie į 
ši rašytoją brošiūrą “Bronius 
Vargšas-Laucevičius”, kurią iš
leido Vilnis.

Įsigykite ją, kurie dar ne
turite, ir perskaitykite; susi- • 
pažinkite su taip dar rodosi 
neseniai buvusiu mūsų tarpe 
kiltos dvasios žmogų- ■ 
mi ir draugu.

★
Praėjusį šeštadienį Connec- 

» tieut valstijos pažangioji vi- 
su^nenė gražiai pagerbė Kris- 

’Utinw Stanislovaitienę, veikėją 
pr menininkę.

Parengimas buvo didelis, į- 
vairus, gražus. Jame teko su
tikti nemaža mūsų veikėjų.

Laukiame iš mūsų kores
pondentų išsamaus to šaunaus 
pokylio aprašymo.

PLIENO DARBININKŲ
UNIJOS KOMITETAS
ATIDEDA STREIKĄ
Sutinka su valdžios patarimu 
pakelt algą 17 centų valandai

Washington. — CIO Plie
no Darbininkų Unijos 
vykdomasis komitetas priė
mė valdžios tarpininkų pa
siūlymą — pakelti darbi
ninkams algą 17į cento va
landai, ir nutarė atidėti vi
suotiną jų streiką iki balan
džio (April) 8 d., kaip kad 
valdžia prašė.

Jeigu ne šis nutarimas, 
tai plienininkai būtų su
streikavę naktį iš ateinan
čio sekmadienio į pirma
dienį.

Derybas vedė 4 unijos at
stovai, 4 kompanijų įgalio
tiniai ii’ 4 valdžios algų ko
misijos atstovai.

Kompanijos dar nesutiko 
su valdžios atstovų pasiūly
mu ir laiko jį tiktai patari
mu. Kompanijos sako, vai-

Egipto valdžia areštuoja 
ir baudžia angly priešus

Kairo, Egiptas. — Naujo
ji Egipto valdžia suėmė bu
vusį vidaus reikalų minis
trą Maraghi’Bey ir buvusį 
visuomenės reikalu minis
trą Mahmoudą Hassaną. 
Jiedu, Wafd tautininkų par
tijos vadai, yra kaltinami 
už bruzdėjimo kėlimą prieš 
valdžią ir laikomi po nami
niu areštu.

Wafd yra didžiausia po
litinė egiptėnų partija. Ji 
reikalauja išvyti anglus iš 
Suezo kanalo ruožto ir su
grąžinti Egiptui vadinamą
jį “Angliškai”-Egiptinį Su
daną.

Dar keturi egiptėnai .ta
po nuteisti kalėjimai! už 
riaušes prieš anglus, ameri
konus ir kitus svetimšalius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. —- Sovietų spau

da kaltina Ameriką už nuo
dingų dujų ir ligų bakterijų 
vartojimą Korėjos kare.

Corpus Christi, Tex. — 
Sudužo bombonešis. Žuvo 
10 lakūnu, v

New York.— Sudegė pre
kių sandėlis prie 14th St. 
ir 5th Avė. Gaisras pada
rė apie 750,000 nuostolių.

Italų valdžia apgaudinėja 
ir šaudo valstiečius

Neapolis, Italija. — Val
džia atšaukė tūlas žadėtas 
valstiečiams dvarų žemes 
Villa IJ temo apylinkėje.

1,000 valstiečių demon
struodami todėl maršavo 
“šturmuot” miestelio valdy
bos rūmus. Policija Šaudė 
ir nušovė vieną demon
strantą.

džia turėtų leist pakelti 
plieno kainą bent 2 dole
riais tonui; tik tada jos ga
lėtų įvykdyt valdininkų pa
siūlymą unijai.

Apart 17 Į, c. tiesioginio 
priedo, valdininkai taipgi 
siūlė pagerinti apmokamas 
atostogas ir tūlas kitas są
lygas darbininkams, kas 
skaičiuojama dar penktuku 
per valandą.

Pranešama, kad vidutinė 
plieno darbininko alga iki 
šiol buvo $1.90 valandai.

Senatas patvirtino 
sutartis su Japonija

Washington. — Senatas 
dauguma balsų užgyrė val
džios padarytą taikos su
tartį su Japonija; taipgi 
patvirtino vadinamas “tarp- 
savinio apsigynimo” sutar
tis su Japonija, Australija, 
Naująja. Zelandija ir Fili
pinais.

“Apsigynimo” sutartis su 
Japonija leidžia Amerikai 
laikyti savo kariuomene Ja
ponijoj per neribotą laiko
tarpį, taipgi palaikyti ka
rines amerikonų laivyno ir 
oro jėgų bazes toje šalyje 
prieš Sovietų Sąjungą.

Trumanas leidžia gen.
Eisenhoweriui grįžti
Key West, Florida.—Prez. 

Trumanas pareiškė, kad lei
džia generolui Eisenhowe
riui grįžti iš Europos ir 
agituoti už save kaip repu- 
blikonų kandidatui į pre
zidentus.

Senatorius Brewsteris 
susivėlė su gembleriu

Washington. — Republi- 
konas senatorius Owen 
Brewster naudojo gęmblerį 
Henry Grunewalda kaip 
politinį savo ’ tarpininką 
1950 metais. Per tą gem- 
blerį Brewsteris pasiuntė 
$10,000 nominacijoms M. 
Youngo ir R. Nixono, repu- 
blikonų kandidatų, į Sena
tą.

Brewsteris buvo senatinio 
republikonų rinkimų komi
teto pirmininkas. O rinki
minės komiteto taisyklės 
užgynė Brewsteriui pinigi
niai remti kandidatų nomi
nacijas. Todėl jisai slap
tai per Grunewalda davė 
pinigų Youngui ir Nixonui 
nominuoti.

Taip sen. Brewsteris pri
sipažino kongresinei komi
sijai, tyrinėjančiai taksų 
skandalus.

Brewsterio tarpininkas 
Grunewaldas sėbravo su 
taksų sukčiais ir per dve
jus metus išgembleriavo 
$233,000.

Senatorius Robert Taft po nepasisekimo New Hamp
shire nominaciniuose rinkimuose. Jį smarkiai supliekė 
generolas Eisenhower. Iš ten jis negaus ne vieno dele
gato į republikonu konvenciją. Žmogus galvoja užsiė
męs akis! — . - ’

Kongresmanai skiria A-bombom 
bilioną, 786 milijonus dolerių

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas nubalsavo 
paskirti 1 bilijoną, 786 mili
jonus, 86 tūkstančius dole
riu atom-bombom ir kitiem 
atominiam ginklam per me
tus.

Prezidentas T r u m a n a s 
nepatenkintas. Jis reikala

Išteisintas Patterson, 
Civilinių Teisių 
Kongreso vadovas

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Luther 
M. Youngdahl išteisino 
Williama L. Pattersona, Ci- 
vilinių Teisių Kongreso se
kretorių.

Tyrinėjantis k o ngresma- 
nų komitetas 1950 metais 
teisman patraukė Patterso
na; kaltino, kad Patterso- 
nas “paniekino Jungtinių 
Valstijų Kongresą.” Nes 
jis atmetė kongresinio ko
miteto reikalavimą išduoti 
žmones, -kurie remia fondą 

' dėl civilinių teisių gynimo.
Dabar Pattersono advo

katas Vito Marcantonio nu
rodė, kad federalis. teismas 
jau pirmiau surado, jog 
pats Įstatymas, pagal kurį 
Pattersonas apkal tintas, 
priešinasi Jungtinių Valsti
jų Konstitucijai. Tai vadi
namas Lobby Registration 
įstatymas.

Laimėjęs bylą, Patterso
nas priminė, jog milijonai 
amerikiečių darė spaudimą 
teismui, kad jį išteisintų.

VIEŠAI SUŠAUDĖ
6 ŽMOGŽUDŽIUS

Guatemala. — Viešai ta
po sušaudyti 6 kriminalis
tai, kuriė nužudė vieną 
krautuvininką, jo žmoną ir 
tris vaikus. Sušaudymą 
stebėjo keli tūkstančiai žiū
rovu, v

ORAS.—Giedra ir nešalta. 

vo atominiams ginklams 
dar 197 milijonais dolerių 
daugiau.

Demokratas k o ngresma- 
nas Albert Thomas pareiš
kė: “Valdžios atomų jėgos 
komisija aršiau bergždžiai 
eikvoja pinigus, negu bet 
kuri kita valdžios įstaiga.n

Unijos vadas Flaxer 
bus teisiamas už 
“paniekinimų” Senato

Washington.—Tyrinėjan- 
čioji Senato komisija pa
traukė teisman Abrahamą 
Flaxerj, pirmininką Valdi
nių Darbininkų Unijos, už 
“paniekinimą Senato.”

Komisija, vadovaujant 
i•agangaudžiu i demo kra tu i 
senatoriui M c C a r r a n u i, 
klausinėjo Flaxerj apie ko
munistus toje unijoje ir, rei
kalavo, kad jis išdubtų na
rių sąrašus. Flaxeris atsi
sakė. Todėl ir bus teisia
mas už “paniekinimą.”

.....................'■■■■■- I ■■■«.-■■--v .

AREŠTUOTAS KANDI
DATAS Į SENATORIUS

Omaha, Nebr. —± Pasigė
ręs A. A; Misegadis, repu
blikonu kandidatas i -Ne- 
braskos valstijos senatą, 
susimušė su policija ir tapo 
Įmestas beląngėn.

Žemės drebėjimai 
pražudė 3 italus

Catania, Sicilija.T-Žemčs 
drebėjimai suardė gana 
daug namų ir pražudė bent 
3 žmones trijuose mieste
liuose arti ugniakalnio Et
nos, Italijos saloje Sicilijo
je. Pusantro tūkstančio 
gyventojų b-ko be pastogės.

Korėja. — Drebėjo žemė 
vidurinėje Korėjoje. Bet 
nėra pranešimų, ar drebėji
mas padarė nuostolių.

IVAKARAI TARIASI, KAIP 
ATMEST SOVIETŲ PLANA 
DĖL VOKIETIJOS
Mato, kad Sovietų pasiūlymas 
gadintų karinę vakarų programą

Paryžius. — Vakarinės 
Vokietijos premjeras Ade
naueris tariasi su Franci- 
jos, Anglijos ir Amerikos 
diplomatais, kaip galėtų 
sklandžiau atmest Sovietų 
pasiūlymą dėl Vokietijos 
suvienijimo ir taikos sutar
ties su ja.

Atmetimo planus išvien 
apdirbinėja Anglijos užsie
nio reikalu ministras An
thony Eden, Amerikos am
basadorius James C. Dunn, 
Francijos užsienio reikalų

Buvęs policmanas 
nušovė du negrus

Yonkers, N. Y. — Buvęs 
policininkas Stanley La- 
bensky, atėjęs į Yale saliū- 
ną, rugojo bartenderiui, 
kam čia duodama negrams 
gerti.

Trys negrai broliai, gir
dėdami piktą Labenskio 
kalbą, išėjo laukan. Tada 
Labensky išbėgo iš saliu no, 
pasivijo negrus ir nušovė 
brolius Jamesą ir Wyatta 
Blacknall’us. Trecias bro-

■ lis pabėgo.
Paskui Labensky tapo 

į suimtas, kaltinamas kaip 
“antrojo” laipsnio žmogžu- 

I dis.

Brazilijos valdžia
I

areštuoja saržentus

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia suėmė visą eilę 
armijos saržentų. Juos kal
tina už komunizmo sklei
dimą tarp kareivių.

Generolai ketina sutriuš
kinti komunistinį judėjimą 
armijoje.

Pojūrinis ugniakalnis 
gąsdina Filipinus

• Manila. — Išsiveržęs po 
. vandenynu ugniakalnissvai- 
dė ugnį ir žėruojančias uo
las 10,000 pėdų aukštyn ir 
gąsdino gyventojus Lu zo
ne, didžiausioje Filipinų 
saloje. Bijoma, kad ugnia
kalnio įsiūbuotos bangos 
neužlietų priejūrinių mies
tu bei kaimu.

( Tas ugniakalnis buvo ap
tilęs per 95 paskutinius me
lus.

$75,000 ATLYGINIMO . 
Už SUŽEIDIMĄ

Newark, N. J.—Valstijos 
teismas nusprendė, kad 
miestinė važiuotos kompa
nija turi sumokėti gaisra- 
gesiui Bernardui Wurze- 
liui $75,000 atlyginimo. Jam 
buvo sužalotas nugarkau
lis, kuomet kompanijos bu- 
sas susidūrė su gaisriniu 
sunkvežimiu.

ministras Robertas Šuma
nas ir Adenaueris.

Jie nekenčia ypatingai to 
sovietinio pasiūlymo punk
to, kuris reikalauja ištrauki 

jti visa svetimųjų karinome- 
' ne už 12 mėnesių po bū
simo taikos sutarties pasi
rašymo su Vokietija.

Trys Vakarų Didieji ir 
Adenaueris atranda, kad 
jeigu priimtų sovietinį plau
ną, tatai suardytų karinę 
jų talką prieš Sovietų Są
jungą.

J. Tautų komisija prašosi
“ištirt” rytų Vokietiją

Berlin. — Anglai - ameri
konai atsiuntė Jungtinių 
Tautų komisiją, kuri prašo
si įleisti j rytinę Vokietiją; 
sako, nori ištirti, ar galima 
būtu padaryti laisvus balsa
vimus rytu Vokietijoje, ku
ri yra sovietinėje kontrolė
je.

Karinė Sovietų vyriausy
bė dar neatsakė į prašymą. 
KOMISIJA NUŽIŪRIMA 
KAIP ŠNIPAI

Rytinio Berlyno spauda 
rašo, jog ta tvrinėjimu ko
misija nori tiktai pašnipi
nėti ii- pašmeižti. Nes ko
misija, pagal anglų - ameri
konų padiktavima. surastu, 
kad esą negalimi laisvi bal
savimai rytinėje Vokietijoj 
je. Toks komisijos rapor
tas padėtų Amerikai ir An
glijai atmesti Sovietų pa
siūlymą — suruošti visuo- 

■ tinus balsavimus dėl vaka
rinės ir rytinės Vokietijos 
sujungimo i vieną demokra
tinę vokiečių valstybę.

Nauji ir seni taksai 
New Yorko piliečiams

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis lei
do New Yorko miestui pa
laikyti 3 procentų taksus už 
pirkinius; taip pat užgyrė 
sekamus naujus taksus, rei
kalaujamus nuėsto majoro 
Impellitterio:

Uždėti centą miestinių 
taksų pakeliui cigaretų; ap- 
taksuoti automobilius $60 
metams už stovėjimą gat
vėse per naktis; pakelti 25 
procentais taksus už leidi
mą pardavinėt alkoholinius 
gėralus; padidinti nekilno
jamos nuosavybės (rėal 
estate) taksus nuo 2 iki 2į 
procento, ir kt.

Valstijos seimelis taipgi 
leido New Yorko miestui 
pasiskolinti dar 100,300,- 
000 doleriu, t

Tokiais būdais miestinė 
valdyba tikisi pakelti savo 
pajamas viso $234,800,000 
per metus.
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BELAUKIANT TARPTAUTINĖS 
EKONOMINES KONFERENCIJOS

ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 3 dieną Maskvoje atsidarys 
tarptautinė ekonominė konferencija. - Ji tęsis per 7 die
nas.

Šią konferenciją šaukti sumanė tarptautinis komite
tas, susiformavęs Copenhageue, Danijoje, 1951 m. sp'al. 
27-28 dd.

