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KRISLAI
Būkite !
Ir artistai.
Matė ar nematė?
John Peter Zeriger.
Kitas ženklas.
Jau per vėlu.

Rašo A. BIMBA

Nepamirškite, šiandien ir 
rytoj būkite Kultūrinianle 
Centre. Gerai padarysite. |š 

į j iksu atsilankymo bu< naudos 
/ Mm s patiems ir Laisvei, kuri 

šią ranku darbo parodą su
ruošė.

★ ★
Beje, kurie dar nepasveiki

note dienraščio Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimo, matykite] 
Petrą šolomską, arba bile ku
rį vieną iš mūsų.

Nepamirškite ir to, kad 
dar vis tebeina rinkimas preį 
numeratu A. Dagilio poezijos 
rinkiniui. Galite Įsigyti tiktai 
už viena doleri.

★ ★
Gerai darbuojasi organiza

cija American Peace Crusa
de. Ji Nuorganizavo ir pasiun
tė grupę artistu padaryti 
spaudimą ant Jungtiniu Tau
tu Asemblejos,

Artistai aplankė Įvairias 
{delegacijas ii- naująjį organi-į 

nacijos sekretorių švedą Dag 
n lammarskjold.

• Jie pasakė: Mes norimo; 
taikos ir susitarimo. Mes rei
kalaujame užbaigti Korėjos 
skerdynę.

Gerai, kad ir artistai nemie
ga. Visiems reikia kovoti už 
taiką ir ramybę pasaulyje.

★
Praėjusį trečiadienį Ed

ward E. M uito w programoje 
klausiausi pranešimo tiesiai iš 
“Freedom Village” Korėjoje. 
Ten randasi arti šimtas ko 
respondentą. Daugiausia ame
rikiečių, bet nemažai yra ir iš 
Europos.

Tarpe korespondentų einą 
ginčai. Amerikiečiai gaudo 
kiekvieną sugrįžusių belais' 
vių šiurkštesnį pasakymą ir 
kelia klausimą apie “terorą.” 
Europiečiai gi prie tokių iš
vadų neprieina.

Aišku vienas dalykas: Ko
respondentai rašys taip, kaip 
komercinės spaudos leidėjai 
ir vyriausybė jiems įsakys. Jų 
tar®^ berods nesiranda nė vie
no nžj/.angaus žmogaus.

★ ★
1735 metų rugpiūčio 4 d. 

New York o mieste d žiūrė iš
teisino laikraštininką John 
Peter Zenger. Tai buvo istori
nis žodžio ir spaudos laisves 
laimėjimas. Mat, jis buvo su
imtas , ir teisiamas už pakriti- 
kavimą kolonijos gubernato
riaus.

Šiemet New Yorke ant 
garsiosios Wall gatvės, tie
siog didžiojo kapitalo širdyje, 
to Zengerio pagerbimui įreng
tas didžiulis pastatas ir pava
dintas “Žengei- Memorial 
Bvilding.”

★ ★
Jau turime ir,antrą įrody

mą pasikeitusios atmosferos. 
Beveik vienu balsu visos Jung
tinės Tautos pasmerkė čiango 
gaujų siautėjimą Burmoje ir 
J&ireikalavo jas iš ton iš- 
W*u styti.
Kinkoma, kad nuotaiką tai

so ir naujasis Jungtinių Tau
tų sekretorius. Jis esąs linkęs 
nepataikauti ragangaudžiams.

Trygve Lie buvo labai nusi
dėvėjęs pažangiųjų žmonių

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sekmadienį pasinaujins 
derybos dėl mūšių 
sustabdymo Korėjoj
I Malėja apsikeitimas sužeistais 
ir nesveikais karo belaisviais

Panmundžom, Korėja. — 
Ateinanti sekmadieni Pan- 
mundžome bus panaujintos 
derybos dėl paliaubų tarp 
amerikonų ir Šiaurinės Ko
rėjos liaudininku bei kinu.

Pirmiau buvo skirta pra
dėti derybas šeštadienį, bet 
liaudininkams prašant, 
amerikonai sutiko atidėt 
jas į sekmadienį.

Pa s i n a u j i nu s deryboms, 
amerikonai reikalaus' su
grąžint daugiau saviškių 
belaisvių iš Šiaurinės Korė
jos, kaipo sužeistų bei ser
gančių. Jie, iš savo pusės, 
sutinka grąžint iš nelaisvės 
daugiau nesveikų šiaurinių 
liaudininku ir kinų.

Amerikonai iš pradžios 
buvo pasižadėję sugrąžint 
liaudininkams 5,800 tokių 
belaisviu mainais už 600 
amerikonų ir jų talkininkų. 
Šiame skaičiuje buvo apie 
120 amerikonų .

Dabar Korėjos liaudinin
kai ketina grąžinti dar 16

Daugiau belaisviu 
gerai atsiliepia apie
Korėjos liaudininkus

Tokio. — Sugrąžintas iš 
nelaisvės, n e w y o r k i e t is 
Raymond H. Medina sakė:

—Šiaurinės Korėjos liau
dininkai neblogai maitino 
belaisvius amerikonus. Nie
kada nemačiau, kad jie žu
dytų ar muštų belaisvius. 
Bet jeigu vieni amerikonai 
užpuldavo mušti kitus savo 
draugus, kurie rodė palin
kima i komunizmą, tai liau- 
(liniukai siųsdavo užpuoli
kus į sunkius darbus arba 
uždarydavo ankštoje klėt- 
koje.

Panmundžom, Korėja. — 
Pirmosios klasės ameriki- 
rįis kareivis S. J. Arm
strong, sugrąžintas iš ne
laisvės, pranešė, kad:
—Komunistai puikiai ma

ne gydė ligoninėje. Naudo
ję ir naujausias gyduoles, 
kai]) kadr sulfą ir penicilli- 
ną. Jie man davė beveik 
kiekvieną valgį, kokio tik 
aš norėjau.

Sužeistas amerikietis ma
rinas George F. Hart sa
kė:

—Komunistai tai)) gerai 
mane gydė, kai]) tiktai iš
galėjo.

Washington. — Pasveiko 
prez. Eise n h o w e r i s nuo 
“lengvo apsinuodijimo 
maistu.”

amerikonų ir tuojau ati
duoti kitus, kurie bus su
žeisti per naujus mūšius 
fronte.

Atsidarius paliaubų dery
boms, greit bus imamas ir 
platesnis klausimas — dėl 
apsikeitimo visais karo be
laisviais.

Mossadegh areštuoja 
įtariamus policijos 
vado žmogvagius

Teheran, Iran. — Prem
jero Mossadegho policija 
suėmė porą tuzinų kara
liaus šalininkų. Nužiūri, 
kad epr jų sąmokslą buvo 
pagrobtas ir kažin kur nu
dėtas generolas Afšartus, 
kurį Mossadeghas neseniai 
paskyrė sostinės Teherano 
policijos viršininku .

• Mossadegho policija, tarp 
kitų, areštavo du karališ
kus generolus ir vieną pul
kininką.

Pasitraukė Hussein Ala, 
karaliaus Pahlevio- palo- 
ciaus ministras.

Prem j eras Mossadeghas 
kaltino Ala kaipo vieną iš 
karališko maišto rengėjų 
prieš premjerą .

Ala seniau buvo Irano 
ambasadorius Washingto
ne.

Jeruzalėj nušauta
6 žydai bei arabai

Jeruzalė. — Besišaudant 
arabams ir izraeliečiams iš 
skirtingų Jeruzalės dalių, 
per dvi dienas nukauta 6 
asmenys ir sužeista 22.

Senoji, istorinė miesto da
lis užimta Jordano arabų, 
o naujamiestis—žydų.

Jungtinių Tautų komisija 
stengiasi sulaikyti ginkluo
tus susikirtimus tarp žydų 
ir arabų.

PRASIDEDA DIENOS 
ŠVIESOS TAUPYMAS ”

Nuo vidunakčio iš šio šeš
tadienio į sekmadienį pra
sideda dienos šviesos tau
pymo laikotarpis New Yor
ke ir daugelyje kitų valsti
jų, kur todėl reikia pava
lyt laikrodžius viena valan
da pirmyn.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sakė, jog ketvirta
dieni nušovė dar 5 Ameri
kos lėktuvus.

ORAS. — šiltoka ir gal 
bus lietaus.

AFL prezidentas George Meany ir CIO prezidentas 
Walter P. Reuther susitiko Washingtone pradėti de
rybas įvykdyti geresnę santaiką tarp tu dvieju unijų. 
Pirmiausiu punktu yra sustabdyti tarpusavines uni
jų varžybas už galią. Jei tą sustabdytų, daug leng

viau būtų abiem organizacijoms susijungti.
—V—

N. Yorko policijos vadas bando 
užgini l-sios Gegužes paradą

New York. — Policijos 
komisionieriaųs pavaduoto
jas Frank Fristensky buvo 
davęs leidimą jungtiniam 
darbininkų paradui Pirmo
joj Gegužės maršuojant 
gatvėmis. Bet policijos ko- 
misionierius G. P. Mohag- 
han dabar mėgina atšaukti 
geguži n į maršavimą.

Spręs teismas'

Katalikai Karo Veteranai 
ir West Side’s Biznierių 
Sąjunga pareikalavo, kad 
vietinis aukščiausias teis
mas uždraustų “komunis
tams paraduoti.”

Prezidentas riša Korėjos taiką 
su kitais Azijos klausimais

Washington. — Preziden- 
tase Eisenhoweris, ketvir
tadieni atsakinėdamas i ko
respondentų klausimus, pa
reiškė, jog:

Atlanto kraštų sąryšis 
privalo nuolat ginkluotis, 
pagal savo išgales, neapri- 
bojant laiko.

Jungtinės Valstijos aky
lai tėmija pablogėju šią 
francūzams karinę padėtį 
Indo-Kinijoje.

Negalėtų būti tikros tai
kos Korėjoje, jeigu būtų ap 
eiti kiti Tolimųjų Rytų 
klausimai (kaip kad Viet
namo liaudininku karas 
prieš francūzus Indo-Kni- 
joj ir partizaniška gyven
tojų kova prieš anglus Ma- 
lajoje), sakė Eisenhoweris.

Laukia tikresnių žinių 
apie ‘“žiaurumus” 

t

Parezidentą sujaudino 
pasakojimai apie Šiaurinės

Tad ir komisiomerius Mo« 
naghan įteikė teismui pri
siektą savo liudijimą, kur 
rako, kad ne jis pats, bet 
jo ‘“pavaldiniai” davė lei
dimą. Jis gi “pernagrinč- 
jęs faktus ir suradęs, kad 
neturėtų būti jiems leista 
maršuoti.”

Teismas žadėjo netrukus 
padaryt sprendimą.

Bet nei Monaghanas nei 
teismas nepaliečia demon
stracijos, kurią gegužinės 
komitetas ruošia Union 
Square aikštėje. Šiai de
monstracijai davė leidimą 
parkų komisionierius.

Korėjos liaudininkų “žiau
rumus” prieš amerikonus 
belaisvius. Bet jis čia jau 
pridūrė, kad dar negavo 
pilnų raportų; todėl negali 
spręsti, ar žiaurumai buvo 
plačiai vartojami, ar tik at
skiruose, pavieniuose atsiti
kimuose.

Prezidentas sutiktų pu- 
siaukelėn eiti į derybas su 
bile kuo dėl taikos, jeigu 
dalykai būtų tokie, kokių 
Amerikos žmonės tikisi iš 
savo prezidento.

Argentinos fašistai suėmė 
40 Stalino minėto jų

Eva Peron, Argentina.— 
Policija užpuolė Komunis
tų Partijos patalpą, kur bu
vo susirinkę žmonių dėl 
Stalino mirties paminėji
mo.

Policija suėmė 40 asmenų 
ir išvaikė susirinkimą.

■Eisenhoweris ir Dulles
į ragina Atlanto sąryšį 
nuolat ginkluotis

O

i Priešinasi Sovietų siūlomai
i Keturių Didžiųjų konferencijai

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles sake:

Čia susirinkę Atlanto 
kraštų ministrai “vienbal- 

! šiai susitarė,” jog Sovietų 
i Sąjungos politika pamati- 
I mai liekasi ta pati, nepai- 
■■ sant, kad Sovietų vyriausy
bė duoda naujus taikos pa-

; Padaužos su teismo 
! leidimu užpuolė žydų 
kultūros centra

Pittsburgh. — Miestinio 
teismo teisėjas Henry C. 
Ellenbogen davė fašistinei 
grupei leidimą “padaryti 
inspekciją” čionai tin i a m e 
Žydų Kultūros Centre. ,

Tad septyni padaužos ir 
įsiveržė į centrą, išlaužė už
rakintas duris, pagrobė 
adresus bei kitus dokumen
tus, nuplėšė nuo siemi ir 
sudraskė žydų kultūrinių 
vadovų paveikslus; sudaužė 
dėžes, kur buvo sudėta dra
bužiai, skiriami pabėgu
siems nuo nacių žydams, ir 
pridirbo kitų šunybių.

Padaužos priklauso šai-1 
kai, kuri vadinasi Americ- i 
ans Battling Communism.

Seattle, Wash. — Dingo 
ar žuvo American Air 
Transport lėktuvas su 4 
žmonėmis. >

1W0 duoda apeliaciją 
Aukščiausiam Teismui

New York.—Didžioji bro
liškos savišalpos organizaci
ja International Workers 
Order ruošia apeliaciją 
aukščiausiam Jungt. Valsti- 

| jų Teismui.
Prašo panaikinti sprendi

mą New Yorko valstijos 
apeliacinio teismo, kuris 
ketvirtadienį įsakė uždary
ti IWO savišalpinę organi
zaciją ir pervesti jos turtą 
valstijiniam apdraudų de
part men tu i.

Valstijinis teismas apšau
kė IWO “komunistiniu 
frontu.”

Ta organizacija gyvuoja 
jau 23 metai, turi 162,000 
narių ir • yra išmokėjus 17 
milijonų dolerių pomirtinė
mis ir ligos pašalpomis.

SU LAIVUKU NUSKEN
DO 6 ŽMONES

Morgan City, La. — Nu
skendo prieplaukos laivu- 
kas - trauklys su 6 žmonė
mis. Trys kiti išsigelbėjo.

siūlymus.
O prezidentas Eisenhow

eris savo laiške susirinki
mui visų keturiolikos At
lanto kraštų tarybos rašo:

—Mes tik apsigaudinėta
me, jeigu nematytume sto
vinčių mums prieš akis pa
voju (iš Sovietų Sąjungos 
pusės).

Todėl Atlanto sąryšis pri
valo ir toliau neatlaidžiai 

i ginkluotis, sakė Eisenhow- 
| eris.

Jungtinių Valstijų ir 
! Francijos ministrai išvien 
priešinosi dabartiniams siū
lymams sušaukti Keturių 
Didžiųjų sueigą — Ameri
kos, Francijos, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Francijos užsienio reika
lų ministras G. Bidault pa-
reiškė, jog Sovietų valdžia 
visųpirm turi įrodyti ““ščy- 
rą taikos intenciją,” tik pa
skui galima būtų eiti į kon
ferenciją su Sovietais. O 
tokia intencija būtų įrody
ta, jeigu Sovietu Sąjungą 
priimtų vakariniu kraštų 
pasiūlymą dėl taikos sutar
ties su Austrija ir ameriki
ni nusiginklavimo planą, 
sakė Bidault.
Rakietiniai lėktuvai
Vakarinei Europai

Atlanto kraštų minis
trų sueiga, tarp kitko, nu
tarė iki 1954 metų pastaty-- 
ti 1,300 naujų rakietinių 
( s p r ū s t a mųjų) lėktuvų 
Franci jai, Anglijai, Belgi
jai ir Holandijai, viso už 
560 milijonų dolerių .

Jungtinės Valstijos pasi
žadėjo tam duoti 281 mili
joną 540 tūkstančių dole
rių, o Francija, Anglija, 
Belgija ir Holandija ketino 
prisidėti su 278 milijonais, 
460 tūkstančių dolerių.

Amerika vis smarkiau 
ginkluoja francūzus prieš 
Vietnamo liaudininkus

Washington. — Amerikos 
valdžia įsakė kuo greičiau
siai siųsti daugiau ginklų 
francūzams Indo-Kinijoje. 
Nes Vietnamo liaudininkai 
vis skaudesnius smūgius 
kerta francūzams.

Hanoi, Indo-Kin.—Viet
namo komunistai - liaudi
ninkai šluoja francūzus to
lyn i vakarus Laose, vaka
rinėje Indo-Kinijos provin
cijoje . Trimis ruožtais ar
tėja prie Luang Prabango, 
Laoso sostinės.

New York. — Didžiajame 
New Yorke yra įregistruo
ta daugiau kaip 1,385,700 
automobilių, busų ir auto-, 
sunkvežimių.



r- LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Kas Ką Rašo ir Sako Atviras ir griežtas
• Established Apr!

Every day except Sundays, M
110-12 ATLANTIC K VENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. i VIRGINIA 94827—1828-------------------- ------ j------------------------------------------------------ p ---  
; Secr.-TrqasurOr, WILLIAM CHAPELS

Editor, ROY MJLZARA
RATES

and Brazil, per year $9.00 
and Brazil, 6 months $5.00 
countries, per year $10.00 
countries, 6 months $5.50

5, 1911
Hulays and Holidays

President, JOHN GRYBiAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS

SUBSCRIPTION
Canada

United States, per 6 months.... $4.50 Canada 
..... $9.00 per year Foreign 
$5.00 per six mos. Fore

United States, per year ......... $8.00
r “ ‘ ~ 
Queens Co. 
Queens Co. ign
^ntered as second class ipatter at the
/ i__

Į ..................  . .... ■ ----- ----------
> Post Office of Jamaica, N. Y. 

under! the Act of March 3, 1879.

