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KRISLAI
Abraomas Lincolnas 
Marksas apie Lincolną 
Apie Dostojevskį
V. Krėvės raštai Lietuvoj 

Rašo R. Mizara

Rytoj, vasario 12 d., yra 
Abraomo Lincolno diena. Jis 
gimė 1809 m. vasario 12 d. 
ir likimas nulėmė taip, kad 
1860 metais buvo išrinktas 
mūsų Šalies prezidentu. o 
1865 m., vos pradėjus jam ei
ti antrąjį prezidento terminą, 
rasisto paleista kulka jį nu
žudė.

Dėl to. kad Lincolnas va
dovavo Civiliniam Karui, dėl 
to. kad paskelbė vergu išlais
vinimo deklaraciją-aktą, jis ir 
šiandien pietinėse valstijose, 
kur viešpatauja rasistai, yra 
neapkenčiamas, — neapken
čiamas, žinoma, turčių, kurie 
žmogumi. Tik žiūrėkite, ką 
jie daro sir studente Lucy.

Bet liaudis Lincolną mylėjo 
ir tebemyli, tebegerbia.

Karolis Marksas didžiai 
gerbė A. Lincolną. Po jo iš
rinkimo prezidentu 1864 me-> 
tais, Marksas rašė Lincolnui: 

“Sveikiname Amerikos liau
dį jūsų didele dauguma balsų 
išrinkimo antrajam terminui 
proga.

“Jeigu pirmuose jūsų rinki
muose buvo naudotas atsar
gus obalsis, raginąs žmones 
priešintis vergijos galybei, tai 
antruosiuose jūsų, rinkimuose 
buvo iškeltas triumfališkas 
kovos šūkis: mirtis vergijai...”

Kai vergikratijos atstovas 
Booth nušovė prezidentą Lin- 
eolną, K. Marksas rašė tuo
metiniam prezidentui Andrew 
Johnsonui:

“‘Ypatingosios įstaigos’ 
piktadaris, dėl kurios Pietai 
ėmėsi ginklo, neprileido savo 
garbintojams garbingai su
smukti atvirame lauke... 
Kaip Fili po Il-trojo karas dėl 
Inkvizicijos pagimdė Gerar
dą, taip Jeffersono Daviso už 
vergiją vestas karas pagimdė 
Boothą...”

Ten pat apie Lincolną K. 
Marksas sakė:

“Toks buvo šio didelio ir 
gero žmogaus (Lincolno) ku
klumas, kad pasaulis jį sura
do esant didvyriu tik tuomet, 
kai jis krito kankiniu.”

Amerikos ir viso pasaulio 
laisvę mylintieji žmonės Lin
colną statė ir statys didvyriu, 
savo draugu.

Aną dieną N e:w York 
Times parašė straipsnelį apie 
rusų rašytoją Dostojevskį, mi
rusį prieš 75 metus.

Laikraštis sako, būk, girdi, 
Tarybų Sąjunga Dostojevskį 
iki šiol ignoravo; tik dabar, 
girdi, tasai rašytojas yra' pa
gerbtas ir jo raštai išleidžia
mi.

Tai netiesa. Tarybų Sąjun
goje Dostojevskio raštai vi
suomet buvo pripažinti svar
biais. Bet šiemet, minint 
75-as metines nuo jo mirties, 
yra išleidžiami visi Dostojevs
kio raštai naujoje laidoje.

Gyvendamas Philadelphijo- 
je, Vincas Krėvė-Mickevičius 
(jau miręs) kur tai sakė ar 
rašė, nebeatmenu, būk jo 
raštams Tarybų Lietuvoje vie
tos nebūsią.

Ar tai buvo teisingas rašy-

Maskvoje rode Amerikos balionus
A. Edenas pripažįsta^ kad [Alabamos universitete 
Britanija ir A m e r i k a vis 
nesusitaria apie Formozą

Londonas. — Britanijos 
premjeras Anthony Edenas 
jau grįžo namo iš pasitari
mų su prezidentu Eis.en- 
howeriu. Jis pripažino, kad 
Britanija ir Amerika dar 
vis nesusitarė apie atsineši- 
mą link Formozos ir Liau- Į 
dies Kinijos, nežiūrint to, 
kad bendrame Edeno-Ei- 
senhowerio komunikate bu
vo kalbėta apie pilną vie
nybe.

Edenas sakė, kad Ameri- Į 
ka dar vis tebėra pasiryžti- j 
si padėti Čiangui ginti ma- i 
žiukes saliukes prie pat Ki
nijos kranto. Britai, sakė 
Edenas, laikosi nuomonės, 
kad čiangininkai turėtų pa
sitraukti iš Quemoy ir 
Matsu bei kitu mažiukiu 
salelių prie pat Kinijos, kad 
čiangininkai geriausiai pa
sielgtu, jeigu visai pasi- 
------ ------------------ \ Antarktikoj paklydę septyni 

lakūnai jau surasti sveiki
Washingtonas. — Septy-: 

ni lakūnai, kurie per ko
kią savaitę buvo paklydę 
gilioje Antarktikoje, jau 
surasti sveiki-gyvi. Buvo 
bijota, kad jie gal sušalo, 
nes jų nedidelis vienmoto- 
rinis lėktuvas apie savaitę 
atgal paklydo sniego aud
rose ir nusileido izoliuoto- 

>je vietoje netoli pietinio a- 
Šigalio.

Oro sąlygos per keletą 
dienų visai neleido jų ieško
ti, o ieškojimui prasidėjus, 
vienas jų ieškantis orlaivis 
su 8 keleiviais pats pakly
do ir reikėjo jo nusileidusio 
ieškoti sniego tyruose.

Dabar visi jau surasti. 
Lakūnai įstengė išsilaiky-* 
ti pastatydami sau užuovė
ją iš ledo ir sniego. Jie su 
savimi turėjo konservuoto 
maisto ir ugnies. Jie kentė
jo tik nuo dalino apakimo 
nuo sniego baltumo.