Konferencijon kviečiami viso pasaulio biznieriai, ko
operatyvų atstovai, ekonomistai, inžinieriai, farmerių at
stovai ir darbo unijų vadovai.

Tai nebus valdžių prisiųstų valdinių pareigūnų kon
ferencija; tai bus laisva valia atvykusių organizacijų 
delegatų bei pavienių asmenų konferencija.

Josios tikslas: apsvarstyti galimumus praplėtimui 
tarptautinės prekybos tarp Įvairių kraštų — ypatingai 
tarp tarybinio kraštų bloko ir “Vakarų” pasaulio.

Sutvirtinimas prekybos ryšių padės taikai išsilaikyti 
ir tuo, pačiu kartu lengvins žmonių gyvenimą.

Konferencijoje dalyvaus stambios delegacijos iš Ki
nijos, Indijos, Pakistano ir kitų kraštų. Iš Japonijos 
taipgi bus delegacijos.

Iš Londono pranešama, kad keletas dešimtų anglų biz
nierių žada vykti konferencijon. Gal bus ten ir Angli
jos darbo unijų atstovai, jei ne visų, tai kai kurių.

žodžiu, šiai konferencijai teikiama daug svarbos, nes 
tai pirma tokia konferencija, įvykstanti po karo. Svar
bu ir tai, kad ji įvyks Maskvoje, “anapus geležinės už
dangos.”

Deja, neatrodo, kad bent vienas stambesnis biznie
rius toje konferencijoje bus iš Amerikos, iš mūsų kraš
to. Kai kurie biznieriai buvo pasiryžę vykti ten, bet 
andai prieš konferenciją piktai išstojo mūsų valstybės i 
departmento sekretorius, Mr. Achesonas. Po to jo iš
stojimo atsisakė Maskvon vykti ir tie, kurie buvo apsi- , 
ėmę/lalTie labai norėjo vykti. Mat, bijosi persekiojimų. 
:**Tai yra bloga!

susimąsto, ]_ 
praeitį, tuos milžiniškus 
sunkumus, kurie . buržuazi
nėje Lietuvoje kildavo dar
bo žmonių kelyje į mokslą.

—Kartais naudinga, — 
sako jis, — prisiminti tai, 
kas praėjo. Niūriame jos 
fone dar ryškiau žėri 
džiaugsmingasis taryb i n i s 
šiandien.

Prisiminkite lietuvių liau
dies rašytojo Petro Cvir
kos žodžius, jo pasakytus 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos antrojoje sesi
joje: “Kapitalizmas paliko 
mums 300 tūkstančių bur
žuazinės “kultūros parijų.” 
Iš tiesų, tarybiniai liaudies 
švietimo, organai 1940 me
tais buvo užregistravę Lie
tuvoje 300 tūkstančių be
raščių, kurie smetoniško re
žimo laikais neturėjo gali
mybės mokytis.

Imkime kad ir mūsų vie
tovę. čia netoliese praban
gaus dvaro — Raudondva
rio, stovėjo skurdus viena
aukštis pastatas. Tai buvo 

klasių 
vi

soje apylinkėje. Čia rude
nį už suolų sėsdavo trys de
šimtys vaikų, o mokyklą 
kasmet baigdavo ne dau
giau kaip keturi-penki vai
kai.

Dabar nė nepažinti seno
jo skurdaus našlaičių mo
kyklos pastato. Iš esmės jį 
naujai atstatė, praplėtė, pa
dare jį erdvesnį, šviesesnį,

našlaičiu keturiu 
mokykla — vienintelė

o 180-200 vaikų. Kelis kar
tus padidėjo ir mokytojų 
skaičius. Dabar mokyklo-, 
jė dvylika dėstytojų. Dar 
1945 metais mokykla buvo 
pertvarkyta į dešimtine t ę. 
Iš Maskvos ir iš Vilniaus 
atsiuntė įrengimus fizikos 
bei chemijos laboratori
joms, geografinius žemėla
pius ir kitas mokslo prie
mones.

Puiki pavaizdaus moky
mo priemone yra mokykli
nis sodas. 1951 metais jis 1 
buvo papildytas- dar pen- 
kias.dešimčia obeliu, kriau- 
šių, slyvų, vyšnių sodinių, 
kurių tarpe ‘yra ir mičiuri- 
ninių rūšių. Kiekvienas vy
resniųjų klasių mokinys 
nutarė pasodinti ir išaugin
ti po vieną vaismedį.

Gamtos mokslo dėstyto
jui, mokyklos direktoriui 
Konradui Svilainiū! vado
vaujant, vaikai praktiškai 
susipažįsta su Mičiurino ir 
akademiko Lysenkos moks
lu. Jie paverčia žieminius 
kviečius vasariniais, daugi
na tarybinių selekcininkų 
išvestas melionų bei arbū
zų ankstyvas rūšis., kurios 
puikiai pernai užaugo mo
kyklos darže.

Mičiurininio būrelio se
niūnu išrinkta šeštosios 
klasės mokinė Valė Stanke
vičiūtė. Jos tėvai dirba “Ą- 
žuolo” kolūkyje. Ir Valės 
tėvas., ir jos motina tik ta 
rybų valdžios metais teiš
moko'skaityti ir rašyti, bai-

Kas Ką Rašo ir Sako
PAS KĄ KVAILYSTE 
PRIGIJO

KAIP JIE: VEIKIA IŠVIEN!
UNITED AUTOMOBILE WORKERS unijos preziden- 

tas Reuther suspendavo paties didžiausio lokalo valdybą 
ir pasiėmė tą lokalą savo kontrolėn.
-Lokalas 600 turi virš 60,000 narių. Nariai išsirinko 
pfogresyvę valdybą, kuri atkakliai kovojo už darbinin
kų reikalus ir už taiką.

Tai nepatiko karo šalininkams, tai nepatiko samdyto
jams, tai nepatiko ir unijos viršininkams, veikiantiems 
kartu su karo šalininkais.

Pradėta rūsti kampanija prieš lokalo 600 valdybą. At
vyko Detroitan Kongreso ne-amerikinis komitetas ir 
pradėjo “raganas gaudyti.” Pasišaukęs vieną kitą seklį, 
komitetas inkvizavo 600 lokalo valdybos narius, visaip 
juos žemindamas.

Kai komitetas savo darbą atliko, tuomet ėmėsi Reu- 
theris už savo darbo: suspenduoti tuos, kurie buvo pa
šaukti pas ne-amerikinį komitetą!

• Gi samdytojai, savo ruožtu, šalina iš darbo tuos, ku
rie buvo puolami ne-amerikinio komiteto. ■

.. Matote, kaip viskas “suharmonizuota”: ne-amerikinis 
komitetas, samdytojai ir unijų biurokratai—visa traicė 
.išvien! Išvien kovoja prieš tuos, kurie nepritaria kari
nei politikai.

Jiems tarnauja Taft-Hartley įstatymas; jiems padeda 
karinė ir anti-raudonoji isterija, kurią nuolat triūbija ko
mercinė spauda, radijas ir televizija.
*”Ką dabar darys 600 lokalo nariai, kurių išrinktieji 
Viršininkai tapo suspenduoti?

• Mes nemanome, kad jie tylės. Mes manome, kad jie 
kovos ir kovodami anksčiau ar vėliau vėl atgaus sau tei-- 
Sę išsirinkti tokius asmenis į savo valdybą, kurie jiems 
patinka, kurie jų interesams dirba.

Tūlas Petravičius Kelei- 
vyj rPišo: , . .

Klerikalų stovykla jau 
tremtyje, ypač klaikusis pa
mokslininkas kun. Bružikas, 
kaukte kaukė, kad lietuviai ir 
Lietuva kenčia už savo grie- 
kus, kurių pridirbo per savo 
trumpą nepriklausomą gyve
nimą. Ir kad nieko kito nelie
ka, kaip tik melstis, barstyti 
galvą pelenais, aukoti bažny
čiai ir sukatalikėti iki juodu
mo, t.y., būti krikščioniu de
mokratu, ateitininku arba vy
čiu.

NAUJI PUOLIMAI BRAZILIJOJE
Iš RIO DE JANEIRO pranešama, kad per visą plačią

ja Braziliją valdžia pradėjo raidas, puolimus ant to kraš
to komunistų partijos centrų, raštinių, įstaigų. įvyk
dyta nemaža areštų. Valdžia skelbia, būk, girdi, Brazi
lija komunistų partija, minėdama savo 30 metų gyva
vimo sukaktį, norinti pravesti sukilimą.

■ Mums atrodo kas kita: pietinės Brazilijos srityse saus
ra išdegino javus ir žmonėse viešpatauja beveik badas. 
Jie nericnastauja, reikalauja pagalbos. Na, ir dėl to, 
lead žmonių masės, vargo verčiamos, nerimastauja, val- 

; YKTla ryžta’sr'ūžgniatižti jų balsą. ***»?' *”***•*

Į Bružiką tremtyje buvo 
žiūrimą, kaip į protiniai pa
vargusį rėksnį ir, kaip Ilanau 
stovyklos lietuviai pavadino, 
“ilgaskvernis Čiudakas.” I 
tas atgailos ir "užpelnytos bau
smės pasakas buvo žiūrima, 
kaip į kvailių ieškojimą pasi
pinigauti ir pagraudinti baus
mėmis, kaip kadaise “peklos 
knygose” piešė velnius, čirški
nančius nusikaltėlius ugnies 
katiluose, skelbiūūt, kad šis 
pasaulis yra niekniekių ■ niek
niekis.

Bet kvailystė, kaip žmonės 
sako; raita' ir. sparnuota, ji 
pralindo pro visokias skrynin
go ir imigracijos komisijas, ir 
matom ją vešliai prigijusią ir 
šiapus vandenyno.

Taip, kvailystė, kurią Bru- 
žikas atvežė Amerikon, čia 
bujoja. Bet argi į tos kvai
lystės vežimą nėra įkinkyti 
ir socialistai? Ar jie ne- 
talkinitikduia Brūžikams ir 
jiems panašiems?

GRAIKIJOS 
“NEPRIKLAUSOMYBE”

Dienrašti^ Vilnis rašo:
Amerikos ambasadorius 

Graikijoj J. Peunfoy jaučiasi 
esąs diktatorius. Jis arogantiš
kai pareiškė, kad Graikija tū
ri valdytis taip, kaip tb flori 
Amerika. Graikėj Jbkitl’ ‘b(T-

du nevalia Įvesti proporciona- 
lę rinkimų sistemą, kuri duo
tų- teisingą atstovybę visoms 
politinėms grupėms. Tas dik
tatoriškas diktatas sukėlė prieš 
Ameriką net paklusnią ligi 
šiol Venizeloso partiją, šios 
partijos spauda smerkia Ame
rikos intervenciją į vidujinius 
Graikijos reikalus.

Venizeloso partija nėra nei 
raudona, nei radikale. Tai 
palšų liberalų partija. Bet tos 
partijos organas “Elliniki 
Imera” prabilo į Ameriką la
bai rūsčiu tonu : “Amerika ve
da atvirą nervų karą prieš 
Graikijos valdžią. Jei taip bus 
ir toliau, tai Amerika praras 
Graikiją, o sykiu su ja ir visą 
pietrytinę Europą.”

Amerikonų ambasadorius ir 
už jo pečių stovįs valstybės 
departmentas grąsina Graiki
jai nutraukimu ekonominėj 
paramos, jei Graikijos valdžia 
nešoks pagal amerikinę muzi
ką.

Juo toliau, tuo daugiau pai
niavų, dieglių, dusulių ir prieš
taravimų.
Trumano doktrinos nei 
v o galima laukti.

Taip yra Graikijoj, 
yra daugelyj I otynu 
uublikų. Pasako 
ingtohaš žodi,
kraštai, kurie gauna dole
rių, ir privalo klausyti.

Yra sakomą, jog ir pasku
tinis perversmas Kuboje 
buvo atliktas pagal įsaky
mus iš Wall s try to.

gę neraštingumui likviduo
ti ratelį.

Čia pat galima pasakyti 
ir apie daugelį kitų Kolūkių, 
buvusių pono Tyškevičiaus 
kumečių.

Kaimo vaikų mokslui ta
rybų valdžia skiria sutelktą 

k dėmesį. Mokslui sudarytos 
visos sąlygos. Buvusio be-' 
žemio valstiečio Valaičio, 
dabar “Ąžuolo” artelės kol
ūkiečio, keturi vaikai mo
kosi mokykloje, iš jų du— 
žymūnai. Vien ketvertukus 
ir penketukus atneša namo 
dešimtys valstiečių vaikų.

Paklauskite bet kurį sep
tintosios klasės mokinį apie 
jo planus ateičiai ir jūs iš
girsite vieną atsakymą:

—Mokysiuos toliau.
Tarybų valdžia padarė 

tai galimą. Taip jau pasku
tiniais metais pasidarė 
įprasta: baigiantieji septin
tąją klasę nenutraukia 
mokslo. Būdingas pavyz
dys. Visi praeitųjų metų 
abiturientai — kolūkiečių 
vaikai —Bereckaitė, Čiži- 
nauskaitė, Borisovas, Gir
dzijauskaite ir kiti tuoj 
įstojo į mokytojų seminari
jas, technikumus, į viduri
nių mokyklų aštuntąsias 
klases.

—Tegu mūsų vaikai mo
kosi, — sako jų tėvai. — 
Gyvename kolūkyje turtin
gai, ne taip, kaip seniau, 
prie Smetonos būdavo. Da
bar nebereikia varyti mūsų 
sūnų bei dukrų nuo mažens 
dirbti svetimoje žemėje. Te
gul eina mokslus, tampa 
agronomais, gydytojais, zo
otechnikais, mokytojais, o 
vėliau tegrįžta į gimtąjį 
kolūkį — čia visiems atsi
ras darbo pagal specialybę.

Ir vaikai mokosi. Didvy
rių apylinkėje mokyklą lan
ko visi mokyklinio am
žiaus vaikai — per šimtą 
aštuoniasdešimt vaikų.

Mokosi ir moksleivių tė
vai, “Ąžuolo,” “Aušros,” 
“Pergalės” artelių kolūkie
čiai. Jie lanko agronomi
jos ir gyvulininkystės kur
sus, mičiurininius būrelius. 
Kiekviena kolūkiečio šeima 
užsiprenumeruoja laikr a š - 
čių, tame tarpe ir “Lietu
vos pionierių” — vaikams. 
Visi apylinkės gyventojai 
nuo mažo iki didelio siekia 
žinių. Išsipildė liaudies ra
šytojos Julijos Žemaitės 
aistringos svajonės — kny
ga atėjo į kiekvieną lietu
višką namą(.

Platus kelias į žinias yra 
dabar atviras Lietuvos dar
bo žmonėms. Svajonė apie 
aukštąjį mokslą, kuri se
niau, buržuazinėje Lietuvo
je, darbininkų ir kumečių 
vaikams buvo nereali—tapb 
tikrovė.

Senatorius Estes Kefau- 
ver po “primerių” New 
Hampshire. Jis linksmas, 
kad jam ten labai pavy
ko supliekti Trumaną. Į 
demokratų partijos kon
venciją išrinkti visi jo ša
lininkai. Važinėdamas po 
valstiją su prak. marš
rutu, jis žmonėms paro
dydavo ir visokių “cow
boy” triksų su virve. Tas 
irgi prisidėjo prie propa
gandos už jo kandidatū
rą.

