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“Niauja virve”.

Dievo ar šėtono?
Rašo A. BIMBA

Richmond Hill 19. N. Y

Komunistai teisiami už 
taikos reikalavimą, kaip

1 (pareiškė Eliz. Gurley Flynn

Trumanas sake pasiuntęs 
Stalinui ultimatumą, nors 
nieko panašaus nesiuntė

Užginčijo, kad komunistai siekią 
\varu nuverst Amerikos valdžią

Didžiavosi, kad neva ultimatumu 
privertęs rusus apleist Iraną

Niujorkietis W. A voreli 
Harriman, pirmos klasės kapi
talistas, milijonierius, irgi no
ris būti Amerikos prezidentu. 
Sakoma, kad jis bus trumą n i- , 
nių demokratų kandidatas 
demokratų k o n ve n c i j a i.

Taftas ir Eisenhoweris taip; 
pat yra 'milijonieriai, štai ii i 
pasirinkite, kad norite.

Tuo tarpu progresyvių kan-i 
didatas Hallinan Įmestas Į ka-1 
Įėjimą šešiems mėnesiams. 

■ Geresnės “lygybės” nė pas 
patį popiežių nebesurastuni.

8

, ,z . . v. ... „ į New York.—Netiesa,kadVokiečių evangelikų bazny-j . . _ .
čios pastorius (kunigas) Nio- į komunistai noiėtų per prie- 
moeller atlaikė maršrutą ir j 
atsisveikino su Amerika. Jis i 
sakė isfsivežąs iš mūsų žemės 
gana gerą Įspūdi. Jam atrodo, 
£>ad čia karinė isterija prade- I 
jo atslūgti ir kad žmonių bal-, 
sas už taiką kasdien 
garsesnis.

šio dvasininko
verta dėmesio. Kai kada žino- Korėjos karo ir kovoja už 
gus iš kitur greičiau ir dau- '____________ i_________ 1_____
giau pamato, 
Jis sako tiesą, 
ty tojams p ra 
sektis.

greičiau
negu vietinis, i

ka<i karo kurS. | Chicagos fabrikantas 
idnrtn ninvinu

surado, kad Sovietai
nori taikos, prekybosPer koletą paskutinių motų 

mūsų karo jėgos valdė Japo
niją. Mūsų pareiga buvo iš
mokinti japonus gyventi* de- 
rnokratiškiau ir padoriau.
Rezultatais džiaugtis negali

ma^ Nesidžiaugia nė Japoni
jos susipratę žmonės. Pavyz- 
džiuL Japonijos moterys pra- 
d&fo'gvoltu šaukti, kad Japo- 
Jnjoje be galo išsiplėtojo pros
titucija. Amerikiečiai nieko 
nepadarė tam piktam praša
linti. Moterys sako, kad ame
rikiečiai vyrai prostitucijos 
bizniui tik padėj 
Jiems ir pinigų ir 
netrūko.

klestėti.
energijos

jau pavoPlieno ‘kompanijos 
valdžios leidimą pakelti plie
no kainą trimis doleriais ant 
tonos. Bet plieno darbininkai 
dar negavo nė cento algų pa
kėlimo. Jiems dar tik žadama.

Trumanas pirmiausia aprū
pino savo draugus. Kas keista 
ir pikta, tai kad tas pats Tru
manas prieš porą savaičių 
viešai pasakė, kad plieno Irus
ias ^nereikalingas jokio kainų 

kad jis ir taip ne- 
pelnus lūpa.

pakwdimo, 
svietiškus

virvių bolševikaiKiek tų 
yra bepriviję kapitalizmo pa
korimui, nebegalima ne suro- 
kuoti. Kunigų Draugas tvirti
na, kad jie šiomis dienomis 
nuvijo naujų ir dar vieną.

Tai vis ta ekonominė Mask
vos konferencija. Jie, tie bol
ševikai, nori kapitalistus su
kirsti biznyje. Darysite su jais 
bizni, jie jūs be druskos sudo
ros •

Draugas pataria budėti ir 
saugotis tos naujės “virvės”.

Bet gal svarbesnis ir rim
tesnis dalykas tai ta mūsų 

. vargšė Lietuvėlė. Kodėl ji 
taip “kenčia”, ir už ką?

Kunigai išstojo su propozi
cija, kad tai bus dievo baus
mė už jos ir už visų mūsų 
griekus.

Prieš tokį dievo išnevožiji- 
mą sukilo koks ten Mockus 
tam pačiam kunigų Drauge. 
Jis tvirtina, kad tai bus ne 
dievą, ale šėtono darbas. Juk 
visilkomunistai yra šėtono 

^raikl|i. Dievas nė piršto prie 
7ų nėra pridėjęs!

Ateina Keleivio redaktorius 
ir paremia Mockaus propozi
ciją. Negalima, girdi, su kuni- 

, gaiš sutikti, kad dievas būtų 
ant tos mūsų senosios tėvynės 
tokią koronę užleidęs.

w
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Washington. — Preziden
tas Trumanas ketvirtadieni

kad 1945 ar 1946 metais as
meniškai pasiuntęs premje
rui Stalinui uiti m a t u m ą

(vartą pakeisti Amerikos 
; valdžią, kaip kad jie kalti- 
I narni šiame teisme, — pa
reiškė Elizabetha Gurley 
Flynn, viena iš 16 teisiamų 

darosi j komunistų. — čia jie teis.ia- 
i mi iš tikrųjų už tai, kad 

nuomone i reii<aiauja pasitraukt iš

mažiau

Chicagos. — Iš Maskvos 
sugrįžo Edmund a s von 
Henke, čikagietis pirminin
kas American Electric Fu
sion korporacijos. Jis daly
vavo įvykusioj Maskvoje 
Pasaulinėj E k o n o m i n ė j 
Konferencijoj.

Henke apgailestauja, kad 
Amerikos valdžia uždraudė 
prekybą su Sovietų Sąjun-

Pasikalbėjime su kores
pondentais jisai sakė:

—Sovietų ,Sąjunga tikrai 
stengiasi išvengti karo. So
vietu žmonės labiausiai no
ri taikos ir prekybos su va
kariniais kraštais.

Sovietiniai žmonės gerai 
gyvena ir entuziastiškai re
mia savo valdžią.

Sovietu Rusija yra pada
rius milžinišką progresą 
nuo carinių laikų.”

Bet Amerikos valdžia ne- 
rimastauja, kad Įvairių ša
lių biznieriai padarė svar
bias prekybos sutartis \su 
Sovietais laike ekonominės 
konferencijos Maskvoje.

Įkalinti komunistų 
advokatai ragina tęst 
kovą už demokratiją

New York. — Tapo įka
linti penki advokatai, gynu- 
sieji federaliame teisme 
vienuoliką komunistų vado
vų.

Juos nubaudė teisėjas 
Haroldas Medina už. vadi
namą “paniekinimą teis
mo.”

Eidami kalėjiman, dabar 
jie atsišaukė į amerikiečius 
tęsti kovą už demokratinių 
teisių išlaikymą.

Šiem advokatam skirta 
sekamos bausmės:

Harry Sacher ir Richard 
Gladstein — 6 mėnesiai ka
lėjimo; George Crockett ir 
Abraham Isserman—4 mė
nesiai ir Louis S. McCabe— 
30 dienu, v

ORAS. — Vis šaltoka ir 
apsiniaukę.

Labai džiugu, kad Keleivis 
pasiskubino dievą išgelbėti iš 
bėdos.

rėn, pati sau adokatauda- 
ma. Ji sakė:

—Ne komunistai, bet val
džia naudoja prievartą ir 
laužo konstitucines ameri
kiečiu teises. O komunis
tai, elgdamiesi kai]) geri 
amerikiečiai, gina laisves, 
kurias Jungtinių Valstijų 
K o nst i tuci j a užtikrina.

Prancūzai Berlyne 
sužeidė daug jaunųjų 
taikos demonstrantu

jaunuolių, demonstruodami 
už taiką, persimetė iš ry
tines Berlvno dalies i fran
cūzu užimta sritį vakari- V V į.
niame Berlyne.

Francūzu kariuomene ir 
vietinė policija žiauriai už
puolė demonstrantus.; dau
gelį sužeidė ir kelias dešim
tis areštavo.

Jaunuoliai šaukė: “Drau
gai francūzai, keliaukite 
-namo!” “Mes norime su
vienytos Vokietijos ir jūsų 
taikos su «ja!”

Vakarų Vokietija galės 
gaminti visus ginklus

Bonn, Vokietija. — Tei
giama, kad Amerika, Angli
ja ir Francija pasirašys ge
gužės pradžioje “taikos 
kontraktą” su vakarine Vo
kietija. Tada bus leista va
karų Vokietijai gaminti vi
sokius ginklus, apart atom- 
bombų, nuodingų dujų, ka
rinių bakterijų ir robot- 
bombų, sako anglų - ameri
konų diplomatai.

Bet vakarinė Vokietija, 
pagal jų įsakymą, galėtų 
daryti ir atomines bombas 
ir karines dujas ir perėti li
gų bakterijas, kaip praneša 
amerikonai korespondentai.

Australijos unijų atstovai 
vyksta Į Kinijos gegužinę

Hong Kong. — Penki Au
stralijos darbo unijos dele
gatai keliauja K i n i j o n, į 
Gegužės Pirmosios iškilmes 
sostinėje Pekinge.

Kelionėje jie staptelėjo 
Hong Konge ir paskui trau
kiniu išvažiavo j Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Ko
ka d 
ma-

Šiaurine Korėja jau 
sustabdė ligų plitimą

Korėja. — Šiaurinės 
rėjos valdžia skelbia, 
jau sustabdė choleros, ] 
ro ir kitų mirtinųjų 1 
plitimą. Kaltina Amerikos 
lakūnus už tų ligų perų pa
skleidimą.

Po valdžios paėmimo plieno pramonę operuoti, pre
kybos sekretorius Charles Sawyer turėjo pasitarimą su 
plieno darbininku unijos vadais. Šiame paveiksle sėdi 
(kairėje) Philip Murray, unijos prezidentas, ir preky
bos sekretorius Sawyer (dešinėje). Stovi iš kairės j de
šinę: unijos vice-prezidentas James G. Thimmes, iždi
ninkas David McDonald ir unijos advokatas Arthur 
Goldberg.

Šiaur. afrikiečiai protestuoja 
kad francūzai amerikiniais 
ginklais kariauja prieš juos

[generaliniam Jungt. Tautų 
„sekretoriui Tvygvei Lie. 
įtaria, jog Francija kovoj 
prieš tų kraštų žmones gy
ventojus vartoja ginklus, 
kuriuos Amerika davė jai 
kai]) Atlanto sąryšio narei 
fronte prieš komunizmą.

Prancūzų k a r i u o m enė, 
_ _ .______ ___________ veikianti prieš tunisus ir 

Bouhafa, sekretorius arabų-* morokkiečius, taip pat ap- 
mahometonų Komiteto dėl i sirengus gautomis iš Ame- 
Šiaurinės Afrikos Išlaisvi
nimo. i nn>, Kčtip ju or

Protestas, adre s u o tas' Jungtinėms Tautoms.

United Nations, N. Y.:— 
Tautiniai Tuni-sijos, Morok- 
kos ir. Alžyrijos vadai už
protestavo Jungt. Tautoms, 
kad Francija amerikiniais 
ginklais slopina tenaitinius 
gy ve nto j u s, r ei k alau j ančių s 
paliuosaV^no nuo francūzu 
bei kitų imperialistų.

Protestą atsiuntė El Abed

NET “ŽMONIŠKU”. GINKLU 
VADINAMA ATOMŲ BOMBA

Yucca Flats, Nevada. — 
United Press žinių agentū
ros prezidentas Hugh Bail
lie rašė apie pastarąjį 
atom - bombos išsprogdini
mą:

. “Tai yra žmoniškesnis 
ginklas... Civiliniai ž m o - 
nes mažiau nukenčia nuo 
tos bombos sprogimo, kaip 
nuo mūšių paprastais gin
klais per ištisas savaites.”

United Press žinias yra 
užsisakę ir' vartoja tūkstan
čiai laikraščiu, u

Argentinos diktatorius 
bijo “pletkininkų *

Buenos Aires, -v Argenti
nos prezidentas diktatorius 
Juan Peronas griežtai už
gynė “plėtkus skleisti” apie 
jį ir jo pačią Evą. Dabar 
grūmoja gaudyti pletkinin- 
kus ir “būriais po 200 siųs
ti juos į Patagoniją, kur 
jie turės vieškelius tiesti.”

(Patagonija yra pati pie
tinė Argentinos dalis.)

Tunisija. — Paplito tuni- 
sų - arabų biznierių strei
kai prieš francūzus visuose 
didesniuose miestuose.

rikos karinėmis uniformo
mis, kaip sako jų skundas

Cincinnati, Ohio. — Ko
misija, Tyrinėjanti Atom- 
Bombų Daromas Nelaimes, 
surado, kad:

Serga leukemija (kraujo 
vėžiu) iri šga m i š k o m j s 1 i go - 
mis ypač daug tų vaikų, ku
riuos kliudė atominiu bom
bų spinduliai Japonijos 
miestuose Hirosimoje ir Na- 
P’asaki. i

Bombos. ten buvo išsprog
dintos.pagal prez. Trumano

Paraguay aus valdžia 
gaudo savo priešus

Buenos Aires. — Argen
tinos spauda praneša, kad 
Paraguay’uje areštuota 
daug civilinių žmonių ir ka
rininkų t už sąmokslą nu
versti valdžią. Tarp areš
tuotų yra ir generolas Ro
lon.

6 (Paraguay—Pietinės A- 
merikos respublika.)

Tokio. — Generolas Ridg
way pasakojo, kad “gręsiąs 
Japonijai sovietinis užpuo
limas,” bet Amerika pasiry
žus ją apginti. » 

laviną) ir tuo būdu priver
tęs ištraukti Sovietų ka
riuomenę iš Ipano.

Bet vos dvi valandos pra
ėjo po tokiam Trumano pa-

Plieno fabrikantai 
prašo teismą užgint 
algas pakelti
Washington.—Plieno kom

panijos prašė federal] teis
mą ištraukt jų fabrikus iš 
perėmimo į valdžios ran-

0 jeigu fabrikai būtų at
imti iš .valdžios žinybos, 
tuomet valdžia jau negalė
tų kelti plieno darbininkam 
algą, kaip kad ji planuoja, 
sakė kompanijų advokatai.

Atominės dulkės jau 
pasiekė New Yorką

do atominės dulkės iš Ne-1 
vados valstijos, kur antra- • 
dieni buvo išsprogdinta di
delė atomu bomba.

Smarkiai sutarškėjo G e i-į 
ger kaunteriai (atominių i 
spraginę j i mų mier i k 1 i a i j j 
C o 1 u m b i jos Universitete, I 
New Yorke. Jie tratėjo 100 ' 
kartų tankinu negu papras-' 
tai. Taip ir Rochesteryje ; 
jie sujudo.

Valdiniai a tomistai už- 
kalbinėja žmonėms dantis, 
kad Geiger kaunteriai taip 
sutarškėjo nuo saulės sklei
džiamų gausingų ultravio
letinių spindulių.

Tuo tarpu saulė tiktai 
murksojo, buvo apsiblau
sus.

Kai kurie meteorologai 
spėja, kad dėl tos bombos 
sprogimo atėjo New Yor- 
kan ir šaltoka oro banga.

Kodėl universitetas negalįs 
pripažinti CIO unijos...

New York. — Laikinasis 
Columbijos U n i v e rsiteto 
pirmininkas prof. Grayson 
L. Kirk aiškino, kodėl ne
gali pripažinti CIO unijos 
streikuojantiems ' universi
teto valgyklų darbinin
kams. Sako, jeigu unija 
būtų pripažinta, tai univer
sitetas “prarastų savistovu
mą ir nepriklausomybę kaip 
laisva mokykla.”

Cl6 vadai atsiliepė, kad 
Kirkas, “skebiškai nukalbė
jo.”