Nori “suregistruoti”
MŪSŲ KRAŠTĄ
. ’ .MŪSŲ LAIKRAŠTYJE jau
Gąrrano Taryba, oficialiai vadiriama Subversive Activ
ities Control Board, nutarė, idant užsiregistruotų Jung
tinių Valstijų komunistų partija.] Ji esanti ne ameriki
nė’ organizacija, o svetimos šalies organizacija, Tarybų 
Sąjungos organizacija.

buvo rašyta, kad Me

ę*' Komunistų partijos vadovybę atsakė, kad ji nesi re
gistruos, nes įstatymas, McCarr?,no įstatymas, išleistas 
1950 metais, yra nekonstitucinis, laužąs pagrindinius 
Teisių Biliaus dėsnius,—įstatymas ,atkreiptas prieš kiek
vieną asmenį, galvojantį kitaip, begu McCarranai, Mc- 
Cbrthy’ai ir kiti liaudies priešai.

Atsiminkime, prieš tą įstatymą pasisakė ADF, CIO 
ir daugybė kitų organizacijų bei pavienių žymių žmonių. 
Jjrbuvo vetavęs prezidentas Trumąnas. 
Y’y" Kadangi komunistų partijos 
jau buvo oficialiai pravesti “tyrinėjimai, 
ttjai, kaip jos vadovybė sako, belieįka vienas kelias kovo
ti* prieš šį nutarimą ir kartu visa įstatymą teismuose. 
Kol teismai tą klausimą išspręs (nežinia tikrai, kaip jį 
i&pręs), praeis nemaža laiko. Jeligu teismai, pagaliau, 
if* pripažintų McCarrano įstatymą “konstituciniu, 
partija, sako jos vadovybė, visviep nesiregistruotų, nes 
^registravimasis” reikštų organizacijos likvidavimą.

‘registravimo” reikalu 
tai dabar par-

tai

• MES JAU ESAME RAŠŲ, jog minimas McCarrano 
įstatymas nėra atkreiptas tik prieš komunistus. Jis yra 
atkreiptas prieš visą pažangiąją Ameriką, prieš kiekvie
ną kitaip ,negu fašistiniai elementai, galvojantį asmenį! 
A. šiandien komunistas, rytoj liberalas, o po ryt—de
mokratas arba pažangesnis repubįikonas, sakysime to- 
kis, kaip senatorius Morse.

Tą mūsų pasisakymą aiškiai liudija vėlesnieji Mc- 
Carrano Tarybos “žygiai.”

Vakar dienos Laisvėje skaitytojas, be abejojimo, 
įkaitė, kad justicijos departmento sekretorius Herbert 
Brownell, Jr., įsakė tai pačiai tarybai “suregistruoti” 
Bar 12-ką kitų organizacijų, kurių vardai buvo Laisvėje
Brownell, Jr.,

paskelbti.
Tos organizacijos, girdi 

frontai,” o niekas daugiam 
*Mr. Brownell, Jr., žada dar ir daugiau 
Ujįų frontų” “suregistruoti,” o tai reiškia:

Ar neaišku, kur link vėjas pučia?!

esančios komunistiniai

“komunisti- 
uždaryti!

Ar neaišku, jog šiuo žvgiu siękiamasi sufašistinti 
miĮsų sali, mūsų Ameriką?

; Ir kas gi gali tam kelią pastoti]?
... • Tam kelią pastoti tegali tik patys žmonės, pirmiau

siai mūsų darbo unijos, kadangi joms grūmoja tas pats 
Įįkimas, jei nebus šiai “registracijai? padarytas galas.

Pirmiausiai: tenka dėti visos pastangos, kad ne- 
J^pnstit.ucinis McCarrano įstatymas būtų atšauktas.

Tenka pareikšti savo balsą ir prieš justicijos de- 
jĮąrtmento sekretoriaus žygį, pasakant, jog tai blogas žy
gis, jog tai žygis, naikinąs pagrindinęs Amerikos kensti-
tygijos mintis bei dėsnius.

TIESIOG DAROSI JUOKINGA; skaitant justicijos 
čfepartmento reikalavimus. Jis nori “suregistruoti,” sa
kysime, tokią fraternalę organizaciją, kaip International 
Workers Order!

Kam ją “registruoti”? Ar gi ji nėra pilnai užregis
truota? Ar ji turi kokias nors nuo valdžios akių pa
slaptis? , . , ■ ; |

IWO yra inkorporuota New Yorko valstijoje. Kas 
kiekvieneri metai IWO, kaip ir kitos fraternalės orga- 
njteaeijos, priduoda valstijos draudimo departmental 
smulkiausią apyskaitą, parodant savo narių skaičių, na- 
lyą amžių, savo turtą ir jo paskaidymą (investmentus).

Mažiausiai viena karta trejų įmeti) bėgyje atvyksta į 
raštinę New Yorko valstijos pareigūnai ir padaro | 

Vfeąpusiškiausią reviziją, patikrindami kiekvieną smul-1 
įkaušį daiktelį, kiekvieną centą įeigų jr išlaidų; patikri- 
gM. tie pareigūnai ir narius, jų amžių, jų skaičių, nes 
Kiekvieno IWO nario vardas ir pavardė, taipgi adresas, 
yrą. organizacijos žinioje.

New Yorko valstijos draudimo departmento parei
gūnai ir kiekvienos kitos valstijos, kurioje IWO daro 
biznį, draudimo departmento pareigūnai, gali atvykti i 

raštinę, kada tik nori, ir patikrinti, ką tik nori. į
I IWO centrinę raštinę bei kurios kuopos raštinę 

gali, kada nori, atvykti ir justicijos departmento parei- 
gphai ir tikrinti, tikrinti, kiek tik jie nori. Nes ten vis- 
feaę surašyta, viskas aiškiai juodu ant balto suregis
truota !

Taigi klausiame poną justicijos departmento sekre
torių: kokiems galams IWO turėtų būti “registruoja- 
įįa” dar kur nors kitur?!

:^et kaip minėjome, yra kur nors “šunytis pa
kastas.” O tas šunytis yra tame: justicijos departmentas 
ryžtasi šią didžiulę, tvirtą fraternalę organizaciją “su

KUR JIS GYVENA, 
KAD NEŽINOJO?

Amerikos laikraštininkų 
delegacijoje, kuri neseniai 
lankėsi Tarybų Sąjungoje, 
buvo pora ar trejetas ir 
moterų. Viena jų, būtent 
Mrs. Mcllvaine, patiekė 
žiupsnelį įspūdžių. Ji rašo 
visur Maskvoje ir kitur ma
čiusi daug moterų įvairiuo
se darbuose. Pav., “Milži
niškose Stalino automobi- 
bilių dirbtuvėse direktorius 
su pasididžiavimu pasakė 
man, kad pusė darbininkų 
yra merginos. Eidama per 
dirbtuves, mačiau daugelį 
jų liejyklose, dirbančių, 
greta darbininkų vyrų.”

Mrs. Mcllvaine priduria, 
kad ten ir moterys dirba 
todėl, kad reikia padidinti 
šeimų įplauka^, o ne vien 
tiktai iš kokių išdaigų arba 
raskažių.

Padavęs šios moteriškės 
keletą minčių, C h i c a g o s 
menševikų laikraščio re
daktorius sušunka: “Tai to
kia 'moterų lygybė’ Rusi
joje.”

Kur tas žmogus iki šio) 
gyveno, jog nežinojo, kad 
Rusijoje ir visose tarybinė
se respublikose daugelis 
moterų dirba įvairiuose už
siėmimuose? Nejaugi rei
kėjo laukti ponios Mcll
vaine kelionės Maskvon, 
kad tai sužinoti?

Antra, kur jis gyveno, 
jog iki šiol nežinojo, kad 
ir pas mus Amerikoje mili
jonai moterų dirbti įvai
riuose darbuose? Sunku 
šiandien ir pas mus būtų 
surasti‘ didesnį modernišką 
fabriką, kuriame nesirastų 
moterų darbininkių. O rū
bų ir tekstilės fabrikuose 
dažnai moterys sudaro dau
gumą darbininkų. Valdžios 
skaitlinės parodo, kad dir
bančiųjų moterų Ameriko
je turime apie aštuonioliką 
milijonų!

Ar jos dirba tiktai dėl iš
daigų ar išdykavimo? Ne. 
Dirba todėl, kad reikia 
dirbti.

Tai kodėl už tai turėtų 
būti keikiamos socialistinės 
šalys, kad ir ten moterys 
dirba?

Skirtumas, žinoma, yra, 
ir labai didelis skirtumas,, 
tarpe darbininkės socialis
tinėje santvarkoje ir kapi
talistinėje. Jeigu Naujienų 
pisorius iki šiol dar neži
nojo, tai mes jam galime 
pasakyti, pavyzdžiui, kad 
jo keikiamoje Rusijoje vi
suose darbuose ir užsiė
mimuose moterys gauna ly
giai tokias pat algas, kaip 
ir vyrai. Jokios 'diskrimi
nacijos nėra. Ar taip yra 
kapitalistinėje šalyje? Nė
ra . Pavyzdžiui, pas mus 
Amerikoje tuose pačiuose 
darbuose ir užsiėmimuose, 
abelnai, moterims mokama 
nuo ketvirtadalio iki treč
dalio mažiau. Mažiau mo
kama tiktai todėl, kad jos 
moterys, kad jos dėvi sijo
nus, o ne kelines!

Čia tai jau baisi nelygy
bė, baisi diskriminacija. To
kios nelygybės ir diskrimi
nacijos netoleruoja jokia 
socialistinė šalis.

O štai dar ir kitas skir
tumas. Minėtoii Mrs. Mcll
vaine pastebi, kad moterys, 
kurios turi mažus vaikus 
ir eina dirbti ,vaikus palie

ka vaikų darželiuose, daž
niausia ten pat prie dirbtu
vių. Tuose darželiuose vai
kai yra gražiai prižiūrimi 
ir pamaitinami išl a v i n t ų 
patarnautojų.

Bet kaip pas mus? Ar 
čia kas nors rūpinasi dar
bininkės motinos vaikais? 
Niekas nesirūpina. Iš to 
net dažnai įvyksta baisiau
sių tragedijų.

Klausimas, žinoma, gali 
būti diskusuojamas, ar ge
rai, kad moterims reikia 
dirbti, arba ar ateis tokia 
gadynė, kuomet moterims 
nereikės dirbti? Pagaliau 
kyla ir toks klausimas: Ar 
sveika ir gerai būtų pa
čioms moterims nedalyvau
ti jokiuose darbuose? La- 

.bai abejotina. Labai abe
jotina, ar ateis tokie laikai, 
kuomet daugiau negu pusė, 
žmonijos (o moterys sudaro 
daugiau negu pusę) tik 
šiaip sau gyvens ir jokiu 
darbu neužsiimdinės. Tai 
būtų socialinis išsigimimas, 
o ne pažanga. Tai visi svei
ko, blaivo proto visuome
nininkai pripažįsta.

Jeigu moterims prisieina 
ir naudinga dalyvauti įvai
riausiuose užsiėmimuose ir 
darbuose, tai kokia iš to te
gali būti protinga, kon- 
struktyviška išvada?' Ogi 
tiktai teikia, kad prieš jas 
neturi būti jokios diskrimi
nacijos, jokio jų žeminime 
ir niekinimo. Kaip tiktai 
taip ir daroma socialisti
niuose kraštuose. Tuo tar
pu kapitalistiniuose kraš
tuose jos susiduria su pik
čiausia diskriminacija ii 
nelygybe kiekviename 
žingsnyje.

Štai kame viso klausime 
esmė.

MALENKOVAS ESĄS 
NEMAŽIAU GUDRUS 
Už STALINĄ

Tokios nuomonės yra 
smetoninės Vienybės redak
torius. Jis rašo:

Rusai yra garsūs su savo te
atraliniais pastatymais. Ją ba
letas iki šiai dienai pasilieka 
garsiausiu.

Bet jie moka ir kitokios rū
šies spektaklius ruošti.

Kol dar buvo gyvas Stali
nas, visas pasaulis su didžiau
siu dėmesiu sekė jo dirigen- 
tiškos lazdelės kiekvieną mos
telėjimą ir užtekdavo jam tik 
paminėti žodį “taika“, kai va
karų diplomatai tuoj skubė
davo į Maskvą.

Dabar, Stalinui mirus, diri
gento lazdelę perėmė Malen
kovas ir pasirodė, kad jis ne
blogiau už Staliną moka diri
guoti. Jo sukurtuoju “taikos 
baletu“ vakarų sąjungininkai 
dar vis negali atsigėrėti ir vi
si kiti įvykiai, kuriems anks
čiau buvo priduodama didelės 
reikšmės iškarto nublanko 
prieš Kremliaus rampos švie
są.

Atlanto kraštai dar 20 m. 
ginkluosis prieš Sovietus?

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas sakė, ne
matyt, kad galėtų įvykti 
karas su Sovietų Sąjunga 
už 2 ar 3 metų. Taigi At
lanto kraštų karinis sąry
šis, turės jau ne ant grei
tųjų, bet palaipsniui gin
kluotis per 10 iki 20 metų.

registruoti” taip, kad jos nebeliktų pasaulyje!
Tai kam veidmainiauti? Kodėl nepasakyti tiesiai, 

kad mes norime šias organizacijas uždaryti? Kam tas 
Kriloviško vilko kaltinimas ėriukui, būk pastarasis jam 
sudrumstė vandenį, kuomet ėriukas gėrė pavandenyje, 
vilko sudrumstą jam vandenį? *

Kol dar nepervėlu, Amerikos žmonės, apvienytomis 
jėgomis, privalo prieš šiuos “registravimus” kovoti.

suokalbininkų pasmerkimas
Gavome šių metų balandžio (i dienos “Pravdą,” kuri

vedamuoju straipsniu (editorialu) atvirai ir griežtai pa
smerkia suokalbininkus prieš grupę gydytojų. Kadangi
Amerikos spaudoje buvo daug rašyta apie tų gydytojų 
suėmimą ir paskui apie jų išteisinimą ir paleidimą, daž
nai iškraipant tikrovę, tai šis “Pravdos” straipsnis bus 
visiems įdomus pasiskaityti,

Tarp kitko, “Pravda” rašo:

• Patikrinimo išdavoje nu
statyta, kad patraukti šioje 
byloje profesoriai ir gydy
tojai buvo suimti buvusios 
TSRS Valstybės saugumo 
ministerijos neteisingai, be 
jokio teisėto pagrindo. Kaip 
sakoma Vidaus reikalų mi
nisterijos pranešime, pati
krinimas parodė, kad prieš 
tuos asmenis iškeltieji kal
tinimai yra melagingi, o 
dokumentiniai duom e n y s, 
kuriais rėmėsi tardymo 
darbuotojai, nepagrįsti. Nu
statyta, kad suimtųjų paro
dymai, tariamai patvirti
nantieji iškeltus prieš juos 
kaltinimus, buvusios Vals
tybės saugumo ministerijos 
tardymo dalies darbuotojų 
gauti taikant neleistinus ir 
tarybinių įstatymų griež
čiausiai uždraustus tardy
mo būdus.

Remiantis TSRS Vidaus 
reikalų ministerijos specia
liai paskirtos šiai bylai pa
tikrinti tardymo komisijos 
išvada, suimtieji profeso
riai ir gydytojai yra pilnu
tinai reabilituoti kai dėl 
jiems pateiktų kaltinimų ir 
peleisti iš suėmimo.

Asmenys, kalti neteisingu 
tardymo vedimu, suimti jr 
patraukti baudžiamojon at
sakomybėn.

Vadovų apsileidimas
Kaip galėjo atsitikti, kad 

gelmėse TSRS Valstybės 
saugumo ministerijos, kuri 
privalo budėti Tarybų vals
tybės interesų sargyboje, 
buvo sufabrikuota provo
kacinė byla, kurios auka ta
po sąžiningi tarybiniai žmo
nės, įžymūs tarybinio moks
lo veikėjai?

Tai įvyko visų pirma to
dėl, kad ne reikiamoje aukš
tumoje pasirodė buvusios 
Valstybės saugumo ministe
rijos vadovai. Jie atitrūko 
nuo liaudies, nuo partijos, 
pamiršo, kad jie yra liau
dies tarnai ir privalo budė
ti tarybinio teisėtumo sar
gyboje . Buvęs Valstybės 
saugumo ministras S. Ig
nat jevas parodė politinį 
aklumą ir žioplumą, pasiro
dė esąs vedžiojamas tokių 
nusikaltėliškų avantiūristų, 
kaip buvęs ministro- pava
duotojas ir tardymo dalies 
viršininkas, netarpiškai va
dovavęs tardymui, Riumi- 
nas, dabar suimtas. Riumi- 
nas elgėsi kaip slaptas mū
sų valstybės, mūsų liaudies 
priešas. Užuot dirbęs de
maskuoti tikriesiems Tary
bų valstybės priešams, ti
kriesiems š.niparps ir diver
santams, Riuminas stojo į 
vyriausybės apgaudinėjimo 
kelią, ų nusikalstamo avan
tiūrizmo kelią. Sutrypęs 
aukštą valstybinio aparato 
darbuotojų pašaukimą ir 
savo atsakingumą partijos, 
liaudies atžvilgiu, Riumi
nas ir kai kurie kiti Vals
tybės saugumo ministerijos 
darbuotojai savo nusikals
tamais tikslais šiurkščiau
siai pažeidė tarybinį teisė
tumą iki pat tiesioginio kal
tinamosios medžiagos falsi
fikavimo, išdrįso išniekinti 
neliečiamas tarybinių pilie
čių teises, Įrašytas mūsų 
Konstitucijoje.

