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miausią šių dienu amerikinę 
dramaturge, Lillian Hellman, 
sukūrusią tokius v e r t i il
gus veikalus, kaip “The 
Children’s Hour”. “The Uttle 
Foxes”, “Watch on the Rhi
ne” ir kitus.

Dėl ko Ne-amerikinis komi
tetas pradėjo šią taurią, pla
čiame pasaulyj žinomą rašy
toją inkvjziroti ?

Dėl to, kad tūlas judošėlis 
iš Kalifornijos kadaise plepė
jo, būk Lillian Hellman esan
ti komunistų partijos nare!

Rašytoja pasakė savo inkvi
zitoriams, kad ji šiuo metu 
nėra komunistų partijos nare, 
gi apie praeiti, apie draugys
te su tais ar kitais asmenimis 
bdf organizacijomis ji atsisakė 

.liudyti.
K šios rašytojos veikalai turi 
didžiulio pasisekimo ne tik 
mūsų krašte, o ir plačiajame 
pasaulyje, ypatingai Tarybų 
Sąjungoje.

★

Hooverinės depresijos metu 
Amerikoje iškilo iš liaudies 
nemaža didžių talentų. Tarp 
kitų buvo rašytojas - drama
turgas Cliffortl Odets, ir akto
rius John Garfield.

Pirmasis buvo Įstojęs i ko
munistų partiją ir čia, su jos 
talka, vystė savo talentą.

John Garfield, sakoma, ko
munistų partijai nepriklausė, 
tačiaif buvo jai artimas; vei
kė, tobo išvien su progresy- 
ve viMiomenė ir čia tobulinOsi, 
kol iškilo ligi pačių Hollywoo- 

t<lo viršūnių.
” Praėjusį trečiadienį John 
Garfield staiga mirė tūlos pa
nelės, Iris Whitney, bute, Niu
jorke.

Jis mirė nuo širdies smūgio. 
Mirė, sulaukęs vos 39 metų 
amžiaus.

★

1951 metais John Garfield 
savanoriškai buvo nuvykęs 
pas Ne-amerikinį komitetą 
“pasiaiškinti.” Ir jis su tuo 
komitetu “kooperavo”, kitais 

'žodžiais, paslydo, suklupo, ti
kėdamas, jog tuo darbu nusi
plaus savo “ne-amerikines 
nuodėmes.” Bet jis klydo! 
Reakcininkai skaitė Garfieldą 
trepnu ir jam po to jau buvo 
sunku- gauti darbą filmų pra
monėje.

Faktinai Ne-amerikinis ko- 
^mitetas priartino žymaus au

toriaus mirti.

Rašytojas Clifford Odets, 
pašauktas pas Ne-amerikinį 
komitetą, taipgi' prieš jį 
lenkėsi, —• nesielgė taip, kaip 
Miss Hellnian.

O tai reiškia, kad jis savo 
dalyko nepataisė, bet gadino. 
Inkvizitoriai to tik ir laukia!

★
Gegužės 18 dieną Chicagos 

Kanklių Mišrus Choras pasta
tė scenoje Strausso operetę 
♦‘Fledermaus”. -

Aišku, ji buvo suvaidinta 
lietuvių kalboje ir daugumą 
vaidintojų - dainininkų su d a-- 
rė čiagimiai.

Mūsų bendradarbė, Mildred 
Stensler, buvo nuskridusi į 
Chicagą pamatyti Strausso 
operetės, pirmą kartą st'ato- 

‘ mos lietuvių scenoje.
Mildred sugrįžo kupina gra

žių įspūdžių, kurie telpa jos 
kolumnoje šios dienos Laisvės 
laidoje.

—o—
K Tokios operetės pastatymas 

Alelis, sunkus darbas. Už 
tai vyriausias nuopelnas pri
klauso choro mokytojui, Clem 
Deffeneriui.

Tik, man rodosi, verčiant 
operetę lietuvių kalbon, buvo 
galima sulietuvinti jos vardą;

ANGLIJOS SEIMO NARIAI SMERKIA Sovietų protestas prieš Irano 
JANKIUS UŽ NAPALMO VARTOJIMĄ Slt ^erika

GEN. RIDGWAY SPĖLIOJA 
APIE KOMUNISTŲ DUJAS

PRIEŠ KORĖJOS LIAUDININKUS
Amerikonai napalmo bombomis 

i sudegino visą miestelį
London. — Anglijos sei

mo nariai ,vėl smerkė ame
rikonus, kurie iš oro mėto 
napalmą (gazolino drebu
čius), degindami ištisus, kai
mus bei miestelius Šiauri
nėje Korėjoje ir žudydami 
civilinius gyventojus. Tai 
jau trečią kartą per 10 die
nu amerikonai buvo už tai 
kritikuojami seime.

Darbiečiai seimo nariai 
Emrys Hughes ir Richard 
Stokes, buvęs darbo minis
tras.. statė klausimus: Ką 
Anglijos valdžia daro, kad 
būtų sustabdytas toks na
palmo naudojimas?

Nigel Birch, anglų karo 
ministro sekretorius, sakė, 
kad amerikonai mėto tą 
baisią, viską deginančią ko
šę “į karinius taikinius.”

Bet darbietis Hughes nu
rodė, kaip amerikiniai lėk
tuvai, urmu užklupdami vie
ną miesteli, supleškino 165 
namus ir viską sudegino 
per dvi ketvirtaines mylias.

Šimtai Amerikos tankų 
ir lėktuvų atakavo 
Korėjos liaudininkus

Seoul. Korėja.— Daugiau 
i kaip 100 amerikinių tankų 
, įnirtingai puolė Korėjos 
Į liaudininkus viduriu i a m e 
i fronte. Pranešama, kad s.u- 
' daužė 250 liaudininkų “liz
dų” ir užmušė 354 jų kar
eivius.

Liaudininkų artilerija 
i smogė atgal, paleisdama 4,- 
183 stambius šovinius į 
amerikonų linijas per dvi 
valandas.

Būriai amerikiniu bombo
nešių ir rakietinių lėktuvų 
tuo tarpu Įkandžiai sprog
dino, apšaudė ir napalmu 
degino ir namus ir kitus 
pastatus šiaurinėje Korėjo- 

į je, arti jos sostinės Pyon- 
gyango.

Amerikonai praneša, kad 
pavertė degėsiais ir griovė- 
siais apie 120 namų ir da
linai suardė 84 kitus.

ALŽYRIEČIŲ
STREIKAS PRIEŠ 

PRANCŪZUS
Alžyre ruošiama visuoti

nas streikas protestui dėl 
to, kad francūzai suėmė al
žyriečių mahometonų vadą 
Messalį Hadj ir nugabeno 
Francijon kaip tremtinį.

buvo galima pavadinti tokiu 
vardu, kutis lipšniau atsimuš
tų į lietuvišką ausį.

Rytoj, gegužės 25 dieną, 
pietinėje ir centrinėje Italijo
je įvyks svarbūs municipali
niai rinkimai.

Jie kreipia į save viso pa
saulio dėmesį. Vyriausias 
klausimas: kas valdys “šven
tąjį” Romos miestą? Progre
syviai ar reakcininkai?

Neužilgo žinosime.

Tatai aprašė New Y o r k o 
Times dienraščio ir New 
Yorker žurnalo korespon
dentai.

Ar amerikonai įspėjo ci
vilinius kaimo gyventojus, 
kad pasišalintų? ->•

Šio klausimo neatsakė ka
ro ministro se k r e t o r i u s 
Birch.

Konservatorius lordas 
Hinchingbrooke, premjero 
Churchillo partijos narys, 
taip pat kritikavo ameriko
nus už visko deginimą na
palmu. Sakė, tokie ginklai 
daugiau duoda medžiagos 
komunistinei propagandai, 
negu padeda karą laimėti.

Abejojama, ar vakary 
i Europos seimai užgirs 
karines sutartis

I Parvžius. — United Press i v
i ir Associated Press abejo- 
I ja, ar vakarinės Vokietijos 
I ir Francijos seimai užgirs 
| karines sutartis, kurias tų 
šalių valdžios daro su vaka
rine Vokietija.

Tos sutartys, tarp kitko, 
i įpareigoja vakarinę Vokie
tiją rekrutuoti 400,000 vo
kiečių kariuomenės ir Įjung
ti ją į tarptautinę vakarų 
Europos armiją prieš So
vietų Sąjungą.

F»• a ne ū z ų d a u g u o menė 
bijo vokiečių armijos atkū
rimo. O vakarinės Vokie
tijos. seime labai sustiprėjo 
pasipriešinimas armijos re- 
krutavimui. >

Vakarinis Berlynas 
ruošiamas “blokadai”

Berlin. — Anglaiame
rikonai p r įgabeno daug 
maisto į savo valdomą va
karinę Berlyno dalį. Mais
to sandėliai būtų reikalin
gi, jeigu Sovietai užblokuo
tų vakarinį Berlyną po to, 
kai amerikonai, anglaiir 
francūzai pasirašys karinę 
sutartį su vakarų Vokieti
jos valdžia.

Senatas užgyrė reakcinį 
ateivybės bilių

Washington. — Senatas 
dauguma balsų priėmė Mc- 
Carrano - Walterso ateivy
bės bilių, kuris reikalauja:

Griežtai ištirt ištikimybę 
sveturgimių pirma, negu jie 
bus įleidžiami į Jungtines 
Valstijas.

Sumažint skaičių žydu, 
italų ir slavų ateivių, o dau
giau priimt vokiečių, anglų 
ir kitu vadinamu “nordi- 
ku.” «•

Irano premjeras Mossa
degh rengiasi pasitraukti.

Maskva.— Sovietų Sąjun
ga užprotestavo Tranui, kad 
jis panaujino karine sutar- 

t mis.
Protestas sako, tuo būdu 

I Iranas laužo 1921 metu sū- 
: tartį su Sovietais ir blogi- 
i na savo santykius su jais, 
i Tada Tranai pasižadėjo ne- 
j laikyti savo žemėje priešin
gų Sovietams svetimųjų ka-

Vokiečių vyskupas smerkia 
vakarus už Sovietų plano 
atmetimą šaliai suvienyti

Berlin. — Vyskupas Ot- 
tonas Dibelius, galva vokie
čių protestantų bažnyčios, 
atsišaukė į Jungtines Vals
tijas, Angliją ir Franci Ja, 
kad priimtų sovietinį pasiū
lymą — sueiti į Keturių Di
džiųjų konferenciją su So
vietų Sąjunga ii1 svarstyti, 
kaip galima būtų sujuųgt 
vakarinę ir lytinę Vokie
tiją į vieną savistovią vals
tybę.

Vyskupas Dibelius smer
kė amerikonus, anglus ir 
francūzus už išsisukinėjimą 
nuo to Sovietų pasiūlymo.

Rašydamas savo bažny-

ATR VOKIETIJA SUČIUPO 
NAUJUS KARINIUS 
AMERIKONŲ PLANUS

Berlin. — Kai'Bremerha- 
vene buvo iškraunami siun
tiniai iš Amerikos laivo, 
viena krovinių dėžė suiro, 
ir iš jos. pabiro nauji kari
niai žemėlapiai. Tuose že
mėlapiuose nurodoma, ko
kius taikinius ;
ir jų talkininkai turėtų ata
kuoti rytinėje Demokrati
nėje Vokiečių Respublikoje J jeras Walteris Ulbricht per
ši respublika yra Sovietų 
žinyboje. ■

Laivakroviai paėmė kai 
kuriuos pabirusius žemėla
pius ir perleido rytinės Vo
kietijos vyriausybei.
šnipų fotografijos iš oro
Pasirodo, kad amerikonai 

vartojo buvusios Hitlerio 
komandos planus, bet papil
dė juos fotografijomis, kuk 
rias nutraukė Amerikos ir 
Franci jos lakūnai, šnipiškai 
skraidvdami virš rvtinės 
Vokietiins. kaip - teigia A. 
D. N., oficialė rvtu Vokieti
jon r'inin ao'enfom.

Tio fotoo-vafiųiąip nnfnį. 
svmnis patobulinti žemėla
piai buvo išsn ausdinti 
J u n o' t i n psp Valstijose ir 
siunčiami i Bonna. vakari
nės Vokietijos sostinę.

Paskirti oro bomboms 
taikiniai

Žemei ani uose su žyme ta 
svarbieji fabrikai, tarp jų 
ir didžiausias Leuna chemi
kalų fabrikas; geležinker 
liai. vieškeliai ir vnač 
smulkmeniškai, paženklinta 
kariniai taikiniai “korido
riuje? Koridorium yra va-

rinių jėgų.
O dabar Irano valdžią,' 

gaudama ginklinės* ir pini-1 
ginęs paramos iš Amerikos, 
taipgi prisiima Amerikos • 
karininkų “misiją.”

1952 m. pradžioj
buvo, uždraudęs tai ąmeri- ’ Washington. — Iš Japoni- 
konų misijai veikti, 1 
bar vėl vartoja juos kaip1 thew 
karinius mokytojus.

čios laikraštyje. Die Kirche, 
vyskupas sako:.

"Anglai - amerikonai, pa
laikydami vakarine Vokie- C v 

veikdami ją ginkluotis, ve
da vokiečius link “neapsa
komai baisios piktadarys
tės, kad vakariniai vokie
čiai šaudytų rytinius vo
kiečius.”

(Vairinė Vokietija yra 
užimta anglų, amerikonų ir 
francūzų, o rytinė Vokiečių 
Demokratinė Resp u b 1 i k a 
yra Sovietų kontroliuoja
ma.) 

' I

dinlvmas ruožtas, kuriuo 
leidžiama amerikonam, an
glam ir franąūzam keliau
ti tar]) vakarų Vokietijos ii1 
vakarines Berlyno dalios.

Tuos taikinius ameriko
nai ir jų talkininkai visų-

amerikonai pirm sprogdintų oro bom-
mis, kai]) rodo jų planai. 
Rytinės Vokietijos prem-

spėjo amerikonus ir fran- 
cūzus, kad griežtais veiks
mais bus sulaikyti jų šni-

skraidy- 
vadina tik 

netv-

Vokietiją.’ Tuos, 
mus jie, beje, 
“išklydimais iš. kelio v • ««čia.

Korėjos liaudininkai 
nuskandino dar vieną 
Jungt. Valstijų laivą

Ko- 
radijas

Korėja. — šiaurinės 
rėjos liaudininkų 
s.ąkė, kad jie artilerijos šū
viais nuskandino dar vie
ną amerikinį laivą su ka
reiviais ir sunkiai sužalojo 
kitą. Tie. laivai, bandė bom- 
barduot “ramius pakrančių 
gyventojus,” kaip teigia 
liaudininkai.

Liaudininkai taip pat nu
šovė dar 4 amerikinius lėk
tuvus ir apdaužė 7 kitus.

Washington. — Praneša
ma, kad grįžę darban 30,- 
000 streikavusių aliejaus 
darbininkų, o 60,000 dar te- 
bestreikuoja. t

IR BAKTERIJAS...
Sako, tik Korėjos liaudininkai 
bus kalti, jei karas pasinaujins.

Iranas • ______

bet da-i jos sugrįžęs’, generolas Mat- 
B. Ridgway vadin o 

“piktais, melais ir nelabais 
išmislais” pranešimus, kad 
amerikonai vartoja ligų 
bakterijas ir nuodingas du
jas kare prieš Šiaurines Ko
rėjos Liaudies Respubliką.

Kalbėdamas bendrajame 
Kongreso Atstovų Rūmo ii* 
Senato posėdyje, gen. Ridg
way s.akė:

“Tie komunistų padirbti 
kaltinimai yra baisus per
spėjimas, kad, gal būt, jie 
patys suokalbiauja vartoti 
ligų bakterijas ir nuodų du
jas kaip karo įrankius

Vakary europiečiai 
demonstruos prieš 
Ridgway ir Achesoną

Parvžius.—Franci jos vai- 
džia subūi'ė 15 tūkstančių 
žandarų, kad ardytų de
monstracijas, kurios bus 
per penkias dienas daromos 
prieš generolą Ridgway, 
naująjį amerikinį Atlanto 
kraštų armijų komandierių.

(Ridgway rengiasi atei-! 
nantį antradienį išlėkti iš !

Francijoj ir kituose va
karų Europos kraštuose 
taip pat bus demonstruo
jama prieš Achesoną, Ame-1 
rikos valstybės sekretorių, 
kai jis atvyks Paryžiun ir/ 
vakarinėn Vokietijon pasi
rašyti karines sutartis prieš | 
Sovietų Sąjungą.