540 darbininkai, universi
teto, rūmų aptarnautojai, 

s.i d i dž i a v i mu i uiti ma tumu, 
ir jau paties Trumano raš
tininkas Roger Tubby už
ginčijo prezidento pasakp- 
iima. Tubby. pasikalbėjęs 
su kitais prezidento patarė
jais, pareiškė, jog:

—Tokio ultimatumo nie
kuomet nebuvo ir nėra. Ir 
Trumanas niekada nesiuntė 
Stalinui jokio ultimatumo. 
P r e z i d e n t as tiktai per 
Jungtines Tautas reikala
vo, kad Sovietų Sąjunga at
šauktų savo kariuomenę įš 
Irano.

(Karo metu Sovietai su 
Amerikos ir Anglijos suti
kimu laikė savo kariuome
nę Irane, kur ji buvo ir tū
lą laiką po karo.)

Kitas nuklvdimas
Trumanas taipgi pasako

jo korespondentams,, kad 
jis apie'1946 m. pasiuntęs 

na, kad sulaikytų Jugosla
vijos kariuomenę nuo mar- 
šavinio į Triestą.

Trumano sekretorius pa
taisė ir šią prezidento klai-

—Jugoslavai iau 1945 me
tų balandyje užėmė Triestą 
ir valdė jį per 40 dienų. Bet 
gegužėje tais metais Ame
rika ir Anglija liepė jugo
slavams pasitraukti iš Tri
esto. Tad jie ir pasitraukė.

Korespondentai klausinė
jo Trumaną, ar jis turi ko
piją savo (nebūto) ultima
tumo Stalinui. Trumanas 
atasakė, ne. Ar galėtų jis 
bent dąbar viešai paskelbti 
vadinama u 11 i m a t u m a ? 
Prezidentas tai]) pat atsa
kė, ne.

Užmušta 30 Amerikos 
jūreivių ties Korėja

Washington. — Tapo už
mušta 30 Amerikos jūreivių 
šarvuotlaivyje St. Paul jū
roje į rytus nuo šiaurinės 
Korėjos.

Suprantama, kad juos 
užmušė šoviniai iš Korėjos 
liaudininkų patrankų.

Korėja. — Korėjos liau-. 
dininkai sako, nušovę dar 3 
jankių lėktuvus.

Prasideda dienos šviesos 
taupymo laikotarpis

New Ydrke ir daugelyje 
kitų valstijų prasidės, die
nos šviesos taupymo laiko
tarpis (daylight saving) 
balandžio - April 27 d., sek
madienį. Reikės pavaryt 
valanda pirmyn laikrodžius 
nuo vidunakčio iš šeštadie
nio Į sekmadienį.

taipgi neina darban. Tuo 
būdu jie paremia streikuo
jančius valgyklininius dar
bininkus.
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DŽIURĖ JAU IŠRINKTA
V6-KOS DARBININKŲ judėjimo veikėjų .teismas jau 

p/siekė tą laipsnį, kai džiurė (prisaikiiltieji teisėjai) jau 
išrinkta ir abi pusės teismą pradeda įžanginėmis kaĮbo- 
mis. . ,

Sekamą savaitę prasidės liūdymai" ..vyriausybė statys 
vieną po kito “ekspertus,” šniukštinėtojus įrodymui, jog 
teisiamieji “negerai” galvoja, jog teisiamųjų galvojimas 
yra “pavojingas mūsų kraštui.” j 1 Į

Teisiami ne tik 16-ka darbininkų veikėjų, o ir, knygos, 
laikraščiai, spauda.

Iš viso, sakoma, vyriausybė išstatys prieš teisiamuo
sius suvirs 200 knygų, lapelių, laikraščių.

Knygos čia bu$ teisiamos žymiausių pasaulinių auto
rių: Markso, Engelso, Lenino, Stalino ir kitų marksistų, 
darbininkų judėjimo klasikų. Čia bus teisiamos knygos,^ 
išleistos prieš 100 metų.

’.Viskas bus suplakta krūvon ir įrodyta, jog teisiamieji 
tas. knygas skaitė, iš jų mokė kitus; jog teisiamieji tą 
at. kitą brošiūrą paraše, tą ar kitą straipsnį davė ku
riam nors laikraščių. Bus įrodyta, jog vienas ar kitas 
teisiamųjų kur nors sakė kalbą, kurios turinys nepa
tinka valdančiųjų sluoksnių interesams, todėl jis esąs 
subversyvus ir už tai, einant Smitho aktu, bus reika- 

’•lauta teisiamiesiems kalėjimo.
.Smitho aktas yra toks platus ir toks miglotas., kad su- 

lyg juo galima kiekvieną žmogų teisti ir nusmerkti ka- 
Įėjimam . ;. .

Du iš teisiamųjų teisme ginasi patys save: Elizabeth 
Gurley Flynn- ir Petis Perri.

•Kitus giną* advokatai.

"NEMAŽA LAIKO buvo praleista džiurės-išrinkimui.
t-. Ar dabartinė džiurė bus bešališką? i Ar ji yra laisva 1 

nuogos prieš teisiamuosius propagandos,-kuri per radii- 
ją ir per spaudą nuolat kasdien žmonėms pilama?
'‘Tenkalabai paabejoti
'Atsiminkime, jog einant .ta sistema, pagal kurią į džiu- 

rf Šaukiam} šiame-federhliniam dirtrikte piliečiai/ į dzin--' 
rę-tėgali pakliūti tik “rinktiniai žmonės.” Negrai, p’ortori- 
kiėeial, darbininkai unijistai nėra šaukiami. Tai žino teis-. 
irias. Tai žino kaltinančioji (valdžia) pusė. Tai žino tei
siamieji. > ‘

jt)ėl to teisiamųjų advokatė Mary Kaufman sakė tei- 
c.ejtii: Mes gauname džiurę, kurios bijojome, nes atro- 
dorrji teisiamuosius pasmerks...

.Ką daryti? ...

.besiginti juk negalima; reikia gintis. O gal teismo ei
senoje vienas ar kitūs džiurės narys ims ir prablaivės. Gal 
ji§.ar ji pamatys., jog čia teisiama ne šitie 16-ka darbi
ninkų judėjimo veikėjų, o mūsų krašto žmonių teisės, 
žodžio laisvė, susirinkimų laisvė, ką garantuoja Teisių 
BiHus.

'Gal?!
Nū, ir šiandien visų akys, ir vėl nukreiptos į Foley 

Square, į tą salę, kurioje teisiami asmenys, nieko blogo- 
neatlikę mūsų kraštui, o tik, anot kaltintojų* “galvoję 
atlikti.”

Tuo pačiu kartu visuomenė šaukiama talkon,—padėti 
teesamiesiems gintis.

Padėti jiems reikia" moraliai ir materialiai, nes teismo 
le^os yra milžiniškos.

GENGSTERIZMAS UNIJOSE

TEN, KUR ŽMONES 
“VEDA IR GIMDO”

Marijonų Drauge kaž 
koks V. V. Br. rašo:

Jeigu tikėti dabar Lietuvo
je skelbiamoms šios srities 
statistikoms, o joms netikėti 
nėra jokio pagrindo, tai Lie
tuvoje mokyklas lankančių 
lietuvių vaikų skaičius yra be
veik normaliai didelis. Tą pa
tį- galima pasakyti apie gimi
mų metines skaitlines. Reiš
kia Lietuvoje žmones ir veda 
ir gimdo.

Kaip matome, klerikalų 
laikraščio bendradarbis pri
pažįsta, jog Lietuvoje daug 
žmonių gema, daug auga ir 
daug eina į mokyklas. Jis 
tuo tiki, ii* tai gerai. Bet 
jis prideda, jog, girdi, visa 
tai, vyksta sunkiose gyve
namo sąlygose.
: Mums atrodo ,jog tos. są
lygos nėra blogoj, jei daug 
žmonių gema ir apie pusė 
milijono Lietuvos vaikų ir 
paauglių šiandien lanko mo
kyklas! Bet tiek dėl to.

Ką p. B r. tuo- nori pasa
kyti? Jis - nori paagituoti 
savo šalininkus čia, Ameri
koje, kad jie daugiau gim
dytų vaikų.

B r. analizuoja ir iš vedžio
ja -moksliškai. Kadaise 
Drauge tilpo iš vieno mies
to korespondencija apie tū
la lietuvių koloniją ir jos 
gyvenimą. Štai, kaip atro
do toji lietuviu kolonija, pa
gal Br.:

Kolonijoje yra 51 šėima. Iš 
jų 25-ios yra bevaikės, 18-je« 
po vieną vaiką, vienoje du. ir 
vienoje keturi vaikai. Apie 
likusias šešias nieko nepasa
kyta. Iš,^5-rių vedybų 10 bu
vo' mišrių’, iš tos dešimties tik 
keturiose kalbama lietuviškai.1 
Tiesa, nepaaiškinta,- ar tos 25 
bevaikės ir anos- 18 vienavai- 
kių šeimų dar tik pradeda šei-
myninį gyvenimą, ar jau ir; 
nelauktiną,jų pilnesnės šei
mos. Tačiau vistiek, statistika, 
kaip ji pasakyta, yra kokti: 
45-sc šeimose 24 vaikai (še
šios nutylėtos). Jeigu anos 51 
šeimos visos būtų tiek lietuviš
kos, kad nors ilgesnį laiką ne- 
gręstų pavojus istautėti, tai 
toje kolonijoje palaikyti nors 
nėmaž,ėšnį lietuvių
pagal demografines 
kas, turėtų būti ne 
200 vaikų. Gi tuo 
tik 24, ir tai tos 
40% nekalba lietuviškai. Jei
gu anos kolonijos demografi
nė būklė labai žymiai nepage
rės, tai ji* yra jau nurašyta 
mūsų tautai į nuostolį.

Br. tiesiog sako: “kad 
tauta galėtų laikytis nors 
nemažėdama, ki e k v i e n a i 
šeimai vidutiniai turi tekti 
nors keturi vaikai.” Dėl to 
rašytojas tiesiog pasako 
ypatingai dipukams:

“Besiilginčių Tėvynės trem
tinių šeimoms gręsia labai clL

delis pavojus. Vienas-du sve
tur auginami jų vaikai užaugs 
tiek išlepinti, kad ne retas iš 
jų nenorės vykti į išvargintą 
Tėvynę. Dėl jų ne vieno ir 
tėvai turės pasilikti ir Lietu
vos daugiau nepamatyti...’’

Neisime su Draugo ben
dradarbiu j debatus dėl to, 
gerai ar blogai daro tie tė
vai, kurie, galėdami, neturi 
vaiku arba turi jų ribotą 
skaičių. Mes manome, jog 
daug šeimų pirmiau apsi
galvoja, atsižiūri i realias 
gyvenimo sąlygas ir pagal 
tai sprendžia, kiek turi tu
rėti vaikų, šiurkščios gy
venimo sąlygos, neužtikrin
tas rytojus verčia doras šei
mas riboti gimdymą. Ir jo
kia agitacija čia nepadės.

Kas kita socialistiniuose 
kraštuose, sakysime, Lietu
voje. Ten kiekvienam žmo
gui užtikrintas darbas, už
tikrintas. gyvenimas, užti
krinta ateitis. Dėl to ten 
šeimos, drąsiai gimdo, juo 
daugiau vaikų, nes žino, 
kad jiems nereikės badauti, 
kad jiems užtikrintas dar
bas, mokslas ir poilsis.

Tarybų vyriausybė dau
giavaikėms motinoms ski
ria pensijas, skiria ordinus. 
Aborcijos ten suvaržytos,— 
teleidžiamos daryti tik ten, 
kur nėščiai motinai grūmo
ja nesveikatos arba mirties 
pavojus.

Pas mus gi, kur oficialiai 
abortai draudžiami, slapta, 
nelegaliai atliekami milijo
nams motinu kas metai!
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Br. teisingas, jog vienas 
šeimoje vaikas labiau iš
lėpsta, ištyžta ir, aišku, 
greičiau ištauti negu daug 
vaikų. Bet čia jau kitas 
kląusimas.

Na, o kai dėl duodamo di
pukams pamokslo: daug jų 
Lietuvai jau yra dingę, nes.

Gamtos pertvarkymo
, problema Amerikoje
Mississippi _ ir Missouri 

upių potvyniai verčia Ame
rikos žmones rimtai pagal
voti apie ateitį. Juk šimtai 
tūkstančių ž m o n i if j a u 
smarkiai nukentėjo nuo tų 
potvynių. O kasj svarbiau
sia, tai kad toji gamtos 
rykštė mūsų kraštą kasjnet 
panašiai išplaka. Pernai 
pavasarį buvo baisūs nuo
stoliai. Tas pats preziden
tas Truman lėktuvu lekiojo 
ir apžiūrinėjo • vandenyje 
paskendusius mie s t u s ir 
kaimus. Atrodė, kad vals
tybės galva rimtai tuo rei
kalu susirūpins ir darys ką 
nors. Bet vanduo atslūgo, 
žmonės nustojo dejavę ir 
viskas tapo pamiršta. Bili
jonai ir bilijonai dolerių per 
visus metus buvo kemšama 
į karo dievaičio nasrus, o 
nieko neskiriama anų di
džiųjų' upių vandens suval
dymui.

Šiemet pakartojama tas 
pats. Nesimato, kad pre
zidentas ar kitas Kongresui 
pasiūlytų: Pusė arba bent 
trečdalis karo ir militariz
mo reikalams paskirtų pini
gų turi tuojau pereiti su
valdymui upių. Apie tai nė 
puse lūpų nekalbama. Ir 
vėl praeis, potvyniai ir vėl 
nukentėję žmonės nustos 
dejavę, ir vėl viskas bus pa
miršta per ištisus metus.

Taip savo kraštą ir žmo
nes traktuoja kapitalizmo 
atstovai Kongrese ir • val-

Ar galima upių vandenį

suvaldyti ir potvynių iš
vengti? Galimą. Tai jau 
seniai parodyta inžinierių. 
Mokslas galėtų taip puikiai 
aptverti mūsų krašto upes, 
jog jų vanduo visuomet tik 
žmogui tarnautų. Bet, ži
noma, tam reikia nemažai 
kaštų. Gamtą pertvarkyti 
yra didelis darbas. Tai aiš
ku. Bet jis galimas ir rei
kalingas.

Kai mes skaitome spau
doje pranešimus, kai]) Ta
rybų Sąjungoje stengiama
si gamtą 'pertvarkyti moks
liškais pamatais ir gamti
nes jėgas pajungti žmogaus 
naudai, baisiai pikta pasi
daro, kad čia beveik nieko 
nedaroma toje srityje. Kal
bų daug, o darbų nėra. So
cialistinis kraštas suranda 
žmonių ir lėšų kovai s.u 
sausra, kovai su potvyniais, 
kovai su nemaloniais gam
tiškais apsireiškimais. Su
randa todėl, kad ten vals
tybė pirmon vieton stato 
žmonių reikalus.
Klaida, žinoma, būtų laukti, 

kol čia turėsime socializmą, 
tuo tarpu nieko neveikiant 
tuo reikalu. Reikia spau

dimo ant prezidento ir ant 
| Kongreso, kad ieškotų ir 
surastų pinigų kovai su po
tvyniais. Tegu mažiau ski
ria karo ir militarizmo rei
kalams. Tegu nors po ke- 

i lėtą bilijonų dolerių kas- 
i met išleidžia Missouri, Mis
sissippi ir kitų didžiųjų 
upių suvaldymui!

Amerikonas

Kaip praleidome gegužes I 
dieną Vilniuje 1906 metais

(ŽINIOS IS LIETUVOS -
Inžinieriaus P. Guzevičiaus 
išradimas

VILNIUS, III-2 d.— šalies 
mėsos pramonės įmonės vis 
plačiau teikia sveikatos ap
saugos įstaigoms organopre- 
paratus, t.y. gydomąsias prie-/ 
mones, gaminamas iš ęyvuliyV 
organų ir audinių.) šių 4ft)repa-]r 
ratų tarpe didelę įreikšnię tu
ri insulinas, kuris daromas iš 
stambiųjų raguočių ir kiaulių 
poskilvio liaukų.