Ekspertų komisijos 
neatsargumas

Ne reikiamoje aukštumo
je pasirodė ir ryšium su 
kaltinimu prieš gydytojų 
grupę sudarytoji medicini
nė ekspertų komisija, kuri 
pateikė neteisingą išvadą 
apie gydymo metodus, pri
taikytus savo laiku A .S. 
Ščerbakovui ir A. A. Žda- 
novui gydyti. Užuot su 
moksliniu sąžiningumu ii 
objektyvumu išanalizavusi 
ligos istorijas ir kitą me
džiagą, toji komisija pasi
davė tardymo sufabrikuo
tos medžiagos įtakai ir sa
vo autoritetu parėmė šmei
žikiškus, falsifikuotus kal
tinimus prieš eilę žymių 
medicinos veikėjų. Kartu 
reikia pažymėti, kad tardy
mas nuslėpė nuo ekspertų 
kai kurias esmines gydymo 
procedūros \ puses, įrodan
čias gydymo teisingumą.

Su .pasitenkinimo jausmu 
tarybinė liaudis sužinojo; 
kad visai eilei žymių tary
binės medicinos veikėjų iš
kelti kaltinimai pasirodė 
visiškai melagingi, kad tai 
buvo šlykštus š m e i ž t a s 
prieš sąžiningus ir gerbia
mus mūsų valstybes veikė
jus. .i Tiktai žmonės, prara- 
dusiėji tarybinį veidą ir 
žmogiškąjį orumą, galėjo 
prieiti iki tarybinių piliečiųf 
įžymių tarybinės medicinos 
veikėjų neteisėtų suėmimų, 
iki tardymo tiesioginio fal
sifikavimo, iki nusikalsta
mo savo pilietines pareigos 
pažeidimo.

Provokatorių tikslas
Niekingi Riumino tipe 

avantiūristai savo sufabri
kuota tardymo byla mėgi
no sukurstyti tarybinėje 
visuomenėje, sucementuoto
je moralinės - politinės vie
nybes, proletarinio interna
cionalizmo idėjų, socialisti
nei ideologijai giliai sveti
mus nacionalistinės nesan
taikos jausmus, šiais provo
kaciniais tikslais jie nesi- 
biaurėjo pašėlusio šmeižte 
prieš tarybinius ž m ones. 
Kruopštus patikr in i m as 
nustatė, pavyzdžiui, kad to
kiu būdu buvo apšmeižtas 
sąžiningas visu o m e n i n i s 
veikėjas, TSRS liaudies ar
tistas Michoelsas.

Kaip matyti iš TSRS Vi
daus reikalų ministerijos 
pranešimo, buvusios Vals
tybės saugumo ministerijos 
organai šiurkščiai pažeidė, 
tarybinį teisėtumą, prileido 
savivaliavimą ir piktnau
džiavimą valdžia. Tokie nu
sikalstami veiksmai negalė
jo ilgai išlikti nedemaskuo
ti ir nenubausti, nes Tary
binė vyriausybė budi mūsų 
šalies piliečių teisių sargy
boje, rūpestingai saugo šias 
teises, griežtai baudžia, ne
paisydama asmenų ir laips
nių, tuos, kurie prileidžia 
savivaliavima.

Socialistinio teisėtunio 
Saugojimas

Komunistų partija ir Ta
rybinė vyriausybė nuolat 
reikalavo ir reikalauja, kad 
visų mūsų organizacijų, vi
so valstybinio aparato dar
bas būtų vadovaujančiųjų

organų ir
visuomenės akylai kontro
liuojamas. Dabar, kai ta-
rybinė liaudis taip giliai 
jaučia ir supranta socializ
mo pergalės mūsų šalyje 
reikšmę, mes turime būti
ypatingai budrūs ir ypatin-
gai reiklūs tarybinio, soci- 

] alistinio teisėtumo saugoji- 
I mo atžvilgiu.

Drąsiai atskleisdama trū
kumus valstybiniame apa- 

■ rate, jų tarpe atskirų vals
tybinio aparato darbuotojų 
savivaliavimo ir teisėtumo 
laužymo faktus, su visu 
ryžtingumu ir nesutaikina- 

: mumu šalindama tuos trū- 
i kuinus, Tarybinė vyriausy- 
| bė atvirai ir tiesiai kalba 
; apie juos liaudžiai. Tai liu- 
' dija didžią Tarybų valsty- 
] bes, socialistinės santvar- 
] ko s jėgą. Šios jėgos šaltu 
: nis yra tas, kad mūsų vy- 
i riausybė glaudžiai ir nenu
trūkstamai susijusi si 
liaudimi, remiasi liaudimi 
visoje savo veikloje, tvirtai 
ir nuosekliai vykdo politi
ką, atitinkančią liaudies gy
vybinius interesus.

Kapitalistinis apsupimas
Socializmo šalis, kupina 

nesugriaunamos galios ir 
kūrybinių jėgų, tvirtai žen
gia komunizmo keliu. Tary
bų Sąjungoje seniai likvi
duotos išnaudotojų klasės. 
Todėl užsienio reakcinės jė
gos, mėgindamos vykdyti 
ardomąją veiklą prieš Ta
rybų valstybę, negali turėti 
mūsų šalies viduje bent 
kiek žymesnės socialinės 
atramos . Tačiau tarybiniai 
žmonės žino, kad, kol yra 
kapitalistinis apsu p imas,/ 
yra ir neišvengiamai b u s 

! ateityje mėginimų pasiųsti 
pas mus šnipus, diversan
tus. Bus ir mėginimų pa
naudoti antitary b i n i a m s 
tikslams atskirus atskalū
nus, buržuazinės ideologi
jos skleidėjus, persigimė- 
lius . Prieš tuos tikruosius, 
viešus ir slaptus liaudies 

! priešus, Tarybų valstybės 
priešus reikia visada laiky
ti paraką sausą. Partija 
moko mus visada būti bu
driais.
Konstitucinės žmonių teisės

TSRS Konstitucijoje yra 
įrašytos Tarybų socialisti
nės valstybės piliečių di
džios teisės. TSRS Konsti
tucijos 127 straipsnis užti
krina TSRS piliečiams as
mens neliečiamybę. Niekas 
negali būti suimtas kitaip, 
kaip tik teismo nutariipu’ 
ar su prokuroro sankcija.

Socialistinis teisėtumas, 
saugojimas tarybinių pilie
čių teisių, įrašytų TS R S 
Konstitucijoje — ypatingai 
svarbus tolesnio Tarybų 

! valstybės vystymosi ir sti
prinimo pagrindas.

Niekam nebus leista pa
žeidinėti tarybinį teisėtu
mą. Kiekvienas darbinin
kas, kiekvienas kolūkietis, 

i kiekvienas tarybinis inteli
gentas gali ramiai ir užti
krintai dirbti, žinodamas, 
kad jo pilietines teises pa
tikimai saugo tarybinis so
cialistinis teisėtumas.

Didžiosios Tarybų valsty- 
I bes pilietis gali būti tikras, 
j kad TSRS Konstitucijos 
garantuotos jo teisės bus 
šventai gerbiamos ir saul 
gomos Tarybinės vyriausy-. 
bes. J

Pittsburgh, Pa. — Perei
tos savaitės gale čia prisni- 

,go 4 colius.
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Apie operetę “Adomą ir Ievą
Šiemet sukanka 80 metų, kai gimė 

Mikas Petrauskas, neginčijamai pripa
žintas lietuviškos operetes tėvu.

Tai]), kompozitorius Mikas Petraus
kas yra lietuviškos operetės tėvas. Jis 
pirmas iš lietuvių muzikos kompozito
rių pradėjo kurti lietuviškas operetes. 
Be daugybės dainų, jis parašė keliolika 
operečių. • .

Ne visos jo operetės yra, muzikiniu 
požiūriu, tobulos. Bet didesnė jų dalis 
yra parašytos “lengvai,” pritaikytos mū
sų vargingai scenai, mūsų scenos mėgė
jams, — pradedantiems studijuoti muzi
ką, dainą, vaidybą.
. Atsimenu, pašnekesiuose, ne kartą 
ui. Petrauskas sakydavo daug maž tai]):

—Tegul “genijai“ kritikuoja ’ mano 
operetes, bet liaudis, mūsų darbo žmonės 
jas pamils, priims, nes rašau jiems, ra- 

MIKAS PETRAUSKAS

tam, kad jie turėtų pradžią. Kaiša u
jie susipažins su operečių reikšme iš ma
no darbų, tuomet sieksis kopti aukštyn; 
tuomet atsiras kiti, kurie kurs '“giles
nes,” “tobulesnes” operetes. Tik tegu 
atsiranda vis daugiau ir daugiau mūsų 
pačių jėgų, kilusių iš liaudies, tegu jos 
mokosi muzikos, tegu liaudis pamilsta 
muziką. O ji pamils tik tuomet, kai ją 
supras...

Ir Mikas rašė, kūrė, teikė mūsų see- 
nai, mūsų jauniems dainininkams, mū- 

, sų scenos mėgėjams medžiagą.
Tūlos jo operetės, kaip “Gegužės 

Pirmoji,” kaip “Velnias išradėjas,” nė
ra lengvai “įkandamos,” — reikalingos 
geru, aukštai nralavintų balsų. Jo ope
ra “Eglė, žalčiu karalienė,” reikalinga 
profesionalinių dainininkų-solistų.

Bet dauguma jo operečių, kai]) sa
kiau, galima pastatyti scenoje su eili
niais mūsų dainininkais, esančiais cho
ruose.

Jfrie lengvų ir populiarių operečių ga
ilinki priskaityti: “Malūnininką ir ka
minkrėtį,” “Adoma ir Ievą,” “Lietuviš
ka milijonierių,” “Konsilium fakultatis.” 
“Vaikas ar mergaitė?”, “Apvesdinkit ir 
mane,” ir kt. “Šienapiūtė,” kuriai libre
to parašė K. Jasiukaitis (taipgi jau mi
res) yra sunkesnio turinio, bet mūsų 
chorams įkandama. Ši operetė vaizduo
ja Lietuvos vargo žmonių, žemės ūkio 

. darbininkų gvvenimą. Sceniška ir juo
kinga operetė “Užburtas kunigaikštis,” 
bet ir ji mūsų scenai nėra tinkama.

Pasiryžęs duoti juo- daugiau opere
čių, Mikas Petrauskas neretai siužetus- 
libretto joms ėmė iš kitu kalbų, anuo 
metu nebuvo lietuviu rašytojų, galėjusių 
duoti operetėms medžiagą.

II. •
Vienas dalykas kalbėti apie Miko 

Peterausko operetes, o kitas—jas gauti/
Kur jos šiandien? Mažai kas žino.
Dėl to, kai Brooklyno Aido Choras 

pasiryžo atžymėti 80 metu sukakti nuo 
j^jko Petrausko gimimo, iis pradėjo rū- 
flįntis: kaip,, kuo tinkamiau atžymėti 
tiek daug davusio Amerikos lietuviams 
kompozitoriaus gimtadienį? Tiesa, Pe
trauskas paliko daug dainų, ir Aido 
Choras pasiryžo jas tam reikalui skir
tam koncertui ne gra-

žiau prie daininio koncerto pastatyti 
nors vieną jo, kad ir “lengvutę,” ope
rečių ? c •

Pasirodo, jog pas muzikę Šalinaitę- 
Sukackienę yra pasilikusi “Adomo ir 
Ievos” kopija, . Na, ir Choras nutarė šią • 
operetę pastatyti vakare, skirtame Mi
kui Petrauskui pagerbti.

Ir “Adomas ir Ieva” bus pastatyta 
Liberty Auditorijoje š. m. gegužės 3 d.

III.
Apie ką gi “Adomas ir Ieva” bylo

ja? Ką šios operetės turinys sako?
Dalykas eina apie moterį nedorėlę. 

Tenka pastebėti, jog pasaulyje per ilgus • 
metus viskas rėmėsi tuo, kad, jei ne mo
ters smalsumas, tai žmonija turėtų di
džiausią laimę.

Senovės graikų pagonių mitologijoje 
buvo tekis 'padavimas: graikų dievas

su- 
bū-

B. ŠALINAITĖ- 
SUKACKIENĖJ j . 

dainininkų vadove opere
tėje “Adomas ir Ieva.”

Dzeusas pasiuntė ant žemės pirmąją 
moterį, Pandora vardu, ir davė jai dėžę, 
Įsakydamas jos neatidaryti. Toje dėžėje 
buvo sudėtos visos negerovės. Tačiau 
Pandora, pagauta” smalsumo, atidarė 
dėžę, ii' visos tos negerovės išlakiojo po 
pasaulį, užguldamas žmoniją. Pasiliko 
tik viltis . Dėl to ir šiandien, kai kalba
ma apie visų nelaimių ir negerovių šal
tini, sakoma: Pandoros dėžė.

Biblijos rašytojai tą dalyką 
paprastino,” “patobulino” šiokiu 
du: Dievas sutvėrė Adomą ir iš j oi šon
kaulio išlaužė Ievą, jam draugę. Gyve
no ši porelė rojuje puikiausiai: visko tu
rėjo. Bet ten pat, rojuje, augo obelis, 
apnikta gražių vaisių, obuolių. Ir Die
vas pasakė: jūs gyvensite rojuje, nie
ko nedirbdami, visko pilni su viena iš
lyga: jei nenuskinsite nuo šios obelies 
nei vieno obuolio.

Velnias, pasivertęs žalčiu, prigundė 
Ievą, kad ji paragautų uždrausto vai
siaus. Nelaboji Ieva sutiko su tuo, na, 
ir visi žinome, kas atsitiko:

7š rojaus, puikaus miesto, 
Buvo Ieva išmesta.
Dėl obuolio valgymo, 
Del žalčio prigzmd.ymo...
Eik, Adomai, is rojaus, 
Vilkie Ievą už kojos...

Ištremti žemėn, Adomas ir Ieva, jų 
vaikai ir anūkai turėjo sunkiai dirbti,— 
prakaitu savo duonelę pelnyti.

Ieva kalta! Jei ne ji, nereikėtų nie
kam dirbti, visi tinginiautų, kaip visuo
menės parazitai* kaip darbo žmonių iš
naudotojai.

Ši pasaka, žinoma, galėjo patikti 
vergams, kuriems darbas buvo baisus.

Laisvas žmogus galvoja kitaip: jam 
darbas—laime, nes darbas — progresas, 
pirmynžanga. Be darbo nėra nieko.

Laisvam žmogui Pandoms ir Ievos 
smalsumas yra palaima, nes Pandora ir 
Ieva simbolizuoja žmonija, trokštančią 
žinių, trokštančią patirti kiekvieną gy
venimo ir gamtos paslaptį, nežiūrint, 
kaip dėl to tektų sunkiai dirbti, kiek tai 
lėšuotų!

TV.
Petrausko operetė “Adomas ir Ieva”

Vakaras. Senasis Vilnius pasipuošia 
tūkstančiais žiburių, kurie atspindi auk
su srauniuosiuose Neries vandenyse. 
Baltos elektrinės lempos apšviečia nau
jas tiesias gatves ir siauras, vingiuotas 
gatvytes, alsuojančias seniai praslinku
siais amžiais. It diena, šviesu pačioje 
gražiojoje sostinės vietoje — Lenino aik
štėje, šviesu Gedimino aikštėje, iš kur 
aiškiai matyti senoji pilis, virš kurios 
plevėsuoja skaisčiai raudona vėliava. 
Sostinės gatvėse gyva: jomis juda žmo
nių ir mašinų srovės. Po darbo dienos 
visų laukia malonus poilsis.

Valstybiniame operos ir baleto teatre 
pakyla uždanga. Sklinda lietuviškųjų 
melodijų garsai, žiūrovai scenoje išvys
ta senovės Lietuvą — mūsų proseniai 
ruošiasi atremti kryžiuočių veržimąsi? 
Opera “Gražina” visuomet turi didelį 
pasisekimą. Ir šiandien teatras pilnutė
lis. Pasiklausyti Tarybų Sąjungos liau
dies artisto, stalininės premijos laureato 
Kipro Petrausko, laureato Jono Stasiū
no, Veronikos Daugelytės ir kitų daini
ninkų atėjo “Žalgirio”, “Elfos” ir dešim
čių kitų Vilniaus įmonių darbininkai, 
tarnautojai, moksleiviai. Didelį pasise
kimą publikoje turi taip pat‘ir lietuviš
kas baletas “Sužadėtinė”, genialiųjų ru
sų kompozitorių operos: Musorgskio 
“Borisas Godunovas”, Čaikovskio “Pikų 
dama” ir “Eugenijus Oniegin’as”, Vaka
rų Europos kompozitorių operos “Faus
tas”, “Traviata”, “Karmen”, 
ka’ ir kitos. Miesto darbo 
mėgsta ir savo dramos teatrus, 
repertuaras pasižymi dideliu įvairumu. 
Prie Valstybinio dramos teatro kasos— 
daugybė žmonių. Jie nori pažiūrėti vie
ną geriausių spektaklių — “Neužmirš
tamieji 1919-tieji metai”, už kurį teat
rui buvo suteikta stalininė premija. Te
atro afišos kviečia pažiūrėti ir kitas 
pjeses: Gorkio' “Priešus”, Guzevičiaus 
“Kalvio Ignoto teisybė”, Cvirkos “Žemę 
maitintoją”, Šekspyro “Otelio”, Šilerio 
“Klastą ir meilę” bei kitas.