Jungtines Tautos, N. Y. 
— Tarybų Sąjungos delega
tas Sobolievas siūlo, kad 
ateinančioji Generalinės a- 
samblėjos sesija būtų laiko
ma Romoje. Jis taipgi siū
lo, kad ji atsidarytu rugsė
jo mėnesį. Amerika nori, 
kad Asamblėja susirinktų 
po lapkričio, tai yra, po A- 
merikos rinkimų.

tojo pasakymas?
žinoma, ne%
Praėjusių metų pabaigoje 

Lietuvos Valstybinė Grožinės 
literatūros leidykla Vilniuje 
išleido Vinco Krėvės raštų 
stambioje knygoje.

Išleido, rodosi, 10,000 tira
žu.

Visa tai padaryta nežiūrint 
to, kad rašytojas iš Lietuvos 
buvo pabėgęs “į Vakarus.” 

trauktų į Formozą ir palik
tų kitas salas ir saliukes, 
kurias dabar laiko.

Apart Kinijos klausimo, 
sakė Edenas, Amerika ir 
Britanija yra vieningos. Jis 
sakė, kad abi šalys laikosi 
maždaug vienokio nusis
tatymo arabų-Izraelio kon
flikte. Jis neminėjo Ameri- 
kos-Britanijos nesutikimų 
dėl naftos šaltinių Arabi- 
jos-Adeno srityje.

Darbo unijų 
kovos lauke
Pittsburghas. — AFL- 

CIO elektristų unijos va
dai sako, kad viltys baigti 
Westinghouse streiką grei
tu laiku žymiai sumenkėjo. 
Valdiški tarpininkai pasi
rengę baigti savo tarpinin
kavimą. Streikas vyksta 
jau 120 dienų.

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos Darbo federaci
ja atsikreipė į visas unijas 
padėti kuom galima West
inghouse streikieriams. 
AFL-CIO nacionalė pildo
moji taryba priėmė rezoliu
ciją, kurioje sakoma, kad 
“reakciniai Westinghouse 
savininkai neturi gaut pro
gos palaužti streiką.”

Maskva. — Generolas 
Teh, komandierius visos 
Kinijos Liaudies Respubli
kos ginkluotų pajėgų, per 
ištisa' valanda tarėsi su 
premjeru Bulganinu. Gen. 
Ču Teh neseniai lankėsi vi
soje eilėje socialistinių val
stybių Europoje, o šiuo me
tu svečiuojasi Tarybų Są
jungoje.

Tarybiniai turistai lankėsi 
Vatikane, šv. Petro bazilikoj

Roma. — 130 turistu iš 
Tarybų Sąjungos lankėsi 
Vatikane. Jie apžiūrėjo šv. 
Petro baziliką, Vatikano 
muziejų ir kitas įdomybes. 
Tie turistai atvyko Italijon, 
kad stebėti žiemos sporto 
olimpiadą Cortinoje. Tarp 
turistų randasi ir patys 
sportininkai, kurie olim
piadoje pasirodė pasaulio 
laimėtojais.

Turistai taipgi apžiūrėjo 
Romos miestą. Kur tik jie 
ėjo, juos sutiko draugiškai 
nusiteikę italai, kurie juos 
kalbino, sveikino ir apdova
nojo suvenirais.

Tarybiniai turistai ste
bėjosi, kodėl italai taip su
sirūpinę dėl šaltokos žiemos 
ir sniego. Jie sakė: “Pas 
mus tokia žiema būtų skai
toma labai ir labai švelnia.”

i Autherine Lucy tęsia 
! kovą už savo teises

Birmingham, Ala. — A. 
Lucy, kuri buvo pašalinta 
“dėl jos pačios saugumo” iš 
Alabamos universiteto, nes 
rasistiniai riaušininkai 
prieš ją kėlė triukšmą, da
bar traukia universiteto 
pareigūnus teisman.

Negrė Autherine Lucy 
prašo teismo, kad universi
teto pareigūnai būtų nu
bausti, nes jie parodė pa
nieką ankstyvesniam teis
mo nutarimui. Teismas bu
vo nutaręs, kad ji turi tei
sę lankyti universitetą. Ji 
buvo priimta, bet po kelių 
dienų buvo pašalinta dėl ra
sistinių riaušių prieš ją.

Norėjo ją užmušti
Universiteto pareigūnai 

dabar informavo guberna
torių Folsomą, kad rasisti
niai riaušininkai ne tik 
triukšmavo, bet buvo pasi
rengę užmušti negrę stu-

Ir vieniems ir kitiems

Mollet bando įtikti 
visiems Š. Afrikoje

Alžyras. — Francūzijos 
premjeras Mollet per radi
ją pasakė kalbą Alžyro 
žmonėms. Toje kalboje jis 
stengėsi vienu metu įtikti 
abiem pusėm Alžyro kon
flikte: ir vietiniams, gyven
tojams arabams, ir fran- 
cūziškiems kolonistams. A- 
rabų Alžyre yra apie 8 
milijonai, francūzų apie 
vienas milijonas.

Alžyriečiams-arabams jis 
sakė:

“Aš žinau apie jūsų be
galines sunkenybes. Aš pri
pažįstu jūsų medžiaginį 
skurdą, bet aš žinau, kad 
dar daugiau kenčiate nuo 
neteisėtumo. Jūs kenčiate 
savigarboje kaip žmonės, 

į nes jūs turėjote įspūdį, kad 
; esate tik antros klasės pi-

Norman Thomas kritikuoja 
Stevensoną apie rasizmą

New Yorkas. — Socialis
tų partijos vadas Norman 
Thomas aštriai kritikavo 
•demokratų vadą Stevenso- 
ną. Thomas sakė, kad Ste- 
vensonas tiksliai švelniai 
atsineša į pietinius rasistus, 
nes bando prisitaikyti prie 
diksikratų ir užtikrinti sau 
jų balsus.

