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KRISLAI
Žiemos sportas 
Pavojus medžiams 
Harrimano logika 
Juokai ir “juokai“

Rašo A. Šilėnas

Cortinoje (Italijoje) vyks
tančioje žiemos sporto olimpi
adoje sportinihkų iš Lietuvos, 
jodos, nėra. Lietuva šiaurės 
kraštas, kraštas, kur, palygi
namai. žiema ilga, sniego 
daug. Atrodytų, kad Lietu
voje žiemom sportas turėtų 
būti populiarus.

Jis toks ir yra—vis daugiau 
Lietuvos jaunimo eina slidinė
ti, o čiuožimas ant ledo tai 
jau senas Lietuvoje' sportas.

Bet olimpiadoje lietuviu 
sportininkų nėra, nes Lietuvos 
žemės paviršius nelabai tinka
mas vystyti tas sporto šakas, 

•ios toje olimpiadoje uži- 
ą pirmąsias vietas. Slidinė

jimui reikalingi aukštesni kal
nai, negu Lietuvos kalvos, 
reikalingi statesni šlaitai.

Bet Lietuva pasauliniu mas
tu pasižymi eilėje sporto ša
kų, kurios randa savo vietas 
vasaros olimpiadose: futbole, 
bokse, krepšiasvydyje.

Beje, Lietuvoje dabar Šal
ta, sako Amerikos žinių agen
tūros ir pranešimai iš Vilniaus 
—net 40 žemiau zero.

Lietuvos žmonės prie šalčių 
pripratę — jie žino, kaip ap
sirengti, jų namai taip statyti, 
kad tokiuose šalčiuose visvien 
palaikyti šilumą.

Tik vieną nelaimę tokie šal
viai gali atnešti: gali sušalti 
.lismedžiai.

Maskvoje anądien apsi
vedė negrų pora, amerikie
čiai, “Porgy & Bess” operinės 
trupės nariai. Ceremonijos 
įvyko rusti baptistų bažnyčio
je, o į vestuves apsilankė 
Amerikos ambasadorius Boh- 
lenas.

O kaip, jeigu negrų porelė 
būtų vedusi Londone ar Pa- 
lyžiuje — ar tenykščiai Ame
rikos ambasadoriai būtų ap
silankę9 Man atrodo, kad 
ne. Bohlenas apsilankė diplo
matiniais sumetimais: kad pa
rodyti Sovietų žmonėms, jog 
Amerikoje nėra rasizmo. Ne
tiesioginiu aplinkiniu keliu 
Sovietų Įtaka veikia net prieš 
rasinę segregaciją amerikie
čiuose !

New Yorko gubernatorius 
*Tarrimanas paskutiniu laiku 
*dbai daug kalba apie reikalą 
“nugalėti skurdą,” “panaikin
ti nedateklius,” “kelti žmonių 
gerbūvi.“

Tai vis. puikūs užsimojimai. 
' Tik apgailėtina, kad tie užsi

mojimai nesiderina su bendra 
Ilarrimano programa. Jis sto
ja už kuo platesnį ginklavi
mą, už šaltojo karo tęsimą. 
Kuomet didžioji mūsų biudže
to dalis eina ginklams, apie 
kovą prieš skurdą negali bū
ti kalbos. Tie du dalykai į 
viens kitą veikia.
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4 Mūsų pažangiojoje visuos 
menėje jau įsisąmoninta, kad

BULGANINAS VĖL ATSIKREIPĖ LAIŠKU Į EISENHOWER!t
P

Trumanas sako, kad nedora
daryti spa n c 
verst ji tapti

Nej(v Yorkas. — Eks-pre- 
zideę/tas Trumanas, guber
natorius Harrimanas, sena
torius Kefauveris ir Leh- 
manas ir eilė kitų aukštų 
demokratų vadų dalyvavo 
savo partijos fondo sukėli
mo bankete.

Trumanas pasakė vyriau
sią kalbą. Jis sakė, kad 
spaudimas, kuri republiko- 
nai daro ant Eisenhowerio, 
kad kandidatuotų, yra ne
doras ir beširdiškas žings
nis. Republikonai, sakė jis, 
puikiai žino, kad be Eisen
howerio jie ' neturi mažiau
sio šanso laimėti. Tad jie 
visai nepaisą jo asmeniškų 
norų ir sveikatos ir jį spau
džia kandidatuoti.

(Daktarai, kurie šią sa-

Konfliktas sprendžiamas

1 i m ą ant Ike, 
k a n d i d a t u
vaitę egzaminavo Eisen- 
howeri, išnešė diagnozą, 
kad dar peranksti sakyti, 
ar jis gali kandidatuoti.)

Trumanas sakė, kad de
mokratai negali nedisku- 
suoti užsienio politikos 
klausimų priešrinkiminėje 
kampanijoje, kaip to pra
šo Eisenhoweris. • Iš ‘dvi- 
partinės politikos” visvien 
nieko neliko, sakė jis.

Bet Trumanas sakė, kad 
jam patinka Eisenhowerio 
duotas Bulganinui atsaky
mas.

Stevensonas, kuris da
bar randasi Californijoje, 
irgi išsireiškė, kad Eisen
howerio atsakymas buvo 
geras.
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Pranešimas ĮL

Jis ragino prezidentą dar 
kartą persvarstyt siūlymą

Sovietu žūklės ekspertuI 1-^' TVT '

grupė atvyks Norvegijon
Oslo. — Nesusipratimas 

tarp Norvegijos ir Tarybų 
Sąjungos dėl žvejybos tei
sių greitu laiku bus išriš
tas. Taip pasakė Norvegi
jos užsienio reikalų minis
tras Lange ir tarybinis am
basadorius Arkadievas. Jie 
turėjo ilgoką draugišką pa
sikalbėjimą ir nutarė, kad 
konfliktas yra tik nesusi
pratimas.

Jie taipgi susitarė, kad 
tarybinė žvejybos ekspertų 
delegacija atvyktų Norve- 
gijon, kad tartis su norve
gų žūklės pareigūnais. De
legacija susidarys iš 13 as
menų ir jos priešakyje sto
vės žūklės ministras A. Iš- 
kovas.

Abi pusės pabrėžia, kad 
incidentai,- per kuriuos ke
li tarybiniai lavai buvo su
imti, neturi politinės reikš
mės. Sovietai pripažįsta, 
kad kai kur įvyko klaidos ir 
jų laivai buvo perarti Nor
vegijos kranto. : '

juokai prieš rasines ar tauti
nes mažumas, kokie “nekalti“ 
jie bebūtų, yra kenksmingi, 
nes galutinėje išvadoje jie 
visvien kelia rasistinius jaus
mus, tikriausiai nekelia anti- 
rasizmo.

Taigi — tokių juokų (apie1 
negrus, žydus, airius) pas 
mus viešumoje retai girdima.

Bet vieno dalyko, kuris tiek 
pat kenksmingas, mes neatsi
kratomi “juokų“ apie mote
ris. Gaila, kad net kaiį kurie 
sąmoningi draugai negati to 
įpročio atsikratyti. Toks “ju- 
Jnoras“ momentui sukelia 
juoko, bet palieka publikoje 
nemalonų prieskonį.

Iškasuokime tokį neva ju-1 
morą!

Miami, Fla. — Čia atos
togaujantis G. M. prezi
dentas Curtice iškėlė, kad 
ta kompanija 1955. metais 
turėjo daugiau kaip bilijo
ną dolerių pelno: $1,189,- 
000,000. Tas pelnas po tak
sų sumokėjimo, yra grynas.

Montgomery, Ala. —Jau
ni negrai dieną ir naktį sto
vi sargyboje prie NAACP 
vadų namų, kad neleisti ra
sistams juos bombarduoti. 
Jau dviejų Montgomery 
negrų vadų namai buvo 
rasistų užpulti.

i

Paskutiniai
pranešimai

Washingtonas. — Prem
jeras Edenas kalbėjo Se
nato ir Atstovų buto bend
ram posėdžiui.» t

Paryžius..— Alžyre fran- 
cūziški kolonistai demon
stravo prieš naująjį prem
jerą Mollet, kuris ten at
vyks sekančią savaite. Jie 
šaukė, kad jis yra “išdavi
kas,” kuris perdaug nusi
leis arabams. Policija ban
dė demonstrantus išsklai
dyti, bet pati būdama jiems 
draugiška, juos traktavo 
švelniai — ne taip, kaip 
traktuoja arabiškus nacio
nalistus.

Nicosia. — Derybos tarp 
britų ir kipriečių naciona
listų vado arkivyskupo Ma
karios pasibaigė be rezulta
tų — nacionalistai tęs ko
vą prieš britiškus okupan-i 
tus.

Visuomenei
Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas pada

rė tris labai rinitus tarimus, kuriuos įvykinti pave
dė Bendrovės direktorių tarybai su ko-operacija pla
čiosios visuomenės. Tie trys svarbūs tarimai yra:

1-mas, dėti pastangas išleisti Laisvę dienraščiu 
1956 metais.

2ras, užtikrinimui dienraščio išleidimo sukelti va
sarini fondą iš $15.000.

3-čias, su pirma diena rugpjūčio, š. m., pakelti 
Laisvės prenumeratą $2.00.

1956 metų pradžia finansiniai buvo truputį links
mesnė, negu pernai, tadgi tas duoda vilties tęst dien
raščio išleidimą. Tačiau užtikrinimas šių žygių glū
di visuomenės valioje.

Diskusuojant dienraščio leidimo klausimą spaudo
je, lokalinėse skaitytojų sueigose ir pačiame Bendro
vės dalininkų suvažiavime, visur dauguma pasisakė 
už išlaikymą dienraščio. Todėl suvažiavimas, norė
damas patenkinti daugumos norą, nutarė tęsti išlei
dimą dienraščio. .

i

Bet suvažiavimas savo rezoliucijoje ir direktorių 
taryba šiame pranešime, labai rimtai pabrėžia tą 
faktą, jog dienraščio išlaikymas su kiekvienais me
tais daugiau kainuoja, nes viskas brangsta. Todėl, 
ir buvo nutarta, kad šiemet vasarinį fondą reikia 
sukelti iš $15,000, atsparai prieš kainų kilimą, prieš 
vis labiau plintančią infliaciją.

Fondo paskelbimo dalyką ir dienraščio prenume
ratos pakėlimo laiką išspręsti suvažiavimas pavedė 
Bendrovės direktorių tarybai. Taigi, laiko netrug- 
dant, direktorių taryba nutarė jr šiuomi paskelbia, 
kad $15,000 vasarinis fondas šiemet prasidės su 
15-ta diena balandžio (April) ir tęsis per tris mėne
sius iki liepos (July) 15-tos dienos. Dienraščio Lais
vės kaina (prenumerata) bus pakelta $2 metams su 
rugpjūčio 1-ma diena. Tuo būdu Laisvės prenumera
ta vietoje dabartinės $8.00, bus metams $10.00.

