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KRISLAI
Pagerbs užsitarnavusius.
Kur jų išganymas?
Sveikas patarimas.
Patys iškraustys.
Sena pasaka.

Rašo A. Bimba

Kovo 19 d. New Yorke 
įvyks iškilmingas parengimas 
T?fi bus bankietas pagerbimui 
žmonių^ kurie yra persekioja
mi Walter-McCarran aktu. Jų 
New Yorke esama 65.

Verti tie žmonės pagerbi
mo. Jų persekiojimas neturi 
jokio pateisinimo. Jie nėra pa
pildę jokios kriminalystės.

Jų pagerbimui ban kietą 
ruošia Svcturgimiams 
Komitetas.

Ginti

Gal manėte, kad naujasis 
karas reikalingas tik mūsų se
nosios Lietuvos “išlaisvini
mui?” Apsirinkate.

Klerikalų Draugas teigia, 
kad “karas turės išspręsti ir 
suskaldyto pasaulio dilemą.” 
Karu prisieis spręsti, tuo bū
du, visas šių nelaimingų dienų 
problemas.

pranašauja ir to ištros- 
laukia mūsieji klcrika-

matyt, nepagalvoja,

kušiai 
lai.

. > ’ Jie,
atominės ir hidrogeninės I

bombos nebepaliktų gyvais 
nei p^čių sprendėjų.

Kodėl Draugo redaktorius 
įsivaizduoja, kad tos bombos 
apsidirbtų tik su visais kitais, 
o jį patį ir kitus klerikalus pa
liktų čielais po karo viešpa- 1 
tauti ?

, Amerikos Civiliniu Laisvių 
Unija (American Civil Liber
ties Union) duoda mūsų vy
riausybei labai išmintingą pa
tarimą. Ji sako: tuojau turėtų 
būti iš naujo peržiūrėtos visos 
bylos, pravestos ir vedamos, 
pasiremiant Smith aktu ir vi
sais kitais panašiais priešde- 
mokratiškais aktais.

Harvey Matusovvas pilnuti
nai įrodė, kaip neteisingai ir 
žiauriai persekiojami žmonės 
tapo nuskriausti.

Ar mūsų vyriausybė susi
pras nors dalinai atitaisyti jau 
padarytą daugybei nekaltų 
žmonių didžiausią skriaudą?

Komercinė spauda taip ra- 
so,^og atrodo, kad Kinija rei
kalauja, kad Amerika iškraus- 

• tytų iš Formozos čia n go kliką.
Man gi niekur neteko nei 

matyti nei girdėti jokio pana
šaus reikalavimo. Kinija, ma
tyt, tenori vieno dalyko: tegu 
Amerika ištraukia savo kari
nes jėgas iš Kinijos vandenų 
ir teHtorijos, o ji pati labai 
gražiai ir labai greitai čiangą 
nukraustys nuo Formozos.

Čiangas laikosi tiktai mūsų 
. šalies ginklais. Tai nėra jokia 

paslaptis. Tai pripažino ir se
kretorius Dulles savo paskuti
niame pranešime.

Taip dalykai stovi.

PijusNaujienų redaktorius 
sukirsti Vil-

Leoną Prūsei-
Grigaitis bando 
nies redaktorių 
ką.

mat,
Kiloja eina prie 

Pijus atkerta: 
gali, nes neturi

pasakė, kad 
socializmo.
ji ten eiti ne- 
pramonės.

Bet kodėl Kinijos 
turėdami galių savo 
negali, eidami linkui

žmones, 
rankose, 
socializ-

t

T. S. spauda Unija pradės derybas SU Fordu Judėjimas už Paskutiniai *  A A ■■ M - A _ ■■ w • e
padavė Tito 
pareiškimus
Maskva. — Kelios savai

tės atgal Molotovas sakė, 
kad Jugoslavijos vadai “da
linai pradeda suprasti savo 
padarytas klaidas ir taisy
tis.” Jugoslavijos- premje
ras Tito, atsakydamas Mo
lotovui parlamentinėje kal
boje, sakė, kad taisosi ne 
Jugoslavija, bet pati Tary
bų Sąjunga. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjungos vadai su
siprato, jog jų kaltinimai 
prieš Jugoslaviją buvo per
dėti. Tito sakė, kad tei
gimas, jog jis atgailauja, 
yra “nesąmonė.”

Tito kalbos ilgos ištrau
kos čia dabar buvo atspaus
dintos tarybinėje spaudoje. 
Užsienio korespo n d e n t a i 
Maskvoje iš to fakto daro 
visą eilę išvadų. Jie sako, 
kad tai gan naujas daly
kas perspausdinti užsienio 
valstybės galvos kalbą, ku
rioje kritikuojama Tarybų 
Sąjunga ir nepridėti ko
mentarų. Kai kurie užsie
nio korespondentai daro iš
vadas, kad tai žymė vis ge
rėjančių santykių tarp Ta-: 
rybų Sąjungos ir Jugosla- į 
vijos.

Pingvinai skrįs i 
Washingtoną—jei 
jie dar bus gyvi . . .
Buenos Aires. — Ledlau

žiu “Atka” iš Antarktikos 
atvežtieji pingvinai baisiai 
kenčia nuo argen t i n i š k o 
karščio, bet ateinantį pir
madienį jie bus orlaiviu iš
skraidinti į Washingtoną, 
kur zoologiniame sode jų 
laukia sniegu apdengtos 
šaldytuvo - narvds grindys. 
Jie bus patalpinti į lėktuvą, 
kur jau irgi bus šalčiau, 
negu dabar yra Buenos Ai
res uoste, — jeigu jie dar 
bus tuo laiku gyvi.

Šie reti paukščiai, kurie 
yra beveik žmogaus dydžio, 
būtų buvę išsiųsti anksčiau, 
bet Argentinos valdžia su
darė kliūtis, negalėdama 
apsispręsti, ar leisti tuos 
pingvinus siųsti kaip baga
žu orlaiviu. 4-

mo, susikurti pramonę?
Jie ir gali taip padaryti, ir 

taip daro.

Panaši juk pasaka buvo svie
tui pasakojama anais metais 
prieš Tarybų Sąjungą. Leni
nas padaręs baisią klaidą, kai 
jis pasimojęs to milžiniško 
krašto žmones vesti linkui so
cializmo “be pramonės.”

Niekas iš tos pasakos neišė
jo. Neigi dabar Kinijos vadai 
kiaušis tų pačių begalvių 
vočių, kur jie gali eiti, o 
negali. »

Kiekvienas ten naujas
i’kas, ^kiekviena nauja kasyk
la, kiekvienas naujas geležin
kelis reiškia dar vieną naują 
žingsnį linkui socializmo.

Taip yra. Toks ten kelias 
linkui socializmo.

gal- 
kur

fab-

ir GM, reikalaus metinės algos Bevaną auga pranešimai
Detroitas. — Ateinančia 

savaitę auto darb i n i n k ų 
unijos (United Automobile 
Workers, CIO) pradės de
rybas su dviem didžiosioms 
auto firmom, Fordu ir Ge
neral Motors. Tai bus la
bai svarbios derybos, nes 
kas bus atsiekta derybose 
su tom dviem firmom, pa
skui lies darbininkus viso
je auto pramonėje, — apie 
milijoną su puse jų.

Pranešama, kad svarbiau
sias ; unijos reikalavimas 
bus garantuota metinė al
ga. Garantuota metinė ai-' 
ga reikštų, kad darbinin
kas neturės gyventi baimė
je dieną iš dienos prarasti 
darbą ir likti su menka ne
darbo pašalpa arba visai be 
įeigų.

Kovoti už garantuotą me
tinę algą auto darbininkai
tina algą auto darbininkai 000 pelno. Be to, Eisenho-

nusitarė savo suvažiavime. 
Jie tikisi būti kaip ir pio
nieriais, kad juos tame rei
kalavime paseks kitų pra
monių darbininkai, v

Fordas sakosi negalįs

Laikraštis “Rouge News,” 
kuris yra kaip ir Fordo or
ganas, sako, kad Fordo fir
ma negali mokėti metinę al
gą, nes tas greitai ištuštin
tų iždą. Iš to sprendžia
ma, kad Fordo derėtojai 
smarkiai priešinsis tam rei
kalavimui ir iš anksto įspė
ja uniją.

Unija laikosi nuomonės, 
kad metinė alga ne tiktai 
galima, bet turės būti iš
kovota. Didžiausio Fordo 
lokalo (600-to) o r g a n a s 
“Ford Facts” nurodo, kad 
1954-tais metais Fordo kom
panija padarė net $200,000,-

werio administracija* kuri 
taip noriai dovanoja didžio
sioms firmoms jau 
kėtus mokesčius, 
Fordui $44,000,000.

Derybos, kurios 
prasidės tarp unijos ir fir
mų atstovų, yra ’’įžangi
nės,” kad sužinoti, su kuom 
sutinka ar nesutinka kita 
pusė. Oficialės derybos, pra
sidės balandžio ketvirtą, po 
UAW suvažiavimo.

darbicčiuose

Kėny jo j streikuoja 10.000 negrų 
krovikų; uostai visai parajvžiuoti

Londonas. — Iš Kenyjos 
ateina žinios, kad ten su
streikavo apie 10,000 uosto 
krovikų. Jie visi yra vie
tiniai, negrai. Pasėkoje 
uostai, ypatingai Mombasa, 
apmirę. Mombasa yra di
džiausias uostas šalyje ir 
Rytinėje Afrikoje bendrai.

Britų komisionierius De- 
mond O’Hagan pasiuntė ka
reivius i Mombasa, kad 4- V Z
“palaikyti tvarką.”

Streikas taipgi persimetė 
iš uostų į pramonę. Strei
kuojama žibalo apdirbtuvė-

Republikonai ir demokratai 
pešasi dėl Eisenhowerienes

Washingtonas. — Demo
kratų nacionalio komiteto 
pirmininkas Paul M. But
ler pareiškė, kad Eisenhow- 
eris gal nekandidatuos at
einančiais metais, nes Ei- 
senhoweriene nesijaučia ge
rai. Ji yra pareiškusi, kad 
gyvenimas Baltajame Na
me ir visokios pareigos jai 
neduoda pakankamai poil
sio ir kenkia jos sveikatai.

Butlerio pareiškimas iš
šaukė tikrą audrą protestų 
republikonuose. Senatoriai 
ir atstovų buto nariai puolė 
Butlerį ir demokratus, sa
kydami, kad jie naudoja as
meniškus Eisenhowerio ir 
jo šeimynos reikalus savo 
priešrinkiminės propagan
dos medžiaga.

Pittsburghas.—- Audros 
siautė Pennsylvanijos, Indi
anos ir Ohio valstijoje. Pa
čiame Pittsburghe .70 mylių 
per valandą vėjas nutraukė 
daug telegrafp-telefono lai
dų, išvertė stulpus ir pada
rė nemažai nuostolių, 
kiek kol kas žinoma, 
nes nenukentėjo.

Ant 
žmo- 

v

uzmo- 
grąžino

Londonas. — Church i lias 
nenori, kad Tarybų Sąjun
gos parlamento delegacija

tų kalbas parlamente. So
vietai porėtų pasiųsti tokią 
delegaciją ir leistų britams 
atsiųsti savo į TSRS.

Darbiečių deputatai pa
tarė priimti Sovietų pasiū
lymą.

Londonas. — Vis daugiau 
Darbo Partijos vietinių 
skyrių priima rezoliucijas, 
kad kairiapsarnių vadas 
Bevanas neturi būti išmes
tas iš Darbo Partijos. Tuo 
tarpu Attlee ir keturi kiti 
svarbūs dešini vadai pareiš
kė, kad Bevano neišmetus 
iš partijos, jie patys turės 
pasitraukti. Attlee, esą, pa-

“Vienas mūsų turės, ap
leisti partiją!” Jis omeny-, 
je turėjo save arba Bevaną.

I

Rezoliucijos už Bevano 
palikimą partijoje ateina iš 
Valijos anglies sričių, iš 
Škotijos ir pačios Anglijos. 
Dauguma vietinių Darbo i 
Partijos skyrių randasi be-, 
vanistų rankose, nors par-, 
lamente darbiečių frakci-i 
jos dauguma eina su Attlee.p

Washingtonas, — Eisen
howerio administracija yra 
pasiryžusi neprileisti nei 
kompromisinio mo kesčių 
sumažinimo. Senate vyks
tančiose diskusijose pasida
rė aišku, kad republikonai . 
yra pasiryžę nedaryti nusi
leidimų ir visai sumušti mo-

se, alų m i nu mo fabrike, 
alaus bravore ir kitur. (

Šis streikas skaitomas la
bai drąsiu afrikiečiu darbi
ninkų žingsniu, nes britai 
paskutiniu laiku žiauriai 
persekioja unijinį judėjimą 
ir rengiasi streiką už
gniaužti jėga. Britai nese
niai suėmė 39. unijistų va
dus. Iš 220,000 negrų, ku
riuos britai suėmė per- pa
skutinius kelerius metus, 
daugelis buvo žiauriai su
mušti vien todėl, kad pas 
juos buvo rastos unijines 
kortelės.

Tarybiniai studentai tikrai 
galės atvažiuoti i Amerika

Washingtonas. — Valsty
bės departmento prašomas, 
generalinis prokuroras 
Brownell sutiko nesiprie
šinti 11 tarybinių universi
tetu laikraščiu redaktorių 
įleidimui į šią šalį. Jie at
vyks kada nors birželio mer 
nesi.

Tarp tų, kurie gauš vizas, 
randasi Tarybų Sąjungos 
Komunistinio Jaunimo Są
jungos organo “Komso- 
molskaja Pravda” redakto
rius Dimitrijus Goriunovas 
ir “Molodoj Komunai*” re
daktorius Borisas Stuch ali
nas.

Atvykstantieji jauni tary
biniai redaktoriai galės ap
lankyti visą eilę Amerikos 
universitetų ir k o 1 e g i j ų, 
kur jie susitiks su Ameri
kos akademiniais laikrašti
ninkais.

Kaip yra žinoma, perei
tais metais Amėrikos stu
dentų redaktorių delegacija 
lankėsi Tarybų Sąjungoje.

Muštynės Italijos senate
Roma. — Muštynės nere

tai įvyksta Italijos parla
mento atstovų bute, kur de
putatai palyginamai jauni, 
bet labai retai senate, nes 
beveik 
senoko

Bet, 
senate 
čiadienį, debatų ąpte Vokie
tijos ginklavimą metu.

Komunistas deputatas Se- 
reni pasakė, kad neo-fašis- 
tai yra “atgaivinti lavonai.” 
Neo-fašistai pasileido ko
munistu link su iškeltomis 
kumštimis. Jiems vadova
vo buvęs maršalas Messe, 
kuris komandavo fašistinės 
Italijos jėgoms karo lauke 
prieš Sovietų Sąjungą.

Komunistai atsakė tuom 
pačiu ir vyko muštynės, iki 
isimaišė tvarkdariai.

visi senatoriai yra 
amžiaus.-
nemenkos muštynės 
įvyko praeitą tre-

Kareiviai ir karininkai gaus 
nemenkai paaukštintas algas

Washingtonas.
vų butas 399 balsais prieš; 
1 nutarė paaukštinti algas I 
armijos, aviacijos ir laivy
no kariams. Vienintelis 
Kongreso narys, kuris bal
savo prieš, buvo John Ta
ber, rėpublikonas iš New 
Yorko.

Algos bus pakeltos ant 
11.9%, bet ne lygiai vi
siems. Kai kuriems laips
niams jos bus pakeltos tik
tai ant 6%, o kai kuriems 
ant 25%. Daugiausia jos 
bus pakeltos jaunesniems * 
karininkams (pirmo ir an
tro laipsnio leitenantams) 
ir vyresniesiems puskari
ninkiams (seržantams).

Pakėlimą dar turi patvir
tinti senatas, bet nėra abe
jonės, kad tai bus padaryta.