Rekordiniai pakilo 
valgiy kainos

Washington. — Pereitą 
mėnesį dar puse procento 
pabrango maisto produktai 
ir kitį reikmenys vąrtoto- 
jams, kaip pranešė valdinis 
darbo departmentas.

Dabar vartotojas turi 
mokėti jau $1.89 už val
gio dalykus, kuriuos 1935- 
39 metais pirkdavo už vie
na doleri. V v

Nusmerktas mirt jankis 
už 2 vokiečių nužudymą

Nu r ube rg, Vokietija. — 
Amerikinis karo teismas 
nusmerkė mirti amerikoną 
kareivį Johną F. Vigneaul- 
tą, .19 metų amžiaus, kaip 

Vigneaultas be jokios
priežasties nušovė du vo

kiečius ant vieškelio.

Hollywood, Calif.—Juda
mųjų paveikslų gamintoją!, 
žada ištirti dar 200 savo 
aktorių kaip nužiūrimus ko
munistus.

prieš Jungtines Tautas.”
Ridgway kaltino, tiktai 

Korėjos liaudininkus ir< ki
nus. komunistus už tai, kad- 
jie atmeta amerikonu pa
siūlymus dėl paliaubų. O ' 
vyriausias jų pasi ū 1 y m aš

Amerikonai s u g r ą ž i n s 
tiktai 70,000 belaisvių, šiau
rinių korėjiečių ir jų padė
jėjų kinų; o 100,000 belais
vių bus sulaikyti Pietinėje 
(tautininkų) Korėjoje to
dėl, kad jie “atsisaką griž- L,’ O

Jeigu karas pilnai pasi- 
naujintų, todėl, pasak Ridg- w 
way’o, “būtų kalti tiktai 
Korėjos liaudininkai - ko
munistai.”

Senatoriai, kongresmanai 
ir aukštieji valdininkai, del- • 
n a is plodami, užgyrė tokį 
generolo Ridgway “rapor- 4-r. D

Giria japonų valdžią ■• J
Ridgway džiaugėsi, kad 

“Japonija stovi mūsų puse* 
je, bet mes vis turėsime jai- 
vadovauti.” Pranašavo, kąd , 
“ryšiai tar]) Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų darysis 

, vis stipresni ir stipresni” 
j prieš komunizmą.

Ridgway vadino “men
kais dalvkais” didžiąsias 
Japonijos. darbininkų ir 
studentų ‘d e m o n s t raci jas 
prieš Ameriką ir prieš pa^ 
sidavusia amerikonams ja-' 
ponų valdžią.

Gen. Ridgway iki pasku
tinių dienų buvo vyriausias 
amerikonų k o m a n d ierius 

i Tolimiesiems Rytams.
Ateinančią savaitę jis iš- 

i vyks Europon. Ten perinąs 
! iš generolo EisenhfAverio 
aukščiausiąją Atlanto kras-' 
tų armijų komandą prieš 
komunizmą. «. «

Ragangaudžiai kongresmanai 
kvotė Compass redaktorių

Washington. — KongreS- 
manu Neamėrikines Veiklos 
Komitetas darė kvotimus 
Tomui O”Connor’ui, New 
Yorko dienraščio Coni- 
pass’o redaktoriui; klausi
nėjo, ar O’Connor bent ka
da buvo komunistas.

O’Connor atsakė, jog da
bar nepriklauso Komunistų x 
Partijai, bet susilaikė nuo 
atsakymų į kitus panašius 
klausimus. Pareiškė, jog 
kvotėjai peržengia šalies 
Konstituciją, kuomet skver
biasi į jo kaip laikraštinin
ko sąžinę ir asmenines min
tis.

O’Connor seniau buvo ke
lių laikraščių reporteris bei 
redakcijų narys.

Prieš ji liudijo pora FBI 
policijos, šnipukų.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.
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1694 metais Paryžiuje gi
mę smulkutis ir pusgyvis Franci ją, analizuodamas 
Francois Marie Arouet skirtumus Anglijos irFran- 
(Voltaire). Daktarai spren
dė, jog jis gyvens neilgiau 
4 dienų, bet Voltaire išgy
veno 84 metus.

Voltaire paėjo iš 
bajorų giminės.

ci jos valstybinėje tvarkoje. 
Jis rašė:

—Anglijos karalius turi ga
lią darymui gero tautai ir

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
under the Act of March 3, 1879.

Vilniaus Avalynės fabrikeir kunigų neribotą galią, 
kad palaikyt, valstiečiuose 
ir miesto darbininkuose 
n u o 1 a n kurną prailginimui 
vergijos. Jis nurodė ir bū
dus, kaip viliugingą, pūvan
čią tvarką galima • pakeist 
gera tvarka.

Voltairis buvo žymiau
sias to laiko filozofas, .bet 
kartu buvo ir apsukrus biz
nierius. Jo Ferney dvare 
tvarka buvo pavyzdy^ ki
tiems avarininkams. Darbi
ninkai jautėsi kaip to dva
ro savininkais. Jis laiky
davo su darbininkais susi
rinkimus ir diskusuodavo 
;.vairias dvaro problemas. 
Todėl Voltairio dvare buvo 
nepalyginamai geresnės 
darbininkam sąlygos ir pra
gyvenimas, negu kituose 
dvaruose.

Savo pažvalgose Voltairis 
buvo atviras ir drąsus. Vie
name sambūryje buvo kal
bama apie popiežiaus Alek
sandro III politines pa- 
žvalgas. Susirinkusieji pa
reikalavo, kad ir Voltairis 
pareikštų savo nuomone 
apie popiežių. Jis pasakė:

—Aš gerbiu Aleksandrą 
kaipo žmogų, bet kaipo su 
bažnyčių karalium nesutin
ku. Jis žodžiais už bau
džiauninkų laisvę, bet tuo 
pačiu sykiu ryžtasi pavergt 
baudžiauninko sąžinės lais
vę. Suskaldyta laisvė nėra 
laisvė. Už laisvę ir geres
nį žmogaus gyvenimą rei
kia kovot, o ne kentėt ir 
melst iš dausų išganymo. <

1.755 metais Lisbonoje 
įvyko žemes drebėjimas. 
30,000 žmonių žuvo toje ka
tastrofoje. Daugiausiai žu
vo bažnyčiose, nes tą. die
ną buvo švenčiama Visų 
Šventu diena. Bo šios ka
tastrofos Voltairis rašė:

—Tai ve kiek kunigų 
skelbiamose religiškose le

gendose yra teisybės. Žmo- 
.nės sunešė daugybę Dievui 
afierų ir meldėsi, kad ką 
nors gero už tai gauti. Bet 
ve, gamta pasipurtė ir mir
tim tuos žmones nubaudė, 
sugriaudama net ir tas baž
nyčias, kuriose jie meldėsi.

’ žengdamas pabaigon gy
venimo kelionės, šis žymu
sis filozofas Paryžiuje su
sitiko Amerikos filozofą 
Benjamin Franklin. Jis 
(Franklin) buvo tada am- 
b a s a d o r i u m F r ancijai. 
Franklinas laikė prie savęs 
už rankutės savo anūką, o 
Voltaire uždėjo ranką ant 
vaikučio galvos ir tarė:

—Mylėk laisvę, o kai už
augsi, kovok dėl jos, kaip 
kad tavo tėvukas Benjamin 
Franklin kovoja. Jo kovos 
pavyzdžiai daug prisidėjo 
prie mano tautoje pasėjimo 
demokratijos sėklų, kurias 
mes visu ryžtingumu augi
nam.

Voltaire' mirė 1778 me
tais, Paryžiuje, sulaukęs 84 
metu amžiaus. Jo vardą ir 
darbus kaipo filozofo ir už 
demokratiją kovotojo ger
bia visas civilizuotas pasau
lis. «Voltaire ignoruojamas 
kunigų ir religinių fanati
kų, nes jis buvo priešingas 
religinėm legendom.

Kazys Bevardis

pat tesumoku tik dalį atilsinės 
kainos. Argi galėjau aš, pap
rasta darbininkė, net gi pagal
voti apie visa tai senoje bur
žuazinėje Lietuvoje? žinoma, 
ne.

Darbininkė šablovskienė 
yra visiškai teisi. ’Kiekvieną 
Tarybų šalies darbo žmogus 
be darbo užmokesčio papildo
mai gauna daug lėšų iš savo 
valstybės. Už savo vaikų ap
mokymą septynmetėje moky
kloje jis nieko nemoka, reika
lui esant jis visada gali nemo
kamai gauti medicininę pa
galbą, pašalpą dėl laikino ne
darbingumo. Kiekvienas dar
bo žmogus kasmet gauna.ap
mokamas atostogas, lengvati
nes atilsinės į sanatorijas bei 
poilsio namus ir tt. Visa tai 
labai esminiai papildo darbo 
užmokestį.

— Ką bekalbėti, ^-gyvenam 
ir nieko mums netrūksta, — 
įsijungė į mūsų pasikalbėjimą 
sukirpėjas Aleksas Marcinke
vičius. — Kai dėl manęs, tai 
aš skundžiuosi tik vienu — 
senstu. O nesinori senti, kai 
gyvenimas yra toks malonus. 
Apie save aš jau nekalbu: vi
sas mano daugiametis batsiu
vio patyrimas yra aukštai •’ į , 
vertintas čia, mūsų fabrike 4 
Tiktai tarybų valdžios dėka 
aš įstengiau gerai išauklėti sa
vo keturis vaikus. Vienas ma
no sūnus — 25-metis Leonas 
baigė Vilniaus universitetą ir 
dabar yra priimtas aspirantū- 
ron prie Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos. Valstybė kas mė
nesį jam išmoka 1000 rublių 
stipendijos. Kitas sūnus — to 
pat universiteto ekonomikos 
fakulteto studentas taip pat 
gauna stipendiją. Vyresnioji 
duktė — Eleonora — moky
toja, jaunesnioji duktė — Ju
lija. — lanko vidurinės mo
kyklos 8 klasę. Gyvename vi
si kartu; darniai ir linksmai. 
Ir mes su žmona ir mūįl vai
kai turime galimybę vasarą 
poi Įsiauti vasarvietėje, būtjJ1 
kurortuose. r

Ir kiekvienas, kas dalyvavo 
mūsų netikėtai kilusiame pa
sikalbėjime, pasakojo apie sa
vo įdomų, aprūpintą gyveni-, 
mą. Ir kai senieji batsiuviai 
papasakoja jauniems darbi
ninkams savo atsiminimus a- 
pie tai, kaip jie mokėsi amato, 
apie skurdą ir nedarbą, tai 
jaunimas sunkiai tiki tais pa
sakojimais — taip nepanašus 
yra praeities gyvenimas į da
bartinį tarybinių avalynės ga
mintojų gyvenimą ir buitį.

nnkštncj j°s žmonėms, bet jo rankos 
! surištos-daįj’vl bloga tautai 
ar gerovei ^’žmonių. Skir
tumas tas, kad Francijos 
visi bajorijos puskvailiai tu- 

■ ri neribotą galią elgtis su

Jo tėvas • k

; ir ryžosi, 
S’S!1 kad ir sūnus siektu advoka- 
—- to profesijos. Bet Voltaire

iš pat jaunystės turėjo in- i, , . *. .! neteisiais

MOŠŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE
NE VISKAS TVjYRKOJ mūsų krašto aukštosiose mo

kyklose.
Ne viskas tvarkoje buvo per pastaruosius kelerius 

metus, tačiau dalykai ne gerėja, o vis eina blogyn.
Štai, neseniai New York Universitete ginkluotas sar

gybinis nušovė negrą studentą, Enus Christiani. 
buvo nušautas be jokio rimtesnio pasiteisinimo. Iš 
krųjų, Christiani užmušimo pagrindo reikia ieškoti 
me fakte, kad šitame universitete, kaip ir daugelyj 
tų, prieš negrus varoma bjauri propaganda; negrai stu
dentai segreguojami nuo visokio socialio studentų vei
kimo,' negrai žem'inami, negrai skaitomi antros rūšies

Jis 
ti- 
ta-

Gera dalis šio universiteto studentų, taipgi pažangioji 
visuomenė dabar teisėtai reikalauja, kad Christian! už
mušėjas būtų atitinkamai nubaustas; jie reikalauja, kad 

, būtų pašalintos tos sąlygos., kurios leidžia tokiems bai
siems darbams įvykti.

ARBA ŠTAI pašonėje kitas dalykas: Queens Kolegi
jos vadovai pašalino iš vietos dekaną Dr. Harold C. 
Lenz.

Už ką jis pašalintas?
Už tai, kad kas. nors pavadino jį raudonuoju, kuriuo 

jis nebuvo ir nėra. Dr.»Lenz iš tikrųjų, buvo aštrus 
anti-komunistas. Jis priklausė Americans for Democratic 
Action organizacijai, jis priklausė Civilinių Laisvių Są
jungai. Tai ir visas šio profesoriaus “raudonumas.”

Queens Kolegijos valdovai smaugia kiekvieną pažan
gesnį studentų pasijudinimą, slopina kiekvieną žodį, tar
tą už civilines žmonių teises!

OHIO VALSTIJOS Universitete (Columbus mieste) 
buvo pravestas visų profesorių ir jų studentų apklausi
nėjimas dėl lojalumo. Kiekvienas jų turėjo prisiekti, 
kad jis ar ji, lojalūs mūsų kraštui.

To neužteko. Ohio valstija turi savo Ne-amerikinį. ko
mitetą, kuris universiteto štabo narius pradėjo košti. 
Ir štai, du universiteto instruktoriai,—George D. Pap
pas ir Marston A. Hamlin,—tampa suspenduoti. Suspen
duoti už tai, kad juodu, besivadovaudami konstitucine 
teise, atsisakė pasakyti, ar jie esą komunistai!

Žodžiu, raganų gaudymas, teroras,—fizinis ir moralis 
teroras,—pravedamas visoje eilėje mūsų aukštųjų moky
klų. Slopinama žodžio laisvė. Studentams draudžiama 
savarankiškai galvoti.

TO PASĖKOS, aišku, liūdnos ir jos pasireiškia viso
kiose formose.

Pastaruoju metu visoje eilėje mūsų krašto aukštesnių
jų mokyklų studentai pradėjo kvailinusį “veiksmą,” koks 
tik begalima išgalvoti. Masiniai vyrai studentai veržė
si į merginų studenčių bendrabučius ir ėmė jų kelnai
tes ir kitokius apatinius rūbus. Gi merginos studentės, 
daugelyj vietų, ne tik prieš tai neprotestavo, bet tiesiog 
ragino vyrus studentus, kad jie grobtų jų apatinius rū
bus !

• Tai didelė gėda. Tai išsigimimas.
Reikia daryti viską, kad būtų grąžinta mūsų universi

tetų ir kolegijų profesoriams ir studentams teisė laisvai 
galvoti ir veikti, kad jų energija ir žinojimas tarnautų 
progresui, mūsų krašto žmonėms, kad energinga jaunat
vė būtų sunaudota ne kvailiems šposams, bet liaudies 
interesams. ’

PRIEŠ SMITHO BILIU
; KONGRESAN yra įneštas bilius, vadinamas Smitho 
biliven, nes jo autorius yra kongresmanas Smithas.
.. Šis bilius yra nukreiptas prieš darbininkų streikus. 
Jei jis bus pravarytas pęr Kongresą, jei jis bus pada
rytas įstatymu, aišku, tuomet darbininkams tebus gali
ma tik svajoti apie streiką, o ne jį skelbti.

Tarp kitko, šis bilius siūlo, kad, ten, kur darbininkai 
paskelbs streiką, valdžia paimtų savo žinion jų 
su visu jos turtu!

Pasak William Z. F.osterio: Smitho bilius yra 
jingiausias anti-darbininkiškas sumanymas, koks 
buvo Kongresui pasiūlytas.

• Prieš jį reikia kovoti visomis jėgomis.
l Prieš bilių formaliai pasisakė Amerikos Darbo

racijos, ir CIO vadovai, prieš jį pasisakė nemaža pasky- 
rų darbo'unijų. Prieš jį griežtai pasisakė ir Jungtinių 
Valstijų komunistų partija, ragindama darbininkus vie
nytis ir kovoti, kol dar ne per vėlu.