Plačiai išsidriekė Vilniaus miestas, 
gyvenimas jame virte verda. Ryškūs re
klamų žiburiai patraukia žmonių žvilgs
nius. Visur daug žmonių — miesto dar
bo žmonės naudojasi pelnytu poilsiu po 
darbo dienos, po džiugių gamybinių lai- ’ 
mojimų. •’ * •’ ■

Štai iš Dzeržinskio vardo tabako ir pa
pirosų fabriko vartų išeina grupė žmo
nių. Pamaina užbaigė darbą. Darbinin
kai eina namo, jau iš anksto užsibrėžę, 
kaip jie praleisiu savo laisvalaikį. Neto
liese yra fabriko klubas. Čia vakarais 
būna labai daug žmonių. Noriai čia lan
kosi darbininkai ir jų šeimų nariai. 
Klube erdvu ir šviesu. Čia yra bibliote
ka, skaitykla. Gretimuose kambariuose 
mėgėjai lošia šachmatais ar šaškėmis. 
Dažnai čia įvyksta čempionatai, varžy
bos. Klubas turi didelę salę. Dešimtys 
darbininkų dalyvauja fabriko chore. 
Veikia dramos ratelis, kuris teatro artis
tams padedant, stato tarybinių ir užsie
nio autorių pjeses. Štai didelė grupė 
darbininkų susirinko prie radijo ir ati
džiai klauso fabriko darbininko pasisa
kymą — jis visai respublikai pasakoja 
apie savo darbą ir savo gamybinius lai-

“Tos- 
žmonės 
kuriu v

(/

labai suprantamai ir gražiai pašiepia 
“pirmuosius mūsų tėvus,” iš rojaus iš-

Gyvena biedna porelė, Adomas ir Ie
va. Jis tinginys; jis tesvajoja tik apie 
tai, kad nereikėtų dirbti, kad tik gar
džiai pavalgyti, išgerti. Jiedviem prie 
savo pirkelės besibarant, ateina senas, 
didelis ponas, grafas ir sako: jeigu judu 
norite lengvai, be darbo gyventi, eikite 
pas mane, j mano palečių. Judu ten vis
ko turėsite.

Palociuje visko pilna: valgių, gėra
lų, — gyvenk ir norėk!

Bet geradarys pastebi: gyvenkit 
sau, darykit, ką tik norit, tik neatiden
kite va, šitos vazos! Jei ją atidengšite, 
turėsite grįžti į savo pirkelę.

Na, ir čia vyksta įdomiausias veiks
mas. Adomas valgo, geria, guli, o Ievai 
rūpi: kas toje vazoje?

Ievai, pagaliau, pasidaro nieks ne
miela, kol ji nesužinos uždraustos pa
slapties. \ ' 1

Na, ir toliau nesakysiu, kas vyksta, 
kas atsitinka tinginiui Adomui ir smal
siajai, trokštančiai gyvenimo paslaptis 
pažinti Ievai.

Užtenka priminti, kad ši komiška 
operetė labai sceniška, pilna humoro ir 
gražių, smagių, lengvų dainelių .

Rojus Mizara

nesa sa-
Šimtai 

Trakuo- 
Li etų vos 

jo
pasi- 
arba

Vilniaus darbo žmonių poilsis
mėjimus. Tiek poilsio dienomis, tiek ir 
šiokiadieniais sportaujantį fabriko jau
nimą visuomet galima sutikti krepšinio 
ir futbolo aikštėse, kur jie treniruojasi 
ar rungiasi su kitų įmonių sportininkais.

Darbininkų klubai veikia prie kiek
vienos įmonės. Vilniuje yra dešimtys to
kiu klubu.

Šimtai Vilniaus darbininkų ir tarnau
tojų dalyvauja centrinio profsąjungų 
klubo veikloje. Vakarais čia visuomet 
skamba dainos, juokas, muzika. Čia vei
kia 7 įvairūs meninės saviveiklos rate
liai suaugusiems ir 6 — vaikams.

Vilniaus darbo žmonės turi galimumą 
vystyti savo gabumus, meninius polin
kius, talentus.

Maloniai ir turiningai Vilniaus dar
bo žmonės leidžia savo laisvalaikį vasa
ros metu. Nuo pat ryto žmonių masės 
traukia į gražiąsias miesto apylinkes. 
Suaugę ir vaikai pripildo priemiesčių 
traukinius, autobusus, garlaivius. Le
kia lengvosios automašinos, veždamos 
savo savininkus į užmiestį. Didžiai mėg
stamos vilniečių poilsio vietos yra Vin
gio parkas, Valakumpės vasarvietė, kur 
yra puikus pušynas ir pro kurį 
vo sidabrinius vandenis Neris, 
vilniečių sekmadieniais lankosi 
se—šioje gražioje istorinėje
vietovėje. Čia, prie Galvės ežero ir 
salose, malonu praleisti dienelę, 
maudyti, pasiirkluoti baidarėmis 
paplaukinėti iškėlus bures. Daugelis vil
niečių dažnai lankosi prie Vilniaus esan
čioje Markučių vietovėje, kuri yra susi
jusi su didžiojo rusų poeto Puškino gy
venimu ir kur dabar yra jo vardo mu
ziejus.

Mažiesiems Vilniaus piliečiams poil
sio dienomis, daug malonumo teikia pa
sivažinėti vaikų geležinkeliu, kur tikrą 
garvežį bei vagonus vairuoja ir aptar
nauja patys vaikai. Čia visuomet daug 
vaikučiu, kurie linksmai leidžia savo lai- . C z 
svalaikį.

Mėgsta vilniečiai laisvalaikiu įlipti į 
. senąjį Gedimino kalną, užkopti ant isto

rinės pilies bokšto, iš kur atsiskleidžia 
plati miesto panorama. Apačioje drie
kiasi žali sodai ir skverai, papuošti gė- 

. lių kilimais, prie, pačios kalno papėdės 
, čiurleną Vilnelė.

Tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje 
dešimtmečio proga naujame Vilniaus 
stadione įvyko grandiozinė lietuvių tau
tos dainų šventė. Iš 25 tūkstančiu žmo
nių lūpų skambėjo džiugi daina. - Ji pli
to po visą senąją Lietuvos sostinę, per 
žaliuosius kalnus, aidėjo po visą respub
liką. Stovint ant Gedimino pilies bokšto, 
buvo girdėti, kaip dainuoja šis milžiniš- 

/ kas choras. Ir kas kartą ,kai įkopi į šią 
k aukštumą, tarsi girdi skardžią liepsnin

gą dainą, kurią tuomet dainavo Vilnius 
ir visa Tarybų Lietuva:

Širdingiausią, jausmu kupina 
Skamba Stalinui mūsą daina!

VACYS RE IM E RIS, 
lietuvių rašytojas.

Pavasaris Vilniuje: Černiakovskio aik
šte, kurioje stovi generolo Černiakovs- 
kio paminklas; gen. Černiakovskis, kaip 
žinia, 1944 metais išvadavo Vilnių iš 
hitlerininkų ir už tai vilniečiai pastatė 
jam paminklą ir aikštę pavadino jo 
vardu, černiakovskis žuvo mūšiuose.

A. Dagilio eilėraščių 
knygos fondas

Jau praėjo gerokas lai
kas, kai buvo pranešta 
žinių apie šį fondą. Dabar 
susidarė pluoštas prenume
ratorių vardų ir jį paskel
biame. Prašome pasiskai
tyti.

Po $1 užsiprenumeravo: 
U. Guzonienė, Gloucester 
City, N. J.; Chas. Jankaitis; 
Richmond Hill, N. Y.; A. 
Kondras, Scranton, Pa.; 
William Skuodis, Rich
mond Hill, N. Y.; J. Las- 
tauskas, Scranton, Pa. J 
Petras Kizevičius, Pittston, 
Pa.; Joseph Marshalonis, 
Maspeth, N. Y. Iš Worces
ter, Mass.: A. Pilkauskas, 
J. Davidonis, P. Sadauskas, 
L. Valinčiauskas, V. Žit
kus, J. Skliutas; J. Jackim, 
Shelter Island, N. Y.; A. 
Yuras, Philadelphia, Pa.; 
A. Butrimas, Merril, Wis.; 
I. ir M. Luzinai, Johnson- 
City, N. Y.; L. Mankienė,. 
Hartford, Conn.; O. Girai- 
tienė, Wethersfield, Conn.; 
G. Glodinis ir S. Puidokas, 
Rumford, Me.; J. Juraitis, 
Orlando, Fla.; A. Petrokas 
ir J .D. Bendokaitis, Chica
go, Ill.

Iš Baltimore, Md.: A. 
Deltuvienė, B. Petraitis, O. 
Deltuvienė, K. Lopata, V. 
Balčiūnas ir M. Kučinskas 
(prisiuntė A. Deltuva, How
ard Co, Md.).

Iš Chicago, Ill,: L. Joni
kas, S. Vaičiulionienė, Ch. 
Mitchell, L. Prūseika, Con
nie Rimkus (Baroda, 
Mich.), J. C. Mitchell, S. J. 
Jokubka, J. Stulgis. (Pri
siuntė L. Jonikas.)

Iš Detroit, Mich.: Vera 
Smalstienė, J. Račiūnas, A. 
Jakštis, Adelė Klimavich, 
John Klimavich, Pranas 
Gustaitis. (Prisiuntė V. 
Smalstienė.)

Aukų šios knygos išleidi- 
mui gavome nuo: F. Krum 

? glis, Woodhaven, N. Y., $1;
A. Butrimas, Merril, Wis., 
$;1 B. Tuškevičius, Scran
ton, Pa., $2; Susninkų Jur
gis, Worcester, Mass., $5.

Sekami draugai pasidar
bavo prenumeratų rinki
me: Vera Smalstienė, De
troit, Mich.; A. Bimba, 
Richmond Hill, N. Y.; A. 
Dagilis, Scranton, Pa.; V. 
Valukas, Scranton, Pa.; J. 
Navai inskienė, Bingham
ton, N. Y.; L. Žemaitienė, 
Hartford, Conn.; J. Vilke
lis, Orlando, Fla.; J. Bendo
kaitis, Chicago, Ill.; Wm. 
Patten, Gloucester Hts., N. 
J.; S. Puidokas, Rumford, 
Me., ir J. Jaskevičius, Wor
cester, Mass.

Širdingai dėkojame vi
siems už prenumeratas ir 
aukas.

Laisvės Administracija

Iranas pavarė valdininkus, 
kurie neapsaugojo 
amerikonų nuo užpuolimų

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia pašalino Širaz mies
to policijos ir kariuomenės 
viršininkus už tai, kad jie 
nesulaikė užpuolimų prieš 
amerikonus.

Pereitą trečiadienį iranie
čiu minia įsiveržė i ameri
kinę Ketvirto Punkto para
mos įstaigą; išmėtė gatvėn 
ir sudegino baldus bei do
kumentus ir akmenimis 
daužė amerikonų gyvena
mus namus, šaukdami: 
“Jankiai, namo važiuoki
te!”

Jungtinių Valstiję amba
sadorius Loy Henderson dėl 
to stipriai užprotestavo Ira
no premjerui Mossadeghui

3 pus!.—LaiivB (Liberty)' • Šeštadien., Baland.-Apri] 25, 1953
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» (Tąsa)
1524 m. kai kuriose Eu

ropos šalyse kilo panika. 
_ Daug miestiečių paliko sa
vo namus ir persikraustė į 

. kalnus. Paupių gyventojai 
pusdykiai parduodavo savo 
turtą — pirkėjai buvo, ma
tyti, protingesni negu par
davėjai! Varguoliai apsi
rūpindavo valtimis, o vie- 

. nas prancūzų turtuolis Tu- 
lūzoje pasistatė kažką pa
našų į “Nojaus laivą,” apie 

'•kurį yra kalbama judėjų ir 
krikščionių biblijoje, žmo
nės su baime laukė “antro
jo” pasaulinio tvano.
..Šią paniką sukėlė Štef- 
leris — astrologas, arba 
7‘žvai g ž d ž i ų aiškintojas.” 
Jis paskelbė, kad 1524 m. 
vasario mėn. Saturno, Ju
piterio ir Marso planetos 
atsidūrusios Žuvų žvaigž
dyne, o todėl, girdi, tvanas 
esąs neišvengiamas.

Tačiau pranašavimas ne
išsipildė, metai praėjo lai
mingai. Ne tik kad nebuvo 
tvano, bet vasara buvo ne
paprastai sausa ir karšta.. 
Ir vis dėlto žmonės ir to
liau tikėjo, kad astrologai 
moką iš dangaus šviesulių 
atspėti žmonių likimą, pra
našauti ateiti.

Iki šiol kai kurie prieta
ringi žmonės, tikintieji liki
mu, tiki senovinio liaudies 
tikėjimo tikrumu: “gimė po 
nelaiminga planida.” Toji 
“planida” yra ne kas kita, 

'* kaip planeta. Planetų įtaka 
.žmonių likimui kadaise 
daug kas tikėjo, o kai kas 
tiki ir dabar.
\ - Kai kas vengia pradėti 
svarbius) reikalus pirmadie
nį, nes laiko jį esant “sun- 

*.kia diena.” Jie nenuvokia, 
kad šis prietaras tiesiog 
paeina iš absurdiškos astro
logijos.

_ Pranašavimas iš žvaigž
džių yra vienas pseudo- 

;mokslų, atsiradusių gilioje 
' senovėje, prieš tūkstančius 
metų. Senovės valstybėse— 

. Egipte, Babilonijoje ir ki- 
jtose — astrologija buvo ne
atskiriama nuo astronomi- 

:jos — tikrojo mokslo, ty
rinėjančio dangaus šviesu

lių judėjimo dėsnius.
Astrologijos pagrindą su

daro religinis visatos vaiz- 
.dinys. Be religijos nebūtų 
buvę ir tikėjimo tuo, kad 

‘ iš dangaus šviesulių esą ga
ilimą pranašauti žmonių at
eitį, “atspėti likimą.”

Iš tikrųjų religija moko, 
esą visas pasaulis egzistuo- 
jąs tik žmogui, kuris yra 
“tvarinių vainikas,” dievo 

^tikslas ir svarbiausias rū
pestis. Bet jei dėl žmogaus 
.yra sukurta visata — tai, 
Vadinasi žemė, kurioje gy- 

“Vena žmogus, yra svarbiau
sioji, centrinė visatos dalis. 
O kai dėl dangaus šviesu
lių, tai ir jie, vadinasi, yra 
sukurti tiktai žmogui.

Nuo šios klaidingos pa
žiūros belieka tik vienas 
•žingsnis iki kitos — neva 
•dangaus šviesuliai turį įta
kos žemiškiems reikalams, 
žmonių gyvenimui. Kai at
sirasdavo nauja žvaigždė, 
krba dangų perskrosdavo 
Ugnies kamuolys, arba 
p a s i r odydavo “uodegota” 
.Žvaigždė (kometa), prieta
ringiems žmonėms atrody
davo, kad tai—“ne be tiks
lo.” Jie manydavo, kad dan
gaus reiškiniai lemia at
skirų žmonių ir ištisų tautų 
likimo pasikeitimus. Astro
logai, savaime suprantama, 

^Visokeriopai paremdavo šį 
prietarą.

V Kaipgi atsirado astrolo

gija?
Jau labai seniai žmonės pa

stebėjo didelę Saulės įtaką 
reiškiniams žemėj, ypač au
galams ir gyviams. Taip pat 
seniai pastebėta, kad kiek
vieną metų laiką atitinka 
tam tikra žvaigždžių padė
tis danguje. Iš čia buvo 
padaryta klaidinga išvada, 
kad žvaigždės, kaip ir Sau
lė, turinčios įtaką derliui, 
kiekvieno žmogaus gyveni
mui, visiems įvykiams že
mėje. Šioji pažiūra ypač 
sustiprėjo po to, kai žmo
nės atrado penkias ryškiau
sias planetas, tai yra išmo
ko vadinamųjų nejudamų 
žvaigždžių masėje išskirti 
tas neskaitlingas, kurios 
matomai juda. Kilo klau
simas: kodėl gi ir kam šie 
ypatingi šviesuliai juda sa
vo painiais takais kitų 
žvaigždžių tarpe?

Senoviniai dangaus stebė- 
I tojai manė, kad pati Saulė 
nulemianti metų laikų kai
tą, o Mėnulis reguliuojąs 

I laiką. Todėl jie nusprendė, 
kad ir planetos, netikėtai 
atsiduriančios tai vienoje, 
tai kitoje dangaus dalyje, 
įvairių žvaigždžių grupių 
tarpe, taip pat turinčios tu
rėti tam tikrą “paskirtį.”