Suvažiavimas taipgi užgyrė Laisvės Prietelių klu
bų organizavimo reikalą ir nutarė, kad metinė klu
bo narystės duoklė būtų tik $25.00. Nes suvažiavi
mo dalyvių noras yra sutraukti į klubus kuo dau
giausia apšvietą branginančių žmonių ir išvystyti 
tuos klubus į dienraščio finansinės apsaugos ir pla
tinimo aparatus. Laisvės Prietelių metinė duoklė $25 
bus įskaitoma i $15,000 fondo sąskaitą. Kuo daugiau 
narių įstos į klubus, tuo sparčiau augs ir fondas.

Aukščiau, nurodytų nutarimų ivykinimui, su giliu 
nuoširdumu kviečiame į talka visą apšvieta bran
ginančiąja visuomenę. Isitėmykime kuo aiškiausiai, 
kad Laisvė eis dienraščiu tik tada, kai visi ir visur 
stosime’ į darbą šių nutarimų ivykinimui.

Gavimas Laisvei naujų skaitytojų, į laiką atsinau
jinimas užsibaigusių prenumeratų, įstojimas į Lais
vės Prietelių Klubą, paaukojimas i $15,000,fondą ir 
ruošimas pramogų Laisvės paramai yra pagrindinės 
priemonės dienraščio išlaikymui. I *

Leiskite priminti, kad Laisvės prieteliais yra visi, 
kurie tik bent kokia parama prisideda prie išlaiky
mo dienraščio. Gerai žinome, kad ne visi išgali į- 
stoti į klubą ir užsimokėti $25 metinę, duoklę. Prie- 
teliu yra ne tik klubietis, bet ir tas, kuris prenu
meruoja Laisvę ir kiek išgalėdamas paaukoja jos 
išlaikymui. Prietelių Klubo narys yra tas pagrindi
nis kolumnas-piliorius. kuris didesnę dalį finansin- 
nės atsakomybės svorio užsideda sau ant pečių, kad 
palengvinti naštą tiems, kurie ekononftniai yra sun- ' 
kesnėje padėtyje. Todėl mes neskirstome prietelius 
į kategorijas, — visus lygiai branginame, visiems 
yra lygi prietelio garbė, kurie tik remia Laisvę.

Visą plačiąją visuomenę kviečiame į talką įvykini- 
mui aukščiau išdėstytų nutarimų, gyvybiniai svar
bių dienraščio Laisvės išlaikymui.

Laisves Bendroves Direktorių Taryba

sudaryt draugiškumo paktą
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos ambasadorius Za
rubinas pristatė kitą laišką 
nuo premjero Bulganino 
prezidentui Eisenhoweriui. 
Laiškas buvo įteiktas se
kretoriui Dullesui ir verti
mas tuojau buvo persiųstas. 
Eisenhoweriui, kuris dabar' 
randasi Gettysburge.

Bulganinas ragina prez. 
Eisenhoweri persvarstyti 
anksčiau padarytą pasiūly
mą. Jis sako, kad draugiš
kumo ir nepuolimo paktas 
tarp dviejų pajėgingiausių 
valstybių pasaulyje būtų 
didelis žingsnis link taikos. 
Toks paktas nekenktų 
Jungtinėms Tautoms, savo 
laiške sako Bulganinas, bet

joms padėtų. Tarybų Są
junga, sako jis, vėliau pa
siūlys tokius paktus ir Bri
tanijai bei Fraucūzijai.

Bulganinas primena pre
zidentui Eisenhoweriui, 
kad Tarybų Sąjunga netoli
moje praeityje sumažino 
savo karines pajėgas, iš
traukė savo jėgas iš eilės 
bazių, kaip tai Porkkalos 
ir t.t. Jis pažymi, kad tai 
yra kaip tik tie “konkre- 
tiški žingsniai,” apie ku
riuos kalba Eisenhoweris.

Čia sakoma, kad Ameri
ka atmes ir šį antrą Bul
ganino siūlymą, bet atsa
kymas bus duotas/kaip bu
vo pirmasis, mandagiame 
tone.

Įvykiai Brazilijoje

Kubitschek žadėjo Nixpnui 
vest kovą prieš komunizmą

Rio de Janeiro. — Naujai 
išrinktas Brazilijos prezi
dentas Juscelino Kubits- 
chekas turėjo pasikalbėji
mą su Amerikos vice-pre- 
zidentu Nixonu. "Kadangi 
Kubitschekas buvo išrink
tas su komunistų pagalba, 
tai Washingtone bijota, 
kad jis gali būti komunis
tams palankus. Bet Kubits- 
bitschekas sudėjo, bet Ni
ti kovą prie.š komunizmą.

Nesakoma, \kokius kon- 
kretiškus pažaaejimus Ku
bitschekas sudėjo, bet Ni- 
xonas, sakoma, buvo pa
tenkintas. Naujasis Bra
zilijos vice-prezidentas Jo

ao Coulart, kuris stovi į 
kairę nuo Kubitscheko, irgi 
pasižadėjęs būti geru anti- 
komunistu. . .

Su Nixonu pas Kubits- 
"cheką lankėsi aukštas Val
stybės department© parei
gūnas Henry Holland, A-'*.. 
Imerikos ambasadorius Bra
zilijoje James C. Dunn ir 
keli senatoriai, kurie atvy
ko dalyvauti Kubitscheko 
prisaikdinimo ceremoni
jose. Nixonas dar pasiliks 
Brazilijoje kelioms die
noms ir pasakys keletą pra
kalbų. Tose prakalbose jis 
įspės braziliečius saugotis, 
komunizmo ir neutralizmo.
11 1 ■ ................. """ " 1 ‘ ~1

Didžiausieji šio amžiaus r J i
šalčiai siaučia Europoje

Varšuva. — Aršiausieji 
20- o šimtmečio šalčiai, tai 
yra, smarkiausieji šalčiai 
56 metų bėgyje, dabar siau
čia beveik visoje Europoje. 
Net tose Europos dalyse, 
kur paprastai dabartiniu 
metu vyrauja švelnus ir 
šiltokas oras, dabar šalta, 
žiemiška. Romoje šį ketvir
tadienį snigo pirmu kartu 
10 metų bėgyje. Gan storas 
sniego klodas pridengė Ro
mos gatves ir istorinius pa
status. Minios žmonių išėjo 
į gatves stebėti tą vaizdą, 
nes Romoje sninga labai, 
labai retai.

Taipgi sniįo Francūzijos 
Riveroje, kur paprastai 
dabartiniu metu žmonės 
maudosi Viduržemio jūro
je.

Šaltesniuose kraštuose, 
kaip Vokietijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje, Rusijoje, Skan
dinavijoje, nepaprasti šal

čiai dabar viską sukaustė. 
Švedijoje sniego tiek daug, 
kad vietomis jokio susisie
kimo nėra. Apie šimtas 
žmonių sušalo Vakaru Eu
ropoje.

Bulgarai irgi mažina savo 
ginkluotųjų pajėgų išlaidas

Sofia. — Bulgarija skel
bia, kad šiais metais išlai
dos ginklavimuisi ir karo 
jėgų išlaikymui bus ant 13 
proc. žemesnės, negu 1955 
rbetais. Iš viso bus išleista 
ginkluotoms pajėgoms tik 
1,500,000,000 levų, kas yra 
maždaug apie 210 milijonų 
doleriu.

Bulgarai taipgi pabrėžia, 
kad išlaidos karo jėgoms 
jų biudžete sudaro tik 8 su 
pĮuse procento.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šalčiau
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FRANCŪZIJO.JE IR BRAZILIJOJE
MOLLET TAPO Prancūzijos premjeru, Kubitsche- 

kas prisaikintas Bnixilijos prezidentu. Naujos valdžios, 
taigi, šiomis dienomis gimė dviejose svarbiose šalyse.

Šiose dviejose šalyse prie vairo stojo“ administracijos, 
kurios žymiai skirtingos nuo viena kitos, bet turi ir tam 
tikro panašumo. Prancūzijoje prie vairo stojo socialistų 
ir taip vadinamų radikalų koalicija, taip vadinamas liau- 
diškas-republikoniškas frontas. Jis atėjo prie valdžios 
vairo vien todėL kad 150 komunistinių deputatų parla
mente balsavo trž jį. Brazilijoje prie valdžios vairo stojo 
Kubitschekas, žmogus, kuris irgi dasigavo prie vairo 
su komunistų pagalba. Jeigu jie nebūtų rėmę jo rinki
muose, jis lengvai būtų buvęs sumuštas.

Dabar abiejose šalyse, FranJūzijoje ir Brazilijoje, ke
liamas tas nats klausimas: ar tos į kairę nuo centro sto
vinčios koalicijos, ar Mollet ir Kubitschekas, faktinąi pa
laikys kairesnę politika, ar jie skaitysis su komunistų 
nuomone, arba, atvirkščiai, visai atsuks jiems nugarą ir 
bendradarbiaus su dešiniuoju centru?

Trumpam laikui abudu keliai jiems atviri. Mollet gali 
pravesti platesnes socialines reformas šalyje, ypatin
gai pakelti senatvės pensiją, pagreitinti butų statybą, 
sustiprinti socialinio saugumo sistemą, nedarbo kompen
saciją. Jis gali derėtis su Alžyre ir Maroke arabiškais 
nacionalistais, sulaikyti karinį terorą prieš’ tenykščius 
žmones. Jis gali pasukti Prancūzijos užsienio politiką la
biau nepriklausoma nuo Washingtono kryptimi.’

Jeigu jis tai padarytų, komunistai daugumoje atsiti
kimų galėtu i į narėm ti parlamentiniuose balsavimuose. 
Prancūzijoje susidarytu faktinas Liaudies frontas, kad 
ir neoficiališkas iš pradžios.

Kubitschekas irgi gali daryti tą patį — ar ką nors pa
našaus. Jis gali legalizuoti Komunistų partiją, jis gali 
paleisti iš kalėjimų visus kalinamus anti-fašistus. Jis 
gali ką nors padaryti, kad sušvelninti nedarbą ir inflia
ciją šalyje. Jii* taipgi gali laikytis kiek neutrališkesnės 
užsienio politikos.