Rodosi jau turėtų valdančiajai klasei užtekti tų bai
sių įstatymų, kurie buvo praleisti,—Smitho aktas,’ Taft- 
Hartley aktas, McCąrran aktas, — bet ne! Ji tebesi- 
siekia dar tampriau supančiuoti darbininkų judėjimą 
Naujais pančiais! x

Tenka dėti didžiausių pastangų, kad šis bilius nebūtų 
padarytas įstatymu!

stinktyvį patraukimą į žur
nalistiką. Dar jaunu bū
damas sukūre veikalą, už- 
vardytą Oedipe, kuris at
kreipė atydą visų žymiųjų 
literatų. Po to jo gausūs 
raštai buvo sutikti su en- 
tuziatišku įvertinimu.

Voltaire buvo vienu iš tų 
laikų vaisingiausių ir ga
biausių rašytojų. Jis rašė 

, pasakas., eiles, tragedijas, 
j istorinius bei filozofinius 
I kūrinius ir visose srityse 
I parodė didelį talentą.

Jis (Voltaire) gyveno ka- 
i rališko, absoliutizmo gady- 
: .nėję, kai bajęrai ir dvasiš- 
I Rija buvo galingieji rams
čiai karališkos.valdžios. Tais 
laikais valstiečiai ir miesto 

: darbininkai buvo beteisiai 
j vergai. Voltaire tą padėtį 
! permatė ir savo aštria 
plunksna tas neteisybes kri-

I tikavo, smerkė. Jis rašė:
—Jūs dabar su pavergtais 

žmonėmis elgiatės aršiau, 
negu su galvijais žardyje, 

j Nepamirškite to fakto, kad 
' jų kantrybė išsisems ir jie, 
nors galvijiškai, bet teisin- 
atkeršys jums mirčia.

1715 metais. Voltaire pa
rašė keletą straipsnių, aš
triai kritikuodamas karališ
kos valdžios sistemą dėl pa
laikymo vergijos. Už tai 
buvo areštuotas ir nuteis
tas 11 mėnesių į garsiąją 
Paryžiaus. Bastiliją. Jis ir 
kalėjime būdamas rašė Ir 
čia paveldėjo pseudonimą— 
Voltaire.

Sugrįžęs iš kalėjimo, Vol
taire valdonų kanceliarijo
se buvo užrekorduotas po
litiniu maištininku. Kartą 
išdidus bajoras, policijos 
viršininkas de Rohan, pro
vokacijos sumetimais, vie
šoje sueigoje Voltairio už
klausė :

— Pasiaiškink, tamsta 
Arouet, kokia tavo tikra 
pavardė ?

Voltaire atsakė:
—Kokia nauda aiškinti 

ignorantui? Jis. vėl pamirš.
Ant rytojaus Voltaire bu

vo de Rohan pagelbininkų 
užpultas ir areštuotas dėl 
įžeidimo policijos viršytos.. 
Jis ir vėl buvo įkalintas į 
minėtą Bastiliją.

Pasiliuosavęs, išvyko An- 
glijon ir gyveno Londone 3 
metus. Tada Anglijos vals
tybinė tvarka buvo daug 
pažangęsnč, negu Franci
jos. Jis per vienus metus 
išmoko anglų kalbą ir pilnai 
susipažino’s.u tenaitine Ji-' 
teratūra. Jis dažnai rašė

I miesto darbininkais be jo
kio draudimo.

vardytą Candide, aštria i 
smerkdamas Francijos ba
jorų ir dvasiškijosT abso
liutizmą valdžioje.

juto, kad jam vėl gręsia ka
lėjimas. Jo laiškai, siųsti iš 
Anglijos, buvo cenzūruoja
mi ir nukopijuojami, o tuo
se laiškuose buvo daug ko 
parašyta prieš bajorų ir ku
nigų neribotą sauvaliavimą.
Prūsuose tada karaliavo sa

ve statantis filozofu Fred- 
richas II. Jis ypatiškąi pa
žinojo Voltairį ir pakvietė 
jį pas save gyventi. Vol
taire priėmė jo pakvietimą 
ir nuo 1750 metų per tris 
metus gyveno Potsdame, 
Fredricho dvare. Jo par
eigos buvo parašyt taisyk- 
liškai laiškus, karaliams, žy
miems mokslininkams ir fi- 
lozofams, nes kaip daugelis 
valdonų, taip ir Fredrichas 
buvo gramozelas rašyboje.

Voltaire, nors ir pas ka
ralių gyvendamas, parašė 
daug raštu prieš karalių, 
bajorų ir kunigų absoliutiz
mą ir neteisybę.

Per tris, metus įmamiavo 
pas karalių, įsigijo dvarą ir 
apsigyveno Fernėy, arti 
Francijos rubežiausj Švei
carijoj. Čia jis gyveno iki 
arti mirties ir parašė daug 
kūrinių, tarp kurių garsią
ją knygą Philosophic Dic
tionary (Filozofijos Žody-

Voltaire buvo didelis hu
manistas. Jis savo aštria 
plunksna atkakliai kovojo 
prieš tikybinį fanatizmą 
nors
Dievo būtybės, 
kė kunigų kišimąsi į žmo
nių politinį gyveni m ą, 
smerkė neteisingus teis
mus ir valstiečių išnaudo
jimą — baudžiavą. Dėl to 
kunigai dar ir šiandien nie
kina Voltai rio raštus, kaip 
prieštaraujančius tikėjimui.

Voltairio įtaka buvo di
dele ne tik Franci jo j, bet 
ir visoj Europoj. Jis daž
nai susikibdavo diskusijose 
su vokiečių filozofu Leib- 
Hitz’u, kuris skelbė opti
mizmą. Voltaire smerkė 
toje gadynėje optimizmą, 
nes, sakė jis, tai niekas ki
tas, kaip pastanga vergijo
je palaikyti ramybę. Jis 
savo parašytoje .knygoje 
Candide nesumuša m a i s, f a k - 
tais įrodė, kaip viliugingai 
Leibnitz analizuoja bajorų

esmės nepaneigė
Jis smer-

uniją

pavo- 
kada

Fecle-

Vaizdas New Yorke. Mrs. Toy Len Goon iš Portland, 
Me., bučiuoja Čilės respublikos prezidento žmoną Mrs. 
Videla. Mrs. Goop “išrinkta” i “Mother of the Year”, 
o Mrs. Videlą pripažinta ‘-Mother of fhe World”.

ŠY l’SENOS
Vyras, nuėjęs į laikraščio 

raštinę, prašo įdėti garsinimą: 
“Kas sugrąžins mano pačios 
šunį, gaus šimtą dolerių dova
nų.”

“Tai yrą labai didelę suma 
už šunį”, pastebi raštinėje 
stovintis vyras.

“Ne už tą šunį”, sako, vyras. 
“Aš jį paskandinau”.

—o—
“Jūs duodate man 

kaulo dėl sriubos”, 
prasitarė mėsos pirkėja.

“Visai priešingai”, sako 
mėsininkas, “jūs užmokat už 
jį.”

i šmotą 
linksmai

Spartakas.

m i-* 
dar

pa-

(Laiškas iš Vilniaus)
Erdvios, šviesios, švara ži

bančios salės. Grynas oras. 
Dienos šviesos elektrines lem
pos, lygiai apšviečiančios vi
sas patalpas vakarais. Ritmin
gai gaudžia mašinos ir auto 
matai...

Mes — Vilniaus valstybinio 
‘Raudonosios žvaigždės’ kom 
binato avalynės fabrike. Kaip 
nepanašios yra dabartinės Vil
niaus avalynės gamintojų dar
bo sąlygos į tas, kuriomis bat
siuviai dirbo buržuazinėje 
Lietuvoje. Daugumai jų teko 
dirbti drėgnose ir tamsiose 
naminio pobūdžio dirbtuvėse, 
kurios buvo prisiglaudusios 
rūsiuose, arba, geriausiu atve
ju, pusrūsiuose.

—Ankštoje landynėje, į ku
rią vos teprasiskverbdavo die
nos šviesai — prisimena pasiu
vimo cecho darbininkas Al
fonsas šaškus, — mūsų buvo 
šeši, šeimininkas priversdavo 
mus sunkiai/dirbti nuo ryto li
gi vėlaus vakaro. Per visą 
dieną nebūdavo laiko duonos 
kąsnį pakramtyti. Iš pajamų, 
gautų iš mūsų darbo, šeimi
ninkas pasistatė mūrinį namą, 
o mes kokie buvome pavargė
liai, tokie ir likome. O dabar 
matote kokiomis sąlygomis 
mes dirbame — kalbėjo sena
sis batsiuvys, su pasididžiavi
mu rodydamas savo cechą. *

Darbo diena fabrike trunka 
astuonias valandas. Valandą 
trunka pietų pertrauka, ku
rios metu norintieji gali fabri
ko valgykloje gauti šilto mais
to prieinamomis kainomis. Be 
pietų pertraukos, praslinkus 
valandai ir penkiasdešimt 
nučių kas kartą duodama 
dešimt minučių poilsiui.

Pas Vilniaus batsiuvius
sikeitė ne tik darbo sąlygos. 
Pasikeitė visas jų gyvenimas.

Fabriko aulų — sukirpimo 
cecho darbininkė Aleksandra 
šablovskienė — sena Vilniaus 
gyventoja. Ji pamena, kad tais 
metais, kuomet Vilnius buvo 
poniškosios Lenkijos sudėtyje, 
jai už mažutėlį kambariuką 
priemiestyje tekdavo mokėti 
15 zlotų, ir dar už šviesą —10 
zlotų. O per mėnesį Aleksand
ra teuždirbdavo iš viso 50 
zlotų. Kitaip tariant pusė jos 
uždarbio nueidavo skurdžiam 
butui apmokėti. Dabar gi visos 
jos išlaidos butui mieste, — 
šiltam, švie'siam ir patogiai į- 

■ rengtam, — sudaro 50 rublių, 
arba Aleksandros šablovskie- 
nės mėnesinio uždarbio ketu
ris procentus.

— Klaidinga, mano nuomo
ne, kaip mūsų uždarbį skai
čiuoti tuos grynus pinigus, ku
riuos mes, tarybiniai darbinin
kai, gauname darbo užmokes
čio išmokėjimo dienomis įmo
nės kasoje, — sako Aleksan
dra. — Imkime, pavyzdžiui, 
tokį faktą. Mūsų kombinate 
labai rūpinamasi dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimu. Įkurti 
įvairūs kursai, kur kiekvienas 
iš mūsų gali nemokamai kelti 
savo kvalifikaciją. O tarybinė
je įmonėje darbininko kvali
fikacijos pakilimas kartu reiš
kia ir jo darbo užmokesčio pa
didėjimą. Kaip gi sunkiai ga
lima buvo buržuazinėje Lietu
voje išmokti kokią nors spe
cialybę. Kiek tam reikėjo iš
leisti lėšų,, sugaišti laiko, ne
tekti sveikatos. Aš nekalbu 
apie tai, kad išmokti meistriš
kumo “paslaptis” iš aukštai 
kvalifikuotų darbininkų buvo 
beveik neįmanoma. Bet net ii 
turėdamas specialybę, toli 
gražu ne visada • galėdavai 
gauti darbo.

— Kitas pavyzdys. Aš turiu 
du vaikus. Vasarą jje poilsiau
ja priemiesčio vasarvietėje, 
pionierių stovykloje. Aš gi te
sumoku tik nedidelę dalį to, 
kiek atsieina jų išlaikymas ii 
ąiaistas toje puikioje linksmo
je stovykloje. Visa kita apmo
ka valstybė. Pati aš sąvo .atos
togas, kurias apmoka valsty
bė, kasmet praleidžiu profsą
jungos poilsio namuose ir taip

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TARYBINIŲ DARBU . 
METODŲ SKLEJDI- 
MAS BULGARIJOJE
SOFIJA, bal. 19 d.—So-A 

fijoje, Bulgarijos komunis
tų partijos miesto komiteto 
iniciatyva, buvo sušauktas 
sostinės pramonės įmonių 
partinio, jaunimo ir ūkinio 
aktyvo pasitarimas, skirtas 
tarybinių gamybos novato
rių Marijos Levčenkos ir 
Grigorijaus Muchanovo 
metodams masiškai įdiegti

Pranešimą apie laimėji
mus, pasiektus įmonėse, 
kur buvo plačiai paskleis.ti 
stachanoviniai darbo meto
dai, padavė Bulgarijos ko
munistų partijos Sofijos 
miesto komiteto sekretorius 
Aleksandras M a n o 1 o v a s. 
Šiuo metu, pasakė jis, už 
produkcijos savikainos ma
žinimą kiekvienoje gamybi
nėje operacijoje sostinėje 
kovoja 02 gamybiniai ko
lektyvai. Per praėjusius 4 
mėnesius Marijos Levčen- 
kos ir Grigorijaus Mucha- 
novo metodą sėkmingai įsi
savino daugiau kaip 4 tūks
tančiai darbininkų, kurie, 
mažindami produkcijos sa
vikainą, jau sutaupė dau
giau kaip 70 milijonų levų.

2 pusi.—Laisve (Libęrty)-šeštadien., Gegužės-Mąy 24, 1952
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MIKAS PETRAUSKAS KAIP CHORU 
VADOVAS IR ŽMOGUS

Minint 15-kos metų sukaktį nuo Miko 
Petrausko mirties, verta tarti keletą žo
džių apie jį, kaip chorų vadovą ir kaip 
žmogų.

Kaip chorų vadovas, jis buvo labai 
griežtas ir reikalavo iš choristų griež
tos disciplinos, taipgi punktualumo.

Jis'reikalavo, kad kiekvienas asmuo, 
priklausąs jo vadovaujamam chorui, atei
tu paskirtu laiku į pamokas-repeticijas. 
Repeticijų metu pas jį privalo viešpatau- 
tįšventa tyla. Jokiu šnabždėjimų, jokių 
kuzdėjimų, jokių pokalbių tarp choristų 
repeticijos metu jis netoleruodavo. Jis 
Wiorus mokydavo su smuiko pagalba, — 
pianą retai kada paliesdavo.

Pasibaigus pamokai, Petrauskas daž
nai pagrodavo vieną kita šokį ir ragin
davo choristus pašokti. Tie, kurie šokti 
nemokėjo, jis ragino ir mokė, nes saky
davo: jauniems žmonėms pašokimas yra 
sveikata.

Jei M. Petrauskas atsikeltu iš kapo ir 1 
ateitu pamatyti tūlų mūsų choru pamo
kų, jis didžiai nusistebėtų. Šiandien* pas 
tūlus mūsų chorus, — taį nėra paslap
tis, — repeticijų metu viešpatauja’ ne
tvarka. Kai mokytojas-vadovas vieno 
balso choristus moko, tai kitų balsų cho
ristai kušdasi, šnekasi, šaiposi, šposus 
krečia. Jeigu paklaustom, kodėl taipf tai 
gautujn atsakymą: matot, jaunimas, tai 
jam Sinku ramiai pasėdėti, sunku dis- 

)tiplina išlaikyti.
V Bet anuo metu žmonės, priklausę cho
rams, kuriuos vadovavo Petrauskas, 
taipgi buvo jauni,, ir neseniai atvykę iš 
Lietuvos, — sakyčiau žali žmonės, ne
tašyti, mažai matę mokyklų, arba visai 
jų nematę, o tačiau discipliną gražiai iš- 
laikė!

Kita pas M. Petrauską ypatybė buvo 
ta, kad jis reikalaudavo, idant choris
tas suprastų, ka dainuoja. Jis aiškino 
dainos prasmę, kiekvieno žodžio prasmę. 