Painus planetų judėjimas 
I tarp žvaigždžių iš pradžių 
buvo laikomas ne tik nepa
prastai paslaptingu, bėt ir 
visiškai nedėsningu. Ne
nuostabu, kad senovėje šie 
šviesuliai pasidarė įkųnįji- 
mu viso to, kas žmonių gy
venime yra atsitiktino ir 
kas yra nenumatyto. Jei 
Saulei yra “lemta” apšvies
ti ir šildyti Žemę, tai kodėl 
planetos su savo paslaptin
gais judėjimais negalinčios 
veikti nežinomus, nenuma
tomus atskirų žmonių ir iš
tisų tautų likimus? Taip 
samprotavo astrologai.

Nuo senų laikų dangaus 
stebėtojai, kad galėtų ge
riau orientuotis, suski irsty
davo žvaigždes grupėmis — 
žvaigždynais. Tie žvaigž
dynai gavo įmantrius pa
vadinimus: Didieji Grįžulio 
Ratai, Žuvys, Vėžys, Skor
pionas, Svarstyklės ir tt. 
Senoviniuose dangaus že
mėlapiuose kiekvi e n a 
žvaigždžių grupė būdavo 
padengiama atitinkamu at
vaizdu. Dėl to dangus at
rodydavo apgyventas įvai
rių būtybių, kartais gerų, 
kartais nelaimę lemiančių, 
Astrologai manė, kad žmo
gus, gimęs po Tauro žvaigž
dyno “ženklu,” turėsiąs bū
tį stačiokiškas ir padūkęs, 
o gimęs po Svarstyklių 
“ženklu,”—protingas ir ra
mus. Aišku, kad astrologų 
samprotavimai yra sauva- 
liški ir tėra pagrįsti tik jų 
pačių sugalvotu, nemoksliš
ku žvaigždynų pavadinimų 
aiškinimu (“tauras” — sta
čiokiškas, “svarstyklės” — 
ramus).

Planetos gavo vardus be 
jokio ryšio su žmonių liki
mu. Pavyzdžiui, Marso pla
neta buvo pavadinta karo 
dievo vardu tik dėl savo 
kruvinai raudonos spalvos, 
o planeta Venera būdavo 
vadinama meilės deive dėl 
jos ryškumo. Ir vis dėlto 
astrologija tvirtino, kad vie
nos planetos atnešančios 
gera, o kitos — bloga, kad 
Venera ir Jupiteris atne
šančios laimę, o Marsas ir 
Saturnas—nelaimes.

Astrologų nuomone, kiek
viena savaitės diena esanti 
vienos iš planetų įtakoje. 
Iki. šiol Vakarų Euro p o s 
kalbomis (prancūzų, vokie

Netekome labai brangios 
ir malonios draugės

šeštadienį, bal. 18 d., ren
giausi išeiti iš namų. Jau bu
vo 7 vai. vak. štai kaimynas 
Robert Urasky pabeldžia į 
duria. Atidarau ir jis dusliu 
balsu, lėtai pasako, kad jo tė
vai ką tik telefonu pranešė, 
kad mirė Marcelė Dauderie- 
nė. Lyg apstulbęs likau. Ne
noriu tikėti. Tai ne tiesa, sa
kau jam. Jis dar pakartojo 
tuos pačius žodžius.

Vaikščioju iš vieno galo j 
kitą galą savo kambarėlio ir 
vis kalbu : Oh nelaimė !. Tu 
vargše Marceliute!

Savaitė atgal jinai buvo at
važiavusi su; savo Povilu ir 
visi tvarkėmės apie tuos na
mus; persodinome nekuriuos 
medelius, perkėlėme iš vienos 
vietos į kitą. Marcelė linksma 
juokauja. Vikriai, kaip ir vi
sados iš savo daržo išsikaso 
nekurias gėleles ir vežėsi j 
Indianą, dar gražiau ten va
sarnamį papuošti, kad dau
giau būtų žiedų ir grožio. 
Maloniai kalbėdama teikė in ' 
strukcijas rodydama su ran
ka. Tai čia... tai toje vietoje 
sužydės tos raudonos ir mar
gos gėlelės, čia tie takeliai 
bus paskendę gražiausiose gė
lelėse. Tu Š-ai jų neišrauk. 
Pamatysi kaip bus gražu. Aš 
noriu, kad kaip ten Indianoj, 
taip ir čia, žydėtų daug pui
kių gėlelių ir taipgi medeliai. 
Šitie irgi išleis gražius, spal
vingus žiedus.

Taip rūpestingai visur kur 
tuos darbelius atlieka. Povilas 
iškasa kėlės duobes. Marcele 
sako: dar pakask giliau ir 
plačiau, kad medelių šaknys 
turėtų laivai kur būti ir bujo
ti. Marcelė puikus patarėjas 
ir greitai moka orientuotis. 
Povilas kasa plačiau ir giliau 
medeliams duobes sulyg Mar
celės nurodymu.

jAš prisileidęs kibirus van
denį skubiai pilu ten, kur nu
rodo Marcelė.' Ji daugiau su
pranta ir žino; jos reikia 
klausyti, nes tai jos teisybė. 
Įteikia žoles ir pasako, kad 
aš pasėčiau. Neužilgo vėl at
važiuos Marcelė tuos savo 
namus apžiūrėti. Nuominin
ko jaunos žmonos prašo, kad 
Marcelė leistų joms daržovių 
pasisodinti. Marcelė su mielu 
noru sutinka sakydama, tegu 
sodina ir augina tų daržovių 
kiek jos nori. Aš nepavydžiu. 
Kaip ir visuomet, su šypsena 
ir plačių mėlynų akių žydru
mu pasako sudiev, ir vyksta 
atgal į vasarnamį ten tvarkyti 
ir šeimininkauti. Juk yra trys 
vyrai, reikia valgius pagamin
ti, kasdien paįvairinti. Tie 
mano vyrai džiaugiasi ir jie 
atkunta; aš tarnauju gerai ir 
viską apžiūriu. Gražusis, vi
liojantis pavasaris jau labiau 
pradeda įsisiūbuoti. Marcelė 
greitai pradės susilaukti at
vykstant ir svečių į jų vadina
mą “broliukų rojų”, ir atsi
lankę vasarotojai pamatys ne 
tą, kas pirma buvo. Bps daug 
gražiau ir patogiau viskas su
tvarkyta.

Marcelės širdingi norai ir 
troškimai buvo dar gražiau 
papuošti tą vietelę kur ji gy
veno, kad pasigėrėti ir kiti įsi
gytų gerą nuotaiką ir pas ją 
būnant turėtų smagią, laisvą 
valandėlę.

Gamta šposininke iškirto 
nejučiomis Marcelei tokį špo
są; suardė puikiausius pla
nus ir pasiryžimus dar gyven
ti. Didieji vargai buvo nuslin- 
kę. Dabar ramiau būtų galė
jusi pagyventi. Bet jau veltui.

R. šr

čių, anglų ir kitomis) sa
vaitės dienos turi ’planetų 
pavadinimus. Senovėje bū
davo kalbama apie laimin
gą sekmadienį (Saulės die
ną), apie permainingą pir
madienio (Mėnulio dienos) 
pobūdį, apie nelaimingą 
šeštadienį (Saturno dieną). 
Ir visa tai tik tuo “pagrin
du,” kad Saulė šviečia labai 
ryškiai, Mėnulis turi labai 
nepastovų ryškumą (įvai
riose fazėse), o Saturnas 
šviečia gana blankiai.

Astrologai mokydavo, kad 
žmogus, gimęs tuo lai
ku, kai Marsas yra Liūto 
žvaigždžyne, bus arba did
vyris arba plėšikas, bet kad 
“pražūtingo” Marso veiki
mas žymiai sušvelnėja, kai 
jis būna Žuvies arba Svars
tyklių žvaigždyne . O pra
žūtingu Marsas buvo laiko
mas tik todėl, kad jis švie
čia tarytum kruvina švie
sa. ,

Toliau astrologai tvirti
no, kad iš planetų padėties 
žvaigždynų tarpe žmogaus 
gimimo momentu esą gali
ma nustatyti busimuosius 
naujagimio palinkimus, ga
bumus, būdą, įpročius.

Krikščioniškoji religija1 
netrukdė astrologijai plėto
tis. Daugelis katalikų vys
kupų ir- Romos popiežių bu
vo karšti astrologijos šali
ninkai.

Vakarų Europoje astrolo
gija buvo dėstoma universi
tetuose. Karaliai ir didikai 
turėdavo savus astrologus, 
kurie patardavo, ar pradė
ti, ar atidėti vieną ar kitą 
reikalą.

Savo pranašavimus astro
logai išreikšdavo miglotai, 
kad galima būtų aiškinti ir 
vienaip ir kitaip. Kas ne
įvykdavo— būdavo užmirš
tama, o kas atsitiktinai iš
sipildydavo — įstrigdavo į 
atmintį ir atnešdavo astro
logams šlovę bei turtus. 
Nusisekę spėjimai pasitai
kydavo, aišku, labai retai, 
bet užtat atrodė kaip tikri 
pranašavimai ir ilgam su
tvirtindavo religinius-astro- 
loginius prietarus.

Tačiau astrologų padėtis 
karalių laikais ne visuomet 
buvo lengva. Pavyzdžiui, 
su Prancūzijos karaliaus 
Liudviko XI astrologu bu
vo toks atsitikimas.

Tas astrologas, matyti, 
dalyvavęs dvaro intrigose, 
išpranašavo karaliaus mei
lužės mirtį. Kai ji mirė, 
karalius nutarė su juo su
sidoroti. Jis liepė bude
liams, kai tik duos ženklą, 
nužudyti .pranašautoją ir 
kreipėsi į jį:

—Tu taip gerai žinai kitų 
likimą, sakyk gi, kiek tau 
pačiam liko gyventi?

Astrologas pajuto spąs
tus, bet susivokė ir atsakė: 

—Jūsų didenybe! žvaigž
dės parodė man, kad aš tu
riu mirti tris dienas prieš 
jūsų mirtį.'

Atrodė, kad astrologo gy
vybė esanti glaudžiai suriš
ta su karaliaus gyvybe. 
Prietaringas karalius, išsi
gandęs tokio atsakymo, bu
vo priverstas pyktį pakeis
ti malone, paleisti astrolo
gą sveiką ir net rūpintis jo 
sveikata.

Astrologijai buvo suduo
tas mirtinas smūgis prieš 
keturis amžius, kai atsira
do ir paplito Koperniko 
mokslas apie Saulės siste
mą. Prieš tai nebuvo ži-' 
noma, kad žemė juda ap
link Saulę ir kad planetų 
takai aplink Saulę turį savo

Kaip žinia, Marcelė su vy
ru Povilu Dauderiu, keliolika 
mėnesių atgal buvo persikėlę 
iš Chicagos į La Porte, India
na. Ten, “Broliukų” Mocka- 
petrio ir Valančiaus ūkyje 
planavo pailsėti po ilgų metų 
sunkaus darbo.

Kelios dienos prieš tai Mar
celė, eidama į namo rūsį 
(skiepą) paslydusi ant trepu 
susižeidė galvą. Nugabenta į 
South Bend ligoninę šeštadie
nio ryte mirė nepragyvenusi 
nei kas paprastai vadinama 
“pusės amžiaus”.

Gaila taip staigiai netekus 
tokios dar palyginamai jau
nos ir progresyvūs moteriškes. 
Giliausia užuojauta jos gyve
nimo draugui Povilui, LKM 
Choro nariui ir solistui, ži
nau, kad šimtai ir šimtai pro
gresyvių chicagiečių bus tos 
pat nuomonės. Tėvelis.

Lewiston-Auburn, Me.
Mirimai

Čia mire Pet. Balis. Kilęs iš 
Skapiškio miestelio. Buvo ve
dęs du sykius. Pirmą sykį ve
dė dar prieš “prizivą”, ir 
su pirmąja žmona turėjo vie
ną kūdikį. Tarnavo caro armi
joje 'ir buvo “stražninku”. 
Amerikoje išgyvpno ilgą lai
ką ir buvo vedęs antrą pačią, 
ir su ja turėjo du vaikus. Mir
damas paliko nuliudime žmo
ną, du sūnus ir vieną dukterį. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, nors buvo laisvų 
pažiūrų žmogus. Gyvas būda
mas per tūlą laiką užlaikė 
karvių ūkį . ir pardavinėdavo 
pieną. Paskui turėjo valgomų 
daiktų krautuvę. Vėliau tapo 
audėju- ir gerai dirbo, bet čia 
ji ištiko sukrėtimas (shock). 
Po tam ilgai nesveikavo ir at
sigulė graban, Palydovus į ka
pus jo žmona pavaišino ska

ni iais valgiais ir gėrimais.
Taipgi mirė Jurgis Povilai

tis, palikdamas nuliūdime 
žmoną ir keturius vaikus.

Mirė šliauterienė, palikda
ma jau didelius vaikus.

★ ★
Sunkiai serga B. Mainoris, 

“L” skaitytojas. .Jau du "mėne
siai kaip nepasikulia iš lovos. 
Linkiu jam greito pasveikimo.

★ ★ j
Pradžioj'e šių metų įvyko 

LLD susirinkimas. Kuopos 
valdyba pasiliko ta pati. Nu
tarta, šių metų rugpjūčio mėn. 
surengti pikniką draugijos 
iždo naudai. Dėl piknikui vie
tos nutarta kreiptis pas Lais
vės skaitytoją A. Stuką ūkyje. 
Buvo kalbėta apie pašokinin- 
gesnį surengiamą ir prieita 
prie išvados, kad reikia už
kviesti lietuvius iš Rumfordo, 
Mexico ir Bostono dalyvauti 
mūsų piknike.

★ ★
įvyko susirinkimas ir LDS 

kuopos. Valdyba palikta ta pa
ti' ir apsvarstyti kuopos rei
kalai. Lietuvė.

nustatytą liniją, o painūs 
jie mums atrodo tik todėl, 
kad kartu juda Žemė. že- 
męs ir kitų planetų judėji
mas yra aiškinamas nesu
griaunamu gamtos dėsniu 
— visuotinės traukos dės
niu.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
Juk taip

Didžiuma moteriškių į 
naują vyrą bei į seną na
mą vienodai žiūri. Joms 
jie matosi ne tokiais, ko
kiais yra, bet tokiais, ko
kiais bus, kai jos juos sa
vaip. perdirbs.

šalaputris
I . 'I. '■ ■.

Klaida
Veteranas: “Didžiausią 

klaidą aš padariau, kai iš
eidamas kariuomenėn pa
pasakojau savo merginai 
apie savo turtingąjį dėdę.” 

Kitas veteranas: “Kodėl 
tu tą skaitai1 klaida?”

Pirmasis veteranas: “Ogi 
tddėl, kad manoji mergina 
dabar jau patapus mano 
teta...”

Sutaisė Kas Kitas

Ruošiasi visuomeninių 
pastatų statyboms

MAŽEIKIAI. — Rajono kol
ūkiuose vyksta pasiruošimas 
visuomeninių pastatų staty
boms. “Tarybinės vienybes” 
kolūkio statybininkų brigada, 
vad o vau j am a brigą d i ni n ko
Norbuto, priveža arklidės sta
tybai žvyrą, akmenis. Arti
miausiu laiku numatoma pra
dėti statybinės miško medžia
gos iškirtimą ir suvežimą.

Pasirengimas statyboms vyk
sta “Pergalės”, “Gegužės Pir
mosios”, “Šviesos keliu” kol
ūkiuose. R. Baskakovas.

Instituto tyrimų bazė 
cukraus fabrike

KURŠĖNAI. — Pavenčių 
cukraus fabrikas, yra cukraus 
pramonės Centrinio mokslinio- 
tiriamojo instituto bazė. JaU 

(tris metus čia dirba šios įstai
gos bendradarbiai, kuriems 
vadovauja technikos mokslų 
kandidatas G. S. Beninas. Jis 
drauge su fabriko kolektyvu 
siekia išgauti iš žaliavos ma
ksimalų kiekį cukraus. Fabri
ke įrengtas pirmasis Sąjungo
je vadinamasis gilaus sulčių 
valymo cechas,. Moksliniai 
bandymai duoda džiuginan
čius rezultatus: vien per pra
ėjusį sezoną naujo sulčių va
lymo metodo dėka papildo
mai gautas 2.651 centneris 
cukraus.

Klaipėda statosi

KLAIPĖDA. — Vis plates
nis Klaipėdos statybų užmo
jis. šiomis dienomis mieste 
pradėta didelio me- 
c h a n iz uoto duonos 
kombinato statyba. O tuo pat 
metu eina į pabaigą 24. butų 
gyvenamojo namo darbinin
kams statyba. Ištisais kvarta
lais vyksta statyba žuvies pra
monės' darbininkams.

Laivų remonto įmonės dar
bininkai šiomis dienomis gavo 
300’ vietų 'bendrabutį su vi
sais patogumais. Du pastatai 
po 27 gyvenamus butus vasa
rio mėnesio pabaigoje perduo
ti eksploatacijai tralerių lai
vyno kolektyvui. Didelį pasta
tą dar šį mėnesį gaus celiu- 
liozės-popieriaus kombinato 
darbininkai.

Šiomis dienomis pradeda
mi “Klaipėdos” viešbučio į

SVARBU
BOSTONO APYLINKEI

žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta į 
Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kazokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-pianistas
Aido Choro šokėjų Grupė .