J. Matulionis

Philadelphia, Pa.
Raketierių tyrinėjimas

Dar praeitais 1951 metais 
buvo išrinkta speciališka 
grand džiūrė tyrinėjimui viso
kių raketierių ir policijos 
grafto.

Bet grand džiūrė mažai ką 
ištyrė, ir norėjo gražiai nu- 
baltyti visus gemblerius ir po- 
licistus, ėmusius didelius ky< 
sius. Tiktai naujai išrinktam 
demokratui prokurorui (dis
trict attorney) šį metą u- 
žėmus vietą, viskas atsimainė: 
jis pirmiausia pareikalavo 
teisėjo, kad jis paleistų buvu
sių republikonų išrinktą grand 
džiūrę, kuri laike tyrinėjimo 
dažnai susisiekdavo su suktais 
politikieriais, taip vadinamais 
“Ward leaders,” kurie viską 
sužinodavo, ką džiūrė svarstė 
laike savo tyrinėjimo. Nors 
teisėjas atsisakė džiūrę paleis
ti, bet visi džiūrės nariai, išsi
gandę demokrato prokuroro 
R. Dilworth, pradėjo smar
kiau ir teisingiau veikti.

Ištyrus visą dalyką, apkal
tino 40 policistų ir 40 kitų ra
ketierių, gemblerių. Sakoma, 
surado, kad septyni policistai 
į trumpą laiką labai prabago- 
tėjo. Vieni pasidarė nuo 25 
tūkstančių dol. iki 50 tūkstan
čių, o vienas net. šimtą tūks
tančių dol. O visi kiti gemble- 
riai dar neišvardinti.

Dabar miesto visa policijos

Kitokių pasėkų dš 
nebu-

rėš- 
Wash- 

na, tai tie

O KUR TIE PINIGAI?
Keleivis lašo, jog South 

Bostone yra rengiamas mi
tingas paminėjimui 30.me
tų sukakties nuo atidary
mo Lietuvos universiteto. 

, šia proga Keleivis turėtą 
paaiškinti, kas atsitiko su 

. tais pinigais, kuriuos Ke- 

. leivio buvęs leidėjas Jurįiš 
i Gegužis paliko universite- 

' rt. -a - -c

sistema pertvarkoma. Daug 
nepageidaujamų policistų pa
leidžiama iš tarnybos, ir pir
mu kartu miesto istorijoj pa
naikinama raitoji policija. 
Sakoma, kad visi policijos ar
kliai esą per seni, o 
jaunų arklių per 
miestui kaštuotų.

— o -•

pirkimas 
brangiai

prokuroras
ir vals-

Mūsų miesto 
Richard Dilworth, 
tijos gubernatorius John S. 
Fine susibarė ir išsikoliojo 
viens kitą, kaip lietuvos maži 
piemenukai. Gubernatorius 
atvykęs į mūsų miestą pasakė 
aštrią prakalbą republikonų 
klube. Labai nupeikė dabarti
nę naujai išrinktą demokratų 
miesto valdžią. Būk tai demo
kratai palaiko savo viešose 
mokyklose daug komunistų 
mokytojų. Gubernatoriui koks 
tai republikonas įteikęs pa
vardes visų “raudonųjų” mo
kytojų, ir dabar jis reikalau
ja, kad miesto prokuroras iš
šluotų visus 
mokytojus

Matote, 
mokytojai 
publikonai 
67 metus, 
nė vieno raudono 
O šį metą, paėmus demokra
tams miesto 
rankas per du mėnesius pa-’> 
raudo daug mokytojų! Nors 
beveik visi tie patys seni mo
kytojai, nuo republikonų lai-

raudonuosius” 
iš mokyklų.
kaip greit tie visi 
paraudo. Kai re- 
valdė miestą per 
tai tuomet nebuvo 

mokiojo.

valdžią į save^

Dėl ko tie mokytojai “rau
doni?” Dėl to, kad, dėstant 
mokiniams geografiją, suran
da ant žemėlapio, kad kur 
tai toli randasi Tarybų šalis.

Na ir, suprantama, mokyto
jai paaiškina savo mokiniams 
apie Tarybų šalies ekonomiją, 
politiką ir valdžios sistemą. 
Na,, ir tas viskas pasirodo dėl 
gubernatoriaus Fine labai 
raudona!

Taip atrodo, kad mūsų gu
bernatorius nori visai nutrin* 

i ti nuo žemlapio visą Tarybų 
! valstybę. Tuomet mokytojau, 
neturėtų apie ką aiškinti sa^JB 
mokiniams.

Prokuroras Dilworth aštriai 
atsikirto prieš reakcijonierių 
gub. Fine. Jis pareiškė, kad 
gubernatorius visa gerkle rė- 
kauna apie komunizmą Phila- 
delphijos mokyklose, norėda
mas pridengti savo visas poli
tiškas niekšybes ir korupciją. 
Buvusieji streikieriai 
džiaugiasi

Teko girdėti kalbant senus 
streikierius, kurie seiliaus tai 
vienur, tai kitur, streikavo, o 
raitoji policija paikomis daužė 
jų galvas. Parmuštus ant gat
vės arkliai trempė gulinčius 
ii’ sužeistus savo kanopomis. 
Sako, daug policijos arklių 
kojos ir kanopos suteptos 
streikierių krauju, per d^jiig 
metų. Visuomet raitoji poni
ja žiauriausiai elgėsi ir ji bu-z 
vo strei kiuriams baisiausia.1' 
Tadgi dabar seni streikieriai 
ir džiaugiasi, išgirdę naujieną, 
kad raitoji policija panaikin
ta. Pregresas.

Trys geležinkeliečių unijų lyderiai, kurie įsakė darbininkams klausyti valdžios įsa-/ 
kymo ir nestreikuoti už algų pakėlimą. Iš .kairės į dešinę: David Robertson, prezi
dentas Brotherhood of Locomotive Firemen & Enginemen; J. P. Shields, prezidentas 
Brotherhood o( Locomotive Engineers; R. O. Hughes, prezidentas Order of Railway 
Conductors.

r

2 pusi.-Laisvė (Liberty)--šeštadien., Kovo-March 22, 1952
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RIVEROS “KARO SLOGUTIS IR Washington, D. C.
TAIKOS SAPNAS” PAGROBTAS

Kritika reikalinga
Negalima sutikti su J. Juškos “Kriti

ka Kritikams.” Jis bando nurodyti, jog 
pastaba arba kritika aktoriaus-tnėgėjo, 
trukdo vaidinimui, negalima gauti tin
kamų žmonių. Šitas pasakymas neišlai
ko kritikos. Teisingą kritika taiso akto- 
rių-mėgeją, o ne gadina.

Negalima teisinti mėgėją tuomi, kad 
jis yra darbininkas, negauna mokėti už 
vaidinimą, užtat jis nesimokina atmin
tinai rolės žodžių, nelanko pratimų, o 
tas daugiausiai ir kenkia mūsų vaidini
mui. Reikia prieš jį vesti kovą.

Chicagoje gyvendamas, 1917 metais, 
rodosi .kovo mėnesyje, nuvažiavau Mel- 
dažio svetainėn matyti vaidinimą. Kokis 
veiklas buvo perstatomas — neatsimĄ. 
nu. Atsimenu tik tiek: Vienas Vaidyla, 

Išėjęs ant steidžiaus vaikščioja jo pasie
niu, bijodamas pasiekti vidurį, ir kalba 
gaudydamas žodžius iš kur papuola.

Vienas žmogus, sėdėjęs trečioje eilėje 
nuo steidžiaus, mosteldamas ranka, su
riko: “Nebemoki!” Tas “nebemoki” jį 
taip sumaišė, kad jis visiškai nuo stei
džiaus nusimaišė ir daugiau nepasirodė. 
O gal jam buvo tyčia skirta tokia “krei- 
zi” rolė?

Man jau gyvenant Brooklyne, čikagie- 
Čiai surengė vaidinimą: viskas tinkamai 
išgarsinta, tikietai išplatinta. Kada 
žmonės susirinko matyti vaidinimą, tai 
jiems buvo pranešta, jog vaidintojai ne
turėjo nei vienos praktikos ir dar nevisi 
susirinko ir tie, kuriems rolės buvo išda
lintos.

žmonės sutiko neimti tikietų atgal, 
matyti veikalą vaidinant iš knygu

čių. Ir vaikščiodami, su “nudavimais,” 
skaitydami roles “sulošė teatrą.”

I
. >' Tai buvo padarytas sabotažas vaidi

nimui, o ne kas kitas. Ir tie vaidylos 
buvo darbininkų organizacijos nariais. 
Ar juos galima teisinti? Palikti be kriti
kos? Ne! Jeigu apsiėmei vaidinti — mo
kinkis rolę, lankyk pratimus ir vaidink 
kaip žmogus, o jei ne, — nekišk koją 
vaidinimui!

Keliolika metų atgal Detroite įvyko I viena savaite trys suvažiavimai. Man ir 
teko dalyvauti viename. Tada buvau 

į / Meno Sąjungos sekretorius.
Brooklyno ir apylinkės busui susto

jus prie svetainės, įėjau vidun. Mane pa
sitiko velionis J. Baronas, ištiesdamas 
ranką ir sakydamas: “Sveikas, drauge, 
dabar eisime ant steidžiaus praktikuoti 
—‘Už Pinigus Vesta Pati’.” (Pirmiaus 
vadinama—Baloj Puolęs, Sausas Nekel-I šS)

Nustebau, išgirdęs eit praktikuoti ir 
paklausiau jo: Kame dalykas?

— Žmogus, ką vaidina “poną,” neat
ėjo į praktikas, — atsakė man Jonas. w

Po praktikos detroitiečiai pasitarę 
užkvietė mane “poną” praktikuoti ir 
vaidinime. Sutikau, nes buvau jį vaidi
nęs kokius septynis sykius.

I
Ant rytojaus paklausiau pas Detroito 

draugus, kaip tas žmogus yra tinkamas 
abelnam vaidinimui?
“Jis gerai vaidina: žydą, valkatą ir 

kunigą” — buvo atsakymas. Puiku. Tad 
tegu jis vaidina ir poną, — aš nevaidin
siu. Jeigu vaidinsiu — jis užpyks ir 
jums vaidinti daugiau nepadės.

Vaidinimo vakarą atėjęs ant stei
džiaus ir duoda man knygutę, sakyda
mas: “Ji man jau nereikalinga. Girdė
jau, kad draugas vaidinsi mano rolę.”

Nevaidinsiu—atsakiau jam. — Rėdy- 
kis, grimuokis ir vaidink! Aš tik prida
bosiu, kada jums visiems reikės eiti ant 
steidžiaus.

Vaidinimas prasidėjo. Ir ar jūs žino
te, kas pasirodė? Tas trijų tipų geras 
vaizduotojas atsistojo prie suflioriaus 
būdukės ir toliau neina. Publika pirma 

* suflioriaus žodžius girdi, negu jo. Žiūrė- 
dfcmas per scenerijos plyšį, manau sau 

; I vienas: “Jis gerai vaidina ir poną.” 
Į Supraskite. Nei sykį pratimuose ne

buvęs, gal būt nei veikalo tinkamai ne
perskaitęs ir eina vaidinti. Tokiam “ak
toriui” be pratimų tik mėšlas kraut į 
vežimą ,o ne vaidinti.

Brooklynui ir apylinkei buvo gerai 
žinomas velionis Kazys Lev-eckas. (Jį 
automobilius užmušė.) Jis mylėjo vai
dinimą, ypač komiškas roles, bet su juo 
vaidinimas kartais būdavo tikra kan
kynė. Jis niekad nei pusės rolės atmin
tinai neišmokdavo. Ką pasigaudavo 
pratimus darydamas, tą ir atmindavo. 
Namuose, atrodo, rolės jis nesimokinda- 
vo. Apie tokį vaidintoją tylėk ir nieko 
nesakyk...

Kada “Tamylai” buvo pridėtos eilės 
ir B. Šalinaitės apvilktos muzikos rū
bais, tai mums su Juška reikėjo jau dai
nininkės. Ypatingai dainuoti “Prisipaži
nimą.” Kompozitorei Šalinaitei pasisekė- 
uždėti jam tinkamą ariją, kad daininin
kė Ramoškaitė ją ir dabar dainuoja ant 
amerikoniško steidžiaus.

Tamylai dainininkę gavome. Bet su ja 
buvo tikra bėda. Būdavo apie' devynias 
ateina į pratimus, apie 10 — namo. Sy
kį bandžiau sulaikyti, tai ji pradėjo 
pykti, nervuotis.

“Aš turiu važiuoti namo ir pasilsėti, 
be to dirbti negalėsiu, o darbas man 
svarbiau, negu vaidinimas. Nebijok, — 
ant steidžiaus viską tinkamai atliksiu.”

Tas “ant steidžiaus viską tinkamai 
atlikimas” trukdo kitam prie jo ar jos 
prisimokinti ir šlubina mūsų vaidinimą.

Maniau, kad tik mes seniai turėjome 
tokias kreizi yda^, bet skaitant veikalų 
vajdinimo aprašymus, matosi ir pas 
mūs jaunuosius tas pats. Tas ydas būti
nai reikia prašalinti.

Aš dabar jau keli metai nevaidinu ne 
dėlei to, kad bijočiau kritikos, bet kad 
sugedo klausa. Dešinėje ausyje nuolati
nis ūžimas ją visai apkurtino. Girdžiu 
tik kairiąja ausim, bet tik iš arti. Ką 
žmogus toliau kalba, jo žodžiai visi su
silieja į krūvą ir aš jų neatskiriu .. '

Apmąstant savo dabartį,' kartais net 
graudu pasidaro: Nei pati, nei vaikai, 
laiko yra užtektinai. Turiu stiprų balsą 
dainavimui ir neprastą pasirodymą ir 
vaidinimui, bet tas jau tik praeitis. O ta 
praeitis primena man “Pepitos” operetė
je tarno dainavimą:

“Suakmenėjo” galva mano — 
negaliu valdyt;
tik praeitį toli matau,
o prieš tamsu, kaip naktis.

Dešinėje ausyje “čypukas” atsirado 
dar Chicagoje gyvenant; tada turėjau 
didelius,. išsipūtusius tonsilus, bet tų pa
čių metų (1917) vasarą, persikėlus gy
venti į Sturgis, Mich., Dr. Rutemberg 
juos išėmė, o čypukas “paliko.”

Atvažiavus ir apsigyvenus Brooklyne, 
apėjau kokią 12-ką galvos daktarų, spe
cialistų. Išmokėjau jiems apie $400, 
idant jie prašalintų iš ausies tą nelemtą 
cypimą, gadinantį girdėjimą, bet nieko 
nelaimėjau.

Prašalinimui čypuko daktarai naudo
davo šitokį būdą: įkišdavo į nosies deši
nę skylę “knypkį,” pasukdavo į ausį' ir 
iš mašinos paleisdavo orą. Jis būtų ir 
akmenį išpūtęs laukan, bet jam, čypukui, 
nieko negelbėjo.

Kolei kairė ausis buvo sveika, galėjau 
vaidinti, bet ir joje atsirado ūžimas ir 
viską užbaigė. Kaip atrodo, tai tas "au
syse ūžimas kada nors suspaus galvą ir 
manęs daugiau nebus. Bus visiems su
diev! . J. N.