'Tik su viskuo, liečiančiu jo dainuojamą 
daina, susipažinęs, dainininkas, — bus 
jis choristas ar solistas, — galės tinka
mai atlikti savo uždavinį.

n.
šitų žodžių rašytojui kadaise teko mo

kyti lietuvių kalbos ir dainavimo Brook
lyn© Ateities Žiedo. Vaikų Draugijėlės 
mokyklėlę, kurioje buvo apie 50 vaikų, 

šiandien jau tėvai ir motinos.
M. Petrauskas prisiuntė man tuo rei

kalu porą laiškų, patariant, kaip sėkmin
giausia būtų vaikus mokyti dainavimo. 
Pirmame laiške, kurio jau neturiu, jis 
rašė apie tai, kaip vaikus mokyti disci
plinos ir punktualumo. Sakė, jog be to 
nieko neišeis, choro nebus. Tik, aišku, 
vaikams punktualumas ir disciplina ten
ka įdiegti kitokiomis priemonėmis, negu 
suaugusiems. Neatsimenu dabar tų 
priemonių, kurias Mikas siūlė. O kai dėl 
vaikų balso, jis trumpesniame savo laiš
kelyje, pas mane dar užsilikusiame, ra
šė:

“Tarp vaikų yra7 toj i ypatybė, kad di
desnis nuošimtis berniukų tinka prie al
tų, o mergaičių diduma — į sopranus, 
— tai viena. Klausant balsus, duodant 
jiems paprastai pradedant gammą, prie 
piano ar t. p.’, reikia klausyt,’ kaip sto
ras jo balsas ir kiek eina viršun. Altai, 
vaikai, užeina iki “re” ir jau daugiau 
pakelt sunku. Apatinės pas altus turi 
daeit beveik iki “sol” ir kiti eina dar du 
tris balsus žemiau. Sopranai turi eiti iki 
“F-sol,” bet kad kuris ir nesiekia, vistiek 
reikia choran jį imt, išklausant, kur jo 
gaisas geriau tinka.

.“Pradėkit mokyt ‘Kiškelį,’ tai bene bus 
^Atogiausia.” x

™M. Petrauskas buvo priešingas pir
majam pasauliniam karui ir jis ne vie
nam jaunam vyrui patarė karan nestoti, 
jei tik gali — slėptis ir neiti kariuome- 
nėn.

Ne vienas, lietuvis “slekeris/’ besi-

slapstydamas nuo kariuomenės, gavo tė
viškų iš Petrausko patarimų, kaip ir ką 
daryti. Ne vienas jų gavo laikiną pasto
gę jo namuose.

Jis sakydavo:
— Mūsų tauta maža, šis plėšikų ka

ras jai nieko gera neduos, tai kam mes 
turėtume' siųsti savo jaunus vyrus į 
frontą, į karo ugnį?

Vienas jo mokinių buvo “draftuotas,” 
buvo paimtas kariuomenėn, vilkėjo uni
formą, ir neužilgo turėjo būti išsiųstas 
Francūzijon. Petrausko patariamas, jis 
patapo dezertyru, kažin kur pasišalino, 
— tik vienas Petrauskas težinojo, kur > Kas atsitiko? 
jis radosi. Apie ji aš nieko po jo “dingi
mo” negirdėjau.

Pats M. Petrauskas karo metu tupėjo 
nemaža nesmagumų. Jis, mat, turėjo 
ūsus, panašius į kaizerio Wilhelmo. Tuo 
bijdu, jam vaikščiojant Bostono gatvė
mis, ne kartą sufanatizuoti elementai 
pradėdavo, sekdami jį, šaukti: “kaiser,” 
“kaiser”!

Vieną kartą, grįžęs iš Lawrenco, kur 
jis vadovavo progresyvių lietuvių chorą, 
atšiduąo ir sakė:

—Sufanatizuoti niekšai privers mane 
nuskusti ūsus.

Ne kartą ir prie paties Petrausko na
mų, karo metu, susirinkdavo būrys apja- 
kintų vaikogalių ir “dainuodavo” tą pa
čia “daina.”

Visa tai prastai veikė į Petrauską ir 
mus, kurie jo namuose gyvenome.

IV.
Politikoje M. Petrauskas neturėjo 

“tiesios linijos,”1 nebuvo jis įsisavinęs 
marksizmo, nors jį buvo studijavęs. Ta
čiau buvo jis pažangus žmogus ir didžia
vosi tuo faktu, kad, būdamas Šveicari
joje, kalbėjosi su Leninu.

Kai Rusijoje įvyko 1917 metų pirmoji 
revoliucija, jis sukūrė jai himną “Kai 
kankinami žmonės sukilo . ..” „Šią dainą 
ilgai dainavo mūsų chorai. O po Didžio
sios Spalio revoliucijos jis daug maž taip 
sakė: nereikia man rašyti šiai revoliuci
jai himno, nes jį esu lietuviams darbi
ninkams davęs jau seniai — “Interna
cionalu,”

Tačiau Petrauskas, kaip ir daug ki
tų liberalų, Spalio Revoliucijai pilnai 
nepritarė.

1918 metais į Ameriką buvo atvykusi 
social-revoliucionierė Katrė Breškovska
ja,—parsitraukė ją čia Wilsono vyriau
sybė, kad niekintų Spalio revoliuciją ir 
Lenino vadovaujamą sovietinę vyriausy-

Breškovskaja kalbėjo .viename masi
niame mitinge. Bostone, kur ir .man teko 
dalyvauti. Tą mitingą aprašiau Laisvėje 
(po slapyvardžiu), kritikuodamas kal
bėtoją. Perskaitęs tai, Petrauskas tuo
jau suprato,* jog tai mano darbas, ir sa
kė:

— Per aštriai parašėte. Per aštriai!
— Ji labai aštriai bjauriojo Leniną,— 

tariau.
Petrauskas nieko neatsakė.
Kai Lietuvoje kūrėsi tarybinė vyriau

sybė, vadovaujama V. Kapsuko-Mickevi- 
čiaus, Petrauskas jai pritarė. Jis daug 
maž taip sakė: jei lietuvių tautai, Sovie
tai nepatiks, tai ji susiras kitą sistemą, 
o dabar tegu kuriasi; Kapsukas geras 
žmogus, geras lietuvių tautos patrijotas.

Vieną vakarą, kai tik mudu su Pet
rausku buvome namie, atvyko Dr. Jonas 
Šliupas, ieškodamas nakvynės. Tuomet 
visi trys nuėjome pas Keleivį; ten prasi
dėjo diskusijos dėl revoliucijos Lietuvo
je. Šliupas visaip ją žiauriai niekino, 
puldamas Kapsuką, gi Petrauskas laikė
si savo. Grįžtant namo, juodu tebetęsė 
diskusiją, o namie, prie arbatos, Šliupas 
taip įsikarščiavo, kad pradėjo Petraus- ’ 
ką Vadinti būdvardžiais, neleistinais dė
ti spaudon.

Dar daugiau teko man.

M. Petrauskas mylėjo savo tautą, my-

lėjo visa, kas lietuviška. Padėti lietuviui 
nelaimėje jis visuomet mielai padėjo. Jis 

■ (žinoma, naiviai) galvodavo, jog kas 
tik lietuviška, tas ir gera.

Anuo metu, iš tikrųjų, lietuvių imi
grantų tarpe retai kada pasirodydavo 
Židikų, išgverėlių. Mūsų žmonės dar 
nebuvo moraliai sugadinti, nebuvo už
krėsti prakeikta dolerine “kultūr’a.” Dėl 
to vienas kitu nusitikėdavo ir nelaimėje 
viens kitą greičiau gelbėjo.*

Vieną kartą, tačiau, įvyko toks atsi
tikimas.

Tai buvo karo metu. M. Petrauskas, 
muzikė Ona Liųtkevičiūtė (vėliau Kier- 
dėjienė. «— jau mirusi), muzikas Anta
nas Bačiulis, šiuo metu gyvenąs Lietuvo
je. šitų žodžiu rašytojas, ir gal dar kas 
kitas,— neatmenu, — grįžome iš kon
certo. Neatmenu, koks ten Bostono cen
tre i vyko tarntautinis koncertas, kas ja
me iš mūsų dainavo, — atmenu tik tiek, 
.kad apie 12 valandą nakties mes ėjome į 
vieną kiniška restorana vakarienės. Ėjo
me garsiai lietuviškai kalbėdami.'

Staiga prie restorano duru atsiranda 
žmogus, bę skrybėlės, suveltais, sutaršy
tais galvos plaukais, veidas kruvinas,-— 
skaudus vaizdas!

— Ar ponai esate lietuviai? — klau
sia jis. verkdamas.

— Taip, — išdidžiai atsako Petraus
kas, — lietuviai. Ko norit? Kas yra?

Žmogus verkdamas aiškina, kad jis 
atvyko į Bostoną iš kito miesto (vardo 
neatmenu), jį pasigavo bomai, baisiai 
sumušė, sukruvino ir atėmė iš jo visus 
pinigus. Jis prašo ^pagalbos.

Petrauskas pirmiausiai prikišo nosį 
prie žmogaus burnos, norėdamas patir
ti, ar negaruoja iš jos alkoholis, ar jis 
nėra pijokas. Ne, alkoholiu neatsiduo
da! Vadinasi, jis doras žmogus, bomu už
pultas, pakliuvęs į baisią nedalią. Tada 
Petrauskas išsitraukia keletą dolerių ir 
duoda nelaimingajam, ragindamas ir 
mus daryti tą patį. Mes taipgi duodame, 
kiek kuris galime. Žmogus nuolankiai 
padėkoja ir kerėploja tolyn dejuodamas, 
o mes einame valgyti.

Po vakarienės einame pėsti, nes po 
12-tos v. nakties gatvekariai retai te- 
kursuoja. Staiga, dirstelėjame į vieną 
valgomųjų daiktų krautuvę,—Delicates-. 
sen storą-, — ir matome tą patį žmogų, 
prašantį iš savininko' pagalbos! Krau-- 
tuvninkas duoda jam kepalėlį duonos, 
jis, laikydamas jį pažastėje, eina lau
kan.

Kas čia tokio yra?
Ant greitųjų nutariame ištirti.
Petrauskas su Liutkeviciūte pasisle

pia viename tarpduryj ir laukia, o mudu 
su Bačiuliu siekiamos patirti, kas čia per 
šposininkas.

Apibėgame vieną bloką ir,' lietuviškai 
garsiai kalbėdami, susiduriame su vos 
paeinančiu sukruvintu žmogumi. Jis- 
mudviejų neatsimena ir pradeda tą pa
čia “melodiją,” kokią sakė pirmiau, tik 
miestą,' iš kurio jis atvykęs, jau mini ki
tą !

— Tu esi žulikas! — mudu surikome.
— Grąžink mūsų pinigus.

Tai išgirdęs “sukruvintas žmogus,” 
kaip kiškis, pasileido bėgti, o mudu su 
Bačiuliu jį vytis. Bet kur tu jį sugausi !^ 
Taip ir dingo tamsiosiose, siaurose suk-' 
tose Bostono gatvėse riepertoli nuo North 
station.

Kai pasakėme tai Petrauskui, jis nu
liūdo.

— Nesitikėjau, kad lietuvių tarpe bū
tų tokių žuliku! — buvo jo žodžiai.

Vėliau paaiškėjo, jog tas smulkusis 
žulikėlis ne vieną geraširdį buvo pana
šiai prikirtęs. Jis mokėjo gabiai nusida
žyti ant veido “kruvinus” plėtmus, mo
kėjo gabiai vaidinti lozorių. Be kitko, jis 
buvo gabus aktorius.

Vėliau M. Petrauskas buvo prikirstas 
didesnių “patrijotiškų” Židikų. Jis pirko 
Šerų (akcijų) tūlų “lietuviškų bendro
vių,” kurios vėliau subankrutavo, skau
džiai nuskriausdamos ne vieną geraširdį 
Petrauską. Kiek jis tiems didesniems 
“patrijotiškiems” Židikams pinigų suki
šo, nežinau, bet žinau, kad sukišo, nes jis 
pats tai man prisipažino. Jis pirko Še
rus, tikėdamasis, kad padės Lietuvą at
statyti, o žulikai statėsi sau nąmus.

VI.
Tai bus ir viskas apie Miką Petraus

ką. Pateikiau keletą apie jį atsiminimų, 
braižinių tam, kad mūsų žmonės geriau 
jį pažintų, nes pažinti jį reikia.

Dainos ir muzikos mėgėjai turėtų įsi
gyti Miko Petrausko sukurtų dainų są
siuvinį, “Rinktinės Miko Petrausko dav-.. 
nos.” Čia telpa ir trumpa Petrausko bio-

Pavasario eisena Įvairios Žinios
Džiaugsmu gyvybė nešina 
Dainuoja jau ir žydi... 
Pavasario tai eisena— 
Perkūnijos ją lydi U

Iš varpinių išmeskit morus
Ir.perliekit varpų širdis:—
Tepritaria vargdienių chorams 
Ir kovai keliasi girdįs!
Ištrinkite klastingą aureola
Ant praeities saujelės pelenų!
Tegu išsitiesia kniūpščia parpuolę, 
Sutikti švintančių dienų!
Iš marmuro ir balto ir ružavo 
Nekalkite trunyjančių stabų — . 
Papuoškite juo laisvės rūmą žavų, 
Metus įamžint pergalės darbų!
Gėlėm tesužiba skurde aptemę:—
Po puokštę kiekvienam—pavasaris 
Tik meilę, meilę mūsų žemei [dosnus! 
Teneša kiekviena dukra—sūnus!

Džiaugsmu gyvybė nešina 
Dainuoja jau ir žydi.. . 
Pavasario tai eisena— 
Perkūnijos ją lydi! ,.

Audra Audronis.

News and Views
By MILDRED STENSLER •

LKM CHORUS STAGES 
“FLEDERMAUS”

That I should be sitting here ip
own home in New Jersey and writing a 
review of the Chicago LKM' Chorus pro
duction of the operetta 
is almost inconceivable. But, cross my,Į 
heart, I saw it all just 2 days ago at the 
Sokol Hall in Chicago.

Throught the magic of modern trans
portation, I arrived in Chicago just 
about 2 hours before curtain time — ve-| 
ry much thrilled over the prospect of; 
seeing the first Lithuanian translation ■ 
and performance of the renown Strauss ■ 
opera, ’ “Die Fledermaus.”

I of course also left home primed with' 
a portfolio of leaflets describing the LMS 
Summer Vacation School, and a semi-re- 
hearsed speech about the merits of- this 
School. Well, somehow the portfolio de

tached itself from me en route (was 
found safe and sound sometime later). 
Oh, the speech! Well, it never got said 
due to circumstances beyond my control.

None the less, to me, and I sensed it 
also in the other out-of-towners and out- 
of-sfaters that were at this LKM perfor
mance that it was a necessity for them 
to be there. We couldn’t comprehend, 
that anything as vital to our Lithuanian 
cultural movement, as the presentation 
of such a big and difficult piece of work, 
(an operetta that is fine enough for the 
Metropolitan Opera Company to stage), 
could go on without the, all-out support 
of everyone of us. Being right there on 
the spot, the Chicagoans made up, what 
seemed to me, only slightly more than 
half of the audience.

Such lack of interest, and lack of 
pride in the work and accomplishments 
of the people in ones own town, is a very 
unhealthy state of affairs. It isn’t only 
Chicago by any means that suffers from 
this illness. This apathetical, don’t give 
a hang, attitude is slowly sapping the 
strength of all our cultural organiza
tions.

The LKM’ers gave a performance on 
as high a professional level as I have 
ever witnessed by any of our choral 
groups. Great credit should be accorded 
the teacher, the actors and the chorus. 
The amount of anxiety and downright 
sweat put into such a production can 
never be counted or materially reward
ed. The only payment the chorus wants 
and needs is your coming out to witness 
their performance.

The finest television or Grand Opera 
show cannot -stimulate a native-born 
Lithuanian more than a show sung in 
Lithuanian by their own children who 
will be carrying the language and the 
Lithuanian culture through the next ge
neration.

(Continued on page 4)

PRANCŪZUOS' MASIŲ 
GYVENIMAS BLOGĖJA

' PARYŽIUS, bal. 2 d. — 
I Prancūzijos vai d a n č i ų j ų 
į sluoksnių vykdomos ginklu 
vimosi varžybos reikalauja 

i nepaprastai didelių išlaidų, 
i kurių našta gula ant Pran?.
■ cūzijos darbo žmonių 
| čių. Be paliovos auga tie* 
I sioginiai ir netiesioginiai’ 
mokesčiai, mėnuo iš mene- 
šio didinamos maisto ir 
plataus vartojimo prekių 
kainos, mokestis už dujas it 
elektra, už važiavima trans-1

€ f L-

portu.
Net oficialiais duomenį-' 

mis, paskelbtais Prancūzi
jos ekonomikos, ministerijpš’ 
“Savaitiniame sfatis tikos 
biuletinyje,” jautiena šiij- 

| metų kovo mėnesį pabran- 
i go palyginti su-1951 metįį/ 
kovo mėnesiu 30.5 procentu, 
kiauliena — 22 procentais^, 
bulvės — 25 procentais, ko-, , 
pūstai — 100 procentų ir ttf

Kaip neseniai pranešė* 
. ; laikraštis “Libera s j o n,” 

prancūzų frankas, neteką 
94 procentų savo vertės pa-. 