ORAS NEW YORKE 

Giedra, kiek yesiau.

do sekretorius George M. 
Humphrey sakė, kad suma-' 
žinti žmonių mokesčius bū
tu “kvaila nesąmonė.” 4. &

Tokyo. — Šiaurės Korė
jos užsienio reikalų minis
tras Nam II pasiūlė, kad 
šiaurės ir Pietų Korėjos 
armijos būtų sumažintos, 
kiekviena iki 150,000 karei
viu. £

New Yorkas. — Čia mirė 
Matthew Alexander Hen
son, 88 metų senukas', ke
liautojas, kuris kartu su ad
mirolu Peary. 1909-tais me
tais pasiekė Šiaurinį Aši
galį. Hensonas buvo ne
gras. ’ ’’ *

Washingtonas. — Mont
gomery Ward sandėlių dar
bininkai nutarė išeiti strei
kam Streiko data bus pa
skelbta vėliau. Apie 20,000

iŠ;

ir visa eilė kitų svarbiųI 
Darbo Partijos skyrių pasi
sakė už Bevaną . Savaitraš
tis “Tribune,” kuris skaito
mas teoretiniu darbiečių 
organu, irgi griežtai stoja 
už Bevaną.

Tuo tarpu Darbo Parti-i
jos krikščioniškų - pacifis-j tu darbininkų, kurie dirba 
tų frakcijos vadas Richard 00 išmėtytose

■ ] Montgomery Ward krautu- 
parlamento, včse, priklauso prie AFL.

Acland paskelbė, kad 
pasitraukia iš ;
nes jam nepatinka Darbo 
Partijos nusistatymas už 
vandenilinės bombos gami
nimą. Britanijoje.

Bausmės nuteistiems 
puertorikiečiams bus 
paskelbtos Kovo 31-ą

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris pasiuntė laiš
kus Francūzijos, Italijos, 
Belgijos, Britanijos, Vak. 
Vokietijos, O 1 a n d i j o s ir 
Luksemburgo premjerams. . 
Tuose laiškuose jis užtikri
no, kad Amerika neištrauks 
savo karinių jėgų iš Euro
pos po to, kai]) Paryžiaus 
sutartis bus patvirtinta.

Ankara. — Turkija pro-

mą prie

manoma, nukreiptas prieš

vakar buvo pranešta, pri
saikdintų teisėjų gavyba ra
do kaltais 10 puertorikiečių 
•nacionalistų konspiracijoje 
nuversti Amerikos valdžią. 
Vienas teisiamųjų buvo ras
tas nekaltu ir išteisintas.

Federalinis teismas baus-
Atsto-- paskelbs šio mėnesio pa

baigoje.
Išteisintasis yra Serafin 

Colon Olivera. Kaltais ras
ti Carmen Dolores Torre- 
sola, kurios vyras buvo nu
šautas pasikėsinime nužu
dyti'Trumaną, Juan Her
nandez Valle, nacionalistų 
partijos vadas Puerto Rico- 
je, Santiago Gonzales Cas
tro, Antonio Herrera Mo
reno, Pedro Alives, Esteban 
Quinones Escute, Angel 
Luis Arzola, Miguel Varga 
Nieves, Maximo Pedraza 
Martinez ir Julio Flores 
Medina.

Tarnavęs miestui ' majoro 
Wagnerio asistentu, Warren 
Moscow, tapo paskirtas,, mies
tinio Housing Authority direk
toriumi. Metime alga $20,000.

c

Dauguma nuteistųjų yra 
puertorikiečiai, kurie gyve
no New Yorke, du yra 
chicagiečiai, o vienas atvež
tas teismui iš'pačios Puerto 
Ricos.

Amerikoje gyvenantieji ško
tai žada čionai sukelti 10 mili
jonu dolerių Škotijos paramai.

Kaltina Izraelį dar viename 
agresijos akte prieš arabus

Jeruzalė. — Izraelio-Jor
dano paliaubų komisija ap
kaltino Izraelį agresinga
me akte prieš Jordaną. 
Praeitą savaitę Izraelis bu
vo a p k a 11 i n t a s didesnio 
m a s t o agresi joje prieš 
Egiptą.

Paskutinis kaltinimas sa
ko, kad grupė izraeliečių 
perėjo Jordano sieną ir nu
žudė keturius beduinus. Iz
raeliečiai buvo suėmę pen- 
kius jų, bet vieną paliko gy
vą • ir jam liepė pasakyti 
saviškiams, kad tai buvo 
kerštas už* dviejų izraelie
čių, kurie paklydo Jordano 
te r i tori jo j e, n u žudymą.

Meksikos Miestas. — Nu
sižudė pabėgėlė čekoslova- 
kė filmų artistė Miroslava 
Šternova, turėjusi 27 me
tus amžiaus. Ji nusižudė 
paimdama didelę dožą mie
go table tų.
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šią šalį į svečius vizitorius, tarybinius studentinių laik
raščių redaktorius. Iš viso jų bus 13.

Kaip žinia, amerikinių studentų laikraščių redak
toriai jau seniai lankėsi Tarybų Sąjungoje. Jie ten bu
vo priimti svetingai, prieteliškai. Ir šitie amerikiečiai 
tuomet sakė tarybiniams studentams: kai jūs prisiusite' 
pas mus savo delegaciją, tai ir mes ją svetingai pri
imsime.

Dar praėjusią vasarą Tarybų Sąjungos studentai 
nutarė siųsti Amerikon savo delegaciją, bet mūsų šalies

APIE PROGRESYVŲ 
SPAUDĄ

Mes jau rašėme, kad šie
met sukaks 35-ri metai, kai 
gimė Vilnis. Ji pirmiausia 
ėjo savaitraščiu, vėliau — 
du kart savaitėje, o nuo 
1925 metų tebeina dienraš
čiu.

Š. m. kovo 7 d. Vilnis da
vė įvedamąjį apie save ir 
kitus progresyvius laikraš
čius Amerikoje. Tarp kit
ko Vilnis rašo:

“Lenkų savaitinis ‘Glos 
Ludowy’ pradėjo finansinį 
vajų tikslu surinkti $20,- 
000; kroatų savaitinių 
\Hlasnik’ pradėjo vajų tiks
lu surinkti $10,000; ukrai
niečių ‘Ščodeni Visti’ pasi
ryžo surinkt $3'5,000. ‘Ščo- 

I deni Visti’ išeina kasdien ir 
turi nedėldienio laidą.

“‘Laisvė,’ kaip ir pernai, 
šį pavasarį pradės vajų už j 
surinkimą dešimties tūks
tančių.

jos jūra ir daugybė ežerų, 
do j o gintaro gabaliuka, ku- SUk1^'
rio viduryje buvo plačia- ę t pen“ I
sparne, gerai išsilaikiusi r i’ .tuo ^U(^U l)0 |
muselė, gyvenusi prieš 50 ?a -\-.os van^en_1.mis\Js kurj 
milijonų metų. B ve iau Padėjo išplauti >

“Tais laikais dabartinis an^os’ j
Lietuvos paviršius buvo . “Nurodydamas į užsili- į 
apdengtas tropiškais, spy- kusią gintare muselę, prof. ; 
gliuotais medžiais, iš kurių Alf. Emerson padarė kele- Į 
tekėdavo sakai, pagaudami tą pastabų apie bendrą gy- ' 
įvairius gyvūnėlius. Reiš- vūnijos evoliuciją, apie jų į 
kia, gyvybė jau tada egzis- prisitaikymą -prie esamos 
tavo, nors patsai žmogus aplinkos ir apsigynimo 
dar nebuvo pasiekęs bez- priemones. Socialio gyve- 
džionės laipsnio. nimo pradai esą pastebimi

“Klimato sąlygoms kei- ir tarpe tų gyvūnėlių. Pa- > 
čiantis, tropiški karščiai starieji vad o v a u j a s i in-1 
pranyko ir dabartinė Lie- stinktu, o žmonės savo evo-' 
tuva buvo apklota sniego ir liucijoje panaudoja jų pa-j 
ledų klodais. Betgi laikui čių išrastas priemones ar- ■ 
bėgant, oras vėl pradėjo at- ba civilizaciją. Bet kuria i 
šilti, o sniegas ir ledai tirp-kryptimi toji evoliucija vys-‘ 
ti. Didžiulės vandens sro- tosi, tai, pasak prof. Emer- i 
vės milžiniškomis upėmis šono; niekas tuo tarpu ne
veržėsi j lygumas ir pase- gali pasakyti.”

PASTABOS

Širdies ligoms palengvinti
J. J. Kaškiaučius. M. D.

Yra visokių širdies ydų, 
trūkumų ir ligų. Dažniau
sia širdį žmogui sugadina 
greitasis, aštrusis narių už
degimas bei reumatizmas. 
Užkrečiama parazitinė, bak
terinė liga, dažniausia vai
kų ir jaunuolių. Prasideda' 
paprastai kur gerklėj, kai
po gerklės kataras bei ton- 
silių uždegimas. Bakterijos 
pereina į kraują, į sąnarius, 
padaro sąnarių uždegimą, o 
iš ten dasigauna ir į šir
dies vidų, sugadina širdies 
tą ar kitą vožtuvą. Tai jau 
organine širdies liga.

Yra ‘tūlų bakterijų, ku
rios sukelia vidinių širdies 
plėvių uždegimą (“acute my
ocarditis,” “acute endocar
ditis”). Liga pavojinga ne
tik tuo, kad apsilpnina šir
dies raumenį, bet dar labiau 
pavojinga tuo, kad tuomet

* gali bet kada sustreikuot ir ■ 
baigta. Vis dėlto tokiais^ 
nuotykiais galima ko susi- 
griebt: kuo greičiausia pra
šalint tą nelabąjį krešuliui 
kamštį (“thrombus”).
'Kaip tu jį prašalinsi? Jo 

neiškrapštysi, kokios opera
vus keliu. Reikia kokių 
vaistų, kurie galėtų tą 
kamštį praėst, ištirpyt ir 
atidaryt užkimštąją arteri
ją, kad ir vėl į ją galėtų 
įeit ir vaikščiot kraujas. 
Jau nuo seniau tokiam tiks
lui būdavo vartojami kepe
nų ekstraktai—kepenų ląs
telių išspaustoji sunka, ir 
tūli dirbtiniai preparatai.

Pastaraisiais mėnesiais 
tapo iš žarnų išsunkti syvai 
— trypsinas (“trypsin”). 
Trypsinas normaliai pade
da virškint ir tirpyt protei
nus, baltymus. Gydytojai

a valstybės departmentas nedavė jiems vizų. Jis sakė: 
dabar pas mus mokyklos uždarytos, tai neverta tarybi
niams studentams savo delegaciją čia siųsti.

Atėjo ruduo, mokyklos pas mus atsidarė, bet vizų 
tarybinė studentų delegacija vis negavo. Kai Hears- 
tas nuvyko Maskvon, tai jam vienu iš didžiausių prie
kaištų'ir buvo: Matot, ką jūsų vyriausybė daro su mū
sų studentų delegacija!

Grįžęs namo, Hearstas, matyt, tarėsi su prezidentu 
ir valstvbės departmento pareigūnais ir patarė jiems 
įsileisti sovietinių studentų delegaciją.

“Kaip matote, tai nei vie
nas progresyvus laikraštis 
negali apseit be aukų. Čia 
reikia pabrėžti, kad kitų 
tautų laikraščiai surenka 
didesnes sumas negu lietu
viai. Mes, lig šiol, geriau 
pasilaikėme.

“ ‘Vilniai,’ praeitais me
tais, laike finansinio vajaus 
jos, draugai ir bičiuliai su
dėjo virš $11,000. Šiemet

Po ilgų delsimų, valstybės departmentas pagaliau 
sutiko ją įsileisti.

Dabar liekasi kitas dalykas: kaip su farmerių de
legacija? Mes andai buvome padavę viso to reikalo isto
riją. Amerikos faimeriai norėtu vykti i Tarybų Są
jungą susipažinti su ten esama padėtimi kolektpviniuo- 
se ūkiuose, o tarybiniai kolektyviečiai norėtų atvykti 
pas mus, susipažinti su amerikiniu farmerių gyvenimu 
ir pasiekimais. Tarybų Sąjungos vyriausybė, aišku, 
sutinka įsileisti pas save amerikinius farmerius, bet ką 
tuo reikalu sako mūsų vyriausybė? Ar ii sutiks?

Andai prezidentas Eisenhoweris priminė, kad dėl to 
dalyko esą keblumų...

Drauge su tuo kyla ir kitas klausimas: Kaip yra 
su išleidimu amerikiečių i užsienį? Ar pažangesniems 
amerikiečiams dar vis tebėra uždaros mūsų šalies du
rys? Ar jie dar vis neišleidžiami ir bus neišleidžiami 
i užsieni? G v

Norinčių amerikiečių vykti užsienin yra. Vienas 
tokių — Paul Robeson, dainininkas-artistas. Jis yra 
kviečiamas Angliion, kviečiamas Francūzijon, kviečia
mas į kitus kraštus koncertuoti, bet valstybės depart- 
mentas jam neduoda pasporto, neišleidžia.

Praėjusiais metais Maskvoje įvyko visos Tarybų 
Sąjungos rašytojų suvažiavimas, kuriu buvo kviesti ir 
kai kurie amerikiniai rašytojai — Howard Fast, Philip 
Bonosky ir kt.—tačiau jie negalėjo ten dalyvauti, nes 
jų valstybės departmentas neišleidžia.

Ar ilgai tokia nenormali padėtis tęsis?

KARAS ARTI?
TOKIO MIESTE kažin kas paskelbė, jog, girdi, ka

ras Tolimuosiuose Rytuose yra “labai arti.” Jis galįs 
prasidėti kada nors balandžio mėnesį, “kai oras pasi
taisys.”

Sakoma, tuos gandus paskleidė du žymūs aukš
tieji amerikiniai valdininkai.

oficialiai vajus dar nepa
skelbtas, bet aukų vis tik 
tebegauname,, nors ir ne- 
daugiausia.”

Dėl savo 35-tinės sukak
ties Vilnies redakcija sako:

.“Šiemet sueina 25 metai 
nuo ‘Vilnies’ įsikūrimo. Šią 
sukaktį geidžiame tinkamai 
atžymėti ir kviečiame prie 
to visus šio dienraščio skai
tytojus. Gegužės pradžioje j 

j išleisime ‘Vilnies’ jubiliejinį; 
j numerį. Išleidimas jubilieji- i 
' nio numerio supuls su meti
niu šėrininkų suvažiavimu. 
Suvažiavimas ir jubiliejinio 
numerio išleidimas bus čių- 

' Tairas jubiliejinės šventės.
“Drūčiai tikime, kad visi 

vilniečiai dės visas galimas 
pastangas ‘Vilnies’ jubilie- 
nei šventei atžymėti ir dien
raščio prestyžui iškelti. Bū
tų labai gražu, kad jubilie
jus būtų minimas ne tik 
Chicagoje, bet kitose lietu
vių kolonijose, kur ‘Vilnis’ 
turi skaitytojų.

“Kad ‘Vilnies’ jubiliejinis 
numeris išeitų didelis ir pa
trauklus, mes kviečiame vi
sas pirmeiviškas organiza
cijas, kaip ir individualius 
draugus, išanksto susirū
pinti sveikinimų rinkimu. 
Sveikinimai stiprina laik
raštį ne tik finansiniai, bet 
ir moraliai.

“Niekam nėra sekretas, 
kad laisvos spaudos neprie
teliai veda prieš mus kon-

Anglija taipgi susirūpino 
bedidėjančiais jaunimo nu
sikaltimais. Parlamento pa
skirtoji komisija tiems nu
sikaltimams tyrinėti priėjo 
išvados, kad ir pas juos, 
kaip ir Jungtinėse Valstijoj 
se, juokų-jumoro “literatū
ra” tvirkinanti ir žiauri- 
nanti jaunimą.

Minima komisija pasiūlė 
ir parlamentas pritarė iš
leisti įstatymą, kuris baus
tų tokios literatūros spaus
dinto jus, leidėjus ir parda
vinėtojus keturiais mėne
siais kalėjimo ir $280.