Dar keletas žodžiu 
apie kritikus

Kaslink straipsnio “Kritika Kriti
kams” ėmė dalyvumą kritikavimuose 
jau keletas draugų. Tas gerai. Tas pri
ves mūsų kritikus rašant kritikas dau
giau apsvarstyti, kaip kritikuot, ką kri- 
tikuot, ar verta kritikuot, ar nepakenks 
kritika ir taip toliaus.

Beje, kritikas kritikuodanlas asmenį 
ne tik kad turi pasakyti, kad jis negerai 
atliko arba padarė, bet jis turi ir pamo
kyt, kaip tą dalyką pataisyt arba geriau 
padalyt. Reiškia, kritikas, rašydamas 
kritiką tampa kaip ir mokytoju to as
mens, kurį jis kritikuoja. Ir, ot, kaipo

(Tąsa 4-tam. pusi.)

Vienas žymiausiųjų Meksikos vaiz
duojamojo meno meistrų — Diego 
Rivera, — nupiešė freską (sienovaizdį, 
murai), kuriam vardą davė: “Karo slo
gutis ir taikos sapnas.”

Paveikslo turinys tokis: vienoje jo da- 
lyj vaizduojama dabartinė Korėja, — 
vieni šiaurės korėjiečiai pakarti, vienas 
jaunas vyras nukryžiuotas, kitus šaudo 
amerikinėse uniformose kareiviai; dide
lis žmonių sujušimas. Kairėje Stalinas 
siūlo Dėdei Šamui, Anglijai ir Prancūzi
jai pasirašyti, nepuolimo paktą, taikos 
paktą; greta Stalino stovi Mao Tse-tun- 
gas, laikąs taikos balandį rankoje.

Šis Riveros kūrinys buvo taikomas 
tarptautinei meno parodai, kuri turi 
įvykti Paryžiuje šių metų gegužės mė
nesį. Meksikos vyriausybė žadėjo nu
gabenti Riveros kūrinius ton parodon, 
kad pasaulis galėtų matyti, kokius di
džios vertės dailės pabūklus Meksikos 
menininkai pagimdo.

Tačiau ...
“On second thought,” Meksikos vy

riausybė, matyt, pabakšnota iš Wash- 
ingtono, gal pono • O’Dwyerio, mūsų 
ambasadoriaus Meksikoje, pasako: kūri
nys netinka tarptautinei parodai, nes 
jame įžeidžiamos tūlos' valstybės, o pa
giriamos, paaukštinamos kitos.

Vyriausybė nutaria: neleisti Riveros 
kūrinio į tarptautinę parodą, o tik lai
kyti namieje, Meksikos muziejuje.

Rivera protestuoja, bet dar nieko to
kio.

Praėjus savaitei laiko, kūrinys dings-

Mūsų teises
Kuomet laisvei yr’ pavojus, 
Šiurpas ima seses, brolius, 

’Priešas puola, —M<ą daryti? 
Reik nuo jo viens kitą ginti..

Priešų turim mes visokių, 
Politinių ir kitokių.
Jų visų yr’ tikslas vienas — 
Pažadais žaisti per dienas.

Pažadai kuomet neveikia,
Tuomet grą’so, draskos,^kedkia; 
Raudonai tuojaus mus piešia, — 
“Išpažintin” veikiai kviečia.

Sakyk, “kaltas,” — tuoj įsako, 
Šnipų skundo jiems pakako, 
Bausmes ilgas tuoj mums skiria, 
Net nei kaltės neištyrę.

Mūsų teisių jie nepaiso, 
Savaip aktus pasitaiso;
Pagal juos vėliaus mus baudžia, 
Esą, ruošiamės griaut valdžią.

Padėties šios nepakeisim ,• 
Kolei galvas prieš tai lenksim, 
Kol pavieniais tik dejuosim 
Ir likimui atsiduosim.

Kad savas teises apginti, 
Reikia visas jėgas jungti. 
Tik bendrai mes pasiruošę, 
Būsim tvirti ir darbuose.

J. žebrys.

Trumpai apie Bronių
V argšą-Laucevičių

LMS Pirma Apskritis ir Liaudies Te
atras padarė trumpą peržvalgą mūsų 
meno veikėjų ir trumpoj ateityje, ‘sek
madienį, kovo 30 d., Lietuvių Auditori- ' 
joj atžymės Bronio Vargšo-Laucevi- 
čiaus darbus ir nuopelnus, kuriuos gy
vendamas paliko.

Mūsų garsaus poeto J. Janonio poe
moj skamba:

“Neverkit pas kapą narsiųjų drau
gų .. V ir baigia: “Geresnio paminklo 
didvyriams nebus, kaip vykdymas jo 
idealo.”

Mes prisiminę, kad Ęronius Vargšas
buvo dailės mylėtojas ir per savo trum
pą gyvenimo laikotarpį sukūrė net 13 
veikalų, kurie buvo atlošti ne tik Chica
goje, bet po visas Jungt. Valstijas lietu
vių apgyventose kolonijose, 30 d. kovo 
Liet. Auditorijoje atžymėsime jo atlik
tus darbus meno srityje ir 35 m. mirties 
sukaktį.

Bus suvaidinta keturių veiksmų dra
ma “Kryžius,” kurią B. Vargšas parašė 
prieš mirtį. Veikalui režisieriuoja^ vi
siems gerai žinomas menininkas J. Stul
gai tis. Veikiančios ypatos parinktos iš 
geriausių lošėjų, apie kuriuos tankiai 
prisimenama “Vilnyje,” ir tuom klau
simu bus daugiau parašyta Dr. A. Pe-'

i 
ta iš muziejaus: Meksikos vyriausybė I 
ištraukia jį iš ten ir kažin kur paslepia. 

Dailininkas Rivera sako: tai vagystė,; 
tai apiplėšimas. v 1

Vyriausybė, nenorėdama būti apšauk
ta vagišiumi, sumoka Riverai 30,000 pe
sų ; jis pinigų nepriima. Tuomet vyriau
sybė nuneša juos į banką ir ten padeda 
Riveros vardu!

Piešėjas sako':
—Šis vyriausybės žygis yra brutalus 

užpuolimas ant laisvės. Tai pažeidžia 
meksikiečių tautos nepriklausomybę, nes 
ji kiekvieną dieną vis žemiau lenkiasi 
prieš Šiaurės Amerikos . imperializmo 
diktavimą; tai parodo, kad Meksikos vy
riausybė bijosi kovoti už taiką...

Artistas Rivera žadėjo pasiimti savo 
kūrinį ir jį pasiųsti į Rytų Europą, lai 
to krašto žmonės pamato ir vertina, kaip 
jie išmanoj Bet dabar, kai kūrinys pa
vogtas, tai ir toji viltis dingo.

Gal* po ilgų bylinėjimusi artistas at
gaus savo kūrinį ir galės panaudoti jį 
taikos reikalui. Gal...

Kaip neimsime, šis Meksikos vyriau
sybės žygis, dar kartą parodo, kad ji, 
kaip ir 'kitos Lotynų Amerikos kraštų 
vyriausybės, žemai lenkiasi prieš Wash- 
ingtoną, pildo jo įsakymus. Ji trempia 
po kojomis kūrinius tokių didelių meni
ninkų, kaip Diego Rivera, kurio, vardas 
ir darbai plačiai žinomi ir didžiai įver
tinami visame pasaulyj.

Jei tokie dalykai įvyktų “anapus už
dangos,” kiek skandalų sukeltų mūsų 
“laisvoji spauda!”

Rinkimai ir instaliacija
čia įvyko rinkimai ir insta

liacija Freiheit .kuopos 136, 
J. P. F. Order, 1WO, naujos 
valdybos vasario 25 d. Nariai 
į susirinkimą buvo .kviečiami 
laiškais. Tai buvo specialia su
sirinkimas. Kuopa turi apie 
300 narių. Susirinkime daly
vavo apie pusantro šimto. Rus
vo dalyviams duota ir skani 
vakarienė. Įžanga buvo 75 
centai.

Pirmininkas atidarė susirin
kimą su trumpa kalba į narius. 
Jis pasakė: Brangūs draugai! 
Mūsų organizac., J. P. F. O. ir 
IWO, pergyvena didelę krizę. 
New Yorko valstijos apdraū- 
dos departmentas patraukė 
mūsų organizaciją į teismą ir 
nori ją panaikinti. Bet mes 
visi stovime kovoje prieš re
akcijos siautėjimą ir nepasi
duosime. Apeliuosime iki 
Aukščiausio Teismo. t

Organizacijos viršininkais 
išrinkti šie: Pirmininku S. 
šor, vice-pirm. A. Goldhergas, 
finansų sekretoriumi N? Ma- 
gid, užrašų sekr. Cicilija . Yo- 
niškietienė, ligonių prižiūrėto
ju Steponas Yoniškietis, ir dai* 
išrinkta dešimt valdybos na
riu. Tai naujai išrinkta valdy
ba susidarys iš 15 narių. • .

Tuojau po rinkimų buvo at
likta naujos valdybos instalia
cija. Cicilija ir Steponas Yo- 
niškiečiai buvo karštai pasvei
kinti delnų plojimu ir apdova* 
noti gražia dovana, apie 50 
dol. vertės, už jų dešimtmetį4
n į tarnavimą savo organizaci-

Paskaitos apie meną 
ir menininkus

LMS III-čioji' apskritis ir vėl pasiry
žo pravesti gyveniman apšvietos skleidi
mo reikalu mitingų eilę.’Apskritis ruo
šia referatus-paskaitas. Štai jų temos ir 
įvykimo laikas: .
Kovo 23, 3 vai. popiet:

Leonardas da Vinči, žymus mokslinin- 
kaš ir dailininkas, davęs pradžią mūsų 
dienų mokslui ir menui, šiemet sukan-1 
ka 500 m., kai tasai didysis: genijus gi
mė. Ref. ROJUS MIZARA.
Balandžio 6, 3 vai. popiet:

Tapybos styliai ir jų vystymasis; Re- 
voltas prieš senovišką realizmą; Inova- 
torius Sezanne ir kubizmas; Post kubis-1 
tiniai moderniški styliai; Abstrakcijos 
seniau ir dabar; Ideologinė įvairių sty- 
lių reikšmė. Ref. R. BARANIKAS.

I 
Balandžio 27, 3 vai. popiet:

Vaizduojamas menas įvairiose šalyse; 
Nacionaliai styliai ir jų rolė; Tapyba 
Amerikoje ir Europoje; Franci jos, Mek
sikos, Amerikos ir TSRS tapyba; Ideolo
ginė kova mene — menas menui ir me
nas idėjai. Ref. R. BARANIKAS.
Gegužės 11, 3 vai. popiet:

Baigimui paskaitų sezono Simpoziu-1 
mas. Referatai vaizduojamojo meno, Ii-1 
teratūros, muzikos klausimais. Daly-! 
vauja dailininkas R. Baranikas, litera-1 
tas R. Mizara, dail. R. Feiferis, dail. 
Charles White ir kiti.
Informacija:

Charles White dalyvaus pirmu kartu ■ 
pas lietuvius. Jis yra žymus artistas i1 
tik ką grįžęs iš Europos. Rudolfas Ba 
ranikas yra žymus žurnalistas ir kriti 
kas. Jis studijavo tapybą pirm II Pašau 
linio karo. Karo laiku tarnavo J. V. ar
mijoj Vokietijoj. Paikiaus ' Paryžiuje 
studijavo tapybą. Jo paskaitos bus ilius
truotos paveikslais.

Vieta: Lietuvių Kultūrinis Centras, 
Richmond Hill, N. Y.

Įėjimas nemokamas.

jai.
Po instaliacijos buvo vaka

rienė. Buvo ir savanoriai mu
zikantai susirinkusius pa
linksminti. Vakaras praleistas 
labai naudingai ir konstrukty- 
viškai. Steponas Yoniškietis;'*

Nashua, N. H.
■ „ . f ' • . • ’ ...........

Iš New Hampshire politikos
Jau praėjo tas šturmas, ku

ris čia buvo sukeltas prieš 
rinkimus ir per rinkimus kovo 
11 d. Aš nieko nerašysiu apie 
republikonų kandidatus, nes 
visiems žinoma, kad šita vals
tija yra republikonų. Čia di
delių miestų nėra, darbininkų 
klasė silpna. O mažiukuose 
miestuose viešpatauja republi- 
konai.

Bet kas pasidarė su demo* 
kratais? Daugumk žmonių pa
sipiktinę tokiais demokratais, 
kurie sėdi valdžioje, žmonių 
ūpas yra, kad reikia kas nors 
daryti, kad pasiliuosavus iŠ 
takios valdžios. Toks padėji
mas dasiedė žmonėms. Kraš
tas brenda į pražūtį ir galų^ 
gale gali viskas žlugti. Jie 
mano, kad kitas žmogus tas 
pačios partijds gali būti ge
resnis. Todėl jie balsavo už 
Kefauver.

O unijos dėjo dideles pas
tangas už Trumaną. Valstijo
je yra, suorganizuotas Labor 
Committee iš 13 narių. Į ko
mitetą įeina visokių unijų ly
deriai. šitas komitetas išleido 
'endrą pareiškimą, kad uni* 
os stoja bendrai ir vieningai 
ž Trumaną. Spaudė visus 

‘joint board’us”, kur gyvuoja 
kiekviename mieste,' kad dar
buotųsi už Trumaną. Buvo 
kaukiami susirinkimai ir agi
tuojama už Trumaną.

Bet darbininkai kitaip ma* 
nė ir parodė, kad jiems no pa
keliui su tokia politika. Jie 
balsavo už kitą žmogų, kuris 
irgi neturi skirtingos progra
mos nuo Trumano. Jie mane,

\ trikos. Jis yra susidomėjęs tos sukakties 
minėjimu ir laiške sakė, kad nors jam 
aplinkybės neleidžia B. Vargšo 35 m. 
mirties sukakties minėjime dalyvauti, 
bet dvasioje jis bus su mumis.

Pranas Mockapetris nupiešė puikų B. 
Vargšo atvaizdą. J. Mis-evičius prirengs 
tinkamai sceneriją pritaikant veikalui.

Ne tik Chicagos, bet ir apylinkių lie
tuviai būkite 30 d. kovo Liet. Auditori
joje ir pamatykite gero dramaturgo B. 
Vargšo parašytą dramą “Kryžius.”

Pradžia 4 vai. po pietų; >
J. D. B.

kad jis visgi bus geresnis Už 
Trumaną. Unijistass

Karinis lėktuvas užmušė 
dvi golfininkes .

Jacksonville, Fla. — Nu
krito karinis lėktuvas ant 
golfo aikštės; užmušė dvi 
golfininkes, stambių biznie
rių B. S. Johnstono ir W. 
E. Dempsey’o pąčias. Lėk
tuvas sudegė. Lakūnas iš
sigelbėjo.

3 pua!.—Laisvo (Liberty)* šestadierf.į--Kovo-March 22, 1952



NET BITĖS VYKDO 
“PARTIJOS LINIJĄ”

Rašo Dyson Carter
Per amžius žmonės mėgo 

bites ir naudojosi jomis. Ne 
tik medui gaminti, bet ir 
“apvaisinti” vaismedžius ir 
kitus augalus. Parašyta 
daug knygų apie bites. Bet 
tose studijose buvo daug 
trukumų. Palinkimo laiky
ti bites “virš žmonių.”
' Aktualiai, bitės neturi in
teligentiškumo. Jų aklas in
stinktas aprubežiuoja jų 
naudingumą farmer i a ms. 
Ištikro, bitės dabar yra 
rimta problema daugelyje 
šalių. Kodėl?