Kauno insulino fabrike, va
dovaujant inžinieriui P. Guze- 
vięiui, atrasta visai nauja im 
sulino gamybos technologija.

P. Guzevičius sukūrė naują 
insulino valymo būdą. Jei 
anksčiau iš poskilvio liaukų 
tebuvo išgaunama tik dalis 
esančio jose insulino; tai nau
jasis gamybos būdas įgalina 
išgauti jo 50 procentų dides
niu kiekiu. Be to ir pats insu
linas yra didesnio aktyvumo, 
t. y. didesnis jo poveikis gy- ‘ 
dant įvairias ligas.

Jdiegus Kauno fabrike nau
jąjį gamybos būdą, insulino iš 
to paties 'žaliavų kiekio čia 
pradėta gauti 50 procentų 
daugiau, negu anksčiau. Dė
ka to per metus fabrikas su
taupė daugiau kaip vieną mi
lijoną rublių, tuo pat metuk 
žymiai padidindamas insulino’ 
gamybą.

P. Guzevičiaus išradimas 
susilaukė plataus atgarsio. 
Naujasis būdas jau naudoja
mas daugelyje insulino fabri- 

jkų. Jis buvo įdiegiamas visose 
šalies įmonėse, gaminančiose 
insuliną.

Inžinieriui P. Guzevičiui, 
naujojo insulino gamybos bū
do autoriui, paskirta premi
ja, o Kauno insulino fabrikui 
už įžymius pasiekimus 1951 
metais TSRS Mėsos ir pieno 
pramonės ministerija pripaži
no antrąją premiją.

. A. Martinaitis.

skaičių, 
statisti- 
mažiau 

tarpu yra
kolonijos

: nusikaltę savo tautai, grįžti 
j gimtąjį kraštą bijosis.

Tos rūšies dipukai lau
kia karo, laukia, kai Lietu
va, bus sunaikinta ir “išlais
vinta,” tada jie grįš. Bet 
galime užtikrinti, jog tas jų 
lūkestys neišsipildys.

Kita dalis dipukų, — gerų 
žmonių, — pakliuvusių j 
jiems, nemalonias aplinky
bes (nes turi sunkiai dirb
ti), turėti didesnes šeimas 
bijosi; kiti net ir tuoktis 
nenori dėl tos pačios prie
žasties: dėl neužtikrinto ry-

CIš atsiminimų)
Ta diena buvo saulėta.

griauti.
Vienas žmogus atėjo į bū

rį: jo barzda ruda, veidasPrie miesto rotušės Tinkosi .. . _ , . .
būreliai darbininkų. Jiė bu- ?.ai ,<u^as’ visai negia-

Kiti jau ryžtasi įsipilie- 
tinti ir čia gyventi “amži
nai.” Klausimas: kiek di
pukų pagalvoja apie lietu
vių tautos reikalus, jos at
eitį, jos didinimą?

Mes manome, jog nedaug.
Dauguma jų savan-ati

džiai, saumyliai, tad p. Br. 
taikomas jiems pamokslas 
vargiai, ką gero įdiegs. 1

NIUJORKO TIMESO bendradarbis, A. H. Raskin, ra
šei tame laikraštyj, jog šiuo metu tūlose darbo unijose 
šiame mieste gengsterizmaš įsišaknėjo tail), kaip niekad 
pirmiau. ‘

Gengsteriai valdo tūlus unijų lokalus, gengsteriai plė
šiais harių pinigus algų pavidale ir tuo pačiu laiku pri- 
siUižinėja samdytojams ,kad gautų iš jų kyšių. , Ne
maža gen.gsterių gauna dideles pinigų sumas.

Mr. Raskin sako, jog gengsterių siautėjimas kelia rū
pesnio. darbo unijų vadovuose, net ir Dubinskyje.

Mums neatrodo, kad taip būtų.
darbo unijų vadovai tiktai pasiryžtų, tai unijų 

lokalai būtų nuo gengsterizmo apvalyti. Deja, tie dar
bo, .unijų vadovai šiandien užsiėmę ne kova su gengste- 
riais, o kova jšrieš progresyvius unijistus. šiai kovai tie 

’tei-jų lyderiai imąsi talkon ir gensterius.
I

JAU! ——
*♦

^VYRIAUSYBE paskelbė, kad plieno kompanijos gali, 
jęFftori, pakelti plieno kainas $3 ant tono.

’.Vadinasi, kompanijų norai pildosi.
Ligi šiol buvo skelbta, jog vyriausybė neleisianti plic- 

nokainų pakelti, nes plieno savininkai galį darbininkams 
aĮgąs padidinti be pakėlimo kainų ant plieno.

Kaip greit viskas, atsimainė!
cNa, o darbininkų algos dar vis nepakeltos. Ką vy

riausybė, kuri šiandien valdo plieno pramonę, galvoja 
apie tai? ’

Chicagoje prie Western Union ofiso pikietas. Com
mercial Telegraphers Unijos (Amerikos Darbo Federa
cijos) nariai išėjo j streiką prieš Western Union kompa
nija. Streikas apima 31,000 darbininką visoje šalyje.

« '• ".*;'

vo vyžuoti, naginiuoti, ki
ti visai suplyšusiais drabu- ! 
žiais. Jie glaudėsi prie 
miesto rotušės siėnos, kur 
buvo įšildyta saulutės; nes 
vėjelis buvo vėsus.

Kas buvo galvoje jau
noms mergiščioms? Nieko, 
apart to, kad kas tik nau
jo, žingeidaus pamatyti bei 
išgirsti. Ko tie žmonės 
renkasi? Kazokai jodinė
ja. Ir policijos pasirodo vis 
daugiau ir daugiau.

Prieš rotušę piečius iš
grįstas akmenimis. Prieš 
rotušę buvo pumpa su šal
tinio vandeniu. Moterys ir 
merginos stovi prie šulinio 
su dideliais ūzbonais ir lau- 

•kia savo eilės.
Prie šulinio stovėdamos 

žiūrime ir matome, kad ir 
studentai būreliais 
juokauja, ne taip 
kaip darbininkai,

žios išvaizdos. Ir pradėjo į 
žmones kalbėti, kad mes 
įleinam prieš valdžią ir 
prieš bažnyčias. Tik mes 
reikalaujame, kad ponai 
laikytų mus žmonėmis. Mes 
norime daugiau duonos, 
geresnių butų. Gana gy
venti supelėjusiuose skie
puose. Mūsų moterys yra 
reumato kankinamos per 
žiemą. Mūsų vaikai būna 
apšašę, plaukai nutrušiję, 
veidai pasenę, skurdas. Po 
tris šeimynas gyvena vie
name kambaryje. Žmonės 
pusbadžiai. Mes esame žmo
nės ir mes norime gyventi...

Žmonių vis daugiau ir 
daugiau rinkosi. Atėjo ki
tas vyras ir užėmė kalbė
tojo vietą, dar pirmam ne
pabaigus. Jis kitaip aiški
no. Jis sakė, kad ponai rei-

Liaudies kūrybos paroda 
KLAIPĖDA, IIL2 d. — 

įvyko rajoninė liaudies kirtĮK 
bos paroda. Su savo kūriniais 
joje pasirodė dešimties žemės 

j ūkio artelių kolūkiečiai, moks
leiviai, Gargždų miestelio na
mų šeimininkės. Buvo pateik
ti 274 eksponatai. Tai —įvai
rūs meniški audiniai, mezgi
niai, siuvinėjimai, medžio rai
žiniai, piešiniai ir tt. Parodo
je buvo eksponuojamas Juli
jos žemaitės portretas, kurį 
medyje išraižė “Laisvės” kol
ūkio kolūkietis, Vilkas.

P. Sladkevičius

jais aptaškytos. Ant ple- 
ciaus akmenų kraujas grei
tai džiūsta nuo saulės...

Sekančią dieną vėl eina
me vandens. Pirmiausia at
kreipėme akis į rotušę. IVi- 

š-

bėgioja, 
baugiai, 
tik kal-

Policija daugiau tėmija 
studentus, regu naginiuo- 
tus žmones prie rotušės. 
Kur tik studentų būrelis su
stoja, policija tuojau išvai
ko.

Man buvo nesuprantama, 
ko tie žmonės grupuojasi, 
kodėl policija daboja. Ir ki
tos moterys nesuprato.

Vieni sako, kad kels bur
tus, eina prieš valdžią, 
prieš ponus. Kiti sako, kad 
čia “marijavitai” prieš ku
nigus ir bažnyčias eina. 
-Viena moteris sako: Ar 
jūs nematėte, nedėlioję, 
Šventos^ Katrinos bažnyčio
je dalino atsišaukimus, kad 
žmonės saugotųsi socialis
tų ? Nes jię bažnyčias griau
na, kunigus žudys' ir tt.

Aš pamislinau: Tiek 
daug Vilniuje bažnyčių,* tai 
daug* darbo būtų jas * iš-

kreipėme akis į rotušę. W 
su r išmarginta, kraujo ra 
kai ir plėmai pridžiūvę. IL< 
gai neišdilo ir ilgai visų at- ' 
mintyje pasiliko.

Ir nrie šulinio moterys ir 
merginos ginčijasi. Vienos 
už ponus, kitos — už kuni
gus, kitos — nė pačios ne
žino prieš ką. Viena mote
ris, stovėdama alėje, pradė
jo aiškinti. Sako: Jūs ne
suprantate, kas vakar atsi-’ 

Pakilo ginčai. Pirmas, kai-! tiko. Tai buvo provokaci- 
bėtojas pradėjo aiškinti, | kad žmonės neišgirstų 
kad antrasis meluoja. Įsi
maišo policija. Žmonės su
simaišė. Tą ruda barzda 
žmogų policija pagriebė ir 
iškrėtė, nuplėšė drapanas, 
sumušė, sukruvino, net dan
tis išmušė.

Pribuvo ir kazokai. Ar
kliai kanopas kilnoja. Pa
sigirsta kliks.mas. Moterys, 
kurios tik pašaliai stovėjo, 
lyg saugodamos savo vyrus, 
klykia nesavais balsais. 
Žmonės išbėgioja į visus 
kraštus.. Policija kalbėto
ją nusiveda.

Man buvo graudu: toks 
geras žmogus tiek kankina
mas! Ir dar kas atsitiks 
su juomi? Tokis jis kūdas, 
męr.kas...

Rotušės sienos tapo krau-

tų, kas darbus duotų? Jus 
badu išmirtumėte...

tiesos žodžio. Neleido ge
ram žmogui pasakyti. At- . 
leido juodašimtį, kad poli
cija turėtų progą visus iš
vaikyti.

Pro šąli eidamas policis- 
tas išgirdo moterų ginčus 
ir priėjęs išsklaidė. Kitos 
nė vandens nepasisėmė, su 
tuščiais ūzbonais grįžo na
mo.
Aš tą naktį .mažai miego

jau. Vis man prieš akis . 
stovėjo sukruvintas, žmogus 
ir tos rotušės sienos ir ple- 
ciaus akmenys, apdžiiivę 
krauju. I gu

Tai taip praėjo 1906/iiic-l“ 
tų Gegužės Pirmoji Vilniu
je, kuri man atmintyje iki . 
šiai dienai pasiliko. «

Eva Simans

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 26, 1952
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ROJUS MIZARA. •

MIKAS PETRAUSKAS
I.

šių metu kovo 23 d. sukako 15-ka me
tų, kai mire Mikas Petrauskas.
" M. Petrauskas buvo ne tik kompozito
rius, o ir dainininkas, mokytojas, liau
dies švietėjas. Dainos-muzikos srityje 
Petrauskas Amerikos lietuviams davė 
daugiau, negu kuris kitas asmuo, ir 
abejoju, ar atsiras kitas, kuris savo dar
bais ji praneš.

Jis gerai pažino Amerikos lietuvių vi
suomenę, o jinai pažinojo jį. Jis jai dir
bo nebodamas, kaip jo darbas bus priim
tas. f

Jis daug dirbo.
4 Dalis, mūsų bendruomenės jo nepaži
no ir pilnai neįvertino. Kita dalis (deši
nioji) jį pažino ir dėl to nepaisė.

-Savo politinėmis pažiūromis Mikas 
Petrauskas buvo liberalas, visuomet sto
vėjęs “kairiojoje centro pusėje.” Jis bu- 

\ vo bedievis, tik ne šliupinis. Jis stovėjo 
i už progresą. Jis priešinosi pirmajam pa

sauliniam karui. Jis bendradarbiavo su 
pažangiuoju mūsų visuomenės sparnu, 
su-darbininkų judėjimu.

Kaip ištikimas lietuvių tautos sūnus, 
Mikas- Petrauskas troško, kad ji būtų 
laisva ir laiminga, kad liaudis būtų savo 
krašto šeimininkė. Jis — 1905 metų re
voliucijos dalyvis ir dėl caristinės reak
cijos pasišalino į užsienį, į Šveicariją^ 
vėliau — į Ameriką.
jpiįbmet 1919 metais Lietuvoje kūrėsi 

dfrvbinė vyriausybė, vadovaujama Vin
co Kapsuko-Mickevičiaus, Petrauskas jai 
pritarė, bet niekad nepritarė klerikaliz
mui. '

-Su lietuvių darbininkų judėjimu Pet
rauskas per ilgą laiką ryžosi palaikyt* 
juo glaudesnius saitus, bet ne visas mū
sų judėjimas jį suprato ir įvertino.

TT.
Mikas Petrauskas — lietuviškos ope

retės tėvas. Ne visos jo operetės yra auk
što lygio, bet-jos suvaidino didžiulę ro
lę, nes buvo taikytos mūsų vargingai 
scenai,t mūsų pradžiamoksliams akto- 

, riams-mėgėjams.
Jo pirmoji lengva, komiška operetė, 

“Malūnininkas ir Kaminkrėtis,” Peter
burge buvo pastatyta scenoje dar 1903 
metais^ dalyvaujant jo broliui Kiprui. 
• Hį viso Mikas Petrauskas sukūrė 14- 
ką operečių ir vieną operą — “Eglė žal- 
•įįų karalienė.” Pastarojoje jis pats ir 
vaidino, kak buvo pirmą kartą statoma 
Bostone.

Petrauskas sukūrė daug dainų, ne
mirštančių, brangių dainų.

.Jo “Trimitas,” pasirodęs pasaulyj . 
1910 metais, šaukė Lietuvos liaudį, lie
tuvių tautą ir darbininkų7 klasę kovoti 
už savo teise^, už laisvę. Be originalinių 
kompozicijų, Petrauskas “Trimitan” 
įdėjo “Internacionalą,” “Varšavietę,” 
“Darbininkų Marselietę,” “Ant Barika
dų,” ‘Revoliucionierių dainą,” “Raudo
nąją vėliavą” ir kitas kovingąsias dai
nas.

“Trimitas” — gražiausias Mikui Pet
rauskui paminklas. Jis tarnavo mūsų 
lįąudies chorams per ilgą metą nepava
duojamu vadovu.

Petrauskas apvilko muzika keletą pa
čių gražiausių Juliaus Janonio dainų: 
“Neverkit pas kapą,” “Dainių,” “Kal
vį.”

Susivienijimas Lietuvių Dainininkų 
Amerikoje, — Lietuvių Meno Sąjungos 
pranokėjas — 1922 metais išleido “Aido 
balsus” su 17-ka Miko Petrausko dainų, 
kuria dauguma darbininkiško turinio.

Ji|s sakydavo mūsų žmonėms:
' Duokit mafi eilėraščius, o aš ap- 

\ vilksiu juos muzika.
Į / III.

Petrauskas mokė daugelį liaudies 
chorų: Šenadoryj, Čikagoje, Bostone, 
Brocktone, Lawrence, ir kt.

Kur jis buvo, visur mokė mūsų jau

nus žmones, trokštančius mokytis: dai
navimo, piano, smuiko, muzikos teori
jos, kompozicijos; ruošė vadovus mūsų 
chorams, orkestrams.

Jis pats yra davęs daug koncertų di
desnėse Amerikos lietuvių kolonijose.

Petrauskas turėjo, sakyčiau, įgimtą 
talentą žmonėms auklėti, tobulinti.