Bet gali būti, kad Mollet pasuks kita linkme, kad jis 
gali bandyti gauti klerikalų ir dešiniųjų radikalu para
mos, kad jis gali tęsti terorą prieš vietinius žmones 
Šiaurės Afrikoje, kad jo socialinės reformos gali būti 
menkos.

Kubitschekas taipgi gali atsižadėti savo priešrinkimi
nių pažadų, — pažadų, kurie, tiesa, niekur nebuvo užra
šyti, bet visvien buvo padaryti kairiečiams.

Kas tada atsitiktų? Nei viena, nei kita valdžia tada 
negalėtų ilgai laikytis.

Mollet kabinetas laikytųsi tik kelis mėnesius, jeigu 
jis pasuktų dešinėn. Jis gal rastų sau paramos katalikų, 
Fauroir Pinay grupėse, bet jis prarastų ne tik komunis
tų, bet su laiku ir paramą savo socialistinėj partijoje ir 
radikaluose. Teisingai Duclos pasakė parlamente, kad 
jis yra Įsitikinęs, jog žmonių spaudimas su laiku privers 
Socialistus ir radikalus dėtis į tikrą liaudies frontą.

Jeigu Mollet nesuks Liaudies fronto linkme, jis eis 
prieš srovę, prieš žmonių norus. Jis pats ar kas kitas 
stovėtų anti-liaudiškos valdžios priešakyje, greitai būtų 
nušluotas. Po to sektų kitoks socialistas — socialistas, 
kuris nevien nori priimti komunistų balsus, bet pasiren
gęs su jais kartu darbuotis Prancūzijos labui.

Kubitscheko problema kiek kitokia, bet irgi panaši. 
Jis gali laikytis remdamasis dviem jėgom: kairiečiais 
arba tais militaristiniai-reakciniais elementais, kurie 
buvo pasdrengę jį nuversti tuoj po išrinkimo, dar prieš 
tai, kaip jis perėmė prezidento pareigas.

Artimieji keli mėnesiai parodys, kuria kryptimi pa
suks dabartinės Prancūzijos ir Brazilijos administraci
jos. Pasaulis stebės, kas vyks tose dviejose svarbiose ša
lyse.

i
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WESTINGHOUSE STRĘIKIĖRIAI
N, Y. DIENRAŠTIS WORLD TELEGRAM aprašo, 

kas dedasi New Jersey industriniuose miestuose, ku
riuose eina streikai Westinghouse įmonėse. Pasirodo, 
kad užsitęsęs streikas privedė prie nemažų sunkenybių 
darbininkų gyvenime. Jie daugumoje gyvena iš paramos, 
kurią jiems duoda unijos, iš laisvai dalinamo maisto, 
kurį unija gauna nuo unijistų visoje šalyje, ypatingai 
iš New Yorko.

Taip pasunkėjusi yra streikierių padėtis, jog eilė 
krautuvių aplink subankrutavo — jos neturi pirkėjų. 
Kino-teatrai pusiau tušti. Kirpyklų savininkai sako, kad 
retas kuris streikierys užeina nusikirpti plaukus, jau 
nekalbant apie barzdos skutimą — tą galima pasidaryti 
namie. v

World Telegram nėra pro-darbįninkiskas laikraštis, 
bet ir jis turi pripažinti vieną dalyką: nežiūrint visų 
sunkenybių, darbininkai gerai laikosi. New Jersey strei
kuoja apie 11,000 Westinghouse darbininkų. Ir jie visi

Lietuvos respublikos visuo
menė pažymėjo TSRS liau
dies artisto, stalininės premL 
jos laureato Kipro Petraus
ko 70-ąsias gimimo metines.

50 metu savo gyvenimo K. 
Petrauskas paskyrė operos 
menui.

K. Petrauskas gimė 1885 
metų 23 dieną buvusios Šven- 
cionėlio apskrities Keizių-čei- 
kinės kaime, vargingųjų vals
tiečių šeimoje. Jo tėvas Jonas 
Petrauskas buvo 1863 metų 
valstiečių sukilimo dalyvis. 
Meilę muzikai busimasis sce
nos meistras paveldėjo iš sa
vo tėvų. Pirmuoju jo moky
toju buvo brolis Mikas, kuris 
vėliau išgarsėjo kaip kompo
zitorius — pirmųjų lietuvių 
revoliucinių dainų autorius. 
Sunki materialinė būklė ver
čia K. Petrauską jau anks
tyvoje jaunystėje g r i e b t i s 
darbo, šiame laikotarpyje jis 
organizuoja choro ratelius, 
vadovauja jiems. 1905 metų 
revoliucijos dienomis K. Pe
trą v.skas platina atsišaukimus, 
nukreiptus prieš caro patval
dystę, aktyviai išstoja mitin
guose, už ką jis buvo pasodin
tas į kalėjimą.

1906 metų lapkričio 6 dieną 
Vilniuje buvo pastatyta pir
moji lietuviškoji opera “Biru
te,” kurią parašė K. Petraus
ko brolis — Mikas, šioje ope
roje K. Petrauskas pasirodė 
pirmą kartą kaip solistas. Pa
žangioji visuomenė susidomė
jo talentingi; atlikėju, ir grei
tu laiku jam buvo suteikta 
pagalba: jis galėjo įstoti į 
Peterburgo konservai o r i j ą , 
kur profesoriui Babeliui vaj 
dovaujant mokėsi dainuuoti. 
“Aš atsiradau, — pasakoja K.. 
Petrauskas, — tarp puikiųjų 
menininkų, kurie siekė įskie
pyti man geriausias rusų kla
sikinio meno tradicijas. Pe
terburgo konservatorija man 
daug davė.“

Pirmi išstojimai

Jau pirmaisiais mokslo me
tais Kipras Petrauskas išsto
ja scenoje studentų pareng
toje o p e r o j e “Eugenijus 
Onieginas.“ Jaunas solistas 
su sėkme pasirodo simfoni
niuose koncertuose ir greitu 
laiku ima vadovauti buvu
siam Peterburgo lietuvių choJ 
rui.

K. Petrausko, kaip artis
to, veikla nesiriboja vien Pe
terburgu. 1907 metų gruo
džio mėnesį Vilniuje' įvyko 
koncertas, paskirtas V. Ku
dirkos 50-osioms gimimo me
tinėms. Jo dalyvių tarpe bu
vo ir jaunas Peterburgo kon
servatorijos studentas K. Pe
trauskas, kuris dainavo arijas 
iš Ilun<\ operos “Faustas“ ir 
Verdi operos “Rigoleto.“ 1908 
metų gegužės 22 d. Kaune 
įvyko koncertas, paskirtas 
antrosios lietuvių tapybos pa
rodos atidarymui, kuriame 
dalyvavo K. Petrauskas, su 
sėkme atlikęs lietuvių liaudies 
dainas. 1908 . metų gruodžio 
mėnesį Vilniuje buvo pasta
tyta vietinio jauno kompozi
toriaus K. .Galkausko opera 
“čigonai“ (to pačio pavadini
mo A. S. Puškino kūrinio mo
tyvais). šioje operoje K. Pe
trauskas atliko jaunojo čigono 
partiją.

Mokamai derindamas teori
nes žinias, gautas konserva
torijoje, su ryškiais vokali
niais bei sceniniais gabumais, 
K. Petrauskas, dar nebaigęs 
mokslo, plačiai išgarsėjo. 1910 
metais, baigęs Peterburgo kon
servatoriją, jis su sėkme at
liko Fausto partiją to paJ' 
čio pavadinimo Huno opero
je, o vėliau debiutavo ope
roje “Romeo ir Džiųlįjeta,” 
išstodamas kartu su žinoma 
Rusijos soliste Dobrovoįskaja.

1911 metais Iv. Petrauskas 
buvo priimtas solistu į Pe
terburgo Marijos teatrą, ku

riame jis dirbo iki 1920 metų. 
K. Petrauskas, dirbdamas Ma
rijos teatre, ne kartą pasiro
dydavo ir kituose teatruose, 
kaip, pavyzdžiui, Maskvos Di
džiajam'? teatre, Koršo, M i- į 
chailovskio, Liaudies namų 
teatruose ir tt. Prie K. Pe
trausko kūrybinio augimo 
daug kuo prisidėjo įžymusis 
rusų scenos meistras F. ša- 
liapinas, su kuriuo kartu K. 
Petrauskas pirmą kartą 1912* 
metais dainavo Rosinio ope
roje “Sevilijos kirpėjas.“ Vė
liau jis kartu su šaliapinu 
dainuoja o p e r o s e “Faus
tas,“ “Mocartas ir Saljeri“ ir 
kitose. “Bedirbdamas su ša- 
liapįnu, — rašė K. Petraus
kas, —aš išėjau antrąją pra-! 
tinę mokyklą.”

Profesoriai Palęčekas, pres- 
niakovas, dirigentai Naprav- 
nikas, Pochitondvas, Koutsas, 
įžymūs dainininkai šaliapinas, 
Sobinovas, Tartakovas, Mel
nikovas ir kiti — štai ki|s su- : 
pa jaunąjį aktorių ir giliai, 
didžiai palankiai veikė i jo 
atlikimo meistriškumą. Būda
mas operos solistu, K. Pe
trauskas visuomet palaiko Į 
tamprius ryšius su gimtuoju I 
Nemuno kraštu; jis atvyksta ! 
gastrolėms i Kauną ir Vilnių, i 
dalyvauja koncertuose.

Grįžta Lietuvon

1920 metais grįžęs į Lietu- į 
\ą, Kipras Petrauskas, jau j 
subrendęs meistras, gyvai do- i 
misi lietuvių meno augimu. . 
Jis tampa vienu Kauno ope- j 
ros teatro įsteigimo inicialo- i 
rių. ’

Keletą mėnesių jaunas ko- j 
lektyvas įtemptai dirbo, K. 
P e t r a u s k o vadovaujamas, 
rengiant Verdi operos “Tra
viata“ pastatymą, šioje ope1- 
roję Kipras Petrauskas atli
ko Alfredo partiją. Nuo to 
laiko praslinko 35 metai. Bet; 
Kauno senbuviai visada šil- J 
lai prisimena šį puikųjį ar
tisto darbą. Per 35 metus K. 
Petrauskas sukūrė apie 70 
pirmaeilių operos partijų.

K. Petrauskas, kaip įžymus 
scenos meistras, sugebėjo iš- | 
kilti nepaisant buržuazinio! 
teatro intrigų, jis nepataikavo 
miesčionių skoniui, o atkak
liai dirbo, vadovaudamasis 
turtinguoju rusi] klasikines 
operos palikimu.