Bitės reikalingos apvaisi
nimui (išnešiojimui žiedų 
dulkių) vaismedžių, dobilų, 
alfalfos ir tt.

.JDčl stokos bičių labai su
mažėjo vaisingumas Šiau
rės » Amerikoj labai reika
lingų javų.

, Fermeriai skundžia,si, 
kad bitės “žioplos,” nenori 
daryti to, ko iš jų pageidau
jama.

Ta pati problema Tarybų 
Sąjungoje, -kur milijonai 

•farmerių laiko bites. Bet 
lenai, su pagalba moksli- 
ihinkų, daugelis studijavo 
-šią problemą. Ir galų ga
le grupė farmerių - moksli
ninkų, su Kalifmanu prieš
akyje, surado būdą, kaip iš
mokinti bites daryti tą, ko 
farmeriai pageidauja, štai 
•trumpas apibūdinimas to 
Interesingo atradimo: 
" Padėk avilyje syrupo, tu
rinčio tam tikrą skonį.

>' Pavyzdžiui, alyvų, kurių 
bitės paprastai visai nelie
pia. ; v
T Po kėliii diedu tokio “la
vinimosi” bitės- pradeda 
lankytį alyvų žiędus. ; t •• 
? Tbkię pdtysu’ėiųltratai ‘bū-fe 
'na, jei naudoji ’syrupą su 
Raudonųjų .dobilų skoniu. 
Bitės pradeda mėgti raudo
nuosius dobilus.
i Bitės gali būti išlavintos 
ieškoti tam tikrų žiedų, 
nors apylinkėj būtų užtek
tinai tokių, kuriuos jos mė- 
feo.
< Akylesni skaitytojai ma
tys, kad šiš darbas yra pa
grįstas tyrinėjimais velio
nius Ivano Pavlovo, kuris 
lavino (mokslininkai sako 
“pratino”) gyvulius daryti 
keistus dalykus. Aktualiai, 
tarybinis darbas buvo daug 
sudėtingesnis, negu kad bu
vo apibūdinta viršuj. Rei
kėjo surasti, kaip padary
ti, kad “išmokslinimas” bū
tų pastovus, kad didelė di
džiuma bičių ieškotų tik
tai tam tikim žiedų.

•Dabar išlavinimas toks 
tikslus, kad bitės skrenda

gana toli ieškodamos speci
alia žiedu.v C

Jos tai daro net tuomet, 
kai apylinkėj yra daugelis 
kitų “mėgiamų” žiedų.

Nebereikia kilnoti dideles 
bičių kolonijas į dobilų ar 
alfalfos laukus.

Šalę šių augalų, bitės ga
li būti pripratintos prie to
kių augalų, kaip kalendra.

Nuostabiausia: tarybinės 
bitės dabar naudojamos ap
vaisinimui vynuogių, kurių 
iki šiol bitės visai nemėgo.

Faktinai, bitės gali būti 
pripratintos net išsirinkti 
vieną rūšį vynuogių iš kitų.

Bile farmerys gali matyti 
didelę naudą šiame išradi
me. Bet žiūrėkit: Wash- 
ingtono “Science ' Service” 
pasiuntė pranešimą Jungti
nių Valstijų Agrikultūros 
Departmental, kad supažin
dinti jį. ką amerikiniai bi
čių ekspertai mano apie ta
rybinį darbą. Sausio 15 bu
vo paskelbtas pasikalbėji
mas su Jungtinių Valstijų 
ekspertu James Hamilton. 
Ši “nauja istorija” pasirodė 
esanti gryna nesąmonė...

“Sovietų Rusijos bitėms 
įsakyta sekti partijos lini
ją...” “Amerikos bičių 
ekspertai... mano, kad ko
misarai nesiskaito su bičių 
inteligentiškumu...” “Po
nas Hamilton nurodė i di
delius atsiekimus šioj* šaly 
(USA)” ’ir tt,

Hamiltonas p r i p a žino, 
kad alfalfos sėklų produk
cija (dėl bičių problemos) 
dabar tokia žemą, kad A- 
merikos farmeriams grū
moja krizis. Bet, girdi, ne
sunku tą problemą išspręs
ti. rKaip? Kilnojant bičių 
kolonijas iš vieno lauko į 
kitą. O tarybiniai moksli
ninkai surado būdą, kurs 
nereikalauja bičių kilnoji
mo iš vieno lauko į kitą.

Dėl savo užsispyrimo nie
kinti Tarybų Sąjungą, ame
rikiečiai pasistato save į 
juokingą padėtį. Nestudi- 
juodami tarybinių atradi
mų, jie sabotažuoją savo 
agrikultūrą. (Be abejonės, 
veikiausiai jie dirba ant šio 
tarybinio išradimo ir ren
giasi paskelbti vėliau kaip 
amerikonišką triumfą.)

Kas liečia Kanadą, mes 
turėtume mesti į šalį tą ne
garbingą atsinešimą. Mums 
reikia išmintingo, šalto at- 
sįnešimo. Mums reikia ko
operuoti su 210,000,000 žmo
nių. Mes galime daug iš
mokti iš jų, jie iš mūsų. 
Tokia politika reiškia tai- 

| ką, progresą ir- gerovę.
(Iš Liaudies Balso)

Key West, Florida, žmonės susirinko pasitikti prezi
dentą Trumaną, pas kuriuos jis pribuvo porai savaičių 
ąjtostog

ATMINČIAI

Antano Damskio
Antanas mylėjo žmones ir mylėjo apie meilę 

žmonėms raštą ir dailę. Metinėje jo mirties su
kaktyje, kovo 26 d., prisimenu jį šiais dainiaus 
žodžiais:

Apleista, apleista, nuo svieto vylaus,
Kur eisiu, kur dingsiu, kas mane priglaus?
Ant kalno šilelis, pakalnėj kapai,
Ten mano mieliausias miega amžinai.

Dažnai jį lankydama praeinu keliu,
Kvietkeliais kaišydama., sau graudžiai verkiu.
Ar niekad, mielasai, niekad tu manęs, 
Nešauksi,> neglausi meiliai prie širdies.

O. DAMSKIS.

DETROIT, MICH.
Kovo 26 d. sukanka lygiai 

metai laiko kaip žiauri mirtis 
išplėšė iš gyvųjų tarpo myli
mą ir gerbiamą draugą Anta
ną Damskį. Antanas neturėjo 
artimų giminių, tik savo myli
mą žmoną Onutę Damskienę, 
ir daug gerų draugų, asmeniš
kų ir idėjos draugų. Buvo vi
siems draugams ir draugėms 
skaudus smūgis,, netekus bran
gaus draugo. Bet didžiausias 
buvo širdies skausmas, tai ve
lionio žmonai Onutei. Paliko 
neužgydomas skaudžias; žaiz
das Onutės širdyje ant visa
dos. * > i $

Antanas Demskis

Antanas niekuomet nesi
skundė sergąs, tik staiga vi
sai netikėtai 26 d. kovo, 1951 
m., užgeso ta brangi gyvybė, 
kuri buvo labai reikalinga vi
suomenei, o labiausia savo gy
venimo draugei Onutei.

Nors Onutė Damskienė turi 
daug gerų draugų ir prietelių,

CHICAGOS ŽINIOS
Entuziastiškai pasitiko progre
syvių partijos kandidatus

Pasižadėjo remti vienatinę 
taikos ir progreso partiją

Illinois Prog. Partijos visuo
tinas narių susirinkimas kovo 
14 d. buvo skaitlingesnis negu 
tikėtasi. Arti penki šimtai su
sirinko pasitikti savo partijos 
prezidentinius kandidatus.

Partijos sekretorius (III. 
valstijos) D. ^Miller pirmiau
siai perstatė partijos garbes 
pirmininką prof. Robert Mor
se Lovett. Jis trumpai apibrė
žė kur link veda demokratų ir 
republikonų politika, perstatė 
111. partijos pirmininkę advo
katę Pearl Heart, atsižymėju
sią ypatingai sveturgimių gy 
nime.

Pirmininkės užduotis buvo 
perstatyti Prog. Partijos kan
didatus, įrodyti jų kvalifikaci
jas atsistoti pirmenybėn nau
jos darbo žmonių partijos, 
kuriai pinklės statomos iš vi
sų pusių. Ji tą užduoti puikiai 
atliko.

Suminėjus vardus Vincent 
Hallinan, advokato iš Kalifor
nijos ir Charlotta Bass iš New 
Yorko, susirinkusiems tie var
dai matomai buvo ne svetimi. 
Kilo trukšmingas rankų ploji
mas. Vincent Hallman sekan
tiems šalies įvykius žinomas 
kaipo Harry Bridges, to kovin
go laivakrovių unijos vado, ad
vokatas. Charlotta Bass žino-1 

bet Antano draugiškumas 
pirmoje vietoje. Nors visi ge
rai žinom, kad kas gbma, tai 
ii’ miršta, bet kuomet ne laiku 
gamta atskiria iš ‘poros to
kiam amžiuje, kuomet vienas 
antram taip reikalingi, tai la
bai liūdna. Antanas ilsisi ra
miai šaltoje žemelėje, bet O- 
nutei tai sunku pergyventi, pa
likus vienai.

Draugai Damskiai apsivedė 
1917 m. balandžio 26 d. Tai 
buvo laiminga diena, nes O- 
nutei gamta suteikė laimę ir 
džiaugsmą pradėt gražų šei
mynišką gyvenimą. O 26 d. 
kovo 1951 m. ta pati gamta 
motina atėmė iš jos tą brangų 
gyvenimo draugą, suteikda
ma ašaras ir širdies skausmą.

Antanas Damskis priklausė 
prie darbininkiškų organiza
cijų nuo 1911 m. iki mirties. 
Nebuvo labai aktyvus veikė
jas, bet ramaus būdo, geras 
darbininkų užtarėjas ir darbi
ninkiškos spaudos rėmėjas. 
Rėmė darbininkų judėjimą 
moraliai ir materialiai, pagal 
savo išgalę ir geriausį supra
timą.

Kadangi velionis Damskis 
buvo nuoširdus darbininkiškos 
spaudos rėmėjas, tai ant šios 
liūdnos sukakties Onutė au
kauja $10 dėl “Laisvės” dien
raščio paramos, kuris tarnau
ja darbininkų reikalams.

Ilsėkis,' Brangus Drauge 
Antanai, amžinai, o tavo O- 
nutė ir artimi draugai liekam 
liūdėti ant visados. z

Emma K. Sliekinė

ma kaipo laikraštininke ir uo
li kovotoja už negrų teises.

Kandidatė į vice-prezidento 
vietą Charlotta Bass, negalė
dama pribūti į susirinkimą, 
prisiuntė savo raštišką pareiš
kimą. Pirm. Pearl Hart pa
kvietė Mrs. Larvanette (neg
rę) perskaityti jį.

Pareiškime Mrs. Bass tarp 
kitko pažymi, jog ji po ilgų 
metų veiklos maniusi jau reng
tis poilsiui, bet Prog. Partijos 
pakviesta kandidatuoti į 
vice-prezidento vietą, jautėsi 
dideliai tuomi pagerbta, nes 
pirmu kartu mūsų šalies isto
rijoj politinė partija stato 
moterį ir negrę tokiai svarbiai 
vietai. Ji pasižada tą garbę 
pilnai išlaikyti.

Pirm, perstačius prezidenti
nį kandidatą Vincent Halli
gan, publika sustoja ir ilgai, 
trukšmingai ploja. Iš pirmi
ninkės nurodytų kvalifikaci
jų visi jaučiasi turį tinkamą, 
kovingą, konstituciją ir Teisių 
Dilių ginantį kandidatą, kuris 
pilnai atatinka .užimti Prog. 
Partijos vairą.

Kalbant apie dabartinę ša
lies “policinę akciją” Korė
joj, Hallinan pabrėžė, kad tai 
yra tik pradžia mūsų šalies 
užsimojimo prieš kylančias 
revoliucijas Azijoj ir kitur. 
Imperialistų mieris, sakė Hal
linan, sulaikyti pavergtų žmo
nių sukilimus prieš vergiją, 
bet jioms nepavyks- tai pada-

DAR KELETAS ŽODŽIŲ 
APIE KRITIKUS

(Tąsa nuo 3-čio dus.) 
mokytojui, tai ir netinka, kad smarkiai 
kirst asmeniui ir pritrenktą jį palikt. O 
pas mūs kritikus tas dažnai įvyksta. Ir 
kiek man žinoma, tai ir šie kritikai, ku
rie kritikuoja mane, turėjo daug susi
kirtimų ir pykčio su menininkais už to
kius savo rūsčius raštus. Ir, ot, kad ir 
dabar galima buvo išgvildenti dalyką 
draugiškai, mandagiai, o ne su tokia

CLEVELAND© ŽINIOS
Bazaras įvyks Ukrainų 
svetainėje

šiemet Tautybių Spaudos 
Bazaras įvyks kovo 29 ir 30 
dienomis, Ukrainian Labor 
Temple svetainėje, 1051 Au
burn Ave. Abi dienas bazaras 
prasidės nuo pietų ir tęsis iki 
vėlai nakties. Bus daug gra
žių daiktų, importuotų iš Čo- 
choslovakijos ir kitų demo
kratinių šalių. Puikių ir įvai
rių daiktelių bus didelis pasi
rinkimas ir visiems prieinama 
kaina. Taipgi bus muzikos ir 
kitų pasismaginimų, ir taipgi 
bus įvairių tautų ir įvairaus 
skonio pagaminto maisto. Mū
sų atsilankymas tarptautinia
me spaudos' bazare bus parė
mimas tarptautinės spaudos.

Kuriems dar nežinoma ko
kiu busu privažiuoti iki Uk
rainų svetainės, tai reikia im
ti W. 1'4-tos 
ir su juomi 
burn Ave. ir 
ėjus į rytus, 
svetainę.
Draugė Nikos gražiai 
atsižymėjo bazaro darbe*

Mūsų darbščioji Marytė 
kos į jokią parę ar vakarienę

busą No. 8 4-tas 
važiuoti iki Au- 
iš čia biskutį pa

rasite Ukrainų

Ni-

ryti. Jis priminė, kaip jis a- 30 draugių ir kelis draugus, ir 
įr I visus gražiai 

Airijai, vaišių,
nais laikais rinkęs aukas 
siuntęs savo šaliai 
kuri tuom laiku kovojo, 
pasiliuosųoti iš Anglijos. Šian
dien jis padėtų kitiems, norin- 
tiem atsikratyti imperialistų 
jungo.

Baigdamas Hallinan primi
ne, jog jis norėjęs pasilikti 
Illinois valstijoj ir padėti' 
Prog. Partijai darbuotis, kad i 
nugalėjus kliūtis, kurias sc- I 
nosies partijos jai sudarė pra-! 
vedant įstatymą, apsunkinanti 
partijoms įsigauti ant baloto,| 
bet jo laukiąs teismas. Jis pat- ' 
rauktas atsakomybėn už “įžei
dimą” teismo. Ir gal jam pri- 
seisią kalėjiman patekti ke
liems mėnesiams. Bet jis pil
nai pasitiki, kad Illinois vals
tijoj yra gana sumanių ir pa
siryžusių veikėjų, kurie ir be 
jo pastatys partiją ant baloto.

Baigdamas Hallinan kvietė 
progresyvius iškelti aukštai 
progresyvių vėliavą, per pas
kutinius septynis metus pa
minta, ir vesti šios šalies liau
dį progreso keliu, ginant žmo
nių konstitucines teises, sto
jant už lygias teises visiems, 
kovojant prieš visokią diskri
minaciją ir pirmoj vietoj lai
kant taikos obalsį.