' lyginti su prieškariniais 
11939 metais.- Neseniai atė'-' 

my •' luai i valdžią Pinėjaus vy
riausybė paskelbė, kad ji 
imsiantis priemonių “išgeb 

“PindnvTnonc ”‘bėti” frankui ir “sumažiną j. Iv. \ 1 K - 1 III d Ll O a • f i 1 • * • • y-v •j ti kainoms. Šiomis Pme- 
| jaus deklaracijomis pasi- 
‘ naudojo stambiausiųjų Pa- 
i ryžiaus parduotuvių savin 
j ninkai. Jie nežymiai suma4 
! žino užsigulėjusiųjų prekių 

1 kainas, kuo, kai]) nurodė 
laikraštis “Humanite,” bu*-.

: vo siekiama ne tik sudaryti; 
i reklamą stambiosioms par- 
: duotuvęms, bet ir suteikti 
vyriausynei pretekstą blo-. 
kuoti darbo žmonių darbč 
užmokestį ir neįvesti daybo' 
ųžjuokesčio judriosios ska
les.'

Visuotinės darbo konfe
deracijos biuras, demaskuo
damas vyriausybinį vadina
mojo “kainų sumažinimo”' 
planą, pabrėžia, kad iš ti
krųjų Pinėjaus politikos 
tikslas yra toliau smukdyti 
darbo masių gyvenimo lygį 
ir to sąskaita didinti kari-- 
nes išlaidas.

GEGUŽINIS SOCIALISTI
NIS LENKTYNIAVI
MAS BULGARIJOJE '.’t

SOFIJA. — šimtai tūks
tančių Bulgarijos įmonių 
darbininkų išvystė kovą už 
produkcijos savikainos ma-, 
žinimą ir apyvartinių lėšų 
apyvartumo paspartinimą. 
Vien per paskutiniuosius 
pustrečio mėnesio gamykloj 
“Elektrometal” kolektyvas 
ekonomijos režimo, darbo ' 
nacionalizavimo ir jo tei
singo organizavimo dėkaJš 
apyvartinių lėšų atpalaida
vo apie 10 milijonų levų. 
Antono Ivanovo vardo valse* i * ik 
tybinės aparatūros gamy
klos kolektyvas per tą patį 
laiką iš apyvartinių lėšų 
atpalaidavo 2.5 milijono le
vų, o valstybinės mečhani-, 
nės gamyklos kolektyvas— 
apie 1 milijoną levų.

Naujas puikias pergales 
didžiosios darbo žmonių 
šventės garbei pasiekė Ma- 
ricos anglies baseino kolek
tyvas. Gegužiniame lenktyn 
niavime čia dalyvauja be
veik visi darbininkai ir tar
nautojai. Vasilijaus Del’če- 
vo vadovauj ama kirtėjų 
brigada kovo mėnesį įvyk
dė anglies gavybos planą

grafija., Telpa 22 pačios populiariausios 
jo dainos, vienam balsui ir chorams. Šis 
sąsiuvinis buvo išleistas 1940 metais 
Petrauskui įamžinti. Telpa ir jo paveiks
las. Sąsiuvinis gaunamas Laisvės kny
gų sankrovoje. Kaina $1.00.

Canberra, Aust rali j a.--Ko
rė jos fronte užmušta jau 
169 australai, Amerikos tal
kininkai.

3 pusl.-Laisve (Liberty)--še štadien., Gegužės-May 24, 19$Z



v

4-

News and Views
(Continued from page '3)

All the main singing roles in the “Fle- 
dermaus” were sung by American born 
young people. Helen Kwain as Rosalin-“ 
da, Estelle Bogdan in the part of tho* 
impish maid, Adele* and George Kwain 
as Mr. Eisenstein — these three espe
cially, displayed excellent command of 
of the language not native to them. 
Their acting and complete stage pre
sence and personality was sheer joy to 
watch. The first act singing, with the 
addition of the high tenor of Rosalinda’s 
former lover, played by Adolph Stum- 
bris, was the’*hi^h spot of the whole ope
retta.

Tex Zebraitis was the Dr. Falke 
whom his friends in jest called Fleder- 
maus, the Bat. He, to revenge himself 
against this mockery, perpetrated a se
ries of incidents that form the story ba
sis of the opera. Tex very ably flitted 
ačross from one character to another ad
ding more fumes to the confusion he had 
already started.

I was particularly impressed with how 
well Frank Mikužis handled the long 
and difficult role of the jail warden. I 
know too that Frank has had very little 
stage experience in the past, and al
though the 3rd act part proved just a 
little beyond Frank’s complete reach, his 
determination and personality carried 
over the footlights into the hearts of the 
audience. And, from the peek I got back- 
stage, it was Frank whb was running 
around supervising every small detail 
and worrying the most about the busi
ness end of the affair on the outside too. 

. Ferdinand An-eis, the -wifey lawyer, 
was amusing and amusingly costumed. 
Along with G. Budris who played the 
part of the highly inebriated jail atten
dant, they produced some very funny co
mic scenes.

Frances Yurgil, who played the role 
of the bored Prince Orlofsky, displayed 
Tine acting' and timing sense and a very 
pleasing, easy to listen to, singing voice.

The use.tof a real ballet troupe and 
the polka ’dancers was a fine piece of 
showmanship on the part of the director, 
because, as very often is the case, the ex
tra trimmings are usaully trimmed off 
for the sake of economy. They added 
much to the festivities of the 2nd act.
£ The background chorus-^-whose sing- 
ih? was very very good — seemed just 
a'bit uncomfortable as “ponios ir ponai.” 
One couldn’t help notice the contrast in 
flexibility of the main actors and the 
chorus. It is- for certain that the teacher 
or director cannot personally coach 
every single chorus member as closely as 
he must do with the main actors and so

loists. And since their main duty is en
semble singin, that this was accomplish
ed so well is a great credit to the chorus 
members.

The complete paging responsibility 
was in the hands of the LKM teacher, . 
Clem Deffner, who, most of my readers 
must know by now, is not a Lithuanian. 
That he works so enthusiastically with 
a foreign language group is a great cre
dit to him as a man and the fine musi
cian that he is. It was a pleasure to per
sonally meet and talk with Clem Def
fner. He is a great patriot of the LKM 
Chorus.

As to the operetta itself: most of'you 
are- familiar with the story —- the out
rageous extent the moneyed class will go to 
entertain themselves at the expense and 
discomfort of others. We, working class 
progressive people, have no sympathy 
with, what’s more, cannot understand 
such goings on.

The benefit derived by ntost of the 
audience therefore was not of the mes
sage type. It was strictly the pleasure 
of eye and ear. That it was a most de
lightful one we have no quarrels there. 
That it was the only type we can use 
because of necessity is also unfortunately 
true. Therefore, wa cannot go so far as 
to condemn the plot, but should under
standably take away one big factor — 
that our small non-professional choruses 
are still active and that they have pro-j 
grossed to the extent musically and tech-į 
nically to be able to present advanced 
musical productions.

* * *
After the performance, Alice and Leon 

Yonik squired me around so that I was 
able to meet and talk, to a great number 
of midwestern folk about another cul
tural project going on here in the East 
— the LMS Summer Vacation School.

Minus my beautiful literature, I just 
had to talk twice as fast and twice as 
much to explain about the workings of 
our School, its importance and the re
sults of the last 4 previous Schools.

I found that most people had a very 
hazy’conception of what went on in the 
School. Our chats usually ended in bet
ter understandings and the willingness 
and desire to helj) out somehow with 
this project, an‘d with a little materially 
towards the financial campaign .of the: 
LMS School Scholarship Fund. In about 
2 hours we raised the fund by $60.

Many, many thanks to you all in the 
Midwest for your interest and support. 
I was assured also that Chicago will have 
a' nice number of students and vacatio
ners at Worcester, on the opening day 
of the LMS School — July 6. We will be 
looking forward to seeing many of you 
again.

' l I 1 ’C • 
nerolo - brigkdieriaus, va- Į J’ 
dovavusio Illinois Dėstinin-' 
kijai. Jis. pasitraukė iš ar
mijos 1864 metais.

Wisconsin© sostinėje Ma- 
disone štai stovi bronzinė 
pulkininko Hans Christian 
Heg statula, 15 Wisconsin© 
Pėstininkų Pulk© vado, ku
ris žuvo Chickamaugos mū
šy j ir amerikiečių norvegų 
yra pasididžiavimo objek
tas.

Turbūt geriausiu tokių 
užsieniečių pavyzdžiu būtų 
Karlas Schprtz, kuris 1852 
metais atvykęs iš, Vokieti
jos tarnavo civiliame Įtarė 
kaip savanoris, generolas 
brigadierius, o ir po karo 
atidavė savo jėgas kraštui, 
“kurio neišardomumą” jis 
pats padėjo ginklu iškovoti.

Daugelyje valstybių Pa
garbos Diena yra , oficiali 
nedarbo diena; kai kuriose 
pietinėse valstybėse, šalia 
jos, yra minima konfedera
tų pagarbos diena; o kai 
kurios kitos dar ir dabar 
tebešvenčia tik šia pasta
rąją dieną. (CCAU)

Baltimore ir Apylinkės Visuomenės Atydai!

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25* kuopa, paramai dienraščio Laisves

Sekmadienį, Birželio 1 June, 1952

a

Slovak National Home Park, 6526 Holabird Avė.
Prie įžangos tikieto bus duodama dvi dovanos: I — $7.00, II—$5.00 

GERA MUZIKA ŠOKIAMS IR ĮVAIRŪS ŽAISLAI.
Muzika nuo 3 iki 7 P. M. Įžanga tik 50c.

Gerbiamieji! Kaip jau daugumui žinoma, šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
tarp žaliuojančių medžių ir žydinčių gėlių, kur visi besigėrėdami pavasario malonu
mu, smagiai praleisime laiką. Labai graži svetainė ir smagi muzika šokiams. 
Alus ir valgiai pirmos rūšies. — Maloniai kviečia visus RENGĖJAI.

KELRODIS: B Philadelphia, Pa. imkite kelis), No. 40 ir važiuokite iki Baltimore*, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva
žiavę tiltą laikykitės tiesiaia iki Holabird Avė., čia sekite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Cdmp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
karu iki. Holabird Avė. Išlipę, eikite į vakarus */i mailčs. O busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. 
ir jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tčmyti orlaivių iškabas, kurios tiesinai veda į pikniko vietą.

Philadelphia, Pa.
Liūdnos ir linksmos naujienos 
pas Philadelplujos lietuvius, 
Richmonde ir kitur

Žuvusių Karuose Pagerbimo Diena
Gegužės 30 d., “Memorial 

Day,” daugelis eina į vals
tybines ir privačias kapi
nes, kad išreikšti pagarbą 
tiems, kurie žuvo gindami 
savo šalį. Žmonės, kurių 
vaizduotėje tebestovi pa
skutiniųjų karų baisumai, 
tik jų aukas kareivius pri
simena, užmiršdami, kad 
tikrumoje šią dieną buvo 
pagerbti Civilio Karo žūvu- i 
šieji;. Tie, kurie ir prisime
na," nežino šios šventės 
smulkesnių detalių.

1863 metų pavasarį — 
kaip istorija pasakoja—Ko
lumbus miestelio Virginijos 
valstybėje trys moteriškės 
turėjo paprotį dažnai ap- 

. lankyti “Friendship” ..kapi
nes, kur buvo Kolumbus 
Karo ligoninėje i mirusių 
karių kapai. Jų pavyzdžiu 
pasekė kiti, ir taip buvo 
nutarta šiam reikalui pa
švęsti vieną dieną. Gėlėmis 
nešinos moterys sudaryda
vo gražiausią procesiją. Ka
pinėse kiek toliau nuo 1,400 
konfederatų karių, mirusių 
pilkoje uniformoje, buv*o 
taip pat palaidota apie 40 
Unijos karių, Mėlynųjų, mi
rusiųjų nuo žaizdų tam pa
čiam miestelyje kaip karo 
belaisviai. Lankytojai, iš- 

Jklausę pamokslo ir maldų, 
Stebėjo, kaip Kolumbo mo

terys spontaniškai, tarp 
savęs nei nesusitarusios, 
gėlėmis, nuklojo ne tik kon
federatų kapus, bet taip pat 
ir tų “jankių,” su kuriais 
buvo kovojama.

Mes nežinome, kiek kariu 
buvo palaidota tose Kolum
bo kapinėse, — kaip nežino
me milijonų žuvusių sekan
čiuose karuose, kuriuos ly
giai, kaip pirmuosius, pa
gerbė Kolumbo moterys. 
Mus tik stebina Unijos ka
rių tebesančiuose sąrašuose 
nuostabus pavardžių ir tau
tybių mišrumas — visų tų 
vyrų, kurių daugelis dėl čia 
esančios laisvės nedvejoda
mi rizikavo palikti savo tė
vynę ir gimtuosius namus. O 
kai atėjo laikau, nedvejoda
mi atsiliepė į jaunosios de
mokratijos šauksmą padėti 
išsaugoti jos vieningumą ir 
galią.

Pavojaus vA landą visi 
šie imigrantai atsiliepė į 
prezidento Linkolno prašy
mą stoti savanoriais į ar
miją, — jų, šių savanorių 
tarpe randame apie 200,000 
vokiečių, 150,000 airių, 45,- 
000 anglų ir daugybę kitų 
tautybių.

Šie svetimtaūčiai — ame
rikiečių didvyriai — gražiai 
1939 m. buvo prisiminti prez. 
Roosevelto, kuris viename

viešumai paskelbtame savo 
laiške aukštai iškėlė žymio
jo vengrų generolo - ma
joro Julius H. Stehol-Szem 
vald nuopelnus, pasižymė
jusio Pedmonto mūšyje 
Virginijoje, 'už ką jis buvo 
apdovanotas aukščiausiuoju 
Amerikos ženklu, Kongreso 
Garbės Medaliu.

Imigrantų patriotizmas 
civiliame kare yra atžymė
tas daugeliu atvejų—abiejo
se pusėse. Juk, pirmuoju 
civilio karo žuvusiu iš kon- 
fedėratų pusės yra laiko
mas 18 metų lenkas Tadas 
Stravins.kis, iš Charlestown, 
Pietų Carolinos, kuris tapo 
nelaimės auka prieš pat 
konfederatams pradedant 
Sumterio Forto ataką, už
degusią civilį karą. Iš 
Unijos pūsės, pirmuoju žu
vusiu karininku yra laiko
mas kapitonas Constantine 
Blandowski.

Tarp siu žuvusių pavar
džių jūs rasite štai šitokių 
—Andriejus Gula, Konra
das liuba, Ambraziejus Bą
lamu tas ir panašūs, kas lei
džia spėti, jog ir ukrainie
čiai yra sudėję savo nema
žą auką Unijos labui .

Nors rusų Amerikoje 
prieš 1876 metus mažai kū
rėsi, viena pavardė išsili- 
ko — tai kazoko Jonas Ba
sil Turchin, buvusio pul ki
niško, išsitarnavusio iki ge-

Visų pirma apie liūdnas 
naujienas. Balandžio mėnesį 
mirė du žymūs LMN Bendro
vės nariai. Pirmas, tai Anta
nas Janulis, Pirmojo pasauli
nio karo veteranas, kuris ka
riavo kaip U. S. kareivis Pran
cūzijoje prieš kaizerinius/ vo
kiečius ir buvo gesuotas. Bu
vo ištikimas LMN Bendrovės 
narys per 28 metus. ’ Sirgo 
Phiiadelphijos U. S. Navai li
goninėje per kęturis’ menesius 
ir neišgydytas buvo' parsiųstas 
į namus pas jo seserį Veroni
ką Tamošaitienę, 3120 Belgra
de 'St. ir tenki mirė balandžio 
12 'd., valgydamas vakarienę.

Palaidotas' balandžio 16 d. 
su bažnytinėmis apeigomis 
Šv. Grabo kapinėse.’ Lietuvoje' 
velionis paėjo iš Šiaulių aps
kričio, Meškučių valsčiaus. 
A. A. Antanas buvo nevedęs. 
Paliko nuliūdime savo seserį 
Veroniką ir švogerį Vincą Ta
mošaitį ir draugus.

Tad lai būna jam po visų 
vargų ir sunkios ligos ramybė 
ir lengva ilsėtis šios šalies že
melėje.