Klausimas, kiek toks įsta
tymas duos naudos, kuo
met karinė politika domi
nuoja visą šalį, kuomet gin
klai garbinami, o taikos ša
lininkai persekiojami.

Jungtinių Tautų komisija 
paskelbė, kad virš 300,000 
europiečių dipukų jau per
kelti gyventi Į įvairias ki
tas šalis.

Australija priėmė jų dau
giausia — apie 70,000, Ka
nada — 67,294, Jungtines 
Valstijos — 52;164, Argen
tina — 40,426, Brazilija — 
39,574, kiti išblaškyti po 
įvairias kitas' šalis.

Kiek žinoma, lietuvių di
pukų daugiausia pateko į 
Kanadą ir Jungtines Vals
tijas.

Daugelis naujųjų emi
grantų yra nusivylę nau
juoju gyvenimu. Gailisi jie, 
kad negrįžo į savo gimti
nius kraštus. Tie, kurie 
grįžo, laimingai įsikūrė sa
vo tėvynėje.

Kas tie valdininkai?
Kai šis dalykas buvo primintas valstybės sekreto

riui Mr. Dullesui Washingtone, tai jis pareiškė, jog gan
dai—neteisingi.

Bet Mr. Dulles nieko konkretaus nepasakė, nieko 
užtikrinančio nepareiškė, kad Tolimuosiuose Rytuose ka
rė nebus. Praėjusį antradienį Mr. Dulles sakė kalbą— 
jis tik ką grįžo iš Tolimųjų Rytų. Savo kalboje valsty
bės sekretorius buvo labai neaiškus, o jei “aiškus,” tai 
į blogąją pusę. Jis grasino Kinijai atominiais ginklais.

Mums rodosi, norint iŠ'sklaidinti neaiškius, žmo
nėms nervus gadinančius gandus, valstybės departmen- 
tas turėtų aiškiai ir atvirai pasakyti Amerikos žmo
nėms, ką jis daro ir ką žada daryti.

Mums rodosi, valstybės departmentas būtinai tu
rėtų pasakyti Čiang Kai-šekui: kuogreičiausiai pasitrauk 
iš Quemoy ir Matsu salų; esančių prie pat Kinijos saus- 
žemio. v

Tai nuramintų Amerikos žmones, kurių nervai ir 
taip jau yra labai sukrėsti ir kasdien krečiami viso
kiais gandais bei prasimanymais apie karą, apie atomi
nių ir hydrogeninių bombų nudojimą prieš kitas šalis,
etc.

2 puri.—Laisvi (Liberty)-šeštad., kovo (March) 12, 1955

spiratyvį boikotą ir siste- 
matišką šmeižtų ir skundų 
kampaniją. Jų desperacija 
pasiekė apjakimo laipsnį.

“Bet mes ne tik atlaiko
me savo pozicijas, bet pa
sekmingai demaskuojame 
lietuviškus makartistus ir 
kitokio plauko reakcinius 
isterikus. Mes gauname sa
vo pusėn bešališkų žmonių, 
pajėgiančių atskirti teisybę 
nuo melo. Net dalis dipu- 
.kų, kad ir nedidelė, prati
nasi prie ‘Vilnies.’

50 MILIJONŲ METŲ 
AMŽIAUS MUSĖ

Chicagiškė Sandara rašo: 
“Žinomas zoologas prof. 

Alfred Emerson, dirbąs 
Chicagos universitete, laikė 
viešą paskaitą apie gyvū-
nų evoliuciją ir jų socialę 
tvarką. Parėmimui kaiku- 
rių’savo išvadų, jis panau-

“Draugo” bendradarbis 
St. Dzikas rašo, kad “jau
nimas džiūsta iš šaknų.” 
Girdi:

“Rašytojų Draugijos pra
nešimas, kad praeitais me
tais .neišleista nė vienos 
jaunimui skirtos knygos, 
iškelia aikštėn faktą, kad 
lietuvybės medis išeivijoj 
skirtas sunykimui, kadan
gi jis jau džiūsta iš šaknų. 
Šį reikalą dar labiau išryš
kino Rašytojų Draugijos 
pirmininko atviras to klau
simo komentaras spaudoje. 
Taigi .reikalas, banaliai ta
riant, yra daugiau negu de
gantis.

“Taigi padėtis yra! aiški 
ir pakankamai katastrofiš
ka, todėl nieko nedelsiant 
reikia ieškoti iš jbs išei
ties.”

Išeitis aiški:* dipukiškas 
jaunimas daug greičiau su- 
amerikonėja, lietuvybę pa
miršta, negu senieji lietu
viai emigrantai. Atsimena
me, kaip senieji emigrantai 
griebėsi knygos; spietėsi į 
kultūrines draugijas, ėmėsi

apšvietos darbo. O jaunie
ji emigrantai, dipukai, dau
gumoje skaito tik bankinę 
knygutę. Todėl “jaunimas 
džiūsta iš šaknų.”

Cenzo biuras informuoja, 
kad su Šių metų pradžia 
Jungtinių Valstijų gyvento
jų skaičius pasiekė 163,920,- 
000. Praėjusiais metais gi
mimų buvo 4,073,000. Tuo 
pačiu metu mirė 1,485,000.

Gyventojų skaičius, kaip 
matote, smarkiai auga. Tai 
sudaro dvi svarbias proble
mas: kaip prieauglį aprū
pinti reikalingais darbais ir 
mokyklomis. Abi problemas 
šiuo metu mūsų vyriausybė 
bando išrišti šiuo būdu: ga
minti ir gaminti ginklus, 
kuriais tenka apginkluoti 
ne tik savo kraštą, bet ir 
kitus kapitalistinius kraš
tus. Jaunimą gi pastatyti 
po ginklu, lai jis, vietoje 
universiteto, gerai išsilavi
na, kaip gudriau kitus žmo
nes žudyti.

New Yorko Bell Tele
phone Co. pereitais metais 
padarė gryno pelno virš. 500 
milijonų dolerių. Kitos di
džiulės kompanijos taipgi 
naujus milijonus ir bilijo
nus susikrovė. Eisenhowe- 
rio administracija taipgi 
joms milijonus grąžino, 
kaip permokėtus taksus.

Tai buvo milijonieriams 
ir multimilijonieriams bene 
geriausi metai.

Bet kaip su biednuomene, 
su trimis milijonais bedar
bių? Pelnagrobiams šis 
klausimas visai nesvarbus.

•

Ar žinote, kad Afrika 
duoda 95 procentus pasau
lio deimantų, 80 procentų 
kobalto, 60 procentų aukso, 
70 procentų palminio alie
jaus, 70 procentų cocoa, 20 
procentų k romo ir daug ki
tų brangių metalų ir žalios 
medžiagos ?

Amerikiniai investmentai 
per pastaruosius 50 metų 
pakilo nuo 500 milijonų do
lerių iki 1,500 milijonų do
lerių. Anglijos, Francūzijos 
ir kitų kapitalistinių šalių 
investmentai taipgi ten ne
menki.

Štai kodėl anglai ir fran- 
cūzai ginklu gina savo in- 
vestmentus, kariaudami 
prieš laisvės ir nepriklau
somybės kovotojus afrikie
čius.

Burma ir Tarybų Sąjun
ga pasirašė svarbią sutartį, 
kuri abiem 1 kraštam yra 
naudinga. Burma pristatys 
Sovietams 200,000 tonų sa
vo ryžių perviršiaus, kurio 
neturėjo kur dėtt Sovietai

kraujas kai kada sukrašėja 
kokioj širdies raumens ar
terijoj ir ją užkemša (“acute 
myocardial infarction,” 
“coronary thrombosis”).

Čia jau padėtis itin rim
ta, ypač jei kraujo krešu
lys, įstringa į didžiąją vai
nikinę arteriją. Tuomet li
gonį ištinka staigi mirtis, 
apopleksija, ir ten nebesu- 
spėsi ko pagelbėt. Tačiau, 
jei vanikinės arterijos užsi
kimšimas pasitaiko mažes
nėj jos šakoj, pagalba esti 
lengvesnė . Čia irgi širdis

i tą trypsiną jau išmėgino 
I ant' šunų, sergančių širdi^ 
! liga, kai ten įvyksta, arte
rijos užsikimšimas. įveistas 
kraujau trypsinas pragrau
žia krešulio kamštį, ir tada 
atsigauna arterija ir šir
dies raumens užgautoji da
lis.

Vaistas tebėra bandomas 
ant gyvulių, ant šunų, su 
gerais rezultatais, jau ir 
žmonėms taikomas. Laikui 
bėgant, bus galima to vais
to gaut ir/plačiau gydyto
jams. \

Žinios iš
80 TONŲ MILTŲ VIR

ŠUM PLANO
PAKROJIS. Iš pat pir

mųjų dienų viršydami ga
mybines užduotis pradėjo 

I šiais metais dirbti Pakruo
jo valstybinio malūno dar
bininkai. Šiomis dienomis, 

’.suvedus pirmosios šio mė
nesio dekados darbo rezul
tatus, paaiškėjo, kad malū
no kolektyvas jau davė vir
šum plano 80 tonų puikios 
kokybės miltų.

Penkmečio planą malūno 
kolektyvas įsipareigojo į- 
vykdyti iki šių metų gegu
žės 1 dienos.

Ruošiasi Respublikin ei 
dainų! šventei

PANEVĖŽYS, I. 15 d. 
Respublikinei dainų šventei 
intensyviai ruošiasi apie 50 
miesto įmonių, įstaigų bei 
mokyklų meninės saviveik
los kolektyvų, kuriuose yra 
2,500 dalyvių. Geriausiai 
šventinį repertuarą mokosi 
“Raudonojo Spalio” arte
lės moterų choras, miesto 
pramkombinato, kultūros 
namų, pedagoginės mokyk
los chorai, liaudies šokių 
rateliai, skudutininkai.

Šiomis dienomis “Raudo
nojo švyturio” artelėje ir 
mėsos kombinate suorgani
zuoti nauji mišrūs chorai.

*
JIEZNAS. Jiezno vidu

rinės mokyklos choras, va
dovaujamas muzikos moky
tojo Stelionio, išmoko jau 
nemaža Respublikinės dai
nų šventės repertuaro 'dai- 

už tai pristatys Burmai rei
kalingos mašinerijos.

Indijoje Sovietų jėgos, 
stato plieno įmonę, kuri In
dijai duos-100 milijonų tonų 
plieno kasmet.

Kuomet Sovietai padeda 
atsilikusiems Azijos kraš
tams industriniai,ir ekono
miniai pakilti, tai Amerika 
siūlo jiems ginklus prieš 
Sovietus kariauti. ' Ar' to
kia Amerikos politika gali 
turėti Azijoje pasisekimo?

Grikis

Uetuvos
nų: “Oi žiba žiburėlis”, 
“Variago žuvimas”, “Ar aš 
ne vyšnelė”, “Paleisk, tė
veli, lankon žirgelį”. Eilę 
dainų išmoko merginų cho
ras. Aktyviai ruošiasi dai
nų šventei ir mokyklos skt>-' 
dutininkai, jau išmokę dai
neles “Ei tynė”, ‘.‘Adįmė”, 

i “Žilvitis” ir kt., o taip pat 
liaudies šokiu ratelis, vado- v 7
vaujamas mokytojos Kašė
taitės.

pįEčIAJtlA VAIKŲ 
"TTGONINĖ

Vilniuje, Žvėryno pieti
nėje dalyje, dideliame trijų 
aukštų name yra vaikų li
goninė. Praėjusiais metais 
čia buvo atliktas kapitali
nis remontas, įrengtas cen
trinis šildymas. Dabar ligo
ninė isikūrė ir kitame, ša- 
lia stovinčiame, taip pat 
kapitaliniai atremontuota
me pastate. Šiuo metu vai
kų ligoninėje yra du vidaus 
ligai skyriai ir tuberkuliozi
nių meningitų skyrius. Ne
trukus ji bus dar išplėsta.

Ligoninė aprūpinta nau
jomis diagnostikomis bei 
gydymo priemonėmis. CA' 
daromos ir ausų, gerklęs, 
nosies operacijos.

Ligoninėje taip pat yra 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto pediatrijos bazė, 
ruošianti respublikai busi
muosius vaikų gydymo spe
cialistus. J

Redakcijos Atsakymai
. V. Padgalskui, Rumford, 
M. — Jūsų prašymo paten
kinti negalime.

Tūliems bendradarbiams.
— Dar kartą primename, 
kad, rašydami laikraščiui 
korespondencijas ar straips
nelius, rašytumėte ne pai
šeliu, o plunksna (kurie ne
varto j ate rašomosios maši
nėlės). Paišeliu rašytas 
raštas labai sunku mums 
įskaityti, o kai kada rĄ? ne
galima įskaityti. *

J. Petrui, Boston, Mass.-- 
Rašinį “Višta ir kiaušinis” 
gavome. Jį sunaudosime vė
liau. '
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Tiems, kurie turi noro ir talento 
kurti grožinę literatūrą

“Mes matome prarastą 
• *)•) rojij

Anuokart man teko per “Laisvę” kal
bėti apie H. Radausko eilėraščių rinki
nėlį — “Strėlė danguje”. Pacitavęs jo 
kelis, nors ir ne lietuvių kalba rašytus, 
eilėraščius, paaiškinau ir apie ką poetas 
per tuos eilėraštėlius kalba. Gi perskai
čius rimtesnius tame rink'inėlyj telpan- 

’ čius eilėraštėlius, už vieną iš jų, tenka 
pagirti autorių už jo atvirumą. ’ Pasi
skaitykite:

Mes girdim už tūkstančio mylių 
Kaip girgžda mūs kaimuose svirtys, 
Tr šitą melodiją tylią
Kartoja negęstančios širdys.
a/os matom per dūmus Europos 
Gimtųjų laukų vasarojų.
Mus šaukia sodybos ir triobos.
Mes matome prarastų rojų.

Ir mes ji matysim Kanadoj, 
Girdėsime pietų serenadoj, 
Aliaskoje, vėtrų riksme, 
Bombėjuj, Sidnėjuj, Granadoj, 
Ant žemės arba po žeme.

Matote. Jau čia poetas H. Radauskas 
ir save įsiskaitęs į rojaus prarastųjų 
skaičių, savo gabios plunksnos pagelba, 
išlieja po visą pasaulį išsimėčiusių dipu
kų sielos jausmus. Apverkia prarastąjį 
rojų — šiltas vieteles, paliktas Lietuvo
je.

Keista tik tas, kad virš pacituoto eilė
raštėlio autorius, atsidūręs už tūkstan
čių įmyliu nuo Lietuvos, mato gimtųjų 
laukų vasarojų, girdi kaimuose girgž
dančias svirtis, mato prarastąjį rojų, 
bet nemato tų, kurie tas svirtis girgždi
nu, kurie tą vasarojų savo .prakaito la
šais šlakstė. Juos šaukia grįžti Lietu
von, .^ik sodybos ir triobos — dvarų cen- 
treliai. Teisingai pasakyta.

Kad jie gyveno rojuj pilna to žodžio 
prasme, tai štai jums, per vieną dipukų 
radijo programą dažnai girdimi anų lai
kų rojaus gyventojų dainos žodžiai:

Ei, vyrai! užkimę ir pliekime!
Nes dabar tik laikas mums gyvent!
Kelkim taures ir ..dainuokime, 
Tad nebliks nė laiko mums pasent!

Tikrai taip!
Šiltose vietelėse tupintiems ir nuo 

kaimiečių pečių paskutiniu^, marškinius 
plėšiantiems valdininkams buvo tikras 
rojus, nes: “Dabar tik laikas mums gy
vent !”

Bet Lietuvos darbo žmoneliams buvo 
tikras pragaras. O kada rojuj gyvenan
tieji ūžė ir ui i o jo, tai pragare gyvenan
tieji spruko, kur tik galėjo pasprukti. 
Spruko net į tokius Pietų Amerikos pa
sviečius, kur, nors ir drugio krečiami, 
tikėjosi rasti geresnį blogą.