Jam nebuvo žmogaus didelio, nebuvo 
mažo; su kiekvienu jis rasdavo bendros 
kalbos. ’ '

Kiekvienas taurus žmogus, turėjęs su 
Miku Petrausku reikalo, prisipažins, 
kad jis ar ji ko nors gražaus, ko nors 
gero iš jo išmoko.

IV.
Petrauskas sielojosi Lietuva. Prieš 

pirmojo pasaulinio karo pabaigą jis rim
tai ėmėsi darbo organizuoti Čia, Ameri
koje, simfoninį orkestrą ir ‘.operą, kad 
tuojau, kai karas baigsis, “kai viskas su
sitvarkys,” važiuoti į Lietuvą ir ten 
pradėti didelį, darbą.

Mikas Petrauskas
Tam reikalui buvo įkurtas specialus 

komitetas, kurio sekretoriaus pareigos 
buvo uždėtos šitų žodžių rašytojui. Ne
atsimenu priežasčių, kliudžiusių tam, 
bet pasimojimas nepavyko, o man teko 
neužilgo su Petrausku skirtis, išvyks
tant j Niujorką. ’

Beje, prieš tą sumanymą aštriai per 
spaudą pasisakė ir Stasys Šimkus, tuo
met gyvenęs Amerikoje.

žodžiu: simfoninio orkestro ir operos 
organizavimo' sumanymas žlugo. Vy
riausia priežastis: mažai buvo kvalifi
kuotų jėgų.

V.
Išvykus man iš Bostono,, mudviejų 

ryšiai, tačiau, nenutrūko. Per tūlą lai
ką dažnai su juo susirašinėjau. Vėliau 
susirašinėjimas suretėjo. Paskiausį jo 
atviruką gavau bene 1936 metais iš Lįe- 
tUVQS. WWW|

Kai jis atvykdavo į Niujorką, visuo
met paskambindavo. Jei būdavo laiko, 
susitikdavome, kartu užkąsclavome, pa
sikalbėdavome.

Gyvendamas Amerikoje, per ilgą laiką 
Petrauskas buvo nuolatinis Laisvės pre
numeratorius ir nuolat, per laiškus ar 
asmeniškai, reaguodavo į kai kuriuos 
Laisvėje tilpusius raštus. Jis ją atidžiai 
skaitė. 1

Dalis jo man rašytų laiškų dar yra už
silikusi. Štai ištrauka iš vieno, rašyto 
1920 m. birželio 3 d. Bostone: , v

“Aš mačiau Laisvėje apie Kiprą ir 
buvo kitur. Ji^ dėl to nevažiuoja, kad 
Lietuvoje jam, kaipo egzekutoriui daili
ninkui nėr ką tuom tarpu veikt, o Rusi
joje..1. visgi geriau giedot operoj, negu 
visai nieko neveikus...

“Lietuvos ‘cerberai/ antai — klerika
lai, nelabai norėtų mane Lietuvoje ma
tyt, tą aš žinau, nes man siųstas pakvie
timas dar iki šių dienų vieno kunigėlio 
rankose guli. Jie visgi Kiprą laiko sau 
artimesniu žmogum, bet jie ir jame ap
sigautų ... (Koks teisingas numaty
mas! — R. M.)

“Gerai, kad atvažiuosite Bostonan. 
‘Pirmosios Gegužės’ pastatymą pasiėmė 
pats Stagaras, tai aš mažai prie to pri
sidėsiu, —dėsiu tik* muzikališkai pusei 
savas jėgas. Skubiai instrumentuoju 
“Pirm. Gegužės”. ...

“Pas jus artistai, brač, giriasi viens 
pro kitą. Arčiau kas nužvelgia — tik 
pirtys jaujas vanoja. Pamokykit juos 
truputį daugiau būt etiškais ...

“Išvažiuoju Lietuvon 31 liepos ...”
Tų pačių metų liepos 15 d. Jis pri

siuntė man trumpą laiškelį:
“Ketu sustot New Yorke trumpai va

landai, 19 liepos, ir važiuosiu toliau, 
Philaclelphijon ir tt. Būtų malonu pasi
matyt. Aš duosiu telefoną.

“31 liepos išvažiuoju iš Amerikos. 
Džiaugiuos lietuvių ir bolševikų taika ir 
lenkų skiauterės nulosimu.”

Liepos 19 d. susitikome neilgam. 
Kompozitorius buvo gerame ūpe ir ne
kantravo, trokšdamas juo greičiau Lie
tuvon išvykti.

VI.
Išvyko Petrauskas Lietuvon paviešėti. 

Iš ten gavau tik vieną atviruką, pasira
šytą jo ir, berods, Albino Rimkos. Grįžo 
nusivylęs.

Tačiau, 1924 metais, kažin kieno pa
veiktas, Petrauskas, viską čia pardavęs, 
vyko į Lietuvą apsigyventi, tikėdamasis, 
jog ten bus įvertintas. Jam ir vėl teko 
skaudžiai nusivilti. Klerikalai/ kuri# 
tuomet valdė Lietuvą, neprileido Mil^n 
prie jokio atsakingo darbo.

Įvyko dar ir kita nelaimė: Petrauskas 
buvo pritrenktas perkūno ir tai skau
džiai atsiliepė jo sveikatai.

Tuomet jis ir vėl grįžo Amerikon, bet 
jau kitas žmogus. Mūsų ryšiai su juo 
trūko, o dešiniosios srovės jo neįvertino. 
Per tą laiką nieko didesnio jis čia nesu
kūrė. Jo sveikata pradėjo smarkiai 
šlubuoti, — jis susirgo nervų liga.

Artimesnių jo pažįstamų grupė Bos
tone, norėdama Petrausku atsipalaiduo
ti, kad jis “nesimaišytų po kojomis,” 
1930 m. išpirko laivakortę ir, veik prie
varta, nuvežus į laivą, ten paliko ... 
Petrauskas buvo prieš jo norą išgaben
tas į Lietuvą

Prieteliškai ištremtas!...
Pagalvokime: dainius, mokytojas, 

švietėjas, kompozitorius,—sukūręs 14-ką 
operečių, vieną operą, apie šimtą dainų 
ir originalės muzikos šokiams,—po ilgų 
metų sunkaus, intensyvaus darbo, pasi
liko be cento, be pastogės, be. prieglobs- 
ties, be draugų!

Kokia tragedija!...
VII.

Pasiekęs Lietuvą, jau gerokai sirgda
mas, Petrauskas vis dar tebegalvojo 
apie Ameriką ir apie mus.

1930 m. rugpjūčio 2 d. rašė jis man 
iš Kauno laišką, kuris savo turiniu, aiš
ku, labai skyrėsi nuo pirmesniųjų. Tai 
rodė jo sveikatos pašlijimą, sumenkėji-4 
ma. c

Laišką skelbiu ištisai:
Mylimas p. Rochas Mizara:—
Kuomet tik įvažiavau Kaunan, Kauno 

stotin, tai atėjo Kipras, Adakrys (M. P. 
sūnus. — R. M.) ir dar vienas jagamas- 
čius. Paėmė mane Kipras namon ir lėkė 
savame Buicke. Ten-nedavė nei atatokt 
ir nuvežė 140 kilometrų nuo Kauno, mū
sų sėdybon —• Banaloriškin — dvaras 
būvu. Aš nieko su savim neturėjau, vis
kas dar buvo stotyje. Betgi be drapanų 
būt negalima, tai ketvirtadienyje va
žiuosiu Kaunan liepos 4 d., gražiai at
minčiai buvimo Amerikoje prisimenant. 
Girdėjau, kad namai po raktu, kai pats 
Kipras su šeima Palangoje.

3 liepos, 5 vai. ryte, važiuoju Kaunan. 
Jeigu įeisiu namuosna — gerai. Jei ne
įeisiu — važiuosiu pas jį Palangon ir 
gausiu raktus. Tuomet aš sutvarkysiu 
“Pirmosios Gegužės” reikalą.

Šiomis dienomis rengiuosi pažiūrėt 
apylinkių, nes aš jų nežinau. .

Lietuvoj jokio bado nėra. Yra valgio 
net perdaug, nėra kur dėt. Mūsų namuo
se,. brolis Antanas dejuoja, kad sunku su 
pinigais. Tikrai sunku: rugiai ar kvie
čiai -— 8-9 litai centneriui. Tai veik 3 
pūdai. Sviestas, pienas ir kiaulės, 
“yorkshir’ai,” labai riebios, tai jas ima 
Anglija. Žąsis ima Vokietijon. Praei
tais metais į Vokę išvežė 5 milijonus žą
sų. Žąsys’ ir pigios, šulyg sėnŲjtį laikų,— 
nenori mokėt aukščiau 15 litų, i

Vokiečiai ištūrtėjo. ftindenburgas 
taip Vokietiją sutvarkė, kad kiekvienas 
sau užsidirba pakankamai.

Amerikoje prohibicija ir Wall stritas 
padarė didelę sunkenybę žmonėms.

Tiesa, Amerikos moterys vien šilkuos 
vaikščioja. Geresnis rūbas — tvirtesnis, 
negu voratinklis.

Prūseikai ir visiems kitiems siunčiu 
geriausius linkėjimus.

Gerajai mano dainininkei siunčiu ge
riausius linkėjimus.

Man jos labai gaila, kad ji fanatizmui 
dailėje pasidavė.

Jieškojo garsenybės. Amerika — rek
lama. Būtų buvusi pas mane, tai šian
dien būtų žvaigždė. Jūs žinot, kaip aš 
mokinau. Aš dėsčiau žmogui muzikos te
oriją, kad jis gaidas dainuotų iš pažiūrė
jimo. Dailei partijų nėra ir iš mano dar
bo protingi žmonės visuomet naudojosi.

Man pasaulyje yra aukštas-garbingas 
tas žmogus, kuris pasaulinėj erdvėj te
gul atsimoka savo geru darbu ir tegul, 
mirčiai esant, žmogaus proto pajėga 
skleidžiasi kitiems.

Šiandien mes turime pasaulinius ste
buklus. Turi būt meilės pasaulis.

Bučiuoju mano Roką! ,
Mikas Petrauskas.

Kaunas, Opera. • ,x
Lithuania Y.'
1930-VII-2

Šis laiškas lyg stebuklu atėjo, nes bu
vo prisiųstas be adreso, ’— vardas, pa
vardė ir Brooklyn. Tai buvo paskutinis 
Miko Petrausko man ilgesnis laiškas. 
Gal siuntė ir daugiau, bet be adreso jie 
manęs nepasiekė.

Petrauskas mirė sulaukęs 64 metų 
amžiaus.
' Jo darbai, atlikti mūsų kultūros bare, 
ligi šiol dar nebuvo pilnai įvertinti.

Bet jie nemirs!

PASKAITA
Balandžio 27 d. Kultūriniame Lietu

vių Centre, Richmond Hill, N. Y., LMS 
3-čioji apskritis ruošia kitą prelekciją 
apie meną. Ją pateiks dailininkas R. Ba- 
ranikas. Pradžia 3 vai. po pietų.

BROOKLYNO AIDO Choras uoliai 
ruošiasi savo koncertui, kuris įvyks ki
tą sekmadienį, gegužės 4 dieną, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y. Tai 
bus apvainikavimas Aido Choro 40 metų 
gyvavimo.

Pavasaris Lietuvoj
Pavasarėlyj rugiai išplaukę 
Alsuoja jūros bangomis, 
Stipresniu ryžtan liaudį z iššaukia, 
Kuri kur kas daugiau gamins.

Dirvoj rugeliai, lankoje gėlės, 
Vėjelis ima juos linguot, 
Kiekvienas žiedas link saulės kėlės, 
Kad taip vaisius savo išduot.

Mielos saulutės šiltą veidelį 
Siekia ir gėlės ir žmogus, 
Šis nusikratė kietą vargelį — 
Tas jau neties link jo riagus.

Savo engėjus šalin nuspyrė,
Tai tie jo triūsą nebeės,
Buitį be ponų jisai patyrė: 
Jam laimė vis puikiau klestės.

Žaizdas pagydė’ per trumpą laiką, 
Paliktas karo slibinu, 
Balsas galingas išlaikyt taiką 
Kyla iš darbo ir dainų:.

%

“Savomis rankomis pasigaminant 
To, ko mums reikia ir reikės, '' 
Perteklių buitį savąją pinam: 
Tikra mums saulė patekės.

įvairios Žinios
Gydyklos Kryme

JALTA. Pietiniame Krymo 
krante, Eupatorijoje, senaja
me Kryme ir kitose vietose 
vyksta nauju gydyklų staty
ba. , '

’ ■ tMischoro parke statoma sa
natorija miško pramones dar
buotojams. Keturių aukštų rū- 
mai su laiptais, einančiais nuo 
svarbiausiojo įėjimo prie jū- ■* 
ros, bus vienas iš gražiausių . 
pastatų Krymo kurorte.

Ruošiamasi įvesti į rikiuotę 
Lenino vardo sanatoriją Simė-Y 
iže, susidedančia iš 10 korpu
sų .

Alupkoje kyla šviesūs, erd
vūs korpusai naujos sanatoria “ 
jos chemijos pramonės dar- ’ 
buotojams. Gydyklos parke 
statomas vasaros teatras. Bai
giama statyti naftininkų sana
torija senajame Kryme. •

Rygos rekonstruk- ’ 
cijos pro jektas

Gilius pėdsakus paliko Ta
rybų Latvijos sostinėje Rygo
je kapitalistinė santvarka: 
netvarkingai, be vieningo pla- ' 
no po vis*a teritoriją išmėtytos4 
pramoninės įmonės, sandėliai,'' 
geležinkelių prekių stotys įsi
brovusios į gyvenamuosius 
kvartalus.

šiuo metu ruošiamas dauge*'- 
lio Tarybų šalies stambiųjų 
miestų, tame tarpe ir Rygos1,', 
perplanavimo ir ‘statymo pro
jektas, šiame projekte daug 
dėmesio skiriama į teisingą^ 
gyvenamųjų namų, pramonės, 
geležinkelio transporto, miesto 
ūkio ir gyvenamųjų kvartalų 
racionalią organizaciją ir nor
malių ir sveikatai tinkančių 
sąlygų miesto gyventojams v 
sudarymą. 1 ■ ( ‘rt

Svarbiausiu statybos ir per
planavimo centru bus rajonas 
tarp Dauguvos ir greta Kiręvo , 
gatvės esančių kvartalų, čia 
bus svarbiausių respublikinių : 
ir miesto įstaigų pastatai. Čia 
jeis ir senasis miestas su art 
chitektūriniais paminklais ir 
esanti prie kanalo plati žalia 
lanka.

Didžiulė kapitalinė statybą*' 
numatyta priešais senąjį mies
tą, ant kairiojo Kliversalio 
pusiasalio kranto, o Kipsalio ir; 
Liucersalio salos bus apželdin? , 
tos. Tokiu būdu, platūs bulva
rai, juosiantieji senąjį miestą , 
baigsis žaliuojančiose salose; i 
čia išaugs stadionai, poilsio 
parkai, parodų paviljonai. 
Nauji aukštųjų mokslų įstair,. 
gų pastatai ir studentų mies
teliai išaugs bulvare esančią- . 
me kairiajame upės krante. 

, Naujas bulvarų žiedas ap-v 
juos Pesnavos ir Valmiero" 
gatves, pietines Avotų ir Ju- , 
maro gatves, šiaurinis žiedo'.4 
puslankis eis per hipodromo 
rajoną. Numatoma sudaryti - 
bulvarų grandinę, buri prasi
dės nuo Maskvos kultūros par
ko, eis pro “VEF” ir vagonų 
fabrikus o paskui per Sarkan-.., 
dauguvos rajoną nusities į , . 
Veisatinsalo salas.

Pagrindiniai bus pagerin
tas miesto aprūpinimas van
deniu ir dujomis.

Į projektą įtrauktas toli
mesnis gatvių grindimo pato
bulinimas, melioracijos dąrt 
b’ai, Dauguvos krantų sustip
rinimas, pliažo įrengimas Kiš 
ežere.