AiĮtras LMN Bendrovės mi
ręs darys, tai Nikodemas . Dai
li d af Lietuvoje paėjo iš Vil
niaus rėdybos, Trakų apskri
ties; Naravos kaimo. Į šią ša
lį atvyko sau laimės ieškoti 
1908 metais į Philadclphiją. 
Būdamas nusistatymo, kad 
laimę sau rasti, tai reikia mo
kytis, lankė vakarinę anglų 
kalbos mokyklą. Išmoko rašto 
ir knygvedystės. Bet štai Pir
mas pasaulinis karas, ir 1917 
metais buvo paimtas i kariuo
menę ir, drauge su . kitais, pa
siųstas į karo lauką Francū- 
zijon kariauti prieš vokiečius. 
Tenai kariavo ir buvo gesuo
tas. Karui pasibaigu* grįžo 
vėl į jo mylimą Philadclphiją 
ir stojo prie lietuviškų darbų 
LMN Bendrovėj finansų raš
tininku buvo per 22 metus, ir 
Lietuvių Republ ikonų Klubo 
finansų raštininku — per 12 
metų. Dalyvaudavo visuose 
lietuviškuose parengimuose ir 
pašventė visą savo laiką dėl 
laisvos lietuvystės darbo ir 
žmonijos gerovės. Turėjo gerą 
ir pelningą darbą odų dirbtu
vėje kaipo užyeizda — bosas.

. Bet štai pereitais 1951 me
tais pagauna jį Vokietijos ka
rinė geso liga. Tapo paimtas 
į Phila. U. Š. Navai ligoninę, 
sirgo tris mėnesius. Truputį 
pataisytas grįžo iš ligoninės 
prie savo visų darbų, bet neil
gai jam teko darbuotis. Rug
pjūčio mėnesį vėl ta pati liga 
jį pasigavo ir vėl jis pateko į 
tą; pačią ligoninę. Ten jis bu
vo gydomas įvairiomis opera
cijomis, bet niekas nebegelbė-

jo. Ir po» iškentėjimo visų tų 
sunkių operacijų mirė ligoni
nėje balandžio 21 d. Iš ligo
ninės laidotuvių direktorius 
Frank Balin (sūnus Justino
Balinsko) parsigabeno į savo 
laidotuvių koplyčią 2016 E. 
Allegheny ' Ave., ir gražiai
prirengė Nikodemą į amžiną 
atilsį. Balandžio 25 d. į kop
lyčią atsilankė Nikodemą pa
gerbti draugai ir giminės. Jo 
brolis Petras Dailidė ir jo 
žmona pribuvo iš Brockton, 
Mass. Visi, kas tik jį pažino,

draugams Merkiams už jų to
kį didelį pasišventimą. Na, o 
Richmondo Kepurnikų orkest
rą kad jau pliekė polkas, val- 
cus, suktinį, klumpakojį, “no
riu miego,” krakoviaką, ma
zurkas, kazoką ir amerikoniš
kus šokius, kad net visi žila
galviai jaunuoliai buvo išju
dinti ir pastatyti >ant kojų. Ir 
šoko, trepsėjo prakaituodami,
užmiršo visai, kad jie Jau 50-

pribuvo atlikti paskutinį atsi
sveikinimą. Balandžio 26 d. 
Nikodemas palaidotas Šv. Gra
bo kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Ten dalyvavo daug 
velionio draugų jr giminių. 
Kareivių Legionas iššovė tris 
kartus kareivišku saliutu iri 
galop Nikodemo draugas 
Juozas Ivanauskas pasakė ke
letą paskutinių draugiško atsi
sveikinimo žodžių, nes Juozas 
ir Nikodemas drauge dirbo 
visus lietuviškus darbus LMN 
Bendrovėje ir kitur.

A. A. Nikodemas Dailida 
buvo nevedęs, tad nepaliko 
niekam sunkių vvargų. Paliko 
brolį Petrą ’ Dailidą, jo žmo
ną ir dvi seseris, Bitrą ir Julią.

Taigi, lai būna jam lengva 
ilsėtis Dėdės Šamo žemelėje, 
už kurią jis kovojo karo lau
ke 1917 metais ir iš to turėjo 
numirti.

Nikodemas Dailidą buvo 
laisvietis ir Laisvės skaityto
jas.

Senas Nikodemo draugas, 
J. L

-—o—
Dabar dar truputis ir apie 

linksmas naujienas. Tą pačią 
balandžio 26 d., po ašaroto 
palaidojimo mano mylimo 
draugo Nikodemo Dailides, 
turėjau progą nuvykti į Lietik 
vių Darbininkų Susivienijimo 
5-tos kuopos parengtą banke
tą 411 Green St. Trumpai pa
sakius, banketas buvo iš laiko 
gaspadinių prirengtas su ge
riausiais valgiais ir' patarnavi
mais. Valgis susidėjo iš lietu
viškų dešrų, vištienos, sūrio, 
pyragų ir kitų gardumynų su 
pridėčkais ir tiktai už du do
leriu. Ir prie to dar buvo šau
naus pasilinksminimo, šokių ir 
dainų, t-

Nors, vakaras buvo lictin- 
gas, bet į banketą susirinko 
svečių nemažai. Svečiai buvo 
vidurinio amžiaus, gėrė, val
gė, šoko ir dainavo, vadovau
jant Lyros Chorui, kuris vie
nas ir vienintelis Phiiadelphi
jos lietuvių choras. Jis yra po 
vadovyste Merkių, sūnaus ir 
dukros, kurie tiktai savo pasb 
šventimu irf gabumais palaiko 
dar mūsų senų lietuvių myli
mas dainas, daineles ir lietu
vystę. Tai yra didelė garbė

60 metelių jaunuoliai.
Taip visi ir linksminosi iki 

12-tos nakties. / ,
Ant galo reikia padėkavoti 

rengėjams šios linksmos ir 
malonios pramogos, o labiau
siai gaspadinėms už jų malo

nų ir draugišką patarnavimą, 
draugėms Jul. Šmitienei, ’zal- 
neraitienei ir visoms kitoms/ 
kurių vardų neteko sužinoti.

Richmondo Kepurnikas
—o—

Birželio 1 d. įvyks piknikas 
Baltimore, Md. Yra organi
zuojamas busas. Kurie norite 
važiuoti, kreipkitės prie seka
mų: Tureikienės, 143 Pierce, 
A. Merkis, GL. 5-3646; J. 
Šmitienė, WA. 4-2538. Busas 
išeis 9 vai. ryto nuo 1218
Wallace St. Ir sustos 143 Pier
ce St; Busas važiuos, kad ir 
lytų. Bet oro biuras pranešė, 
kad tą dieną nelis. Kaina į 
abi pusi $3.50. Komiuos.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius,
- vaizduoja lietuvių gyvenimų. ■ .

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: T
« T A T a U « M

110-12 Atlantic A ve. Richmond Hill 19, N. Y.

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žrtiogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskąityG ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono .Kaškaičio (Dr.
Kaškiaiičiąus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

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

I A I C H r HO-12 ATLANTIC AVENUE,L A I □ V U RICHMOND HILL 19, N. Y.

4 pusk-Labve (Liberty)-Šeštadien., Gegužės^Mąy 24, 1952



MONTREAL, CANADA Winnipeg, Canada Tampa, Fla.
Mokytojų reikalavimai 
dalinai patenkinti

Kaip žinia, Montreal© pro- 
testoniškų mokyklų mokyto
jai, vyrai ir moterys, jau ’1- 

igas laikas, nesusitarę su Mo- 
TLvįtlų Komisija del pakėlimo 

alfcu, buvo nutraukę visokį 
ekstra darbą su mokiniais po 
pamokų. Derybos tęsėsi pei 
kelis mėnesius. Pagaliau pri
eita prie susitarimo (nots 
šiuos žodžius rašant, susitari
mas dar galutinai neužtvirtin
tas). ,

Susitarta ir mokytojai da
bar gaus bonų nuo $200 iki 
$400 į metus. Mokytojai rei
kalavo daug daugiau, bet ma
tydami, kad jų nutrauktas 
ekstra darbas — sportas, me
nas, rašyba ir tt. — sunkiai 
atsiliepia ant mokinių, priėmė 
galutiną, virš minėtą ‘ pasiuly-j 
mą.

Taigi, mokytojai bent dali
nai laimėjo, jų reikalavimai 
išpildyta, algos, kad ir ne pil
nai, pakeltos.
Miestui 310-tas gimtadienis

pavasarį Montreal© mies
tui sukako lygiai 310 metų

j° įsikūrimo. Pati miesto 
administracija neplanuoja nie
ko atžymėjimui šių sukaktu
vių. Bet keletas civilių organi
zacijų pereitą sekmadienį tam 
tikrais būdais atžymėjo mies
to 310-tą gimtadienį.
Antri metai motinystė 
be mirčių

Royal Victoria ligoninės 
motinystės-gimdvmo skyriaus 
viršininkas Dr. N. W. Philpott 
raportavo, kad ši ligoninė per 
praėjusius du metu, nežiūrint 
didelio skaičiaus motinų, pa
gimdžiusių kūdikius ligoninė
je, neturėjo nė vienos nelai
mės, kad moteris nuo gimdy
mo b^ų mirusi.

1951 metais ligoninėje buvo 
priimta 8,683 motinos. me
tais prieš tai — 8,941. Tai 
aukščiausis rekordas ligoninės 
istorijoje. Naujagimių miri
mai sumažinta 2.3%. Daktaro
nuomone, yra tai didelė pir
myn ž anga.
Alkoholizmas yra liga

Montreal General ligoninės 
psichologinio department© pir
mininkas ir direktorius, Dr. 
A. E. Moli, andai kalbėda
mas gailestingųjų sesučių 
(nurses) susirinkime, tarp kit
ko palietė ir alkoholizmą. 
Kalbėdamas iis pastebėjo, 
kad ligšiol medikalinės pro
fesijos alkoholizmas buvo lai
komas kaipo kriminalinis pra
sižengimas. Net ir dabar, jis 

./3I&O, kai kurios ligoninės at
sisako priimti alkoholikus.

“Bet alkoholizmas”, tęsė 
jis, “yra liga, ar dar geriau 
sakant, ligos ženklai.” Gydy-: 
tojo nuomone, alkoholikus ga
lima pagydyti, žinoma, jis sa- 
ko, atsižvelgiant į kiekvieno 
alkoholiko individuales sąly
gas atskirai. Tačiau svarbiau
sia, tai jei alkoholikas pats 
stengiasi atsikratyti alkoholio,

MONTELLO, MASS. •

PIRMAS METINIS

I PIKNIKAS
Lietuviu Tautiško Namo Parke

Jvyfe Penktadienį ir Sekmadienį

Gegužes 30 ir Birželio 1
Rengia Lietuvių, Tautiško Namo Draugove

Pradžia 1 val. dieną
BUS GERA ŠOKIAMS MUZIKA ,

I *k Gardūs valgiai, minkšti ir stiprūs gėrimai. Rus dai- v nų, sportiškų veiksmų ir šiaip pasilinksminimas.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Čia 
susieisite savo gerus' draugus, kurių nematėte jau 
per ištisą žiemą. Po žaliom pušim čia su draugais 
praleisite laiką. RENGĖJAI.

tuomet ir gydytojo pagalba 
I gelbsti.

Gurkliams staigmena

Kad pagerbti jų dvidešimts 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga, giminių ir ar
timų bičiulių pastangomis,^ge
gužės 10 d., Povilui ir Palio- 
nei Gurkliams buvo surengta 
netikėta staigmena — balius. 
Gražus būrys susirinkusių sve
čių pagerbė “jaunavedžius”, 
suteikdami, apart nuoširdžių 
linkėjimų, dar ir vertingų do
vanų.

Savaitė laiko anksčiau, toks 
pat pagerbimo balius buvo su
rengtas Domininkui ir Marijo
nai Miliams, juodviejų 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga.
Minėdami gimtadieni 
parėmė Liaudies Balsą

Gegužės 10 d., Evaldas Vil
kis, pasikvietęs savo artimuo
sius, puikiai atžymėjo savo 
seserėčios gimtadienį. Skaniai 
besivąišinant, — o vaišių, iš- 
tikrųjų, netrūko ir jos buvo 
puikios — ir gražiai besilinks
minant, Vora Virbylienė prisi
minė Liaudies’ Balso reikalus 
ir svečiai, kaip bematai, laik
raščio paramai sudėjo $10.50 
aukų.

Toks balius yra puikus ir 
pavyzdingas.

Beje, ton pat tik iš vakaro, 
aplaikius savo gimtadienį, Ju
lė Vaitiekūnienė irgi ta pat 
proga buvo pagerbta, sutei
kiant jai “birthday cake”, 
kaip ir Evaldo Seserėčiai Ed
na i.
Apsivedė

Gegužės 17 d. sukūrė šei
myninį gyvenimą — apsivedė 
Albertas Simijonas su Maryte 
J on i k ien e-M i k ai usk aite. Po
vedybiniu apeigų bažnyčioje, 
jaunavedžiai atlaikė su sve
čiais, kurių ne mažai buvo, 
linksmą puotą.

“Medaus mėnesį” praleisti 
jaunavedžiai išvažiavo į New 
Yorką. į

i
Shower pares

Pereitą savaitę buvo atlai
kyta visa eilė priešvedybinių 
baliukų “shower” parių, bū- 
tęnt: Marytei Jonikienei, Ver
sline, kurios jau įvyko ir ves
tuvės.

Delai Skruibytei, kurios ves
tuvės įvyks netolimoj ateityj 
su Stankum.

Albinai Filcriūtei, antru 
kart surengta pare, kurios 
vestuvės įvyks šį šeštadienį.
Susižiedavo

Jane Petronytė susižiedavo 
su amerikiečiu jaunikaičiu 
Reynold Novelom Kada įvyks 
vestuvės, nepranešta, 

s ♦
Mirė

Gegužės 11 d. mirė Jonas 
Čepaitis, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Palaidotas per šv. 
Kazimiero bažnyčią, Gote dės 
Neigęs kapinėse. J.—

Paveikslas tai poema be 
žodžių. Horace

Dipukų tarpe rietenos 
dėl saujelės dykaduonių

Winnipeg© lietu- 
v i ų istorijoj dar nesu matęs 
tokių biaurių rietenų, kokias 
teko matyti šių metų balan
džio 27 dieną, 2 valandą po 
piet, Winnipeg© Lietuvių Klu
bo, 240 Manitoba Ave., taip 
vadinamų “bendruomeniniu-1 
kų” susirinkime.

Ir kas svarbiausia, tai kad 
jų tos rietenos sukosi apie ke
lių dykaduonių, prisiplakusių 
prie VLIK©, BALFO, Tarybos1 
ir pagalinus prie Tautos Fon
do lovių, išlaikymą.

Tiesa, jie riejosi neva tai 
dėl “Lietuvos išlaisvinimo”, 
bet jų, rietenos aiškiai parodė, 
kad jie riejasi dėl to, kas prie 
tų lovių turi būti. Bažnytiniai 
nori savo naudai panaudoti tą 
“didelę” bendruomenininkų 
organizaciją, o tautininkai 
bando ant savo kurpalio už
tempti.

Ir štai kaip jie, tie dipukai, 
“Lietuvą belaisvindami” išsi- 
riejo:
Bijojo raštininko vietos .

Dienos pirmininku išrinko 
vieną iš krikdelninkų dipu
kų, rodos poną Dcmaracką. 
O raštininko vietos nei vienas 
dipukas nenorėjo užimti. Pra
ėjo daugiau pusvalandžio pri- 
statinejant, bet .niekas nesuti
ko.- Pagaliau atsistojęs buvęs’ 
kapitonas Matulionis sako: 
Na, kad jau, po šimts pypkių,’ 
visi taip bijo, tai aš pabūsiu 
raštininku.

Aš net pamišti jau, kad tas 
ponas yra buvęs “krabnas” 
oficicrius, kad už visus kitus 
dipukus drąsesniu pasirodė, 
bet labai apsirikau. Nors Ma
tulionis iš paskutiniųjų sten
gėsi išsilaikyti, bet neišlaikė, 
tvojo knygą ir kitiems besirie- 
jant, susirinkimui neužsibai
gus išėjo.
Bijojo protokolą skaityti

Susirinkimą atidarius, kaip 
dienotvarkė reikalavo, reikėjo j 
praėjusio susirinkimo protoko-1 
lą perskąityti, ’ bet praėjusio 
susirinkimo pirmininkas bai
siai spyrėsi, kad protokolą ne
skaityti. Kapitonas Matulionis 
ir Jurgis Januška žūt būt už
sispyrė, kad reikia perskaity
ti. Čia tautininkai, Matulionis 
ir Jurgis Januška, paveikė 
krikdelninkus. Turėjo perskai
tyti, kitaip jie gal nebūtų su
sirinkime dalyvavę.