Duos Puikų Koncertų (
Montello, Mass., šeštadienį

Gegužės-May 16-tą
TAUTIŠKO namo SALĖJE
8 VINE ST. IK NO. MAIN ST.

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga $1.00
Rengiu, L.L.IJ. 6-to Kuopa

Gegužes-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

I I

LIETUVIŲ SALĖJE
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čių vai. popiet Ižanga $1.00 .■
Rengia L.L.D. U-ta K«op«

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo mfc- 
nininkai. Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengkite 
juos išgirsti.

4 pusl.-Laisvč ( Liberty )-Še»tadien., Baland.-April 25, 1853

rengimo darbai. Tam tikslui 
skirta 2,5 milijono rublių, 
šiais metais eilė gatvių bvdj 
asfaltuojama, žymiai pasikei 
Mentės, M. Melui kaitės, M; 
Gorkio ir kitos gatvės.

Pakelta navigacijos vėliava

Šiomis dienomis Nemuno 
baseine — Baltarusijoje, Lie
tuvoje, Kaliningrado srityje 
prasidėjo navigacijos sezonas.

Pirmuoju bandomąjį plau
kymą iš Kauno uosto į Jur
barką atliko keleivinis laivas 
“Tolstojus.” Balandžio 1 die
ną šiuo ruožtu prasidėjo regu
liarus keleivinis susisiekimas. 
Tą dieną išplaukė laivai “Ma
trosovas” ir “Gribojedovas.” 
Nemuno aukštupio link, į Mer
kinę, išplaukė vilkikas “čar- 
nas” su dviem baržom. Iš čia 
bus atplukdyta miško medžia
ga respublikos popieriaus pra
monei.

Artimiausiomis dienomis 
prasidės navigacija Nerimi.

Poetui A. Strazdui atminti

VILNIUS. — Lietuvių kab, 
bos ir literatūros institute 
liekama visa eilė darbų, skir
tų poetui A. Strazdui atminti.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos tikrasis narys prof. 
K. Korsakas tiria kai kuriuos 
naujus archyvinius dokumen
tus apie įžymiojo lietuvių po
eto gyvenimą ir kūrybą. Insti
tuto moksliniai darbuotojai 
ruošia straipsnius ir paskaitas 
apie Antaną Strazdą ryšium 
su 120 metinėmis nuo poeto 
mirties.

Lietuvių kalbos ir literatū
ros institute rengiama litera
tūrinė ekspozicija, skirta A. 
Strazdo gyvenimo keliui nu
šviesti, jo kūrybos populiaru
mui liaudies masėse parodyti. 
Tokią literatūrinę ekspoziciją 
taip pat įruoš ir Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos centrine 
biblioteka. . 1

[vairūs išsireiškimai
Gera sąžinė dažnai seka 

blogą prisiminimą.
škotų patarlė

Visas tragedijas užbaigia 
mirtis; visas komedijas už
baigia vedybos.

Lord Byron
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(Tąsa)
— Kam jis jums reikalingas?
Ji sako:
— Palikite mane!
Jo pyktis vėl išsiveržia:
— Jūs mane išvarote? — taria jis.
— Maldauju jus poilsio... Poilsio!.. 

Palikite mane vieną keletą savaičių!
— Tai jūs manęs nebemylite?
— Aš ginu savo meilę.
— Pri-eš kokį dalyką? prieš ką?
— Prieš jus.
— Beprotybė!.. Tu man atidarysi.
—Ne!
—Aš taip noriu. Aš tavęs noriu.

— Aš nesu tavo grobis.
Tiesi ir išdidi, ji laikėsi virpėdama; 

ir jos žvilgsnis šaukė jį kovon per duris. 
Nors jis ir negalėjo jos matyti, šis žvilg
snis jį pasiekė. Jis jai sušuko:

— Sudie!
Ji išgirdo jį nueinantį, jos kraujas su

stingo. Jis neatleis.

Jis neatleido. Filipas nebegrįžo.
J w\eta sau kartojo:

■— Taip reikėjo, taip reikėjo...
Bet ji su tuo nesutiko.. Ji būtų norėju

si dar kartą pamatyti Filipą, jį įtikinti 
švelniai (kodėl ji buvo įsikarščiavusi?), 
kad ji nepasitraukė nuo jo, kad ji pavy
džiai gynė savo meilę, jų meilę ir jų ben
drą garbę, kurią jis su brutaliu nesąži
ningumu niokojo. Ji norėjo, kad jiem 
abiem būtų leista susitelkti, susivokti 
tarp tų aistros verpetų, kurie juos ritino 
kartn su savo purvu ir su savo putomis, 
įvertinti, apsispręsti aiškioje laisvėje. Jei 
jis turėtų ją pasirinkti, kad joje gerbtų 
savo žmoną ir save...

Bet Filipas neatleido už tai, kad jo 
mylima moteris pastatė užtvarą jo va
liai. Jei jis būtų buvęs kitos sociali
nės klasės, jis būtų ją išprievartavęs. 
Laikoma savosios klasės narve, verčiama 

♦ atsargiai elgtis su žmonėmis, kuriuos ji 
norėjo valdyti, jo įžeista aistra pasikeitė 
įerzintu savo meilės neigimu: j-ei nėra 

Ydjoters, tai sunaikinti ir jausmą, kurį 
jai jautė! Tai taip pat yra ją sužeisti— 
jis tai žinojo — į pat širdį. Instinktas 
jam sakė, kad Aneta, nepaisant visko, jį 
myli...

• Po trijų mėnesių deginančios vienat
vės, karčių ir kankinančių pašnekėsiu 
pačios su savim, atsižadėjimo ir vilties, 
'išdidumo, niekšybių, vidinių priekaištų, 
po trijų nepagydomo ir bevaisio laukimo 
mėnesių, vieną dieną Aneta iš sužavėtos 
Solanž patyrė apie laimę, kuri aplankė 
Viliarų šeimą: Noemi buvo nėščia.

*

' Aneta būtų norėjusi ieškoti prieglobs
čio pas savo vaiką, paslėpti skausmingą 
galvą po meilės sparnu, kuris, kaip sako
ma, neapgauna, — sūnaus meilės moti
nai. Deja! Ji apvilia kaip ir visos ki
tos. Iš Marko Aneta negalėjo laukti jo- 

. kio švelnumo ženklo, net nė dėmesio.
Niekados jaunasis berniukas neatrodė 
šaltesnis, sausesnis, abejingesnis. Moti
ną siaubusių kankynių jis visai nepaste
bėjo. Aišku, ji stengėsi jas nuo jo pa
slėpę. Bet ji taip blogai jas slėpė! Jis 
būtwgaĮėjęs jas išskaityti jos akyse, įdu
busio^ nuo nemigų, pablyškusiame vei
de, sulysusiose rankose, visame žiaurios 
meilės nualintame kūne. Jis nieko ne
skaitė. Jis net nepažiūrėdavo į ją. Jis 
buvo užsiėmęs tik pats savimi. Tai, kas 
jame dėjosi, jis taip pat sau pasilikdavo. 
Jis pasirodydavo tik valgymo metu, bet 
ir tada neištardavo nė žodžio; Anetos pa
stangos kalbėti jį versdavo labiau užsi
spirti savo nebylume, Ji vos iš jo išgau
davo dienos pradžioje labą rytą ir pabai
goje labanakt; jis buvo nusprendęs, kad 
tai beždžionavimai; jis sutikdavo tai pa
daryti (ne kasdien!) tik dėl šventos ra
mybės. Skubiai jis atkišdavo savo ne
kantrią kaktą motinos lūpoms, o kai ne
išeidavo į licėjų ar savo asmeniniais rei
kalais (nelengva buvo jį priversti duoti 
dėl to atskaitomybę), jis užsidarydavo 
savo darbo kabinete, spintos dydžio san
dėliuke; įspraustame tarp valgomojo ir 
miegamojo kambario; negera buvo eiti 
jį^en trukdyti. Prie stalo ar prie židinio 
ji» atrodė lyg svetimas. Aneta karčiai 
saikai bėjo:

— Jei aš mirčiau, jis net neverktų.
Ir ji galvodavo apie tą svajonę, kurią 

ji kadaise audė, apie brangų mažą drau
gą, sukurtą jos krauju, prie pat jos susi
gūžusį, be žodžių atspėjantį, pasidali

nantį visomis savo širdies paslaptimis. 
Kaip jam stigo švelnumo! Kodėl jis toks 
šiurkštus? Kartais, sakytumei, jis pyko 
ant jos. Už ką? Už per didelę jam mei
lę?

“Taip, per daug mylėti tai mano liga! 
Neturime per daug mylėti. Žmonėms 
meilės nereikia. Juos tai varžo... Mano 
sūnus manęs nemyli! Jis nejaučia nie
ko iš to, ka aš jaučiu! Jis nieko nejau
čia!..”

*
Tomis pačiomis dienomis mažojo Mar

ko širdis buvo apšviesta meilės ir poezi
jos. Jis buvo beprotiškai įsimylėjęs No
emi. Tai buvo viena tų vaikiškų meilių, 
paikų ir žudančių. Kažin, ar jis žino, ko 
jis iš moters nori: ar ją matyti, ją jaus
ti, ją paliesti, jos paragauti? Ir tikrai, 
jis visiškai net nepagalvojo, kas tai yra 
užvaldymas; jis pats yra užvaldytas. 
Markas bemaž alpdavo, kai prie mažos 
Noemi jam. tiesiamos rankutės jis pri
spausdavo savo lūpas ir galą nosies, tą 
smaližę, jauno, uodžiančio šuns nosį, 
prie trapaus lyg gležna gėlė riešo, prie 
svaiginančios moters kūno paslapties. Ji 
visa jam įbuv'o gyva gėlė ir vaisius. Jis mirė 
geismu ten įspausti — labai švelniai — 
savo dantis i ir baime — neatsispirti pa
gundai. Ir kartą (o gėda) jis neatsilai
kė... Kas bus? Raudonas ir drebąs’ jis 
laukė didžiausių nelaimių: viešo pažemi
nimo, pasipiktinimo žodžių ir kad jį už
gauliai išvys. Bet ji nusikvatojo; ji pa-' 
vadino jį: i

— Šunelis!
ir ji tekštelėjo per ausį ir patrynė jo no
sį vieną, du, tris kartus į įkąstą vietą, 
sakydama:

— Atsipijašyk!.. Nenaudėlis!
Nuo to laiko ji užsimanė žaisti su jau

nu gyvūnėliu: ji negalvojo apie blogį. Ji 
negalvojo apie gėrį. Ji žaidė, erzinda
ma mažąjį įsimylėjėlį. Tai jai neturėjo 
nė mažiausios reikšmės. Ji visai neįsi
vaizdavo, kad dėl to įvyktų kas nors rim
ta vaikui. Bet jis (koks jis vis dėlto, 
nepaisant paviršutiniškos išvaizdos, bu
vo tikras Anetos sūnus), jis tai ėmė 
tragiškai.

Nuo pat pirmo karto, kai tik ją pama
tė, ji pasidarė jam uždraustu Rojum, 
šiuo stebuklingu moters miražu pabun- 
dantiems nekalto vaiko žvilgsniams. Ir 
iš esamų dalykų, ir iš nesamų jis suda
ro užburiantį paveikslą — ir iš to, ką jis 
mato, ir iš to, ko jis nemato, iš to, ko jis 
nežino, iš to, ko jis bijo ir geidžia, iš to, 
ko nori ir nenori, iš gąsdinančio potrau
kio, tempiančio jaunuolio kūną į eksta
zinį ir brutalų prigimties šauksmą. No
emi bruožų jis, gal būt, nė vieno nematė 
tiksliai. Bet kiekvienas jos bruožas ir 
kiekvienas jos judesys, ir suknelės 
klostai, ir plaukų garbanos, jos bal
sas ir kvepalai, ir jos akių žiburėliai, 
— visa iš geidžiančio kūno ir širdies 
plukdė kunkuliuojančias džiaugsmo ir 
vilties bangas ir laimės riksmą, ir norą 
verkti.

Tą pačią dieną, kai Aneta su širdgėla 
matė jį šiurkštų, priešgyną, šaltą kaip 
ledas ir kai neapdairiai užsispyrusi su
žinoti, kodėl jis toks, norėdama iš jo iš
traukti žodį, vienintelį švelnų žodį, ji 
pelnė įžeidžiantį atsakymą, — kaip tik 
šią dieną mažajam jaunuoliui ypač jau
dinančiai atsiskleidė užburtoji svajonė. 
Jau aštuonias dienas jis gyveno svaigu
lyje. Noemi, kurią jis vis lankė, motinai 
nežinant, ir kuri juo naudojosi kaip šni
peliu, nekaltai jai papasakojančiu apie 
visa, kas dedasi priešo stovykloje, — No
emi, kurią jis kartą užklupo salone, vis 
kalbėdama ir žiūrėdama į mažytį nosi
nėje užslėptą veidrodėlį, žaidė, išterlio
dama jo išblyškusias lūpas savo lūpų 
pieštuku. Jis pajuto savo burnoje myli
mos burnos skonį. Ir nuo to laiko jis 
jautė jį ant liežuvio, kurį jis čiulpė tuo 
skoniu persunktą. Tas grenados vai
siaus raudonumas, ta visados atvira bur
na su pakilia lūpa, per trumpa ar per 
judria, kad galėtų prisijungti prie ant
rosios lūpos, mėsingos lyg vyšnia,'— jis 
matė ją visur tą rytmetį, kai, išeidamas 
iš motinos, storžieviškai trenkęs duri
mis, jis buvo nusprendęs “nudžiauti” pa
mokas ir eiti pasivaikščioti: ji žydėjo 
liepos mėnesio puikios padangės debesų 
sode, mažose pa k va i tusios-e fontano van
dens raukšlelėse, išsiblaškiusioje praei
nančių moterų šypsenoje. Ji graužė ? jo 
protą.

' (Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Pranešimas LDS kuopoms, 
veikiančioms aštuntos apskri
ties ribose ir Pittsburgh© 
apylinkėje

Gerbiamieji kuopų valdybų 
nariai ir visi kiti nariai, įsitė- 
mykite ir susidomėkite, kad 
LDS aštuntos apskrities meti
nė konferencija įvyks gegužės 
24 dieną, 1 valandą po pietų, 
po numeriu 142 Orr. St., Pitts- 
burghe. Todėl prašome LDS 
kuopas, kad sekančiuose susi
rinkimuose išrinktumėte de
legatus į šią konferenciją.

LDS nariai ir narės, mes 
vardu aštuntos apskrities ko
miteto, prašome skaitlingai 
dalyvauti ne tik delegatus, bet 
ir šiaip narius. Nes juk vi
siems yra svarbu išgirsti apie 
aštuntos apskrities darbuotę 
ir veikimą. O po suvažiavimo 
bus skani vakarienė.

Taigi, delegatai kviečiami 
nesivėluoti j konferenciją, o 
svečiai į vakarienę. Vakarienė 
bus duodama 6:30 vai. Nuo
širdžiai kviečiame visus daly
vauti.

LDS aštuntos apskrities 
pirmininkas Joseph Mažeika,

Sek re t. Antanas Pipiras.

Passaic, N. J.
Mirus B. Kerševičiui

Draugo B. Kerševičiaus at
minimui ii’ jo pagerbimui, 
•kaipo uolaus progresy visko 
veikėjo, jo vardu LLD 84 k p. 
ir atskiri draugai reiškiame 
giliausią užuojautą nuliūdimo 
valandoje jo draugei Onai 
Kerševičienei ir jo seseriai ir 
švogeriui Soder, ir visiems ki
tiems giminėms ir draugams. 
Kadangi aš jų visų nežinau, 
tad visų čia suminėti neįmano* 
ma.

O. Kerševičienė ant tos in
tencijos paaukavo Kultūri
niam Namui $25. Šerą. Šį Šerą 
turėjo B. Kerševičius. Todėl 
draugė O. Kerševičienė ir pa
aukojo jį dėl Kultūrinio Na
mo. čia pat sužymėti draugų 
vardai aukojusių Laisvei, B. 
Keršcvičiaus atminčiai:

LLD 84 k p. $3.
O. Kerševičienė, 5.
P. ir O. Denniai, 2.
J. ir S. Bimbai, 2.
P. ir T. Sakatai, 2.
P. ir U. Malinauskai 2. 
J. ir M. Matačiunai, 2.
H. ir F. Trainiai, 2.
M. Aliukoniai, 2.
P. ir V. Augučiai, 1.
F. ir A. Bunkai, 1.
V. ir O. Žilinskai, 1.
M. Klimas, 1.
R. ir S. Ančiai, 1.
S. Vilkas. 1.

J. Bimba.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

akyse. Jis buvo pasidaręs mū
sų mikartininkų įrankiu tero
rizuoti Jungtinių Tautų tar
nautojus.

★ ★

Prezidentas Tru.manas labai 
mėgdavo žuvauti. Prezidentas 
Eisenhoveris yra įsimylėjęs į 
golfą.

Gerai, kad žmogus išeina į 
laukus ir savo nebejaunus 
kaulus išvėdina. Golfas yra 
gražus ir sveikas sportas.

Tiktai vienas yra pavojus. 
Susirūpinę ir korespondentai. 
Mat, golfą lošia ir senatorius 
Taft. Abudu beveik lygūs.

Kai prezidentas sukerta se
natorių, senatorius pyksta. 
Tas nepadeda republikonų 
vienybei. Bet jeigu preziden
tas nusileistų, tai jis pasidary
tų prastesniu už senatorių!