Kasdien šviesesnę ateitį matom, . 
Trūkumai visiškai pranyks, 
Kolūkių reikšmę aiškiai supratom, 
Svajonės tikrumu įvyks.

Našus sau darbas gerovę spiečia, 
Esame sotūs, ne basi, 
Tegul tik karas mumis neliečia, 
Kurio nenorime visi.

■ > *

Bet jeigu priešas trenks į mus kardą, 
Bandydamas pavergti mus, 
Mes ginsime savo krašto vardą 1 
Narsiau, kaip savuosius namus.”

V. Žilvitis.

Milžiniška yra ateityje nu
matomų darbų programa. 
Darbai vyks daugiau kaip 
dviejų milijonų kvadratinių 
metrų žemės plote, bus pasta-s 
tyta daug kultūrinių įstaigų: 
aukštųjų mokyklų ir studentų 
miestelių, klubų ir kultūros, 
namų, didžiuliai, panašūs | 
rūmus, kolūkiečių namai, ne
maža mokyklų, vaikų lopše
lių. Prie kranto esančioje mies-. 

to dalyje ir aikštėse iškils auk
šti pastatai. Jie sukurs naują, 
didingą Latvijos respublikos
sostinės siluetą. “T. B.”

. ............................................................................................... .... ............. ....................................... i .. .............................................................................................................. ...  i. ........................................................... ..

3 pusl.-Laisre (Liberty)- šeštadien., Baland.-April 26, 1952
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DVISAVAITINE ATOSTOGA 
FLORIDOJE

M. Svinkūnienč

Festival 
daly va
šu savo

(Pabaiga)
Kovo 8 dieną buvo 

of Nations. Tą dieną 
vo labai daug tautų
programomis, tarpe jų buvo ir 
lietuvių tautos programa. Tas 
festivalis tęsėsi per dienas.

Ten yra miesto parkas ir 
koncertai būna tris ar keturis 
vakarus į savaite, kuriuose 
dainuoja geriausi operų dai
nininkai. Sako, miesto valdžia 
duoda tuos puikius koncertus 
su tikslu, kad užganėdinti tu
ristus, palinksminti juos su 
puikia muzika ir dainomis, 
kad jie ir vėl atvažiuotų pra
leisti pinigus į Miami, Floridą!
Paj Oryje

Kovo antra buvo sekmadie
nis ir mes nutarėme važiuoti į 
pajūrį. Nuo Meisonų stubos į 
pajūrį apie pusketvirtos my
lios. Turėjome važiuoti busu, 
nes automobilio neturėjome. 
Busu važiuojant kainuoja 30 
c., du f erai. Washington Ave. 
busas nuveža beveik prie pat 
jūrų. Tik vienas blokas rei
kia nueiti iki vandens. Tą die
ną mes nesimaudėme, nes oras 
buvo vėsus, tai tik taip vaikš
čiojome ir žiūrinėjome pajūri. 
Žiūrint į marias iš tolo, tai jų 
vanduo atrodo žalias, bet kaip 
prieini arti prie vandenio ir 
žiuri į jį, tai atrodo čystas, 
gražus ir netoks sūrus, kaip 
pas mus mariose. Smėlis la
bai baltas ir gražus. Maudy
mosi pajūriai yra labai ilgi, 
kaip tik užmatai. Jie vis tęsia
si ir užima rrtylių mylias.

Pajūryje yra pristatyta la
bai daug hotelių turistam gy
venti, bet kainos už kamba
rius yra labai aukštos ir dar
bo žmonėms neprieinamos. 
Tik turčių klasė gali juose gy
venti.

Toliau nuo marių, kur žmo
nės turi savo namus ir išran- 
davoja kambarius, tai galima 
gauti kambarį už $10 į savai-

puikiausi palociai su šimtais 
tarnų ir darbininkų! Labai 
didelis skirtumas, ir tas paro
do. kad šios šalies turtas labai 
nelygiai padalintas.
Dar viena Įdomybe

Jau ir kovo 8 diena, šešta
dienis. Po pietų atvažiavo 
draugai C. Tamošiūnai ir 
klausė mūs, ar mes norime su 
jais važiuoti į Festival Fair
child Tropical Garden. Aš su-I 5 c 

; tikau važiuoti su jais ir nuva
žiavome. įžanga į tą 
yra $1, bet verta. Mes ten
t ėmė daug gražių žiedų, 
skintų nuo įvairių hibiscus 
džių ir nuo įvairių kitų 
džių ir gėlių. Už dyka
paragauti gėrimų, padarytų iš 
visokių medžių ir vaisių, ko
kių pas mus nėra. Pardavinė
ja “jelly”, pagamintą iš įvairių 

vaisių. Pardavinėja 
keptą su apelsinais.

Ta duona labai skani. Aš nu-
c.,

Imis ir draugais, kurių pirmiau 
niekad nebuvome sutikę.

Mums besišnekučiuojant, 
mūsų draugės pradėjo apdėti 
stalus įvairiais valgiais. Neuž
ilgo 
stalų 
niai 
buvo
pageidavo.
Pas laukinius žvėris

buvo pakviesti visi prie 
valgyti pietus. Visi ska- 
pasivalgėme, nes valgių 
visokių, kokių tik kas

po dešinei 
visokiausių 

ir didelių,

garden
ma- 
su
me
ni e-

davė

į medžiu

si pirkau nurodymą už 25 
kaip tą duoną pagaminai.

Drg. C. Tamošiūnas v 
mus apie visą parką parodyti 
tropiškus medžius, kurių yra 
apie du šimtii skirtingų rūšių. 
Ten yra puikiausios palmes, 
daug skirtingų rūšių: medis 
Adomo’ ir Ji e vos. Medis, kur 
pipirai auga. Medis, kur

nę.” Tulip medis. O kokių to
nais yra puikių medžių, kokių 
aš jpCmiau nebuvau mačiusi! 
Yra hibiscus medžių, kokių 
Šimto skirtingų spalvų žiedais. 
Bugvilles medžiai labai gra
žiai raudonai žydi. Negalėjo
me atsigerėti ir atsivaizduoti, 
ko gamta suteikia.

nedėldienis.
progresyviai
apvaikščioti

Dieną.

Kovo 9 diena, 
i Tonais vietiniai 
lietuviai rengėsi 
Moterų Tarptautinę

! Buvo sumanę surengti drau
giškus pietus. Anksti ryto pa
bundu, girdžiu kalba drg. C. 
Tamošiūnai su drg. S. Meiso-

: na is, kad reikia nuvažiuoti
Miami vanduo

Sekančią dieną aš ir Matil-1 
da apsirengem, pasiėmėm bu-'anksti į parką ir prirengti sta- 
są ir vėl važiuojame į pajūrį į lūs, kol dar žmonės nesusirin- 
maudytis. šiandien jau mau-1 ko. Taip jie ir padarė. Visi 
dėmės. Vanduo buvo šiltas, 1 keturi išvyko į parką prireng- 
bet oras buvo šaltas, nes vė
jas pūtė tą dieną smarkiai, 
kas sudarė dideles vilnis ant 
marių. Maudytis buvo neper
geriausia.
Įdomybės

Vieną dieną nusitarėme va
žiuoti ir pamatyti gražias 
vietas Miami ir apie Miami 
miestą. Red Adams busų kom
panija veža turistus į gražiau
sias ir svarbiausias vietas ir 
rezidencijas. Bušai su stikli-

• niais stogais. Reikia mokėti 
$2.90; Važiuoja per 4 valan
das. Parodo 60 svarbesnių ir 
gražesnių vietų, Bušo vairuo
tojas turi garsiakalbį ir prive
žęs prie svarbesnės vietos, aiš
kina, kas ten yra. Parode 
mums didelius namus, kote
lius, parkus, lėktuvų laukus, 
kur jie nusileidžia ir pakyla, 
‘‘Monkey Colony”, paukščių 
ūkius, aligatorių vietas, arklių 
lenktynių vietą, šunų lenkty- 
nių vietą ir daug kitokių, čia 
jas visas sunku suminėti. Taip
gi parode turčių rezidencijas. 
Viena rezidencija kainuoja 2 
milijonu dolerių, kita 6 mili
jonus dolerių, trečia 22 mili
jonus dolerių. Jos visos turi, 
daug visokių tarnų ir darbi
ninkų. Vairuotojas aiškino, 
kad ta puikiausia vieta turi 
vis^) 120” darbininkų ir tarnų. 
TaJ rezidencija visa pasken
dusį soduose ir medžiuose 
arti niekas negali prieiti, 
Iš tolo 
namus 
gėlių.

Tos
vo labai įvairus ir įdomus, ka
da pirmą syk savo gyvenime 
tą viską pamatai.

Pamačius tą viską, susidaro 
keistas vaizdas pas žmogų. 
Kada važiuoji per Georgia ir 
North Caroliną valstijas, ten 
matosi- prasti...„nanmu\i lūšnos, 
kur darbininkai gyvena, o čia

j ti stalus dėl svečių.
Mano iškeptas “abyc” /

Aš pašokau iš lovos ir,ma
nau, reikia iškepti itališkas 

į “abyc”, nuvesti ant pietų į tą 
parengimą. Miami moterys 
dar mažai apie 
žino, nes Miami 
mažai gyvena.

Pradėjus man
bti, atsikelia ir draugų Meiso-

Lą “abyc” te
rn i este italų

virtuvėje (liu

“salads”, kurie 
į parką dėl tų 
dirbam, kožna

ko tai

tie 
moterų

i a u te
as, Pet-

ir 
tik 

gali pamatyti didelius 
tarpe visokių medžių ir

dienos važinėjimas bii-

Po pietų vieni paliko besi
šnekučiuojant, o mes norėjo
me pamatyti laukinius žvėris, 
kurių tame parke randasi. Pa
ėjome j pajūri ir pasiėmėm 
traukinuką, užsimokėjom po 

ir nuvožė mus prie žvė
rių. Matėme tonais meškas, 
levus, menkes, kupranugarius, 
laukines kates ir daug visokių 
paukščių.

Pasižiurinėjusios, su drau
ge ..Riktoraitiene gryžome prie 
savo žmonių. Sugryžę sutiko
me Sliekienę ir jaunuosius 
Meisonus, mat, tenai gyvena 
dvieji Meisonai. Vieni gyvenu
sieji New Haven, kiti Watcr- 
buryje. Dar atvažiavo Mrs. 
Chips su savo turistais. Visi 

pasikalbėjome ir 
artintis vakaras

ir turėjome skirstytis 
keliais.
Pas Riktoraičius

draugiškai 
jau pradėjo

savais

pava- 
juos į 
pama-

kurią aš 
mačiusi, 
pirmiau 
per dau-

privažiuojame Parrat Jungle.
Įžanga į. Parrat Jungle 

$1.25. Užsimokame įžangą ir 
einame į vidų pamatyti kas 
ten yra. Pirmiausiai matosi vi
sur aplinkui pridėta visokių 
paukščių paveikslų, mažų ir 
didelių, taipgi visokių gražių 
daiktelių pridėta, žmonės juos 
perka ir vežasi namo dėl at
minties. Einam toliau, pama
tom baltą povą su išskleista 
uodega, ir mąndriai sukinėja
si. Toliau einant, 
matosi visokiu 
paukščių, mažų
taipgi papūgų raudonmargių, 
žaliamargių, mėlinmargių. Vie
nos tupi medžiuose sau ra
miai. Kitos mušasi tarpe sa
vęs, kariauja už ką tai. Mato 
si aligatoriai, nuo 5 iki 7 pė
dų ilgio. Guli po medžiais 
vandenyje sugulę, rados, net 
baisu žiūrėti į juos.

Paeini toliau, matosi paukš
čių didelį pulką vaikščiojant, 
kiti braido po vandenį, švie
siai ružavi, dideli flamingai, 
apie vandenį žolė žaliuoja. 
Stovi didelės palmos, šalę jų 
yra įtaisytas aukštas 
čius”. Nuo “steičiaus1 
akmeninė siena, 
na yra padaryti 
nėms atsisėsti, 
Ir “tile”. Už tos

tą vietą,
Ra
šti

jos

turi

stei-

moterys nuėmėm, numazgo
jome branduolį ir sutarka- 
vom, įdėjom razinkų, dates, 
pieno, kiaušinių ir iškepėm 
pudingą, pačios pasiyalgėm ir 
svečius pavaišinom. / ..
Atgal j Waterburį

Kovo 12 diena, trečiadienis. 
Mes jau' buvome nutarę tą 
dieną apleisti Miami ir. grįžti 
atgal į namus pas savuosius, 
Po pietų atvažiavo draugė 
Riktoraitiene su sūnum Algir
du, kad nuvesti mus į gelžke- 
lio stotį.

Turėjome atsisveikinti su 
draugais Meisonais ir palikti 
į uos vėl saulėtoje 
Kai buvo 5:05 v. 
mes atsisveikinome
Riktoraitiene ir Algirdu, pa
sakėme jiems ačiū' už atveži
mą, ir palikome Miami po 
dviejų savaičių vakacijos.

Sugrįžome laimingai į Wa
terbury. Sekančią dieną kai 
buvo 11 v. nakties, jau aš bu
vau savo namuose. Į
Kodėl žmonės važiuoja j 
Miami Floridą?

Todėl, kad ten nėra žiemos. 
Ten yra puikūs, platūs ir ilgi 
pajūriai ir gražus vandeny-

Floridoje, 
po pietų, 

su drg.

reikia kitiems randos mokėti. 
Taksai ant namų ten nedideli. 
Vienos šeimynos kokių šešių 
kambarių namas moka taksų 
nuo $50 iki $60 į metus. 
Jiems nereikia kuro, žieminių 
drapanų. Nereikia braidyti po 
pusnyną arba sniegą.

Bet dėl darbininkų žmonių, 
ten gyvenimas sunkus. Sako, 
kad darbų ten mažai yra. Gy
venimo kambariai brangūs. 
Už 3 kambarius reikia mokėti 
raudos į mėnesį apie $65, už 
4 kambarius — apie $85, o 
kur gasas, elektra ir kitos 
gy v e n i m o išlaidos ?

Abclnai paėmus, ten gerai 
nuvažiuoti pasilsėti ir pažiū
rėti. Ten pamatai daug įvai
rumo, bet darbo žmogui gyve
nimas, 
ton,
yra ir 
sirasti 
gauti.

Prie

kimo, išskyrus vieną, už kurį 
kitas draugas uždėjo.

man atrodo, 
kur daugiau

gali greičiau
ir geresnį

geresnis 
dirbtuvių 

darbą su- 
užmokestį

nas. Miami miesto gatvės yra karu ir 
plačios. Miestas yra švarus 
dėl to, kad ten dirbtuvių nėra.
Turčiai turi išsistatę didžiau- | 
sius palocius. Ten gerai gy
venti tiems, kurie turi užtek
tinai pinigų dėl pragyvenimo 
ir nereikia darbo ieškoti, nes 
darbų tenais mažai yra. Dau
giausia žmonės pragyvenimą 
daro iš turistų.

Ten gerai gyventi dėl tokių 
žmonių, kurie yra jau atsisa
kę nuo visokio užsiėmimo ir

pabaigos turiu pasaky- 
Į ti labai daug ačiū draugams 

C. Tamošiūnams už jų gerą! 
širdį, už kvietkas ir už pava- 

Ižinėjimą su karu.
Taipgi ačiū draugei Rikto- 

raitienei ir jos sūnui Algirdui
su 

ant

Svarbesnieji nutarimai

Nutarta užsimokėti metinę 
mokestį į Lietuvių Meno Są
jungą. Tas atlikti pavesta 
Wm. Patten ui. Draugui Pra
naičiui prisiminus apie pasvek 
kinimą Vilnies šėrininkn suvi.S 
žiavimo, visi draugai- jpritarv 
ir tuoj sumetė $14, kuriuos 
Pranaitis apsiėmė nusiųsti.

Paskui drg. Patten paaiški
no, kad mes turime nepamirš
ti ir Laisvės dešimties tūks
tančių dolerių fondo. Sako, 
visų kolonijų draugai aukoja, 
todėl ir mes neturime apsileis
ti. Visi vienbalsiai tam suma
nymui pritarė ir tuojau suau
kojo $20, kuriuos priėmė Pat
ten. ketindamas dar daugiau 
aukų parinkti ir kartu pasiųs
ti Laisvei. Aukotojų vardai 
bus pagarsinti vėliau.