Ant galo vietinis partijos 
sekr. D. Miller aiškino, kaip 
partija ruošiasi prie nugalėji
mo tų'kliūčių (anksčiau minė
tų)' ir gauti 
parašų, kad 
datus netik į 
bot ir šioje 
reikalaus 
Reikėsią sukelti 
dolerių. Vėliaus 
nansų sekretorius 
kiais būdais ta suma bu

00 puslapių, kaina $1.50.Knyga iš virš
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

reikiamą skaičių 
pastačius kandi- 
šalies valdvietos, 
valstijoje. O tas

nemažai finansų.
virš 32,000, 

partijos f i- 
išdėstė ko-

su-

Jaunam advokatui atsikrei
pus, kad susirinkusieji ant vie
tos kiek paaukautų kadangi ii 
dabar reikia pinigų remti tū
lus kandidatus, nariai sumetė 
arti $215.

Su žinom susirinkimu, kuria 
baigėsi dideliai pakilusiam 
upe visų dalyvių, Illinois vals
tijos Prog. Partija, vienatinė 
laikos partija, pradės intensy
vų prezidentinių rinkimų va
jų. Nariai, kurie dar nemokė
jo duokles šiem metams, ragi
nami užsimokėti ir mestis j 
darbą, Rep.

{dekados neateina tuščiomis, 
visados atsineša po savo gar
džiai pagamintą tortą ar dar 
ką daugiau, šį kartą Marė 
Nikos stojo dirbti prie tarp
tautinio spaudos bazaro. Ne
galiu dar šiuom kartu pasa
kyti, kiek jai pavyko daiktelių 
surinkti dėl bazaro, kuriuos 
pamatysime tik nuėję į tarp
tautinį spaudos bazarą, bet 
man teko kalbėtis su bazaro 
šeimininku, kuris, tarpe kito, 
man sakė, kad Marė Nikos 
jau turėjo pardavusi virš $70 
vertės bazaro tikietukų. Tai 

‘galima daleisti, kad Marytė, 
kaipo pavienė tikietukų par
davėja, galės pralenkti kitų 
tautų pardavinėtojus. Garbė 
yra turėti tokias drauges tar
pe savęs. Draugė Plausienė 
ir kelios kitos rūpinasi baza- 
rui daiktelių parinkti ir juos 
sutvarkyti.

Kita drauge irgi gražiai 
pasižymėjo

Daugelį kartų Julia Wer
ner yra pasižymėjusi, duos- 
niai suteikdama paramos tai.- 
kos ir demokratijos reika
lams, šį kartą suruošė savo 
gimtadienio pobūvį, savo na-( 
muose, į kurį sukvietė apie

pavaišino. Po
svečiai, atžymėjimui

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

“Prošvaistėse’
Kaškiaučiaus)

s a u
AIA4E

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvėje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. \

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: I
a r a t a u «

110-12 Atlantic Ave.
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įtempta, karšta temperatūra. Juk turė
jimas šiek-ti-ek skirtingų minčių viena
me ar kitame klausime, tai dar nėra 
joks prasižengimas.

Taigi viską apsvarsčius atrodo, kad 
ir mes, besi kritikuodami daugybę raš
tų prirašytum, bet vistiek liktų tokia iš
vada, kad reikia rašyt švelnios pamoki* 
nančios pastabelės, vieton rūsčių^ kriti? 
kų. Ir tada ir laikraščiuose būtų gyažių 
raštų'ir menininkai neužsigautų, iriaip- 
gi meno darbui nepakenktų.

Jonas Juška.

Julytės gimtadienio, sudėjo 
dovanų: po penkinę, po porą 
dolerių ir po dolerį, o pati Ju
lytė, kad dapildyti savo pasi- 
brėštą sumą, dadėjo $35.50, 
ir tokiu budu susidarė $75.60, 
kuriuos Julia Werner paau
kavo apšvietos naudai. Linkė
tina Julytei ge^ds^sveikatos, 
kad dar daug, daug sulauktų 
naujų gimtadienių.
Tyzenhouskienė jau 
gražiai sveiksta

Draugė Magdutė Tyzen- 
houskienė, kurios per nekurį 
taiką ne vienas pasigedo, nes 
ją visuomet buvo galima už
tikti besitrusiančia draugijinia
me darbe arba pamatytu atei
nančią į parę ar 
lį su puikiausiai iškeptu tor* 
tu, apie mėnesis laiko atgaį 
buvo pavojingai susirgusi in
fluenza, kurią Magdutė buvo 
pasigavusi taip pavojingai, 
kad per kelias dienas lovoje 
gulėdama negalėjo pasiversti 
ir per daugiau savaitę laiko 
prisiėjo išgulėti nuolatos lo
voje. Bet dabar jau pradeda 
vaikštinėti po biskutį po stubą 
ir mano neužilgo pasveikti.

Linkėtina draugei Tyzen- 
houskienei greito ir visuotino 
pasveikimo, kad ir vėl galėtų 
darbuotis, kaip ir pirmiau.

Rep.

poky

GARSINKITĖS LAISVĖJ1
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 

------------------------------------------------------------------------\

taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
biografija, jo mokslas ir kūryba.

Richmond Hill 19, N. Y



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

' (Tąsa)
< O(ftuo tarpu jie stovi man prieš akis 
kaip' gyvi. Emilis ir Alberas praėjo pro 
tą pačią kanceliariją. Man pasakė kari
ninkas. Gal būt, jie sėdėjo ant tos pačios 
kėdės. Aš girdžiu jų balsus.

Visi jie žuvo dėl to paties, visi -4* su 
tuo pačiu pergalės tikėjimu. Jie žuvo ži
nodami, kad jų auka nėra tuščia ir kad 
šia kaina bus nupirktas Prancūzijos iš
gelbėjimas. »

Aš prisimenu Frederiko ir Žozefo žo
džius: “Jie nepasakys!”

Ir aš turiu būti jų vertas. Pasilikę at
keršys už mus.

Išvažiuodamas iš Sante, aš suspėjau 
parašyti keletą atsisveikinimo laiškų bi
čiuliams, žmonai, motinai. Laiškai pati
kimose rankose. Man pavyko, nedaugelio 
daliai teko tokia laimė. Aš nieko nesigai
liu. Mano sąžinė švari.

, Durys atsidaro. Vėl kaukši kulnys. 
Kvotęs mane karininkas vėl sėdasi už 
stal&
i — Pagalvojote?

T — Pagalvojau. Neturiu ko pridurti 
prie to, ką esu pasakęs.

Karininkas sunkiai susivaldo, kažko 
vokiškai klausia sekretorių, matyti, kaž
ką svarsto, paskui staiga rėžia .man tie
siai į veidą, iš anksto gardžiuodamasis 
efektu. j

— Mes sušaudysime jūsų žmoną.
Aš nesudrebėjau.
— Suimsime motiną.
Aš vėl nesudrebėjau, bet jaučiu, kad 

įniršimo ašaromis plūsta mano akys.
— Ką gi! Kaltinkite tik save!
Karininkas atsistoja ir prieina prie 

manęs.
—Jūs žinote, kas jūsų laukia?

— Aišku.
-y Jūsų nesušaudys.

, Tvš nustebęs žiūriu į jį.
y— Taip, jus išsiųs į stovyklą, iš ku
rios nebegrįžtama.
• Ir jis priduria su tuo mandagiu žiau
rumu, kuris visada stebino mane susi
dūrus su vokiečiais:

— Jūs dar nepažįstate mūsų stovyk
lų. Jūsų amžiaus žmogus sunkiai teišlai
ko ten pusmetį. Mes naikiname savo' 
priešus ir tuo pat metu priverčiame juos 
dirbti mūsų ginklo garbei. Nužudyti ma
ža. Pirma reikia... pakankinti!

Jis kvatoja visa gerkle, — tai visai 
nesiderina su elegantiška jo išvaizda, — 
paskiau, pagalvojęs, sako man kiek Švel
niau:

juos. Aš paliečiau Roberą už peties. Mes 
puolėme viens kitam į glėbį.

Netrukus mes sėdime ant vieno gulto 
ir negalime atsišnekėti. Prie mūsų prisi
dėjo dar du draugai, su kuriais jis ma
ne supažindino, nors jau anksčiau paži
nau juos iš vardų. Man dar buvo liku
sios aštuonios cigaretės iš jau praimtos 
dėžutės, mano rastos daiktuose, kurie 
buvo iš manęs atimti Freno kalėjime. 
Vienam draugui atsirado stiklainis uo
gienės, kitam — meduolis. M-es surūkė
me ir suvalgėme visas atsargas, o vėliau 
pamatysime.

Roberas plačiai šypsosi.
—Ech, brangusis, jei žūti, tai bent 

su muzika.
Vidurdienį mums atnešė dilgėlių sriu

bos. Ji atsidavė žemėmis, bet mes buvo
me išalkę.. Kai kas, mūsų nustebimui, 
nevalgė. Jų porcijas pasidalijome. Išėjo 
tikra puota. Kaip šilta darosi širdyje 
nuo čia susimaišiusių šnektų: Marselis, 
Belvilis, Overnė — geras gabalas Pran
cūzijos. Greta manęs sėdi jaunas leite
nantas, kurio amžiaus aš niekaip nega
liu nustatyti." Jo balsas visai vaikiškas.

—Jau beveik, dvejus metus nesikalbė
jau su prancūzu.

Praėjo diena. Praėjo naktis, o mes vis 
dar negalime atsišnekėti. Niekas nemie
ga. Kokia naktis! Juokėmės. Pasakojome 
istorijas. Lošėme kortomis. Net dainavo
me. '

Kas iš mūsų galvojo dabar apie tai, 
kad mes įkaitai? Apie tai, kiek mums li
ko gyventi? Mes tą tiesiog pamiršome. 
Dabar gyvename.! Gyvename, ir gerai! 
Freno kalėjimas buvo kapinės. 0 čia mes 
vėl pajutome gyvenimą.

Kitą rytą įlies susipažinome. Kazema
te šešiasdešimt žmonių. Trisdešimt aš- 
tuoni komunistai, beveik visi darbinin
kai, suimti už pogrindinį darbą ir parti
zaninį veikimą. Keturi ispa’nų respubli
konai, taip pat partizanai. Tarp visų ki
tų aštuoniolikos žmonių keli karininkai, 
gydytojas, rašytojas.

Gyvenimas po truputį tvarkėsi. Dak
tarą išrinkome seniūnu. Jam padėjėjais 
paskyrėme du grupių seniūnus švarai 
prižiūrėti, sriubai pilstyti ir duonai da-' 
lyti: dienos davinys — kepaliukas še
šiems. Pastaroji pareiga—imti sau ma
žiausią dalį ir, tuo būdu išsikovojus visų 
pasitikėjimą ,prireikus vaidinti teisėjo 

(■' vaidmenį. Ši pareiga teko mūsų daliai, 
f..' dviejų komunistų daliai. Čia labai padė- 

> jo patyrimas mano draugo Leono, kuris 
jau buvo Kompj-eno stovykloje, iš kur

—Į vieną klausimą jūs galite man atsa
kyti. Aš šiek tiek esu susipažinęs su jū
sų biografija ir norėčiau žinoti, kas pa
skatino jus įstoti į komunistų partiją?

— Tėvynės meilė.

X VII
A KAZEMATAS NR. 22

Grotos užsitrenkė. Trisdešimt žmonių, 
jų tarpe ir aš, važiuojame susipažinti su 
savo nauju kalėjimu.

Skliautinis koridorius eina į požemį. 
Gilumoje du užmūryti langai. Prie* įėji
mo — durys ir dvi angos, užkaltos stip
riais geležiniais virbais. Iš oro, kieme, 
ginkluotas sargybinis. Mes Romenvilio ■ 
forte/kazematas No, 22.

— Užsirūkykime, vyrai!
Pagaliau! Aš išsitraukiau dvi. cigare

tes, kurių mums su draugu nepavyko su
rūkyti kalėjimo mašinoje, nes neturėjo
me degtukų. Koks malonumas!

Bet reikia kurtis. Mes susiskirstome 
grupėmis. Kiekvienas išsirenka medinį 
gultą, patikrina jo tvirtumą, išlygina 
čiužinį. Mane kaimynas, darbininkas 
metalistas, išdidžiai išsitraukia iš kiše- 

' nes dvi dideles vinis ir įkala jas į sieną.
— Ar bloga kabykla! Viena tau, kita 

rųan.
Iš viršaus, keldamos dulkių debesį, iš 

gulto krinta lentos. Girdėti juokas. Visai 
kaip kareivinėse.

— Halt! (Stok!)
/Mes pribėgame prie lango. Atvedė 

"Kgdbpę vyrų, apsikrovusių lagaminais ir 
^ryšuliais, kaip pirmiau mus. Mano širdis 
ėmė plakti smarkiau. Ten, grupėje, pase
nęs, sulysęs, bet toks mielas stovi Robe
ras. Tas, kurį mes vadinome Bretonu. 
Grotos girgžtelėjo. Žmonės po vieną eina 
pro feldfebelį, kuris oriai skaičiuoja

pabėgo.
Dieną laikas nėjo veltui. Grupiniai su

sirinkimai. Pranešimai politinėmis temo
mis. Ginčai.

Suimtas inžinierius chemikas, mūsų 
prašomas, paskaitė paskaitą apie atomo 
struktūrą. Mes klausėmės labai atsidė
ję. Vienas iš komunistų prisiminė, .kad 
Šerš-Midi kalėjime profesorius Solomo- 
nas skaitė paskaitas ta pat tema. (Su
šaudytas 1942 metų gegužės 23 diena 
Mon-Valerj-ene drauge su žoržu Police- 
ru ir Žaku Dekuru.) Keletą valandų 
prieš mirties bausmės įvykdymą jis iš
pranašavo atomo amžių ir kalbėjo drau
gams apie atomo branduolio suskaldy
mą.

—O juk ateis diena, kada ši baisi jė
ga bus įkinkyta tarnauti žmonijai.

Čia į kalbą įsikišo geležinkelininkas 
Andre. Prieš tris mėnesius jis nemaža 
pasidarbavo geležinkelio bėgiams iš
sprogdinti. Geraširdiškai šypsodamasis, 
Andre paprašė profesorių chemiką duo
ti jam keletą sprogstamosios medžiagos 
receptų. ,

—Žinai, dėl visa ko, o gal pravers.
Kalbant apie receptus ir man taip pat 

uždėjo kontribuciją. Mano nelaimei su
žinojo, kad iš profesijos? aš konditeris. 
Muzikos mokytojas panoro išgirsti, kaip 
daroma tešla ekleriams. Gerbiamas vais
tininkas žūt būt nutarė išgauti briošių 
kepimo paslaptį. Susidomėjimo’ manim 
būta didžiulio. Buvo galima pamanyti, 
kad aš kalbu spaudos konferencijoje. Aš 
labai norėjau patenkinti visus, bet paga
liau lioviausi atsakinėjęs į begalinius 
klausimus, nes tai iš esmės žadino ir 
taip jau įsismaginusį apetitą.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PANČEN-LAMA 
Į TIBETĄ

PEKINAS, gruo. 21 d.- 
Sinchua agentūros kores
pondentas pranešė iš Sim
no (Cinchajaus provinci
joj)1

Gruodžio 19 d. iš Sinino 
į Tibetą išvyko pančen-la
ma ir jį lydintieji oficialūs 
asmenys. Pirmininko Mao 
Czeduno ir Centrinės liau
dies vyriausybės vardu 
Šiaurės Vakarų Kinijos ka
rinio -administratyvinio ko
miteto pirmininko pavadų c/ 
tojas Si Čžun-siunis suren
gė jiems šiltas išleistuves.