Atėjo ilgai lauktieji 1940 
metai, kai Lietuva įstojo j 
broliškųjų tarybinių respubli
kų šeimą. 1940 metų rug
sėjo 1 dieną Kaune įvvyko 
pieno darbuotojų susirinki
mas, kuriame kalbėjo pirmų
jų tarpe K. Petrauskas. “Kai 
aš dainavau šioje scenoje,— 
pasakė jis, — aš nė karto 
tiek nesijaudinau, kiek dabar. 
Aš noriu sieloje surasti žo
džius, kurie nesudėti i dai
ną . . .

Liaudis visuomet buvo mano 
mokytojų. Mes esame tikri 
liaudies vaikai ir mūsų dar
bai turi būti nukreipti liau
džiai tarnauti... Visų savo 
draugą vardu pareiškiu, kad 
mes visas savo jėgas skirsime 
ateičiai ir dirbsime žmonijos 
geroves vardan.“

Netrukus po to, savo kal
boje, pasakytoje kultūros vei
kėjams, K. Petrauskas, atsi
mindamas apie neseniai nu
sunkusią sunkią praeiti, pa
žymėjo, kad lietuvių naciona
linė opera gimusi vargų sū- 
k u r y j e. “Pra d ž i o j e,—pasakė 
K. Petrauskas, — mes netu
rėjome nei kostiumui, nei de
koracijų ( nei, pagaliau, žmo
nių, tinkamų rimtam, darbui. 
Bet visa tai nųgripizdo toli- 
mon praeitin ir dabar sudary
tos visai kitokios sąlygos mū
sų darbui. Mes, scenos meis
trai, giliai džiaugiamės pasie
kę naujų laimėjimų. Dabar 
mes žinome, kad ateitis pri
klauso mums. Liaudis mus 
vertina, ir mes negalime lik-

iki vienam sako, kad nesunku kentėti, žinant, kad kovo
jama už principą.

Jei taip sako republikopiškas World Telegramas, mes 
galime būti tikri, kad streikįeriaį yra puikiausiai ir ko- 
vingiausiai nusiteikę*. ... . . . .

LITERATURA-MENAS
R. Mizaros knygos -- ginklas 
naujojo gyveninio statyme

Praeitų metų gruodžio mėnesio 6 die
ną Kaune, Lietuvos valstybinėje biblio
tekoje įvyko skaitytojų konferencija Ro
jaus Mizaros kūriniams aptarti. Daly
vavo visu sluoksnių ir profesijų skaity
tojai, o tarp jų tryliknietis amato mo
kyklos mokinys J. Raudeliūnas...

Šis berniukas, kaip matyti atydžiai ir 
su dideliu susidomėjimu perskaitė Lie- 
voje išleistas tris R. Mizaros knygas 
(“Mortos Vilkienės Divorsas”, “Povilas 
Jurka” ir “Kelias į Laimę”.) Jis sakė, 
kad —

Darbo rezervu mokyklų busimieji trak
torininko i, tekintojai, kombainininkai 
ir' kiti busimieji specialistai, perskaitę 
R. Mizaros kūrinius, yra pasiryžę dar 
labiau įsisavint savo specialybes žinias, 
būti tikrais savo tėvynės patriotais.

Taip giliai jaunasis Raudeliūnas bu
vo paveiktas skaitytųjų knygų, apie ku
rias atėjo kalbėti ir klausytis, kad ten 
pat, konferencijoje, parašė net eilėraštį, 
kurį vietoje perskaitė. Jis deklamavo:

šniokščia tamsios vandenyno bangos, 
Tolumoje švytėjo laisvės statula.
Vargas beldėsi j langus
Savo kruvina baisia ranka.
Palikai tu gimtąjį kraštą,
Tėviškėlės sodžius ir laukus, 
Panorėjai laimę susirasti — 
Reiškia, nusimesti engėjus.
Laisvės laimę mes mokėsim 
Be Galinienių ir Vilkų susikurt, 
Rojau, su tavim kartu mes turim 
Rūmus rytojaus pastatyt šviesius.

Eilėl-aštis kaip eilėraštis,, žinoma, ne 
toks jau tobulas,* bet daug svarbiau yrą 
faktas, kurio liudininku jis yra: pa
čios jauniausios Lietuvos kartos nariai, 
kaip tas' būsimas traktorininkas arba 
kombainininkas tryliknietis J. Raudeliū
nas, Mizaros knygose sau randa įkvėpi
mo naujojo gyvenimo statyboje, paska
tinimo geriau mokintis, dvasinio ragini
mo būti geresniais savo šalies ir žmoni
jos patriotais.

4:

Mūsų spaudoje jau daug buvo rašyta 
apie Mi/aros kūrinius. Nuo to laiko, 
kai jie buvo pradėti leisti Lietuvoje, mū
sų laikraščių puslapiuose prirašyta de
šimtys kartų daugiau, negu, kai tos
knygos išėjo čia pat, pas mus. Tos kny
gos, juk, radosi per ilgus metus čia pat, 
mūsų pašonėje, geriau pasakius,— mū
sų panosėje. Nejaugi mes tik dabar jas 
pastebėjome? Kai kas klausia; kodėl 
dabar apie jas taip daug pas jus rašo
ma?

Atsakymas yra, kad negalima apie 
jas* nerašyti. Žinios kurios apie tas kny
gas ateina iš Lietuvos, yra svarbios, 
džiuginančios. Jos liečia ne tiek Miza- 
rą kaip individualų rašytoją, bet faktą, 
kaip ' literatūroje sukurtas tiesos žodis 
nežino rubežių, kaip jis savo vertę su
randa visai ir toli nuo ten, kur jis buvo 
sukurtas, kaip kultūros lobiai tampa ko
vos ginklais, kaip niekas, į ką buvo įdė
ta nuoširdaus triūso ir kilnaus įkvėpi
mo, nepranyksta.

Kaip rašytojas R. Mizara Lietuvoje 
dar nekeliamas į dangų. Gal dėl to, kad 
trys jo knygos per vienerius metus išsi
rito iš spaudos presų, tiesiog ‘^užgriu- 
vo” Lietuvos skaitytojus ir kritikus , ir 
ims laiko tą kūrybą nuodugniau įver

ti jai skolingi. Geriausias mū- 
' s.ų atsakymas liaudžiai—mū’ 

su dąrbas. Mes tuvinie dirb
ti atkakliai, nuolat tobulinda
mi savo * m e i s t r i š k ūmą, ir 
šiandien tatai ąišku kiekvie
nam.“
Kai Lietuva ^tapo islaisvivnta

Kai Tarybų Lietuva būvo 
išvaduota jš fašistinių oku
pantų, J<. Petrauskas grįžta iš 
kaimo, kur jis gyveno karo 
metais, ir ųuo pąt pirmųjų 
dienų aktyviai įsijungia į 
kūrybinį darbą. Po respubli
kos išvadavimo pirmasis te- 

' atrinis .sezonas buvo pradė
tas. J. Karnavičįaus operos

(Tąsa 4—tame pnslap.)
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tinti, gal dėl kitų priežasčių, bet kol kas 
joks kritikas Mizaros dar nevadino di
džiu talentu arba literatiniu genijum. 
Nuodugnesnis įvertinimas, kaip sakė
me ateis vėliau, kuomet išeis jo visos 
knygos, o paskui rinktiniai raštai.

Ko daugiau, jo knygos net yra gavusios 
nuo kai kurių kritikų ir tam tikrų nei
giamų pastabų, kaip tai dėl tariamo kal
bos neturtingumo, kurį Lietuvos kriti
kai skaito neišvengiama silpnybe Ame- 
rijkos lietuvio raštuose (“nes rašytojas, 
gyvendamas toli, gerokai pamiršo gim
tinę kalbą”), i

Bet kas svarbiau, tai kad, kaip tas 
jaunasis Raudeliūnas, Lietuvos litera
tai randa Mizaros knygas esančias ko
vos įnagiu, pažangios apšvietos šaltinių 
Lietuvos žmonėse; Marksistinė kritika 
sako, kad neužtenka bendrai gerai pa- v > 
žinti gyvenimo problemas, turėti teisin- ' 
gą visuomeninių santykių supratimą — 
reikia turėti glaudaus stebėjimo palinki
mą, detalių ir niuansų teisingą suprati
mą, humanistinę simpatiją — kitaip sa
kant, rašytojiško talento. Be tokio ta
lento Mizaros knygos negalėtų tapti ir 
kovos ginklu. O tokiu ginklu jos tam-^ 
pa.

' štai prieš mus mažas lapelis, kurį 
Kaune išleido Valstybinė biblioteka 
prieš Mizaros kūrinių aptarimo konfe
renciją. Lapelis užantgalviuotas “Skai
tykite R. Mizaros kūrinius” ir jame tarp 
kitko sakoma:

“R. Mizara romane ‘Povilas Jurka’ . 
vaizdavo aštrią klasinę kovą kapitalisti
niame pasaulyje ir parodė, kaip šioje 
kovoje darbo žmonės sąmonėja.

‘Mortos Vilkienės Divorsas’ — tai ka
pitalistinio pasaulio moters darbininkės 
istorija, kovojančios del savo teisių vi
suomeniniame gyvenime.

Romane ‘Kelias į Laimę’ rašytojas 
parodė, kaij) senos tvarkos gyvenimo bū
das žaloja žmogaus sąmonę.

Lietuvos valstybinė biblioteka R. Mi
zaros kūriniams aptarti organizuoja 
skaitytojų konferenciją, kuri įvyks š. m. 
gruodžio 6, 19 v. |

Skaitykite R. Mizaros kūrinius!
Konferencijoje pasisakykite, kas jums 

labiausia knygose patiko, kuo jos reikš
mingos tarybiniam skaitytojui, kokia jų 
meninė vertė.”

Matyti, kad Lietuvoje Mizaros kūri- 
niai svarbūs, kadangi jie teisingoje švi f 
soje nušviečia lietuvių išeivių gyvenimą,/ 
kadangi jie realistiniai nupiešia lietu
viškų buržuazinių nacionalistų santy
kius su tais išeiviais, kadangi jie gyve
nimiškai nubrėžia liniją nuo prispausto 
gyvenimo senojoje prieškarinėje pusiau- 
feudalinėje Lietuvoje iki naujos prie
spaudos, kurią lietuvis emigrantas su- * 
rado aukštai išsivysčiusioje kapitalisti
nėje Amerikoje.

Mizaros knygos be abejo atidaro akis 
daugeliui Lietuvos žmonių, kurie turėjo 
miglotą ir neteisingą supratimą apie | 
Ameriką, kūne, girdėję tiek legendų 
apie “aukso šalį”, menkai įsivaizdavo,. 
kad čia irgi vyrauja klasių kova prie
spaudos pasėkoje.