Taipgi LLD 133 kuopa nu
tarė surengti išvažiavimą birt 
želio 20 d. J komisiją įėjo 
Laudauskienė, Gužonienė ir 
Wm. Patten. Suvažiavimo vie
tas ir 
vėliau.

tikslas bus paskelbtas

patarnavimą mums 
už nuvežimą mūs 

stoties.

Camden, N.. J
Iš susirinkimu

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 133 k p. ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 118 kp. 
atlaikė susirinkimus balandžio 
20 d. Susirinkimai buvo pa
sekmingi. Apart dviejų, visi

turėjo susitaupę kiek pinigų. | nariai atsilankė. Duokles pasi
Turi kokį nors savo namą, ne-j mokėjo visi metiniam susirin- į

Retėja

mus labai mažėja lie- 
ypatingai vyrai išmirs!tuviai, ;

ta, moterys dar geriau pasi' 
laiko. Organizacijos taipgi 
nyksta. St. Jurgio Pašalpinė 

I Draugija, gyvavus apie 40 me
tų, ir St. Onos Moterų sena 
draugija užgeso. SLA kuopelė 
seniai jau mirus.

Bet progresyvių 
ganizacijos gerai 
ja. Iš ko reikia tik 
ti ir joms padėti, kad ir atei
tyje gerai gyvuotų.
Linkėdamas viso labo, lieku, 

Camdenietis

abidvi or- 
tebegyvuo- 
pasidžiaug-

kuri dabar randasi pas tėvus 
ant vakacijos. Ateina pas ma- 

t

ne į virtuvę ir jinai imasi už 
darbo : kombinu )ja makaronus 

su daržovių 
bus nuvesti 
pietų. Abidvi 
savo darbą.

Kaip tik pabaigėm 
tuojau apsirengiau ir 
laukiu. Pribūna draugė 
toraitienė su sūnum Algirdu. 
•Jie atvažiavo nuvesti mus j 
Crondon Park, kur įvyks 
pietūs paminėjimui 
dienos.

Sudedame valgius 
mobiliu tranką. Mes,
raus kieno ir jos dukrelė M a 
tildą, susėdam į užpakalinę 
sėdynę, o drg. Riktoraitiene su 
sūnum Algirdu į pirmutinę sė
dynę. Važiuojame iš miesto į 
pajūrį ir už važiavom ant ke
lio, kur vanduo iš abiejų pu
sių. Algirdas pradėjo mums 
aiškinti. Mes dabar važiuoja
mo supiltu keliu, kur pirmiau 
buvo vanduo. Kiek metų at
gal žmonės negalėjo važiuoti 
su automobilium į tą parką, 
turėjo važiuoti garlaiviu, o 
dabar gražus kelias supiltas.

Na, ir privažiavome Cron
don Park. ' žmonių jau buvo 
susirinkę nemažas būrys ir vi
si draugiškai šnekučiuojasi. 
Stalai sustatyti ir baltai pa
puošti ir.»lyg- ko taj Jaukia. 
Mes susipažinome su draugė-

Draugė Riktoraitiene 
dino mus važiuoti pas 
namus pasisvečiuoti ir 
Lyti, kur jie gyvena dar nese
niai naujai pastatytuose na
muose.

Jie gyvena netoli Miami 
miesto centro. Turi du kam
pinius lotus. Ant vidurio tų 
lotų pastatyta didelis 6 kanv 
barių moderniškas namas. 
Prie namo fronte turi didelį 
“sunpalor”, o užpakalyje di
delę stiklais apdarytą veran
dą. Turi dviejų automobilių 
garažą. Apie namą apsodinta 
painiom, žydinčiais medžiais, 
ir dar turi pasodinę kelis ir 
vaisingus medžius.

Mums bežiūrinėjant apie 
namus išėjo iš stubos Riktorai- 
tienės dukrelė Lula, 
taip seniai buvau 
Riktoraičių šeimyna 
gyveno W.aterburyjc
gelį metų ir Lula dainavo Vi
lijos Chore sykiu su manim, 
kada buvo dar nevedusi. Da- i
bar yra vedusi ir gyvena su 
vyru su mame. Po trumpo pa
sikalbėjimo su ja, ji kviečia 
mus eiti į vidų. Viduje sutin
kame Lulos vyrą, Riktoraitie- 
nės žentą V. Radžiūną, ir vėl 
prasidėjo pasikalbėjimas. Jie 
pradeda mums rodyti savo 
namą iš vidaus. Kaip iš lauko, 
taip ir iš vidaus viskas labai 
gražiai atrodo, rakandai gra-. 
žūs, viskas gražiai sutvarky
ta, visa atmosfera labai malo
ni.

Jie pradeda mus vaišinti 
gardžiais pyragaičiais, “frut- 
cake” ir minkštais gėrymais. 
Bevalgant ir besikalbant, pra
dėjo artintis jau ir Vėlus lai
kas ir mes turėjome grįžti pas 
drg. Meisonus, kur mes gyve
nom tenai būdamos.

Lula pavaduoja savo brolį 
Algirdą. Sako, tu jau pavar- 

įgai, dabar aš vairuosiu auto
mobilį ir jas nuvešiu pas Mei
sonus.

Po kiek laiko jau ir prie 
Meisonų stubos. Pasakėme 
vieni kitiems labanaktis ir 
skirstė mes savais keliais.

Labai ačiū Riktoraičių šei
mynai už jų vaišes ir patar
navimą su karu tą dieną. Gal 
kada nors mes jums atsily
ginsime už tai.
Susipažinimas su 
“Parrat Jungle”

Kovo 10 diena, pirmadie
nis. Po pietų, atvažiavo’ drg. 
C. Tamošiūnas ir sako, “aš jus 
nuvešiu visas į Parrat Jung
le”, Mes su mielu noru Visos 
'sutikome nuvažiuoti ten. Veža 
mus per miestą, už miesto vi
sokiais keliais. Privažiavome 
vietą, kur papajai auga. Su
stojome, pasipirkome papajų 
ir vėl važiuojame 
laukus.
mės* išdalintos

stei- 
eina

Pagal tą sie- 
suolai žmo- 

iš cimento 
sienos matosi

daug daug visokios rūšies žy
dinčių medžių. O tų žiedų 
gražumas neapsakomas! Mes 
ėjom pagal tą sieną žiūrėda
mos į tuos žiedus ir negalėjo
me atsidžiaugti tuom, ką 
gamta motina mums suteikia.

Po tam priėjom
kur yra paukščių paroda, 
pūgos aukštai medžiuose 
lipę tupi ir laukia, kada 
bus pašauktos atlikti jų 
duotį arba aktą. Jos visos 
savo vardus.

Užėjo žmogus ant
čiaus”, iššaukė papūgos var
dą ir ji atlekia pas tą žmogų, 
ir ką tas . žmogus sako, ji tą 
daro; už gerą jos darbą ji 
gauna vieną pinacą. Jinai pa
siima pinacą ir lekia sau į 
medžius.

Pašaukia kitą 
papūga atlekia 
ant “steičiaus” 
kaip tas žmogus 
šita irgi gauna 
gerą darbą.

Labai gražu 
paukštelius, kurie yra taip iš
mokyti ir atlieka tą, kas jiems 
yra įsakyta.

Yra ten ir monkė vardu 
“Suzi”, gražį ir smarki. Ji 
taipgi lošia labai gerai. Su
renka medelius, sulaužo ir 
sudeda į krūvelę. Sunertus 4 
kenus vienas į kitą, atidarinė
ja ir išsiima pinacą iš pasku
tinio keno, suvalgo, 
kraną ir išsigeria 
Taip gražiai atlieka 
kaip žmogus.

Pasibaigus tai paukščių pa
rodai dar mes pasivaikščiojo
me po tą Parrat Jungle ir 
gryžome prie automobilio 
važiuojame savais keliais.

C. Tamošiūnas vėl mus 
ža. Privažiavom farmą jis 
suka savo karą į tos fąrmos 
kiemą ir sustoja prie stubos. 
Išėjo rš stubos aukštas seny
vas žmogus, tai buvo tos far- 
mos savininkas J. Mockus. Jis 
paklausė mūs, ko mes nori
me. Mes ja matsakėm, kad 
norime pirkti “coconut”. Jis 
nuėjo ir atnešė 5 “coconuts”, 
mat, pas jį-ant farmos yra 
coconut medis ir išduoda vai
sių, o krautuvėse niekur nega
lima gauti jų. Mes atlygino- 

gry- 
Mei-

vardą, kita 
pas tą žmogų 
ir daro taip, 
liepia 

pinacą
daryti; 
už jos

žiūrėti į tuos

atsisuka 
vandens.

darbą,

ir

pa-
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Sekmadienį, Balandžio 27 April, 1952
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ

. PATRICK F. GAVIN AUDITORIUM
Dorchester ir 7th Sts., So. Boston, Mass.

V yrą Ansamblis, vadovaujamas Gerda TerhorstG arsi tsis Norwood

PROGRAMĄ

me jam už “coconuts” ir 
žome atgal į namus pas 
sonus.

tolyn per 
Ten matosi daug že- 

__  _______  ant lotų na
mams statyti. Padėta iškabos 
su užrašais, lotai ant parda
vimo. Važiuojame toliau ir

Coconut pudingas

Dabar jau turime, tai 
kia pudingą iškepti iš jo. 
Meisonas paima “coconut” ir 
bando nuimti pirmutinį lukštą 
nuo jo. Dirbo/-dirbo, sušilo, 
supyko ir negali sumušti tą 
lukštą ir viskas, turėjo pasi
šaukti C. Tamošiūną į pagal
bą. Abudu 
nuėmė 
lukštus. 
2 labai 
miltinis
imti. Antrą lukštą mes pačios

rei-

vistiek įveikė ir 
nuo jų pirmutinius 
Mat, “coconut” turi 

storus lukštus ir pin
tai nelengva yra nu-'

ANN MINEIKYTe
lyriškas sopranas, solo, iš Brockton, Maus.

NORWOOD!) VYRŲ ANSAMBLIS
vadovybėj Gerda Terhorst

Liuosybes choras
vadovybėj A. Potsus, ,iš Brockton, Mass.

ROŽE MERK ELI ŪTE su
ALDONA WALLEN

duetas, iš Brockton, Mass.
ROBERT KELLY ir GERALDINE STANLEYr

Piano akompanistui

Žemės Radijas kas sekmadienio
9-tą valandą, duoda mums visiems tikrai malonias-žavingas programas. Bet šį kartą 
duos parinktų jėgų koncertą, kuris bus kiekvienam žavu pasiklausyti. Kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti. Rengėjai.

LEON YON1K
baritonas, iš New Yorko

GERDA TERHORST
akordion solo, iš Canton, Mass.

ALDONA WALLEN
mezzo-sopranas, solo, iš Brockton, Mass.

WORCESTERIO AIDO CHORO
JAUNIMO GRUPE

šoks lietuviškus liaudies šokius, vad. II. Ki'žytės..

ROŽE MERKELIūTe
dramatiškas sopranas, solo, iš ' Brockton, Mass.

Gerbiama lietuvių visuomene! Gintarų

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Seštadien., Baland.-April 26,-4952'
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GYVIEJI KOVOJA
09Q„ Parašė ŽANAS LAF1TAS

NEWARK, N. J.

(Tąsa)
fear nėra įrodymas, kad jis.

tinjs; jis visai gali turėti žalią trikam
pį. (Kriminalinius atskirdavo iš žalio 
trikampio, prisiūto šalia numerio. Poli
tiniai turėjo raudoną trikampį. Bet dau
geliui kriminalinių pavyko pakeisti tri
kampio spalvą.) šiaip ar taip, negalima 
pamiršti, kad Hitleris sunaikino stovy
klose dešimtis tūkstančių antifašistų. 
Juk jie buvo ne tokie vokiečiai kaip jis.

—Tai dar ne argumentas kitiems 
ginti.

• —Bet tai argumentas prieš visuotinį 
pasmerkimą.

—Šiaip ar taip, blogų yra daugiau ne
gu gerų. Kad ir ką sakyk, o vokiečiai 
šiame kare darė tokius dalykus, kuriems 
jokia kita tauta netinka. Bošai visur 
elgėsi kaip nusikaltėliai.

—O kiti, ka tu apie juos pasakysi?
—Kokie kiti?
—Tie nusikaltėliai, kurie atkėlė Hitle

riui Prancūzijos vartus. Tie, kurie nu
ėjo tarnauti priešams, kurie virto ges
tapo lelkajais, padėjo baudžiamiesiems 
bariams ir tapo koncentracijos stovyklų 
tiekėjais. Niekad nepamiršiu, kad prieš 
patekdamas vokiečiams į nagus aš buvau 
suimtas prancūzų policininkų.

—Juk beveik visi mūsiškiai buvo pran
cūzų policijos suimti,—pastebi Simonas.

—Aš taip pat jų nepamiršiu, — vėl 
prakalbo Andre. — Mano nuomone, čia 
klykąs aiškus: šiuos nenaudėlius visus 
Sikia pakarti.

—Kad tu būtum teisingumo minis
tras, Dede.

Andre skeptiškai šypsosi.
—Taip, bet kol kas mes jų naguose. Ir 

pamanyk tiktai, kad sėdi čia be darbo, 
kada ten grumiamasi. Esu tikras, kad 
dabar mes grumtumės kaip liūtai.

—Todėl, kad mes išmokome neapkęsti, 
—pareiškia Žiulis.—Niekad aš taip aš- 
triai^Bjpsu jautęs, kokia galinga yra 
svajoji neapykanta.

-—Tą i,' tavo nuomone, neapykanta — 
kilnpis jausmas*?—klausia Polis.

4—Be .abejįp. • Aš manau, kad, norint 
tikraį ’mylėti, reikia mokėti tikrai neap
kęsti. Sakysim, tų myli motiną ar žmo
ną, juk taip? Ar gali bent valandėlę įsi
vaizduoti, kad tu atleidai motinos ar žmo-

. uos žudikui? Argi tokia neapykanta nė
ra pateisinta? Na, tas pat ir su tėvy
ne. Jei tu taip myli tėvynę, kad esi pa
siryžęs už ją mirti, tu privalai neapkęs
ti jos priešų. Aš paimsiu dar plačiau: 
jei tu tikrai myli žmones, tai neišvengia
mai imsi neapkęsti tų, kurie nusikalsta
mai kėsinasi į žmonijos ramybę ir laimę.

—Neapykanta nusikaltimui, neapy
kanta blogiui, sutinku ...

—Šiuo atveju ji yra neatskiriama nuo 
neapykantos nusikaltėliui arba piktada
riui. Taikus piemuo, saugąs savo avis, 
neapkenčia pačios “plėšrumo” sąvokos, 
nes ji gresia jo kaimenei, bet jis nedaro 
skirtumo tarp plėšrumo ir vilko, jo at
stovo. Norėdamas apsaugoti kaimenę, 
jis turi užmušti vilką. Kitos išeities nė
ra. Jei jis to nepadarys, vilkas išpiaus 
visas avis, ir piemuo netiesioginiai taps 
nusikaltimo padėjėju. Net jei vilkas, so
čiai prisirijęs, sugebės įtikinti piemenį, 
kad jis nuoširdžiai atgailojus, kitą dieną 
jis imsis seno darbo, nes žudyti — tai 
vilko įstatymas. Tas pat yra ir žmonių 
visuomenėje. Yra žmonių, kurie gyvena 
kitų žmonių krauju. Bet taip mes nuei
sime per toli. Aš tik sakau, kad jei tu ne
turi neapykantos priešui, tu aukoj! 
draugus ir pats gali tapti priešo padė
jėju.

— Man rodos, kad aš tave supratau, 
— sako Šarlo. — Daugelyje knygų ro
mano herojus visada kilnus ir gailisi 
piktadario. Labai dažnai, galėdamas jį 
sunaikinti, jis dovanoja jam gyvybę, va
dinasi, leidžia jam toliau daryti blogus 
darbus. -Tiesa, galų gale piktadarys vi
sada lieka nubaustas, bet visada atsitik
tinio likimo smūgio.