Stevensonas, sakė Tho
mas, apie rasistinius nusi
kaltimus kalba bendromis 
frazėmis, švelniai, raginda
mas prie “kantrybės,” 
“laipsniškumo” ir taip to
liau. Anot Thomaso, net 

dentę, jeigu jie tik būtų 
galėję ją pagauti. Per tas 
kelias dienas, kuriomis "ji 
lankė universitetą, ji buvo 
saugoma ir du profesoriai 
ją savo automobiliumi ve- 
žinėjo į mokyklą ir na
mus.

Kopenhagos kvietimas
Iš Kopenhagos, Danijos, 

atėjo žinia, kad tenykštis 
universitetas pasiūlė Au
therine Lucy stipendiją, 
kad ji galėtų nemokamai 
lankyti tą mokyklą. Authe
rine Lucy išreiškė padėką 
Kopenhagos universitetui, 
bet pareiškė:

“Aš gimiau ir augau A- 
labamoje ir aš noriu Ala- 
bamoje mokintis. Čia mano 
tėviškė ir aš jaučiu, kad tu
riu teisę, kaip kiekvienas 
alabamietis, lankyti savo 
valstijos universitetą.” 

liečiai. Aš jums garantuo
ju, kad mano valdžia turi 
nesulaikomą norą jums su
teikti teisėtumą ir lygybę 
prieš įstatymus.”

Prancūzams, kolonistams 
Mollet toje pačioje kalboje 
sakė:

“Jūs tikėjote, kad Fran- 
cūzija jus apleis. Aš su
prantu jūsų desperaciją. 
Štai kodėl aš jums ramiai 
galiu sakyti, kad demon
stracijos, kurias surengėte, 
nors jos mane privertė ken
tėti, pagrindiniai buvo ge
ras dalykas, sveikas reiš
kinys. Jos daugeliui buvo 
vienintelis būdas patvirtin
ti jų atsidavimą Francūzi- 
jai. Aš jums užtikrinu, kad 
Francūzija pasiliks Alžy
re.” 

prezidentas Eisenhoweris 
griežčiau pasisako prieš ra
sizmą, negu Adlai Steven
sonas, kuris save skaito 
liberalu.

Thomas pabrėžė, kad da
bar ne laikas vartoti men
kus politinius strategijos 
apskaičiavimus, tuo tarpu, 
kai rasistai priešinasi kon
stitucijai ir teismams.

New Deli. — čia gauta 
žinia, kad Kinijos Liaudies 
Respublika pažadėjo Nepa
ini techninę ir finansinę pa
ramą.

Aiškino užsienio spaudos 
atstovams, kaip balionai 
tarnavo žvalgybos tikslui

Maskva. — Užsienio rei
kalų ministerijos spaudos 
skyrius sušaukė užsienio 
spaudos, atstovus ir jiems 
aiškino apie amerikietiškus 
balionus, kuriuos Ameri
ka paleidinėjo skridimui 
virš tarybinės teritorijos. 
Kad aiškiau išryškinti tų 
balionų vaidmenį, Sovietai 
surengė didoką tų balio
nų parodą. Parodoje buvo 
matomi patys balionai, jų

Paskutiniai
pranešimai

Madridas. — Susirėmi
mai tarp fašistinių ir ne-fa- 
šistiniu studentu darosi 
rimtesni. Grupė fašistinių 
studentų, kurie dalyvavo 
savo nušauto kolegos Alva
rez Pefezo laidotuvėse, pas
kui Madrido centre puolė. 
anti-fašistinius studentus. I 
Apie 50 studentų sužeista, 
10 jų gan rimtai.

Miami, Fla. — AFL-CIO 
pild. taryba svarsto, kaip 
pradėti naują didžiulę or
ganizavimo kampaniją.

Washingtonas. — Senato 
agrikultūros^, komisija nu
balsavo sugrįžti prie aukš
tesnio atlyginimo farme- 
riams. 9 balsais prieš 6 nu
tarta sugrįžti prie 90% 
kompensacijos sulyginimui 
su vidutine kaina. Tas nu
tarimas skaitomas nemen
ku smūgiu Eisenhowerio 
administracijai.

Alžyras. — Reakciniai 
francūziški kolonistai nu
tarė laikyti didelę demon
straciją ir uždaryti visas 
krautuves šeštadienį, pro
testuojant prieš Molleto 
valdžia.

Mirė Robert Morss Lovett
Chicago. —Robert Morss 

Lovett, kuris per 60 metų 
stovėjo kovingo Amerikos 
liberalizmo pačiose prieki
nėse eilėse, mirė. Jis turėjo 
85 metus amžiaus.

Lovett buvo literatas, po
ezijos kritikas. Jis dėstė 
literatūrą nuo 1893 iki 1939 
metų Chicagos universite
te. 1920 metais jis buvo 
tarp Farmenų-darbininkų 
partijos steigėjų. Paskuti
niais laikais jis buvo akty
vus judėjime už civilines 
teises ir taiką. Ragangau- 
džiai kaltino, kad 'jis pri
klausė prie “56 komunisti
nių fronto organizacijų.” .

Los Angeles. — Lengvas 
žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas Pietinėje Cali- 
fornijoje.

radijo aparatai, foto-apa- 
ratai ii' t. t.
Pulkininkas A. V. Taran- 

covas rodinėjo korespon
dentams išstatytą medžia
gą ir aiškino. Jis sakė, kad 
tie balionai buvo paleidinė- 
ja.mi į atsargiai apskaičiuo
tas oro sroves, kad pakilę 
į septynių kilometrų aukš
tį, jie skraidinėtų virš tary
binės teritorijos, kartais 
skersai visą TSRS, ir pas
kui nusileistų kokioje nors 
draugiškoje Amerikai ša
lyje-

Kiekvienas balionas, aiš
kino jis, turėjo automatiš
kus radijo įtaisus, kurie pe
riodiniai davė signalus a- 
merikietiškoms radijo sto
tims Vokietijoje ir Turki
joje. Tais signalais balionų 
aparatai net rekordavo tik
sliai, kokiame geografinia
me plote ir ilgyje jie ran
dasi, tai yra, kur jie randa*, 
si.

Tam tikrais radijo signa
lais iš stoties galima buvo 
balione susprogdinti tam 
tikrą įtaisą, kuris suardo 
patį balioną ore, o radijo 
įtaisai ir fotografijos nu
sileidžia tam tikrais pri
rengtais guminiais parašu- 
tais. Fotografijos automa
tiškai traukiamos nuo ba
liono galingų foto-apara- 
tų, kurie fotografuoja že
mę.

Tarancovas pripažino, 
kad tie balionai buvo labai 
gudriai sutaisyti, bet jis 
pridėjo, kad “norint, ir ki
ti gali prie tokių gudrybių 
dasigalvoti.”

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas atsisakė 
komentuoti, ai> siunčiamie
ji balionai buvo Šnipinėji
mo įrankiai, o ne mokslinio v f

tyrinėjimo.

Dr. Saiko skiepai efektingi 
ant 85 nuošimčiu Kanadoje

Ottawa. — Kanados val
džia paskelbė, kad tarp vai
kų, kurie praeitais metais 
toje šalyje buvo įskiepyti 
daktaro Saiko vaistais, po
lio liga pasitaikė 85 procen
tais rečiau, negu tarp ne
skiepytų vaikų.

Skiepytuose vaikuose 
mažiau negu vienas vaikas 
tarp 100,000 vaikų apsirgo 
paralyžium, o neskiepytuo
se vaikuose apie 6 vaikai 
tarp 100,000.

Sveikatos reikalų minis
tras Paul Martin sako, kad 
Saiko skiepai buvo efektin- 
gesni Kanadoje, negu bet 
kokioje kitoje šalyje pasau
lyje, įskaitant Jungtines 
Valstijas._______________

ORAS NEW YORKE 
Labiau apsiniaukę, švelnu.



•)

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

■ . . „ 1. ,?*.!}*• it -- i į i - ■ i i - i -

LITERATURA-MENAS LAISVES REIKALAI

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-18 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President V. KAZEL; Sccr-Treasurer, WILLIAM CHAPEIJS 
Editor, ROY MIZARA

United States, per year ....... $8.00
United States, per G months .. $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........ $5.00 per six mos.

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year 19.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

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

ROBERT M. LOVETT
.VASARIO 8 DIENĄ, St. Joseph’s ligoninėje, Chicago- 

je, mirė Robert Morss Lovett. Praėjusių metų gruodžio 
25 d. jam buvo sukakę 85 metai amžiaus.

Taigi R. M. Lovett jau buvo gerokai pagyvenęs žmo
gus. Tačiau jis yra gerbiamas ne dėl to, kad ilgai gyve
no, o dėl to, kad jo gyvenimas visuomet buvo kupinas 
darbų, atkreiptų už liaudies reikalus.

Baigęs Harvardo Universitetą, velionis Lovett dar 
1893 metais, kai daugelis mūsų buvome dar negimę, sto
jo Chicagos Universitetan profesoriauti, dėstant anglų 
kalbą. Ir jis oficialiai buvo Chicagos Universitete iki
1939 metu.v

Nemaža intelektualų, gavusių profesūras, taikstosi 
prie sąlygų ir “nesikiša kur nereikia,“ nes “kišimasis” 
gali jiems lėšuoti jų pozicijas.

Bet ne toks buvo velionis Lovett! Jis veikė ir veikė 
ne išnaudotojų klasei tvirtinti, bet veikė liaudies intere
sams ginti, padėti tiems, kuriuos žiauri kapitalo letena

net ir streikuojančių 
neskaitė pažeminimu, 

organizacijose.

Robert M. Lovett dalyvaudavo 
darbininkų pikietuose, — jis tai 
Jis dalyvaudavo įvairiose progresyvėse 
Vienu kartu,^sakoma, jis priklausė net 56 “komunistinio 
fronto” (“subversyvėms”) organizacijoms!

Nežinome, ar velionis kada nors priklausė Komunistų 
partijai ar ne, bet žinome, kad jis buvo stambus veikėjas 
visokiose pažangiose organizacijose, įeidavo į jų vadovy
bes, dažniausiai į patariamuosius komitetus.

Kam yra tekę dalyvauti įvairiuose darbo žmonių su
važiavimuose bei konferencijose, tai negalėjo nematyti 
velionio Lovett’o.

Netenka nei sakyti, kad dėl to jis buvo turčių klasės 
neapkenčiamas. Bet už tai jį mylėjo liaudis.

Labai gaila netekus tokios stambios, taurios asmeny
bės, kokia buvo Robert Morss Lovett!

NEKANTRIAI LAUKSIME
PREZIDENTAS EISENHOWERIS pasakė spaudos 

ir radijo korespondentams (trečiadienį), kad jis šio mė
nesio pabaigoje praneš, kandidatuos jis i(ntrajam prezi
dentystės terminui ar nekandidatuos.

Jis pasakė, jog tąjį nuosprendį padarys išimtinai as
meniniais sumetimais, o ne gydytojų patariamas. Kaip 
jis jausis, kaip jis manys, taip padarys.

Aiškus dalykas, Amerikos žmonės nekantriai lauks 
jo “galutinio žodžio.” Nežiūrint to7 kad jį supa visokie 
Dullesai ir kitokie reakcininkai, dabartinėje tarptauti
nėje konjuktūroje prezidentas vairavo mūsų šalies vairą 
neblogai.

Nežiūrint to, ar prezidentas Eisenhoweris kandida
tuos ar nekandidatuos, mes linkime jam geros sveikatos.

KODĖL NEDUOTI?
ALAN MAX, vienas Daily Workerio redaktorių, laik- j 

raštiniais sumetimais, pasiryžo vykti į Tarybii Sąjungą.
Alan Max nori aprašyti Tarybų Sąjungos Komunistų 

partijos 20-ąjį Kongresą, kuris prasidės Maskvoje se- - 
karną antradienį.

Komercinė spauda, aišku, tame Kongrese turės savo 
korespondentus, kurie pilnai jį, Kongresą, aprašys. Bet 
Daily Workeris neturi Tarybų Sąjungoje savo korespon
dento, na, ir redaktorius nori pats nuvykti ir tą didžiulės 
reikšmės suvažiavimą aprašyti, pateikiant pilnesnių ži
nių savo redaguojamo laikraščio skaitytojams.

Tačiau, be pasporto išvykti iš šios šalies negalima. Be 
pasporto, beje, kitos šalys tavęs neįsileis. Alan Max krei
pėsi į Valstybės departmentą, prašydamas pasporto.

Valstybės departmentas atsisakė tai padaryti, atsisa
kė pasportą redaktoriui duoti.
.Kodėl atsisakė?
Girdi, Alan Max yra komunistas ir ten būdamas, girdi, 

jis “komunizmą sutvirtins!” Jei jis nori, tegu apeliuoja į 
tam tikslui paskirtą specialę komisiją arba tegu kreipia
si j teismą.

Ką visa tai reiškia?
Jeigu A. Max yra komunistas, tai ką gi jis, nuvykęs 

į Tarybų Sąjungą padarys bloga? Nejaugi Valstybės de
partmentas mano, kad jis ten nuvykęs pamokys Bulga- 
niną, Chruščiovą, Molotovą, Vorošilovą? Nejaugi depart- 
mentas mano, kad anie pablogins patį Daily Workerio 
Redaktorių? Jeigu jis jau čia yra blogas, tai jau bloges
niu nepasidarys, pabuvojęs porą ar daugiau savaičių 
Maskvoje.

Toks Valstybės departmento žygis, iš tikrųjų, kaip 
sako vyriausias Daily Workerio redaktorius John Gates, 
yra niekas daugiau, kaip varžymas spaudos laisvės.

įietuvos operos ir baleto 35 mėty 
Sukakties minėjimas Vilniuje

VILNIUS.— Naujų Metų išvakarėse 
LTSR Valstybinis akademinis operos ir 
baleto teatras pažymėjo savo gyvenime 
reikšmingas datas — 35-ias savo įsistei- 
gimo metines ir lietuvių profesionalinio 
operos teatro įkūrėjo TSRS liaudies ar
tisto Kipro Petrausko 70-tąsias gimimo 
ir 50-tąsias kūrybinio darbo metines.

Į iškilmingą minėjimą teatre pažymė
ti puikios lietuvių nacionalinio meno 
šventės gausiai susirinko respublikųs 
sostinės pramonės pirmūnai, kultūros ir 
meno darbuotojai, partinių, tarybinių, 
visuomeninių organizacijų atstovai. Dar- 
lx) žmonės aukštai vertina teatrinį me
ną, su susidomėjimu seka jo augimą, jo 
kylantį meistriškumą.

Pranešimą apie teatro kolektyvo nuei
tą 35-erių metų kelią padarė teatro di
rektorius Z. Paulauskas.

— 1920 m. gruodžio 31 d. Kauno te
atre įvykęs Verdi operos “Traviata” 
spektaklis, — pasakė pranešėjas, — yra 
lietuviško profesionalinio operos teatro 
gimimo diena. Šis pastatymas reiškė 
ne tik lietuviškos operos pradžią. Operos 
teatro įkūrimas sudarė pagrindinį aks
tiną visam tuometiniam Lietuvos muzi
kinės kultūros gyvenimui vystytis-

Pranešėjas toliau nurodo pirmojo 
spektaklio sukūrimo istoriją, pabrėžda- 
'mas ypatingą Kipro Petrausko vaidme
nį įkuriant operą.

Su K. Petrausko vardu glaudžiais ry
šiais susietas visas 35-rių metų teatro 
kūrybinis kelias. Švenčiant garbingą 
Kipro Petrausko 70 metų amžiaus ir te
atro 35 metų veiklos sukaktis, tos dvi 
datos organiškai susilieja į vieną visu
mą ir yra neatskiriamos.

Augant visam teatro kolektyvui, — 
kaip nurodė pranešėjas, — susiformuo
ja ir baleto trupė, kuri 1925 m. gruo
džio 4 d. pasirodė su premjera — Deli- 
bo baletu “Kopelija”. '

Pranešime plačiai apžvelgiamas teatro 
darbas iki 1940 metų. Apsistojęs ties 
teatro veikla 1940 metais, pranešėjas 
pažymi tą didelę reikšmę, kurią turėjo 
tokie teatro darbai, kaip Dzeržinskio 
opera “Tykusis Donas” ir K. Gliero ba
letas.

Pokario metais operos ir baleto teat
ras kūrybiškai išaugo, išsivystė ir pa
siekė žymias kūrybines pergales. Drg. 
Paulauskas nurodė, su kokiais pastaty
mais ir kokiais kūrybiniais sumanymais 
teatras dirbs ateityje. Teatras glau
džiame kūrybiniame kontakte su kom
pozitoriais baigė dviejų naujų naciona
linių veikalų — kompozitorių V. Klovos 
operos “Pilėnai” ir 
“Audronė” sukūrimą, 
veikalai bus pastatyti teatro 
Naujus veikalus šiuo metu intensyviai 
rašo komp- B. Dvarionas (opera “Da
lia”), V. Baumilas (opera “Paskenduo
lė”), E. Balsys rašo baletą “Eglė žalčių 
karalienė” (pagal lietuvių liaudies pa
sakos motyvus). Naujus nacionalinius 
kūrinius dabar rašo ir kiti respublikos 
kompozitoriai.

Praėjo trisdešimt penkeri metai nuo 
tos dienos, kai buvo įkurta lietuviškoji 
opera. Per tą laiką — baigdamas pa-

brėžė pranešėjas, — teatras iš kuklios, 
negausios trupės išaugo į stambų, pajė
gų pieninį operos ir baleto kolektyvą. 
Per tą laiką teatras suvaidino apie pen
kis su puse tūkstančio spektaklių, pa
statė 117 įvairių pavadinimų operų ir 
baletu, v

Praėjęs sudėtingą darbo ir kūrybos 
kelią, šiandien LTSR Valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro kolekty- 

• vas yra kupinas kūrybinių jėgų ir ener
gijos, pasiryžęs ir toliau nenuilstamai 
kelti meninį meistriškumą plėsti savo

tolesniame

susidomėję 
skaitomo

ir naujų 
jo darbo

išklausė 
eilėraščio

J. Indros baleto
1956 metais šie 

scenoje.

klausyti liaudies balso.
Tarnauti savajai liaudžiai, jautriai 

atsiliepti į jos poreikius, ugdyti tarybi
nių žmonių širdyse meilę Tėvynei, tau
tų draugystės, tarybinio patriotizmo 
jausmą — visų aukščiausia tarybinio 
menininko, tarybinio aktoriaus pareiga.

Po pranešimo scena ištuštėja, ir po 
kiek laiko... pakyla uždanga. Kaip ir 
prieš 35-rius metus prasideda “Travia
tos” spektaklis.

Jubiliejaus proga teatrą LKP CK ir 
LTSR Ministrų Tarybos vardu sveikino 
LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pa
vaduotojas K. Preikšas. Jis pažymėjo 
didelius teatro nuopelnus vystant nacio
nalinį tarybinį meną, skleidžiant darbo 
žmonių masėse muzikinę kultūrą, palin
kėjo visam kolektyvui sėkmės 
kūrybinių pergali 
kelyje.

Susirinkusieji 
poeto T. Tilvyčio
skirto Kiprui Petrauskui.

Vienas po kito į sceną išeina jubilia
tų sveikinti kūrybinių organizacijų at
stovai. Štai — bendro kūrybinio darbo 
draugai — LTSR akademinio dramos 
teatro aktoriai — linki savo draugui — 
operos ir baleto teatrui sėkmės, naujo 
kūrybinio entuziazmo, vykdant kilniąją 
tarybinio aktoriaus pareigą - tarnauti 
liaudžiai..

Nuo Latvijos TSR akademinio operos 
ir baleto teatro sveikinimus perdavė j 
minėjimą atvykę jo atstovai. Savo svei
kinime svečiai iš Latvijos reiškia džiau
gsmą šia gražia lietuvių tarybinės kul
tūros švente, kalba apie kūrybinį ben
dradarbiavimą.

Jubiliatams šiltus, gražius linkėjimus 
LTSR nusipelniusio dainų ir šokių an
samblio vardu tarė J. Švedas, Kauno 
muzikinio dramos teatro vardu — teat
ro auklėtinis komp. Indra, Valstybinės 
filharmonijos — direktorius Federavi- 
čius, Vilniaus rusų dramos teatro—di
rektorius Samsonovas ir kiti.

Šiltai minėjimo dalyviai sutiko nuo
širdžius vaikų—jaunųjų pionierių svei
kinimus.

Minėjime buvo perskaitytos taip pat 
gausios sveikinimo telegramos nuo TS
RS Kultūros Ministerijos, TSRS Didžio
jo teatro, Leningrado Kirovo vardo te
atro kolektyvų, atskirų asmenų ir kt.

LTSR Valstybinio akademinio operos 
ir baleto teatro 35-ųjų metinių minėji
mas dar kartą parodė, kiek šis respub
likos meno židinys yra mylimas darbo 
žmonių v •

Chicago: UI.
iš LMS koncerto

Sausio 28 d. Mildos teatro 
Lietuviu Meno Sąjungos Pir
moji apskritis davė gražu 
muzikos ir dainos vakarą. 
Programa buvo neilga, bet 
gyva.

Eks-mainierių choras, va
dovaujamas Onos Tilvikienės, 
sudainavo: “Mano broliai,“ “f 
Tėvynę“ ir “Raudonuos žie- 
deliuos.“

Cicero Moterą choras, su 
nauja vadove, Estelle Bogden, 
gražiai atliko: “Mišku gėlė,“ 
“Plaukia laivelis.“ Duetas 
Stanevičienė ir Dočkiene: 
“Saulės spinduliai,“ “Dangus 
ir žemė nutilo“ ir kitas dai
nas. Jos teikia malonumo sa
vo balsais, savo dainomis.

Paul Dauderis “Kalvį“ cĮai-

na vo ekspertiškai. Jo balsas 
taipgi tinka dainai. Jis taip
gi gerai dainavo “Jausk ir 
mylėk.“

Jaunąją choras (AŽVD), 
vadovaujamas Onos Petrutie- 
nės, gražiai atliko kelis nu
merius. Sykiu dainavo ir so
listė Valerija Urbikicnė, na, 
ir jos keturi gražūs vaikučiai 
labai malonų įspūdį darė. Tai 
jau ketvirtos kartos Ameri
kos lietuviai, kurie žiedieČių 
takais dar tebemaršuoja.

žinoma, didelis kreditas 
Onai Petrutienei, taipgi jau
nai motinai Valerijai, kuri tu
ri nepaprastai, daug energijos, 
ryžtingumo, -taipgi ir talento.

I.KM choras, su gabiu mu
ziku Clem ,Die»ffner, su savo 
solistais sudainavo naują kla
sišką dainą, kuri tikrai rei
kalinga aukšto išsilavinimo. 
Sq1o dainavo Helen Stuinbvis,

“Stakato polką“ ir “Širdis be 
meiles.’’ Jai labai, gerai vyks
ta ką ji pasiima.

Dolores Pazar “Naktis,“ 
taipgi savo meilužiui davė 
dainelę.

Duetas — Bogden ir Stum- 
bris: Iš Čaikovskio operos 
“Piku dama’’ ir Petrausko 
“Kregždelė“ ir vieną anglišką 
dainą. Nereikia sakyti, kad 
jos gražiai dainuoja, visi tąi 
žino.

Phyllis Kwain (Kvainaus- 
kaitė) gražiai pianu skambi
no. Tai talentinga jauna mer
gina.

Vėl 
mane 
n as.
jus pertvarkymus gaidos. Jis 
tam gabus ir išsimokslinęs 
muzikas. Dainos gražiai 
skamba.

Bęję, Deffneris, tointįg tOr

LKM choras: “Siuntė 
motinėlė” ir kitas dai* 
Deffneris padarė nau-

Šiuom kartu dar turime kuomi-gražiai pasirodyti. Da
lis žemiau paduotų dovanų yra dar suvažiavimo pagran
dukai, o kitos tai gerų Laisvės patrijotų priedas užsi
mokant prenumeratą. Ištisas sąrašas yra toks:

Nuo K. Zinskienes laidotuvių dalyvių per H. Tho
mas, So. Boston, Mass. . ..................

J. Žilinskas, Worcester, Mass..................
A. Kraujalis, White Plains, N. Y..........
J. Chelus, Fords, N. J................................
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla
I. J. Stankus, Buckner, Ill.......... . ............
Martin Pond, San Francisco, Calif..........
Woodhavaniete ............ ................................
P. Karpich, Lynn, Mass...........................
Pranas Nagine, Keene, N. H.................
J. V., Brooklynietis ...................... .........
J. šlaiviene, Methuen, Mass....................
Svobiškietis..............................................
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y. .. 
Mary Žilionis, Cranbury, N. J................
Helen Savukas, Portage, Pa. .. ..............
J. A. Kauliniai, Huntington, L. I. ..........
S. Umbrasas, West Linn, Ore...................
Geras Aidietis, New York ....................
Eliz. Jamack, Dougjaston, L. I................
B. Kirstukas, Cleveland, Ohio................
Alex Shatro, Aliquippa, Pa.......................
Mrs. Adoniaitis, Huntington, L. I............
A. Dilius, Hawthorns N. J....................
J. Yuška, Colchester, Conn.......................
P. Tautkus, Maspeth, N. Y.......................
S. Kuržinskas, Mahanoy City, Pa.........
D. Bulauk, N. Andover, Mass...................
W. Vingis, Barrackville, Va.....................
Frank Obrekes, Shamokin, Pa................
T. Jacob, Linden, N. J. .........................
Martha Pektinas, Great Neck, N. Y........
M. Pious, Port Jeffersoų, N. Y................
Walter Cepalis, Alliance, Ohio...............
K. Gutonis, Philadelphia, Pa...................
H. Lyben, Detroit, Mich...........................
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.........
A. Akulaitienė, Lansdale, Pa...................
J. Carosa, Hudson, N. H.........................
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y. ..’.......
Ona Raskevich, Bellevue, Canada.......
Paul Martin, Trumbull, Conn.................
Juozas Augulis, Mahanoy City, Pa.
J. E. Strole, Binghamton, N. Y..............
J. Mikalausky, E. St. Louis, Ill..............
V. Keršulis, Brooklyn, N. Y; ................
S. Sadauskienė, Brooklyn, N. Y............
K. Žemaitis, Bronx, N. Y, ....................
F. Varaška, Brooklyn, N. Y. .. ............ .
Kazimieras Senkus, Minersville, Pa. ... 
P. Anderson, Rochester, N. Y................
Rėmėjas, Grand Rapids, Mich.................
P. ir O. Jay, Brooklyn, N. Y..................
J. Bernadys, Gardner, Mass....................
Wm. Sadauskas, Scranton, Pa................
F. Reinhardt, Ridgewood, N. Y..............
John Lozowsky, New York, N. Y..........
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y..............
P. Sarkis, Elizabeth, N. J.........................
J. Strumskis, Philadelphia, Pa................
F. Jasiunas, Sand Brook, N. J..............
St. Prenis, Earlville, N. Y.......................
Fred White, Wollaston, Mass.................
P. Petraitis, Brooklyn, N. Y. ..’...........
M. Palilionis, Cleveland, Ohio...............
S. Raudonas, Barnegate, N. J.................
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio ................

> S, K. Mazan, Cleveland, Ohio.................
Po $1: W. Marinas, Los Angeles. Calif.; M. Suba

čius, Toronto, Canada; Mrs. Stupurienė, Brooklyn, N. 
Y.; G. Račys ir J. Linertas, Toronto, Canada; John 
Grinka, Ocala, Fla.;’ J. Kaušakis ir P. Kaušpėdą, Mont
real, Canada; John Mazenis, Clinton, Ind.; Pran. Yakš- 
tys, Richmond Hill, N. Y.; A. Lašas, Woodhaven, N. 
Y.; Ant. Zalderienė, Collinsville, Ill., 50c.

U. Simoliunienė, Binghamton, N. Y., ir E. Pacenka, 
Fairmount, W. Va., prisiuntė po vieną naują prenu
meratą. Bravo jiems už puikų pasidarbavimą! Jie ne
žiūri, kad vajus gavimui naujų skaitytojų pasibaigė, 
jie supranta, kad yra svarbu, prie kiekvienos progos, 
gauti naują skaitytoją dienraščiui. Jų pavyzdį turėtų 
pasekti ir kiti skaitytojai.

Labai dėkojame už aukas ir už naujus skaitytojus. 
Padarykime šiuos metus didžiausių pastangų metais 
už gavimą naujų skaitytojų.

Išsiuntėme atvirutes tiems skaitytojams, kurių pre
numeratos yra išsibaigusios. Labai.prašome nesivėluo- 
jant atsinaujinti prenumeratą. Tuomi daug pagelbėsi- 
te savo dienraščiui.

Laisvės Administracija

kias jėgas savo chore, stato 
naują operetę.. Tai bus nepa
prasta naujenybė mūsą meno 
mylėtojams.

Programą vedė J. Stulgai
tės. Justas Misevičius padė
kojo dalyviams ir ragino dau
giau remti chorus, ypatingai 
vaiką chorelį.

Publikos turėjo būti d au
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giatj.
Po programos apatinėje sa

lėje ėjo šokiai, prie Samoęka 
orkestro.

Jaunuoliai gražiai linksmino* 
Malonu juos matyti. Gar- 

motinoms, kurios atsiveve- 
savo vaikus dalyvauti.
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ŽMONĖMIS
Montvila

Kuo labiausiai sielojasi G. 
Montvila? Jis labiausiai sie
lojasi ir suka galvą Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo rei
kalais.

Kiek turi naujų narių?— 
paklausiau Montvilos. J i s 
linksmai atšovė: Pradžiai tu
riu tris.