. Senas Vincas

ĮŽYMIAM POETUI ATMINTI
VILNIUS. Respublikos darbo žmonės 

pažymi įžymiojo lietuvių poeto A. Ba
ranausko —■. “Anykščių Šilelio” auto
riaus — 120-ąsias gimimo metines. Po
eto kūrinys “Anykščių šilelis” yra klasi
kinis lietuvių poezijos veikalas, kuriuo 
teisėtai didžiuojasi lietuvių literatūra.

Šis realistinis, liaudiškas, aukštai 
meistriškas kūrinys ugdo darbo žmonė
se savo liaudies, savo krašto ir gamtos 
meilę. Poemoje poetas išreiškė pažan
gias 'idėjas, kūrinį giliai persunkė liau
diškumu. Kūrinys atskleidžia lietuvių 
kalbos neišsenkamą turtingumą, Lietu

-vos gamtos grožį.
Tarybiniai žmonės aukštai vertina 

“Anykščių šilelį” ir kai kuriuos kitus 
poeto kūrinius. Pokario metais poema 
“Anykščių šilelis” yra išleistas keletą 
kartų, gražiai iliustruota ir dideliu tira- 
žm Šiuo metu ruošiamoje “Lietuvių

Amžiaus poezijos” antologijoje bus 
plačiai atstovaujamas A. Baranauskas, 
kaip vienas įžymiausiųjų to meto lietu
vių poetų.’

3 pu«l.—Laisvi (Liberty) -šeštad., kovo (March) 12, 1955

Kolektyve dailininkų 
paroda New Yorke Z"

25 dailininkai, kurių tarpe yra Ru
dolfas Baranikas su žmona May Ste
vens, dalyvauja paišybinės dailės paro
doje New Yorke.

Paroda atsidarė kovo 7 dieną ir baig
sis kovo 31 d. Ji vyksta Great Northern 
Kotelio salėje, 118 West 57th St., New 
Yorke. Penktadieniais paroda atdara 
nuo 12 v. iki 9:00 P. M., kitomis dieno- 
m'is — nuo 12 iki 5 P. M. Sekmadie
niais uždaryta.

Įėjimas nemokamas.
Dalyvauja sekami artistai-dai liniu

kai :
R. Baran ik 
Herman Bowden 
Robert Braun 
Monya Brown 
Ray Brown 
Abner Diamond 
Harvey Din ners tv in 
Dora Freund 
Jim Gellert 
Mervin Honig 
Mirriam Levine 
Stanley Levine 
Edward Melcarth

Alice Noel 
Paul Resika 
Alvin Sandler 
Rhoda Sherbell 
Harold Stevens 
May Stevens 
Ed Strickland 
Rena Richer Taub 
Charles White 
Walter Williams 
Saddie Van Veen 
Phil Bard

UKRAINOS VALSTYBINIO SIMFO
NINIO ORKESTRO GASTROLĖS 

LIETUVOJE
Į Lietuvą atvyko Ukrainos Valstybi

nio simfoninio orkestro kolektyvas.
Šis orkestras, organizuotas 1929 me

tais, išaugo i aukštai kvalifikuotą meni- 
nį kolektyvą ir dabar susideda maždaug 
iš 100 artistų. Ukrainos Valstybinis 
simfoninis orkestras nuolat papildomas 
jaunais talentingais muzikantais.

Orkestro meno vadovas ir vyriausia
sis dirigentas yra liaudies artistas, lau
reatas N. G. Rachlinas. Jo ilgametė mu- 
zikanto-atlikėjo veikla, dirigento ir pe
dagogo patyrimas pakelti orkestro meni
nį meistriškumą į aukštą lygį. Orkestro 
dirigentas Ukrainos' nusipelnęs meno 
veikėjas A. A. Simeonovas yra talentin
gas simfoninių kūrinių atlikėjas. Jo va
dovavimo dėka orkestras praturtino sa
vo repertuarą geriausiais rusų bei uk
rainiečių klasikos ir tarybinės muzikos 
kūriniais.

Per savo koncertus respublikoje—Vil
niuje ir Kaune orkestras atliks Čaikovs-. 
kio IV ir VI simfonijas, ukrainiečių 
kompozitorių kūrinius: Lysenkos—uver
tiūrą operai “Tarasas Bulba”, Kosenkos 
— koncertą frotepijonui su orkestru, 
Musorgsk'io, Gliero, Vagnerio kūrinius 
ir kt.

Koncertuose dalyvauja Ukrainos res
publikinės filharmonijos solistė V. Jal- 
kut (koloratūrinis sopranas), ir Ukrai
nos muzikantų atlikėjų konkurso laure
atas Rada Lysenko (fortepijonas).

Savo koncertinėje veikloje simfoninis 
orkestras užmezgė glaudų kūrybinį ben
dradarbiavimą su broliškųjų tarybinių 
respublikų kompozitoriais ir dirigen
tais. Kijeve buvo šiltai sutikti lietuvių 
tarybinių kompozitorių kūriniai, ku
riuos atliko orkestras, diriguojamas T. 
S.R.S. liaudies artisto B. Dvariono.

Orkestro darbe per visą jo gyvenimo 
laiką dalyvavo geriausieji Tarybų Są
jungos dirigentai ir įžymieji atlikėjai: 
K. Ivanovas, J. Mravinskis, A. Gaukas, 
K. Zanderling, D. Oistrachas, S. Richte- 
ris, E. Gilelsas, D. šafranas ir kiti.

Orkestras kasmet atlieka gastroles po 
broliškąsias respublikas..

7. Kr emeris

“Anykščių šilelį” į rusų kalbą išvertė 
įžymus tarybinis rusų poetas N. Ticho- - 
novas, ir to dėka šis kūrinys plačiai 
skaitomas įvairių tarybinių tautų skai
tytojų, kaip nepamirštamas lietuvių na
cionalinės literatūros kūrinys.

Praėjusių metų gale viename Vilniaus 
laikraštį tilpo jauno, bet gabaus, Lietu
vos rašytojo, Justino Matusevičiaus, 
straipsnis apie tuos, kurie turi noro ir 
talento kurti — eilėraščiais bei proza— 
grožinę literatūrą. Mes čia tą straipsnj 
paduodame mūsų skaitytojams, ypatin
gai tiems, kurie nori rašyti.—7?erZ.

Antrajame Lietuvos Tarybinių rašy
tojų suvažiavime buvo daug kalbėta jau
nųjų ugdymo klausimu. Tai — visiškai 
suprantama, nes kaip tik nuo jaunųjų 
auklėjimo priklauso mūsų literatūros 
pamainos išsiugdymas. O ją reikia ug
dyti, visų pirma, idėjiškai tvirtą ir už
sigrūdinusią, savito, originalaus meni
nio braižo, augančią kūrybos meistriš
kumo atžvilgiu. Pastaraisiais metais pa
sireiškė būrys jaunų draugų, kaip P. 
Širvys, A. Baltakis, R. Lankauskas, B. 
Mackevičius, K. Saja ir eilė kitų. Kiek
vienas naujas žurnalo numeris, kiekvie
na almanacho knyga džiugina jaunųjų 
autorių gausumu ir įvairumu.

Tam, kad atsirastų atsakom i ngumo 
* jausmas, kūrybinė mintis ir kūrybiniai 
ieškojimai, pradedantysis rašytojas turi 
užimti gyvenime jo aktyvaus dalyvio — 
piliečio ir šeimininko vietą. Man atro
do, kad mes, jaunieji, 'ilgą laiką blogai 
supratome vyresniųjų raginimą stebėti 
gyvenimą. Gyvenimą reikia ne stebėti, 
o jį kurti, reikia pagaliau pačiam gy
venti didelį, prasmingą ir sąmoningą 
tarybinės šalies piliečio gyvenimą. Ir 
čia niekad negalima "užmiršti, kad pir
moji jaunojo, rašytojo pareiga yra įsigy
ti tvirtą idėjinį-politinį pagrindą, be ku
rio negalima kalbėti ir apie meistišku- 
mo augimą, apie kūrybos turinio gilu
mą.

TURI DAINUOTI ŠIRDIS
Šaltas stebėjimas su užrašų knygute 

rankose baigiasi šaltais posmais toje 
pačioje užrašų knygutėje. Gyvenimą 
turi dainuoti ;širdis, protas, jį išreikšti 
tūri visa jauno autoriaus asmenybė, 
aistringas, aktyvus jo jausmas, įsikiši
mas i gyvenimą. Tuomet išnyks gyve
nimo atspindėjimas schemomis,* šablo
nais, išnyks negyvas įvykių ir žmonių 
fiksavimas. ,

Jau kuris laikas aktyviau reiškiasi 
jaunieji poetai. B. Mackevičiaus, V. Ru
doko, V. Giedros, V. Šulcaitės ir kitų ei
lėraščius dažnai sutinkam-e žurnalų ir 
laikraščių puslapiuose. Draugai dirba, 
vadinasi, yra ir rezultatai. Bet dėl negi
laus tikrovės pažinimo ir, pasakyčiau, 
paviršutiniškumo bei prisiskaitėliškumo 
jaunųjų poetų elėraščių dalis (nesakau 
visi) turi vieną bendrą ydą,— jie prade
dami rašyti ne iŠ to galo. Išeina, kad ne 
gyvenimo reiškinys, vaizdas duoda poe
tui temą ir idėją, bet, priešingai, sugal
votai gerai ir reikalingai temai, idėjai 
įrodyti parenkami vaizdai. Gerai, jeigu 
parenkami vaizdai organiškai suauga su 
tema. O būna taip, kad, paėmęs eilėraštį 
arba apsakymą gera ir reikalinga tema, 
iš karto matai jo griaučius — schemą, 
nuo pirmų eilučių žinai, kur' pasuks ir 
kaip baigs autorius.

Eidami dažnai mažiausio pasiprieši
nimo keliu, man atrodo, mes vis labiau 
nuskriaudžiame poetinį vaizdą, išvyda
mi jį iš poezijos, pakeisdami jį žodžių 
sriautu. Per daug žodžių ir per mažai 
meninio vaizdo ir minties yra kai ku
riuose V. Giedros, B. Mackevičiaus eilė
raščiuose.
VYRESNIŲJŲ DRAUGŲ PAGALBA

Mums ne kartą teko regėti, kaip jau
nas, gabus žmogus blyksteli keliais eilė
raščiai ar net rinkiniu ir staiga užgęs
ta. Tada mes paprastai sakome: “Tai 
buvo atsitiktinis literatūros s pakeleivis”
— ir nusiplauname rankas. Man atrodo, 
kad taip nerūpestingai elgtis su žmo
nėmis negalima. Negalima kalbėti apie 
jaunųjų rašytojų augimą apskritai. Rei
kia kalbėti apie kiekvieno jauno rašyto
jo augimą atskirai. O to m-es, jaunieji,
— ir poetai, ir prozaikai, ir kritikai — 
dažnai ir pasigendame to iš vyresniųjų 
draugų pusės.

Pavyzdžiui, prieš keletą metų neblo* 
gus eilėraščių rinkinius išleidę J. And
riuškevičius ir P. Keidošius. Kurį laiką 
jie buvo giriami recenzijose, straips
niuose, rašytojų pasisakymuos-e. O kai 
šie du poetai pamažu nutilo, apie tai 
niekas nekalbėjo, nesidomėjo, kokios to 
priežastys. Kuo, gi galima paaiškinti šį 
faktą? Pasklaidykime šių draugų rinki

nius. Juose pastebėsime tai, jog poetai 
ėjo į literatūrą ne iš gyvenimo, o dau
giau iš literatūros. Žinoma, ir literatū
ra dažnai pažadina jaunus rašytojus, 
ir teigiamai pažadina, ypač jeigu 
jie giliai supranta gyvenimą. Tačiau 
vien literatūriškai sugalvoti temą ir jos 
sprendimą — dar nereiškia parašyti ge
rą eilėraštį. Reikia imti ir temą, ir jos 
išsprendimą iš gyvenimo, ją išreikšti sa
vo braižu. Toks vienpusiškas kelias, 
mano manymu, ir sutrukdė ir trukdo 
kūrybiškai augti draugams.

TEMAS DIKTUOJA MŪSŲ 
z GYVENIMAS

Čia reikia prisiminti ir originalumo 
klausimą. Ne vien temose glūdi origina
lumo paslaptis. Temas rašytojui diktuo
ja mūsų gyvenimas, tarybinis žmogus, 
jo darbai ir jausmai. Žinoma, kiekvie
nas poetas turi labiau mėgstamų temų 
ratą, tačiau, kai jis suranda savitą, jam

(Tąsa 4—tame puslap.)

LMS News and Views
One of the staunchest LMS patriots are 

the Lithuanian Women’s Clubs. The la
dies are always engaged in raising fi
nances, and they’re the first to answer 
the call for help.

This month women all over the world 
are commemorating International Wo
men’s Day. Special programs are being 
arranged for this event.

Here in New York, on March 6, the 
Women’s Club sponsored a lecture and 
musicals. Dr. J. Boris of Boston re
turned for the event to lecture on va
rious phases of health.

The program was further enhanced by 
the songs of Suzanna Kaza and the Aido 
Chorus Womens’ Group. Mrs. Katherine 
Petrick was the chairman of the after
noon. She spoke briefly about the un
important role of women in the field of 
politics, business and the home.

In Chicago the Roseland Women’s 
Cultural Club had initiated a special an
niversary program too. They are stag
ing, March 13, a two-act play called 
“Women’s Progress.” It was translated 
from English by one of their club mem
bers.

For the musical part of their pro
gram, they’ll have the Roseland Aido 
Chorus and a couple of the younger en
tertainers, Phyllis Kwain, Linda and 
Donald Slench.

CHOPIN FESTIVAL
Frederick Chopin was one of Poland’s 

greatest music composers. Above all he 
was a true patriot of his country.

For these reasons the Poles pay hom
age to him and arrange special musical 
programs 'in his honor.

This year from January through May 
pianists from all over the world are 
coming into Poland to participate in 
this huge Festival and to try for the 
Chopin Prize and citations.

During this period, radio stationswill 
broadcast the concerts and the competi
tion records will also be made and dis
tributed. • • •
MOZART 200* YEAR ANNIVERSARY

Next year the world will celebrate the 
200th Anniversary of the birth of the 
great Vienesse composer, Wolfgang Mo
zart.

New York City is already a-buzz with 
planning and arranging a big celebra
tion. Many musical groups are already 
in rehersal. • • •

SEE “PRAŠVILPTA’ LAIMĖ” 
IN NEWARK

Falling in with all the festive celebra
tions this year is the quarterly-centenial 
of the Lithuanian Fraternal Order — 
the LDS.

Many lodges are celebrating this 
event by holding cultural events in their 
city. In Newark, this Sunday, the event 
is the presentation at the Ukrainian 
Hall, 57 Beacon St., of the new comedy 
“Prašvilpta Laimė”, and a musical pro
gram given by the N. Y.-N. J. quartette.

This will be the biggest cultural event 
in Newark this spring, and all local peo
ple will have the opportunity of seeing 
a really fine show and supporting their 
club. i

Philadelphia, Pa.
RUOŠIAMĖS PRIE ŠAUNAUS 

PARENGIMO
L.L.D. 10 kuopos susirinki

mas įvyko vasario 27 d., 3 vai. 
po pietų.. Narių susirinko gra
žus skaičius, ir kurie dar ne
buvo pasimokėję narintų 
duoklių už šiuos metus, šiame 
susirinkime pasimokėjo. Visi 
jie draugiškai dalyvavo pastų 
tarimuose. Išklausė pranešimą 
apie būsiantį parengimą ba- 
landžio 23 d., 7 :30 vai. vak. ...

Visi nariai patenkinti ir lau
kia tos dienos. Kaip jau žino
ma, bal. 23 d. įvyks labai šau* 
nūs koncertinis parengimas,— 
toks parengimas, kokio labai, 
labai seniai Philadelphija ne
buvo turėjusi. Bus suvaidinta 
scena iš operetės “Bailus Dak
taras,” bus grupė gerų, talen
tingų dainininkų. Juos išgirsti 
mums Philadelphijoje yra di
delė retenybė. Išgirsime ir pa
simatysime su šiais progra
mos pildytojais:

Suzanna Kazokyte 
Augustinu Iešmantą - 
Elena Brazauskiene • r: 
Nellie Ventiene
Mildred Stensler
Tadu Kask iaučiu m i
Pranu Balevičiumi (Bal- 

wood), pianistu
Jonu Grybu
Tad, kaip matote, tą dieną- 

bus didelės iškilmės. Išgirsite 
vaidinimą, solistus, duetus, 
kvartetus.