— Na, — įsikišo Polis, — tai tam, 
kad autorius galėtų baigti vesti intrigą 
ligi galo. , 1 ,

— Bet tuo pat metu tai yra tam tik
ros moralės skelbimas, — prieštarauja 

•Žiulis. — Juk tai faktas, kad mums 
stengiamasi išrauti neapykantos jausmą. 
Aš manau, kad čia kažkas negerai, Ma
no nuomone, reikia mokėti neapkęsti. 
Dabar mes mokomės neapkęsti. Jei mes 
neturėtume neapykantos savo bude
liams, nebūtume verti vadintis žmonė-1 
imis. Mes būtume bailiai ir niekšai.

(Bus daugiau)

Sietyniečių metines 
iškilmės

Vieną vakarą užėjęs į sie
tyniečių pamokas išgirdau 
smarkiai dainuojant, jų moky? 
tojos Mildred,-Stensler vado
vybėje. Visi net sukaitę, išsi
rengę iki marškinių. Užklau
sus, ko gi jūs taip skubinatės, 
juk neTugiapiūtė, atsakė, kad 

mums dabar daugiau negu ru- 
giapiūtė, nes gegužės 3 turėsi

me savo metinį koncertą,, ben
drai su rusų choru, kuris įvyks 
jų salėje 53 Broome St. Todėl simatymo.

lavinamos, kad nepasiduoti 
rusų chorui, o dar jį subytyti. 
O prie chorų turėsime ir klasi
nių šokių šokėjų, rusų ansam
blis “Volga”* o mes turėsime 
jauną šokėją Sonia Star, kuri 
pirmą kartą dalyvaus- mūsų 
koncerte. O dar, sako, apart 
Sietyno choro, bus ir moterų 
ir vyrų atskiri išstojimai su 
liaudies dainelėmis.

Na tai, sakau, ir aš ir savo 
kaimynus, atsikviesiu ant ge
gužės 3-čios, 8 valandą vaka
re, 53 Broome St. Tai iki pa-

Žingeiduolis

Los Angeles, Calif,
Kovoje už sveturgimių 
amerikiečių teises

Vietos komitetas gynimui 
sveturgimių (Los Angeles Co- 
mmitee for Protection of For
eign Born) išleido pareiški
mą, atsiliepiant į Aukščiausio 
Teismo nuosprendį Frank Spe
ctor, Harisiadeso ir keturių 
kitų bylose.

Pareiškimas sako:
“Aukščiausio Teismo dau

guma davus nuosprendžius 
šiose'trijose bylose,/mūsų įna
my mu, atsižadėjo savo parei
gų saugoti Amerikos žmonių 
teises ir paneigė teisę areštuo
tiems - sveturgimiams pilie
čiams išeiti po kaucija, pripa
žindami nekonstitucinį McCa- 
rran aktą konstituciniu; šis 
aktas veda prie policinės vals
tybės. Tai parodo ir mažumos 
nuomonė, pareikšta prieš tą 
nuosprendį.”

Pareiškimas nurodo, kad 
teisėjas Black, kuris uoliai gi- 
na Teisių Bilių ir dabar išsto
jo prieš daugumos nuospren
dį.

Pareiškimas toliau nurodo, 
kad dabar generalianft proku
rorui duota teisė . suiminėti 
sveturgimius, • kuriuos jis ma
tys reikalingu, kurie jam at
rodys negeri.

Suprantama, kova prieš de
portavimus, už sveturgimių 
teises nesustos ir tą aktą pri
pažinus konstituciniu. Kova 
eis ii- dar didės, nes kur ir 
kada tik yra persekiojimas, 
k o v os 11 c i š v c n g i a m os.

Pareiškimas atsišaukia:
“1 visus laisvę mylinčius 

žmones kelti balsą prieš per
sekiojimus ir kovoti už demo
kratines teises.

“Rašyti prezidentui ragi
nant jį sulaikyti sveturgimių 
persekiojimus.

“Rašyti generaliam proku
rorui protestuojant prieš per
sekiojimus sveturgimių.”

Šis komitetas gan veiklus 
ir jau daug pasidarbavęs gy
nimui sveturgimių ii- kovai 
prieš deportavimų isteriją.

Kor.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 ir 155 kuopos bend

rai 4 d. gegužės užakcentuos' uolių. 
Laisvės $10,000 fondą. Nes tą-Čeponytė, 
dieną ruošia gerus pietus su'grupė gražiai 
koncertine programa Olympia šokius. , 
Parke. • Prasidės 1 vai. po pie
tų.

Todėl mes žinom, kad tą

kuri taipgi 
Tai

dainuos gražių dai
yra mūsų Norma

O mūsų šokikų
pašoks liaudies

Kaip matot, parengimas 
bus papuoštas gražioiflis dai
nomis ir šokiais. Todėl mes

CHICAGOS ŽINIOS
Puikiai pavykęs sergančiu 
draugo paramai banketas

Kaip buvo tikėtasi, taip ir 
įvyko. Stalnionio naudai su
rengtas banketas bal. 20 d. 
pilnai pavyko. Svečiai kaip 
tik sutilpo į svetainę. Buvo 
jaunų, buvo ir suaugusių ir se
nių. J
Skaitlinga publika mūsų gru- 

p^-buvo malonus surprizas. 
Manėme, kad tokią gražią 
dieną daugelis nevažiuos į 
banketą; ^pasitenkins pridavę 
iš anksto arba po banketo sa
vo auką. Bet, kaip viršui pa
žymėta, publikos prisirinko 
pilnutėlė salė, geriau sakant 
abi salės, viršutinė ir apatinė.

^Programą pildė ištisai jau
nimas. J. Nedvaras, pirminin
kavo. Jis tame parodė tikrą 
sugabumą. Perstatant daly
vius, jis moka padaryti tinka
mus komentarus.

Pianu akompanuojant drau
gei Kent, po keletą dainų su
dainavo Dolores Pažarskaitė 
ir Helen Misevick. Piano solo 

« skambino Elanių dukrelė ir 
Roselando jaunosios veikėjos 
draugės Strong dukrelė, kuri, 
nors dar metais visai jaunutė, 
bet jau gan aukštai prasisie
kusi pianistė. Pirmininkas sa
kė, kad jau yra laimėjusi ke
liuose kontestuose. Puikų įspū
dį darė į publiką jos ir jos 
septynių metų broliuko piano 
duetas./

Gariiė draugei Strong, kad 
. gražiai mokina savo vai
kučius ir pati jau neatsilieka 
nuo senesnių veikėjų organi- 

•Zacijų veikloje. Ji rodos yra 
Roselando Liet. Moterų Klubo 
vice-pirmininkė.

Vakarienė buvo bloga tik

luom, kad ir nenoroms žmonės 
neiškentė visko neparagavę, o 
paragavę ir perdaug valgė, 
nes viskas taip skoningai pa
gaminta.

Plačiau; be abejo, parašys 
patys roselandiečiai; čia ’ tik 
pašaliečio kelios pastabos.

Pašalietis

Kviečia organizacijas 
rinkti delegatus

Midwest Komitetas, kuris 
gina persekiojamus sveturgi- 
mius, kovoja prieš deportavi
mų isteriją šaukia konferenci
ją gegužės 18 dieną, UE Hali, 
37 Ashland blvcl. Pradžia 10 
vai. ryto.

Visos organizacijos, kurios 
priešingos sveturgimių perse
kiojimui, kurios abelnai nori 
ginti civiles teises, raginamos 
rinkti delegatus į konferenci
ją.

Kurios organizacijos jau 
nelaikys susirinkimų ir nespės 
išrinkti delegatų, valdybos 
kviečiamos dalyvauti.

Pasiųskite delegatus į kon
ferenciją gegužės 18. V-a..

Apie užmirštas moteris

“Mes esame užmirštos mo
terys”, sake Mrs. B. Plumley, 
Widows of World War 1 Inc. 
nacionalė pirmininkė.

Mrs. Plumley, iš Hyattsvil
le, Md., atvyko į Chicagą pra
ėjusį penktadienį dalyvauti 
metiniame susirinkime pirmo
jo pasaulinio karo našlių kon
ferencijoj, sekmadienį, Sher
man viešbutyje.

Pamatinis klausimas prieš 
susirinkimą buvo pravesti lai
škų rašymą kongresmanam 
raginant išleisti bilių Kongre

se, kad našlelių pensijos būtų 
pakeltos iki $60 mėnesiui ir 
kad šalia to galėtų uždirbti 
iki $1,800 per metus.

“Mes iki 1914 metų visai 
j negavome pensijų”, sakė Mrs. 
Plumley.

Toliau ji nurodė, kad kada 
pradėjo mokėti pensijas , naš
lėms, tai mokėjo tik po $42 į 
mėnesį ir leido uždirbti į me
tus tik $1,000. Jeigu bandė 
daugiau užsidirbti, tai pensi
jos buvo sulaikomos.

Tik su balandžio mėnesiu, 
1951 metais pakėlė pensijas 
iki $48 ir užsidirbti leido iki 
$1,200 per metus.

Linden, N. J.
Nuoširdi padėka

Šiuomi noriu tarti širdin
giausios padėkos žodį visiems 
draugams ir draugėms už ap
lankymą manęs sergant, taip
gi už atvirutes, kurių gavau 
labai daug. Niekados negalė
siu pamiršti draugų Baubų iš 
Clevelando, Gaškauskų iš 
Huntingtono, A. Matulio ir 
A. Kačergio iš Jersey City,' ir 
labai daug kitų draugų, ku
rių visų vardų negalima sumi
nėti. Visiems širdingai ačiū.

Nors dabar jaučiuosi pusėti
nai pasveikus, bet dar negaliu 
sakyti, kad esu visai sveika.

Taipgi tūriu tarti širdingą 
ačiū LDS 3-čios Apskrities 
Komitetui už tokią puikią gė- 
lę, kurią aš aplaikiau. Tas 
man pridavė labai daug ma
lonumo, kad draugai manęs 
nepamiršta. Ta gėlė žydės pas 
mane, kol aš gyvensiu. O jei
gu dar kada galėsiu, tai ir vėl 
aš kuomi nors atsilyginsiu..

Tai visiems labai ačiū.
Draugiškai, A. Vertelienė.

dieną iš mūsų plačios apylin- tikimės, kad mūsų visuomene 
kės turėsim daug svečių. O, mokanti 
mūsų draugės gaspadinės rup- ’ 
šiasi pagaminti šaunius pie- i 
tus, kad svečiai galėtų gar- I 
džiai pavalgyti ir atsigerti. O . 
pelnas nuo šio parengimo eis f • 
Laisvės $10,000 fondą, kad !
Laisvė nesustotų ėjusi. |

Programą pildys Norwoodo’ 
Vyrų Ansamblis vadovybėje 
Gerdos Terhorst. Man sakė I 
Jonas Grybas, kad jie turės ir ‘ sukaktuvių

apšvietą ir meną į- 
, vertinti, mus ir šį kartą nenu
vils. Lauksime jūsų visų, iki 
pasimatymo Olympia Parke.

J. M. Lukas

a

Gegužės ’3 d. LDS 74 Kp. 
ruošia teatrą ir šokius: Hart
fordo pasekmingieji ir visų 
mylimi vaidintojai pribus su 
“Tetos Turtais”, kuriuos su
vaidino daugelio kolonijų or
ganizacijoms.
Gegužės 10 d. LDS Skylarks 

rengia “Sočia} and Card Par- 
i ty”. Tie mūsų jaunuoliai užsi- 
I taniau j a tvirtos paramos nuo 
visų, kaip jaunuolių, taip ir 
senesniųjų.

Gegužės 24 d. LDS 74 Kp. 
ruošia smagų ir gražų banke
tą pagerbimui savo senųjų 
narių J. ir A. Pudimų. Reikia 
pripažinti, kad toji šeima pil
nai užsitarnauja šios pagar
bos, nes ji visa, trijų gentkar- 
čių yra nariai LDS ir kitų or
ganizacijų, ir darbuojasi pa
gal išgalę.

šie visi parengimai atsibus 
Lietuvių Jaunųjų vyrų Drau
gijos svetainėj, 407 Lafayette 
St., Bridgeport, Conn. Pra
džia, .kaip paprastai, 7:30 
vai. vakare. Nors tai atrodo 
per tankūs parengimai, bet su 
gerais norais bus tinkamai į- 
vykdihta ir dalyviai tinkamai 
užganėdinti. LDS narys

★
Mirimai »

Kaip smarkiai retėja mūsų 
lietuvių senesnioji karta čio- 
nais, bent trumpai pažymėsiu.

Kovo 15 d., š.m., mirė LDS 
narė Eva Labutis. Buvo gana 
draugiška ii* maloni moteris. 
Paliko sūnų George, dukterį ir 
žentą nuliūdime.

Kiek vėliau mirė Ona Žu
kauskienė, paliko. vyrą Jokū
bą ir sūnų Antaną.

Taipgi kovo 15 d. mirė An-' 
; tanas šlutas, paliko žmoną ir 
j šeimą.

Veronika Rusgis mirė bal. 
j 15 d., paliko šeimą, dar ne vi
si pilnai' suaugę.

Bal. 7 d. mirė Julia Stanke
vičius (Stanys), paliko savo 
vyrą Augustiną ir šeimą.

Bal. 17 d. staiga mirė An
tanas Niaura. Liko žmona, 2 
dukterys ir sūnus, visi vedę.

Tai vis vienos ar kelių drau
gijų nariai. Todėl draugijų 
nariams mirštant, o naujų na 
rių negaunant, kyla mintis, ar 

! ilgai tos lokalinės draugijos 
• dar galės išsilaikyti ?
| Gaila mirusių gerų žmonių. 
| Gaila likusių nuliūdime šei- 
įmos narių. Gaila ir tų lietuvi.Š- 
j kų organizacijų, kurios kas 
kart silpnėja.

Būtų geriausia išeitis, kad 
visos lokalinės draugijos susi
jungtų į vieną: Tai ir visokį 
sunkumai būtų lengviau nuga
lėti. Draugijų narys

Draugijų veikimo kalendorius
Balandžio 26 d. 

minėjimo
35 metų 

banke- 
gražių duetų. Taipgi dalyvaus' tas ir šokiai Lietuvių Apšvie- 

pąžmo- 
'nyje bus pagerbtas Draugijos 
InlvnGnlnbn. I. MOCkaiLiS, 1Š- 
tarnavęs Draugijai 25 metus 
be pertraukos. Kadangi Drau- 

tąi tikimasi 
paramos nuo visų lietuvių.

ir radio solistė Onutė Minei)- ! tos Draugijos, šiame 
kytė. Kaip matot, Norwoods^ 
pas mus 4 d. 
graži pažiba.
' Na, o juk pradžia pavasa
rio, todėl bus proga išgirst!! gija yra laisva, 
gražų balsą ir mūsų lakštutės,

gegužės bus *■ pirmininkas J.

Kapitalistas pirato (jūrų plėšiko) rolėje. Amerikos 
vėliava prisidengęs jis visur lenda, visur stengiasi .vieš
patauti. " '' """ ' -K”

Cliffside, N. J.
Pavykę* susirinkimas

Balandžio 20 d. LLD 77 kp. 
turėjo susirinkimą, o po susi
rinkimo — draugišką banke
tą. Kaip susirinkimas, taip ir 
banketas šauniai pavyko. Na
riai aplaikė Dr. Kaškiaučiaus 
parašytą naudingą knygą 
“Sveikatos šaltinis”. Visi na
riai pasimokėjo duokles už 
šiuos metus, ir gauta vienas 
naujas narys.

Banketas buvo linksmas ir 
šauniai pasivaišinta. Laike 
vaišių, keletas draugų pakal
bėjo apie LLD reikšmę lietu
vių išeivijoje ir apie Draugi
jos darbus, atliktus apšvietos 
srityje. Prisiminta būsiantis 
dienraščio “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimas ir suaukota $30 ' 
jo pasveikinimui. ;

Banketui valgius pagamino • 
K. Mažeikienė ir Elz. Bakū- 
nienė. Už tai joms didelis a- 
čiū! S.