Tiesa, Lietuvoje buvo ir yra plačiai 
skaitomos Sinclairo “Džiunglės”, bet 
ten lietuviškasis elementas pagaunamą 
atsitiktinai, o Mizaros kūriniuose viskas, 
atsilošia lietuviškame fone, kas Lietuvos✓ 
žmonėms tai]) išryškina amerikietiškąją 
tikrpvę.

Bet būtų klaida manyti, kad tie kūri
niai sukelia tam tikrą priešingumą’ 
merikaį kaipo šaliai. Kaip tik atvirkš
čiai, — tos knygos, kaip humanistinės 
literatūros dalys, kaip tik išryškina, 
kad praraja egzistuoja tarp dorųjų A- 
merikos darbo žmonių, būk jie imigran-^ 
tai arba vietiniai iš vienos puses, ir 
spaudė jų iš kitos.

Mizaros knygos sukelia meilę darbo 
žmonių Amerikai.

♦
Pridėkime prie to paskiausiai gautą 

žinią.: Mizaros romanas “Mortos Vilkie
nės Divorsas” jau verčiaiųas ir rusų 
kalbon ir šiemet bus išleistas.

\ A. Šilėnas

ė (Liberty). V^sąrio (fefr.) 1056



Cleveland, Ohio
Komunistų teismas eina 

prie pabaigos

Tie, }<urie neįvertino Gene- 
vos dvasios, manė, kad teis
ias užsitęs mažiausiai 5-6 

inesius. Bet jau matosi, kad 
..u visomis pertraukomis už
sitęs biskutį virš 3-jų mėnesių.

Nuo sausio 4 prasidėjus ap
sigynimo bylai, teismabutyje 
pasidarė visii kitoniška at
mosfera. Nuo pat pradžios 
šio teismo per 31 teismo ei
gos dieną, kuomet ėjo apkal
tinimo byla, iš valdžios advo
katų bei valdžios samdytų 
liudininkų burnų pylėsi nešva- 

^ri neteisybė kaltinamųjų ad
resu, kuri teismabutyje gadi
no atmosferą. Tik prasidė* 
jrs apsigyninuj bylai, kur me
lai nereikalingi ir atmosfera 
visiškai pasitaisė.

Paimsime Anthony Krch- 
marek, kuris pirmučiausiai 
buvo pasodintas į liudininko 
kėdę. Jis pasakojo apie savo ! 
gyvenimą. Pasisakė gimęs 

^mainierio šeimoje, Pittstone.
Būdamas dar 14 metų jau 
dirbo su tėvu Ohio anglių ka
syklose. Neužilgio jų kasy
klos darbininkai išėjo į strei
ką už pagerinimą darbo są
lygų. Bet anglių kompanija, 
vietoje suteikti ko darbinin- 

s^kai reikalauja, pasisamdė mu
šeikas, kurie daužė streikierių 
galvas. Valdžia, iš kurios 
mainieriai tikėjosi apgynimo 
nuo mušeikų, ėjo už kompani
ją. Dar jaunuoliu tebebūda
mas Krchmarek supratęs, kad 
mainierių reikalavimai buvę 
t*ingi. Jam giliai įsikirtęs 
B jaunas mintis klausimas, 
koaėl taip yra, ir pradėjęs 
ieškoti atsakymo. Tik vėliau, 
kada pradėjęs skaityti čekų 
pažangiąją spaudą, jam pasi
darę aiškiau, kodėl'šioje siste
moje taip dalykai eina, ir 
1930 metais Krchmarek jau 
buvęs veiklus ir vadovaujantis 

fr komunistas.
Sekanti liudininko kėdėje 

sėdėjo jauniausia iš 11 balti
namųjų Lucile Bethencourt. 
Ji gimus Venezuelos imigran
tų šeimoje, New Yorke, 1927

> metais. >
Lucijė teismui papasakojo, 

kaip ji dai’ kūdikiu būdama 
girdėjo savo motinos nuolati
nius nusiskundimus apie jų 
diskriminaciją gavime gyveni
mui namų ir darbų. Ir ji pa- 

.*•’ jautusi šeimos skurdą. Tb- 
Nėl dar jaunutė būdama ėjusi 

tais, kurie kovojo prieš 
diskriminaciją ir portorikiečių 
skurdą, paeinantį iš diskrimi
nacijos. Paskiau pasakojo, 
kokias knygas ji skaičiusi 
pirm įstojimo i komunistų 
partiją.

Kuomet Lucile su savo vyru 
' 1945 metais atvažiavusi į Lo
rain, Ohio, kuriame yra daug 
portorikiečių, “Mūsų pirmas 
žingsnis buvo gauti pašalpos 
70-ims portorikiečių- bedar
bių,“ sakė ji. “Aš kreipiausi 
į apylinkės žmones, į darbi-' 
n inkus ir į bažnytines organi
zacijas, kviečiau prisidėti 
prie išgavimo pašalpos bedar
biams. Mes suorganizavome 
iš daugiau 20 žmonių delega
ciją ėjimui pas apskrities ko- 
misijonierių išreikalauti be
darbiams darbų ar pašalpos. 
Pagaliau? pašalpa buvo gau
ta.“
\ Valdžios prokuroras, su

prasdamas, kad jos pasakoji- 
npas yra teisingas ir kad kry- 

avu apklausinėjimu nieko 
daugiau: nebus galima išgauti, 
pastatė reikalavimą, kad Lu- 
cilė Bethcncourt pasakytų sa
vo bendradarbių vardus. į šį

> valdžios advokato reikalavi
mą Lucilė atsakė šaltai, kad 
jos sąžinė neleidžia to pada
ryti, nes tas įstumtų tuos žmo
nes į.bėdą: jie galėtų netek
ti darbų, tapti persekiojamais. 
Bet teisėjas McNamee irgi 
pareikalavo, kad ji patenkin
tų valdžios advokato reikala
vimą. Tuomet visi. 9 gynimo

i advokatai pasipriešino tam 
reikalavimui, pąsire m d a m i 
tuo, kad šis klausimas neturi> ----- :---- -—
3piąl. Lajsvė (Lįberty) še

nieko bendro su jos kaltini
mu. Teisėjas dar mėgino pa
siteisinti, kad šis reikalavimas 
esąs ištyrimui liudininkes nuo
širdumo. Bet gynimo advo
katai laikėsi prie savo, kad 
tai neturi nieko bendro su jos 
kaltinimų. Tuomet teisėjas 
savo reikalavimą ištraukė.

Sekantis ir paskutinis liudy
tojas buvo filosofijos profeso
rius John S u m e r v i 11 e iš 
Hunters kolegijos, New Yor
ke. Prof. Suttneryille, su Co
lumbia Universiteto pritarimu, 
1930 metais buvęs išvažiavęs 
į Tarybų Sąjungą studijuoti 
Markso - Lenino komunizmo 
filosofijos. Jis ten praleido 
kelerius metus ir net rusų 
kalbą išmoko. Bet prof. Sum- 
ervillei nesiėmęs iš komunistų 
jokios praktiškos įtakos, nei 
T. S. nei J. A. V., o vien tik 
iš raštų, nes tokios esančios 
filosofijos studijavimo taisyk
lės.

Prof. Sumerville per dvi 
dienas aiškino teismui Markso 
ir Lenino komunistinę filosofi
ją, lyg jis būtų aiškinęs ko
legijos kambaryje. Prie to 
dar sakė, kad jis nuo 1940 
metų nerandąs J. V. komunis
tiniuose raštuose, kur būtų 
agituojama už nuvertimą bet 
kokios valdžios spėka ir prie
varta. Federalinės valdžios 
prosekiutorius mėgino prikib
ti, sakydamas, kad komunis
tai tik savo priedangai palio- 
.vė taip rašę po 1940 metų 
už tai, kad tais metais buvo 
išleistas Smith Aktas. Bet 
jeigu taip būtų, ar galima už 
tai kaltinti? Juk kiekvienam 
geram piliečiui yra priedermė 
pildyti įstatymus.

Dabar apsigynimo advoka
tams liko tik priduoti faktus, 
kad valdžia su visais savo 
samdytais liudininkais neįro
dė, kad komunistai būtų kur 
bent kada raštais ar kalba 
agitavę už nuvertimą valdžios 
spėka ir prievarta. Pasirem
dami tais faktais, advokatai 
reikalaus federalinio teisėjo 
McNamee, kad išteisintų vi- 

\sųs kaltinamuosius. J. N. S.

Chicago; 111.
Menininkų konferencija 

ir koncertas
šeštadienį Mildos žemutinė

je salėje įvyko LMS 1-os ap
skrities konferencija. Dele
gatų dalyvavo virš -30 ir ge-* 
ras būrelis svečių bei viešnių, 
liaudies meno mėgėjų.

Atidarius konferenciją, pir
mininkas J. Stulgaitis iššaukė 
visą eilę delegatų tarti žodį.

Išrinkus konferencijos pre
zidiumą ir komisijas, apskri
ties valdyba — Stulgaitis, Mi
sevičius, Bendokaitis — išda
vė platų raportą iš praeitų 
metui veiklos. Daugelis, dele
gatų diskusavo raportus.

Po pertraukos pietums, ku
riuos apskrities valdyba “už- 
fundino’’ delegatams, antroje 
sesijoje išklausyta delegatų 
raportai iš chorų, moterų klu
bų, AŽVD ir broliškų organi
zacijų.

Popietinėje sesijoje L. Prū
sei ka skaitė paskaitą apie 
Adomą Mickevičių. Paskaita 
labai gerai paruošta ir kon
ferencijos delegatai išreiškė 
pageidavimą, kad ji būtų pa
kartota kada nors daug di
desnei publikai, arba išleista 
brošiūros formoje.

Priėmus rezoliucijas ir atei
ties veiklos planą, išrinkta ap
skrities valdybą. J valdybą 
apsiėmė • keli seniai veikią, 
kaip Stulgaitis, Misevičius, 
Bendokaitis ir keli nauji — V. 
Vasys, K. Danyla, Bartnikie- 
nė ir kiti.

Su sveikinimais nuo orga
nizacijų ir pavienių meninin
kų konferencijai įteikta $70.

Po konferencijos didžiojoje 
teatro salėje įvyko šaunus 
koncertas. Programą mūsų 
gerbiamieji chorai ir pavie
niai dainininkai davė labai ge
rą. Publikos galėjo būti dau
giau. 

------------------- .---------- ----------  
štad., Vasario (Feb.) 4, 1956

Konferenciją galima skaity
ti labai pasisekusią. Jei ap
skrities nauja valdyba įgyven
dins bent 90% to, ko pagei
davo delegatai ir kas pasi- 
brėžta, meninė veikla LMS 
1-os apskrities ribose pakils 
visa galva aukščiau.