Pradėjus protokolą skaityti 
ir iki pusės perskaičius skai
tytojas sustojo skaitęs ir pa

sakė, kad šio punkto negalįs 
skaityti. Ir be skaitymo “visi 
žiną”, kas esą įrašyta. Taigi, 
“nesą reikalo” skaityti.

Aš pamislijaų, kad mūsų 
dipukai turėtų juodais gaub
tuvais apsigaubti, kad jų vei
dai nesimatytų, kaip kad daro 
Ku Klux Klan nariai, tai nie
kas nežinotų, kad čia Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimas ir 
nereiktų gėdytis skaityti pro
tokolus.
Pasmerkė Kardelio
“N. Lietuvą”

Para p i j o n as 'Mali n ausk as, 
išsitraukęs visą glėbį “Nepri
klausomos Lietuvos” kores
pondencijų iš Winnipeg©, no
rėjo skaityti, ką Jurgis Januš
ka yra parašęs apie krikščio
nių nesukalbamumą bendruor 
menėje. Tai, esą, negražus 
darbas. Per ilgas rietenas tik 
vieną korespondenciją leido 
perskaityti. Jurgį Janušką 
kaltino už rašymą, o “Nepri
klausomą Lietuvą”, ypatingai 
redaktorių Kardelį už tokių. 
“Lietuvai pragaištingų” kores
pondencijų talpinimą.

čia Jurgis Januška pašokęs 
pradėjo duoti “pipirų” Mali
nauskui ir kitiems kirkdelnin- 
kams už biaurių raštų “Tėviš
kės žiburiuose” talpinimą. Jis 
pasakė, kad jis visuomet pasi
rašąs visą pavardę, o ką Ma
linauskas perskaitė su slapy- 
vąrde, kokiomis tai raidėmis, 
tai ne jo. O jei Malinauskas 
ar kas kitas nerį tikrai žinoti, 
tai, ląi rašo Kardeliui laišką ir 
sužinosią.

čia krikdelninkai atsake, 
kad Kardelis neišduos slapy
vardžio asmens. Tada Januška 
pasakė, kad jeigu neišduos, 
tai traukite “Nepriklausomos 
Lietuvos” redakciją į teismą, 
tai turės išduoti.

Krikdelninkai baisiai supy
ko ant Jurgio Januškos, vi
saip žmogų iškoneveikė, bet 
Jurgis Januška vistiek krik- 
delninkams nenusileido.
J. Janušką “Komunistas”

Krikdelninkai, nebegalėda
mi Jurgio Januškos įveikti, 
pradėjo komunistu apšaukti. 
Net Jurgio Januškos brolis, 
aršus krik d ei ninkas, Vinęas 
Januška, pradėjo savo brolį 
Jurgį Janušką plūsti kaip 
“raudongalvį komunistą”. Bet 
ir savo broliui jis nenusileido. 
Tada Vincas, negalėdamas 
įveikti, netekęs kantrybės, su
šuko, kad “su komunistu ne
apsimoka ginčytis” ir nebe
laukdamas, kol “komunistas” 
brolis dar ką atsakys, išbėgo I 
pro duris. O tas “raudongal- i 
vis komunistas” kad jau davė' 
karšto garo tiems para pi j o- ' 
nąms krikdelniukams.
Kunigas išplūdo 
“poną” Liaukiavičių

Kai jau parapijonų krikdel
ninkai nebeturėjo argumentų 
prieš Jurgį Janušką, tai kuni
gas Bartašius pradėjo plūsti 
“poną” Liaukiąvičių, kad ir 
“ponas” Liaukiavičius esąs per 
spaudą biaurių pletkų prieš 
parapijomis prirašęs,. Kunigas 
net “tėvišku” tonu “poną” 
Liaukiavičių išbarė, kam jis 
ardąs “vienybę.”
“Lietuvos išlaisvinimo” planai

Parapi jonas Malinauskas 
patiekė visą eilę “planų”, kaip 
“išlaisvinti Lietuvą”, bei kaip 
daugiau dolerių sukolektuoti 
dėl “Lietuvos atpirkimo”. 
“Ponas” Liaukiavičius, nors ir 
pašiepiančiai, kunigo išbartas, 
bet matyti parapijonų ir kuni
go malonės susilaukti norėda
mas, tuos “planus” užgyrė, 
tik esanti bėda, kad (čia jis 
kalbėjo lyg verkdamas) labai 
mažai dipukų šios bendruome
nės susirinkimus lanko. Tai 
nesą progos aukų parinkti iš 
dipukų.

Jis kalbėjo teisybę. Ir tas į 
pąrodo., kad dipukai pradeda 
matyti ir tiems dykaduoniams 
sunkiai uždirbtų centų nebe
duoda. Daugelis iš jų pradeda 
skaityti Liaudies Balsą ir ma- 
to, kaip ir kokiems “pasižmo- 
n ėjimams” “Lietuvos laisvin- 
tojai” dipukų suaukotus pini
gus išleidžia.
“Jedritvai Mat” Rašys

Tam rietenų kermošiui užsi
baigus, į čekruimį įėjęs ir prie 
Mykolo Vidrukb priėjęs, Jur
gis Janušką pasakė: Na, Mai- 
ki, kada aš kiek rašiau, tai tik 
baikos tebuvo, bet jau dabar 
kad rąžysiu, tąi “jedritvai mat 
rašysiu” rašysiu viską atvi
rai, visų pavardes suminėda
mas.

Mat jau ir laike mitingo jis 
pasakė krikdelninkams, kad 
čia demokratiška Kanada ir 
galima rašyti, kas ką nori.

Jis jiems sakė: Aš rašiau, 
kaip aš dalykus suprantu, o 
jūs (krikdelninkai) parašykit 
geriau ir pasakykite, ką aš 
negerai parašiau. Jeigu norite 
kritikuotis, tai pasikritikuosi- 
me.

Taigi, dabar lauksime Jur
gio Januškos “jedritvai mat” 
pasirodaht. Pasipriklinęs.

Šypsenos
Neaiškus patarimas

Viename laikraštyj e, 
straipsnyje apie kūdikių 
maitinimą, buvo paduotas 
toks patarimas:’“Jeigu nuo 
šviežio pieno kūdikis tinka
mai netarpsta, tai jį reikia 
išvirinti.”

• Įdomu, katrą—kūdikį, ar 
pieną?

Su mylimais svečiais i
Mano dėdė atvažiavo su sa

vo žmona 'ir trimis brangio
mis dukrelėmis jau antru sy
kiu į saulėtą Floridą. Pernai 
buvo atvažiavę tuo patim lai
kų, tai yra, gegužės men. Ta
da dar ir mano žmogus buvo 
nevisai sergantis. Bet jau šie
met susėdus pietų prie stalo, 
ta vieta, buvo tuščia, kur jis 
pernai sėdėjo. Visi jo apgai
lestavome ir pasakėme “amži 
nos jam ramybės ilsėtis,” ba 
nieko prieš mūsų gamtą moli
ną negalima padaryti.

Mano brangus dėdė ir dė
dienė jau turi 80 metų am
žiaus, bet dar labai gerai at
rodo ir dar pusėtinai drūti. 
Jie man atvežė savo ranko
mis padarytą nepaprastai gra
žų karpetėlį net penkių skir
tingų spalvų.

Mano dėdės vardas yra Ka
zys Levanavičius, mano tėvo 
jauniausias brolis. Nežiūrint 
savo seno amžiaus, jis yra 
LLD kuopos sekretorius, ro
dos, jau apie per 35 metus. 
Ir dar jam nenusibodęs tas 
darbas dėl žmonijos labo. 
Jiedu yra išauklčję didelę ir 
pavyzdingą šeimyną ir turi 
keliolika anūkų ir proanūkų.

Trumpai pasisvečiavo pas 
mane ir pavažinėjo po mūsų 
apylinkę, pasižiūrėjo Floridos 
gamtos. Turime pasakyti, kad 
čia nėra tokių gražių beržų- 
berželių, kaip pas juos šiau
riuose. Bet mes čia turime la
bai gražių paimių ir palme- 
lių, kurios papuošia gamtą. O 
jau tų paukščių giedojimas 
žmogų tiesiai sužavi, ypatin
gai 'tas “moking” paukštelis 
tai per visą naktį gieda.

Atsisveikinus ir palinkėjus 
laimingos kelionės, Lcvanavi- 
čiai geg. 13 d. išvažiavo to
liau savo naujuoju “Dodge”, 
kurį vairuoja dvi jų dukre
lės. Ketino aplankyti Miami 
lietuvius — Paukščius, Slie
kus, Meisonus ir kitus mūsų 
draugus. O gal pasieks ii1 Key 
West, prezidento Trumano 
numylėtą vakacijų vietą. Bet 
mano sveteliai- sake, kad jei
gu aš pas juos neatvažiuosiu Į. 
svečius į Turtle Creek, Pa., 
netoli Pittsburgh©, tai ir jie 
nebeatvažiuos pas mane. Gal 
aš taip ir padarysiu, nes da
bar turiu gražaus laiko.

Veronika Simmons

Detroit, Mich.
Bijoma, kad nedarbas 
padidės per vasarą

Visose automobilių dirbtu
vėse dabar kalbama, kad va
sarai atėjus daugelis darbi
ninkų bus atleisti iš darbo. 
Nors tuo tarpu “Speed up” si
stema praktikuojama, nors 
dirbama greitai ir prigamina
ma daug, visi žino, kad tai 
tikslus kompanijos manievras: 
po to atleisti kuo daugiau 
darbininkų, kad didesniam be
darbių skaičiui esant lengviau 
būtų kovoti prieš unijas.

Apie plintantį nedarbą kal
bama River Rouge Fordo dirb
tuvėse, kalbama ir General , 
Motors fabrikuose, čia mano
ma, kad nedarbas, atleidinėji
mas iš darbo, prasidės liepos 
mėnesį, ir kad 6 ar 8 savaitės 
po to dirbtuvės bus pilnai už
darytos “dėl inventoriaus.”

Pasirodo, kad žmonės nega
li pirktis automobilių ir kom
panijos turi daug pridirbtų 
1952-rų metų modelių. R.

Austrijos seimas protestuo
ja, kad Amerika nesutinka 

paliuosuot visus nacius
Viena, Austrija. — Aus

trijos seimas buvo nutaręs 1 
paliuosuoti visus 600 nacių 
ir sugrįžinti jiems pilnas i 
politines teises. Amerika 
užgynė (vetavo) tą seimo 
nutarimą. • i

Austrijos seįmas dabar 
vienbalsiai u ž p r o testavo, 
kad Amerika paneigia au-1 
str-if seimo valią.

Pittsburghe streikuoja 1,800 duonos išvežiotojų uni- 
jistų. Bet unija nutarė pristatyti duonos ligoninėms. 
Duonos išvežiotiojai reikalauja daugiau algos ir 35 va
landų darbo savaitės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Respublikinis žemės 
tvarkytojų pasitarimas

VILNIUS, IV. 1 d. — Vil
niuje įvyko respublikinis že
mės tvarkytojų pasitarimas. 
Pranešimą apie praeitų metų 
rezultatus vykdant žemėtvar
kos darbus kolūkiuose ir už
davinius 1952 metams padarė 
respublikos žemės ūkio, minis
tro pavaduotojas Pavlovas.

Diskusijose dėl pranešimo 
dalyvavo 26 žmonės. Lietuvos 
TSR žemės ūkio ministerijos 
žemėtvarkos vaidybos vyr. ge
odezininkas Gūžys, Kauno 
srities žemėtvarkos valdybos 
vyr. inžinierius Melisiakas ir 
Šiaulių srities žemėtvarkos 
vai d y bos i nž i n i e r i u s-gc o d e z i- 
ninkas Kasperaitis pasidalino 
patyrimu.

Pasitarimo dalyviai numatė 
priemones žemėtvarkos dar
bams šiais metais pagerinti ir 
nutarė iškviesti i socialistinį 
lenktyniavimą Tarybų Latvi
jos žemes tvarkytojus.

★

Viršumplaninė produkcija 
žemes ūkiui✓

KAUNAS, IV. 1 d. —“Prie
kalo” fabriko kolektyvas di
džiąją darbo žmonių šventę— 
Gegužės Pirmąją — sutinka 
naujais gamybiniais pasieki
mais.

šiais metais fabrikas turi 
pagaminti dvigubai daugiau 
produkcijos žemės ūkiui, negu 
pereitais metais. Ši atsakingą 
uždavinį vykdydamas, įmonės 

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamirši a 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 lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mosjjs, 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.

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

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia j.au 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 I 
| LAIDOTUVIŲ DIREJUTORIUS 2

8 Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 2 8 ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 2 
2 vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta x 
2 mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir X
2 kainomis būsite patenkinti. • X
i 1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. | 
8 Telefonas Poplar 4110 8

5 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 24, 1952

kolektyvas jau pasiekė kai 
kuriuos laimėjimus. Vasario 
mėnesį pagaminta tūkstančiai 
verstuvių, noragų ir kitų ga
minių. Vykdydamas respubli
kos MTS užsakymus, fabrikas* 
pradėjo gaminti atsargines 
dalis traktoriams ir prikabina
majam inventoriui. Rimtą pa
ramą kolūkiečiams, besiruo
šiantiems pavasario sėjai, 
priekaliečiai suteikia, gamin
dami įrankių komplektus kol
ūkių kalvėms.

Išvystydami socialistinį len
ktyniavimą, gerindami gamy
bos technologiją, “Priekalo” 
gamybininkai jau kovo men. 
21 d. įvykdė š. m. Lojo k et- L 
virčio gamybos planą ir paga
mino nemaža viršumplaninių 
gaminių. Pirma laiko įvykdy
tas kovo piėn. gamybos pla
nas.

Korėja. — šiaurines Ko
rėjos liaudininkai sako at- 
mu.šę amerikonų atakas ir 
nušovę 2 jų lėktuvus.

*>000000000000000000^^
g - Tcl. A V. 2-4026 8

I DR. JOHN REPSHIS g

S (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS g

O Valandos: 2-4 ir 6-8 8
X Nedėliomis ir šventadieniais: g 
v nuo 10 iki 12 ryto. V

S
 495 Columbia Rd. §

DORCHESTER, MASS. |
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Tarp lietuvių

J. ir S. Vinikaičiai ir O. Če
pulienė sugrįžo iš atostogų 
Floridos saulės gražiai pagla
monėti, pasigavę natūraliai 
rusvos spalvos. Abi moterys 
taip pat sakosi sugrįžusios 
sveikos ir stiprios. Bet Vini
kaitis sako, kad jis, būdamas 

‘Šveiku, nebevažiuos į Floridą, 
nes jis ten susirgo. Koks dieg
lys įstrigęs jam nugarom

Dėl to nelabojo dieglio; sa
ko jis, visai nebegalėjau vairuo
ti auto. Tenai būnant draugai 
turėjo 
vietos 
k ė iš 
vyktų
sus parvežti.

Parvykus namo ir dieglys 
pradėjęs mažėti.

—ę—
Sofija Petkus 

susižeidimo.

pagelbėti vairuoti

narni] dukterį, kad 
parvairuoti auto' ir

SH»

YOUTH SPEAKS
History repeats itself, 

must it repeat its mi;
but

Mary Van Kleeck 
kalbės mitinge

PARDAVIMAI

bi

Pagerbė LLD darbuotojus Iš saulėtos Floridos

berty Auditorijoje, įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 2

apskrityje ar Centre darbą. 
Tuomet veik visi lietuviai a- 
teiviai buvo jauni ir energin
gi : greiti atsiliepti, vikrūs 
prašomą darbą nudirbti. Ta
čiau ta sunkuma, kuri mums 
uždeda amžius, turi lengvinti 
viso gyvenimo praktika darbe 
ir ryžtingumas kooperuoti su 
savo išrinktais viršininkais 
draugijos' gerovei.