šis nepaprastas koncertas, 
įvyks Kuba Hall, 414 Green 
Street.

Nepamirškite ir ruoškitės 
dalyvauti.

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo L.M.S., kviečiau*, 
tis mūsų kuopą priklausyti/ 
Nutarėme priklausyti, pasini p- 
kedami $5 duoklių.

Tai matote, kad mūsų loš
toji kuopa šiek tiek veikia, 
Turime' vieną aldiėtį vardu. 
Julius, kuriam jau eina 7Š-tI 
.metaj. Jis pribūna į susirinki*- 
mus. Mums • smagu1 j į matyti.- ’ 
Na, o mes, kai kurie, daug 
jaunesni, bandome bėdavoti 
senatve. Taip nedarykime. Vi
si jau turi geroką metų kalną 
ant savo pečių, bet tai nereiš-F 
kia, kad būdami .sveiki, jau ’ 
turime gyvais pasilaidoti. Lan
kykime parengimus ir susirin
kimus. Pamirškime senatvę. Ji 
ateis ir nelaukta. Netaip grei
tai ateis, jeigu būsime veik
lūs. '

Bemokslė

New Haven, Conn.
Kaip LDS 16 kuopos sekre

torius, gavau keletą laiškų, 
kuriuose klausia, ar galima iš 
anksto užsisakyti tikietus .pa-, 
matymui komedijos “Prašvilp
ta Laimė,” kuri čia bus suvai
dinta kovo 27 d. Turiu pasa
kyti, kad mes New Havenę 
parengimuose kelių rūšių, ti- 
kietų nedarome, todėl ir tikie- 
tų iš anksto neparduodame. 
Visos salėje sėdynės yra vie
nos kainos. Kurie atvyksta 
anksčiau, tie gauna geresnes 
sėdynes. Todėl patariu visiems 
būti laiku, nes vaidinimas pra
sidės 2:30 po pietų.

• —“

Agota Bagdonienė sugrįžo 
iš atostogų, kurias praleido 
(keletą savaičių) Miami, FJa., 
pas savo dukrelę Mildred.

Reikėtų mums turėti pasita
rimus dėl LDS parengimų, nu
matomų vasarą. Juo greičiau, 
tuo geriau. Ką sakote?

Mildred Valinčius buvo su
sirgus, turėjo didelį šaltį. Da
bar jau sveiksta.

JSK.

Tokyo. — Keturios dienos- 
po to, kaip Ne vados dyku
moje Amerikoje buvo' pra
vestas didysis a t o m i n i-s, 
.sprogimas, ledijo aktyvie
kas sniegas krito Japonijo
je.
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Kam renkami parašai
, Pasaulinė Taikos Taryba 
išleido apeliaciją, po kuria 
bus renkami parašai. Kad 
kiekvienas aiškiau supras
tų, kam ta apeliacija, Ka
nados Taikos Kongresas

duoda paaiškinimą klausi
mų ir atsakymų formoj. 
Štai tas paaiškinimas:

Klausimas; Kam reika
linga ši apeliacija?

Atsakymas: Priežastis to

Tiems, kurie turi noro ir talento 
kurti grožinę literatūrą

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
būdingą priėjimą prie temos ir pagaliau 
jos išsprendimą, tada mes sakome, kad 
šis poetas originalus. Kiekvienas gyve
nimo reiškinys, būdamas dialektinėje 
sąvokoje su kitais reiškiniais, yra be. 
galo sudėtingas ir įvairiapusiškas. Va
dinasi, neišleidžiant iš akių individuali
zavimo ir tipizavimo klausimų, kiekvie
no reiškinio traktavimas literatūroje, 
ypač poezijoje, gali būti lygiai įvairus. 
Originalumas, mano manymu, prasideda 
ten, kur atsiranda sugebėjimas prieiti 
prie reiškinio savo individualiu kūrybi
niu pažiūriu, pastebėti ir pagauti detalę 

• ar vaizdą, leidžiantį daryti poetinį api
bendrinimą. O to mums, jauniems, daž
nai ir trūksta.

Šiuo metu daug kalbama apie lyrinį 
herojų. Tai ne kas kita, kaip mūsų 
epochos žmogus, jo mintys ir jausmai.. 
Tai naujas žmogus, gyvenąs didelį ir 
turtingą gyvenimą. Mes, jaunieji poe
tai, turime ypač stengtis pažinti savo 
epochos žmogų, jo plačią ir sudėtingą 
minčių ir jausmų skalę.

Aišku, kad lyrinis herojus didele da
limi yra ir pats poetas. Man atrodo, kad 
apie jaunojo rašytojo ugdymą ir reikia 
kalbėti kaip tik šia prasme, reikia kal
bėti apie jo, kaip žmogaus, kaip pilie
čio, augimą ir ugdymą. Juo platesnis, 
turtingesnis bus jauno autoriaus gyve- 

. nimas, jo minčių ir interesų ratas, tuo 
plačiau ir giliau kalbės jo herojus. Be 
rašytojo erudicijos, be jo kultūros nuo
latinio kėlimo negalima, man atrodo, 
kalbėti apie jo nuoseklaus kūrybinio 
meistriškumo augimo klausimą. Jaunas 
rašytojas, kuris galvoja, kad užtenka 
gabumų, kad bendras išsilavinimas yra 
.antraeilis dalykas, labai klysta. O kiek 
vis t’ik pradedančiųjų tarpe yra tokių 
draugų, kuriems šitoks galvojimas ir 
elgimasis labai pakenkia kūrybiniame 
darbe.

KADA RAŠYTOJAS PASENSTA?
Yra, pavyzdžiui, mūsų tarpe ir vadi

nami “pasenę jaunieji” arba — “amži
nai pradedantieji”. Sakoma, kad žmonės 
auga nevienodai, kad kai kam jaunystės 
įkarštis praeinąs, kad atsirandąs pasi
tenkinimas savo darbu. Rašytojas sensta 
tada, kada jis praranda veržlumo ir ieš
kojimų dvasią, kada jis, pilnas įsivaiz
duojamos didybės, nebedega, o vos-vos 
smilksta. Mes dažnai per anksti daro
mės profesionalais, pametame mokslą, 
darbą, o su tuo ir kuklumą — būtiną to
lesnio mūsų augimo sąlygą. M. Gorkis 
rašė: “Pradedančiųjų žiniai aš turiu pa
sakyti, kad šlovė — skystis drumstos 
spalvos, rūgštoko skonio ir kad didelia
me kiekyje silpnas galvas ji veikia blo
gai... Gerti ją reikia atsargiai, ne dau
giau kaip po vieną arbatinį šaukštelį į 
metus”. Tuo tarpu pasipūtimo kai ku
rių jaunųjų tarpe esame nemaža.

Be abejo, stipriausiai pasireiškia jau
nieji poetai. Bet jaunieji prozininkai ir
gi pasiekė laimėjimų. Reikia pažymėti 
R. Lankausko apysaką “Tolimajame 
plaukiojime”, Ą. Pociaus ir kitų, jau se
niau pasireiškusių draugų apsakymus. 
K. Saja, bendradarbiaudamas su Klai
pėdos dramos teatru, parašė pjesę “La
žybos”. Atskira knyga išeina R. Nare- 
čionio feljetonų rinkinys. Vis sėkmin
giau apybraižos žanre dirba J. Sadūnas 
ir kiti. Almanache “Jaunieji” įvedamas 
apybraižų ir poezijos vertimų skyrius. 
Tai, be abejo, prisidės prie jaunųjų apy- 
braižininkų ir vertėjų darbo suaktyvini
mo.

. **JĖGŲ ATSIRANDA BEDIRBANT

Nepaisant atskirų autorių ’laimėjimų, 
jaunųjų prozos pradėtis palyginti su 
poezija yra žymiai blogesnė. Man atro
do, kad sėkmingam jaunųjų prozininkų 
darbui trukdo visa eilė priežasčių. Vie
niems dėl jaunumo stokuoja gyvenimo 
gilaus pažinimo, didelio patyrimo, kiti 

' gi dar nesugeba vaizduoti gyvenimą, jį

kia: “Nekurios valdžios 
rengiasi atominiam karui. 
Jos bando įtikinti žmones, 
kad'toks karas neišvengia
mas. Naudojimas atomi
nių ginklų reikštų saužu- 
dystę.”

Klausimas: Kas išleido 
apeliaciją?

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintam Kainom ■

tik aprašinėja, nepajėgia charakterio ir 
siužeto pagalba daryti gilius apibendri
nimus. Tačiau ta'i jokiu būdu nereiškia, 
kad galima sėdėti sudėjus rankas, lauk
ti ateinant gyvenimo patyrimo ir meist
riškumo. Jėga atsiranda bedirbant.

Drauge reikia padaryti priekaištą ir 
vyresniesiems draugams bej kritikams, 
kurie nekreipia į prozą reikiamo dėme
sio. Esą poetų daugiau, jie stipresni, 
jais ir rūpinkimės. O kenčia nuo to tik 
bendras mūsų literatūros vystymo rei
kalas. Pradedančiojo rašytojo prozos kū
rinys turi susilaukti dėmesio lygiai kaip 
ir eilėraštis. Reikia padėti prozininkams 
spręsti svarbius meistriškumo klausi
mus.

KRITIKAI IR JŲ VAIDMUO
Kai kalbama api-e pradedančiuosius li

teratus, paprastai nejučiomis turima 
galvoje tik poetus ir prozaikus. Tuo tar
pu užmirštamas kitas gausokas ir jau 
pasireiškęs būrys tų, kurie praktikuo
jasi literatūrinėje kritikoje. Juk žymi 
dalis recenzijų ir straipsnių apie mūsų 
literatūrą priklauso kaip tik jaunųjų, 
dažnai visai neseniai pradėjusių rašyti 
draugų plunksnai. Dažnai teisingai 
skundžiamasi mūsų literatūrinės kriti
kos silpnumu, tuo tarpu jos kadrų ugdy
mu ir auginimu reikiamai nesirūpina
ma. Neretai į kritikus (o jų tarpe, kaip 
minėjome, žymi dalis jaunųjų) imama 
žiūrėti kaip į kažkokius trukdytojus, 
versti jiems ant galvos visų poezijos ir 
prozos trūkumų priežastis. Čia, mano 
manymu, pasireiškia tam tikras įnertiš- 
kumas, kai, dangstantis teisingai jau 
iškeltais kritikos trūkumais,- mėginama 
kartais ją urmu suniekinti. Šitokios 
nuotaikos persimeta kartais ir į jaunų
jų prozininkų ir poetų tarpą. Man at
rodo, kad reikia kovoti su tokiomis nuo
taikomis, kai j jaunuosius kritikus žiū
rima su nepasitikėjimu, tarytum bijant 
autoriteto pažeidimo. Tarp kritikų ir 
rašytojų turi būti draugiški, nuoširdūs 
santykiai. Be abejo, jaunieji kritikai 
dėl savo nepatyrimo padaro nemaža 
rimtų klaidų. Bet argi jų nedaro poe
tai, prozaikai? Pagaliau, negalima/lai
kyti normaliu 'ir to fakto, kad į kritiką 
Rašytojų sąjungoje neretai žiūrima kaip 
į antraeilį dalyką. Naudingi, pavyz
džiui, būtų tokie pasitarimai, kur vyres
nieji rašytojai papasakotų jauniesiems 
apie savo darbo patyrimą ir pan. Nema
ža naudos duoda jaunnesiems kritikams 
ir straipsniai, kuriuose vyresnieji rašy
tojai nagrinėja literatūros klausimus.x 
Bet norėtųsi, kad tie straipsniai būtų 
konkretesni. 

I

Šie metai mums, jauniesiems, — dide
lių pamokų metai. Lietuvių literatūros 
ir meno dekada Maskvoje, antrasis res
publikos rašytojų suvažiavimas, pasiren
gimas Visasąjunginiam tarybinių rašy
tojų suvažiavimui suaktyvino literatūri
nį gyvenimą, visu aštrumu iškėlė jaunų
jų rašytojų ugdymo klausimą. Mūsų bū
rys — gausus ir pajėgus.

Just: Marcinkevičius
g-ĮJ----------- _------------------------------------ "I. ■y' . ........................... I ... I .1 |J_ ............................................ ...
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Rengia LMS Antros ir trečios 
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Lietuviu Kitltūriniame Centre 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

4 pilsi. Laisve (Liberty) šeštad., kovo (March) 12, 1955

Atsakymas: Apeliaciją į 
viso pasaulio žmones priė
mė sausio 19 dieną 80 gar
sių žmonių, susirinkusių 
Vienoje praplėstam Pasau
linės Taikos Tarybos posė
džiui. Jie atvyko beveik-iš 
visų pasaulio šalių. Jie yra 
skirtingų religinių ir politi
nių įsitikinimų. Jų vardai 
žinomi milijonams žmonių 
iš jų darbų meno, mokslo, 
tikybos, literatūros ir kitų 
darbų. Nuo kanadiečių bu
vo Dr. James Endicott, ku
ris 24 metus buvo misijo- 
nierium Kinijoj ir žinomas 
už nesvyruojantį darbą už 
taiką per visą šaltojo karo 
laikotarpį.

Visi dalyvavusieji sutiko, 
kad pastojimas H-bomboms 
kelio yra išsigelbėjimo rei
kalas, ir jie kreipiasi į visų 
šalių moteris ir vyrus prisi
dėti prie jų balso pasira
šant po apeliacija.

KL: Kam vertas parašas 
ant gabalo popieriaus?

Ats.: Tiesa, vienas pa-1 
rasas nedaug ką reiškia..! 
Bet jei kiekvienas iš bilijo-; 
no žmonių padėtų savo pa-1 
rašą, tai būtų galingiausias 
išreiškimas visuomenės opi
nijos, koks kada buvo.

Penki šimtai milijonų 
žmonių 11950 metais pasira
šė po Stokholmo Apeliacija 
— todėl atominės bombos j 
nebuvo naudojamos Korė- ■ 
joj. Šeši šimtai milijonų i 
žmonių 1951 metais pasira
šė po Taikos Pakto petici
ja už didžiųjų jėgų pasi-1 
tarimą — ir du karai po to | 
buvo sulaikyti per pasita- | 
rimus.

Dabar klausimas sukasi 
apie išsigelbėjimą nuo pra
žūties, o visuomenės opini- į 
jos pasireiškimas prasideda 
nuo vieno asihens. Šimtai 
milijonų žmonių kartu gali 
pradėti tokį grandinį reak
cijos pasauliniuose reika
luose, kad didžiosios jėgos 
bus priverstos numesti bom
bas, kurių visi neapkenčia, 
kurių mažai kas pageidau
ja. Tai demokratija veiki
me už gyvybę.

Kl.: Ką jūs turite min
tyje sakydami “nekurtos 
vyriausybės?

Ats.: Nesvarbu, kurios 
Vyriausybės tam ruošiasi, 
jos turėtų sustoti.

Visi gal negalės sutikti, 
kas yra atsakomingas, bet 
visi gali sutikti, kad tas ne
turėtų įvykti.

Visi, kas nori gyventi, ga
li pasirašyti, nežiūrint pa
žiūrų Skirtumo, kas link to, 
kas rengiasi pirmas pa-liuo- 
suoti atominį karą.

KL; Ar tas nesusilpnins 
mūsų pusės prieš “kitą pu
sę”?

Ats.: Ši apeliacija sklei
džiama ir pasirašoma viso
se šalyse.

KL: Ką reiškia, “Jie ban
do įtikinti žmones, būk tas į 
neišvengiama?”