Svečias

St. Petersburg, Fla.
Apšvietos mylėtojai

Visi sveikai protaujanti 
žmones žino, kad literatūra 
visame civilizuotame pasauly
je žmonių tarpe užima pirmą 
ir svarbiausią vietą. Be lite
ratūros žmonės būtų nekultū
ringi ir nebūtų jokio progre
so: Visi juk išradimai, visos 
mokslo žinios,, visi ir viso
kiems mokslams rankvedžiai 
randasi vien tik knygose. 
Taipgi iš knygų mes sužino
me, kas buvo 100 ar 1,000 
metų atgal.

O be laikraščių, be žurnalų 
žmonės ne tik kad nežinotų, I
kas vyksta kitose šalyse, bet 
nežinotų nei kas atsitinka k i- ■ 
toj valstijoj bei kitame mies-

Mes, lietuviai, galime pasi
didžiuoti ir pasidžiaugti, kad 
turime šioj šalyj didžiausią 
Lietuvių Literatūros Draugiją, 
kuri gyvuoja jau 40 metų ir 
išleido skirtingais svarbiais 
klausimais net 61 knygą. Tai 

ilgas, gilus ir platus apšvie- 
tai, kultūrai ir mokslui trykš
tantis šaltinis.

Džiugu, kad ir St. Peters- 
burge randasi Literatūros 
Draugijos gerai gyvuojanti 
kuopa, ir aš džiaugiuosi ir di
džiuojuosi, kad galiu prie jos 
priklausyti. Todėl kviečiu vi
sus naujai apsigyvenusius 
progresyvius ir kultūringus 
lietuvius prisidėti prie šios 
garbingos knygų leidimo ap
švietos organizacijos.

Sausio 29 d. LLD kuopa 
atlaikė savo susirinkimą. Su
sirinkimas buvo vienas iš 
skaitlingiausių ir visi ir visos 
jame dalyvavę užsimokėjo 
duokles už šių metų būsiančią 
naują (62-ą) knygą.

Taigi mūsų kuopa bus tar
pe garbes kuopų, kurios už
simoka duokles pradžioj me
tų. šiame susirinkime buvo 
ir iš kitų kuopų* persikėlusių 
ir naujai prisirašiusių narių. 
Beje, gal dėl nežinojimo, ro
dos, keturi nariai nedalyvavo 
susirinkime, bet sekretorius 
pasižadėjo pasimatyti su jais 
pirm išsiuntimo duoklių 
trą.

Susirinkimas nutarė 
koti $25.00 “Laisvei,“ 
aiškiai ir atvirai stoja už tai
ką, už vieningą darbininkišką 
judėjimą, už geresnį ir švie
sesnį darbininkams būvį ir tei
kia teisingas žinias, ypač iš 
Lietuvos, ir skleidžia apšvietą. 
“Laisvė“ (kaip ir “Vilnis“) 
yra pilnai užsitarnavus, kad 
ją paremtų apšvietos mylėto
jai.

Susirinkimas išreiškė gilią 
užuojautą Alice ir Leonui Jo
nikams, mirus jų dukteriai 
Ida Dorothy Chasney. Kad 
užuojautai pridavus daugiau 
svarbos, tai po susirinkimo 
atskiri nariai sudėjo tam tiks
lui $8.50.

Apie pastoviai apsigyvenu
sius šiauriečius progresyvius 
lietuvius neseniai skaičiau 
“Laisvėje“ ir “Vilnyje.’’ Bet 
verti paminėjimo ir tik šio
mis dienomis atvažiavę P. 
Naruškevičius (Narus) ir Am. 
Paulauskienė — abu iš Mas
sachusetts valstijos. Tai drau- , 
giški, malonūs ir mūsų gerbia
mi svečiai-turistai.

J. Vilkelis 

į cen-

paau
ki! r i

Binghamton, N. Y
Katrina Jozapaitienč sergą? 

daugiau 2 menesiai laiko. Bū
na namie, po daktaro prieždų-* 
ra.

Paul Grinius vis dar sergą, 
šiuo tarpu gyvena pas John ■ 
Sadauskus, kurie jį prižiūri.

Ona Wellus buvo susirgusi į 
gripu, savaitę turėjo išbūti 
lovoje, nei LDS 6 kuopos su-

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

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygvne. Kprtu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus. )

surinkime negalėjo dalyvauti.
Pauliną Jasilionienė vėl iš

važiavo į Wilson Memorial 
Hospital, Johnson City, N. Y., 
imti “trytmentus.“ Ji dai^-lTė- 
žino, kada grįš namo. /

Minėti ligoniai yra LLD 6 
kuopos nariais. \

Serga Katrina Morkūnie
nė. Operacijoje jai išėmė 
vieną inkstą.

Stumbrienė susilaužė koją 
puldama paslydusi ant ledo.

Pisančiukienė per gyveno 
operaciją.

Visos ligonės randasi Wil
son Memorial Hospital.

Ona Kalūsinskienė pergy
veno operaciją, jai išėmė ak
menis iš tulžiapūslės Lourds 
Hospital, Binghamtone.

Visoms ligonėms linkiu 
greit pasveikti.

J. K. Nelesh

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

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

Kelias j Laimę

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai

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

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

Ūkanos

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 Antanas Bimba, kai po karo aplankė Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

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

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas MargerL. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATA

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būuai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. KaA 
kiaųčius, 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 vidų 
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau 
čius, pusk 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografiją. Susipažinkite su jo gy-* 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

Džiaugsmąj ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

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

Pavasario Godos

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill, N. Y

y............... ..
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So. Boston, Mass. -
Sausio 30-os Laisvėje pama

čiau aprašymą apie filmą 
“Helen of Troy,“ kurioje Pa
ris rolę vaidina Jack Senias.

šernas tikrai yra lietuvis. 
Apie jį Boston Post buvo ap
rašyta laabi daug, kad jis gi
męs Lietuvoje. Iš ten su tė
vais išvažiavo Francūzijon 
1925 metais, tais laikais, kai 
lietuviai masiniai bėgo svetur. 
Dabar jis yrą Franc ūži jos pi
lietis.

Atvažiavusį Amerikon jį 
girdėjau1 radijo ir televizijos 
programoje, jis pats atsakinė
jo į klausimus. Sakė, kad jis 
moka kalbas rusų, italų, an
glų, francūzų ir lietuvių.

Buvom nuėję pamatyti fil
mą. Labai patiko. šerno 
plaukai šviesūs, akys mėlynos. 
Atrodo taip, kaip apie jį buvo 
parašyta laikraštyje.

Y. Niaura

New Haven, Conn. — 
Prokuratūra bąigė savo 
kalbas vietinėje Smith o ak
to byloje. Apgynos advoka
tai sako, kad jiems ims bent 
mėnesį pravesti savo pusės 
liudininkus ir įrodymus.

Jungtines Tautos. — A- 
merika perdavė Jungti
nėms Tautoms šešis milijo
nus dolerių techniškai atsi

Atsakoming'iausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
j; I SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS !;

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktu Pristatymas.
Skubėkite nu dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųst!

1 per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus. i

PARCELS TO RUSSIA, Inc- Į:
Licensed by U. S. S. R. ![

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16. N. Y.
j; 7el. INgersoli 7-6465, INgersol! 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams J; 
ii įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai popiei 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą

b sekmadieniais nuo 0 A. M. iki 6 P. M. ![

•TT

likusioms šalims. Tapt pa
čiam tikslui šiais metais 
bus įteikta dar devyni su 
puse milijono.

Madridas. — Ispanijos 
studentai* atsiuntė atvirą 
laišką valdžiai, kuriame jie 
reikalauja, kad Falangos 
(fašistinio jaunimo orga
nizacijos) kontrolė univer
sitetuose būtų pabaigta.

v
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Tai bent tetulė!
West New Yorke areštuota 

June Moriarty, 29 m., už iš- 
sivežimą sau meilužiu 15 mo
tų vyruko. Kaltina jo tvirki- 
kinime. Nežiūrint 
amžiaus, jis yra 
vyras. Moteriškei 
geras kom pan i jonas 
goms.

Kaltinime sako, kad jį nu- 
sivežusi Floridon per tris sa
vaites su 
žmona su 
išsivežtus 
jinai jau 
o vyrukas

Moteris yra trijų vaikų mo
tina; tas vyrukas — jos vyro 
sesers sūnus.

jo jauno

pasirodė 
atosto-

juo gyveno kaip 
vyru — iki išbaigė 
pinigus. Tuomet 

šaukėsi pas vyrą, 
pas motiną.

Dingo ponios žibučiai
New Yorko hš puošnios Es

sex House rezidencijos vagys 
išnešę 52 tūkstančius dolerių 
vertės brangumynų. Jie buvo 

-nuosavybė vienos ponios, bu
vusios fabrikanto žmonos Mrs. 
Mildred Kahn.

Butas randasi 17-ame aukš
te.

LIAUDIES ARTISTAS

vieną 
(Liūtą-

> metais 
uždavinių 

Petrauskas ra-

' (Tąsa nuo 2 pusi.) 
“Gražina” pastatymu, kurioje 
K. Petrauskas atliko 
pagrindinių partijų 
ro).

Rašydamas L 
meno darbuotojų 
klausimais, K.
še:* “Į Tarybų Lietuvos at
kūrimo darbą įsijungė visų i 
profesijų žmonės. Valstiečiai j 
atkuria karo sugriautą žemės 
ūkį. Darbininkai, inžinieriai 
atkuria fabrikus, gamyklas, 
miestus. Tarnautojai atkuria ; 
savo įstaigas. Tai kūrybinis j 
darbas, kurio tikslas — su-1 
kurti geresnį, puikesnį gyve-1 
nimą. Ir mes—meno meis-j 
Irai — turime būti pirmosio-! 
se šio darbo gretose.”

Dirbdamas didelį vaisingą 
darbą teatre, K. Petrauskas, 
būdamas Lietuvos Valstyb.inės 
konservatorijos profesorium, 
daug energijos skiria jau
noms jėgoms parengti tarybi
nei operos scenai. Jo moki
niai V. Adamkevičius, E. Sau- 
levičiūtė, L. Muraška, V.< Ru- 
backis, J. Misiūraitė su sėk
me dainuoja Lietuvos Valsty
binio Akademinio operos ir > 
baleto teatro scenoje, jų var
dai tapo plačiai žinomi ir už 
respublikos ribų.