Tibeto vietinė vyriausybė 
atsiuntė jiems pasitikti ofi
cialius asmenis ir trijų 
stambių vienuolynų — Cze- 
bono, Sedzos ir Gerdeno -4‘ 
atstovus.

Prieš išvykstant pančen- 
lamai buvo surengtas atsi
sveikinimo vakaras, kuria
me dalyvavo daugiau kaip: 
tūkstantis įvairių Cincha
jaus provincijoje gyvenan
čiu tautybių atstovų, v t. M .

Si Čžun-siunis, kalbėjęs 
pirmininko Mao Cze-duno 
ir Centrinės liaudies vy
riausybės vardu, pareiškė: 
“Tibeto liaudis yra kupina 
tokio pat didžio tikę j ibio 
pančen - ngoerteniu, kaip ir 
dalai - lama. 28 metus ti
betiečių tauta buvo labai 
nusiminusi dėl to, kad Tibe
te nebuvo pančen-ngoerte- 
nio. Tibetiečių tauta šiltai 
sutiks jo sugrįžimą. Tai 
yra Tibeto taikaus išvada
vimo natūralus rezultatas 
ir dar viena laiminga jo pa
sekmė. Tai liudija., kad pir
mininkui Mao Cze-dunui ir 
Centrinei liaudies vyriau
sybei teisingai vadovaujant, 
dalai-lama ir pančen-ngoer- 
tenis susivienijo, ir visa ti
betiečių tauta pasidarė vie
ninga. Nuo šiol visos mū
sų tėvynės tautybės susitel
kė į’ vieną šeimą. Tai yra 
džiaugsmas ir šventė ne tik 
tibetiečių tautai, bet ir vi
soms mūsų šalies tautoms.”

Toliau Si Čžun-siunis pri
minė karčias praeities pa
mokas, kai reakciniai man- 
džiūrų dinastijos vadovai, 
imperialistai ir jų liokajus 
Čan Kai-šek naudojosi įvai
riausiomis prie menėmis 
tam, kad sėtų nesantaiką 
tibetiečių tautos tarpe.

Baigdamas ■ kalbėti, Si 
Čžun-siunis pareiškė: “Aš 
tikiuosi ir tikiu, kad pan
čen - ngpertenis, sugrįžęs į 
Tibetą, Mao Cze-dunui ir

Centralinęi vyriausybei va; 
dovaujant, užmegs iki šiol 
neregėtą glaudų bendradar- 
bivimą su dalai-lama*. Su 
liaudies išvadavimo armijos 
pagalba jie sąžiningai ir 
nuosekliai vykdys visus su
sitarimo dėl priemonių Ti
betui taikiai išvaduoti 
punktus ir sieks išgyven
dinti imperialistinę įtaką, 
sustiprinti nacionalinę gy
nybą, užtikrinti Tibetui lai
mėjimus politikos, ekono
mikos, kultūros srityse, ku
riant nąĮują, klestinti Tibe
tą:” Į / ■ ■

Pančėn-ngoertenis išreiš
kė nuoširdžią padėka pir
mininkui Mao Cze - dunui, 
Centralinei liaudies vyriau
sybei, Šiaurės Vakarų Ki
nijos kariniam - administra- 
tyviniam komitetui ir Cin
chajaus provincijos liau
dies valdžios organams už 
pagalbą ir dėmesį, kurie 
buvo parodyti'’ jam nuo iš
vadavimo laiko.

I

Pančen - ngoertenis užti
krino, kad jis. glaudžiai su
sivienys su . dalai-lama ir, 
pirmininko Mao Cze-duno, 
Kinijos komunistų partijos 
bei Centralinės liaudies vy
riausybes vaclovau j a m a s , 
darbuosis tam, kad galuti
nai būtų įgyvendintas susi
tarimas dėl priemonių Tibe
tui taikiai išvaduoti.

Dalyvavusieji mitinge nu
siuntė. dalai-lamai laišką, 
kuriame jie reiškia pagei
davimą, kad dalai-lama su
sivienytų su pančen-ngoer- 
teniu ir kad jie bendromis 
jėgomis stengtųsi statyti 
naują Tibetą.

Miami, Fla.
šiemet į Miami • daug suva

žiavo lietuvių turistų. Atvyku
sieji daugiausia laiką pralei
džia pajūryje ant smilčių bc- 
sivoliodami. Miami lietuvių 
moterų būrelis s.Ūmanč pami
nėti moterų dienąv-9 d. kovo. 
Jos supirko ir suaukojo mais
tą ir pavaišino geroką būrį 
svečių, kurių tarpe buvo ir tu
ristų. J. Jurevičienė atvežė 
kopūstų ir keiksą; Paukštienė 
— keiksą ir spagečių; M. 
Svipkūnienė — turistė iš Wa
terbury, tris itališkus pajus; 
Survilienė — turistė iš Ilo- 
chesterio, binsų; Valilionienė 
keiksą; Slickienė — pyragai
čių; M. Meisonienė — maka
ronų-salat; Mikitiene — du 
keiksu ; Tamošiūnienė —Susu- 
čių, ir M. Koch — kavos.

Svečių buvo virš 70. Visi 
.laiką praleido labai smagiai. 
Kaip kurie turistai stebėjosi, 
kad čia tiek daug randasi lie 
tuvių ir kad vietos moterys 
skaniai pavaišino tokį didelį 
būrį. Svečias.

Worcester, Mass.
Balandžio 6 d., 29 Endi

cott St., 2 vai. po pietų, 
Hartfordo menininkai su
vaidins komediją “Tetos 
Turtai.” Rengia abi LLD 
kuopos. Taigi visi ruoški
tės tą dieną pas. mus da
lyvauti, nes pats veikalas 
labai juokingas ir Hartfor
do menininkai yra tą veika
lą labai gerai šusimo- 
kinę ir visus prijuokins 
O šiais laikais juokas vi
siems, kaip kokia medicina, 
labai reikalingas. Visi lau
kiam balandžio 6 d. Tu
rėsim daug 'svečių ir ban- 
kieta.’ c.

Balandžio 19 d., Olympia 
Parke, šeštadienio vakarą, 
įvyks žuvininkų pare,-kurią 
ręngia Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija. Kvie
čia visus, kad ir liežuvinin
kus, bet bile tik kada nors 
esi apie žuvį pamis.linęs, 
tai ir dalyvauk. Valgių ir 
gėrimų bus pilna; čia atsi
lankęs nesigailėsi.

•

Gegužės 4 d., Olympia 
Parke, abi LLD kuopos su
ruoš pietus su koncertine 
programa Laisvės reika
lams. Apie šį įvykį dar pa
rašysiu daugiau.

•

Vasario 21 dieną jau su
ėjo .metai laiko, kai mirė 
Simonas Janulis. Kiekvie
ną LLD 11 kuopos susirin
kimą vis, rodos, laukiam jo 
ateinant. Mat, Janulis ėjo 
LLD 11 kuopos sekreto

riaus pareigas per 'daugelį 
metų, be jo nei vienas susi
rinkimas nėra įvykęs. To
dėl meš ji visi atsimenam 
kaipo draugą, sekretorių, 
veikėją.

Lai būna jam lengva šal
toji žemelė. J. M. L.*

Anekdotai
Motinai bile vaikas gražus

“Pone redaktoriau, kokia 
jūsų tikroji nuomone apie 
mano naująją apysaką?” 
nervingai klausė jaunas au
torius.

“Tai visiškai bevertė apy
saka,” striukai atsakė re
daktorius.

“A/š ir pats tą žinau,” iš
stūmė autorius, “tačiaus 
man apysaka patinka.”

Sutaisė žemaitis

Jei jūsų draugijai, klubui 
ar chorui reikia kokių stam
besnių spausdinių: konsti
tucijų, mokesčių kny£eiiij 
ar kitko, — nėsibaidykitė, 
kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

I
Tel. A V. 2-4026 S

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) C

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 if 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniais: § 
nuo 10 iki 12 ryto. 7

495 Columbia Rd. JDORCHESTER, MASS, g

VISOKIAIS ,
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius . ■ ■

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

Parduodame visokius namus visosė tnifesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

“Žiūrėk, kad nesuveltum 
streikierius. numalsipti.” .

šios uniformos, kai į
' v
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i \
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Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės nėturėtų pamiršti, tačjau daugu

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

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias MoStls 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita, Mostis* nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), SainUs, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos ' (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Most is, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

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

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth acht? and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustipriną gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Iv£. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kttiha $1.25.

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

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

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

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

5 pusL-LaUvje r.(LU>ėrty)--Šeštadien., kovo-Marth 412, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORltTS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką pątarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruoštą 

1 mūsų “šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti;

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



ELIZABETH, N. J
Singerio dirbtuvėj jvyko 
sėdėjimo streikas

Ve labai svarbu pranešti i 
“L” skaitytojams, kad kovo 3 
d. Singerio Siuvamų Mašinų 
fabrike, vos pradėjus dirbti iš 
i*ytp, įvyko platus sėdėjimo 
strcikas-demonstracija visuo
se departmentuoso, kuriame 
dalyvavo virš keturi tūkstan
čiai darbininkų.

' Priežastis to streiko, tai į- 
vykęs ginčas Dept. 41 tarpe 
boso ir šapos “chief steward”, 
unijos atstovo. Pasėkoje to 
ginčo, unijos “chief steward” 
tapo suspenduotas iš darbo 
ant dviejų savaičių.

Unija reikalauja. iš dirbtu
vės, kad “chief steward” turi į 

i ' •teisę prasišalint laikinai iš Į 
darbo unijos reikaluose. •,

Singerio; fabriko darbinin
kai taip pat labai pasipiktinę, 
kad Singerio kompanija palei
do iš darbo vieną darbininką, 
išdirbusį virš 16 metų, vien tik 
dėl to, kad tasai darbininkas 
dėl silpnos sveikatos negalėjo 
atlikti x nustatytą normalinį 
įrrodukcijos darbą.

Kaip žinoma, Singerio Siu
vamų Mašinų fabrikas yra į- 
vedęs “Standard” arba augš- 
čiausios normos produkcijos 
sistemą. "

Rodos, visoj Amerikoj nėra 
tokios biaurlos paskubos iš
naudojimo sistemos, kokią į- 
•vedė Singerio kompanija savo, 
darbininkams.

Dėlei tos paskubos Singerio 
darbininkų sveikata irsta. Ka
da nors Singerio kompanija 
susilauks didžios, audros iš 
darbininkų pusės.

E liz abet Lietis

Tūkstantis piliečių pasirašė 
J. V. Aukščiausiam Teisipui 
prajymą, kad atidėtų į šalį 
Rosenbergų bylos nuosprendį. 
Tai yra: neleistų pabaudą 
vykdyti atsitikime apeliacinio 
teismo atsisakymo bylą per* 
svarstyti. , ‘

Gražuolė Georgette Da
vis, 21 metų, prilaiko pla
čią skrybėlę ne auo vėjo. 
Jos toji ‘‘skrybėlaitė” sve
ria 45 svarus. Yra paga
minta iŠ Meksikos sidab
ro ir demonstruojama są
ryšyje su Rivoli Teatre 
rodomąją filmą “Viva 
Zapata!”

Vedybų istorija nuo 
"sutinku“ ir "pasikark’’ 
Ir v51 atgal!

JUDY HOLLIDAY

44The Marrying 
Kind”

Perstato Aldo Ray 
su Madge Kennedyi

VICTORIA “ %.

NewWko^i>>fellnl(H
Piliečių Klube rodys 
filmą “Taika Laimės”

Kovo 23-čios popietį, 3 vai., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne, rodys tą visame 
pasaulyje paskubusią filmą 
“Taika Laimės.” Rengia vie
tinės Williamsburgo organiza
cijos, klubo kaimynai.

—o— •
Ta pati filmą kovo 23-čios 

vakarą, 8:30, bus rodoma po- 
;alėje, Trinity 
Montague St.,

bažnytinėje
Club, 157
Brooklyno centre (netoli Bo
rough Hali).

Abiejose vietose įžanga 
mokama.

LLD 1 kuopos nariai 
gaus naują knygą

ne-

duoklę už 
pat ją gaus

įstoja utis 
pasimokęs

Sveikatos šaltinis, daktaro 
J. J. Kaškiaučiaus svarbiau
sių apie sveikatą raštų rinki
nys, lauks kiekvieno nario ko
vo 27-tos vakarą.

Knygą, apie pusketvirto 
šimto puslapių patarimų svei
katai saugoti, galės parsinešti 
kiekvienas senas narys, kuris 
yra užsimokėjęs 
1951 metus. Taip 
kiekvienas naujai 
draugijon, kuris
duoklę už šiuos metus ir da- 
mokės dolerį knygos išleidimo 
lėšoms. Nariai gauna nemoka
mai žurnalą šviesa.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos metinė duoklė yra $2 į 
centrą ir 5 centai apskrities 
reikalams.

LLD -1 kuopos susirinkimai 
Įvyksta kiekvieno mėnesio 4- 
tą ketvirtadienį, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo patal
poje, 280 Union 'Ave., Brook- 
lyne. , Sekr.

Bus juokų diena
Šio mėnesio, kovo 30-tą 

ną atvažiuo^-į mūsų miestą 
— Richmond Hillį — Laisvės 
Choro juokdarių grupė iš 
Hartfordo ir vaidins jie mums 
3-jų veiksmų komediją “Te
tos Turtai.”

šią komediją vaidindami 
Hartforde jie labai prijuokino 
žiūrėtojus. Prijuokins ir mus. 
Reiškia, kad kovo 30-ji bus 
juokų diena mūsų Kultūros 
Centre. O juokai žmogui yra 
labai sveika. Ir net yra mano
ma, kad žmonės, kurie daž
niau lanko teatrus, o ypač ko1 
medijas, tai net ilgiau ir gy
vena.

Taigi, prašom visus, pasižy
mėkite tą juokų dieną savo 
kalendoriuose ir sulaukę tos 
dienos ' ateikite pasijuokti* 
Rengia didžiausia lietuvių me
no organizacija, LMS 3-ji Ap
skritis, ir širdingai, visus už- 

'kviečia atsilankyti. '
Rengimo Komisija

Žmonės paims viršij ir tie aukščiausio 
teismo nuosprendžiai b us atmesti

Trečiadienį, kovo 19 d., į kas neabejoja ir apie tai, kad 
New Yorke įvyko specialų 
konferencija sveturgimių gy
nimo reikalais. Ją sušaukė
veiklusis Amerikinis Sveturgi- > Jeffersono 
iniams Ginti Komitetas. Kon
ferencija įvyko Jugoslavų 
Kultūrinių Centro patalpose. 
Jos paruošimui daugiausia pa
sidarbavo Mrs. Harriet Bar-, 
ron. Konferencijai pirminin
kavo bostonietė biblijos pi’ofe- 
sorka Mrs. Smith. Buvo pen
ketas gerų kalbėtojų ir susi
dariusios padėties aiškintojų.