Kitas dalykas. Pavojus yra, 
kad prezidentas gali viso labo 
dar užsimanyti pasidaryti tik
rai geru golfininku. O jau 
per vėlu. Iš jo pirmos klasės 
golfininko jau nebebus. Rei
kia daug jaunesnių rankų ir 
kojų.

Miami, Fla.
Ponia Jannė Mcllvaine, vie

na jš grupės amerikiečių re
daktorių ir korespondentų, 
apsilankiusių Tarybų Sąjun
goje, laikraštyje Miami He
rald už balandžio 14-tą rašė 
apie savo vizitą. Ji ten nieko 
gero nemačiusi. Viskas esą 
brangu. Priedui, poniutė dar 
nutraukė paveikslą dviejų 
moterų, marguojančių su kas
tuvais ant pečių kur tai šalę 
miesto..

Iš fotografijos atrodo, kad 
tos moterys šiltai žiemiškai 
apsirengusios ir patenkintos 
savo darbu. Europoje moterys 
su kastuvais nėra jokia nau
jiena. Kada lankiausi buržu
azinėje Lietuvoje 1925 m. 
pats mačiau moteris su kastu
vais dirbančias prie plento.

Ant pabaigos ta- poniutė 
parašė tikrą tiesą, kad pas ko
munistus—kas nedirba, tas 
nevalgo.

Amerikonai, jeigu kišo nosį 
į visas pakampes, gal ir ga
lėjo susitikti tokių, kurie 
kaip nuo amerikonų ponų ga
lėjo paprašyti aukštesnių kai
nų. Man panašus įvykis pasi
taikė Lietuvoje. Ukmergėje, 
turguje, sumaniau pasipirkti 
nuo škaplierninko cizoriką — 
lenktinį peilį. Paklausiau :

— Kiek nori už tą peilį?— 
Škaplierninkas pervedė mane 
akimis. Aišku, jis pažino, jog 
amerikonas. Sako—penki do
leri u kai, ponuti.

Aš nusistebėjau. Pagal ma
no supratimą peilis nebuvo 
vertas nei dolerio, škaplier
ninkas aiškina:

—Ką ponučiui reiškia tie 5 
doleriukai už tokį “sličną” 
cizoriką, Germanijoje pada
rytą ?

Aš pasitraukiau j šalį. Bot 
mano giminaitis, stovintis ato
kiau, tą viską matė. Sako—Ar 

įnori nusipirkti tą cizoriką su 
baltomis kriaunomis? Duok 
man 5 litus, tai yra Amerikos 
pinigais 50 centų, nes tokią 
jo kaina. O tave, kaipo amę- 
rikoną, jis nori per riebiai 
aplupti. Jis tą cizoriką .man 
nupirko už 50 centų, nes ir
Amerikoje toks mažai ką bu
vo brangesnis. Ir šiaip kur 
tiktai ką pirkdavome, jeigu 

.tik patėmijo, kad amerikonas, 
kaina tuojau būdavo pakelta 

I dešimteriopai aukštesnė.
Ta pati istorija galėjo būti 

ir Maskvoje su ponais ameri
konais, jeigu jie tokios preky
bos ieškojo, kad galėtų apie 
tai išsiplepėti kapitalistinėje 
spaudoje. V. J. Stankus.

Harrison-Kearny, N. J.
Išleistuvės draugams 
Žilinskams

šeštadienį, gegužės 2 d., 
šios kolonijos ir apylinkės 
pažangiečiai lietuviai kviečia
mi susirinkti į išleistuves 
draugams Žilinskams ir kur 
tuo pačiu galėsime atsisvei
kinti su mūsų gerais draugais. 
Jie išvyksta Pennsylvanijos 
valstijon. Draugai Žilinskai 
per ilgą laiką yra gyvenę 
šiame mieste ir veikę organi
zacijose. Draugai Žilinskai 
yra ramaus ir taikingo būdo 
žmonės, ir plačiai žinomi šios 
apylinkės pažangiečiams.

Draugais Žilinskas susilaukė 
gan gražaus amželio ir jau 
yra pasiliuosavęs iš darbo ir 
išėjęs ant senatvės pensijos, 
ir dabar apleidžia mūsų apy
linkę ir kartu visus savo ge-‘ 
rus draugus.

Tad jo draugai ir LDLD 
136-ta kuopa rengia jiems iš
leistuvių parę su užkandžiais, 
kuri atsibus svetainėje 15 Ann 
St. Harrison, N. J. Jų draugai 
ii’ visi 'juos pažįstą prašomi 
atsilankyti į šią parę ir nesi
vėluoti, būti laiku lygiai 7:30 
vai. vakaro.

Visus kviečią Rengėjai.

Amatininkai, pajieškodamj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Washington, D. C.
Mūsų sostinėje

Jau penkta savaitė rodo
ma Charlie Chaplino paga
minta filmą “Limelight”. Ro
doma dviejuose pasenusiuose, 
nemoderniškai statytuose dėl 
krutamu paveikslų teatruose, 
“Plaza” ir “Little”, kuriuose 
negalima daugiau sutalpinti 
kaip po tris šimtus žmonių.

Kiti teatrai, kurie yra nauji 
ir moderniški, šiai filmai ne
prieinami: jų savininkai juose 
“Limelight” .nenori rodyti.

Filmą “Limelight” yra gra
ži ir dėl pažangesnio žmogaus 
verta pamatyti. Iš jos yra 
daug ko pasimokyt, žinoma, ši 
filmą buvo padaryta ne čia, 
bet Anglijoje.

Kaip jau visiems žinoma, 
Charlie Chaplinas išvažiavo iš 
Jungtinių Valstijų ir nebelei
džiamas sugrįžti. Matote, jis 
nepilietis. Reakcija jį skaito 
progresyvišku žmogumi ir už 
tai jis pasidarė “nepageidau
jamu.”

Bet žmonės nepaiso ir eina 
filmą pamatyti. Priešai prog
reso ir apšvietos minėtus te
atrus pikietuoja. Priėjus prie 
pikietuojančių vado ir pa
klausus, paaiškinkite man, 
kame dalykas, kodėl šitie te
atrai yra pikietuojami, gaunu 
atsakymą: žiūrėk ant plaka
tų. Ar nematai, kad mes esa
me legionieriai?

Sakau : žinoma, aš matau, 
bet aš noriu daugiau žinių.

O kas tui toks?
Parodžiau jam savo repor

terio kortelę. Jis pažiūrėjo 
ant kortelės ir sako: Reporte
ris !

Skubiai mane patraukė už 
rankovės: Eikime truputį į ša
lį. Aš jums pasakysiu, kodėl 
mes čia pikietuojame.

I
Ir jis aiškina: Mūsų organi

zacija yra pasiryžusi boiko
tuoti Charlie Chapliną ir jo 
filmą “Limelight”. Boikotuoti 
už tai, kad ta filmą padaryta 
kitame krašte ir atvežta į 
mūsų šalį rodyti. Jis gyveno 
mūsų krašte ilgus metus. Pa
darė sau didelį turtą, virto 
milijonieriumi. Finansais re
mia visokias subversyviškas 
organizacijas ir palaiko jų 
spaudą. Atvyko į mūsų kraštą 
iš Anglijos nudriskėlis, be pi
nigų. Niekados nebandė tapti 
piliečiu mūsų krašto. Už tai 
mes legijonieriai ir pikietuo
jame jo filmą. Norime, kad 
žmonės neitų ir neduotų 
jam progos daugiau sukaupti 
mūsų pinigų...

Ar dabar tau aišku ? sako 
legionierių vadas, pastumda
mas mane į šalį. Dabar eik ir 
įdėk į savo laikraštį. Tegu 
žmonės sprendžia ir mato, 
kad mes legionieriai žinome 
už ką čia pikietuojame!

Tai toks reakcionierių ar
gumentas. Bet žmonės jų ne
paiso ir skaitlingai eina filmą 
“Limelight” pamatyti.

Steponas Yoniškietis.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

ORNAMENTAL IRON WORK
ERS. Bench Hands, Finishers. Men 
capable of making a job from start 
to finish. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.
F. & E. AUBEL, 2503 Germantown 
Avenue.

(76-82)

OPERATORS. Experienced. Tape 
sewers. Sleeve setters; arm-hole rai
sers; edge stitchers and shapers on 
quality trench coats. Steady work. 
Apply in person.

C. & C. CLOTHING CO., 
124 Carpenter Street.

(80-82)

LEATHER WORKER. All around 
experienced man. Or beginner. Stea
dy work; good working conditions. 
Apply in person. See Mr. Sheet. 
GEORGE B. BAINS & SON, INC.

1028 Chestnut Street.
(80-82)

GRADER OPERATOR. Steady 
work. Must be able to operate an 
Austin-Western x Model 99-H Power 
Grader. Call or write: ANDREW 
HAWTHORNE, 2900 E. Orthodox 
Street, Philadelphia 37. DE. 6-3880.

(80-83)

CABINET MAKERS. Able to build 
fine wooden cabinets from blue 
prints; working to close tolerances. 
Good pay; steady work; paid holi
days and insurance. Apply or phone. 
HARRY A. PROCK CABINET CO.,

Rices Mill Rd., Glenside.ę 
Turner 1200.

(80-86)

LABORERS. For chemical manu
facturing plant in North East Sec
tion. Married Men preferred. Mušt 
work any shift.

Phone JE. 3-1700.
ASK FOR MR. CARPI NELLI. 

________________________ j (81 -87) 

GLASS MECHANICS. Experienced. 
All around man for glass shop. 
Auto glass, mirrors, furniture tops, 
etc. Permanent position, wonderful 
opportunity for right man. Apply 
or phono: Mr. L. Pace, BRYN 
MAWR GLASS CO., 700 Haverford 
Rd., Bryn Mawr, Pa. Phone 5-2971.

(81-87)

“help wanted female

SETTLED WOMAN. Cooking and 
housework. For 2 adults in Radnor. 
Best references and experience re
quired. Steady position for right 
person. Please call evenings bet
ween 5:30 and 6:30 P. M.

BRYN MAWR 5-0210.
(77-83)

STENOGRAPHER
Experienced. Good opportunity for 

young woman with initiative. Stea
dy position. Pleasant working con
ditions. Apply or phone.

WEATHERGUARD CORP.
501 King Street. — TE. 9-2704 

Ask for Mr. Ellis 
____________________________ (77-81)

MEAT CUTTERS. Experienced or 
apprentice. Steady work; good work
ing conditions for the right man. 
Apply or phone MEDIA TERMINAL 
MARKET, 18 W. State Street, 

Media, Pa. MEDIA 6-2240.
(78-84)

STENOGRAPHER. Experienced. 
5 day week; steady position; good 
working conditions. Apply ip per
son. 5th floor. ZAMSKY STUDIOS, 
1007 Market Street.

(80-82)
OPERATORS. Experienced. Front 

Makers, Collar Setters, Zipper Set
ters. On Ladies Cotton Dresses. Al
so needed Lewis Blind Stitch Oper
ators. Apply in person.
I. STEINBERG, Tulip and Dauphin 
Streets.

(80-84)

Housework. Cooking, refined wo
man for permanent position to sleep 
in. Capable with children (3 yr. old 
boy). Automatic appliances. Call 
CH. 7-7661 for interview. /

(80-82)
FILE CLERK. Relief Telephone 

Operator. Pleasant working condi
tions. 5 day week. Apply by letter 
only. Mr. E. J. Howe. HILL CHASE 
CO., Trenton Ave., & Ontario St., 
Philadelphia, Pa.

(81-87)
Agents Wanted

WOMEN. Arc you interested in 
a Business of your own? Hours to 
suit your convenience. We will train 
you for this pleasant, lucrative 
work; must be over 21. Selling 
Avon Products. Phone DE. 6-5574 
for appointment.

(81-84)

REAL ESTATE
Business Property for Sale 

Attention Business Men. Taproom.
Burlington County. Outskirts of 
town. 75 foot bar. Bar gross over 
$900 week. Large living quarters. 
Asking $40,000. Half cash. Many 
other Taproom listings. DORRIS H. 
PETTIT. Haddonfield 9-7100. Day 
or Evening.

(81-83)

Business Service
FURNITURE REFINISHING ĄND 

REPAIRS. Estimates cheerfully 
given, no obligation.

FURNITURE CLINIC
6049 Walnut Street. GR. 4-6089

(80-86)*
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Rosenbergams gelbėti 
diena 26-ji

Rosenbergų byla yra ban
domoji byla— ji paliečia vi
sus. t>el to visu veiksmas turi 
didžios svarbos tai bylai. Jei- 
gli 25,000 publikos talpinan
tis Randall’s Island Stadiumas 
butų perpildytas šį sekmadie- 
nf, balandžio 26-tos popietį, 
byla būtu daug arčiau laimė
jimo. Pradžia mitingo 2 vai. 
įžanga $1, vaikams iki 16 m. 
nemokamai.

Rosenbergai, pažangūs žmo
nės, dviejų mažamečių sūne
lių tėvai, tapo nuteisti dėl to, 
kad vienas asmuo prieš juos 
liudijo. Jeigu būtų daleista 
tokiu- būdu juos numarinti, 
tūkstančiai kitų atsidurtų to
kioje padėtyje. Užtektų bosui 
ar jo papirktam niekšui paliu
dyti prieš unijistą atsikraty
mui unijos ir unijinių sąlygų 
kapoje, darbininkas turėtų 
mirti elektros kedėje.

Rosenbergų gynėjai nerei
kalauja nieko daugiau, kaip 
tiktai panaikinti Rosenber
gams mirties bausmę ir pro
gos gauti naują teismą. Tad 
vien |ik žmoniškumo sumeti
mais kiekvienas padorus žmo
gus turėtų juos užtarti.

.. Randall’s Island Stadijo- 
nan važiuoti geriausia per 
New Yorką. Prie 125th St. ir 
3rd Avė. gaunami stadijono 
busai. Arba galima per apie 
10 minučių iš ten nueiti. U.

Paskutinė gegužinės 
konferenciį a

Įvyks jau šį šeštadieni, 25- 
tą, 1 vai., Club Cinema, 430 
6th Ave., New Yorke, netoli 
W. 10th St.

Komitetas ragina visas or- 
ganįzacijas atsiųsti atstovus. 
Akyregyje reakdinių fabri
kantų, bankieriiį ir jų tarnų 
socialistų pasimojimo nuo 
darbininkų tą šventę atimti, 
labai svarbu, kad konferenci
ja būtų masinė.

Veteranai vadovaus 
maršavimui

Praėjusiojo karo veteranai 
bus pirmutinis būrys* Gegužės 
Pirmosios parade ateinantį 
penktadienį. Jie geriausiai ži
no, kas yra karas, tad jie pa
siryžo pirmiausiais maršuoti 
parade už taiką.

Tie jauni vyrai, daugelis 
palikę mažus kūdikius, karia
vo per keleris metus, kad jų 
vaikai būtų saugūs, galėtų 
augti, mokytis, jauni pradėti 
laimingą gyvenimą taikoje. O 
dąbar štai vos sueinančius 18 
meti/ jų vaikus ima į kitą ka
rą. Veteranai nori, kad tas 
karas būtų greičiau užbaig
tas. V. D.

Martin Barrett, , lakūnas, 
perkapstė visą sunkvežimį at
matų ieškodamas atmatų dė- 
žėn įkritusio žiedo, bet nera
do, Žiedas kainavęs 81,000, 
Pirkęs sužadėtinei.

New Yorke taksų įstaigos 
agentai tyrinėją pajūrio “Mr. 
Big” McCormicko firmos iš- 
mokesčių apie milijoną dole
rių.

Neužmirškime Vilnies
Dienraščio Vilnies šėrininkų 

suvažiavimas visai arti —3 d. 
gegužes. Chicagiečiai kasmet 
gražiai atsiliepia į Laisvės su
važiavimą aukomis. Taigi, ir 
mes turėtume neužmiršti “at
lyginti” vilniečiams, — pa
aukokime pagal savo išgalę. 
£ukas galite priduoti bile vie
nam iš Laisvės personalo.

Šiuo tarpu aukų pridavė:
; J. Weiss, $6.00
K J. Gasiunas, 2.00
P Kazys Aleksynas, 2.00

v Viso, 10.00
J. Weiss taipgi užsimokėjo 

metinę prenumeratą už Vilnį.
Kas daugiau ? P. š.

- - -!  1— . - - - ----------- - - - - ------ — . _ __ ____
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Už ką darbininkai 
maršuos gegužinėje
Pirmoji priežastis

Pirmuoju, vyriausiuoju Ben
dros Darbininkų ir Liaudies 
Gegužinės Komiteto paskelb
tu šūkiu yra:

“Sugrąžinkite taiką! Par
vežkite mūsų vaikinus iš Ko
rėjos namo!’’

Milijonieriai ir jų atstovai 
valdžioje sako, kad tai “sub- 
versyvu.”

Darbininkai sako, kad tai 
tiktai tėviška ir žmoniška. Jie 
sako: “Mes sunkiu darbu, pa
siaukojimu auginame savo 
vaikus. Auginame juos savo 
džiaugsmui, senatvėje atra
mai. Stengiamės išauklėti to
kiais, kad jie galėtų laimingai 
gyventi, o ne kad žūtų karuo
se. Dėl to mes maršuosime 
gegužinėje. Maršuosime tai
kai.”