IŠ LIETUVOS
Visasąjunginė premija — 
jaunam architektui

VILNIUS, III-6 d. — Nese
niai pasibaigusioje Visasąjun
ginėje jaunųjų architektų 
darbų apžiūroje Kauno Poli
technikos instituto vyr. dėsty
tojui jaunam architektui An
tanui Spelskiui už Lietuvos 
CK administracinio pastato 
interjerų projektą buvo pa
skirta antroji Visasąjunginė 
premija. Jauno specialisto 
projektas pasižymi vykusiu 
liaudies meno formų panaudo
jimu, įgalina statybai pritai
kyti vietines statybines me
džiagas ir kt. A. Spelskis pla
čiai pasireiškia taip pat peda
goginiame darbe, ruošdamas 
jaunuosius architektus. Eilė 
jo auklėtinių jau dirba res
publikos t projektinėse organi
zacijose. šiuo metu A. Spels
kis ruošia disertaciją mokslų 
kandidato laipsniui įgyti.

I
Tel. AV. 2-4026 fi

DR. JOHN REPSHIS
. (REP6YS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 $

Nedėliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. g 

495 Columbia Rd. S

DORCHESTER, MASS. |
1

Žinoki Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau 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, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai 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, išbėrimu (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, 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 ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Syilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėtą. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori talkos, 
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.

O

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
'ar naktį, sreit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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

A
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NewYorto^/Zi^Zlnloi
Lietuviai maršuos 
su savo iškaba

Pasku tinis pak vietini as

Klubiečių Žinios

tinkamą iškabą 
“LITHUANIANS

svarbu turėti no-

Rytoj, balandžio 27, Liber
ty Auditorijoje galėsime iš
girsti įdomią ir mokslinę pre- 
lekciją apie meną, ypač apie 
vieną mono šaką, būtent, ta
pybą.

Prelegentas R. Baranikas 
yra plačiai su tuo klausimu 
susipažinęs, nes jis lankė Chi- 
cagoje, New Yorke ir Pary
žiuje tapybos mokyklas ir

sokius paveikslus.
Paryžiuje jis turėjo 

gą sa v o p i eši n i ų p aro d ą, Ne w 
Yorke turėjo net dvi sėkmin
gas parodas.

Šį sekmadieni jis 
lės suteikti nemažai 
simu žinijos.

V i s i kviečiami

Sudaryta džiurė 
komunistus teisti

sek min-

mums ga- 
tuo klan

dalyvau
ti Liberty Auditorijoje kaip 3 

paskui savo namuose piešė vi-^“d. po pietų. LMS komisija.

susirinks ant 37 
8th Avė. ir 10th 

2:15 ir pradės 
kaip 3:15 vai. po

Lietuvių Taikos Komiteto 
sekretorius piešėjas R. Bara
nikas apsiėmė pagaminti lie
tuvių grupei 
su šūkiu: 
for PEACE”.

Dabar tik
mažai lietuvių maršuotojų. O 
tai galima tikėtis, nes pažan
gieji lietuviai, kurie trokšta 
taiką palaikyti,* juk negalės; 
nuošaliai stovėti. Jie atvyks į!_1 - v

Kur bakūže samanota
maršuos nuo 37 gatvės, 8th 
Ave. j’Union Square.

Lietuviai 
St., tarpe 
Avė., kaip 
maršuoti ■
pietų. Lietuviams skilia vieta 
tuojau po jugoslavų grupės.

Tarp maršuotojų eisenoje, 
mes galėsime patėmyti ir Mor
ris Cinamoną, kuris šiemet jau 
60-toje gegužinėje demons
tracijoje dalyvaus. Pirmąs jo 
pasirodymas gegužinėje de- 
ttionstracijoje buvo 1890 mo
tais, kai jis buvo tik 17 metų su vingiuotais upeliais 
jaunuolis. Jis dabar yra arti 
80 metų amžiaus, bet nesijau
čia per senas esąs dalyvauti 
gegužinėje demonstracijoje. 
’ Jeigu Morris Cinamon gali 
kartu su kitais eisenoje daly
vauti, tai negali būti jokios 
priežasties jaunesnio amžiaus 
žmonėms joje nedalyvauti. 
Tad visi, jauni ir seni, vyrai ir 
moterys ir vaikai — dalyvau
kime gegužinėje demonstraci
joje. Gr.

Natalija Nagulevičiutė (Na
gui) turėjo operaciją, ji da
bar randasį Memorial ligoni
nėje, .444 E. 68th St., New 
York. Operuota penktadienį, 
ji yra ant O4o aukšto. Lanky
mo valandos yra nuo 2 iki 1 
vai. po pietų.

. Natalija ilgoką laiką buv6 
narė Aido Choro, tik paskuti
niu laiku ji Chore nedainavo.

• • 9

Aido Choro jubiliejinio kon- mūsų komp. 
certo programos atidaryme 
išgirsime žavingą kompozito
riaus Stasio Šimkaus sukurtą 
dainą “Kur Bakūže Šamano-j atrodo būsimo 
ta”... Bene ar nebus tik viena (jubiliejinio koncerto pradžia— 
iš gražiausių šio didžiojo lie-j tai aišku savaime, kad prog

ramos uždarymas bus 
mingas.

Šis 40-ties motų choro 
minėjimas įvyks Liberty 
ditorijoje, gegužės 4 d., 

vai.

Balevičius, 
nes St. Šimkaus originalas su
kurtas tiktai vienam balsui.

Na ir jeigu jau tokia įdomi 
Aido Choro

Pagaliau 16-kai komunistų 
teisti džiurė sudaryta. Džiu- 
rėn įeina šeši vyrai ir ’šešios 
moterys. Džiurės alternatai— 
trys vyrai ir viena moteris.

Komunistų gynėja advoka
tė Mary Kaufman, kai džiu
rės sąstatas buvo baigtas, tei
sėjui Dimock, pareiškė, jog 
yra sudaryta tokia džiurė, iš 
kurios tėisingo nuosprendžio 
negalima tikėtis.

Advokatas John McTerna.n 
pasiūlė teisėjui neužgirti to
kios (Įžiūrės, kuri iš anksto 
nusistačiusi prieš komunistus. 
Bet teisėjas atmetė McTęr- 
nan pasiūlymą.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas turės savo busų išva
žiavimą į Lietuvių Liberty 
parką, 340 Mitchell Avenue, 
Linden, N. J. Birželio 22 d., 
kaip 10 vai, ryto busai leisis Į 
kelionę nuo klubo, 280 Union 
Avė., kampas Stagg St., Broo-

Kaip yra žinoma klubie- 
čiams ir ne klubiečiams, klubo 
busų išvažiavimas buna kas 
metai puikus. Tad ii’ šiais me
tais bus puikus išvažiavimas 
ant tyro oro pakvėpuoti.

Gerbiamieji, pasirūpinkite iš 
kalno su bilietais, kadangi 
pabaigą visada pritrūksta bi
lietų. O bilieto kaina yra ma
ža — “round trip’’ $2.25. Ga
lite gauti bilietus pas klubo 
gaspadorių J. Zakarauska ir
pas A. Deikų.

Man teko kalbėtis su klubo 
g a s p a dorium Zakarausku, 
'šiais motais jisai žada turėti

Rnsta pasikorusį
Elmhurst gyventoja May 

McKenna, 71 metų amžiaus, 
v. . . rasta savo namų skiepe pasF

geresnių užkandžių ir gei imu. ]<orusp ,jj skundėsi pašlijusia
Tad pradėkime rūpintis su • 

bilietais, kol dar jų yra.
Tačiau, jau reikia ir biznie

riams pasirūpinti su savo kos- 
tumeriais, kurio* kas metai 
pripildo busą. Pereitą vietą te
ko matyti vieną biznierių par
ko. Jis turėjo gražiausią stalą, 
visokiais valgiais ir' gėrimais 
apkrautą, o dar ir muzikan
tai grojo valgant. Tai tas biz
nierius, yra Bakaitis kuris tu
ri savo užeigą ant Grand St. 
Tikimės, kad ii* šiais motais 
Baltaitis Lietuvių Parke ba- 
liavos su savo kostumeriais.

Taipgi yra ir daugiau biz
nierių, kurie remia Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubą ir da
lyvauja'busų išvažiavime. Ir 
jiems laikas jau rūpintis..

Visi ir visos repgkimęs ir 
skilandžius veskimės.' Užkąsi
me ir išsigersime!

Lai klubas gyvuoja! J. S.

PARDAVIMAI
Richmond Hill Atiatehod, 

rinials shingeliais apdarytai}, 6 k.inf. 
barių, 2 uždari porčiai,‘narnas. Pi
gus taksai, prieinama kaina. Sauki
te: VI. 7-8025-J.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

Reikalingas porteris restauracijai, 
patogios darbo valandos ir gera mo
kestis. Kreipkitės: 4.37 Seventh 
Ave., Brooklyn, N. Y. (82-84)

Reikalinga Namu Darbininke

TeL: OLympia 8-6766 •

(78-83)

Dailės paroda
tuvių tautos kompozitoriaus 
kūriniu. Tinkama jubiliejaus 
atidarymui pradžia.

Juk retas lietuvis, anuomet 
atvažiavęs, nepaliko bakūžės 
samanotos... Tos bakūžės, madienį, 3:30 vai. po pietų, 
kartu su artimaisiais, kartu Po programos tęsis šokiai prie

>, bei o-Į Jurgio Kazakevičiaus orkes- 
belimis augalotomis... Nors Aro. Bilietas kainuoja tik $!.- 
vien tik vargas ten tebuvo..
o jis visgi jos ilgėjosi...

Šią muziką visam 
(keturiais balsais)

pa-
Au-

50. ...
Visų pažangiečių atsilanky- 

chorui'mo laukia visas Aido Choras! 
sutvarkė! • H. F.

Studentai šaukia 
mitingą—diskusijas

žurnalas “New 
šaukia visuome- 
sekmadienį, ba-

Brooklyne mitingas 
prieš Smitho aktą

I ______
Antradienį, ■ balandžio 29, 

Brooklyn Academy of Music 
šaukiamas platus masinis mi
tingas kovai prieš Smitho ak
tą. Prasidės 8 vai. vakaro.

Kalbės Williamsburgo kon- 
gresmanas Victor Anfuso, CIO 
Brewers Unijos 69 lokalo sek
retorius John Hooey, keli ku
nigai ir kiti žymūs visuome
nės veikėjai.

Amerikos žydų Kongreso 
Rego Park skyrius ruošia dai
lės parodą šeštadienį ir sek
madienį, balandžio 26 ir 27, 
Forest Hills Muzikos ir šokių 
Mokykloje, 104-14 71 Rd:
šeštadienį prasidės 7 vai. va
kare, sekmadienį — 1. vai. po 
pietų. Įžanga veltui.

šioje parodoje galima bus 
matyti visokių dailės dalykų, 
ypač piešinių, kuriuos už pri
einamą kainą bus galima įsi
gyti. Taipgi bus užkandžių.

Komisija.

Pagerbs skiriamą 
deportuoti moterį

Kaltinamas išmėtės 
per langą merginą

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

--------------------------------H------------------------- I

Brooklyne ištikęs keturių

Studentu 
Foundations” 
ui n i mitingą 
landžio 27, 7
lin Studios, 225 W. 46 St.

Kalbės Įžymus negrų veikė
jas Pettis Perry, dabar teisia
mas ir kaltinamas mokinime 
“jėga nuversti Amerikos val
džia.”

Taipgi bus kitų kalbėtojų J aukštų apartmente gaisras už-- 
ir diskusijų demokratinių tei- troškino du jaunus vaikus ir 
šių gynimo klausimu. tris apnuodijo.

AIDO CHORO
40-METINIŲ SUKAKTUVIŲ

Sekmadienį, Gegužes 4 May, 1952
PRADŽIA 3:30 P. M.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill, N. Y.

AMILIA YOUNG
Sopranas

SUZANA KAZOKYTfc
Mezzo-Sopra nas

LEO. YONIK
Ba pitonas

ir ištraukas iš operečių, kuriasPrograma bus is popuiiariškiausių dainų
Aido Choras yra vaidinęs bėgyje savo 40 metų gyvavimo. Aido Choras, vad. 
Mildred Stensler dainuos 1(5 dainų. Svečiai artistai įeina: AMELIA YOUNG, 
sopranas; LEO YONIK, baritonas; SUE KAZOKYTĖ, mezzo-sopranas.

Geo. Kazakevich orkestrą šokiams
ŠOKIAI PRASIDĖS TUOJAU PO PROGRAMOS.

i

Gazo darbininkai 
sustreikavo

Apie 370 • Kings 
Lighting Co. darbininkų mete 

kuomet kompanija 
atmetė unijos reika-griežtai

1 avi mus.
CIO Utility Workers Unija, 

kurioje priguli šie darbinin
kai, reikalauja pakelti $5 al
gos j savaitę ir kitus pageri
nimus suteikti.

Mirtis paliuosavo 
i du plėšikus

Karol G u tow ski s mirė Bei 
i levue ligoninėje
priežiūra. Mat jis buvo kalti
namas narkotikų pardavinėji
mu.

Mirus jam, Louis Cianci , ir 
j jo žmona, kurie buvo kaltina
mi Gutowskio apiplėšimu, bu- 

, uo paliuosuoti iš kalėjimo, nes 
| dabar nebėra jokio įrodymo, 
kad jie butų jį apiplėšę.

Trečias jų partneris Walter 
Clarke mirė nuo policijos kul
kos.

Rose Nelson yra skiriama 
deportuoti. Jinai gimusi Uk
rainoje. 1903 metais jinai, bū
dama maža mergaite, su
vais atvyko į New Yorką. 16 
metų būdama pradėjo dirbti 
drabužių siuvimo pramonėje

tė-

Juquine Rodriguez buvo 
areštuotai ir be kaucijos lai
komas kalėjime. Jis kaltina
mas išmetęs per langą 
šešto aukšto namo savo 
giną.

Celeste Figuera dabar

inio
mer-

ran- 
ir nuo to laiko aktyviai daly-jdasi Bellevue ligoninėje kri

tiškoje padėtyje.vauja unijiniame veikime ir 
abolnai pažangiame veikime.

Jos pagerbimui žydų Mote
rų Klubų Federacija ruošia 
banketą pirmadienio vakarą, 
balandžio 28, Hungarian Res
taurant, 2141 Southern Blvd.,' 
Bronx.

Grožė — tai geriausias 
moters kraitis.

Anglų patarle

PEIST LAIVE
DRUGS, Inc. 4

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: /

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

TeJ. EV. 7-6233

Koncertas
Pirmadienį, balandžio 28, 

Carnegie Hall bus muzikos 
naktis. Prasidės 8:30 vai. va
kare.

Jack Petrill ruošia Gersh- 
wino ir Čaikovskio muzikos 
koncertą, kurį išpildys Longi
nus Symphonette iš 55 muzi
kantų. Vadovaus Michel Pias
tro.

Solistai: Richard Kay, John 
Garth 111 ir Hortense Love.

po policijos Svarbi konferencija
Welfare and Health -Coun

cil šaukia metine konferenci- 
.1 . *

ją. žmonių sveikatos ir gero
ves klausimu Hotel Biltmore, 
balandžio 29 ir 30.

■ šioje konferencijoje kalbės 
apie 50 įžymių sveikatos ir 
gerovės vadų, kurie aiškins, 
kaip geriau prižiūrėti New 
Yorko, miesto žmonių sveikatą 
ir gerovę.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
• I

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniąusį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti * apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamu i apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznių, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Tildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai.- Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

<♦>

(♦>

<♦>

<♦>

<!>

<P

<♦>

<l>

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

1 JOHN BALEŽENTIS A/
Patogi vieta, skanūs užkandžiai i.r

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

>

t
<>

<i>

<t>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

1 DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooldyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BCTAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS '

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.7 A

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8'vakare 
Penktadieniais atdaryta
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