Ats.: Pavyzdžiui, buvo 
tam tikrų argumentų NA
TO rateliuose, kas turėtų 
nuspręsti, kada ir kur nou- 
doti atominius ginklus, ge
nerolai ar vyriausybės ? Tas 
daleidžia, kad visi sutinka, 
kad yra legalu pradėti nau
doti, tik lieka nuspręsti, kas 
turi įjungti jungtuką.

Taipgi laikraščiai pilni 
kalbų, kaip žmonės gali ap
sisaugoti nuo didesnių ir 
mirtingesnių ginklų, kurie 
raportuojami beveik kas
dien. (Vienintelė apsauga, 
tai sunaikinintas tų ginklų 
visur.)

KL: Kodėl neuždrausti 
karo? Ar tai ne karas ti
kroji problema?

Ats.: Mūsų siekis jau ne 
karas. Karas, kuris yra 
planuojamas, yra atominis 
karas, prieš kurį praėjusis 
karas išrūdytų, vaikų žaidi-

mu. Jei visos didelės bom
bos bus panaikintos, karas 
bus neįmanomas. Kiekvie
na esanti H-bomba yra grū
mojimas taikai. Pagunda 
smogti pirnla yra labai di- 
delė.*’Visuomet gali atsiras
ti koks kvailys, kuris gali 
netekti proto.

Jei visuomenės opinija 
pasireikš gana tvirtai už 
panaikinimą A ir H bom
bų, tarptautinis įsitempi
mas žymiai sumažės ir tuo
met bus galima susitarti. 
Tuo tarpu, kaip galima bū
ti prieš karą ir tuoml pat 
sykiu norėti, kad didžiosios 
jėgos palaikytų tuos baisius 
ginklus?

KL: Ar nebijos jie nau
doti H-bombos? Tokiu bū
du, ar nėra jos už taiką?

Ats.: Labai teisingai, mū
sų užsienio reikalų minis
tras taip mano.

Aktualiai, tai sena idėja, 
iškylanti su kiekvieno nau
jo ginklo išradimu, bet vi
suomet buvo klaidinga. Tu
rint tam tikrą supratimą, 
yra didesnė baimė, negu H. 
bomba — tai baimė netekti
tariamo patogumo nesmo
gus pirma. Kiekvieno gin
klo įstatymas atitinka ir H- 
bombai: visos ginklavimosi 
lenktynės veda prie karo; 
juo daugiau sprogstamosios 
galios yra, tuo didesnis ka
ro išsiveržimo pavojus. Vi
suomenės opinija turi- pra
lenkti ginklavimosi didini
mą.

KL: Kokia nauda? Wall 
Street nusistatę,s naudoti 
bombas. Ką galima pada
ryti su tokiais, kaip Mc
Carthy ir Knowiand?

Ats.: Du bilijonai žmo
nių, kovoją už savo gyvybę, 
gali būti galingesni už bile 
saują žmįonių, kurie rengia
si prie mirties. Tie, kurie 
rengiasi prie atominio karo, 
turi būti įspėti, kad nesi
rengtų.

KL: Ka,s gali priversti 
“komunistus” atsižadėti sa-, 
vo bombų? Jie sunaikins Į 
mus. !

Ats.: Reta šeima Tarybų 
Sąjungoj, Kinijoj ar Rytų 
Europoj, kuri nėra nusto
jus savo narių kare. Ši ape-‘ 
liacija taipgi skleidžiama ir 
tose šalyse. Pasirašydami, 
tie žmonės kels balsą sykiu 
su mumis už išsigelbėjimą.

KL: Aš nenoriu atominių 
bombų, bet aš nesutinku su 
Kanados Taikos Kongresu. 
Ką aš galiu daryti?

Ats.: Jūsų parašas užgi
na 84 žodžius kalbamos 
apeliacijos. Jums nėra rei
kalo sutikti su organizacija. 
Jūsų vardas nebus įtrauk
tas į kokį nors sąrašą. Dar 
daugiau. Jūs galite rinkti 
aprašus neprigulmingai, ar 
imtis kokio kito veikimo.

Kada parašai bus suskai
tyti, bus paskelbta viešai 
tik kiek žmonių pasirašė. 
Tada vyriausybė matys, ka-, 
me stovi visuomenė. ■

(Iš “L. B.”)

Worcester, Mass
Linksminkimės ir džiauki

mės sulaukę mielo pavasarė
lio, kuris jau čia pat. Nors šio
mis dienomis dar gana šalta, 
šlapia, įpykęs vėjas sniego 
gniūžtėmis tau svaido į akis, 
veidą, bet būkime tikri, kad 
už dienelės kitos ir jo jau ne
bebus nei dūko... Motina sau
lutė parodys savo galybę ir 
sniegas upeliais nutekės į jū
ras plačiausias.

O mes, visi lietuviai, atgiju
sių iš ' po žiaurios žiemužės 
paukštelių giesmininkų lydi
mi, trauksime į Aido Choro 
koncertą dainų-dainelių pasi
klausyti.

Aido Choro koncertas, va
dovybėje Jono Dirvelio, įvyks 
kovo 27-tą, 2 vai., Endicott St.

S—Jurgis

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta •
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė A utim as Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina (
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, Waina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c. •

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

APYSAKOS, j
Kelias į Laimę <

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės’irttrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis >
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad 'būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

\

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.' J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

LAISVE 'V
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
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Rockford, III
i Šis tas iš Rockfordo 

padangės

Čia Lietuvos “laisvintojai” 
rengė kermošių, vasario 20 d., 
linkt pinigus iš lengvatikių.

Pagal pranešimą, sumulki- 
nimas buvo nemažas, nes iš 
nedaug publikos, giriasi su
rinkę virš $500.

“Naujienų” num. 19 žval
gas bėdavoja, kad klubo sale 
nebuvo pilna: “daug trūkę pa
žystamų veidų, bet jų aukos 
bus su malonumu priimtos vė
liau”, postringuoja žvalgas.

Tokių sumulkintų ar bus, 
kad neštų savo dolerius? Ga
na aišku. Jei bankiete dalyva
vo tik 50 asmenų, o kai pro
gramas prasidėjo, giriasi, bu
vo apie 300.

Kalbėtojas buvo iš Chicagos 
Dr. P. Daužvardis. Paklausyti 
suėjo apie 300 žmonių. Bet 
kur jie buvo laike bankieto, 
kada ponai valgė ir gėrė? Ne
gi vaikštinėjo koridoriais, tuš
čiais viduriais?

G era j, kad žvalgas n e pra
žiopsojo didesnę svarbą pra
nešti, sako:

—Tą pačią dieną kunigas 
Anupras Baradauskas atlaikė 
pamaldas už žuvusius Sibire 
ir savo krašte lietuvius. Pa
maldos vyko lietuvių senelių 
prieglaudos k o p 1 y t ė 1 ė j e.

Kodėl ne lietuvių parapijos 
bažnyčioje ? Tokia priežastis 
būtų svarbu žinoti. Vietinės 
parapijos lietuvis kun. Keikus 
neprisideda prie tokio mulki
nimo savo parapijonų.

Kam žvalgas tas pamaldas 
įkišo į tą kermošių, labai pai
nu suprasti. Juk jie j maldas 
netiki. Jeigu tikėtų, jie sugy
ventų su vietiniu kunigu, ku
ris jiems kartą ir ant visados 
pasakė:

—Jus renkat pinigus norin

Jj)NAS BILIŪNAS (

Laimės žiburys
(Pabaiga)

Iš pavirtusių akmenimis žmonių kūnų 
aplink senąjį kalną pasidarė kitas kal
nas, kurio viršūnė kaskart vis labiau ir 

‘ labiau artinosi į žiburį. Paskesniosioms 
drąsuolių minioms vis lengviau buvo lip
ti... Bet ne vieni jau metai aukų ir pa
sišventimo praėjo, o dėl to nė vienas da 
iš lipančiųjų nepriėjo kalno viršūnės, 
nepalytėjo stebuklingojo žiburio. Apy
linkės gyventojai tai svajotojais ir be
pročiais juos vadino, tai gailėdami jų 
verkė; nemaža ir tokių buvo, kurie 
iš jų tik juokės ir tyčiojos, ir džiaugės, 
kad jie žūsta.

Bet štai vieną gražią pavasario dieną 
nesuskaitoma drąsuolių minia — jauni
kaičių ir merginų,’ vaikų ir suaugusių 
vyrų, išblyškusių ‘ir nuvargusių — vėl 
priėjo prie kalno. Visų jų akyse švietė 
viltis ir drąsa, meilė ir noras aukotis. 
Suriko visi galingu balsu ir, kaip suki- 
frkių jūrų bangos, puolė prie kalno. Iš 
visų pusių šmėklos baidomi ir persekio
jami, lipo ir lipo jie akmenimis aukštyn, 
visą kelią išklodami naujais savo kritu
siųjų draugų kūnais. Juo aukštyn, juo 
retyn ėjo jų skaičius. Šitai tik saujelė 
beliko. Bet jau visai visai nebetoli vir- 

. šūnės. Nebegirdėjo jie šmėklų kauki
mo, nebematė jų biaurių veidų; jų bliz
gančios akys įbestos buvo žiburin ir ne
begalėjo nuo jo atsitraukti: juk tat bu- 

’ Vo jų vargingos kelionės galas, tat žmo
nių laimė jų akyse stovėjo...

’ 5 Da du, trys draugai krito, ir likusieji 
prilipo viršūnę... Sušuko linksmu galin
gu pergalėjimo balsu, ir visi, kaip vie- 

. nas, nutvėrė savo rankomis žiburį. Vi- 
/ si ak‘ies mirksniu pavirto akmenimis...

Ir rados stebuklas! Visos šmėklos 
pražuvo, o paliestas žiburys subirėjo į 

t nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie, 
'■ kaip krintančios iš dąngaus žvaigždės, 
£ nusileido nuo kalno žemyn, nušviesda- 

ug>s'>isą apylinkę. Tos apylinkės žmo- 
? nes staiga pajuto savo laukuose, namuo- 
įĮ se ir pirkiose ypatingą malonią šviesą, 
i savo širdyse ir galvose — neapsakomą 
4 ramumą. Akies mirksniu sutrupėjo ne- 

/ laisvės pančiai, išnyko tarp žmonių nea- 5 pusi'.—Laisve (Liberty)-Šestad., kovo (March) 12, 1955

tiems orlaiviais pasivažinėti. 
Tik dievas gali išlaisvinti Lie
tuvą, — liepė melsti dievo.

Tarp lietuvių vidujiniai rei
kalai galės būti geri, nes ap
sireiškia sumanumas, kas rem
tina, o kas ne. Apie tai turės 
pamatyt lietuviškas naujai pa- 
subudavojęs namą klubas.

Kol kas ten šeimininkauja 
keli Lietuvos “vaduotojai.” 
Pradėjo skerspainiuoti prieš 
pirmeiviškas draugijas. Tai 
gali pakenkti lietuviškam klu
bui.

Pirmeiviškos draugijos turi 
Draugijų Sąryšį nekenkti vie
ni kitiem su parengimais. Pa- 

laisvinto- 
pradėjo 

sulindo į

rengia
Tarybi

sivadinę Lietuvos “ 
jais” Jiarybininkai 
kenkti, ale nesisekė, 
skylę.

L. D. K. V. Draugija 
bankietą bal. 17-tą.
įlinkai reikalaujaLDKV Draw- 
gijos parengimą sustabdyti. 
Pirmininkas atsakė, kad tų 
baikų nebus. Suminėta draugi
ja priguli prie Draugijų Są
ryšio — užregistruota puren

tų, kurie girnas, ir nepaisys
ardo vienybę.

LDK V Draugijos
anksto pardavinėja,

kiek valgio reikės prirengti
Rep.

ti kietus iš 
kad žino

1,

DETROIT, MICH.
BUS ŠAUNUS BANJCIETAS

Bankietą rengia Detroitie- 
čių Moterų Pažangos Klubas 
ir L.L.D. 52 kuopa. Įvyks ko
vo 13 d. šiais metais. Prasidės 
5:30 vai. vak. Bus duota ska
ni vakarienė. Tai bus atžymė
simas L.L.D. 40 metų sukak
ties. Įžanga: iš .anksto per
kant tikietą, tik $1.25, o prie 
durų $1.50. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

(Pasaka)
pykanta ir visokios skriaudos ir neteisy
bės; visi pasijuto >esą lygūs ir laimingi, 
visi gerbė artimą ir jo teises. Atsirado 
tarp žmonių laimė...

Pamatę save ir kitus taip atsimainiu
sius, atspėjo žmonės ir tos atmainos 
priežastį. Atsiminė stebuklingąjį žibu
rį, ir visi, kaip vienas, bėgo prie iškeik
tojo kalno pasižiūrėtų. Bet susirinkusios 
žmonių minios žiburio jau neberado. Net 
senojo kalno nebesimatė; visas jis ap
linkui, nuo apačios ligi pačiai viršūnei, 
buvo apsiaubtas akmenimis. Visa dabar 
žmonės suprato ir su pagarba nulenkė 
savo galvas žemyn: tat buvo jų išgany
tojų kūnai, kurie, patys numirdami, 
jiems atnešė laimę...

Ir nuo tos dienos keikiamasai seniau 
kalnas buvo pramintas garbės ir laimės 
vieta; nuo tos dienos jis tapo istoriškuo
ju žmonių gyvenimo paminklu. Dabar 
gyventojai ne tik nuo jo nebebėgo, kaip 
nuo ligos ir maro, bet eidami pro šalį, 
su pagarba ir meile lenkė žemyn savo 
galvas, atsimindami žuvusiuosius šalies 
išvaduotojus. Iškilmingai šventė kas
met žmonės išvadavimo dieną, kaip did
žiausią visos šalies šventę. Tą • dieną 
rinkosi jie prie kalno, apsitaisę gra
žiausiais rūbais. Žaliais ant galvų vai
nikais ėjo jaunos merginos; puikiausius 
žolynus nešėsi rankose gerbiamos mote
rys ;' aukštai iškeltos vėliavos plevėsavo 
tvirtuose jaunikaičių ir vyrų delnuose; 
o pirma visų puikiausiais vežimais bal
tai apsitaisę važiavo nekalti vaikai... Vi
si buvo linksmi ir laimingi.

'Prisiartinę prie kalno ir apsiautę jį 
aplinkui, dainavo jie laisvės ir laimės 
dainas, barstė ant kalno žolynus, dėjo 
vainikus, garbindami žuvusiuosius 'išva
duotojus. Visą dieną griežė linksma 
muzika.

Ir tą šventę taisė kas metai; kas me
tai garbino savo laisvės ir laimės dieną. 
Pražuvusiųjų drąsuolių vardai buvo įra
šyti istorijos knygon aukso raidėmis, o 
jų gyvenimo ir darbų paskesniųjų žmo
nių eilios mokės, kaip poterių ir kate
kizmo... Ir visi buvo laimingi...
1905. IV. 15. - , '

BALTIMORE, MD.

MIRUS

Adomui Petr a usku i

Mes reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai
Marei (Deltuvaitei), trims dukterims, sūnui, 1
jų šeimoms ir visiems kitiems giminėms.

K. ir 0. Yuškauska;i- J. Kasparavičius
J. ir 0. Deltuvai J. ir F. Deltuvai
F. ir J. Pivariūnai M. ir P. Kučinskai
K. V. Lopattai V. ir E. Stankevičiai

■ P. ir M. Sčiukai P. ir K. Kupriūnai
1 V. ir I. Deltuvai Prieteliai iš Penn.
■ M. Seimis P. ir 0. Paserskai

Iš ruošos dainų šventei 
Tarybų Lietuvoje

Rašo J. Grigalavičius

V1LN1US. -- Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba ir Lietuvos 
KP Centro Komitetas, siekda
mi dar labiau pakelti naciona
linę lietuvių liaudies kultūrą, 
priėmė nutarimą šiais metais 
suruošti masinę respublikinę 
dainų šventę ryšium su Tary
bų Lietuvos 15-osiomis meti
nėmis. Tai paskatino saviveik
lininkų mases siekti naujų kū
rybinių laimėjimų.