A'akaro vedėja? 
grota iškvietimo
pranešė keletą publikos pa
duotų paskelbimų apie būsi
mas lietuvių pramogas ir 

‘darbus. Tarpe tų buvo ir atsi- 
kreipimas su prašymu para
mos vykdyti civilinių teisių

ii su-

A. Bimba

to 
organ i-

Orlando sustojome pas J. 
Juraitį. Pirmeivis, draugiškas. 
Aprodė Orlando miestą ii' su
pažindino su tenai gyvenan
čiais lietuviais. Susitikom ii’ 
du ligonius: Navickienė išsi
laužusi koją, bet jau po biskį 
vaikščioja. Vilkelis randasi 

gražiame oran- 
neblogai atrodo, 
dar 130 mylių 

rsburg, pas 
rudaminiškį, 

Turi gra-

Aido chorus recently gavo 
10th Anniversary concert, 
glorifying its past successes^ 
We believe the concert was a 
liit and recaptured many old 
memories. ’Prue, 
med to enjoy the 
exactly what can 
for '4 th years? 
has dropped to

civiliniu

sanatorijoj e, 
žiu sode. Jis

Pavažiavę

Antrašas: 
)31 S. 50

concert but 
Aidas show 
Membership 
an all time

low, rehearsals are attended 
by the same few continuously, 
and men have become a thing 
of the past. The draft can 
take the blame for the young 
men’s disappearance but what 
happened to all our' other 
m e n ?
.Here is one prevalent' fee

ling that arose from
cert: too much old and not 
enough new. Many 
songs sung wore 
their own
that we sing time and time 
again. Even in American mu
sic there are son£s that have 
become old favorites thru the 

, but a continual varia- 
in theme provides for 
Whereas in our Lithua- 

gi'oups you will find 
thoughts center on the

our con-

Piliečiu* komiteto 
mame žodžio laisvei ginti ma
siniame mitinge’ gegužės 27- 
tą, Hotel Capitol, Now Yorke, 
pasižadėjo kalbėti žymioji 
Amerikos ekonomistė Mary 
Vau Kleeck.

Miss Van -Kleeck yra auto
rė daugelio knygų ekonomi
niais klausimais ir industrinių 
santikių srit.yje. Tame turi 
turtingų praktiškų patyrimų, 
nes nuo 1909 iki 1948 metų 
išbuvo direktore Russell Sage 
Fundacijos Industrijai Studi
juoti skyriaus. Ir yra tarnavu
si valdininke visašališkame 
Darbo Departmente.

Tikimasi, jog jinai pasakys 
daug ką įdomaus apie liau
dies teisių ir laisvių reikalus.

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių .atskirai statytas, vie

nai šeimai namas, gesu apšildomas, 
ir garadžius, su kiemu. Puikiausiame 
stovyje, geroje vietoje, 1 blokas nuo 
Van Wyck Expressway. Turite pa
matyti, kad tikrai įvertinti. Parduo
dame be agento. Kreipkitės: 1(12-09 
Remington St., Jamaica, N .Y.

1103-105)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE and FEMALE

lath & scratch
Exterior darbas

Reikalingas wire 
man. Išlaukinis 
prie senų namų, su Iruck’ų. Kreip
kitės: N. Y. Bond Stone Corp., 1791 
Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y. 

(102-107)

REIKALINGOS MOTERIŠKĖS
DARBININKĖS

navusiems draugijos viršinin
kams pagerbti pobūvis. Tarpe 
tų ilgadarbių buvo apskrities 
pirmininkas A. G iImanas, sek
retore Alice Lideikis, fin. sek
retorius J. Skiparis, ir Centro 
sekretorius D. M.' šolomskas. 
Jie visi ištarnavę su virš 20 
metų.

Programa prasidėjo užkan
džiais prie bufęto. O po 
vykdyta sveikinimų ir
zacijos reikalais pokalbių pro
grama. Kalbose vienį pasi
skundė savo kuopelėje ar ko- 

Į Jonijoje turimais sunkumais, 
i Kiti pasidžiaugė sėkmingai 
[ dirbamais darbais. Treti ten- 

sveiksta po: kinosi teikimu kredito jubilie-
Namie jau pa-1 jatams. O dar kiti pasuko 

vaikšto ir tikėjosi pati gale- Į kalbas ir į bendruosius šian
dieninius visuomenės reikalus.

Tarpe kalbėjusių buvo new- 
jersiečiai Matulis, Dennis, Ra
dusis, čiurlys, A. Globičius, 
Skairius, Klimas, Žilinskas, 
Makutėniene, P. Bunkus; sve
čiai iš Ilgosios Salos: Bėčis, 
Klaston: brooklyniečiai: Kai-Į 
vaitis, Weiss, Kulikienč, Ru- 
šinskienė, Šmagorienė, Gužas, 
Buknys, Siurba, Petrikienė.

Patys jirbiliejatai sakė, jog i 
dabar dirbti sunkiau, negu bu-j 
vo tuomet, kada jie pradėjo i manienė.

sianti nuvykti pas gydytoją.
—o—•

A. Karčiauskienė pamažu 
sveiksta. Kartais jaučiasi ne
blogai. Ligai nenorėdama nu
sileisti, jinai mėgino ir dabar 
eiti, bet ir vėl pasidarė sunku 
pasikelti iš lovos. Katra išeis 

• nugalėtoja, ateitis parodys.
Greta nesmagumo dėl ligos, 

turėjo ir džiaugsmo, jų jau
nas sūnus buvo parvykęs juos 
atlankyti. Jisai jau trejetą 
mėnesių randasi militariškoje 
tarnyboje.

teikė $102. Prisidėjo:
Vienas dalyvis $55.
Rudaitis $5. Po 

K1 imas.
Po $1 : Jonas,

a. B., Steponaitis

Dennis,

Kalva itienū 
,P. W„ Be

darbis, Mary, Mikniaus, J 
Balčiūnas, Kisielius, čiurlys, 

1 Skairius. Bėčis, Žilinskas, A

Julių Grebliką, 
buvusi detroitieti. 
žia ’turistams vieta netoli van- C- k
dens i)- maudynių. 
Julius Greblick, '■ 
St., St. Petersburg

Draugas Greblikas pavežio
jo mus po gražesnes vietas ir 

j pas ten gyvenančius lietuvius. 
|Susitikome “L“ duosnų’patriotą 
Butkevičių. I r nuvežė į Clear
water pas Zablackus - Pakal
niškius. J. Zablackas serga, 
bet neblogai atrodo. Zablac- 

tepersimainiusi. 
jau 17 metų,

o f the 
lovely in 

way, and numbers

Juozas Bimba sveiksta

Leva-
nas, Gavrilovičius, Svečias, 
Čepulienė, P. Bunkus, Klaston, 
Radusis, Bimba. Mažilis, Gra
bauskas, C. Balčiūnas, Skuo
dis, Liepa, Maksimiškis, Jone- 
liūnas, Dagis,' Pakštienė, Ma- 
kutėnienė, Otis, Villis, Sasr.a. 
Po 50 e.: Venskūnienė ir Gil

ki e nF mažai
Pakalniškyte 
baigusi vidurinę mokyklą.

Klausiu Prano, kaip toli 
Taras. Sako: už trijų mylių.

Mūsų bendradarbis Juozas 
i Bimba buvo pasidavęs opera
cijai ir ligoninėje išbuvo virš 
savaitę laiko.

Dabar jis rašo mums, kad 
jau grįžo namo (36 Parmelee 
Ave., Hawthorn, N. J.). Jau
čiasi gerai, eina tvirtyn.

Smagi žinia!

Reikalingos darbininkės merginos 
batų vaksavimo dirbtuvei (Shoe Po
lish Factory), pakavimui, leibelių 
pridėjimui* Capping ir .11.

40 valandų savaitė, prisideda virš, 
į laikiai su mokestim laikas ir pusė. 
Linksmos darbo sąlygos ir gera mo
kestis. Ąrti Williamsburg Bridge. 
Matykite Mr. Frank (1 lubos į vir
šų).

KNOMARK MFG. CO., Inc.
330 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(101-105)

Reikalingas suporini undent asjr 20 
šeintynų namui, 4 kambarių a$arąbvniiyiių Hdiiiui, •* ntuiumiių

mentas parlor floor, ir alga. Kreip-i
I kitės į Tailor Store, 199 Sumner Sl'5

—o—
kuopų nariai lenkty 
pardavime bilietų aps 
piknikui, kuris įvyk;

Cirdekite įdomių paskaitą!
A. Gilmano teiksimoji pas

kaita apie augmeniją, jos 
maistą ir priežiūrą, įvyks jau' 
šį sekmadienį,, gegužės 25-tą. 
Pradžia 3 vai. Bus Liberty

Cornell Universiteto teikiamų

(Irai augmenijos ir ypačiai šei-

LDS 
niuo ja 
krities 
birželio 1-mą dieną, Millers 
Grove, kampas Colfax ir Ash
wood Avės., Kenilworth, N. J.

Lenktynių priežastimi yra 
ne vien tiktai noras padėti
apskričiai, nors ir tas svarbu. Auditorijoje. Įėjimas nemoka- 
Vyriausias sekretas tame, kad mas. Rengia ir kviečia 
už bilietus gautieji pinigai pa
siliks kuopų ižduose. O kuriai: jos pirmoji kuopa, 
kuopai tų dolerių nereikia?

Rep.

visus
Lietuvių Literatūros Draugi-

GiImanas savo žinojimą ag
rikultūros klausimais sėmėsi iš binti.

jas, jis tame tui i daug prakti
kos. Juk visiems žinoma, kad 
(o žmona retai kada vasaros 
metu praleidžia progą apdo
vanoti susirinkimą ar pramo
gą glėbiu gelių stalams pada-

Radom Tarą dirbant aplink 
naują stuba: -rauna palmerius 
ir sės naują žolę. Greblikas 
sako: nebuvai susirinkime ir 
pasivėlinai su auka. Tai Ta
ras davė man $5, kad parvož- 
čiau Laisvei. ■

Už 300 mylių pavažiavę, 
Miami mieste, užsukome pas 
Mason, buvusius brooklynie- 
čius, gerai pažįstamus. Maso
nai aprodė geriausius byčius 
ir svarbesnes apylinkes.

Na ir pas Paukščius, gerai 
pažįstamus laisviečius. Abudu 
gerai' atrodo. Gražiai pasitai
sę gy von v i etę : k ai i p • vi d u j e, 
taip ir daržą. Floridos lietu
viai beveik visi gražiai papuo-

Cion 
this, 
nian 
that
dominating past. Don’t misin
terpret this ' as saying we 
don’t want to learn anthing 
of the past, that is no true.

ąre thinking primarily of the 
present and future... There 
are many people among us 
who have worked hard to en
lighten ns towards 
things, but their 
to get lost in the 
retrieve the past.

For instance we

newer 
ideas seem 
shuffle to

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsimo 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui 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

N.

Reinbardtai minėjo 
40 metu sukakti

KASDIEN KARŠTI PIETŪS, PAS

CHARLES VICUNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: IIYacinth 7-9677.

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

to, kad jie ten erdviau gyve
na ir kad 
metus, tai vieni kitiems neuž-’

.y.. I ištisus

būti jų parengime,
, Motinos Dienos piknike. Buvo 
dikčiaį

ir

pobūvio,

susirinkę publikos.

Didesnę auką davė Elena Mi- 
kitienė, $12.50.
$38.90. Iš tų 
$25.70, 'o $13 
"teisėms ginti.

Sugrįžome namo patenkinti 
maloniu pasimatymu su se
nais draugais, naujomis pa- 

už

Gegužės 18-tą Olga 
Frank Reinhardt’ai minėjo! 
savo vedybinio gyvenimo 4t); 
metų sukaktį. Ta proga jie, 
jų sūnūs, marčios ir kiti arti
miausieji buvo sukviesti pas 
jos sesers Bertha Dempsey 
dukterį, Mr. ir Mrs. Austin 
Berger, 85-$6 264th St., Flo
ral Park, L. I. Ten pabuvojo 
ir palinkėjo jiems laimės.

Laimes šiuo tarpu jiems rei
kia. Po malonaus
Reinhardt’ienė buvo pasiruo
šusi eiti į New York Hospital, 
operacijai, šiuos žodžius ra- 

, šant, ketvirtadienio rytą, bu- 
j-vo prapešta, kad jinai radosi į 
' operacijų ,kambaryje.
išėjus, tikėjosi būti Ward N 
5. Lankymo valandos antra
dieniais ir ketvirtadieniais 7 
iki 8 vakaro, šeštadieniais • ir 
sekmadieniais’ 2:30 iki '3:30 
po pietų. Ligoninė randasi 
prie 68th St. ir York Avė., 
New Yorke.

Viso jie įteikė 
Laisvei skyrė 

20 civilinėms

žintirhis. Ir dėkingi visiems 
draugiškumą.

J. Vinikaitis.

Buvo išvykusi;, grižo
Eva Mizarienė, savo profe

sijos reikalais, buvo išvykusi 
ten' savaitei į Pittsburghą, Cleve-

landą ir Detroitą, Grižo penk-

Lankėsi svečias 
iš Toronto

P ra ė j u s i k e t v i rt a d i e n į

have Frank 
a wonder

ful composer and pianist and 
has become a favorite of most 
of us... We take for granted 
when we plan an affair that 
he will write a song or two, 
play the piano, and there is 
exactly where it ends. The ti
me to acknowledge a persons Į 
work is while he is living, not 
when ho is po longer with us. 
We want Frank to know that 
we both love and appreciate 
his music and hope ho will 
continue his efforts to bring 
us more new music.

Constructing an unending 
tower by continuously taking 
material (Tom its foundation, 
will only cause it to eventual
ly crumble.

Mary-Anu, & Elenora

Konferencija smerkė 
McCarran bilių

Manhattan žydų Konferen
cija paskutinėje savo sesijoje, 
įvykusioje Hotel Statler, pasi
sakė kovoti prieš McCarran- 
VValter imigracijos biliu. Pa
reiškė, kad jis yra rasistinis ir 
diskriminacinis.

Jamaica, L. L, sulaikyta be 
kaucijos tarnaitė Shinault, 
kaipo žmogžudė, kuomet su
badytasis peiliu buvusis jos 
mylimasis Johnson mirė.

Brooklyn, N. Y. (99-103)

Lais-

Kanados. Jis buvo 
brooklyniškiu Jonu 
pas kurį svočias 

Apžiūrėjo mūsų į-

Toronto,’ 
užėjęs su 
Lazausku; 
apsistojo.
staigos patalpas, pasipirko li
teratūros ir dar $10 svečias 
apdovanojo Laisvę.

Zykus atvyko į Jungtines 
Valstijas su šeima. Tai pirmas 
jų vizitas mūsų kraštui.

SUSIRINKIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD. 22-ros kp. susirinkimas įvyks 
I gegužės 28 d., 9305 Si. Clair Ave., 

, nariams 'žinomoj 
Nariai esate kviečiami visi, 

duoklių, tai 
raportas 

ir daugiau 
Kuopos Ko- 

(103-104)’

17:30 vai. vakare, 
vietoj.
kurie nepasimokėjote 
pasimokėkite. Taipgi bus 
išduotas iš parengimo 
dalykų apkalbėjimui, 
mitetas.

Reikalingas superintendentas, pa
tyręs, 40 šeimų namas, West Bronx. 
N. Y., 4 kambarių šviesus apartmon- 
las, nemokamai gesas ir elektra ir 
telefonas. Kreipkitės: WA. 3-6695. 
(Saukite po 7 p. m.)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
UlraAyklt Laisvę Bavo DranguL

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
- Cor. Hewes St. /

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetika!, 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. 7-6288

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephohe EVergreen 4-8174

Savo gerai draugei klubie- dežuravo policistas. Kas tas 
tės ir visi linkime pilnai ir netekusis buto, neteko sužino-

Rep. ti.

Biznio Telefonas
EVergrecn 4-96.72 '

Mgr’s Rezidencijos
EVergrecn 4-1913

| Rakandai ant šaligatvio

j- Ketvirtadienio rytą priešais
I Lituanica Square, Willjams- 
burge, ant šaligatvio stūksojo 
neturtinga manta. Prie jos

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 . -

Matthew A 
BUYUS

(BUY A US KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

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

VALGIAI - DEGTINES - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Dan Dailey vaidina Diz
zy Dean ir Joanne Dru-— 
jo žmonos rolę 20th Cen
tury-Fox filmoje “The
Pride of SI. Louis.” Ro
do Rivoli 
St. ir Broadway, 
Yorke.

Teatre, 49th 
New •

i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 ft 
VALANDOS:

6 pusl.-Laisve ( Liberty)-ŠeŠtadien., Gegužčs-May 24,

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal




