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Motinos diena.
K. S. Karosiene pas mus.
Vilniečių suvažiavimas 

ingas.
Paul Tiobesono sukaktis.

Rašo R. M1ZARA

Rytoj, sekmadienį, bus tra
dicinė motinai pagerbti diena 
— Motinos Diena.

Mūsiškis Moterų Apšvietus 
Klubas šeštadienį, gegužės 10 
d., tam įvykiui atžymėti ruo
šia įdomią pramogą. Ji bus 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y.

čia bus viešnia 
žymiųjų Amerikos 
motinų, Ksavera B. 
iš Kalifornijos.

Faktinai, čia bus 
sai, Juozas ir Ksavera.

Ksavera, — visuomenės vei
kėja: kalbėtoja, žurnaliste. Ji 
buvo delegate tekstiliečių dar
bininkų unijos suvažiavime, 
a tsi bu vus i am e C1 e ve 1 a n d e.

Seniai Karosai mūsų mies 
te buvo,, o jiedu abudu tokio 
geri žmonės.

Dalyvaukime šiame pobūvyj 
lHękvienas, kuriam tik leidžia 
sąlygos!

— viena 
lietuvių 

Karosienė,

abu Karo-

Ant rytojaus, toje pačioje 
vietoje, įvyks LMS III-čiosios 
apskrities parengimas, kuria
me bus svarstyti meno-kultū
ros klausimai.

Tai bus paskutinis tos rūšies 
pobūvis šį sezoną.

Vilniečių metinis suvažiavi
mas, įvykęs šio mėnesio 1 die-! 
ną, buvo sėkmingas.
Su sveikinimais sukelta dien

raščiui virš $3.00(i, rašo Vil
nis. Prie tos sumos dar nopri- 
skaityta brooklyniečių sveiki
nimai, pasiųsti po suvažiavi
mo.

šfomis dienomis didžiajam 
amerikiečių menininkui, L — 
Robeson, sukako 51 metai am
žiaus..

Abejoju, ar yra pasaulyj 
kitas menininkas, galįs prilyg
ti šiam didžiam negrų tautos 
sūnui.

Robeson — nepaprastai di
delio, gilaus, gražaus, žavin
čio baritono savininkas.

Robeson — filmų artistas.
Robeson — aktorius sceno

je. Šekspyro Othello rolėje 
Robesonas ligi šiol neturėjo 
sau lygaus.

Paul M P.ači<1

Bet tai tik viena šio 
žmogaus darbų dalis.

Robesonas — visuomeninin
kas, kovotojas už taiką, už 
negrų laisvę. už visų darbo 
žmonių laisvę.

Kaip orator i us-k a 1 b et o j as, 
,.-Wfeeson mažai turi sau lygių.

Jo balsas, jo žestai, jo išryš
kinti faktai, jo logika drebi
na klausytoją.

Robesonas ir žurnalistas.
Tokių talentingų vyrų, kaip

Paul Robesonas, gamta labai 
šykšti.

Robesono vardas šiandien
žinomas visame plačiame pa- I mokratinė Respublika turi 
šauly j.

Jo balsu gėrisi mili jonai: 
kurie negirdi nuo estrados, tie 
išgirsta iš plokštelių. Laimin
gi mes, kurie turinio progos 
šį didį vyrą girdėti dainuo
jant ir kalbant nuo estrados.

Kadangi Robesonas yra te
kis, kokiuę yra, kadangi jis 

* ryžtingai, pasiaukojusiai kovo
ja už taiką, už negrų tautos 
laisvę, už visų darbo žmonių 
daimę, tai reakcija jį visaip 
persekioja, jam kelią pastoja.

* Robesonas, atsiminkime, 
neišleidžiamas į užsienį; vals
tybės departmentas sako: ne
galima jo išleisti, nes jis, iš
vykęs, 
Čias k;

sorJią puola, juo jis darosi my- 
limesnis darbo žmonėms.

Šios sukakties proga jis 
gauna daugybę iš viso pasau
lio sveikinimo telegramų.

Lai šia proga būna leista ir 
mums, lietuviams darbo žmo-

pikys kalbas, kenkian
ti politikai.
tauriau reakcija Kobe-
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Tai yra pikčiausias iki šiol 
i. pasimojimas prieš darbininkus

Washington. — Amerikos;
arbo Federacijos pirmi-

Į ninkas William Green smer- 
,es"ikė Smitho biliu kaip “bai-

šiaušia, skandališki a u s i ą 
pasimojimą prieš darbo 
unijas.”

valdžia užgrobtų pačias 
unijas, jeigu jų vedami ar 
planuojami streikai “kenks 
šalies apsigynimui.”

CIO Marininkų Unijos 
pirmininkas Joseph Curran

1 už reiškė:

Streikuoja Fordo auto. Budenz, valdžios liudytojas 
ašių darbininkai

Detroit. — Sustreikavo 
automobilių ašių darbinin
kai Fordo Rouge fabrike.

Streiku protestuoja, kad 
Fordas verčia juos dvigu
bai daugiau darbo atlikti už

Eisenhower tarėsi su 
Franc, fašistų vadu

Paryžius.—Generolas Ei- 
senhoweris. suėjo francūzų 
fašistų vadą generolą de 
Gaulle. Jiedu tarėsi apie 

’sudarymą tarptautinės va
karinių Europos kraštų ar
mijos prieš Sovietų Sąjun- 
p-n.

Rytinė Vokietija 
ruošiasi gintis

Berlin. — Jeigu yakarinės 
Vokietijos valdžia pasira
šys karinę sutartį su . še
šiais vakari] kraštais, tai 
bus grūmojimas karu ryti
nei Demokratinei Vokie
čių Respublikai, pareiškė 
jos premjeras Otto Grote- 
whoį. Tai bus vakarų ka
ro kontraktas. Todėl De- 

ruoštis atremti tą pavojų.
Anglų - amerikonų įbruk

ta vakarinei Vokietijai su
tartis vesti] prie to, kad 
Vokietija galėtų tapti “an
trąja Korėja;” gręstų pilie
tinis vokiečių karas ir dar 
daugiau — trečias pasauli
nis karas, kaip perspėjo 
Grotewhol.

PJUVENOS KAVOJE
Bogota, Kolombija.— Su

sekta, kad kompanijos pri
maišo medžio pjuvenų į 
maltą kavą, pardavinėjamą 
namie bei siunčiamą į Jung
tinės Valstijas.

Kava yra svarbiausias 
Kolombijos produktas išga
benimui užsienin.

nėms, pasveikinti šį didį-me- 
nininką ir kovotoją už pasau
linę taiką ir laisvę liaudžiai!

Tegyvuoja Paul Robesonas, 
ilgiausius metus!

“Smitho bilius yra pik
čiausias, aršiausias bilius iš 
visu, kurie bet kada buvo 
pasiūlyti Kongresui 
d a. r b i n i n k u s i š t i s.o j e 
kos istorijoje.” į

Ta biliu dabar
Kongreso Atstovų 
karinis komitetas.

Smitho bilius, tarp kitko, 
panaikintų ir No r rišo - La- 
Guardijos įstatymą, kuris 
dalinai apriboja teismų in- 
džionkšinų vartojimą prieš; 
streikus.

pries 
Ameri-

svarsto i 
R ūmo

7

6 kartus kreivai prisiekė, 
sako teisiami komunistai

- Ne^v York. — šešiolikos 
teisiamu komunistu advo
katai nurodinėjo, kaip svar
biausias valdžios liudytojas 
Louis Budenz kreivai pri
siekė jau šešiose pirmesnė
se bylose prieš komunistus 
bei progresyvius.

Be to, jis yra valdžios 
samdytas, visur vežiojamas 
liudytojas; tai ir negalima 
juo pasitikėti, sakė advo
katai.

Komunistai teisiami, už 
vadinamą suokai b i a v i m ą 
skelbti, kad reikėsią varu 

f v
nuversti Amerikos valdžią.

Klibos policija urmu dąro 
ablavas prieš komunistus

Havana, Kuba. — Kubos 
policija urmu padarė abla- 
vus - kratas Liaudiškos So
cialistų (Komunistų) Par
tijos įstaigose, užgrobė 'do
kumentus ir literatūrą 
suėmė 40 žmonių.

ir

Burmos valdžia sakosi 
šluojanti komunistus’

Rangoon, Burma.—Socia- 
listuojanti Burmos valdžia 
sakosi “nušlavus, komunis
tiniu sukilėliu centrą” šiau
rinėje tos šalies dalyje. Bet 
jų komandierius 
Than Tun ir kiti 
pabėgo.

Valdžia skelbia, 
munistai teturį jau tik 3,- 
000 ginkluotų kovūnų, bet 
ir tie esą suskaldyti į ketu
rias grupes.

vadovai

kad ko-

Philadelphia, Pa
Mirė Raimond Gedvilą
Ketvirtadienį, gegužės 8 

d., mirė Raimond Gedvilą, 
gyvenęs 6067 Upland St. 
Kūnas pašarvotas 905 W. 
Lehigh Ave.; bus palaido
tas pirmadienį, 1 vai. po

(Pranešė telefonu Mrs.
Žalnieraitienė.)

Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

Šiomis dienomis mūsų dienraščio vajus pasirodė ge
riau, tačiau vis dar labai atsilikęs nuo laiko. Jau pra
slinko pusė paskirto vajui laiko, o fondas dar labai toli 
nuo pusės. Reikia suskubti.

Prašome p a si s.k a i ty t i
“d

“Gerbiamieji!
Čia prisiunčia čekį

į Laisvės fondą nuo
$10.00 ir K. Danis.evičius $5.00.

Draugiškai, K. Danisevičius,
Waterbury, Conn.”

porą reikšmingų laiškelių:

sumoje $15.00. Tai yra aukos 
šių asmenų: Augusta Digimas

Gerbiamieji!
Pranešu, kad mirė Laisvės skaitytoja Marie Mar- 

Ji buvo ilgametė Laisvės skaitytoja, regis,šalienė.
skaitė per 38 metus. Anksčiau ji gyveno Baltimore, 
Md., ir 1914 m. prigulėjo prie darbininkiško choro Bal- 
timorėje. Už dainavimą ji buvo gavusi pirmą dovaną. 
Buvo laisvų pažvalgų ir gero darbininkiško nusistaty
mo moteriškė. Iš Lietuvos paėjo nuo Panemunės, 
Alytaus. Po tėvais Straszutė.

Čia prisiunčia $5.00 į Laisvės sustiprinimo fondą. 
Su pagarba, A. Marshall, 

Torrington, Conn.”
Visas Laisvės štabas reiškia jums, drauge Marshall, 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Franci jos valdžia slopina 
protestus prieš Ridgway

Paryžius.—Franci jos val
džia telkia 15,000 žandarų, 
.kad suardytų planuojamas 
demonstracijas prieš Ame-

Ridgway atvyks gegužės 
25 d. ir bus vyriausias va
karinių kraštų armijų ko
mandierius vieton pasitrau
kiančio generolo Eisenho- 
werio.

Atominis vadas Dean 
ginkluotas vaikščioja

Washington. — Gordonas 
Dean, Atomų’Jėgos Komi
sijos pirmininkas, nešiojasi 
paslėptą revolverį; kad ga
lėtų apginti “sekretuos” 
atominius popierius, kaip 
,iis. pasisakė atominiam 
Kongreso komitetui.

Vienas komiteto narys 
'pastebėjo, kad Dean gali 
būti areštuotas už slepiamų 
ginklų nešiojimąsi. Deanas 
atsake, todėl Kongresas tu
ri nutarti, kad būtų leista 
atominiam? parei g ū n a m s 
ginkluotiems, vaikščioti .

Churchillas žada grąžint 
kompanijoms (roku biznį

London. — Buvusioji An
glijos darbiečių valdžia 
perėmė į savo rankas ir 
trokų kompanijas, išvežio- 
jančias 'krovinius.

Dabartinė premjero Chur- 
chillo konservatorių valdžia 
suplanavo grąžinti kompa
nijom tą biznį. Žada joms 
ir 56 milijonus dolerių at
lyginimo už prarastus pel
nus per 6 metus, kuomet 
trokų vežiotą buvo suvals
tybinta.

ORAS.—Vešiau ir apsi
niaukę.

J b UFrancūzų 
traukia teisman komunistų 
laikraščius I/Humanite ir 
Ce Soir už tai, kad jie iš
spausdino šaukimą į protes
to demonstracija prieš gen. 
Ridgway. Valdžia taipgi 
ruošia teismui bylą prieš 
Paryžiaus komunistų orga
nizaciją kaip demonstraci- 

; jos kurstytoją.

Japonijos policija 
sužeidė 107 studentus

Tokio, Japonija. — Tūks
tančiai universiteto studen
tų vėl audringai demon
stravo prieš Ameriką ir jai 
tarnaujančius Jap o n i j o s 
valdovus. :

Studentai šaukė: “Šalin 
"amerikonų imperializmą!” 
“Išlaisvint Japoniją iš kari
nio Amerikos jungo!” /

Policija Įnirtingai puolė ! '
demonstrantus ir sužeidė 
bent 107. Kai kurie jųmir-

Demonstraci ja užsikūrė, 
kuomet policininkai atėjo į 
universitetą “patikrinti stu
dentus,” dalyvavusius Pir
mosios Gegužės demonstra
cijoj prieš Jungtines Vals-

Muštynės Irano seime

Teheran, Iran. — Atsida
rius naujai išrinktam Irano 
seimui, tuoj kilo muštynės 
tarp premjero Mossadegho 
šalininkų ir priešininkų.

Valdžia atmetė kelis savo 
priešininkus kaip neteisin
gai išrinktus. Tuomet jų 
draugai pasigriebė kėdės ir 
atakavo Mossadegho val
džios šalininkus.

Per riaušes iškriko seimo 
posėdis.

BELAISVIAI KORĖJOS 
LIAUDININKAI SUČIUPO 
AMERIKOS GENEROLĄ
Amerikiniai lakūnai visiškai 
sudegino Šiaur. Korėjos miestą

Korėja. — Komunistiniai 
belaisviai Kodže saloje tre
čiadienį suėmė , amerikonų 
generolą Francis T. Dodd’ą, 
kada jis. atėjo prie stovy
klos vartų ])asikalbčti su 
belaisviais oficieriais.

Belaisviai buvo sučiupę ir 
kitą amerikonų oficierių,

nelaisvėn
gen. Dodd, tos stovyklos 
viršininkas, parašė prane
šimą, kad belaisviai, Šiau
rinės Korėjos liaudininkai

Dar ne laikas, vartot Tarto 
Įstatymą prieš aliejaus 
streikierius, sako Truman

Washington. — Preziden
tas Trumanas sakė,, dar per 
ankstį būtų vartot Tafto- 
Hartley’o įstatymą prieš 
streikuojanč i u s aliejaus - 
gazolino darbininkus.

Vienas pirmųjų to įstaty
mo įnagių — tai teismo in
džio nkšinas, 
piant grįžti darban 
pertraukos dirbti per 
dienų.

baustinai He
ir be 

80.

Kiek nuostoliu padaryta 
Korėjos liaudininkams

Washington. — Kariniai 
valdininkai skelbia, kad 
amerikonai ir jų talkinin
kai iki šiol užmušė, sužei
dė bei nelaisvėn paėmė vi
so 1,683,545 šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir jų padė
jėjus kinus;

(Amerikonai laikosi to
kios' taisyklės -— skaityt 
bent 10 kartu didesniais 
liaudininkų nuostolius, nėr 
gu “Jungtinių Tautų.”!,

Milijonas pietinių 
i korėjiečių badauja

Pusan, Korėja. — Milijo
nas žmonių badauja Pieti
nėje Korėjoje, už kurios 
tautininkus Amerika ka
riauja.

Milijonas pietinių korėjie
čių “minta tiktai žolių šak
nimis. ir medžių žievėmis,” 
mėgindami gyvybę palaiky
ti, kaip rašo Associated 
Press, a m e r i k inė žinių 
agentūra.

Juos badau įstūmė per-, 
nykščias nederlius - saus
ra ir karas.

Graikai demonstruoja 
prieš Angliją; reikalauja 
sugrąžint Cyprusą

Athena i, Graikija. — 20 
tūkstančių graikų demon
stravo, reikalaudami, kad 
Anglija sugrąžintų Graiki
ją! Cyprus salą.