Vykdant šį nutarimą, jau 
atlikta nemaža praktinio dar
bo ruošiantis respublikinei dai
nos ir liaudies šokio šventei. 
Paruoštas ir išsiuntinėtas j ra
jonus respublikines dainų 
šventės repertuaras, organi
zuota visa eilė kursinių prie
monių, seminarų saviveiklinin
kų vadovams, organizuotas 
platus respublikinis ęhorve- 

džių ir liaudies instrumentų 
ansamblių vadovų pasitari
mas. Masiškai gaminama kąn- 
klė bei skudučiai, o tąip pat 
tautiniai drabužiai dainų šven
tei. Vykdoma visa eilė kitų 
svarbių priemonių, skirtų res
publikinei dainų šventei pa
ruošti.

Tačiau šis atliktas ir atlie
kamas darbas, galima sakyti, 
yra tik didelio darbo pradžią. 
Paruošimo dainų šventei pa
grindą sudaro žmonės, meni
nės saviveiklos kolektyvai. Nuo 
jų tinkamo pasiruošimo labiau
siai priklausys respublikinės 
dainų šventės masiškumas ir 
jos idėjinis-meninis lygis.

Ruošiantis dainų šventei, 
ypačiai masiškai reikia išvys
tyti rheninę saviveiklą kolū
kiuose, tarybiniuose ūkiuose, 
mašinų-traktorių stotyse, įmo
nėse bei įstaigose ir mokyklo-

n ■

•-a jonų 
Organi- 
liaudies 

jie mokosi dai-

Eilėje respublikos
1 jau kai kas nuveikta, 
zuojami nauji chorai, 
šokių rateliai, 

i nų ^šventės repertuarą. Ratelių

daromos

kolekty-

j vadovai kelia savo kvalifika
ciją bei dalinasi darbo paty
rimu nuolat rengiamuose ra
joniniuose seminaruose ir pa
sitarimuose. Neblogai ruošiasi 
dainų šventei Šeduvos rajono 
kultūros namai. Jaukiai, gra
žiai sutvarkytose patai pose re
guliariai renkasi repeticijoms 
kultūros namų choras, vado
vaujamas meno Vadovo Urbo
navičiaus. Dažnai 
jungtinės repeticijos su kitais 
meninės saviveiklos 
vais. Teigiamai tenka pažymė
ti Marijampolės rajono, kur 
pastaruoju metu susikūrė eilė 
kolūkinių chorų, kurie mokosi 
dainų šventės repertuarą. Gy
vina savo darbą Alytaus, Pas
valio ir kai kurių kitų rajonų, 
o taip pat Kauno miesto savi
veiklininkai. Tai rodo; jog 
partiniai ir tarybiniai organai, 
o taip pat dainų šventes orga
nizavimo komisijos reikiamai 
įvertina tokią svarbią darbo 
žmonių auklėjimo priemonę, 
kokia yra meninė, saviveikla. .

Dainų šventei ruošiasi daug 
meninės saviveiklos kolektyvų 
visuose ręspublikos rajonuose. 
Tačiau ruošimasis dainų šven
tei dar ne visur įgavo platų 
užmojį. Daug kur meilinės sa
viveiklos rateliai, chorai dar 
yra apleidę darbą. Vis dar lė
tai kuriami nauji meninės sa
viveiklos kolektyvai, ypač kol
ūkiuose ir įmonėse.

Hartford, Conn.
'■ LDS 79 kuopa rengia žaisrhių pa- 
rę 13 d. kovo, Namo Bendrovės Sve
tainėje, 157 Hungerford St. Prasi
dės 2 vai. ir bus iki 9 vakarė. Kai
nuos tik $1 už valgį, o gerti nusi
pirks, kiek kas norės. Draugija 
kviečia narius įr visus lietuvius, ši 
draugija yra pašalpinė: šelpia na
rius ligoje ir moka pomirtinę, tai 
reikalinga paremti. Visi nariai atei
kite ir savo draugus atsiveskite.

Kviečia komitetas,

Kaip rašyti savo Kongresmanui
Neseniai išleistame biulete-j kaip piliečio ir kaip taksų ruo

nyje “You and Your Congress” 
JAV Chamber of Commerce 
pateikia labai naudingos me
džiagos, ir duoda patarimų ei
liniam piliečiui apie dalykus, 
apie kuriuos mažai jis težino.

Pagal Chamber of Commerce, 
Amerikos Kongresas yra svar
biausias įstatymus darantis 
kūnas. Jūsų kongresmanai ir 
senatoriai yra Jūsų atstovai 
šioje svarbioje asemblėjoje. 
Jūsų balsai juos išrinko. Jūs 
mokate jų algas. Ir per juos 
galite pareikšti savo nuomones 
bėgančiais reikalais. Jūsų pa
galba jiems yra reikalinga, ir 
jos pageidauja, kada turi bal
suoti už įstatymą. \

Ką Kongresas daro, liečia 
netik jus asmeniškai, bet ir jū
sų tautą. Jūsų atsakomybė,

Minersville, Pa.
Jau buvo rašyta Laisvėje ke 

lių draugų apie A. Kazokevi 
čių ir apie jo tragedišką mir 
tį, bet ir aš norėčiau ištarti ke 
lis žodžius.

čium
1928

velioniu A. Kaz-okcvi- i i man teko susipažinti j 
metais, kada jis atvažia- j 
Minersville iš' Detroito, j

Michigan, čia gyvenant, mes j 
susidraugavom kaip tikriausi I 
broliai. Kas subatą ar nedčlią, . 
laj jau mos abudu drauge su- i 
ėję praleisdavom laiką. O tan
kiai jis atvažiuodavo pas ma
ne ir išsiveždavo kur pas idč- ■ 
jos draugus paviešėti. O jei į 
iie, tai, pasiėmę alaus, kelioli- į 
ką draugų ir draugių vykstam i 
į girią ir keliam pikniką, žiū
rėk, jau velionis Antanas sa
ko : “Na, kažin kad mes su- ; 
mestame po kelis centus mūsų į 
mylimai Laisvei paremti!” Jo į 
sumanymas geras ir. mes su- ! 
metam kelis dolerius Laisvei, i 
Taigi A. Kazokeviqius buvo 
Laisvės skaitytojas ir rėmėjas, j 
Taipgi jis Laisvę užrašė ir ke
lioms skaitytojoms.

A. Kazokevičius 
Minersville 10 metų 
.juo buvau geria u sis 
o paskiau išsikėlė į 
ir tenai aš pas jį nuvažiuoda
vau kas metai .ant vakacijų. 
Jis gyveno drauge su velioniu 
Petru jo broliu. Jie visi buvo- 
iabai pavyzdingi žmonės ypa
tingai Onutė.

Nuvažiuodavom į pamarį, 
Kur Antanas turėjo
ir ten pažuvaudavom ir pasi- 
maudydavom. Taigi 
A. Kazokevičium teko 
gauti virš 20 metų, niekad aš 
.jo negaliu pamiršti.Gaila, kad 
jį patiko tokia nelaiminga mir
tis! Darbuvo gana drūtas vy
ras, ir dar būtų galėjęs gyven
ti dar daug metų.

Lai tau, drauge, būna leng
va šios šalelės žemelė ilsėtis 
amžinai! Bet mes tavęs ilgai 
negalėsime užmiršti.

V. Ramanauskas

išgyveno 
ir aš su 
draugas,

N e war ką

namuką

ni an su 
drau-

Philadelphia, Pa
CIO UNIJA LAIMĖJO

kurią, su- 
bosai.

keletu atvejų
Auto Workers 
darbininkus lai-

Budd Red Lion kompanijos 
įmonė šiame mieste yra viena 
iš stambiausių. Per il£ą laiką 
įmonėje veikė taip vadinama 
“Budd Field Employes Inde
pendent Union, 
prantama, kontroliavo 
Praeityje net 
CIO United 
unija bandė 
mėti savo pusėn, bet tos pa- 
stankos buvo veltui.- Tik da
bar kova tapo laimėta. Tai 
parodė pravesti National La
bor Relations Board priežiū
roje balsavimai.

Balsai pasidalino sekamai: 
Už automobilistų CIO uniją 
paduota 2,803 balsai, o užmi
nėtą kompanijos uniją —-.1,- 
049. Trisdešimt penki balsavo 
prieš visas unijas. »

Tai reiškia, kad nuo dabar 
įioje dirbtuvėj-- 
atstovaus' CIO 
unija. Manoma, kad 
darbininkams geriau 
ginti savo reikalus. 

Rep.

darbininkus 
automobilistų 

dabar 
seksis

kėtojo, reikalauja daugiau, ne
gu tik balsuoti.

Susipažinkite su savo atsto
vais Kongrese, prie kurių ko
mitetų jie priklauso, kokios yra 
jų nuomonės dėl svarbios legis- 
lacijos. Sekite laikraščius su
žinoti, kaip jūsų atstovai bal
suoja. 

f

Jeigu jus interesuoja mažes
ni taksai, imigracija, natūrali
zacija ir pan. dalykai, kai tik 
byliai, liečiantieji šiuos daly
kus, būna įnešti Kongresan, 
pareiškite savo nuomones kon-» 
gresmanui ar senatoriui. Ka
da eina prie balsavimo, gali 
būti pervėlu. Po biliaus įneši
mo, jis pasiunčiamas tam tik
ram komitetui. Jeigu jūsų at
stovai yra nariai to komiteto, 
siųskite jiems savo nusistaty
mus. Kai eina prie balsavimo,

k3 

SO. BOSTON, MASS
VAKARIENE

So. Bostono Moterų Ratelis rengia draugišką 
vakarienę gaspadinių pagerbimui, subatos va
kare, kovo (March) 19, ant 318 Broadway.

Pradžia 7 vai. vakare. Visus kviečiame,

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Ok

Andriaus Skripkos komedija

Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

Kovo-March 12. 7:30 P. M
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark. N. J
Kovo-March 13, 3:30 P. M

Ukrainiečių saleje, 57 Beacon St.

Montello, Mass

Kovo-March 26. 7:30 P. M
Liet Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

WORCESTER, MASS 

Balandžio-April 24, 3 P. M 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.

Gegužės-May 1, 4:30 P. M
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St,

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

jūsų laiškas gali daug padėti.
Laiškų rašytojai turėtų pri. 

silaikyti paprasto mandagumo.
Laiškai Kongreso nariams 

turi būti adresuoti sekamai:
The Honorable (vardą) 
House of Rephesentatives 
Washington, D. C.

Senatoriams —
The Honorable (vardą)
US Senate
Washington, D. C.

Common Council

Washingtonas. — Vieti
nis “Star” sako, kad visi, 
kurie buvo nuteisti remian
tis Matusowo liudijimais, 
turėtų būti išleisti iš kalė
jimo.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Rengimo Kontisija
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NewYorko^^^Zlnlof Tyrinės valstijos 
duotus kontraktus

G u bern atoriaus U a rrimano

TARP LIETUVIŲ
Pas Queens gyventojus Sta

sį ir Oną Titanius svečiavosi 
josios brolis ir broliene, Vin
cas ir Ona Žilinskai iš Penn- 
sylvanijos. Atrėžė brookly me
čiams gerą linkėjimu nuo bu
vusiu Richmond Hill gyvento
ji; V. ir O Globičių. Pasakojo, 
kad jie ten gražiai Įsikūrę. Gi 
Globičienė žymiai atstiprėjusi, 
nežiūrint darbo, kurio ji Įde
da daug savo nau jai gyvenvie
tei gražinti.

“Prašvilpto j i laime.” ta ne
paprastai linksma komedija, 
šį šeštadienį ir sekmadieni 

• “švilpaus*” Pennsy Ivani.jo jo ir 
New Jersey. Linkėtina, kad tu 
miestu gyventojai neprašvilp
tų tokią retai pasitaikančią 
puikią progą.

Philadelphijoje, 414 Green 
St., vaidins kovo 12-tos vaka
ro 7:30.

Nevvarke, 57 Beacon St., 
vaidins kovo 13 popietį, 3:30.

Teatrininkai, kaip kad ir 
dailininkai, paaukoja daug va
landą ir daug iškaščiu kol pil
nutinai susimoki na veikalą ar 
dainą. Reikia daug praktikų, 
į jas kelionių. Nuvežimas i ki
tus miestus irgi nėra piknikas, 
tenka kelionėse pavargti, apie 

i tai rūpintis. Kelione su parei
ga visiškai skirtingai veikia 
žmogų nuo kelionių tik šiaip 
sau pasi važ i n ė j i m 11 i.

“Prašvilptos laimūs” vai
dintojų grupelėje vienai akto
rei šeštadieniai ir sekmadie
niai yra darbo dienomis. Ta
čiau ji yra taip pasiryžusi, kad 
tas nesustabdo jos nuo patar
navimo visuomenei.

Mažiausia, ką mes galime 
padaryti, tai visi lankyti tas 
pramogas, kur mūsų meninin
kai teikia mums programas.

Sugrįžusi iš Floridos aidiete

Misevičienė parvežė gražių lin
kėjimų Aidui nuo buvusių cho
ristų ir nuo daugelio kitų bu
vusių newyorkieciu. Jie džiau
giasi, didžiuojasi, kad jų cho
ras netik gyvas, bet ir veiklus, 
tebežengia pirmyn.

Kompozitorius Balevičius ne
seniai gavo nuo savo sesutės 
laišką. Jinai klausė:—ar dar 
\ is ten dalyvau ji su tais lietu- 
vias ?

—Ką atsakėte? — norėjo
me žinoti.

—Jai parašiau, jog daly
vauju ir dalyvausiu dėl to, 
kad gerbiu savo tėvelius, ku
rie buvo nuoširdūs lietuviai.

Taip, žavingoji jo mums su
kurta muzika iškalbesnė už 
granitą. ž. R.

SERGA
Frank Dobilas randasi Evan

gelical Deconess ligoninėje, 
627 Chauncey St., Brooklyne. 
Ten jau būna apie savaitė lai
ko, laukia operacijos, kurios 
tikisi kovo 14-tą ar vėliau.

Lankyti jį galima kas dieną 
nuo 2-4 po pietų ir 6-8 vaka
ro. Randasi pirmame aukšte, 1 
kambarys 114.

Linkimi* laimingai pergyven
ti operaciją ir greit pasveikti.

A. M.

Smerkia republikonus, 
kad siaurina švietimą
, New Yorko Mokytojų Uni

ja su apgaila ir stipria kritika 
pasitiko faktą, kad Valstijos 
Seimelio republikonai nukapo
jo paskyras švietimui.

Mokytojai ypačiai kritikavo 
už tai, kad Seimelis atmetė 
gubernatoriaus I larrimano 
prašymą paskirti $3,500,000 
nesukalbančių angliškai kla
sėms. Sako, jog nedavimas to
kios pagalbos atima progą 
jiems lygiai su kitais mokytis.

Mokytojai taipgi smerkė re
publikonus už atėmimą. $1,- 
000,000 nuo dieninių vaikams 
priežiūros centrų. Gubernato
rius buvo reikalavęs palaikyti 
tokius centrus.

Pati mokytojų unija buvo 
reikalavusi 4 0 milijonų dole
rių specialių paskyrų N. Y. 
miesto švietimo reikalams, 
priedams prie reguliariai ski
riamųjų. Taipgi reikalavo 
$3,000,000 palaikymui dieni
nių vaikams prižiūros centrų.

Kaltina pardavime 
falšyvą laisniy

Areštuoti 3 jaimi vyrai (vie
nas iš Jamaica ),\įtarti parda
vinėjime f ai šyvų auto vairuoti 
leidimų. Juos pirkdavo nega
lintieji gauti, ar praradusieji 
gautus leidimus. Jau buvę iš
pardavę apie 100, imant po 
$25 už vieną.

Fal šyvieji laisniai atrodą 
taip gerai padaryti, kad sun
ku atskirti nuo tikrųjų.

Nuteistas už traukimą 
jaunuolių Į blogą

Brooklynietis Aniellio Cac- 
cio, 31 metų, nuteistas 20 me
tų, o gal ir iki mirties kalėji- 
man. Ji kaltino, kad jis jau
nuolius verbavo apiplėšimams 
ir žmogžudystėms.