Tiek atlikimo, tiek ir pe
dagoginėje veikloje, K. Pe
trauskas remiasi socialistinio 
realizmo principais, skiepyda
mi savo mokiniams meilę 
liaudies menui, ugdydamas 
juose platų kūrybinį akiratį, 
darbštumą, sąžiningumą, sie
kimą nuolat tobulinti savo 
meistriškumą.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės, reikšdami savo didžiulį 
pasitikėjimą, išrinko jį TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. 1950 metais Lietuvos 
artistas 
premiją, 
tįstas Kipras Petrauskas ap
dovanotas TSRS ordinais ii' 
medaliais. Visa tai ryškiai 
liudija, kokią didžią meilę ir 
pagarbą nusipelnė savo šalyje 
šis puikus lietuviškosios sce
nos meistras, ištikimai tarnau
jantis darbo 1 iau (liesai ntero- 
sams.

nusipelnė stalininę
TSRS liaudies ar-

J. Gaudrimas,
Lietuvos Valstybinės 
konservatorijos docentas

THE BALALAIKA
Symfonijos Orkestrą 

Alexander Kutin, direk.
Pirmą sykį 4-tas aktas 

Koncerto formoj— 
Rimsky Korsakoff’o 

“SADKO”
Su Choru, Žymidis solistais 

ir Orkestru.
CARNEGIE HALL

ŠEŠTAD., VASARIO 11
Tlkietus dabar galima gauti 
Box Office: 11.25; $1.75; $2; 
$2.50 ir $3 (taksai įskaityti). 
Arba rašykite: Rita Kutin,

60 W. 8th St., N. V. C.
Tel. SP.7-6198.

New Yoria nkH
Vasario 12-ą Įvyks 
prelekcija

Ką žinote apie vabzdžių- 
insektų gyvenimą, apie jų ža
lingumą ar naudingumą, apie 
gerųjų priartinimą sau tar
nauti, o apie blogųjų naikini
mą ? Vabzdžiai yra be galo 
plati ir įdomi gyvijos pasau
lio dalis.

Apie juos bus kalbama va
sario 12-os popietį, 3 vai., Li
berty Auditorijos patalpose, 
Atlantic Avė., ir 110th Street, 
Richmond Hill.

Prelekcija teiks plačiai ži
nomasis braižybos, skulptū
ros ir tapybos menininkas, 
agrikultūros mokslo mėgėjas- 

,studentas A. Gilmanas.
Rengia ir visus kviečia LLD 

1-oji kuopa. Įėjimas nemo
kamas. Rep.

Padėka L-vės banketo i
darbininkams

Laisvės konvencijinis banke
tas, įvykęs sausio 29-ą, vidu
tiniai gerai pavyko dalyvių 
atžvilgiu1. Iš ryto visa New 
Yorko apylinkė buvo apledy
ta, kaip stiklu a p d e n gjta . 
Daugelis pabijojo automobi7 
bais važiuoti. O popietyj lie+ 
tus sulaikė namie daugelį au
tomobilistų, 
svečių buvo 
tų.

Valgiais ir
me bankete publika buvo pil
nai patenkinta. Daugelis tei
kė rengėjams komplimentų už 
gerą vaakrienę. O tie visi 
komplimentai t & n k a suga- 
bioms ir rūpestingoms banke

lio gaspadinėms draugėms 
I Wilsonį?nei ir 
Jiedvi suplanavo, 
gins duoti

Tačiau banketo 
arti dviejų šim-

aptarnavimu

Kanopienei. 
kokius val- 

apart prisirengia
mojo darbo; jiedvi dirbo per
ištisas dvi dienas. Puikiai su-Į 

skonin- 
Taipgi

kombinavo valgius il
gai paruošė stalui, 
prie valgių gaminimo rūpes
tingai pasidarbavo draugės 
Ona Čepulienė ir Stefanija 
Sasna. Iš vyrų, Geo. Ware- 
son as pagelbėjo virtuvėje. 
Dešras skaniai padarė drau
gai Titanini, kurie 
patyrę toje srityje, 
lų patarnavo: Eva 
Koste Rušinskienė,
Valiauskaitė ir Nastė Buknie- 
nė. Iš vyrų, J. Rušinskas, J. 
Grybas, S. Večkys, A. Murei- 
ka, M.

yra gerai
Prie sta- 

Mizarienė, 
Lilija Ka-

Stakovas ir kiti.

Visi 
mečiai 
bininkai. 
žiningas 
brangus 
raščiuk

suminėtieji yra ilga-
Laisvės parengimų dar-

Jų patyrimas ir są-
triūsas

dalykas mūsų dien-
Už tai

yra labai

reiškiame 
jiems nuoširdžią padėką.

Laisvės Banketo Komisija

Jauni kandidatai 
i mokslininkus

Keturi brooklyniečiai 
nuoliai (viena 15 
nuolė) ir vienas 
tapo išskirti vykti 
kąją kompeticiją
ne. Ten bus parenkami ga
biausieji mokiniai kandidatais 
i mokslininkus stipendijai

j ari
jau-metų 

iš Queens 
i visašališ-' 

Washingto-

Kom peticijoj e kovo 1-5 da
lyvaus 40 jaunuolių, išrink
ti iš apie 20,000 jaunuolių 
iš 20 valstijų. Jų kelionės 
ir ten buvimo iškaštį apmoka 
kompeticijos rengėjai. O sti
pendiją laimėjusiems bus duo
dama nuo $100 iki $2,800.

Edison (elektros? ir gaso pri
statymo) firmos pelnas per
nai padidėjo, gavo po $3.12 
pelno nuo Šero. 1954 metais 
gavo po $2.98. Visos metines 
pajamos viršijo 52 milijonus 
dolerių.

4 gutŲ Laisve (Liberty) šeštad., Vasario (Feb.) 4, 1956

LDS 13 kp. banketas jau čia pat
A įsiminkime*-, kad LDS 13 

kuopos metinis banketas jau 
čia pat. Jis įvyks šeštadienį, 
vasario 18, Liberty Auditori- i 
joje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond TIill. Pradžia ly
giai 7 vai. vakare.

Kaip kitais praėjusiais mo
tais, taip ir šiais metais turė
sime puikų banketą. Geriau
sios gaspadinės, vyrų padeda
mos, paruoš skaniausius val
gius. Atsilankę ;į banketą 
svečiai nesigailės, bet bus pil- j 
nai patenkinti.

Prie šio brangumo visokių 
banketui reikmenų nei negali
ma tikėtis labai pigios įžan- 

I gos. Tačiau 13 kuopos ruo
šėjai daro viską, kad įžanga 
būtų visiems prieinama. Tai 
bus tik $2.50. Tai, nebrangi 
įžanga .

Dabar svarbu kiekvienam 
banketų lankytojui tą dieną 
pasižymėti ir taipgi kitiems 
priminti, kad vasario (Febru
ary) 18 d. visi bendrai vai- 

13 kp. narys| šinsimės.

Unijos stipriai kalba 
prieš “risk” Įstatymą

New Yorko valstijos CIO ir 
kitų unijų vadai įspėjo guber
natorių Harrimaną, kad jie 
netole ruos tariamosios “sau
gumo rizikos” įstatymų.

Gubernatorius yra pasisa
kęs už pratęsimą Deweyaus 
valdymo laikais įvestų reakci
nių įstatymų, kuriais buvo ra- 
gangaudiškai tardomi norin
tieji gauti valstijos valdinėse 
Įstaigose tarnybą. Tais įstatyt 
mais einant buvo persekioja
mi jau pasamdytieji tarnauto
jai.

Tie “security risk” įstaty
mai buvo laikini. Jeigu jų 
neprailgins, jų galia baigsis 
šių metu birželio 30 d. t v

Tarnautojus Įtarė 
kyšiy ėmime

Slaptosios policijos agentai 
buvo pašišaukę tardymui 6 ti
ki etų pardavėjus Internation-i 
ai lėktuvų stotyje. Juos įta
rė, kad jie už kyšius įleidi- 
nėjo sunkiau įkrautus baga
žus, negu nupstatai leidžia.

Trys iš pašauktųjų areštuo
ti, kitus 3 paleido.

Detektyvai sako, kad 
prisistatydami keleiviais, 
kartotinai už penkinę ar
$10 įsinešė 75 iki 90 svarų 
bagažus už 40 svarų. Lega- 
liškai prie tikieto leidžiama 
yra neštis 40 svąrų (savo ša- 

reikia

Kai kurios kepyklos 
patenkino darbininkus

Duonkepyklų; ir gretimų 
amatų darbininkai vasario 1-ą 
streiko nevykdė, nors tai bu
vo pagrasinta. Priežastis:

Intensyvios derybos tebesi
tęsė iki pat numatyto streikui 
laiko. Tuo pat kartu kai ku-> 
rios atskiros firmos, samdan
čios apie 3,000 darbininkų, 
buvo sutikusios pasirašyti su 
unija sutartį.

Atsparesnėmis tebebuvo pri
klausančios samdytojų sąjun
gose firmos. Tačiau buvo jau
čiama, kad ir tos pradėjo 
švelnėti. Derybos nusitęsė į 
vasario 2-ą unijistams tebedir
bant.

Senoji sutartis baigės/ sau
sio 31 -a.

Po miestą pasidairius
New Yorko policijos komi- 

sijonierius Kennedy sako, kad 
tie, kurie purkštauja prieš po
licijos griežtumą su neatsar
giais auto vairuotojais, nieko 
nelaimės. Jis sakė, kad vai
ravimo leidimas yra “privile
gija naudoti mūsų gatves ir 
kelius, bet ne leidimas žudyti 
žmones.”

Kennedy pajuokė tuos žmo
nos, kurie sako, kad “nespor- 
tiška policininkams važinėti 
nepažymėtais automobiliais, 
iš pasalų užtikti neatsargius 
vairuotojus.”

Kennedy sakė:
“čia reikalas 

link 
Tie, 
gi ai, 
yra 
turi

HELP WANTED—FEMALE

Cooks ■ houseworkers, governesses 
chambermaids, waitresses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGf'V 

636 Glen Cove Avenue 
Glen Head, L. 1.

GL. 4-9200

jie, 
pa-

Patriko dieną pagerbs 
airių kilmės kovotoją

Kovo 17-a yra tradicinė ai
rių šventė — švento Patriko 
diena. Tą dieną dešimtys 
tūkstančių airių maršuoja 5th 
Avė. parade, o vakare viso
kios airių draugijos laiko sa
vo parengimus.

lyje). Virš to svorio 
ekstra mokesčio.

nesisuka ap
spurtą ii’ sportiškumą, 
kurie’ vairuoja neatsar- 
kurie laužo taisykles, 

nusikaltėliai. Jeigu jie 
teisę skųstis prieš nepa

žymėtus policinius patrulius, 
tai tokią pat teisę turi 
sokie kriminalistai. .

vi-

Paštas šiomis dienomis pri
statė vienai firmai brangiau
sią oro pašto siuntinį New 
Yorko istorijoje: $1,500,000 
vertės 426 karatų deimantą. 
Deimantas buvo išsiųstas iš 
Londono ir pasiekė Harry 
Winston, Inc., deimantų 
(avimo firmą.