Demonstrantai metėsi link 
anglų ambasados, bet mo
bilizuota policija juos atrė
mė. Sužeidė 9 žmones..

ir kinai, žmoniškai su juo 
elgiasi.

Amerikiniu fronto ko
ma ndieriai įsakė “panaudot 

priverst komunistus paleist 
gen. Dodda.”

Jau pirmiau įvyko du be
laisvių' maištai, vasario mė
nesį. Tada sušaudyta 90 
belaisvių; žuvo ir vienas 
amerikonas. ,

jankiu lėktuvai 
SUPLEŠKINO VISA 
ISTORINI MIESTĄ *■ *■

Korėja. — Amerikiniai 
bombonešiai per dieną bom
bardavo senovini istorini 
miestą Suan, šiaurinėje 
Korėjoje, ir numetė į jį 12 
tūkstančių galionų liepsno
jančio napalmo, gazolino 
drebučiu. Taip ir supleš
kino miestą, kad visus iki 
vienam jo namus pavertė 
griuvėsiais bei degėsiais., 
daugiau kai dviejų ketvir
tainių mylių plote.

Amerikonai sako, šiauri
niai Korėjos liaudininkai 
buvo susikrovę ten didelius 
kiekius ginklų bei amunici
jos. Todėl jie padarė toki, 
didžiausią iki šiol oro žygi.

United Press lėktuvinis 
korespondentas, tačiau, ra
šo, “pirm atakos Suan at
rodė ramus senovinis mies-

Vakarą Europos atomistai 
žada išvien dirbti

Paryžius. — Vienuolika 
vakarinės Europos kraštų 
planuoja įsteigti tarptauti
nę laboratoriją, kurioje jų 
mokslininkai išvien dary
sią atominius bandymus, 
sakė prof. Pierre Auger, 
direktorius Jungtinių Tau
tu kultūrinio skyriaus. < <✓

Japonų atstovas Amerikai— 
karinis nusikaltėlis

Tokio. — Japonijos prem
jeras Šigeru Yošida pasky
rė z Ei kičį A rakį ambasado
riui Jungtinėms Vaisti-' 
joms

Araki, pirmininkas Tokio 
Elektros kompanijos, yra 
vienas kariniu nusikaltėlių. 
Už tai jam buvo atimtos pi
lietinės teisės po Antrojo 
pasaulinio karo. Bet 1950 
metais, pagal generolo Mac- 
Arthuro patvarkymą, buvo 
sugrąžintos. Arakiuį visos 
teisės kaip “garbingam” pi
liečiui.

Koreja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sakė, kad 
gegužės 8 d. numušė 4 Ame
rikos lėktuvus.

Tokio. — Naujas žemės 
drebėjimas Japonijoj pra
žudė vieną žmogų.
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Kultūros klestėjimas
<s> Lietuvoje

Iš SDKLSPD 40 metų 
sukaktuvių paminėjimo

jaunos, nuo 12 iki 19 metų 
amžiaus.

Ta grupė iš 4 vaikinų ir 
8 mergaičių pašoko “Len
ciūgėlį” ir “Žiogelį.” Jiems 
piano - akordionu grojo J. 
Januška.

Publikai, kai]) šokėjai, taip

vienijimu Lietuvių Ameri
koje, bet dėl kokių tai kliū
čių nebuvę įmanoma to įgy
vendinti. •

Toliau savo kalboje Vi
drukas pažymėjo, kad drau
gija, apart pašalpos na
riams, yra sušelpusi kai ku
riuos ir pašalinius lietuvius. 
Nekuriuos net nuo depor
tacijos. išgelbėjusi. Tai buvę 
krizio laiku.

Toliau Vidrukas dar' pa
minėjo, kad iš senųjų drau
gijos narių, kurie šiame pa
minėjime dalyvauja, yra 
Povilas Jauniškis ir E. Gin- 
kuvienė. Jie esą nenuilsta
mi šios draugijos nariai, 
niekad neapleidžią parengi
mų bei susirinkimų. Tai se
niausi amžiumi, bet ištver
mingiausi nariai, draugiš
kiausi nariai ir verti visų 
pagarbos.

Pagaliau jis paaiškino, 
kad šiomis dienomis matęs 
spaudoje nesąmoningą pro
pagandą, būk Kanadoje esą 
rankiojami ir surašinėjami 
vardai ir pavardės tų žmo
nių, kurie priklauso prie 
šios draugijos, ir užregis
truojami kaip “komunist
ai.” Tokia propaganda, pa
reiškė Vidrukas, yra labai 
kvaila, nes ši pašalpinė 
draugija nėra slapta. Kas- 
mte esą priduodami val
džiai finansiniai ir kitOki 
pranešimai.

Jo manymu, tie rašytojai 
su tokia melaginga propa
ganda bando naujuosius lie
tuvius pabauginti, kad nu
statyti juos prieš draugiją. 
Bet draugijoj esą keletas 
naujų lietuvių, kurie gali 
kitiems pasakyti, kas. šioje 
draugijoje dedasi.

Baigdamas savo kalbą, 
Vidrukas paaiškino, kad 
dabar, 40 metų sukaktuvių 
metu, yra proga tapti šios 
draugijos nariais prieina- 
miausiomis sąlygomis, ka
dangi asmenys iki 40 metų 
priimami be įstojimo mo
kesčio, o nuo 40 iki 50—su 
puse įstojimo mokesčio.

Pasidžiaugdamas, kad 'šį 
paminėjimą atliekame Win
nipego Lietuvių Klubo nuo
savoje svetainėje, Vidrukas 
paaiškino susirin k u s i e m, 
kad winnipegieciai šią sve-

WINNIPEG.—Balandžio 
20 dieną, Winnipego Lietu
vių Klubo svetainėje, atsi
buvo Sūnų ir Dukterų Ka
nados Lietuvių Savitarpi
nės Pašalpos Draugijos St. 
Boniface - Winnipego kuo
pos (7-tos) surengtas jubi
liejinis koncertas paminėji
mui draugijos 40 metų su
kaktuvių.

Koncertą atidarė ir visą 
koncerto tvarką vedė vie
nas iš naujai atvykusių lie
tuvių, buvęs Lietuvos ka
riuomenės kapitonas p. Pra
nas Matulionis. Atidaręs 
koncertą, p. Matulionis pir
miausia paaiškino, kad esa
mieji rekordai rodą, kad 
1911 metais čia buvusi su
kurta Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto var
do lietuvių pašalpinė drau
gija. Po keleto metų ta 
draugija likusi pavadinta 
Winnipego Lietuvių Darbi
ninkų Pašalpinė Draugija. 
1936 metais ta draugija su
sivienijusi su Sūnų ir Duk
terų Draugija, kurios cen
tras randasi Toronte.

Kiek jis, p. Matulionis, 
esąs perskaitęs pirmųjų 
protoklų, tai iš jų supra
tęs, kad 1911 metais orga
nizavusieji pašalpinę drau
giją lietuviai buvę ne tiek 
mokinti, kaip vėliau, bei da
bar, bet kad jie numatę ta
da (1911 metais) reikalą ir 
suorganizavę patalpinę 
draugiją, tai, p. Matulionis 
pareiškė, tie senosios kar
tos lietuviai atlikę iškilmin
gesnį darbą, negu dabar su
važiavę mokyti žmonės kad 
atlieka.

Kaip šios draugijos win- 
nipegiečių kuopoje esamie
ji užrašai ir kiti doku
mentai rodą, tai draugijoje, 
kaip nuo įsikūrimo, taip ir 
dabar, politika nesanti va
rinėjama. Tik kiek metų 
atgal, vienu laikotarpiu, 
draugija buvusi į politiką 
paslydusi, bet neilgam. Ir 
todėl prie šios draugijos 
esą garbinga kiekvienam 
lietuviui priklausyti.

Dar keliais žodžiais api
būdinęs draugijos reikšmę, 
jos prakilnius darbus, dėl 
platesnio apibūdinimo pa
kvietė antros emigracijos, 
jau skaitomą senu kanadie
čiu, seną draugijos narį, 
daug dėl draugijos pasidar
bavusį Mykolą Vidruką.

M. Vidrukas perskaitė pa
vardes visų tų lietuvių, ku
rie 1911 metais sukūrė Di-

1951 .metus mūsų respubli
kos aukštąsias, mokyklas 
baigė daugiau kaip 4,000 
žmonių—dvigubai daugiau, 
negu per visus lietuvi ško-

Lietuvių tauta tik tarybų 
valdžios metais gavo visus 
galimumus vystyti savo 
kultūrą, nacionalinę savo 
forma, socialistinę savo tu- 
riniu. Lietuvoje veikia daug sios buržuazijos viešpata- 
mokslo ir kultūros įstaigų, 
kuriu buržuaziniais laikais 
visiškai nebuvo; neišmatuo
jamai išaugo mokyklų tin
klas. Niekuomet Lietuvoje 
nebuvo leidžiama lietuvių 
kalba tiek knygų ir laik
raščių, kiek jų leidžiama 
dabar.

Tiktai tarybinės santvar
kos metais išsipildė sena 
priešakinių Lietuvos moks
lininkų' svajonė — sukurta 
Liėtuvos Mokslų akademi
ja. > '• Lietuvos Mokslų aka
demija virto didžiule moks- 
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tarybinės armijos baigė paimti paskutinę ir stipriausią 
Vokietijos nacių tvirtumą—Berlyną.

Berlyne glūdėjo Hitlerio viltys. Berlynas buvo ap
ginkluotas, buvo įtvirtintas labiau, negu kuris kitas 
miestas. Hitleris net ir taip galvojo: jeigu Berlynas ir 
žlugs, tegu jį paima amerikiečiai ir anglai, bet tik jau

gai prieš veik ketverius metus buvo užpuolęs.
Tačiau visos nacių viltys žlugo, kai tarybinė (pirmiau 

Raudonoji) armija, vadovaujama Žukovo, suėmė 'Ber
lyną į savo, reples, apsupo jį ir be pasigailėjimo sutaškė 
viską, kas priešinosi, kas ryžosi pastoti jai kelią.

> Berlyno paėmimas pasiliks pasaulio istorijoje pačiu 
didžiausiu, pačiu ryškiausiu militariniu žygiu.

Ir tai atliko toji armija, kurią prieš ketverius metus 
Hitleris ir jo propagandistai net neskaitė armija, o tik 
nelavintų, nemokytų, beginklių žmonių mase!

Berlyno paėmimas tarytum sakyte sako kiek vienam: i 
kas drįs socialistinį kraštą, Tarybų Sąjungą, pi lti atei-
tyj, susilauks to, ko susilaukė Berlynas.

SUMUŠTA, nacių Vokietija turėjo oficialiai pripažin
ti, kad ji sumušta. - Josios karo vadovai pirmiau besą
lyginiai pasidavė Amerikai ir josios talkininkams, o vė-. 
liau—Tarybų Sąjungai. Tarybų Sąjungai ppsidavimp, 
.oficialės ceremonijos buvo atliktos tik ką nugalėtame 

. Berlyne, apgriautų pastatų šešėlyj.
Na, ir po to praėjo septyneri metai. . .i i ; • : •
Vokietija padalinta į dvi dalis: Rytų ir Vakarų, Ber

lynas.,—ilgametė Vokietijos sostinė,—padalinta į zonas, 
yra kontrolėje Tarybų Sąjungos ir anglo-saksų. **

Visa tai įvyko, kaip buvo sutarta Jaltos konferencijoje.
Rytinė Vokietija tapo nunacinta, sudemokratinta. • • 
Vakarinėje Vokietijoje nacizmas ir bendrai ultra-na- 

eionalizmas buvo paliktas ir jis, remiamas, talkininkų, 
tebesiautėja. Tik šiomis dienomis Vakarų Vokietijos 
valdžia, kurią sudaro aršūs demokratijos priešai, ofici
aliai priėmė savo himnu “Deutschland ueber Alles” 
(Vokietija viršum visko). Tai kaizerinis himnas, tai 
imperialistinis himnas, kuris liudija apie nešvankią poli
tinę padėtį Vakarų Vokietijoje.

PO SEPTYNERIŲ METŲ mūsų krašto vyriausybė 
pasiryžo atgaivinti nacių armiją ir ją įtraukti į Vakarų 
Europos armiją karui prieš Tarybų Sąjungą.

Pamirštas Potsdamas, kuriame buvo sutarta visą 
Vokietiją nunacinti ir sudemokratinti.
•'Tarybų Sąjunga išstoja su savo planu: ji siūlo, kad 

Visa Vokietija būtų apvienyta, kad ji būtų nepriklauso
ma, kad iš jos būtų ištrauktos okupacinės, armijos; kąd 
Vokietija būtų neutrali, demokratinė šalis.
■■■ Dėl to šiandien tarp Rytų ir Vakarų dar vis tebeina 
“apsimainymai notomis..” Tačiau pąčioje Vokietijoje,— 
tiek Rytų,' tiek Vakarų,—žmonės vis atviriau ir griež
čiau pasisako už tarybinį siūlymą.

Blaiviau galvoją vokiečiai juk dar nepamiršo to, kas 
'prieš septynerius metus buvo atsitikę su Berlynu. Jie 
labai gerai’supranta, kad, jeigu Vakarų imperialistams 
pavyktų sukurti Vakarų Vokietijoje naują nacių ar
miją, ją apginkluoti ir užleisti ant Tarybų Sąjungos, 
tai Vakarų Vokietija neišvengiamai susilauktų to p^-' 
ties, ko 1045 m. gegužės mėnesio pradžioje susilaukė 
Berlynas! ' .

Pagaliau, Vakarų Vokietijos žmonės žino ii- supranta 
tai: jeigu šiandien Vakarų imperialistams pavyktų pra
dėti karą prieš Tarybų Sąjungą ir tame kare naudoti 
Vakarų Vokietiją, tai vokiečiams pirmiausiai tektų ko
voti prieš vokiečius, gyvenančius rytinėje Elbos pusėje.

• * Visiems, galvojantiems vokiečiams dar labai gerai 
prisimena 1945 metų pavasaris. Jie dar negalėjo pa
miršti tos narsos, sumanumo ir galybės, kurią tuomet 
parodė tarybinė armija.

Šis faktas, be abejojimo, daugelį vokiečių, norinčių 
matyti savo kraštą laimingą, verčia pasisakyti už ta
rybinį siūlymą, už tarybinės vyriausybės notoje išdės
tytus punktus.

kAip bebūtų, praė jus septyneriems metams po na
cių Vokietijos sužlugimo, nugalėjimo, tenka daryti viską, 
kad juo greičiau būtų su tuo kraštu pasirašyta taikos 
sutartis, neįtraukiant to krašto į jokį tautų bloką.

, Vokietija turėtų būti nepriklausoma, demokratinė 
valstybė.

' Kai Vokietijos reikalai bus išspręsti teigiamai, tai 
savaime išsispręs ir Austrijos reikalas. Beje, tai užti- 
.ki-ins taikos pastovumą, tai užtikrins ramesnį, saugesnį 
Vokietijos kaimynams, — ypatingai Francūzijai, —- gy
venimą.

vimo 20 metų.
Tarybų valdžios metais 

nepaprastai išaugo 
ros - švietimo įstaigų tin- 

Į klas. Šiuo metu respubliko
je yra 3,200 klubų-skaity- 
klų, 135 kultūros namai, 
767 bibliotekos, 35 kultūros 
bei poilsio parkai. Žymiai 
padidėjo kraštotyros mu
ziejų skaičius. Prie kultū
ros namų, kaimų klubų- 
skaityklų, prie įmonių klu
bų ir mokyklose plačiai iš
sivystė meninė saviveikla.

Žymiai išaugo kino teatrų 
tinklas. Dabartiniu metu 
respublikoje veikia 302 vals
tybinio kinų tinklo kinai, iš

kultu-

jaučia 13 institutų su pui
kiai įrengtomis laboratori
jomis, bibliotekomis, muzie-; ju 220 — kaimu vietovėse. • • L L

į Buržuazinėje Lietuvoje iš 
viso tebuvo 66 kinai. Per 
6 pokarinius metus kaimiš
kasis kinų tinklas padidėjo 
10 kartu, miestiškasis — 
dvigubai. Tarybinis kinas 
atėjo į tolimiausius Lietu
vos kaimus, kur buržuazi
jos viešpatavimo metais 
gyventojai niekuomet nebu
vo matę kino paveikslo.