Tokia pat bausmė paskirta 
ir vyriausiam jo mokiniui Wil
lard Ryder, 21 m. Nuteistas 
kaip dalyvis apiplėšimo gre- 
serninko Carl Levine .jo Įstai
goje, Brooklyne. Užmušimu 
Lėvino jie buvo laimėję $50.

Kitas tos pačios grupės da
lyvis, Joseph Stier, 20 metų, 
nuteistas 10 iki 20 metų, o 
dar vienam pabaudą skirs vė
liau.

Nauja pergalė prieš 
diskriminaciją

New Yorke United Trans
World ir American Airlines 
pirmu kartu tų linijų gyveni
me pasamdė pirmuosius pen
kis negrus dirbti keleiviams 
rezervacijų užrašyme. Lig šiol 
tiktai baltieji buvo samdomi 
tam darbui.

Tam specialiai darbavosi or
ganizacijos už lygias teises ir 
progas visiems.
“PASISKOLINTAS RAIDAS”

Flush inge 16 metų jaunuo
lis bus teisiamas kaip auto 
vagis. Pasigrobtu auto važiuo
damas jis atsimušė j medi. Ta
čiau pajėgė parvykti namo, 
bet apalpo nuo sužeidimo. Li
goninėje jis sakėsi, kad jį su
mušė 4 jaunuoliai.

Mergaitės nakvojo 
svetur iš baimės

New Yorke buvo kilusi nau
ja mergaičių pagrobimo bai
mė, kai dvi 9 ir 10 metų am
žiaus sesutės neparėjo namo. 
Joms neparėjus namo vaka
rienės, motina rūpinosi. Palau
kusi iki 10 vakaro, motina 
kreipėsi i policiją. Trylikai 
valstijų paduotas signalas ste
bėti to amžiaus mergaites. Po 
miestą prasidėjo ieškojimas.

Jas atrado sekamą dieną, 
į už dviejų blokų nuo namų.

Visa bėda prasidėjo, kai 
jos apsižiūrėjo pavėlavusios 
pareiti namo vakarienės. Bi
jodamos bausmės, nuėjo pas 
draugę. Pačios, pasigamino va
karienę ir ten atsigulė. Jų 
drauges motina parėjo iš dar- . 
bo po pusiaunakčio. Pamačiu
si svetimus vaikus miegant, 
nusprendė nebudinti. Tik iš
aušus prikėlė ir liepė eifi na
mo. Tačiau jos nėjo namo 
dėl tos pačios baimės, slapstė-

administracija žada tyrinėti 
buvusios republikonų adminis
tracijos išduotus visokius vie
šųjų darbų kontraktus. Yra 
Įtarimų, kad tūli iš jų nepa
prastai daug kainavę valstijai. 
Taigi, tirs del ko jie tiek kai
navo.

Laivakroviai grįš 
j federaciją

New Yorke Įvykusiame ne
priklausomos International 
Longsh orėm e n ’s A ssoci ati on 
šios srities vadovybės susirin
kime vienbalsiai nutarta jung
tis su AFL unija. Jungtis su 
International Brotherhood of 
Teamsters, kuri savo darbo rū
šimi yra artimiausia laivakro- 

I viams. Ar eilinių narių spren
dimas taip pat bus vienbalsis, 
parodys busimieji lokalų su
sirinkimai.

Tarimas paliečia distrikto 
apie 60,000 narių. Pasiūlymą 
susirinkimui oficialiai pateikė 
teamsterių unijos vice-prezi- 
dentas James Hoffa ir vietinio 
lokalo 282 prezidentas John 
O’Rourke.

Gyvybes paslaptys
Kas norėtų jas žinoti? Per 

tūkstančius metų žmonija to 
ieškojo. Ištisos gentkartes tam 
atsakymo maldavo pas gerus 
ir piktus dievaičius, vienok at
sakymo taip ir nesulaukė iki 
žmonijai pagalbon atėjo moks
las.

Ar viskas jau žinoma da
bar? Mokslininkai sako, jog 
dar daug teks kęsti kančių iki 
žmonija da.sigaus i tolimiau
sias paslapčių gelmes. Tačiau, 
jeigu ^pasinaudotume tuo vis
kuo, kas jau atidengta, gyven
tume daug laimingiau, negu 
gyvename.

Kovo 20-tos popieti Liberty 
Auditorijos Brown Room ivyk-

Reikalauja pagerinti 
portorikiečią mokymą

Miestinė švietimo taryba ža
da reikalauti, kad miesto val
džia pakeltų davinį ispaniškai 
kalbančiųjų mokykloms, ne
žiūrint,- kad republikonų kon
troliuojamas Valstijos Seime
lis tam tikslui paskyrų New 
Yorko miesto valdžiai nedavė.

Viršininkai sako, kad da
bartinėmis paskyromis toms 
mokykloms tenka tiktai po 
$75 metams per mokinį. Jei 
duotų reikalaujamąjį naują 
priedą, mokyklos gautų po 
$136 metanas.

Nužudė kitą gembleri
New Yorke savo mašinoje 

ant gatvės atrastas nušautas 
Roy McGregor, 27 m. Polici
ja sako, kad jis turėjo ryšių 
su gembleriais, kur karas už 
kostumerius, už galią ir už 
pelnus niekada nesibaigia. Į 
tokį gyvenimą buvęs įtrauk
tas tebebūdamas vaiku.

Pakeista gaisragesiams tra- 
fjko taisyklė, kuri reikalavo 
sugrįžtančius nuo gaisro susto
ti prie raudonų šviesų. Dabar 
gaisragesius turi praleisti vi
sur.

Long Islande veikianti Five 
Towns ir Rockaway religinė 
taryba pasmerkė legalizuotą 
bingo. Kreipėsi į Nassau ir 
Queens atstovus Valstijos Sei
melyje, kad veiktų prieš lega
lizavimą.

DR. A. L. GRAUBART
OPTOMETRIST 
Dabar randasi

139 Locust Hill Ave., 
(kamp. Ashburton Ave.) 

Yonkers, N. Y.
Išegzaminuojame akis, 

Pritaikome akinius.
Pirm., Treč., Penkt. 10-1 ir 5-8.

i šeštadieniais 10-5.
YOnkers 3-9456
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NEW YORK
MALE and FEMALE

NAMO APŽICRRTOJAS—APSKRI

TIEMS METAMS (Bungalow Colį 
ny), Abelnai mokantys pataisymu?,- 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedęs arba pavienys (tik be 
vaikų). Blaivas, biskj padirbi prie 
sodo darbo. Turi turėti gerus pa
liudijimus. Rašykite angliškai: 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

HELP WANTED-MALE

MEN. 22-54. Mechanically in
clined. Int. in perm, job and more 
money now. Jobs with real opp. 
created by incr. volume in produc
tion. We are leading mfrs, in the 
electrical Industry and offer renu- 
meration on percentage sharing. 
Car essential. WH. 9-7781. 10-4 P. 
M. Ask for Harry or Loo.

(44-50)

REAL ESTATE

DEMESIO, HANDYMEN! 
PARKWAY GARDENS

5 rūmų bungalow ir dalinai baigtas 
attic room. 40x15 plotas. Moderni
nė virtuvė, tile maudynė. Nuo sienos 
iki sienai divonai, aliejaus šiluma. 
Parkwood, MI. 2-4612

(48-50)

839 ESSEX ST., BROOKLYF^, 
2 šeimų, 5 rūmų, tuščias, ^itomati- 
nis centrinis šildymas, švari kaimy
nystė, puikiausiose sąlygose. $9,500.

• POWELL
76 Beaver St., N. Y. C. BO. 9-1560

(49-50)

DĖMESIUI DIDELES ŠEIMOS!
Parduoda savininkas, Neptune Park, 
New Rochelle. 3 aukštų 9 rūmų na
mas, 3 miegrūmiai, 4 vonios, foyer, 
dideli priešakiniai porčiai, maži 
porči'ii iš užpakalio. Ant didelio lo
to. 2 karam garadžius. Arti para
pijinės mokyklos ir bažnyčios. 
$24,000. Pamatymas pagal sutarti.

Tol. NE. 6-5918
(49-52)

DĖMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO
JAU UŽIMTINAS, 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose^ 
arti mokyklų, bažnyčių ir transpor- 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutari j Kreipki
tės tik rimtai norinti pirkti.

Tel. BE. 7-6809
(49-55)

Koncertas
Po programos Užkandžiai

Rengia Laisvės bendrovės direktoriai, pasilinksminimui ir pavaišinimui ap
švietus rėmėjų. Nepaprastai gražus koncertas ’ir geri valgiai, — įžangos 
nėra — nemokamai. Tai bus pradžia vajaus sukelti Laisvei $10,0()()sfondo.

A

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Prašome įsitėmyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos

Sekmadienio Balandžio
Popietį. 3 vai. ąj Apiril. 1955

Programoje dalyvauja:
VIETINIS AIDO CHORAS

Vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi Aido Choro Vyrų ir Moterų 
chorai dalyvaus programoje

New York ir New Jersey Kvartetas
Mildred Stensler, Tadas KaskiauČius, 

Elena Brazauskienė ir Jonas Grybas <

ŽYMŪS SOLISTAI:

SUZANNA KAZOKYTe
Dramatiškas Sopranas

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Baritonas

Frank Balevičius
Koncerto Akompanista’s

Labai laukiame svečių iš artimosios New Jersey apylinkės. Pats gražiau
sias oras pasivažinėti ir pamatyti gražų koncertą. Dargi be įžangos, ir po 
koncerto būsite pavaišinti skaniais užkandžiais. Atvažiuokite kuo skaitlin
giausiai. Lauksime malonaus pasimatymo.
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Si koridoriuose tų pačių namų, 
'kuriuose nakvojo.

Kailiasiuviai vis 
tebevykdo derybas

Kailiasiuvių Unijos Jungti
nė Taryba narių susirinkimui 
pranešė; jog derybos su sam- 

I dytojais tebevykdomos. Sakė, 
|jog bosai sutinka duoti unijai 
šiokias tokias koncesijas. Ki
tais žodžiais, dar yra vilties 
susiderėti.

Taryba Įgalinta derybas 
vykdyti. '

Tarpe nuolaidų yra sutiki
mas pakelti minimum 20 pro- 

i centų. Minimum yra keli laips- 
I niai. Aukščiausias, kailių su- 
kirpėjams, siekia iki $75 Sa
nai kritikuoja, kad Brooklyno 
vaitei. Taipgi žada griežčiau 
prisilaikyti išmokėjimų už 8 
šventadienius. Mokestys už 
šventadienius , pas kailiasiu- 

Įvius, kaip ir pas tūlus kitus 
siuvėjus, prasiista iš siuvėjų 
jaukų dėl nedarbo pirm tų 
švenčių.

GINČAI Už GATVIŲ 
PAGRINDO KAINAS

Kilo ginčas tarp Brooklyno 
demokratų ir Queens republi
konų valdininkų. Republiko- 
gatvėms grįsti neperkamas 
Queens gamintas asfaltas ir 
cementas. Sako, kad jis daug 
pigesnis. Gi Brooklyno demo
kratai atkerta, jog Brooklyne 
daromasis asfaltas ir cemen
tas kokybe galima skaityti 
auksu, o Queens — tiktai si
dabru.

Brooklyno šapos gavo 
j militarišky darby
i Todd Shipyards divizija 
skelbia, kad šioje srityje esan
čioms šapoms gavo militariškų 

i darbų. Paskiausias kontrak- 
1 tas yra už '$89,864; Kiti—ma- 
| Žiūkai,

siančioje prelekcijoje “gyvy
bės paslaptys mokslo švieso
je” ir busi aiškinama kai kas 
apie tas paslaptis, kurios jau 
atidengtos. Pradžia 3 vai. Įė
jimas nemokamas. Teiks kai 
ką ir iš meno srities. Kviečia 
visus. Komisija

Valdiniai taksų inspektoriai 
Įsakyti patikrinti taksų, mokė
jimą tų 300 policistų, kurie 
buvo minėti sąryšyje su Gmss 
gemblerystės byla.

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Plrąiyn Stilius 

Matykite

Large Selections — Many Colors
BROADLOOM O MILL
REMNANTS GI ENDS

Quality Mdse.
Savings Up To $19.95

$095 
. ^UP

Remnant sizes sufficient for 
Halls, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG CO.
12 E. 175th St. . Bronx

TR. 8-9217

HOMEFIELD —labai dailus, 7įjo
tai kai statytas, Old Colonial, ug
niavietė, 2 miegrūmiai, didelis gara
džius, aluminum storm langai ir 
screens. Arti visko. $16,500.

PETEER ODOMIROK
299 Saw Mill River Rd., 

Tel. YO. 8-2468
(49-52

For Rent

IŠNUOMAVIMAI
5 kambariai, visi šviesūs. Apšil

domi ir karštas vanduo. Turite tu
rėti nuosava šaldytuvą. Pageidauja
mi ramūs, viduramžiai žmonės. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis telefonu: APplegate 7-4154

(48-50)

POLDI EISELT 
e

“Visko Reikalingo Moteriškei” 
Korsetai, brazyrai, pirštines, 

bliuskutės, kojines, suknelės etc.
1616 Second Avenue

(Tarpe 85th ir 86th Streets)
REgent 4-2214

AR M A
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer 
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 

Dvi Air Conditioned Koplyčios 
24 valandų patarnavimas 

6806 Flushing Ave., Maspeth 
DA. 6-1658

MRS. LYNN 
Karakterio Analizuotoja 

ir 
Patarėja

Pataria del biznio, ženyboje ir 
kitais gyvenimo reikalais. Aš galiu 
ir pagelbėsiu jums išrišt i jūsų gy
venimo problemas. Nereikalinga 
sutarties pasimatymui. Kreipki
tės 9 A. M. iki 9 P. M. ,
1851 Broadway, N. Y. C. Rrn. 103 
Pirmos durys nuo Globi* teatro

! MADAME LOUISE į 
IPlonlnimo Salionas £

Del Sveikatos ir Grožio
Plonlnimas

Hydrotherapy, Garo kabinetai,^ 
Ii švediški Medlkaliai Masažai | 

j Dabar po 865 West End Ave. £
(arti 77th St.). f:

t Saukite Trafalgar 7-8615
^/'Z'ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZŽZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZ?:

ANGLIŠKAI
Mokiname su nuostabiu pasise

kimu Į trumpą laiką
Privatinės Lekcijos $1.75 

Kasdien 9 A. M. iki 9 P. M.
Blanche Fisher

104 West 40th St., N. Y. C.

PIANO LEKCIJOS
KLASIKAI

Jūsų Namuose
Per Juilliard ir Europoje lavintą 

mokytoją.
Tel. NE. 9-1560

i

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius

91-20 87th Avė., kam p. 92nd St. 
Jackson Heights 

HAvemeycr 6-8700

MATTHEW AJ:
151 VI S ::

H (BUYAUSKAS) «’

:: laidotuvių ; •
: : direktorius ::

:: 426 Lafayette St. ■ •
• • Newark, 5, N. J. r

MArket 2-5172
L R
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Jelkės džiūrei 
trūksta kandidatą >

Praėjusį trečiadienį rinki- 
mas teismui džiūrimanų tapo 
pertrauktas iki ateinančio pir
madienio. Priežastis: išsibaigė 
visi 225 pašauktieji “mėlynie
ji” kandidatai, o džiūrimanų 
teturėjo tik 11. Iš naujai pa
šauktųjų dar turės išrinkti 1 
džiūrimaną ir 2 alternatus.

Tarpe jau išrinktųjų yra 3 
moterys.

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
• ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Planuoja į subways 
Įdėti TV akis

Miestinis Transit Authority, 
sakoma, veda derybas su Ra
dio Korporacija įvedimui j 
miesto subways ,,televizinių 
akių.” Jos “pamatytų” ir tam, 
kam reikia, parodytų, sla
vėse dedasi. Sako, kad hloljtt- 
du sustabdytų daug prasikal
timų nespėjus juos papildyti 
ir sugautų prasikaltėlius.

i

6 pus!.—Laisvo (Liberty)-šeštad., kovo (March) 12, 1955