Konferencija buvo didelė, 
gera, bet galėjo būti ir dar 
didesnė, žiūrint į reikalą. Rei
kalas gi labai svarbus ir grei
tas. Kovo 10 d. Aukščiausio 
Teismo išneštieji nuospren
džiai sudaro rimtą pavojų vi
soms Amerikos žmonių demo
kratinėms teisėms. Apsigauna 
tie, kurie įsivaizduoja, kad tie 
Teismo žiaurūs nutarimai pa
liečia ir užgauna tiktai svetur- 
gimius nepiliečius. šitie nuta
rimai bus su laiku pritaikyti 
sveturgimiams piliečiams, o 
paskui ir visiems amerikie
čiams. Tai aišku, tą reikia su
prasti. Tas žinojimas turi būti 
perduotas plačiausiai visuo
menei.

štai kaip kalbėjo, štai ką 
storai pabrėžė šios konferen
cijos kalbėtojai-aiškintojai.

Tais savo nutarimais Teis
mas brutališkai paneigia, su
laužo Konstituciją. Sulaužo 
Konstituciją, kai jis sako, kX'd 
Kongresas turi teisę leistų į- 
statymus, kuriuos Konstitucija 
draudžia. Sulaužo Konstituci-

kyti žmones, kalėjime be teis
mo ir kaucijos.

Tuo reikia visiems susirū
pinti. Kad Amerikos žmonės, 
supratę, kame dalykas, pasi- 

j priešins šiems Aukščiausio 
i Teismo nutarimams ir juos 
j atmes, niekas neabejoja. Nie-1 

d ieMr----------------------------------------

teisme uz numusimą 
rekordų kainu

Grojamųjų 'rekordų parda
vinėtojų sąjunga patraukė 
teisman Macy’s ir Abraham 
Straus departmentinių krautu-* 
vių firmas. Sako, kad jos ne
etiškai vedė prekybą. Jos par
davinėjančios rekordus 40 
procentų žemiau gamintojų 
nustatytos kainos. Kaltina no
rėjime monopolizuoti visą pre
kybą rekordais. •

daug. Mar- 
ir ne airių 
pademons-

pavasari-

ISTORINĖ PASKAITA

| Dveji metai už
I

sumušima

jų pasirodyti buvo 
savo daug airių 
mergelių, norinčių 
truoti savo naujus
nius kostiumus ir 
įžymimus. Kas gali 
Maršavo ir norintieji 
r i a m s va 1 d i n i n k a m s.

žinoti ?

žmonės suras būdus panaiki
nimui Smith Act ir McCarran 
Act. Juk panašiais įstatymais 

laikais reakcija 
norėjo nušluoti dar jauną 
Konstituciją, žmonės mokėjo 
apsidirbti su tais Įstatymais ir 
jų autoriais. Panašiai atsitiks

Suspend u>o tas d e te k ty v įi s 
Robert M. Hinds nuteistas 
dvejus iki trejų metų i Sing 
Sing kalėjimą už sumušimą 
moteriškės. Sumuštoji, Mrs. 
William R. Boyd, vos išliko 
gyva. j ; ' Į

.Lengvos pabaudos skyrimas 
aiškinamas tuomi, kad Hliinds 
nervai buvę pakrikę, j Ji,s ir 
kalėjime būsiąs daugiau gydo
mas, negu kalinamas.

Greta tų airių ir artimų ai
riams maršavo daug miesto 
tarnautojų. Bile kas, kam at
rodė geriau maršuoti, negu 
dirbti, galėjo išeiti iš darbo į 
paradą. Jų algos, kaip žinia, 
yra savaitinės ir metinės. Už
darbio nepraranda, išėję mar
šuoti šventojo garbei, kaip 
kad praranda darbininkas, išė
jęs maršuoti darbininkų 
gūžinės parado.

Taigi, parado maršavo 
policijos raitelių. Buvo ir
cijos pėstinfaikų būrys. Matėsi 
būriai iš kitų miesto depart- 
montų. Maršavo atvesti būriai 
studentų iš kolegijų, iš viduri
nių mokyklų, 
niai mokiniai.
sumobilizuoti 
čia,

go-

60

Kriaučių atydai

ii

bent 
jau 
re-

Tiktai susipratusioms, pa
žangiems žmonėms, reikia ne
snausti, nesėdėti rankas susi
dėjus. Reikia darbuotis, pa
siekti žmones, juos supažin
dinti su dalykų stoviu.
' Taip ir tarta šioje konferen
cijoje. Pradėtas vajus už 
spaudimą ant Aukščiausio 
Teismo, kad jis iš naujo aps
varstytų savo, nuosprendžius ii' 
juos pakeistų. Yra davinių, 
kad patys tie teisėjai, kurie 
sudarė daugumą, nėra paten
kinti savo nuosprendžiu, 
tūli iš jų. Jie mato, kad 
per daug toli nuvažiavo, 
akcijai tarnaudami. Tad
vilties, kad, gerai pasidarba
vus, bus galima Teismą pa
veikti ir priversti iš naujo vi
są reikalą apsvarstyti.

Tam, žinoma, reikia nema
žai lėšų. Ir šioje konferenci
joje buvo padaryta pradžia 
šio vajaus ir kitų reikalų fi
nansavimui. Delegatai sunešė 
ir sudėjo keletą šimtų dolerių. 
Gražiai pasirodė lietuvių gru
pė, paaukodama $50.

Pirmutinė Aukščiausio Teis
mo nutarimų auka yra grai
kas veikėjas Peter Ilarisi'ades. 
Jis jau seniai nusmerktas de
portavimui į fašistinę Graiki
ją. O ten jo laukia mirtis fa- 

To-
konferencija nutarė tuo- 
padaryti inasiiiį spaudi- 

ant valstybės prokuroro, 
jis sulaik.ytų Harisiades’

Kovo (March) 26 d. Įvyks 
lietuvių kriaučių 54-to -sky
riaus svarbus susirinkimas 11- 
27 Arion PL, unijos svetainė
je. Prasidės 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai
kriaučkos, numeskite savo na
minius reikalus į šalį ir daly
vaukite susirinkime. Jisai yra 
svarbus tuomi, kad bus rinki
mai delegatų i Amalgameitų 
kriaučių konvenciją. Taigi, 
mes turime išrinkti tinkamus 
žmones, kad mums parvežtų 
ir išduotų tinkamą raportą.

Turėkite su savim unijos ir 
social security korteles, ki
taip nebūsite įleisti i susirin
kimą. Dalyvaukite visi minėtu 
laiku. J J. S.

taipgi ir pradi- 
Šiam paradui 

talkino bažny- 
valdžia, spauda, radijas, 

televizija. Paradui grojo virš
20 benų, buvo gražus, spal
vingas.

Policijos aprokavimu; m ar
šu otojų buvo 95 tūkstančiai. 
O stebėtojų priskaitoma iki 
pusantro miliono. Maršavo 
nuo 44th iki 96th St. Z.

Suspen duotas gaisragesy- 
bos valdininkas Nathan Perl
man prisipažino daręs Mora
lini tūkstantinę. Tuomi norė
jęs sušvelninti tūlos gaisro by
los nuosprendį.

Šventasis gavo nuo 
valdžios malonių

Mistinių budelių rankose, 
dėl 
jau 
mą 
kad
d e portavim ą G raik i j on.

Rep.

Filmos-Teatrai

tų baikų! Ne 
šventasis vaclovau- 
“Bizniui kenkia” 
kada darbininkai 

savo Gegužės P ir-

THE NEW CHINA

“Naujoji Kinija” tai yra 
pirma natūraliomis spalvomis 
filmą apie Kinijos Respubli
ką, rodoma šiame krašte. Ją 
galima pamatyti Stanley teat
re, 7th Avė.' tarp 41st & 42nd 
Sts.

Tai yra dokumentinė filmą, 
susidedanti iš penkių dalių : 
“Pietų Kinija,” “Yangtze,” 
“Hangchow,” “Naujas Shan
ghai,” ir “Naujas Peking.” 
Viskas parodyta realistiškai, 
be jokių išpūtimų. Tai yra 
smūgis visokiems “eksper
tams” ir ’’stebėtojams,” kurie 
sėdėdami Japonijoj kuo juo
džiausiai Liaudies Kiniją ma
liavoj a.
Filmą parodo, kaip paprasti 

Kinijos žmoneliai, išviję savo 
tautos engėjus ir svetimšalius, 
ant ką tik prasiautusio karo 
griuvėsių, kruopščiomis ranko
mis stato savo industriją, pre
kybos laivyną,, mokyklas ir 
namus.

Neteisingai, pasirodo, ko
mercinė spauda rėkia, jog ta
rybiniuose kraštuose griauna
mos bažnyčios. Filmo j e maty
ti daug senų Kinijos šventyk
lų ir karališkų palocių. Visi 
jie sveiki ir gražiai prižiūri
mi. Teatruose rodomi klasiški 
senovės vaidinimai lygiai kaip 
ir moderniškos dramos. Seno
vės tradicijos yra pagerbia-

mos, bet ne panaikinamos tik
tai todėl, kad jos yra sjpnos.

žodžiu, Kinija, kum davė 
pasauliui spausdintą ž'bdj ir 
kompasą, kyla lyg rhilžinas 
atbudęs iš miego. Matosi, jog 
475 milijonų kimi pasitiki sa
vo vadais ir ateitimi.

Džiugu yra pamatyti, kaip 
jaunutė kinietė vaikų darže
lyje pakelia dirigento lazdutę 
ir vadovauja vaikų orkestrui.

Simboliškai, tai reiškia, kad 
jaunoji Kinijos karta jau ruo
šiasi perimti savo tėvynės va
dovybe į tvirtas, įgudusias 
rankas. Kinijos fašistų ir sve
timšalių išnaudotojų dienos 
jau baigtos..

Filmos 
kalboje 
gali ją 1 
reikėtų 
tai yra 
čia pasaulio ateitį.

Jonas Vasilis

Kovo 17-tą įvyko tradicinis 
šv. Patricko dienos paradas 
New Yorko. Kad įtikti šven
tam airių patronui, net, traff
ic o juosta plačioje Fifth Ave
nue buvo permaliavota i žaliai.

Ar paradas nepakenkė 
puošniosios Fifth Avenue biz
niui?' Nereiks 
tuomet, kai 
ja paradą, 
liktai tada, 
nori gatvių
mosios^’maršavimui. 'Bent kurią 
gatvę darbininkams pavyksta 
tiktai per masines konferenci
jas ir delegacijas išveržti, 
nes, sakoma, paradas “paken
ksiąs bizniui.”

O kas gi' ten maršavo;?
Maršavo daug tikrųjų ai

rių, kurie Patricką skaito 
šventuoju. Maršavo tie airiai, 
kurie kovo 17-tą skaito tauti
ne diena. Maršavo airiai val
dininkai ir kiti norintieji ai
riams pasirodyti. Ypač šie
met, rinkimų motais, norinčių-

<♦>

<P

<♦>
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<f>

<♦>

<♦)

To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus kampa
nija sukelti po visą šalį— 
85 milijonus dolerių. Iš 
New Yorko miesto gy
ventojų tikisi gauti $6,- 
700,000.

išnaudotojų
ii- amžinai...

garsas yra anglų 
ir Amerikos lietuviai 
lengvai suprasti. Ne
praleisti progą, nes 

žvilgsnys į besikurian-

“A Streetcar Named 
buvo artimiausia lai- 

gamintoju 
Feldman, 

— Vivien 
aktorių —

geriausiu di-

<♦>

Iš ’Henryko Sienkiewitz Garsiosios Apysakos

1 QUO VAI )IS
Continuous Performances from 10:30 ASTOR . onA ’•L.45“15'- Pnces 9W t0 L80

Neangliškoji spauda parinko 
“Quo Vadis” 1951 m. prizui

“Quo Vadis,” gaminta 
Metro-Gold wyn-Mayer studr' 
jose, neangliškosios Spaudos 
Fiįrnų Kritikų Ratelio tapo 
pripažinta geriausia 195T me
tų frlma. Tai atžymėta miesti
nės radio stoties WNYC pro
gramoje.

Svečių kalbėtojų programo
je dalyvavo distrikto prokuro* 
ras Frank S. Hogan. Laimėto1 
jus paskelbė to ratelio prezi
dentas Mr. W. Borzecki, len
kų dienraščio Novy Swiat re
daktorius.

Iš užrubežinių 
skaitant Anglijoje
geriausia pripažino 
“Rashomon.” “Tales 
man” paskaityta 
,anglų filmą, kaip 
ratelio vykdantysis

rius Sigmund Gottlober.
Filmą 

Desire” 
mėtojos. Geriausiu
įvardintas Charles 
geriausia aktore 
Lėigh, geriausiu 
Kirk Douglas,
rektorių Elia Kazan, parašiu
siuoju geriausią filmai veika
lą —- Tennessee Williams.

Filmą “Quo Vadis” tebepasi 
lieka Astbr Teatre ant Brod
way dar vienai savaitei.
Radio City Music Hali

Vienuoliktą ir paskutinę sa
vaitę pradėjo filmą “The 
Greatest Show On Earth.” Se
kama bus “Singin’ in the 
Rain.”
Roxy Teatre >

Rodo “Deadline —U. S. A.” 
Scenoje asmeniškai Gloria De 
Haven.
Victoria Teatre

filmų, neį- 
gamintų, 

japonų 
of : HiOff- 
geriausia 
paskelbė 
sekreto-

Smagi komedija “The Mar
rying Kind,” su Judy Holli
day vadovaujančioje rolėje.
Capitol Teatre

Teberodoma “The African 
Queen.” Vaidina Humphrey 
Bogart ir Katharine- Hepburn.

Apie Didį Menininką, Moksli
ninką Leonardą da Vinci

Šį sekmadienį, kovo 23 d., 
lygiai 3 valandą po plot, visi 
bukime Kultūriniame Lietu
vių Centro, Brown salėjo. Toiq 
mes girdėsime Rojaus ’Ali'za- 
ros paskaitą apie tą didį.Juok-1 
slininką, kuriam šiais motais 
sueina 500 motų sukaktis nuo 
jo gimimo.

šis sekmadienis, tai pradžia 
pilės paskaitų, kurias ruošia 
LMS 3 apskritis. Tik retą pro
gą mos turime girdėti tokias 
mokslines, gerai paruoštas pa
skaitas. Būkite patys ir ki
liems pasakykite apie šiuos 
kultūrinius pobūvius.

Rengėjai

Staten Island gyventoja 
Mrs. Mary Cochran areštuota 
kaltinimu, kad ji alkino jos 
globai pavestas dvi mergytes. 
Jos pačios vaikai, keturi ber
niukai, sakoma, buinūs, svei
ki, o globotinės peralkintos.

New Yorke areštuoti 9 vy
rai ir virš šimtas skaitomų ne
padoriomis (pornografij&y) 
filmų. f

Trečią Suttono teismo dieniu 
dar teberinko džiūrymanus. 
Jau turėjo 10.

HELP WANTED
HELP WANTED—FEMALE

Namų aptarnautoja ir virėja, 
patyrusi, linksma gyvenimui vieta, 
labai geros anglų kalbos ne
reikalinga, mylinti vaikus. Užmies
tis, 35 mailės nuo Times Square. 
Šaukite mūsų kaštais: ENglewood 
3-2587 šeštadienį ar pirmadienį tarp 
1 ir 5 P. M. (58)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street K
Cor. Hewes St. A■'

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

—už griežtai žemas kainas.’
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini
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Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-S172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street\ 
BROOKLYN, N. Y. i

Tel. EVergreen 7-6868

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

6 pusi.—Laisve ( Liberty )--šeštadien.r Kovo-March 22, 1952