Kas daryti mums? Bešališ
kai žiūrint, atsakymas atrodo 
aiškus. Jeigu esi milijonie
rius ir nori iš karo dar dau
giau milijonų susikrauti, stok 
maršuotojus keikti. Jeigu esi
darbo žmogus, nori taikos, eik 
su savo draugais darbininkais 
maršuoti. Eisiu.

Rankdarbių Parodai dovanos
Artėjant parodai ir punde- IDorothy Ruplėnas: numegsta

liai su dovanomis dažniau at
nešami. štai tik viena diena 
atgabentosios dovanos:
Daiktais

V. ir B. Zmitraitės, John
son City, N. Y., prisiuntė dėžę 
kurioje buvo: nuo Onos Pa- 
balienės, Binghamton—1 meg- 
stine širdis ir 5 kiti gražūs 
rankdarbėliai. Nuo Onos Skir- 
gailienės, Chicago, 111., dvi 
gražiai apmegstos nosinaitės, 
vienas megstinukas (swea
ter), dėžė briliantų (aukoja 
Zmitraitės) ir lėlytė su gra
žiai numegsta suknele.

Ona Kvederaitė, New York 
City, N. Y., porą vanity dolls 
ir grąžų kvartų ką.

Dėl Naujosios Anglijos Mo
terų stalų dovanų gauta seka
mai :

Mrs. A. Wassell, Worcester, 
Mass., dvi poras plastic dine
ttes.

IL Thomas, So. Dolton, 
Mass., taipgi prisiuntė dėžę, 
kurioje buvo: Nuo IL Thomas 
(Tamašauskienė) — dvi gra
žios pelėdos, tupinčios ant ša
kutės ą du pot holders ir gra
žus kvartų kas. Nuo Eva Le
kas: 1 pot holder; viena ma
žytei mergaičiukei suknelė ir 
vienas napkin holder. Nuo

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir šokiai, šauni Orkestrą. <

iZKAlHO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

VAN HEFLIN
in GEORGE STEVENS' Production ot 

“SHANE”
eo-starring BRANDON DE WILDE and JACK PALANCE 

color by TECHNICOLOR • A Paramount Picture
ON STAGE: “SALUDOS AMIG0S”-Gala new revue produced by 
Ruitell Markert, Rockettea, Corp* de Ballet, Choral Enjemble and 
Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Rankdarbių Parodos Atidarymas
Įvyks 25-tą balandžio

Ateikite pamatyti šimtus puošmenų ir praktiškų daiktų- 
daiktelių; įsigykite juos pasigrožėjimui ir atminčiai

Paroda tęsis per dvi dienas 
—balandžio 25 ir 26 d d., šeš
tadienį ir sekmadienį. Abie- 
mis vakarais bus programa ir 
šokiai.

šeštadienį prasidės prieva
karį. šokiai 7:30.

Sekmadienį parodos pra
džia 2 vai., šokiai nuo 6.

Kelios dešimtys lietuvių 
dailiadarbių vyrų ir „moterų, 
tarpe jų ir profesijonalai, pa
dovanojo parodai savo kūri- savo dienraščio draugais.

Apie operetę “Adomą ir Ievą”
M. Ramanauskienė iš Min

ersville, Pa., rašo:
“Drauge Mizara: Patėmi- 

jau Laisvėje, kad pas-jus ai- 
diečiai rengiasi pastatyti M. 
Petrausko operetę “Adomas 
ir Ieva.” Jūs Krisluose rašėte, 
kad tai yra juokinga komiška 
operetė ir lengva pastatyti, .ji 
labai sceniška, turi sveiko hu
moro ir nereikalinga didelių

• b *c h n i n i ų p as i r u o ši m ų.

k ašute, trys gražiai apmegstos 
nosinaitės ir mažytei mergai
čiukei suknelė.

Mrs. A. Walins (Birbta Vil- 
lis), Stratford, Conn., prisiun
tė 7 gražiai pasiūtus kvartų- 
kus.

U. Daugirdienė, Lowell, 
Mass., prisiuntė du gražiai 
pasiūtus ir išsiuvinėtus utility 
bags, 1 vazoną ii- dvi peleni
nes.

Visos gautos dovanos yra 
labai gražu1 pamatyti. Visos 
yra rankų darbas jr tikrai 
daug laiko įdėta padaryti.
Pinigais

U. Daugirdiene, iš Lowel, 
Mass, prisiuntė $7 nuo seka
mų rėmėjų : A. Drazdauskas, 
$2; M. Arbačiauskienė, $2; 
M. Čitiladiene, $2 ir J. Blažo- 
nis, $1.

Ona Kvederaitė, New York 
City, N. Y., $5.

Julija Stigienė, Brockton, 
Mass., $1.

širdingai tariamo ačiū. Dar 
bus pranešta daugiau apie 
dovanas, nes tikimės, kad per 
paskutinę dieną pirm parodos 
ir per parodos dvi dienas su
plauks daugiau.

Laisvės Administracija.

a

k

ELBA RADRIGEUZ 
Amęrikpniškbs ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietįškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas G R. 3-9865

į

£

nių. Vieni atidavė kai ką iš 
seniau pagamintų. Kiti spe
cialiai gamino parodai. Visa 
tai kas nors galės parsinešti 
namo, papuošti savo namus. 
Greta grožio, yra malonu na
muose turėti atmintį savo 
draugo ar draugės, : kuris tai 
pagamino. Dai* kiti tinka pa
tiems pasipuošti ai' anūkių 
kraičiui. ' ' . *

Ateikite visą tai pamatyti 
ir sykiu smagiai pabuvoti su 

i “Man-taip neatrodo. Kuo
met kadaise šią operetę statė 
šenadoryj ir ja vadovavo pats 
Petrauskas, tai atrodė, kad 
buvo gana sunki suvaidinti, 
nelengva buvo paruošti sce- 
neriją...

- “Gerai, kad Aido Choras 
sumanė .šią operetę pastatyti, 
atžymint Miką Petrauską, ku
rio negalima pamiršti...

Į “Aš irgi mylėčiau atvykti 

'ir pamatyti “Adomą ii* levą,” 
bet pertoji...”

Pastabėlė prie šio laiškučio:
Man rodosi', jog operete “A- 
(lomas ir Ieva” šenadoryj bu 

,vo statyta prieš apie 40 metų. 
[Tuomet buvo kitokie laikai.
Mūsų scenos mėgėjai buvo 
“žalesnį,” neįgūdę. Nebuvo 

i turėta ir tokios salės, kokias 
I šiandien turime. Ašku, kal
bant apie operetes, — kiek
viena jų nėra lengva pastaty
ti, tačiau, lyginant “Adomą 
ir levą” su kitomis operetė
mis, kurias mūsų chorai sta
to, ši operetė nėra sunki. Pa
galiau, skaitytojai, kurio nori 
“Adomą ir Ievą” pamatyt) 
scenoje, teatvyksta į Lietuvių 
Auditoriją (Richmond Hill, 
N. Y.) šių metų gegužės 3 d.; 
čia ji bus pastatyta. Be to, 
Aido Choras duos koncertą, 
susidedantį vyriausiai iš M. 
Petrausko dainų. Nes tai bus 
vakaras paminėjimui 80 metų 
nuo Miko Petrausko gimimo.

R. M.

John E. Gleason, Jr., 55 m., 
(Įžiūrės pripažintas kaltu kaip 
neteisingai prisiekęs. Kaltina, 
kad jis melavęs d žiūrei kai 
nesakė, kuriems valdininkams 
eidavo gaisragesių raketierių 
gaunami kyšiai. Įtaria, kad 
jis žinojo.

UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

RANKDARBIŲ PARODA
Rengia Dienraštis Laisve

Paroda Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak.

šeštadieni Aido Choro šokėjų Grupe 
\ duos programą.

Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p.
Sekmadieni Aido Choras duos programą.

o—---------------------------------------------------------------------------11
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ
TYRIMUI

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N. ¥.

0—------------------------------------------------------------------------------------------- 01

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui
.  ——  ------------------- -------------—— --——      — —    

*

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Abu vakaru bus graži dainų ir šokių programa.

<^xxx>o<>oooooo<x>o<xx><>oo<x>oooooooooooooooooooooooo<xx>^

I PETRAS KAPISKAS I
X IR 5

| FIJVC4S SODAITIS |
x Užlaiko puikų X

BAR & GRILL tl
I 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.*S
B Telephone EVergreen 4-8174 2
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Filmos-Teatrai
Radio City Music Hall

šiame teatre pirmu kartu 
pradėta rodyti nauja filmą 
“Shane,” technispalvė, Para
mount produkcijos. Vyriausio
se rolėse Alan Ladd, Jean 
Arthur, Van Heflin ir Bran
don de Wilde. Vaizduoja šios 
šalies pionierių šeimą senybi* 
niame kaime.

Didžiojoje scenoje Russell 
Markert’o sudarytas spektak
lis “Saludos Amigos,” su vik
riais ispaniškų šokių šokėjais 
ir spalvingais kastiumais. Da
lyvauja teatro šokėjos Rocke- 
ttės, orkestras, dainininkai ir 
solistė Patricia Rainey.

RANDAVOJIMAI
Išsiranduoja vienas fornišiuotas 

kambarys; antros lubos. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis - 
298 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

.Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

— už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
> Tel. EV. 7-0233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergrcen 7-6868

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

B L U E LIST 
P L. 3-9302—G53 Lexington (55tli) 

Domestic Help 
Now York’s fines' 
Highest Wages 

All Capacities 

0---------------------------------------- a-------- H
RICHMOND HILL

STEPHEN
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

VI. 3-9268 AP. 7-8340 
0----------------------------------------0

NEW YORK
HELP WANTED MALE

TOOL & DIEMAKERS 
PILNAI PATYRŲ

Nuolat. Taikos meto Pramone. 50 
Valandų savaitė. Mcdikalė Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakacijos, -šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

WALDES-KOIIINOOR, INC.
47-61 Pearson PI., L. I. C.

Elushing IRI' iki Hunters Point 
Station

(78-84)

~ M A LE FEMALE

PLAUKŲ TAISYTOJAI
Eksportai - pilnai patyrę. Gera 

mokestis. 5 dienų savaitė trum
pos va 1 a n dos. K re ipk i t ės:

ALFRED & CHARLES 
at Graysons

89-40 165th St., Jamaica, L. I.
Tel. REpublic 9-0500.

(80-82)

REIKALINGA PORA
Moteriškė namų ruošos darbui (3 

suaugę), vyras turi auto vairuoti 
būti kaipo chauffer — taisinėtojas 
prie namų. Duodama puiki gyveni
mui vieta ir mokestis $200 j mėne
si. Puikiausia proga norinčiai jsi- 
dirbti porai. Rašykite: Box A-21, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N.Y.C.

(79-85)

REAL ESTATE

ELMONT, L. I.
Kostumerskai statytas su 4 mie

gamaisiais kambariais namas. Cen
ter hall 2 rm finished skiepas su iš
einamąja. Attached garadžius, 2 tile 
maudynės, aliejum šildomas vanduo, 
1,000 galionų tankas, variniai vam- 
džiai (piping), 3 coat pleisteris, sod 
lawn, dratinės tvoros ir kiti priedai. 
Geras didelei šeimai ar profesiona
lam. Tiktai $125 i mėnesį apmoka 
visus namo kaštus. Arti visų komu
nikacijų. Kaina $22,000. (Įmokėt 
kiek virš mortgečio). šaukite savi
ninką pamatymui ir įvertinimui.

FLORAL PARK 4-452G
(78-81)

PROSPECT PARK WEST — 
BROOKLYN

Puikus balto limestone 1 šeimos 
namas, ideališkas didelei šeimai ar 
profesijai. 14 kambarių, 5 maudynes, 
daugelis ekstra įrengimų. Viskas 
pilnai moderniška. Gera reidenciji- 
nė sekcija, arti visų komunikacijų. 
Tikrai geras pirkinys už prieinamą 
kainą. Šaukite savininką dėl susi 
tarinio pamatymui ir įvertinimui:

NE. 8-4783
(79-83)

LYNBROOK, L. I.
Fieldstone, plytų ir stucco slate 

stogas, English Tudor, 7 kambariai 
.'namas, (keturi miegamieji); didelis 
i living rūmas, fireplace, erdvus val- 
; gymui kambarys.. 1 ta spalvuotų tile 
[ maudynės, lašų maudynė, ištaisytas 
! skiepas, aliejum apšildomas, pribu- 
davotas garadžius, gražiai padabin
tas kampas, 70x100. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transport aci jos. Pui
kiausia vertė, įkainuotas tik $20,000. 
Šaukite savininką:

LYNBROOK 9-6920
(80-84)

Business Opportunity 
PARSIDUODA DINER — BRONX

Gerdje vietoje, puikiai įsigyvenęs 
biznis, puikiausia proga pusininkams 
arba porai. Pilnai įrengtas. Taipgi 3 
moderniniai kambariai užpakalyje. 
Neša geras įeigas. Randa $135 į me
nesį už abu — Dincrj ir apartmen- 
tą. Bruzdanti vieta. Tikra proga. 
Prašo $4,500. Šaukite savininką:

FA. 4-9863 Ar pamatykite 
POST DINER

4291 Boston Post Rd., Bronx
(80-84)

LAKE RONKONKOMA
Gražus kostumeriškai statytas ap

skritiems metams, 5 kambarį na
mas. (Permastone frontas) 2 kam
barių, platus attic, alumininės du
rys ir ekstra įrengimų. Gražiai ap- 
dabintas kiemas, 93x100 plotas že
mės. Arti prie komunikacijų ir prie 
beach. Randasi ant Pleasure Ave. 
ir High St. Išimtinai vertingas. Kai
na tik $11,000. Šaukite savininką 
pamatymui ir tikram įvertinimui.

ST. 2-2818.
(81-85)

NEW YORK __
HELP WANTED—FEMALE"

PARSIDUODA KEPYKLAj>
Tiktai 3 mėnesių senumo. IuVnal 

įrengta su modernine - sulig diewos 
mašinerija ir rakandais. Gali 

t i puikiausias įplaukas. Gera bruz
danti sekcija. Pamatykit 597 Marcy 
Ave., Williamsburg, Brooklyn.

BAKERY MACHINERY CO.
2932 W. 12(h St., Brooklyn.

Tel. CO. 6-7600
(77-81)

MONOGRAM OPERATORE
Ant 107 W 102 mašinos. Reika

lingas patyrimas. Darbas prie mono
gram pamušalų kailiniams-fur coats. 
Puikiausia proga tinkamai moteriš
kei. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Matykite Mr. Einhorn.

SU-ZAN MONOGRAMS
111 W. 29 St., N.Y.C. Tel. LO. 5-9294

(77-81)

MERROW OPERATORES
Patyrusios ant kūdikių megstinu- 

kų. (Taipgi išlavinsime patyrusias 
MERROW operatores prie kitų dar
bų daryti megstinukus). Nuolatinis 
darbas, gera mokestis/ Kreipkitės:

PARK KNITTING MILLS
4132 Park AveĮ, Bronx, (3 fl.) 

(arti 175-176 Streets)
(80-81)

OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Darbas prie bathing Suits, nuolati
nis darbas, gera alga, puikio darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

PAM SPORTSWEAR
32 W. 20th St., N.Y.C. (81 h fl '

(80#*/

FLOOR GIRLS, EXAMINERS & 
PINKERS

Reikalingos darbui prie suknelių. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

Kreipkitės:
G. M. DRESS CO.

701 E. 212th St., Bronei, N. Y.
(80-82)

REIKALINGOS
FORELADY Ir OPERATORES
Patyrusios. Dirbti prie moteriškų 

suknelių naujoje dirbtuvėje. Nuola
tinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
A. & M. DRESS CO.

642 Southern Blvd., Bronx, N. Y. 
(1 fl. į užpakalį)

79-83)

PROSYTOJOS—PATYRUSIOS

PRIE SCALLOPING

(Bonnaz Embroidery Scalloping) 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

kreipkitės:
JOE & HARRY GOFT, INC.

251 W. 40th St., N.Y.C. (Rm. 211* 
(79-^į

KEPYKLAI PARDAVĖJOS /
Patyrusios. Nuolatinis darbas. Ge

ra mokestis. Puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

QUALITY BAKERY
132-08 Rockaway Blvd., 
South Ozone Park, L. I.
TEL. JAMAICA 9-3146

(81-85)

KEPYKLAI PARDAVĖJOS
Patyrusios. 5 dienos. Sekmadie

niais nedirbama. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

BECKMAN
720 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. MA. 2-4022 (8 A.M. iki 2 P.M.)

• (81-83)

REIKALINGOS MERGINOS AR 
MOTERYS

Patyrimas nereikalingas, prie len
gvo džiulerių darbo. Nuolatinis dar
bas. Geros darbo sąlygos. Kreipki
tės:

QUEENS CHAIN & FINDINGS 
CO.

College Point, L. I. Tel. FL. 3-0715
(81-83)

EMBROIDERERS BY MACHINE
Darbas prie raidžių, įrašymui var

dų ant kailinių pamušalų. Nuolatinis 
darbas, gera alga; puikiausios darbo 
sąlygos. Pilnos darbo pašalpos.

Kreipkitės:
JOSĘPH PRIO

305 — 7th Avė., (tarp 27 ir Sts.) 
N. Y. C.

Skambinkite AL. 5-5788.
(81-83)