Respublikos leidyklos, per 
1945-1951 metus išleido 3,- 

,843 knygų pavadinimus ben
dru tiražu — 44 milijonai 
egzempliorių. Nepaprastai 
plačiai išsivystė periodinė 
įspaudą. Šiuo metu . Lietu
voje leidžiami 7 respubliki
niai 1 laikraščiai ir 8 žurna
lai. Sričių centruose—Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose eina sritiniai 
laikraščiai, kiekviename ra
jone — rajoninis laikraštis..

Tarybų Lietuvos teatrai 
sukūrė eilę vertingų meno 
atžvilgiu spektaklių, tame 
tarpe ir iš lietuvių drama
turgų veikalų. Keliant liau
dies muzikinę kultūrą dide
lį vaidmenį vaidina muziki
niai kolektyvai: Lietuvos 
TSR Valstybinis dainų ir 
šokių ansamblis ir Valsty
binė filharmonija.

Didelis dėmesys skiriamas 
fiziškam auklėjimui ir spor
tui. Įsteigtos sporto drau
gijos “Žalgiris,” “Dinamo,” 
“Spartakas,” “-Darbo rezer
vai,’ studentų sporto drau
gijos prie aukštųjų moky
klų, šachmatų klubai. 1951 
metais suorganizuota lais
vanoriškoji kolūkiečių spor
to draugija “Kolūkietis.” 
Per trumpą laiką ji savo 
gretose subūrė daugiau 
kaip 40 tūkstančių kolūki
nio jaunimo. Kaimo jauni
mas entuziastiškai spor
tuoja.

Dideli yra lietuvių tau
tos laimėjimai ir kultūrinės 
statybos srityje.

K. Preikšas

• jais.. ; •
Vyriausybė skiria didelį 

dėmesį liaudies švietimui. 
Žymiai išaugo bendrojo la
vinimo mokyklų tinklas, jų 
dabar 3,802. Jų tarpe 750 
septynmečių ir 210 viduri
nių. Tas augimas ypatin
gai vaizdžiai matyti palygi
nus jį su 1939 metais, kuo
met progimnazijų tebuvo 
tik '27 ir vidurinių moky
klų (gimnazijų)—69. Šiais 
mokslo metais. respublikos 
bendrojo lavinimo mokyklo
se mokosi daugiau kaip 411 
tūkstančių moksleivių.

Įvykdytasis visuotinis 
s e p t y nmetis apmokymas 
mūsų respublikoje yra. vie
nas ’svarbiausių pasiekimų 
švietimo Srityje. Dabar be
veik kiekviename . kolūkyje 
yra mokykla. Daugiau kaip 
pusė vidurinių mokyklų ir 
90 proc. :septynmečių mo
kyklų taip pat'yra kaimų, 
vietovėse.'' ’

Didelis, dėmesys skiria
mas suaugusių mokykloms.. 
Buržuazinėje . Lietuvoje tų 
mokyklų beveik nebuvo, o 
Tarybų Lietuvoje šiuo me
tu veikia 63 suaugusių mo
kyklos, 45 darbo jaunimo 
mokyklos ir 94 valstiečių 
jaunimo mokyklos, kuriose 
pereitais mokslo metais mo
kėsi ' apie 15 '. tūkstančių 
žmonių. . .
- Didelis darbas dirbamas 
mokytojų kadrų parengimo 
srityje. Šiais mokslo me
tais pradinėse, septynmetė
se ir vidurinėse mokyklose 
dirba 17,978 mokytojai. Tai 
vra du su viršum kartu v v

daugiau, negu mokytojų 
buvo buržuazinėje Lietuvo
je. Mokytojų kadrams pa
sitobulinti sukurtas Respu
blikinis,' mokytojų kvalifika
cijos kėlimo institutas ir 
neakivaizdinio apmo k y m o i 
skyriai. Vilniaus pedagogi
niame institute, Šiaulių mo
kytojų institute, K a u n o, 
Klaipėdos, . Panevėžio mo
kytojų seminarijose. Nau
jus kvalifikuotus pedagogus 
respublikoje rengia 10 mo
kytojų seminarijų, 3 moky
tojų institutai, Vilniaus pe
dagoginis institutas. Juose 
mokosi 4,599 žmonės. Ne
akivaizdiniu būdu mokosi 
3,800 žmonių.

Žymius laimėjimus pasie
kė aukštasis mokslas, šiuo 
metu trylikoje Lietuvos 
aukštųjų mokyklų mokosi 
beveik 4 kartus daugiau 
studentų, neg jų buvo 1'939 
metais. Visu savo darbu, 
tame tarpe moksline tiria
mąja veikla, aukštosios mo
kyklos yra glaudžiai susi- 
rišusios su liaudies ūkiu, su 
kultūros vystymusi, su so
cialistine statyba. Per 1045-

čio Vytauto P a š a 1 p i n ę 
Draugiją, ir nurodė, ku
riais metais ir kokiais var
dais ta draugija vadinosi 
iki susivienijo su Sūnų ir 

■ Dukterų Draugija, gauda
ma 7-tos kuopos vardą.

M. Vidrukas. nurodė, kad 
vienu tarpu ta draugija 
bandė susivienyti su Susi-

Mokesčiy agentai Andres Saldana ir William B. Carnes. 
Jie liudijo, kad buvęs mokesčiu komisionierius J.’ D. 
Nunan Jr. nuo 1944-ty iki 1945 turėjo $176,000 Įplau
kų, kurių nepaminėjo savo mokesčių formų išpildyme.

Ji plojimais reikalavo, k^| 
vėl pašoktų, ką jie ir pa
dare.

Ponų Juškų sūnus, apie 
8 metų amžiaus berniukas, 
gražiai pagrojo piano-akor- 
dionu. Buvo iššauktas an
tru kartu.

Ponų Bartninkų dukrelė, 
apie 7 metų mergaitė, taip 
pat pagrojo piano-akordio- 
nu, kuri publikos buvo pri
imta labai karštai.

Broliukai Beniušiukai
Iškišęs pro uždangą gal

vą pirmininkas Matulionis 
pranešė, kad dabar pasiro
dys broliukai - Beniušiukai. 
Jie pagrosią, pašoksią ir 
padainuosią, tikrą “show” 
pa rodysią.

Pasirodo tie du broliu
kai, Charles — 10 metų ir 
Brian—7 metų. Abudu su
tartinai smuikomis gražiai 
pagrojo porą “klasikų.” Ba- 
yo du kartu iššaukti. 7

Antru sykiu, kai visi lau
kė išeinant pašokti, tik 
vienas — Charles — teišėjo 
ir paskambino pianu. Irgi 
buvo iššauktas antru kar
tu.

Pirmininkas, iškišęs gal
vą pro uždangą, atsiprašo, 
kad “pamelavo,” sakyda
mas, jog Beniušiukai šoks. 
Bet, girdi, dabar, tai tikrai 
išeis pašokti ar padainuoti. 
Trečiu kartu jie sutartinai 
padainavo angliškai “The 
Lamb.” Jiems akompanavo 
p. Šapoga.

Pertraukos metu broliu
kai Beniušiukai keliems 
pažįstamiems pasiūlė lųnfcti 
tikietus į Playhouse tea
trą, kur balandžio 28 die
ną jie dainuosią. Mat, Be
niušiukai dainuoja su Win
nipego Berniukų Choru ir 
tik kelios savaitės atgal, lai
ke festivalio Winnipego au
ditorijoj, jie išėjo laimėto
jais.

Piršlybos
Po pertraukos buvo per

statytas vaizdelis “Piršly
bos.” Čia reikia atiduoti di
delį kreditą “ponui” Vincui 
Lepeškai. Mat, jis labai 
daug “pono” rolių vaidino.

i

-1

tainę įsigijo su šios pašai- jįs yra antrosios emigraci- 
pinės draugijos pilniausia j0St 
parama.

Scena
M. Vidrukui užbaigus kal

bėti, vakaro vedėjas P. Ma
tulionis atidarė sceną.

Emilija Lepeškaitė pagro
jo smuiką, o jai akompana
vo vietinės lietuvių parapi
jos vargonininkas p. Šapo
ga.

Ponas Šapoga, kaili teko 
girdėti, Lietuvoje baigęs 
muzikos konservatoriją ir 
buvęs kariuomenėje kapito
nu. Čia, Winnipege, jis kai 
kuriems lietuvių vaikams 
duodąs piano bei piano - 
akordiono pamokas.

Izabelė Lepeškaitė (kuri 
dabar mokytojauja vienoj 
provincijos ' mokykloj), E- 
milijos sesutė, irgi gražiai 
pagrojo smuiką, taip pat p. 
Šauogai akompanuojant.

Kaip Emilija, taip ir Iza
belė, buvo iššauktos, po du 
kartu.

Tautiškuose šokiuose da
lyvavo 4 nauji lietuviai: 
Lukoševičius,. Diliūnas, Pus- 
kenis ir Racevičius. Su jais 
šoko 5 naujos lietuvaitės, 
šmaižytė, Strikaitė, Dargu- 
žaitė, M y kai aus kaitė ir 
Rutkauskaitė, ir trys čia gi
musios, Pranevičiūtė, Za- 
vadzkaitė ir Daubaraitė. 
Visos mergaitės gražios ir 

. .................................................--- - —....

Ir kada jis -aptingo 
“ponu” būti, tai ėmėsi savo 
dukteris raginti, kad jos 
imtųsi vaidinti jo roles. Ir 
ką jūs manote? /

Atsidarius uždangai, ant^ 
scenos išeina aukštas lamas 
“ponas” su ilgais ūsais. Tai 
mokytoja Izabelė Lepeškai- 
tė, į “poną” pasirėdžiusį. O 
jos jaunesnioji sesutė Emi
lija buvo apsirengusi į “jau
nikaitį,” “pono” sūnų. O 
Anelė Kazokaitė, tik keli 
mėnesiai iš Vancouverio at
važiavusi ir dirbanti rašti
nėj, apsirengusi panele.

Ir kai tos piršlybos pra
sidėjo, tai buvo daug juoko, 
kad juokėmės su ašaromis. 
Kai ome derėtis dėl pasa
gos ,tai neapleido nei “šu
nų lojimo.”

Reikia pasakyti, kad tą 
veikalėlį lietuviškai parašė 
pati mokytoja Izabelė Le- 
peškaitė.

Sufleriavo Edmondas Kos- 
-kZiuskas.
f Kaip matote, koncertas 
buvo gana gyvas ir prakil
nus, tikroje broliškoje vie
nybėje.

Malonu priminti, kad bu
vo ir svečių; ponia Uiauk^y ‘ 
vičienė, iš MacGregor; 
n ai Mykalajūnai, iš Stough- 
tono, Sask., kur jie turi 
viešbutį.

Visų Draugas
2 pusi.—Laisvė (Liberty)-jseštadien., Gegužės-May 10, 1952 I *
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Kaip dainininkas M. Petrauskas 
koncertuirengdavosi

kurias dai-
išleido Co

diapazonas

ne-

ne-

I.
Mikas Petrauskas turėjo tvirtą tenoro 

balsą. Senesnioji lietuvių karta, lankiu- - 
si jo koncertus, gerai atmena, kaip Pet
rauskas dainuodavo. Jaunesnioji gi kar
ta, P-etrausko negirdėjusi nuo estrados, 
gali girdėti jį iš plokštelių, į 
nininkas įdainavo, ir kurias 
lumbia kompanija.

Petrausko balsas tvirtas, 
(skalė) ilgas, tačiau jis nebuvo užtenka
mai sidabringas, neturėjo to žavingumo, 
kokį turi, sakysime, Miko brolio, Kipro, 
gaisas.

Visa tai išėjo Amerikos lietuviams 
naudon, nes, jei Mikas būtų turėjęs to
kią balsinę gamtos dovaną, kokią turi 
Kipras, tai vargiai jis būtų į Ameriką 
atvykęs ir čia apsigyvenęs: jis būtų sto
jęs operon, kaip stojo Kipras, ir mes 
būtume jo Čia turėję. «r

Kaip jau buvo minėta, Mikas davė 
maža Amerikos lietuviams koncertų, 
čia gastroliavo prieš virš 40 metų, dai
nuodamas kur pakliuvo: puošniose salė-./ 
se ir saliūninėse, didelėse ir mažose. Jis 
pravėrė į koncertus duris kitiems mūsų 
dainininkams-solistams.
LT '

Ne visur jis buvo anuo metu maloniai, 
šiltai sutiktas. Būdavo net tokių atsiti- . 
kinių, kai koks nors nevalyvas drąsuolis, 
pytiausęs jo koncerto, į akis jam lepter- 
davo: kai aš išgeriu, galiu geriau už jus 
pagiedoti! Mikas to nepaisė, nes pažino 
mūsų žmones, matė jų kultūrinį lygį.

Prie savo koncerto Mikas rengdavosi 
labai rūpestingai. Ilgai repetuodavo dai
nas, taikomas ^koncerto repertuaran, ir 
žiūrėdavo, kad pats būtų gerai nusitei
kęs fiziškai. Prieš išėjimą į estradą jis 
visuomet buvo nervingas, susijaudinęs. 
Ir tai būdavo, kaip jis pats prisipažino, 
prieš kiekvieną koncertą, nežiūrint, ar 
jis buvo mažas ar didelis.

— Solisto pareiga, yra labai atsakin
ga, — sakydavo jis.

Yra dainininkų, kuriems išstojimas 
estradon—“vienas juokas.” Tokius Mi
kas pašiepdavo, sakydamas, jog tai nėra 
juokas; juokas tik tame, kad tūli sitai.p 
galvoja.

Y(ra dainininkų, kurie, prieš išstoda
mi estradon, pasidrąsina gal čierkele, 

cigaretu, gal kokia nors pilele, bet 
to nedarė. Jis nerūkė, jis negėrė; 

jis netikėjo jokia artificiale priemone 
drasai ieškoti.

Koncertą bei kitokią kultūrinę pramo
gą Petrauskas skaitė šventa. Jis norėjo, 
kad dainininkas, eidamas dainuoti, būtų 
rūpestingai pasiruošęs; jis norėjo, kad 
publika, susirinkusi dainininko pasi
klausyti, būtų šventiškai nusiteikusi.

Jis troško, kad kiekvienas solistas bū
tų priimtas kultūriškai, dėl to jam ne
patikdavo net ir tai. jei į koncertą mo
tina atsiveda mažučius, kurie, neišven
giamai, programos metu padaro “tru- 
belių.”

Mikas daug dėmesio kreipė į reper
tuarą: jame privaląs būti tikslus balan
sas, sakydavo jis. Negalima tenkintis 
tik “papliauškomis,” — būtinai reikia 
duoti ir rimtų, klasikinių numerių.

— Ne visi klausytojai sunkesnį nu
merį įvertins; kitiems jis gal atrodys 
net beverčiu, tačiau būtinai reikia žmo
nėms duoti klasikinės muzikos, nes kaip
gi jie išmoks ją įvertinti, jei mes, kurie 
suprantame, nestosime talkon? — pata
rė Petrauskas.

Ir(dainininkas to principo visuomet 

x Petrauskas dėjo pastangų, kad visuo
se jo koncertuose pasirodytų naujų ta
lentų, jaunų dainininkų, besimokinan- 
Čh] muzikų.

II.
Prisimęna man Miko Petrausko kon-

dirbo

d. Petrauskas,

Carnegie Hall, 
dar galima. Ta-

certas, įvykęs prieš virš 30 metų 
lyne.

Tuomet šitų žodžių rašytojas 
Laisvėje ir Petrauskas prašė, kad lais- 
viečiai padėtų koncertą suruošti.

Tuometinis redaktorius Vincas Paukš
tys sutiko, kad aš įeičiau į komitetą kon
certui rengti.

1919 m. gruodžio 1 
tarp.kitko, rašė man:

“Norėjau n ūsam dy t 
bet pasirodė, kad nėra 
po paimta McCaddin Hali ant sausio 17 
dienos, subatvakaris .. .”

McCaddin Hali kadaise Brooklyne bu
vo labai populiari lietuviuose salė: apšti 
ir patogi; ten įvykdavo nemaža progre
syvių lietuvių parengimų.

Petrauskas prašė, kad mes čia kon
certui rengti sudarytume specialę tary
bą ar komitetą. Tarp kitų, jis siūlė, kad 

^pitetan įeitų V. K. Račkauskas, 
Bįš” redaktorius, Bush-Bučins- 
nTu miręs), “Vienybės” redakto- 
?ijus Norkus ir šitų žodžių rašyto-

kas 
rius 
jas.

Dabar neatsimenu visų, kurie įėjo 
koncertui rengti komitetan; atsimenu 
tik tiek, kad jame buvo Bush-Bučinskas, 
Rojus židžiūnas ir aš.

“Žinau,” rašė toliau Petrauskas, “kad 
‘Laisvė’ koncertą parems, kaip visuo
met, nes V. Paukštys tam yra, palankus. 
Patarkit,‘.kas, manot,-būtų gerai kon
certo pasekmingumui? Pirmą kartą 
Brooklyne sudainuosiu ‘Kalvį’!”

“Kalvis” buvo vienas patraukįan- 
čiausių į koncertą numerių! “Kalviui” 
žodžius, juk, parašė pirmas lietuvių tau
tos proletarinis-revoliucinis poetas Ju
lius Jahonis 
darbai 
visuomenei tuomet jau buvo žinomi. Ir 
štai, pats kompozitorius, apvilkęs “Kal- 
vųį” muzika, pirmą kartą jį dainuos 
1920. metų sausio 17 dieną Brooklyne! 
Mes apie tai rašėme ir Laisvėje.

O kai dėl to, ką jis turėtų kviesti savo 
koncertan dainuoti, M. Petrauskas rašė 
man laiškelį, pas mane dar užsi likusį, 
kurį skelbiu ištisai:

South Boston, Mass.
17 gruodžio, 1919 

Mylimas p. R. Mizara:—
Ar Jūs pats sutiksite mano kon

certe ką nors sudainuot ir, jeigu su
tiksit, tai ką? Prie to prašau pasa
kyt, kuriomis sąlygomis dainuotu
me!? Kviečiau dainuot ir P. Ketvir
tį, — ar jis galės apsiimti, laukiu 
jo atsakymo. Kviečiau skambint 
pianą p. Laurą Karužiūtę. Ar eina 
akompanuot p. Pėsčia ir ar geras 
akompaniatorius ?

Rašysiu laiškus pp. Menkeliūnai- 
tei ir Aušriutei, kviečiant jas daly- 
vaut 17 sausio.

Šiandien “sūdna diena,” bet nieko 
dar danguje nesidaro, tur būt ar- 
kaniolas su trimitu kur nors susnū
do dangaus saliūno kampelyje.

Jūsų
M. Petrauskas. ’

Kaip matome, Petrauskas, akstinda- 
mas jaunus žmones mokytis, lavintis, 
teikia jiems ir pagarbos. Kviesdamas 
dainuoti, jis net klausia, “kuriomis są
lygomis dainuotume!?” Kiekvienam jau
nam, besimokinančiam dainavimo žmo
gui geriausias atlyginimas buvo tas, kad 
jis ar ji dainuoja solo M. Petrąusko 
koncerte, sykiu su juo! Nors tuomet aš 
dar nebuvau dainavimo “numetęs,”— 
dainavau Niujorko Metropolitan Operos 
Chore, — tačiau nuo teikiamos garbės 
atsisakiau, bet apsiėmiau koncerte pir- 

. mininkauti.
P. Ketvirtis turėjo gerą baritoną ir 

jau aukštai pralavintą. Ketvirtis — tai 
Antanas Vadapalas, neužilgo po to iš-

(Vaidylos Ainis), kurio 
progresyvei Amerikos lietuvių 

vykęs į Tarybų Sąjungą ir 1945 metais 
grįžęs į Vilnių, kur jis ir šiandien tebe
gyvena ir tebedirba. Jis, neatmenu prie
žasčių, koncerte nedainavo.

Laura Karužiūtė buvo gera pianistė, 
vėliau išvykusi į Lietuvą. Aušriūtė jau 
mirusi.

Pėsčia — žymus dainavimo profeso
rius, pas kurį mokėsi Jonas Butėnas ir 
kiti lietuviai dainininkai.

° Menkeliūnaitė, kaip žinia, šiuo metu
- gyvena Milane; ji buvo apsiėmusi Pet

rausko koncerte dainuoti, bet susirgo, 
tai ir nedainavo.

III.
Koncertas.

McCaddin salė buvo aklinai pilna žmo-’ 
nių. Niekad pirmiau ir niekad po to M. 
Petrauskas tokio sėkmingo, tokio didelio 
koncerto Brooklyne nebuvo turėjęs!

Be Petrausko, programoje dalyvavo: 
dainininkė Marijona Karužiūtė, jos se
suo, pianistė Laura Karužiūtė, P. Jur- 
geliūtė, A. Aušriūtė, J. Žiūronas ir jau
nas smuikininkas J. Prūselaitis. Pianu 
palydėjo P. Čiurlionis.

Man esant už kulisų, stebėjau M. Pet
rauską. Jis, kaip ir visuomet, prieš iš
eidamas estradon dainuoti, buvo nervuo- 
tas. Su juo kalbi ir matai, kad jis gal
voja visai ką kitą; jo dėmesis, matyt, nu
kreiptas į tai, kas bus, kai jis atsistos 
prieš publiką!

Publika jį sutiko šiltai, o kai sudaina
vo ^Kalvį,” aplodismentams, rodėsi, 
bus galo!

Ir tai dainininką gerai nuteikė.
Čia paduodu koncerto aprašymą, 

pušį 1920 m. sausio 20 d. Laisvėje:
“Nebuvusiam koncerte sunku perduo

ti tą entuziazmą, tą publikos užsidegimo

ne-

til-

LMS News and Views
By MILDREt) STENSLER

THE STORY OF AIDO CHORUS
Forty years ago, a singing organiza

tion in Brooklyn was but a dream in the 
minds and the hearts of a few aspiring 
new Lithuanian-Americans. However, on 
August 29, 1912, the dream became a 
reality. . ...k, \

Led by such ardent first organizers as 
Viktoras Januška, and down through the 
years many other fine men and women 
who carried on the arduous behind the 
scene duties, Aido Chorus has been, and 
continues to be, one of the foremost and 
most beloved of progressive Lithuanian 
organizations. A

As its organizers made the chorus a 
strong-armed unit, so the teachers made 
it a vibrant singing unit. On display at 
our Auditorium during this Anniversa
ry celebration is one of the first photos 
taken of the Chorus back in the year 
1916. Sitting in the center of this fine 
new group of singers is the father and 
first teacher of Aido Chorus, the vene
rable and distinguished . L. Ereminas. 
The long professional beard and the 
kindly eyes bespeak of a learned and a 
tolerant man.

After Ereminas, there followed a 
number of other noted teachers — J. Bu
tėnas, Stankūnas, J. Velička, Prof. Ko- 
rikoro, Walter Žukas, Helen Retikevich, 
Bernice Shellan-Sukaskas, Aldona Ži
linskas-Anderson, George Kazakevich. 
Each teacher left the chorus with a 
wealth of new music and new experien
ces. Some of the teachers like-Žukas, He
len and Bernice wrote original music 
for their singers. Bernice Shellan wrote 
two operettas for Aidas, “SPARTA- 
CUS” and “TAMYLA,” but, above all, 
she foresaw the future and personally • 
trained her successors.

Aido Chorus, in its 40th anniversary 
Concert, has tried to recapture the nos
talgia of the past in remembering, the 
songs so well loved in the past. But also 
in not forgetting that the present be
longs to the future, they included in the 
concert some new arrangements and 
some new songs.

* * * x
• A TRIBUTE TO HARTFORD
The week-end of April 19 and 

found Laisves Chorus hosts to a large 
delegation o LMS’ers for their annual 
convention. It was a pleasure 
with our fellow-Connecticut 
Their enthusiastic hospitality 
deed heart-warming.

The LMS 3rd district 
members, the delegates from New York, 
New Jersey and Penn, the Aido Chorus 

*

20

to meet 
members, 
was • in-

committee

jausmų kibirkštį, aplodismentų teikimą, 
kokis buvo padarytas M. Petrauskui su
dainavus ‘Kalvį-! Žmonės neperstojo 
ploję per kokią dešimt minučių. Jie rei
kalavo artistą M. Petrauską pakartoti 
iš re'alio gyvenimo vaizdžiai nupieštą 
vaizdą, genialiai apvilktą muzika, ‘Kal
vį’! Tas ir buvo padaryta,
“Reikia žinoti, jog ‘Kalviui’ duota mu

zika ne tokia, kaip paprastoms daine
lėms, kur atsikartoja žodžiai, — ‘Kalvis’ 
panašus operų arijoms. Iš pradžios, (in
trodukcijoje) piano skambėjimas girdisi 
tartum kaltum: tin, tin, tin. Praside
dant “Pasitrauk, nekliudyk, juk matai, 
kad kalu...” eina stipryn grąsinančiu 
tonu. Piano akompanavimas padaro 
tartum dumplių pūtimą, ūžimą. Tačiau 
dainos pabaiga suteikia didžiausio įspū
džio. Čia kalvis jau pilnu balsu surin
ka: “Kai vargdieniai visi iš nagų jums 
išspruks... Pakalbėsim tada apie tai, 
ką kenčiau! Cha, cha, cha! Tada bus dar 
gražiau!...” -

“Kompozitoriau, duokite mums dau
giau tokių ‘Kalvių’! Jie darbo žmonėms 
patinka. Tokios dainos žadina darbinin
kų dvasią, nupiepia jų gyvenimą, įkve
pia supratimo, suteikia drąsos kovoje. 
Nūnai panašios dvasios muzika tik ir 
privalo daugiausiai vietos užimti mūsų 
koncertuose, teatruose...”

LMS VEIKLA

Pirmadienį. Mikas Petrauskas užėjo 
į Laisvės redakciją padėkoti už parėmi
mą jo koncerto.

Vincas Paukštys ir kiti mūsų sakėme: 
koncertas labai gražiai nusisekė. Po pau- 
zos M. Petrauskas pratarė:

—“Kalvis” jį pasekmingu padarė. 
“Kalvis”!...

Jis buvo teisus.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimas

Amerikos progresyviai lie
tuviai meno mėgėjai seniai 
beturėjome nacionalį suva
žiavimą. Kaip kam gal dėl 
to susidarė mintis, kad me
nininkų veikla yra pašliju
si. Bet tai]) nėra.

LMS grūpės — chorai ir 
teatro kolektyvai — ypatin
gai New Yorko, New Jer
sey, Rytinės Pennsylvani- 
jos, Naujosios Anglijos ir. 
Chicagos apylinkių lietuvių 
kolonijose šauniai veikia.

LMS 3-j j ir 2-j i apskritys 
jau penktais metais ruošia 
vasarinę atostogų mokyklą 
liepos. 6-20 dienom, Worces
ter, Mass. Centro komite
tui prašant, trečioji apskri
tis sutiko perleisti porą 
dienų mokyklos sąskaita 
nacionaliam menininkų su
važiavimui.

Taigi, šiuomi pranešame ; 
visiems LMS vienetams, 
chorams, dramos grupėms, 
moterų klubams, kitoms 
kultūrinėms organizacijoms 
Ir pavieniams nariams, kad 
nacionalinė LMS konferen
cija įvyks šių metų liepos 
12 ir 13 dienomis, meno mo
kyklos patalpose, Worces
ter, Mass.

Delegatų Rinkimas
Kiekviena LMS priklau

santi menininkų - kūltūrie- 
čių grupė tuojau privalo 
išrinkti pilną sąstatą dele
gatų. Būtų pageidautina, 
kur" tik galima, delegatais 
rinkti tokius narius, kurie 
galėtų dalyvauti ištisas dvi 
savaiti meno mokykloje. 
Užtikriname, sugrįžę namę 

keleriopai atsimokėtų

Rašytojai iš 
kalėjimo

Buvęs New Yorko valstijos Sing Sing 
kalėjimo užveizda Lawes viename susi
rinkime papasakojo apie kalinius seka
mai: <: i ‘

— Nuteisti ilgiems: metams kaliniai, ji - . .
ko ne visi ryžtasi rašyt iš praeities-atsi-i panaudodami. įgytą patyn- 

Pamėginę rašyt, kai kurie nią ugdymui menininkųminimus.
tampa gerais rašytojais. Kiti neturi pa
sisekimo, nes neišlaiko rašytojo ištver
mingumo (persistence).

Kąip šiuose laikuose, taip ir senoje 
praeityj, daug intelektualų yra ragavę 
kalėjimų. Walter Raleigh, būdamas ka
lėjime, parašė “History of thė World” 
(Pasaulio istoriją). John Bunyon para: 
šė kalėjime “Pilgrim Progress,” kuri bu
vo išversta į skirtingas kalbas ir milijo
nai egzempliorių paskleista. Rašė kalėji
me Eugene V. Debs, Leninas, Kapsukas 
ir daugelis, daugelis kitų žymių Janonių.

Prieš virš 250 metų, kai Richard Lo
velace buvo uždarytas Anglijos kalėji- 
man, jis parašė iš to kalėjimo savo pa
mylėtai merginai- eilėraštį. Ta poema da 
ir dabar plačiai žinoma ir mėgiama ang
liškai kalbančios visuomenės. Tos poe
mos lyrika skamba sekamai:

Stone walls do not a prison make, 
Nor iron bars a cage, - ’ . 
The spotless mind and innocent, 
Calls that a hermitage,
If I have freedom in my love,
And in my soul am free,
Angels alone that are above,
Enjoy such liberty.
Amerikos kalėjime būdamas O’Henry, 

tapo garsenybe rašytojų šeimoje. Rašyt 
jis pradėjo būdamas kalėjime. Jis rašė 
trumpas, bet vaizdžias noveles. Tos no
velės buvo išverstos į tuziną skirtingų 
kalbų ir milijonais egzempliorių išpla
tintos.

Da ir dabar"istorikai ir šiaip smalsuo
liai, važiuoja šimtus mylių pamatyt tų 
ganyklų (Texas valstijoj), kur O’Henry, 
jaunose dienose ganydavo gyvulių ban
dą. ' - ' Kazys Bevardis.

Dance Group, soloist Leon Yon i k and 
the special group who came up to per
form the little opera “Meilės Nuskriaus
ta,” all wish to extend to Laisves Chorus 
and the people of Hartford their thanks 
for a most wonderful reception. And 
especially so for their financial aid in 
starting off the Scholarship fund drive 
for the 5th LMS Summer Vacation 
School, at their own 25th Anniversary 
Concert.

Bouquets to a wonderful Chorus and to 
all the grand people up Conn. way.

l menininkų 
veiklos savo kolonijose.
Sveikinimai Suvažiavimui
Rinksite delegatus ar ne, 

dalyvausite nacionaliame 
s u v a ž i a v i me ar nv‘, visi 
LMS nariai turi teisę ir pri
vilegiją daryti pasiūlymus, 
patarimus, kritiką ir tt.

Delegatai ta viską galės 
priduoti suvažiavimui, kur 
kiekvienas patarimas, su
manymas, kritika bus rini
tai apsvarstyti.

Delegatų lėšas, kaip nu
sako mūsų konstitucija, ap
moka LMS vienetai, kurie 
juos siunčia. *Bet tokis di
delis ir svarbus nacionalis 
suvažiavimas, apart dele
gatų kelionės, sudaro ir 
daugiau visokių išlaidų. 
Dėl to išbalintieji -vienetai 
ir pavieniai LMS nariąi, 
siųsdami sveikinimus suva
žiavimui, turėtų paskirti 
dolerį-kitą aukų. Būkime 
tikri, kad kiekvienas centas 
bus garbingai sunaudotas 
plėtimui lietuvių liaudies 
meno išeivijoje.

Duokles
Vienu svarbiausiu punk

tu kiekvienos organizacijos 
egzistavime yra narių dud- ' 
klės — juo anksčiau pra
džioje metų jos sumoka
mos, tuo sveikiau organiza
cijai. Tada centralinis ko
mitetas gali tiksliau su
planuoti ateities darbuotę.

Gaila, kad nemaža LMS 
narių “pamiršo” pasimokėti 
duokles už praeitus metus. 
Pasiųsdami centrui narinę 
mokestį, pasimokėkite už 
abu metus — 1951-52.

Visais LMS reikalais., su
važiavimo klausimu, meni
nės literatūros užsakymus 
siųskite LMS Centrui: 
Lithuanian Fine Arts 
League, 3116 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

3 pusi.-Laisve (Liberty) -šešta d i en.» Gegužes-May 10, 1952



I ŽINIOS IS LENKIJOS

Lenkijos respublikos
Vyriausybes pareiškimas

kalteliai greta piktadarybių
Katynėje padarė šimtus pana-

t VARŠUVA, 11-29 d. —šian
dien Varšuvos radijas pranešė 
Šį Lenkijos vyriausybės pareis-j 
Limą:

Kelis mėnesius Amerikos 
propaganda stengiasi plačiai 
įspūdi vadinamosios “atsto
vų rūmų specialiosios komisi
jos Katynės klausimams” pa-j 
rodomuosius posėdžius, šio' 
farso inscenizavimas ir kam- I 
panijos, kurios provokaciniai } 
tikslai aiškūs, sukėlimas ry-j

šių nusikaltimų Lenkijos ir 
Tarybų Sąjungos žemėje. Ka
tynės nusikaltimas buvo gran
dis tos hitlerinės akcijos, kuri 
buvo nusibrėžusi sau tikslą fi
ziškai išnaikinti lenku tauta, 
kas buvo nuosekliai vykdoma 
okupacijos metu. Katynės nu
sikaltimas buvo darbas tų hit
lerinių žmogžudžių, kuriuos 
dabar amerikiečių valdžios or
ganai paleidžia iš .kalėjimų, 
priima i tarnybą ruošti naujų 
nusikaltimų prieš lenkų tautą

Šiom su juo, yra viena iš gran
džių bendrojoje Jungtinių 

\ Valstybių vyriausybės propa
gandinėje kampanijoje, su
darančioje agresyvaus ruoši- 
mosi karui dalį.

Už šios kampanijos kulisų 
stovi užkietėję neohitlerinių 

- revanšistinių siekimų kurstyto
jai, taikos, demokratijos ir 
lenkų tautos priešai — tokie, 
kaip p. Blisas Leinas, kuris, 
užimdamas Jungtinių Valsty
bių ambasadoriaus Varšuvoje 

. postą, nesvyruodamas , asme
niškai dalyvavo organizuojant 
prieš Lenkijos valstybę ir jos 
nepriklausomybę nukreiptus 
veiksmus, o grįžęs į Jungtines 
V a 1 s t ybes, specializuojasi 
skleisti niekšišką šmeižtą 
prieš Lenkiją ir Tarybų Sąjun
gą, panašiai, kaip “specialio
sios komisijos” narys p. O’- 
Konskis, kuris Antrojo pasau
linio karo metu buvo susijęs 
su hitlerine agentūra Jungti
nėse Valstybėse.

“Specialiosios komisijos” 
sudarymas sutampa laiko at
žvilgiu su tuo, kad Jungtinių 
Valstybių kongresas patvirti
no 100 milijonų doleriu asig
navimą diversinei-šn i pi n ė j a-
majai veiklai, tarp kita ko, 
Lenkijoje, ir sudaro šios nusi
kalstamos, prieš taiką nukrei.- 

* ptos veiklos sudėtinę dalį.
Tūkstančių lenkų karininkų 

Ir kareivių sunaikinimas Ka
tynėje buvp hitlerinių nusikal
tėlių darbas. Hitleriniai nusi-

ir visas taikingąsias taupas..
Lenkų tauta, kuri iš savo 

pačios patyrimo pažino . Os
vencime, Maidaneke ir dauge
lyje kitų Lenkijos žemėje bu
vusių mirties stovyklų prakti
kuotų hitlerinių žudynių me
todus, nuo pat pradžios ne
abejojo, kad baisingasis Katy
nės nusikaltimas yra hitleri
nių žudikų darbas? Hitlerinės 
propagandos melas buvo galu
tinai sumuštas surinktaisiais 
įrodymais, kuriuos .nenuginči
jamai nustatė, lenkų atsto
vams dalyvaujant, tarybinė 
“Specialioji komisija vokiškų- 
ių-fašistinių grobikų įvykdyto 
Katynės miške lenkų karinin
kų — karo belaisvių sušaudy
mo aplinkybėms nustatyti ir 
ištirti.”

Visas pasaulis padarė nuo
sprendį hitleriniams Katynės 
žudikams, panašiai, kaip jis 
padarė nuosprendį visiems 
baisiems jų nusikaltimams, į- 
vy k d y t i e m s k o n c en t r a c i j os
stovyklose, tūkstančiuose oku
puotosios Europos miestų ir 
ir a imu.

žmogžudystė yra glaudžiai 
susijusi su provokacija. .

1913 metais Gebelsas mėgi
no pasinaudoti hitlcrizmo au
kų lavonais baisiai provokaci
jai prieš Tarybų Sąjungą, ku
rios armija tada daužė hitle
rinę karo mašiną. 1952 metais 
nusikalstamą Gebelso metodą 
mėgina atgaivinti tie, kurie 
Korėjoje lygiai taip pat, kaip

hitlerininkai, masiškai žudo 
karo belaisvius, tie, kurie ruo
šia naują nusikalstamą pasauli 

n į karą. Atkurdami Katynės 
provokaciją, jie nori nukreip-' 
ti pasaulio tautų dėmesį nuo 
to fakto, kad jie atkuria neo- 
hitlerinį. vermachtą, kaip A- 
merikos ginklą prieš taiką pa
saulyje. Jau 1943 metais hit
lerinei propagandai, kurią 
paslaugiai parėmė “londoniš- 
kė” reakcinė lenkų emigraci
jos klika, nepavyko apgauti 
nei pasaulinės viešosios nuo
monės, nei lenkų tautos viešo
sios nuomonės. Net patys šios 
provokacijos kūrėjai 7— Ge
belsas ir Frankas negalėjo 
nepripažinti, kdd jų provoka
cija nesusilaukė atgarsio len
kų tautoje."Juo labiau nesusi
laukia atgarsio nauja, ameri
kinės laidos šios provakacijos 
versija.

Klysta tie, kurie galvoja, 
kad ši provokacija pasieksian
ti kokių nors jų užsibrėžtų 
tikslų. Korėjos vaikų ir mote
rų žudikams nepavyks nuslėp
ti nei hitlerinių Katynės žudi
kų kaltės, nei reabilituoti juos, 
siekiant panaudoti naujiems 
nusikaltimams.

Lenkų tauta su pasišlykštė
jimu žiūri į Amerikos valdan
čiųjų sluoksnių mėginimus pa
sinaudoti nuodinguoju ginklu, 
paveldėtu iš Gebelso, į mėgi
nimus užtrinti hitlerinių nusi
kaltimų pėdsakus ir į niekin
gus mėginimus siundyti prieš 
Tarybų Sąjungos tautas, savo 
pečiais pakėlusias kovos dėl 
hitlerizmo sutriuškinimo pa
grindinį sunkumą. Kiekvienas 
lenkas su pasipiktinimu ir 
pasibiaurejimu žiūri į šį šmei
žtą ir provokaciją, į ciniškus 
mėginimus įgyti kapitalo iš 
tragiškos tūkstančių Lenkijos 

j piliečių mirties nuo hitlerinių 
I žudikų rankų. Vyriausybė ir 
i lenkų tauta ( Visu griežtumu 
smerkia šią provokacinę Jun
gtinių Valstybių kampaniją, 
nukreiptą prieš taikingąsias 
šalis, prieš tas tautas, kurios 
yra daugiausia nukentėjusios 
nuo hitlerinio antplūdžio ir 
hitlerinių nusikaltimų.

LAISVES
PIKNIKO
REIKALU

Kolonijų veikėjų prašome įsitėmyti, kad Lais
vės piknikas Brooklyne šiemet įvyks šeštadienį, 
Liepos - July 5-tą. Ant rytojaus sekmadienis, 
puiki proga ir iš tolimesnių kolonijų atvykti į 
tą didįjį mūsų dienraščio šąskridį. Bus daug 
laiko sugrįžti ir pasilsėti po pikniko.

Prašome kolonijų veikėjų iš anksto organizuo
tis, pasisamdyti busus ir dalyvauti toje gražioje 
iškilmėje. Apart to, kad ant rytojaus sekma
dienis, dar yra ir kita proga. Pradžioje liepos 
daugelis pramonių visai nedirba, tai ii’ tas pa
lengvina atvažiavimą į pikniką.

Laukiame svečių iš toliau ir manome, kad ne
teks nusivilti. Aišku, kad visiem rūpi palaiky
mas dienraščio. Tad visi ir visur rūpinkimės, 
kad mūsų piknikas pavyktų; stengkimės jame 
dalyvauti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

New Jersey Žinios
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Iš Lietuvos
Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI■Ji

Jan laikas samdyti busus ir rūpintis važiavimu 
į juos. Stengkimės, kad jie visi pasisektų

. BALTIMORE, MD

BIRŽELIO 1 JUNE
I I

Slovak National Home Park
6526 Holabird Ave.

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžiu^.

I

Mechanizatorių savitarpio 
tikrinimas

KLAIPEDA, 111-29 d. — 
Tris dienas Židikų MTS sody
boje ir dirbtuvėse buvo paste
bimas didelis pagyvėjimas, 
čia atvyko Sedos mašinų- tra
ktorių stoties mechanizato
riai. Jie pas savo kaimynus 
tikrino traktorių ir mašinų re
monto kokybę. Sėdos mecha
nizatoriai pripažino, kad Židi
kų rriaši n ų-trak torių stotyje 
traktorių remontas yra . pui
kios kokybės.

Svečiai pasidomėjo sutarti
mis, kurias Židikų MTS suda
rė su kolūkiais, šiose sutarty
se esama daug naujovių. Prie
šakinės agrotechnikos naudo
jimo dėka numatyta žymiai 
pakelti grūdinių kultūrų der
lingumą visuose plotuose. 
Bendroji darbų apimtis paly
ginti su praeitais metais padi
dės beveik dvigubai. Pirmą 
kartą dideliuose masyvuose 
bus atlikta kryžminė ir siau-,1 
raeilė sėja. Sudarytas mašinų- 
melioracinis būrys, kuris sau
sins pelkėtas .žemes, apvalys 
•laukus ir pievas nuo krūmų. 
Šioje mašinų-traktorių stotyje 
visos mašinos paimtos socia- 
listinėn apsaugom Sedos me
chanizatoriai pakvietė Židikų 
MTS atstovus patikrinti, kaip 
šioje MTS pasiruošta pavasa
riui.

Pavasariui artėjant

. PANEVĖŽYS, 111-13 d. — 
Miškų želdinimo sezonui ruo
šiasi Naujamiesčio girininki
jos kolektyvas, šiais ' metais 
Gustonių, Kalnelio-Deblono, 
Pramonių ir Upytės miškuose 

^numatoma užsodinti 90 ha 
naujų miškų. Jau paruošta 10 
tonų ąžuolų gilių, didelis kie
kis pušų ir uosių'sėklų.

A. Ulys

NEWARK, N. J. 
Mažai garsintas, bet 
sėkmingas koncertas

Gegužės 3-čią Sietyno Cho
ro koncertas, bendrai su rusų 
choru buvo sėkmingas, skait
lingas publika ir gražus. Ru
sų svetainėje 53 Broome St. 
svečiai nesutilpo. Stovinčių 
buvo -apsčiai.

Sietyno Choras Newark, 
N. J. išlaiko savo tradiciją 
gražiomis ir aukšto išsilavini
mo dainomis. Choras jau pa
didėjęs, nes jį sudaro Newar- 
ko; Harrisono ir Livingstono 
pažangieji lietuviai. Smagu 
matyti nuo seniau pasitrauku
sius senus sietyniečius vėl dai
nuojant chore... Tačiau nesima
to seniau dainavęs ir turintis 
gerą balsą Žukauskų sūnus. 
Nejaugi vedybos į šį jauną 
žmogų paveikė, kad pasitrau
kė nuo dainų mylėtojų? Ne
jaugi vienas iš amerikiečių 
lietuvių tarpo, Ed. Skučas tu
ri visą vyrų skaičių atstovau
ti Sietyno, Chore ?

Taip Sietyną sudaro didžiu
moje senimas. Tačiau nuo 
man atmenamų laikų, kuomet 
Chorą dar mokino šalinaite, 
Žukas, ir dabar Mildred Stens- 
ler, jisai visada pasižymėjo 
savo puikiu dainavimu, ir tai 
yra kuom New Jersey lietu
viam didžiuotis.

Programa pradėta gana su
vėluotai: garsinta 7:30 ir pra
dėta 8:30. Programą pradėjo 
Sietyno Choras ir be pertrau
kos sudainavo 6-šias dainas. 
Dainavo “Tai ne medžiai,” 
Žuko, “Banguokite dainos” 
Balwood, “Mudu du” iš ope
retės “Sudrumsta širdis”, 
Balwood, kompozicijos, “Ty
kus buvo vakarėlis,” Šimkaus, 
“Oi spaus” iš operetės “Gri- 
gutis”y ir “čigonai” iš opere
tės “Čigonai”, Šimkaus kom
pozicija. Sveikinimų publika 
nesigailėjo. - .

Vyrų trio T. Kaskevičius, 
Ed. Skučas ir S. Mikionis su
dainavo šauniai “Težidi mūs 
nariai.” Merginų trio T. Stoc- 
kus, M. Knorr ir A. Stelmo- 
kaitė (Eiche) dainavo dainą 
“Mergelės dainą.” Klasišką 
šokį šoko Sonia Star. Ir pirmu 
kartu teko girdėti dainuojant 
jauną sietynietę M. Knorr. Ji 
turi gražų’ balsą, nors dar 
jauna, ir turi gerą progą pra
sisiekti dainavime. Ji dainavo 
“Dukružėle”, S a s n a u, s ko, 
“Will you remember” ir 
“Glow Worm.” šios dvi ang
lų'kalba. Sietyno Choro vado
vė Mildred Stensler. Pianu 
akompanavo Balwood. ši da
lis būvo Sietyno Choro prog
rama ir Sietynui baigus,.išsto
jo rusų Choro šokikų grupė. 
Šokikai pasižymėjo ir gavo 
smarkių katučių nuo susirin
kusių svečių. Jie šoko per tris 
atvejus.

Mišrus rusų Choras nedai
navo, bet dąUiavo vyrų Cho

ras ir merginų Choras. Vyrų 
Chorą sudaro senimas, bet 
merginų Chorą sudaro visos 
jaunos, ir kadangi rusų dainų 
melodijų yra gražių ir dainos 
buvo pasirinktos geros, tai 
klausomuose paliko gražų į- 
spūdį. Jie sudainavo tris dai
nas. Merginų Choras dainavo 
labai gražiai. Jos dainavo ir 
šoko ir buvo pasipuošusios 
tautiškais rūbais. Baigiant 
dainą ir programą jos nuo es
trados metė publikai bezdų 
šakutes su pražydusiomis gė
lėmis ir sukėlė klausytojuose 
entuziazmą. Aišku, rusų dai
nos be armonikos nebūtų dai
nos, ir jaunas vaikinas visą 
laiką visoms dainoms su ar
monikos gražia muzika prita-i 
rė, o piano prie jų dainų ne-; 
buvo.

Pasibaigus programai tesėsi l 
šokiai. Užkandžiai ir gėrimai 
ėjo visu smarkumu. Tikiu, 
kad abiem Choram bus gra
žaus pelno. Buvo gražus bū
rys ir aidiečių iš Brooklyno.

Šiame koncerte teko susi
tikti J. Kinelius kurie, rodosi, 
iš Binghamton, N. Y. Jų buvo 
šeši. Jie gyrė publiką ir kon
certą.

—o—
/ Drg. D. Krūtis paimtas į li- 
gonbūtį ir randasi kritiškame 
padėjime. Elizabetho ir apy
linkės jį pažįstanti, malonėki
te sergantį atlankyti. Jisai 
randasi Elizabeth General 
Hospital.

Draugas Dominikas Krūtis 
sveikas būdamas veikė pažan
giose organizacijose ir buvo 
dienraščio “Laisvės” bendra
darbis. Jisai užsitarnauja nuo 
pažangiosios visuomenės užuo
jautos ir linkėjimo dėl „pilno 
pasveikimo. Pilietis

Orlando, Fla.
Vaikai politikieriai

Visgi mūsų šalis, aš jums 
sakysiu, tai visiems, netgi ir 
vaikams, begalinių progų šal
tinis.

Nesijuokite, nes aš kalbu 
apie faktus, štai Ken Melrose, 
U metų, ir Robert Ilighto- 
wer, 17 m. berniukai, is Or
lando, pralenkė 20,000 Oran
ge County mokyklinių vaikų 
politikoj.

Tarpe 20 tūkstančių vaikų 
buvo paskelbtas kontestas 
laiškų rašyme vaikams esan
tiems “anoj pusėj geležinės 
uždangos.” Virš minėti du 
vaikai geriausiai parašė apie 
“American way of life”. Jų 
laiškai’bus skaitomi per “Voi
ce of Amerika” ' skirtingomis 
kalbomis, kad “už geležinės 
uždangos”, tiek seni, tiek vai
kai sužinotų, kaip čia prie 
kapitalistinės demokratijos vi
siems yra puikiausias gyveni
mas..,. O sužinoję, aišku, nu

vers savo darbininkišką tvar
ką ir, pagal amerikonišką 
kurpalį, Įsteigs kapitalizmą!

Tie virš minėtų dviejų ber
niukų stebuklingi laiškų teks
tai, kol kas, laikomi slapty
bėje. Bet aš jumi užtikrinu, 
kad tuose laiškuose, “per ne 
apsižiurėjimą”, apleisti faktai 
apie mūsų šalies korupciją, 
reketierizmą, gengsterizmą, 
grafterizmą, gemblerystę, se- 
ksualizmą ir kitokius skanda- 
lizmus ir piktadarystes!

Pagaliau, bolševikai apie 
tokius aukštos amęrikoninės 
civilizacijos apsireiškimus vis 
kiek nesupras, tai kam jiems 
apie tai rašyti ar kalbėti ?

Kaip ten nebūtų, bet virš 
minėtų vaikų — politikierių, 
gegužės 4 d., “Orlando Sun
day Sentinel Star”, tilpo pa
veikslai. O už jų “geniališ- 
kai” parašytus laiškus štai ką 
jie gaus: ■

Kelionę lėktuvu į New Yor- 
ką ir atgal, veltui viešbutį na
kvynėms, New Yorko miesto, 
Radio City Music Hall aprody
mą, vizitą į bažnyčią (kokią 
jie patys pasirinks), vizitą į 
United Nations, the Statue of 
Liberty ir tt. ir tt.

O 10 d. gegužės, ryte, jie 
patys skaitys savo laiškus 
(“messages”) per Voice of 
America.

Gryždami sustos ii’ apžiūrės 
šalies sostinę, — Washingto- 
ną, ir tas viskas jiems bus vel
tui...

Aišku, tas daroma tam, 
kad ir kiti milionai šios šalies 
vaikų koncentruotų savo min
tis prieš Sovietų Sąjungą.

Kas yra šios tragi-komedi- 
jos ir minėtų berniuku tikri 
režisieriai Jr sufleriai, manau 
ir be aiškinimų aišku.

Svieto Pereiga.

Collinsville, Ill.
Gyveno laisvamaniškai, — 
palaidotas religiniai

COLLINSVILLE^, ILL. — 
Balandžio 14 d. ąplaikiąu liū
dną žinią, kad mirė mano dė
dė Antanas Povilaitis. Balan
džio 15 d. aš ir mano sūnus 
Lewis sėdom į karą ir pasilei
dom Chicagos linkui. Pasie
kus Povilaičio šeimą, paaiškė
jo, kad Antanas mirė staiga ii 
nesirgęs.

Papasakojo, • kad šeštadienį 
pasipirkęs naują eilę drapa
nų ir per Velykas su draugais 
pabaliavojęs ir pirmadienį 
atsikėlęs, į darbą eiti matomai 
pasijuto* blogai, šeimininkė 
penktą valandą vakare parė
jus iš darbo rado kėdėje mi
rusį. Gydytojas pripažino mi
rusį nuo širdies atakos.

Antanas Povilaitis iš Lietu
vos paėjo iš Raseinių apskr., 
Tytuvėnų valsčiaus ir Kylai- 
čių kaimo (Kadaginės viensė
džio).

šioj šalyje išgyveno apie 52 
metus. Gyveno Pennsylvanijo-

je, taipgi Collinsville, II!., o 
paskiausiai. Chicagoj. Buvo ve
dęs Juzę Paulauskaitę. Išau
gino tris dukteris: vyriausia 
Stella ir jauniausioji Tafilija 
yVa mirę, o Antanina vedusi 
su Klemensu Mankum (dipu
ku), Chicagoj e.

Liko moteris Juzefą, su ku.\ 
ria krūvoje negyveno^bet 
galių perskirų neturėjo.

Taipgi liko sesers sūnus 
Antanas Karanauskas Chica
goj ir sesers duktė S. Gadi- ! 
liauskienė Collinsville, 111.

Velionis buvo draugiško 
būdo, laisvų pažiūrų, skaitė 
dienraštį “Vilnį”, priklausė 
prie Ex-Mainierių Klubo ir 
SLA. Per 38 metus nelankė 
bažnyčios, bet jam mirus jo . 
artimieji pasamdė kunigą 
Brišką ir palaidojo su religiš
koms apeigoms Šv. Kazimie
ro Kapinėse, kur jų dvi duk
terys palaidotos.

Man darėsi nejauku žiūrint 
ir žinant, kad tas buvo daro
ma prieš velionio norą. Miręs 
negi pasipriešins.

Ilsėkis ramiai, brangus dė^ 
de, šaltoj šios šalies žemelėje, 
o mes tavo giminaičiai liūdi
me tavęs! S. G.

Šypsenos
Plaukų nemazgoja

Farmerys, atvažiavęs . Į 
didmiestį, ir nuėjęs į restau- 
rantą, apkaišė savo apyka
klės priešakį su “napkinu” 
ir užklausė:

“Ar aš čia galiu gaut ge
rus pietus?”

Veiteris: “Taip., mes čia 
patarnaujame su valgiais, 
bet plaukų tai nemazgoja
me. Tamsta turėsi eit pas 
barberį, jei nori shampoo.”

Nesikraustys
Namų savininkas, nesu

laukdamas rendų kontrolės 
panaikinimo, ' parašė rįyp.- 
dauninkui laišką, kad išsi
kraustytų iš jo namo.

Rendauninkas atrašė na
mo savininkui sekamai:

“Su aukšta jums pagarba 
aš ir mano šeimyna pasi
liekame. Tavo rendaunin- 
kas, Smitas.”

Kritikai
Kritikai, nepasitenkinę, 

kad kritikuojami, atsilie
pia. O ką jie darytų, jeigu 
jiems kritikuojamų tėvai 
parašytų šitokius laiškus:

“I never met you, but if 
I do you’ll need a new nose 
and plenty of beef steak 
a.nd perhaps a supporter 
below.”

Ar atsimenate, kas .taip 
“Įvertino” savo dukters - 
dainininkės kritiką? Dy.. 
careful!

Perkrikštas

SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

širdingą užuojautą nuliūdime dėl žmonos mirties. Taipgi 
dėkojame už dovaną dienraščiui.

Dąugiau dovanų šiuom kartu gauta nuo sekamų as
menų:

F. Kazokevičienė, Jamaica, L. L, N. Y............ $10.00
K' Pužauskas, Woodhaven ............................. • 10.00
Uršulė Walins ....... ....................... 10.00 
Depsai, Mastic, L. L .........................•.................. 10.00
J. M. Anykštėnai .............................................. 10.00
K. Sabalo, Brooklyn ...................................•.... 5.00
V. ir K. Karkinai, Maspeth, L. I., N. Y.......... 5.00
J. ir S. ...................  5.00
J. Gasparaitis, Hillside, N. J. ................................ 5.00
M .ir W..................  5.00
Vitartienė, Brooklyn, N. Y. ... ?.......................   5.00
K. Sungaila, Brooklyn, N. Y.................................5.00
Mr. G.............................................     5.00
S. Damijonaitis., Brooklyn, N. Y........................    5.00
A. Bieliauskas, Brooklyn, N. Y..............................5.00
Kasmočiai, Brooklyn, N. Y.....................  5.00

Iš pirmiau yra gauta $1,829.93; šiuo kartu įpflauk®< 
$125.00. Vi$o jau įplaukė $1,954.93. Dar turime su? \ 
kelti $8,045.07.

Širdingai dėkojame visiems aukojusiems ir prašo
me kitų dienraščio patrijotų Besivėlinti su savo priedu ; 
fondui. Laisvės Administracija •

4 pysl.-Laisvė (Mberty)>*Sę«udie»., Geguį^-M*/ 10, 1952



Vilnies Dalininkų Didysis Sąskrydis 
Entuziastiškasis Suvažiavimas Pakelia 

Pažangiečių Kovingumą

A. Maži-

“Vilnies” dalininkai, įvai
rių organizacijų turinčių dalis 
išrinkti delegatai parodė tik
rą pasiryžimą, tikrą atsidavi
mą toliau palaikyti Vidurva- 
.karių vienatinį pažangų lietu
višką dienraštį, kurį lietuviški 
reakcionieriai norėtų k negrei
čiausiai šaukšte vandens pa
skandinti, o Smith Akto pa
galba valdžia bando suparaly
žiuoti jo išleidimą, puolant jo 
redaktorius.

Nors diena buvo labai karš
ta, vienok delegatų susirinko 
nemažiau už kitus metus. Ban
ketas irgi nebuvo mažesnis.

Suvažiavimą atidarė direk
cijos pirmininkas
liauskas. Pirmininku išrinktas 
M. Veprauskas iš Kenosha,' 
Wis., pagelbininku I. Urmonas 

iš Roselando, rast. V. Senke
vičius, “Vilnies” personalo 
narys.

I rezoliucijų komisiją apsi
ėmė drg. Strich iš Kenosha, 
M. Matukaitis ir A. Jonikienė.

[ Pirmininkui perskaičius die- 
notvarkį ir suvažiavimui pri
ėmus programą ėjo sekamai:

Praėjusių metų suvažiavimo 
protokolą skaitė S. J. Jokub- 
ka, namo direktorių raportą 
išdavė J. Stasiukėlis; adminis
tracijos raportą išdavė J. 
Pauliukas, “Vilnies” dienraš
čio direktorių raportą išdavė 
S. J. Jokubka, redakcijos ra
portą davė L. Jonikas.

Nutarta pertraukti sesiją,! 
nes jau atėjo pietų laikas. 
Už valandos pradėta popieti
nė sesija su diskusijom ant ra-

kitam pranešime apie suvažia
vimą paliečiant nekuriu kal
bas įvairiais klausimais.

Tiek dar tenka pažymėti, 
kad suvažiavimas ėjo sklan
džiai. Nors tūlais klausimais 
buvo skirtingų nuomonių, vie
nok diskusiįota draugiškai, be 
įsižeidinėjimų, be užsikaršČia- 
vimų. Taip ir reikia tokiam 
rimto tikslo suvažiavime kaip 
“Vilnies” dalininkų.

M. Veprauskas parodė tik
rą pavyzdį vedime tvarkos. 
O kada tvarka gera, ir suva
žiavimas eina sklandžiai ir 
užsibaigia laiku. Taip ir buvo.

Išrinkus naujus direktorius, 
delegatai šiek tiek atsikvėpė 
iki buvo pakviesti vėl sėstis 
prie vakarienės. Vakarienė 
ačiū dideliam pasišventimui ii 
nuovargiui gaspadinių, buvo 
puiki. Visi atrodė patenkinti. 
Ačiū, varde visų vilniečių, 
tonij taip daug ir sunkiai dir
busioms gaspadinėms.

Laike vakarienės S. J. ‘Jo-’ 
kubka pakvietė keletą svečių 
pakalbėti. Kalbėjo Sprindis iš 
Kenosha, Kolienė iš Indiana 
Harbor, nuo kito kalbinio 
laikraščio, slovakų laikraščio 
atstovas. Kalvis Brook, sveiki
no suvažiavusius; svečias iš to
limų rytų K. Vilkosky (iš Na
shua, N. H.) karštai sveikino

ti žodį jaunuolis T. Norbutas 
ir kiti. - 1

Paskutinis kalbėjo ‘Vilnies” 
redaktorius L. Prūseika. Jis 
pasakė entuziastišką kalbą, 
tinkamą suvažiavimo užbaigi
mui, kuri dar labiau pakėlė 
visų ūpą.

Visa suvažiavimo eiga, de
legatų viltingi ir kovingi pa
reiškimai parodė, kad mūsų 
pažangi spauda lieka tvirta 
visokiausių puolimų akyyaiz- 
doje, kad mūsų pažangios 
spaudos nenuilstami draugai 
ir rėmėjai supranta savo už
duotį ir pasiryžę ją pildyti ir 
ateityje. Suvažiavimas tar
nauja lietuvių pažangiečių 
gyvingumo ir kovingumo įro
dymu. . Rep.

IŠ LIETUVOS
Mechanizuojama gamyba

KLAIPĖDA, II 1-29 d. —šių 
metų pradžioje “Syrians” e-

Nuo šito punkto pradėsime

DETROITO ŽINIOS

va-

Išmesti Fordo Lokalo 
Pažangiečiai Vadovai 
Nori Naujų Rinkimų

UAW-CIO 600-to lokalo
dai, kuriuos Reutherio admi
nistracija neteisėtai išmetė 
neatsiklausus n a r ių žinios, 
reikalauja, kad nauji rinkimai 
būtų pravesti lokale. Kaip 
yra žinoma, Reutheris ir kiti 
UAW vadai užgriebė 600-tą 
lokalą, kuris apima apie 50,- 
000 Ford River Rouge fabri
ko darbininkų, ir ten pastatė 
savus administratorius. Išrink
tieji lokalo vadai buvo paša
linti prieš narių norą, taipgi 
nuo lokalo teisėtų vadovų bu
vo atimtas organas 
Facts”.

Išmestieji 
Dave 
John 
leido 
k imą

Ford

Lock, 
Davis,

lektros elementų fabrike buvo ( bininkus. Tame 
atlikti stambūs praplėtimo ir 
rekonstrukcijos darbai. Visi 
cechai buvo pritaikyti srovi
nei gamybai. Sumontuotas ir 
paleistas į darbą mangano rū
dai smulkinti malūnas, įreng
ta nauja moderniška ventilia
cija. Pusfabrikačiai iš vieno 
cecho į kitą gabenami specia
liais transporteriais.

Fabriko techninės kontrolės 
viršininko Jasaitytės pasiūly
mu, elementų kontaktų litavi
mas pakeistas daug papras
tesnių ir taupesniu elektros 
suvirinimo būdu. Ši priemonė

“Vilnį”. Jis prisiminė, jog tik i Įgalina Įmonę per metus su
grįžtąs iš Clevelando, kur ėjo taupyti apie 30,000 rublių.
savaitės konvencija Textile 
Workers Unijos ir jis buvo de
legatu. Jam kaipo šapos dar-

Vystydamas socialistinį len
ktyniavimą, fabriko kolekty
vas iškovojo stambų gamybinį 

bininkui daugiausiai rūpi uni-Į laimėjimą: pirmojo ketvirčio 
jos reikalai ir jis apie juos ir ( gamybos programa buvo įvyk- 
kalbėjo.

Taipgi buvo pakviestas tar-
(lyta pirma laiko.

A. Penkauskas

t GYVIEJI KOVOJA
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(Tąsa)

Mūsų ešelonas praėjo karantininių 
barakų ruožą. Mūsų apie keturis šimtus 
žmonių. Aš atsigręžiau paskutinį kartą. 
Roberas mosuoja man ranka ir šypsosi 
atsisvei kindamas.

Mes išeiname į centrinį stovyklos kie
mą, į vadinamąją patikrinimo aikštę. 
Vora išsirikiuoja priešais skalbyklos pa
statą. Mudu su Viliu žiūrime į langus: 
gal pasirodys Toni. Nieko.

Vakar vakare mums nepavyko atsi
sveikinti su. bičiuliais. Aš tesuspėjau 
pasimatyti su Serberu ir palikti jam sa- 
voi naujas kelnes mainais už jo senas.. 
Visi kiti arba miegojo, arba nežinojo, 

tkad mes išvažiuojame. O dabar visus iš
varė į darbą, ir tik keletas mums nepa
žįstamų naujokų užsieniečių 'smalsiai 
stebi, kaip mes rengiamės į kelionę.