Paprastai tokie vertingi 
mantai vežami specialiai, 
meniškai, po apsauga ir

11 rauda. Šiuo kartu siuntėjai 
norėjo susitaupyti pinigų ir 
laiko. Deimantas buvo prista
tytas paštu — net neapdraus
tas.

Teisėjas dabar atidėjo 
akciją prieš Melishą

New Yorko Aukščiausio 
teismo teisėjas Henry Martu- 
scello neribotam laikui atidė
jo Melisho 'pašalinimo svars
tymą. .Kaip yra žinoma, dalis 
bažnyčios seniūnų bando teis
mo keliu pašalinti Melish, 
nors parapijonų dauguma jo | 
episkopalinėje ba ž n y č i o j e 
Brooklyne nori, kad jis liktų 
kunigauti.

Nors teismas sprendimą ati
dėjo ir Melishas lieka legališ- 
kas savo bažnyčios klebonas, 
prieš jį daromi žygiai kitur. 
Valstijos legislatūroje antra
dienį buvo Įneštas pasiūly
mas, kuris Įgalintų bažnyčios 
seniūnus savo nuožiūra atsi
kratyti bile kunigo.

Tuo tarpu vienas seniūnas, 
kuris anksčiau stojo prieš Me- 
lishą, jau perėjo jo pusėn.

d ei- 
aš- 
ap-

Už žmogžudystę 
nuteisė 10 metų

Brooklyne nuteistas 10 iki 
20 metu kalėti Everett Ben- v
son, 21 m. Jis buvo kaltina
mas ir prisipažino mirtinai 
suraižyme slaugės Minnie 
Williams, 60 m. subway Clark 
St. stotyje 1954 metų spalio 
3-ią dieną.

Jis teisinosi, kad jis buvęs 
tuo laiku girtutėlis, nieko ne
atsimenąs. Turint gerą ad- 
votą ir neblogai pagyvenan
čius tėvus, jam. pasisekė išsi
sukti nuo kėdės.

Anot motinos, jos sūnus 
buvęs pavyzdžiu jaunimui — 
prisirišęs prie namų, niekada 
nekeikęs, gėręs tik pieną. 
Matomai, mamutė savo sūnelį 
mažai tepažino: žmogžudystę 
jis papildė 6 valandą 
gal po riaumojimo per 
naktį prietikių ieškant.

Šovėjas laisvas, bet 
pašautasis kalėjime

Billy Daniels, dainininkas, 
kuris naktiniame klube pašo
vė James Jackson, tapo pa
leistas po $2,500 kaucija, kad 
nereikėtų nakvoti kalėjime ir 
pereiti kalėjiminę procedūrą. 
Gi jo pašautasis sulaikytas po 
$5,000 kaucija.

Dėl to visko, matomai, ki
lo labai daug klausimų. Se
kė spaudoje be galo daug 
aiškinimų, teisinimų tų, kurie 
tai padarė. ■ Tačiau tarp ei
lučių skaitant matosi štai 
kas:

Pažangūs newyorkieciai — 
airiai ir neairiai — tos die
nos vakare turės mitingą, ku
riame bus pagerbta airių kil
mės amerikietė kovotoja, kuri 
dabar sėdi kalėjime: Eliza
beth Gurley Flynn.

Pagerbimo rengėjai kol 
dar nepaskelbė, 
gerbimas įvyks 
programa, bet 
įdomi, sir meno
Ta pačia proga bus paminėtas 
Elizabeth' Gurley Flynn au
tobiografinės knygos išleidi
mas.

Astorijoj 16 metų jaunuolis, 
vidurinėje mokykloje garbės 
studentas, arės t uotas kaip 
įvykdęs eksploziją kaimynijos^ 
teatre. Keturi asmenys buvo 
sužeisti.

ryto, 
visą

Pakėlė miesto real 
estate įkainavimą

ir šio yrapirmesniojo
3 procentai — pinigais 

milijonais daugiau.
apskaičiavimąi ir iš 

perkainavimai daromi

New Yorko miesto nejudo- 
mojo turto vertybė dabai' 
įkainuota virš 21 bilijono 
($21,630,659,731). Pakėlimas 
tarp 
netoli 
$609

Tie 
naujo
taksavimo tikslams. Tas ne
reiškia, . kad nuosavybė tik 
tiek tėra verta ar tik tiek te
pakilo.

Paskiausioj i taksavimo kai
na Manhattane buvo po $3.- 
85 nuo kožno šimto dolerių 
vertybės . šiuo tarpu dar ne
buvo aišku, ar taksavimo pro
centas tebepasiliks tas pats, 
ar bus keičiamas. Niekas ne-* 
sitiki, kad būtų keičiamas že
myn—vis aukštyn. >

7 prisipažino kaltais
Prisipažinimas reiškia, kad 

jie išvengia elektros kėdės. 
Pagal pritaikomus pra
sikaltimo laipsnius vieni gali 
būti pasiųsti iki 20 metų ka
lėti, kiti iki 7 metų ir puses.

Visi 7 dalyvavo muštynėse, 
kuriose buvo užmuštas 21 me
tų jaunuolis. Nuteistųjų am
žius yra” 18 iki 21 metų. '

kas
pa
bus 
būti

k'tir tas 
ir kokia 
ji žada 
dalimis ir tt.

Ugniagesių departmentas 
atspausdino daug lapelių, ir 
plakatų, kurie aiškino, kokie 
pavojingi yra kerosininiai pe
čiukai, kaip lengvai jie gali 
sukelti gaisrus.

Bet nei lapeliai nei plaka
tai neaiškina, kur gali apsigy
venti tie neturtingi žmones, 
kurių laužynų apartmentuose 
kerosininiai pečiukai yra vie
nintelis apsišildymo būdas. B.

Danielius. — žymus asmuo, 
turįs daug gerų pažinčių. 
Juo rūpinosi 3 teisėjai, pro
kuroro asistentas. Jackson as 
nežinomas negras. Nors ir jo 
kaucija vėliau tapo numažin-- 
ta, sulyginta su Danieliaus, 
tačiau jis pasiliko kalėjime 
nakvoti, nes ir tų $2,500 nie-

i kas neužstatė.

Middle Village gyventojas
II. Getting Jr., 41 metų, 

Manhattan taksų surinkėjo 
pavaduotojas, patrauktas teis
man už rinkimą pinigų sau. 
Jis valdžią apgaudavo pada
lydamas falšyvus neva taksų 
mokėjimo rekordus, už ku
riuos visuomet turėtų gauti 
atgal “permokėjimus.”

.1.

Miestinio švaros departmen- 
to darbininkai atidavė savo 
vasarvietę berniukų skautų 
organizacijai. Sako, kad ne
galėjo išlaikyti.

AGUONŲ SĖKLOS 
LEMON PEEL 

NUTS—ALMONDS 
TAIPGI MALTŲ 

Pischinger type wafers; ket 
mui šokolado; vanilla cukrau*, 
prune Whip; Strudeldough, imp. 
Hungarian paprika; hitter al
monds; Rosewater; Potashes, ša
knų, vanilos, importuotos sala- 
mės, prieskonių, bake forms, coo
kie cutters; lebuchcn, importuo
ti/ saldainių, visokių kvepalų, ra
munėlių, peppermint arbatos, vi
sokių iš enamel dalykų; virtuvės 
svoryklių.
IMPORTUOTO ACASIA — ME
DAUS,— MINERALIŠKO VAN
DENS.
Vokiškų ir iŠ Vienos Kozyrių.

H. ROTH & SOHN
IMPORTER

1577 1st Ave., (82nd St.),

-<1

TONY’S
RE. 
gas 
m a i

4-1110. Iliustruotas katalo- 
veltui. 80 puslapių. Užsaky- 
per paštą. nemažiau §8.00.

5 ■

Autortiatic Transmission Center. 
Reseal transmission—$89.50. Pertai
some motorus už $59. FAIRBANKS 
MOTORS, pilnas automobilių pri
žiūrėjimas. 4550 White Plains Ave. 
(240th St.). FA. 4-1943—FA. 4-2063 
ar 2301 Jerome Ave., CY. 5-1400. 
Kasdien 8 v. r.—7 v. v.’ Sek. nuo 3 
v. dieną iki 1 vai. ryto.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

IDEALIŠKI GYDYMOSI NAMAI 
Ligoniams, diabetikams, po opera
cijos ligoniams, senukams ir su 
chroniškomis ligomis 
kalbanti štabe. 1 
Privatus gydytojas, jeigu . „ 
Jaujatc. Slaugės per 24 vai. Ma
loni atmosfera, TV. Atdara pa
tikrinimui iki 7 v. vak.
883 Manida St., Bronx 59, N. Y.

DA. 9-6667

mis. Vokiškai A 
Pilnai kosher. > 

jeigu page ’

Kuomet Edenas buvo New 
Yorke, jį pikietavo žydų sio
nistų ekstremistinės organiza
cijos. Jie nešė iškabas, ku
rios sakė, kad “Edenas yra 
dabartinių laikų Chamberlai- 
nas.”

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

■ ? • i< į ■-

' LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks. antrędiepį, vasario 7 d., 7:30 
vai vakarė, Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 280 Union Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, rpes bus 
LDS Centro Valdybos nominacijos. 
Kurių duoklės nemokėtos, malonė
kite ateiti ir užsimokėti.
• Valdyba

(23-24)

LLD 185 k p. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 
(Feb.) 8 d., 7:30 vakaro, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai ma
lonėkite atvykti. Dar yra ne
pasimokė jusiu už 1955 metus. 
Laikas mokėti už 1956 m.

Valdyba

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks vasario (Feb.) 6 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Kviečia
me visus narius atsilankyti, čia iš
girsite raportą iš Laisvės šėrininkų 
suvažiavimo, kuris įvyko sausio 29- 
tą d., Brooklyne.

Delegatas Geo. Shimaitis
(22-24)

4

(8-9)

MATTHEW A
- BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2.5172

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogu 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atŠildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime suęukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didele 
knyga, stipriais apdarais.* Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N

/.