Staiga greta manęs pasigirdo pažįsta
mas balsas. Tai Šarlo. Jis šiandien neĄ 
skaldykloje, jis pareiškė sergąs niežais ir 
nuėjo pas gydytoją. Rizikuodamas gauti 
“dvidešimt penkis karštųjų,” jis paspru
ko iš ligoninės barako, norėdamas atsi
sveikinti su mumis. Bet štai vora ima 
judėti. Kaip tėvas švelniai aš bučiuoju 
Šarlo.

—Iki pasimatymo, Šarlo, nenusimink!
z—Nesirūpink, išsilaikysiu, man tik 

gaila, kad tu išeini. Iki greito pasimaty
mo, bičiuliai!

Žydros šarlo akys tviska Jaunyste; jo
se tiek nedirbtinio, nuoširdaus jausmo/ 
Man taip norėtųsi išsivežti jį su savim, 
bet/ deja, tai ne nuo manęs priklauso. 
Pagaliau, kas žino, gal ir geriau, kad jis 
lieka. Aš atsigręžiu, norėdamas dar 
kartą jį pamatyti. Jis šypsodamasis žiū
ri man pavymu. .*

— Nusiimk kepurę! — kužda Vilis.
Aš neišgirdau komandos. Paskubomis 

nusitraukiu kepurę, kad praeičiau pro 
esesininkus, išsirikiavusius prie vartų. 
Vėlu. Tą pat sekundę baisus smūgis vos 
nepargriauna -manęs. Iš nosies bėga 
kraujas. Pakėlęs galvą, aš žiūriu tiesiai 
prieš save į plačiai atidarytus vartus.

* * *
Mes apnikdavome šią kelionę kasdien, 

bet šį kartą, užuot pasukę į akmenų

skaldyklą, traukiame į kairę. Praeiname 
paskutinius vartus ir einame plačiu ke
liu. Tuo pačiu nelemtu keliu, kuriuo 
prieš metus mes kilome pasiutiškais 
šuoliais. Dabar jis apsnigtas. ' Niūrus 
stovyklos masyvas pamažu išnyksta iš 
akiu.

Aplinkui, kiek aprėpia akis, driekiasi 
bekraštė sniego lyguma. Vieniši medžiai 
tiesia į dangų savo nuogas šakas. Reti 
nameliai su smailiais stogais nelyginant 
gairės rodo mums kelią. Iš čia, pro snie
guotas eglių šakas, Dunojus atrodo it 
siaura rusvai pilka juostelė. Tarp dvie
jų esesininkų eilių mes paprastu žings
niu leidžiamės nuo kalvos'. Susižavėję 

•žiūrime į atsjveriantį prieš mus paveiks
lą, kurio nebeslepia spygliuota viela. 
Tarsi mes būtume laisvi.

Pažįstu tą pačią vietą, kur aš pastvė- 
riau iš Raimono rankų lagaminą, ir tą 
vietą, kur buvo užmuštas pirmas prancū
zas iš mūsų ešelono, ir kryžkelę, kur 
mus privertė sustoti, prieš prasidedant 
pragariškam kopimui. Viliui teko matyti 
baisesnių dalykų—jis parodė man medį, 
prie kurio buvo užmušti trys jo draugai: 
Bet visa tai mums atrodo tolima, tokia 
tolima praeitis, ir dabar, kada pro vėjo 
ištaršytus debesis kartkartėmis išlenda 
saulė, sunkiai galima įsivaizduoti, kad 
šis ramus kelias — ’mirties kelias. Beje, 
dabar jis jau lieka užpakalyje. Mes -ei
name be baimės. Po viso to, ką esame 
pergyvenę, mūsų niekas’ nebebaugina.

Mieste niekas nepasikeitę: vis tie pa
tys namai, krautuvės, vitrinos. Su džiu
giu jausmu pažįstu viešbučio iškabą, ku
rią pastebėjau dar aną kartą, —- joje 
atvaizduotas alaus puodukas. Man atro
do, kad tik vakar aš ,ėjau čia. Kas atsi
tiko kareiviui, kuris vaikščiojo tuščiame 
šiandien parke su savo sužadėtine? Gal 
jis jau užmuštas? Įsidėmėtina detalė: 
žmonės žiūri į mus abejingu, žvilgsniu. 
Jibms pakanka jų pačių sielvarto. Kur 
dar jiems rūpintis mūsiškiu.

O štai restoranėlis, pro kurio langą 
aš mačiau tada už stalelio mūsų apsau- 

' gos gestapininką. Dabar jis uždarytas.
(Bus daugiau)

vadai, Ed 
Moore, Nelson

Gallo ir Paul Boatin iš- 
lapelio formoje atsišau- 
į visus River Rouge dar- 

lapelyje jie
I išaiškina, kodėl Reutheris už
griebė 600-tą lokalą. Jie rei
kalauja, kad rinkimai būtų 
pravesti lokale šio mėnesio 15 
dieną, ir jie išreiškia pasitikė
jimą, kad dauguma lokalo 
narių balsuos už juos.

Išmestieji kovingieji vadai 
nurodo, kad po jų vadovybe 
60 O-tas lok al as kovojo už 30 
valandų, darbo savaitę su 40 
valandų užmokestimi už aukš
tesnę nedarbo kompensaciją, 
už pilną ligos apdraudą, ku
rią apmokėtų kompanija ir 
už pilnai teisingą samdą be 
rasinės diskriminacijos. Kitas 
reikalavimas buvo, kad senų 
darbininkų pensijos būtų pa
keltos iki 200 dolerių į menesį, 
kas dabar yra minimumas 
pragyvenimui.

šie. reikalavimai labai ne
patiko. Reutheriui ir kitiems 
dešiniems UAW vadams, ku
rie jautė, kad šis 600-to loka
lo kovingumas pastato juos į 
blogą šviesą ir kontrastu dar 
labiau iškelia, ant kick U/XW- 
CIO vadovybė dabar yra ne
kovinga ir pataikauja bosams. 
Nurodoma, kad Reutheris ne
turėjo jokios konstitucinės 
teisės savo žygiams, ir kad lo- 
kalo užgriebimas buvo visai 
neteisėtas.

amerikiniam veikimui, ir DLK 
priskirdami kaipo 
quarters”.

Vienam klubo susirinkime 
buvo apkalbėta ir nutarta, 
kad klubo valdyba parašytų 
pastabą laikraščiams, miesto 
tarybai ir tam policijos žmo
gui, kuris suteikė melagingas 
žinias spaudai.

Spaudoj ta pastaba nepasi
rodė. Miesto taryba buvo pa
sišaukus klubo valdybą del 
platesnės žinios. Ir kai valdy
ba paaiškino, kad DLK turi 
netoli 400 visokių krypčių na
rių kurie priklauso visose 
Detroito lietuvių organizacijo
se, ir, kad klubo konstitucijoj 
yra pažymėta, jog klubas 
nieko neturi bendro nei su po
litika, nei su religija: taipgi, 
kad klubas moka pilnus tak
sus ir neturi svetainės randa- 
vojimui, tai miesto viršylosj 
pripažino klubą kaipo nieko, 
neturinčiu su Maskva...

Antrame susirinkime buvo 
skaitytas laiškas arba prane
šimas 
riame

Smėliu pripildyti maišai sukrauti kad apsaugoti nuo 
potvynio elektrinius transformatorius. Mississippi išsi
liejusi prie Prairie Du Chien, Wisconsine.

tochvil turi būti deportuota, liosios amatų mokyklos Nr: 
ji turi palikti šios šalies že-

įmę ir ieškoti naujos pastogės 1! mokslo draugus V. Gučą, 
j Kame ji kaltinama? Ogi, kad | J? Drozdovą, J. Širvinską

2 kolektyvas išlydėjo . savo

Lietuvos 
skundžia val- 

kurios 
Lietuvos 

jas 
Mask-

—o—
Detroito lietuviai 

“laisvintojai 
džiai organizacijas,
neprisideda prie to 
“laisvinimo”, įtardami 
raudonomis esant ir su 
va susirišusiomis.

Jie įskundė Detroito
vių Klubą, ir laikraščiai įdėjo, 
pažymėdami kitus klubus, 
kurie renduoja svetaines prieš

Lietu-

iš miesto tarybos, ku- 
atsiprašo. kad jie įtarė

i1 e m d a m i es i p r aji eš i -
kuriuos suradę me la

in iesto virsi n in-
mais, 
gi n gaiš, 
kų pranešimas klubo nariams 
būvi apkalbėta ir nutarta pa
daryt kelios, fotostatiškos ko
pijos to miesto viršyki prane
šimo ir pasiųst vietos span- 1 
dai, kad įdėtų kaipo atšauki-' 
mą savo melagingų žinių, ir 
pasiųst policijos komisionie-. 
riui Boos, kad jis verstų tą 
policijos narį atsaukt tą me-| 
lagingą įtarimą arba, kad jį 
nubaustų.

Tūli nariai net patarė val
dybai patraukt į teismą tą po
li cistų už demoralizavimą 
klubo.

Taigi Lietuvos “laisvinto
ji]” melagingi skundai neat- j 
siekė savo tikslo.

O kad tie žmonės skundžiai 
valdžiai, tai yra faktas. Vie
nas rašė “Drauge” apie De
troito organizacijas ir kalbė
damas apie Detroito Lietuvių 
Klubą pasakė, kad yra “susi
rišęs su Maskva.”

Jei netikit, pasiskaitykit 
“Draugą” sausio 3 d. ai- 5 d. 
leidinius š. m. ten rasit ta De- 

i
troito Lietuviu Klubo suderi
nimą su Maskva.

Kadangi miesto taryba at
siprašė klubą už suteiktas 
jiems melagingas žinias ir iš
teisino DLK, tai tą turėtų pa
daryt ir “Draugo” redakcija* 
Turėtų atsiprašyt Ijubą, kai
po “Draugo” prenumeratorių 
ir įdėti į savo laikraštį, kad 
jų korespondentas parašė me
lą. Spartakas

j 1926-tais priklausė prie Ko
munistų Partijos...

Bandymas ją deportuoti iš
šaukė toki protestą Chicago- 
je, kad, kaip sako Vidurvaka- 
rių Konferencija Sveturgi- 
miams Ginti, imigracijos pa
reigūnai gal atšauks deporta
vimo bandymą.

Per jos apklausinėjimą ad- ■ 
vokatas' L. Bormanas ■ nurodė, j 
kad dabartinėje isterijos at-t 
mosferoje gauti liudininkus, 
kurie liudytų teisėtai jos nau
dai, beveik negalima, žmonės, 
kurie ją pažįsta kaip dorą, lo-1 

I.jalią, širdingą šios šalies gy
ventoją, nędrįsty liudyti jos 
naudai, nes jie patys gali su
silaukti nemenkų nesmagumų. 
Advokatas nurodė, kad visi, 
kurie prieš ją liudijo, buvo 
žmonės, kurie yra apmokėti 
agentai arba skundikai.

Specialus komitetas tos se
nutės apgynimui buvo sudary
tas čia. Komitetas renka fon
dus, ir jie plaukia neblogai, 
nes, kaip matyti, nors žmonės 
ir bijo eiti liudyti, jie užjau-i 
čia jai ir nenori, kad ji būtų 
deportuota.

Pati Marie Kratochvil yra 
pilna pasitikėjimo, kad nebus 
prileista ’ prie jos deportavi
mo. ’ Rep. ■

Kuibyševo hidroelektrinės 
statytojus.

Kuibyševiečių ir panevė
žiečių draugystė užsimezgė 
praėjusiais metais. Amatų 
mokyklos mokiniai nutarė 
laisvalaikiu savo jėgomis 
pagaminti jauniesiems Kui
byševo HES statytojams 
dovanų — šaltkalvių ir sta
lių instrumentų rinkinius. 
Žodis buvo ištesėtas. O ne
trukus panevėžiečiai gavo 
padėkos laišką ir kvietimą 
atvykti pasižiūrėti statybų.

Tuščiomis busimieji meis
trai nenorėjo važiuoti. Vi
sas mokyklos kolektyvas 
stojo ruošti naujos dova
nos—200 įrankių. Prieš pat 
Naujuosius metus darbas 
buvo baigtas.

G. Simonaitis

Kur nebelieka pasitikėji
mo, ten dingsta graži ausy- 
sis meilės sode žiedas.

Goethe

CHICAGOS ŽINIOS
Nuteisto komunisto sūnus 
kalbėjo masiniam mitinge

Gegužės 4-tą, tai yra, pra
eitą sekmadienį, kovingas ir 
entuziastiškas mitingas už ci- 
viles teises įvyko Chopin Cen
ter salėje. Su šiuo mitingu 
pradėta plati kampanija, ku
rios tikslas yra remti kongre
so atstovo Sabatho pasiūlymą 
anuliuoti Smitho aktą, ir grą
žinti Amerikai prarastas civi- 
les teises.

Mitinge’ turėjo kalbėti Ste
ve Nelson, žinomas Pittsbur- 
gho darbininkų vadas, kuris 
dabar yra teisiamas »už “sub- 
versyvę veiklą.” Bet jarįi ne
galėj u(s pribūti, jo vietoje kai 
bėjo jo zmona Margaret Nel
son.

Mitingas tuo pačiu laiku 
buvo ir Lincolno bataliono 
pagerbimas ir jo'žuvusių na
rių prisiminimas. Lincolno Ba
talionas, kaip žinote, buvo ta 
grupė didvyriškų 
čių, savanorių, 
padėti 
čiams 
šistus. 
tuvių,
gerai žinomi vietiniai J. Saka 
las, J. Nedvaras, Litvinas ir 
kiti.

30 chicagiečių Lincolno 
Bataliono karių krito Isp.ani-

amerikie- 
kurie išvyko 

Ispanijos respublikie- 
kovoti prieš Franco fa- 
Batalione radosi ir lie
ju tarpe mums visiems

Įjos pilietiniame kare. Publika 
Chopin Centro salėje sustoju
si pagerbė jų atmintį.

Bet bene įspūdingiausia 
programos dalis buvo kalba 
jauno vaikinuko, penkiolikos 
metų Danny Greeno. Danny 
yra sūnus Gilberto Greeno, 
Illinois komunistų vado, kuris 
dabar randasi kalėjime. Dau
ny Green' tarp kitko sakė :

“Mano tėvas * buvo nuteis
tas ne už blogus darbus, bet 
už aukštus idealus, kurių jis 
laikosi. Jo ‘nusikaltimas’ bu
vo, kad jis myli savo vaikus, 
ir vaikus visos žmonijos...”

Jaunas Danny prašė susi
rinkusių kuo stipriau kovoti, 
kad “pabaigti mūsų šeimos 
suskaldymą.” Rep.

—o----
Senutė kovoja už teisę 
pasilikti šioje šalyje

Marie Kratochvil yra 68 
metų senutė, kuri šioje šalyje 
turi ne tik anukus, bet ir pro- 
anukus. Ji šioje šalyje, pralei
do didžiausią savo gyvenimo 
dalį, jos čia visos šeimyninės 
gijos, ji suaugusi su šia šalimi, 
ji čia, kur sunkiai dirbo ir 
vargo, džiaugėsi ir linksmino
si, nori pabaigti paskutinius 
savo gyvenimo metus.

Bet, ne, — sako imigracijos 
pareigūnai, senutė Mariė Kra-

įvairios Žinios
SU DOVANOMIS PAS 

KUIBYšEVIEčIUS

d—Šiomis dienomis specia-

8 Tel. A V. 2-4026 , į

I DR. JOHN REPSH1SI
g (REPŠYS) |
h LIETUVIS GYDYTOJAS g

3 Valandos: 2-4 ir 6-8
3 Nedėliomis ir šventadieniais: ?
5 nuo 10 iki 12 ryto. 8
§ 495 Columbia Rd. c

X DORCHESTER, MASS, g

Žmogui 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 Mostis 
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 ligą: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikolicčijimo žaizdos (ronps), (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. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy.. Kaina $1.25.

tlNr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šit.a 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 pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo, čia jau proto liga.

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

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusl.—Laisve (Liberty)--šeštadien., Gegužės-May 10. 1952

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. .
Telefonas Poplar 4110
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NejvMrl«»£<»^2lnioj Aido Choras Tūkstančiai darbininku Šaukia konferenciją

Pasimatykite su musų 
svečiais. iš toli

Ruošiantis paminėti Moti-- 1 I
nos Dieną mums pavyko gauti 
iŠ kaliforniečių Ksaveros ir 
Jtlozo Karosų pažadą, kad jie 
atvyks mus atlankyti. Tad 
yra tikimasi, jog jie pasimatys 
su mumis gegužės 10-tos va
karo 7 valandą, Liberty Audi-

šivietos Klubo surengtoje Mo
tinos Dienai minėti pramogo
je.

Programą teiks pačios klu- 
bietes ir jų jaunimas, vaikai. 
O gal ir mūsų svečiai žodį 
tars. O po programos bus ge
rų valgių ir įvairumų.
Žodis draugėms:

Neužmirškite dovanėlių ko
misijos ruošiamam laimūs

Klubietė

CĮ Ve •svečiai Studentų atstovai 
reikalavo taikos

Meno prelekcijų 
simpoziumas

šio penktadienio vakar;,, 
gegužės 9-tą, pamokų nebus. 
Sekamą savaitę penktadieni, 
gegužės (May) 16-tą Įvyks 
choro susirinkimas. Jame gir
dėsimo įvairių komisijų pra
nešimus ir planuosimo progra
ma veiklai vasaros motu.

prašė šlaviko darbo už laisvę moksle

Gegužės 1 1 jau čia 
gi a i 
me 
Centre.

} vai. po piet mes būsi-! 
Lietuvių 

Tai šio
Kultūriniame 
sezono svar 

blausioji ir paskutinė 
paskaitų iškilme.

šiame sim poziume

šio sekmadienio simpoziu
mas ruošiamas apvainikavi
mui eilės paskaitų, kurias da
vė literatas Mizara ir daili
ninkas, literatas Baranikas.

Į Kaip žinoma, iki rudens, mes
kalbės i apšvietos popiečių vėl nėturė- 
? ir R

meno

simė. Todėl ši sekmadieni, ge-
Mizara. štame popietyje 
girdėsime ne tik apie 
dliojamąji meną, bet ir litera
tūrini meną.

mes 
vaiz- tų, visi ir visos būkime Kultū

riniame Centre.
LMS Rengėjai

Brooklyne pas Walter) >r 
Johanną Danilevičius svečia
vosi jų artimi draugai Gedvi
lai iš Easton, Pa. Ta proga 
Danilevičiai savo mielus svete- r
liūs buvo atsivežę i Aido Cho
ro jubiliejinį koncertą. Sve
čiai sakė, jog koncertas sutel
kė jiems daug malonumo.

Atsimušus su auto į sieną, 
Bxooklyne, užsimušė Thomas 
Satora ir susižeidė 3 kiti bu
vusieji mašinoje. , Daug auto
mobilistų susitiko panašias ne
laimes arti savaitė besitęsian- 
čiame lietuje. 

_

cija, kurion buvo suvykę 150 
studentijos vadų iš vietos ko
legijų, universitetų.
ciia pasisakė už

Konferen- 
taiką, už 

akademinę laisvę ir prieš dis
kriminaciją. Išrinko apie 30 
asmenų komitetą vykdyti dar-

Skelbiama, kad Rhode Is
land valstijoje suimtasis Har-

sioginiu dalyviu ' nušauti 
Schusterį. Jis aštriai kvočia
mas.

. VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
I I

Kreipkitės pas lietuvius
J ORMAN & MICHELSON

Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime • 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamai apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 

' biznio, automobilio, ir tt.. . Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome 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

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET . 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: IIYacinth 7-9677

Biznio Telefonas
EVergreėn .4-9*672

Mgr’s Rezidencijos .
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams *
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS; VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

Gražus įvyko Aido Choro 
juhiliej inis koncertas

liaudios šokius. Grupę sudaro 
mergaites: Natalie Janiais,
Eleanor Stakoff, Geraldine 
Wilson ir' Mary Ann Wilson.

Paskiausiu išstojimu cho
ras dainavo “Mudu du” iš

operetės “Sudrumsta širdis,” 
Balevičiaus (veikalas Jono
Juškos) ; “Tykus buvo vakarė
lis,” Šimkaus; “Vakarinė dai
na,” Archangelskio, ir “Su
kakties daina,’’ Ivanovičiaus

Virš tūkstantis ir pusė dar
bininkų susirinko prie Parkų 
Departmento raštinės praėju- 

Įsio antradienio rytą. Tūli at- 
| vyko dar phmi aušros atsistoti 
pirmaisiais eilėje ir gauti ap
likaciją po $7.50 
darbui. Po pietų 
šimtai kitų.

Darbai skaitomi 
šlaviko ir panašūs,
darbą gauti aplikantas turi 
būti pilietis, raštingas anglų

Po obalsiū “laisvė priešais

per dieną 
atėjo dar

Tačiau tą

svarus su viena
ranka ir 30 svarų su kita, -lis 
turi būti gerai matantis, svei-

Gegužės 4-toji 
atmintyje visų
Liberty Auditorijoje. Tą die-
na tonai Įvyko Aido Choro 40 ir 
metų sukakties koncertas.

Nebuvo tai kokių netikėtu
mų, keistybių ar ■ aukštybių 
programa. Ji buvo vykdoma 
pačių choristų, su nedidele 
talka artimiausių choro prie- 
telių menininkų. Tačiau gerai 
suplanuota, rūpestingai pri
rengta ir enerdgingai vykdyta 
ji suteikė kaž-ką malonų, ko 
neužmirštamo išeidami iš sve
tainės.

šventiškumo nuotaika pasi
juto vos tik įžengus į svetai-i
ife. Pricsceni dabino glėbiai riant, 
gėlių. Vieną atgabeno choro joti.” 
prietelius Aleksaitis v net iš 
Conn.
vietinis A. Balčiūnas (o gal! 
dar buvo ir kieno kito (lova- j 
nu).

Choristė Elena Jeskevičiūtė! 
tarė i publiką pirmąjį žodį, i

ilgai liksis ant greitųjų 
dalyvavusių operetės dainų

na i sudainuoti.
choru dainavo duetą
la tos mergeles.” Su

pasimokyti tos 
ir jas pagirti- 
Ji su Yoniku

Ąk,

jautriai sudainavo wNors mei
lę negąl kalbėti“ ir “Ramunė-

berto, šioms pastarosioms ji
nai originaliai buvo pakviesta,! 
joms pilnai pasiruošusi.
munėle” dainavo ir choro j . 1 ■ i
merginos.

Visoje programoje 
vo choro mokytoja 
Stensler, Ir estradoje 
jinė dekoracija buvo

Aršiausia tai, kad tų darbų 
dar nėra ir per eilę metų dau
geliui dar nebus. Aplikantus, 
jeigu jų aplikacijos bus priim-

M i 1d re (i 
j ūbi lie- j

Visai programai - pianu 
akompanavo Pranas Balevi- 
čius. Jis taipgi skambino vie
ną savo kūrini, liaudies moly-1 
vų rinktinę. Po jo rankomis 
pianas Įgyja nepaprastai ma-

ma konferencija- šio mėnesio 
16-tą, Carnegie Hali. Ją šau- \ 
kia nepaprastasis civilinėms v" 
laisvėms ginti komitetas. Jvyks 
formoje masinio mitingo, va
karo. Tikietai 80 c. iki $1.80.

Mitingo šaukimo vadovybė
je yra paskilbę švietimo sri
ties daktarai Paul Lebmann, 
J. Raymond • Walsh, IT. II.

ze, teisėjas Hubert Delany.

New Yorke areštuotas Wil
liam Gardner, 20 metų, atvy
kęs iš Mass. Jį kaltina apiplė
šime, kuriame jis su savo 
bendru buvę gavę tiktai 11 
dolerių. Jo bendrininkas nors

aplikacijų, .jeigu kada SUSIRINKIMAI 
nors atsiras darbas.

Į paprasto ir
i mo darbo rodo Į mieste 
pasklidusį nedarbą.

menkai apmoka- 
jau

Vyriškis su sijonais 
prievartavęs moteris

ELIZABETH, \*. J.

Liet. Darb. Susiv. 33-Čios kuopos 
susirinkimas jvyks trečiadieni, 14 d. 
Gegužės (May)', 8 vai. vak., 408 

! Court St. Nariai kviečiami daly- 
įvauli, bus svarbių reikalų, yra pri- 
I siųstos balsavimo blankos ir kiti 
reikalai. Kviečia Valdyba.

(93-94)

REIKALAVIMAIPertraukoje, choro prezi- 
, (lentas Amelia Burbaitė pa' 
I skelbė iš publikos jai paduo
tus paskelbti pranešimus.

Solistai, choras, šokėjos — 
visi programos dalyviai — bu
vo publikos šiltai sveikinami. 
Kartais nenorėjo jų paleisti 
nuo scenos. Bet kad ilgoka 
programa nepasidarytų per il
ga, choristai, matomai, buvo 
nusitarę pakartojimams neiš
eiti ir to griežtai laikėsi. Tad 
programa užsibaigė patogiu 
laiku. Liko jaunimui laiko pa
sišokti ir senimui progos pasi-

New Yorke suimtas Harold 
Sheehy, 34 metų, dirbęs vais
tų pakuotoju. Jį įtarė, jog jis 
išprievartavęs daug motorų.

Sakoma, kad Sheehy dau
giausia siautėjęs New Yorko 
Inwood srityje. Ir kad bent 
keturios moterys jį atpažino 
kaipo buvusį jų užpuoliką.

Kad galėtų išvengti pažini
mo ir seklių, jisai apsirengda
vęs moteriškai,

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų nprarnauToja ir 

virėja. Paprastas valgių gaminimas. 
Linksma apylinkė arti Jamaica. Tol. 
JAmaica 6-6072. (89-93)choras pastatė savo narių du

otą. Elena Brazauskienė ir 
Edward Skučas sudainavo “Oi 
tu mergyte” ir, chorui 

“Reik bernyčiui 
Nors solistai jie

p r i ta
is a ra n 
jauni, 

o Elenai dar no ilgai teko dai- 
valstijos. Kitą dovanojo i nuoti nei chor'e, tačiau- prie 

dainos pridėję ir vaidybą jie 
paskirtį atliko Įspūdingai. 
Elena ir balso parodo d ra ma

il-

Reikalingas superintendentas, 
kreipkitės: 1755 Cropsey Avė.. 
Brooklyn, N. Y. Tel. BO. 8-1135.

(93-95)

tin j jausmą, va i-

tų buvusi aidietį Aleksandrą j 
i programai j 

j priderintą trumpą apybraižą ! 
.choro gyvenimo sąlygų ir vei
klos per tuos -10 metų. Apy
braižą paruošė dailininkas Ro
bertas Eėi Peris. _

Įžanginiame žodyje Velička 
dėkoja choristams už tą gar
bingą pareigą. Skaito istoriją 
apie anų laikų naujakurius, 
jų meilę tėvų kraštui, jo dai
nai. Apie naujakurių pastan- 

i gas apdainuoti? savo vargelius 
1 čionai. Apie atėjusį jiems tal- 
I kon pirmąjį Brooklyne liau- 
' diškos dainos mokytoją Leo- 
j na Ereminą. Paskui choras 
dainuoja to laikotarpio dai-

' nas. Ir taip, istorijos ir dainų- 
posmai, pasikeisdami, vingilio*

I ja visoje programoje.
Uždengtoje estradoje pasi

girsta Leono Yoniko dainuoja
ma Stasio Šimkaus “Sudie 
Lietuva.“ Tai rauda atsisvei
kinančio su tėvyne išeivio. 
Paskiau, jau atidengtoje sce
noje, choras dainuoja Šimkaus 
“Kur bakūžė samanota’’ pra
dinius posmus, vaizduoja nau
jakurio lietuvio jausmus 
(keturiems balsams muziką1

t ‘ t 4

j Veličką skaityti

pirmąją į širdį smagus* 
dali šauniai sūdai-! jausmas, kad atėjo nemažai * I

noksta amerikinės gentkartės lietu
vių, kadaise buvusių choris
tais. Jiems choras tebėra

keliais sijonais, 
vis pamesdavęs 
vimasis antrasis 
davęs kitos s

išsimozodavęs 
ir vilkėdavęs 
Po užpuolimo, 
viršutini. Dė- 
visuomet bū-

“Sirpsta, 
iš “Grigučio.

C h oras 
programos 
n u oda m as 
avietėlės,”

Bendrai
daug atsiminimų, atskleidžia , brangi Įstaiga. Linkėtina, kad 
praeiti.. Nenuostabu', kad isto-’ iio .sugebėtų -tą dvasią Įkvėpti 
rijos, skaitytojo Veličkos, ' '
n e u ž m i ršta m o j o “Grigučio,

b i ant tą operetę.
Skaitomas sveikinimas nuo 

I a is vės
Paskiau girdėjome Leoną Yo- 
niką dainuojant porą dainų

Choro iš Hartfordo, kas

na buvo švelni, tiek pat vaiz
duojant kalini ji tapo drama- į 
tiška. Vaizduojamas didžiųjų, 
kovų už duoną, už laisves ir 
u n i j i z m ą 1 a i k o tarp is.

Choristai paskyrium dar 
dainavo “Bežydi mūs narsa.” 
Šalinaitės, o merginos užtrau-l 
kė “Ne, nei colio neatiduosim 
žemelės.” Ir visas choras dai
navo. J. Tallat Kelpšos “Kur 
lygūs laukai.”

Choristės Gintarų šokėjos, 
vadovaujamos Ruth Bell, 
dviemis atskirais išstojimais 
mikliai ir grakščiai pašoko po 
tris, lietuviškus ir kitų tautų

savo vaikams ir kad jų priau
gantysis jaunimėlis ateitų i 
chorą pratęsti lietuvių liau- ! (’ARNEGTE HALI 
dies dainą dar bent i sekamai 
gentkarte. Aidinčiai susirenka'

penktadienio vakarą, Li- Į 
Auditorijos Music

Room. (Tiktai gegužės O-tos Į 
vakarą praleido, nes norėjo, 
“po darbo pasilsėti”.)

Ir malonu buvo matyti nors ' 
ir po nedidelę atstovybę sve- 1 
čių iš Philadelphijos, Eastono, 
kelių Conn, valstijos miestų, 
Newarko, Ilgosios Salos. Visa 
tai teikė šventiškumo ir drau-1 
gi ngumo nuotaikos 
vietiniams, ypačiai 
dirbantiems choristams. Nuo
širdus Įvertinimas nudirbto, 
teikia stiprybės naujiems dar
bams bile kuriai grupeV Juo 
daugiau tos stipryliė^x*i’cikia 
chorams. ,

Lai gyvuoja Aido Choras

ŠE&TAD., GEG. 7, - 8:80 P. M. 
Puiki, visa rusiška programa!

TCHAIICOWSKY’o vakaras
GILBERT MORRISSEY vadovauja

60 narių N. Y. Philharmoni.jos 
Orkestro

Carolyn Gray—piano solistė
Nebrangios karnos nuo $1.20.

r/2?57 St. ir 7 th A ve.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street A
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. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

. . i 
visiems, 
sunkiai

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

i Bet naujakuriai ne visuomet 
, liūdi, jie ieško ir laimės, link
smybes. Choras tai vaizduoja 
sudainuodamas Eremino “Ei
siu pas mergelę.“ Miko Pet- 

i rausko “Pum-pudlium,” A. S. 
Pociaus “Suktinį”'. O kelios 
poros choristų pademonstruo
ja ir patį šokį.

Antruoju išstojimu choras 
vaizduoja aukštesniojo mene 

j pakilimo laikotarpį, pastato 
ištraukėles iš choro vaidintų 

I operečių : “Tamylos,“ “Sylvi- 
i jos,” “Kovos už idėjas,” “Gri- i v. ,, gucio.

Pasirodo, net geriausi pla
nai kartais pakrikdomi sąly
gų. Elena Jeskevičiūtė prane
ša, kad jos seselė 
Young susirgo aštria 
užslopinusia jos balso 
Ir atsiprašo už seserį,
negali dainuoti. Apgailime. .

O solistės Young liga būtų 
atėmusi nuo mūsų gražią da
lį iš ‘.‘Grigučio,” jeigu ne Su
zanna Kazokyte. Ji išgalėjo

Amelia 
sloga, 

stygas, 
kad ji

Stewart Granger ir Janet Leigh naujoje filmoje “Sca- 
ramouche,” gegužes 8-tą pradėtoje rodyti Radio City 
Music Hall, New Yorke. Ra Akel Sabatini novelė varto
ta pagrindu šiai filmai.

J

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.
, Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

r

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

. Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street)
BROOKLYN, N. Y. / 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai® uždaryta

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Gegužės-May 10, 1952