Ką į tai pasakys Klemensas

Dr. A. Montvidas. Labai ir 
labai jis ja pasitenkino. Lie
tuviai dipukai taip pat yra 
uolūs Cinema Annex kinote- 
atro lankytojai, kada ten ro
do

BUCKNER, ILL

Liūdnas Prisiminimas

K. Guzevičienė

*, Katerina Guzevičienė sma
giai nuteikė visus Lietuvių Li
teratūros Draugijos pirmosios 
apskrities konferencijoj dele
gatus, pranešdama, jog Brigh-* 
ton Parko kuopa pernai ne tik 
atlaikė savo pozicijas, bet ga
vo ir naujų narių.

Tuo negalėjo pasididžiuoti 
jokia kita kuopa. Katerina 
Guzevičienė nemėgsta girtis.

darbuojasi tyliai, bet labai 
nuoširdžiai.

Bus, vadina- 
laiko gauti

pradėjo dar-

Gyvi dainininkai (A. 
ir Izabelė Motiekai- 
priduoda programai 

Dipuke Izabe- 
turi

Kaip LLD kuopos mokasi?

Jackson Parko IJLD kuopa 
šiemet turi visų kuopos na
rių duokles. Geri jie rekor- 
distai. Vos spėjo pasibaigti 
Aiusio mėnesis, o jau visi na
riai pasimokėjo.
si, užtenkamai

* naujų narių.
Gerai .šiemet

bą ir bridgeportiške kuopa. 
Bent 80 narių atliko savo pi
niginę pareigą. O Kamins- 
l^s gavo ir naujų narių.

J. Budriko radijo programa

Menišku požiūriu Juozo Bu
drike radijo programa daro 
geresnį įspūdį negu kitos pro
gramos.

z Brazis
tienė)
X'era koloritą.
lė Motiekaitienė turi gerą 
balsą. Kada ji-pavaduoja St. 
Valančių, kaipo pranešėją, ji 
ir toj srity j, savo miklia iš- 
Jralba, toli pralenkia ponią 

▼ Vanagaitienę, kuri labiau pa
naši į gaspadinę, ginančią sa
vo ta vorą. Jos balsui trūksta 

1 .švelnumo.
Kaslink Dr. Dirmeikio, tai 

jį verta pagirti už žinių pada
vimą. žinias jis pateikia gan 
bešališkai.

St. Valančius, Budriko pro
gramos spoksmanas, ilgai ir 
stfnkiai sirgo. Dabar baigia 
gydytis ir tuoj stos darban.

K. Matukaitis

Kazys Matukaitis speciali
zuojasi knygų ir žurnalų par* 
Aavime. Kiekviename paren
gime, į vykstančiame Mildos 
teatre,,jį visuomet galima pa
matyti prie stalo, apkrauto 
knygomis ir žurnalais.

Kaip daug nuo vieno žmo-» 
f.gaus pasimojimo priklauso li

teratūros platinimas!
Pirkite gerus raštus pas 

Kazį Matukaitį!

Petras Žilinskas—Michailovas

sovietinius filmus.

Lowell, Mass
širdingiausia padėka 

clevelandietėms ir 
visiems kitiems

kad gyvenu 
Iš to, matyt, 
būk gyvenu 
to clevelan-

Dar 1955 metų lapkritį 
lawrencietis Penkauskas pa
žymėjo Laisvėje apie mano 
gyvenimo sunkią padėtį. Ten 
pat pažymėta, 
14 Madison. St. 
buvo suprasta, 
Lawrence. Dėl
diečių siųstas man laiškas .į 
Lawrence su dovana klaidžio
jo kelyje.

širdingai ačiū Clevelando 
Moterų klubui. Jūsų dovaną 
$11.50 gavau per Elzbietą 
Panzer. Dėkoju jai už rū-

Ta pačia proga noriu karš
tai paačiuoti Verutei ir Anta
nui Pilkauskams iš Worces
ter; M. ir L. Trakimavičiams 
iš Norwood; senos pažinties 
mano draugui Jonui Kuodžiui 
iš Lawrence už finansines ar 
kitas dovanas.

JIEVA STANKIENE
Vasario J3 d,, 1956 metais, sukanka trys metai 
kai ji mirė.

Velionės šeima su pagarba ir didžiu gailesiu 
prisimena savo mylimą ir brangią motiną.

I. J. Stankus, vyras .
Dukterys:

Mary ir jos vyras Ronald 
Jule ir jos vyras John

ALDLD REIKALAI
i yra plati dirva veikimui ir

Konferencija įvy*Ko sausio 
22 d., “savoje pastogėje” — 
Mildos svetainėje.

Į konferenciją susirinko iš 
vietinių septynių LLD kuopų 
37 delegatai. Dalyvavo ne-1 
mažai svečių ir viešnių, 

atstovavo
narių. Tai gražus 
knygleidžių-veikėjų, 

buvę kur kas dides- 
skaičius atstovautas, 
prisiuntusios delega-

Delegatai 
500 LLD 
skaičius 
bet būtų 
n is

apie

Brockton, Mass
ŽINELĖS

Liuosybės choro pamokas 
pradėjome praėjusių metų 
gruodžio pradžioje, Alb. Pot- 
siaus vadovybėje. Pamokos 
vyksta kas trečiadienio vaka
rą (seredomis), Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose, 7 v. 
vakt Mokinamės keletą nau
jų liaudies dainelių, 
turi pamokas ir trio: 
Stripinis, Alb. Potsius 
Yuodeikis. Pamokose
vauja ir Aldona Wallen. Maj 
npme turėti pavasarinį kon
certą; diena ir laikas bus nu
skirta vėliau1.

Visa tai reiškia, kad me
nas pas mus nėra miręs.

Taipgi 
Rožė 

ir W.
daly-

July Stigienė gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo brolio An
tano Bačiulio. Jis montelliie- 
čiams ir platesnei Amerikos 
visuomenei žinomas meninin
kas, chorvedis, solistas ir su-

!naujų narių gavimui, tik sto- kūrė kompozicinių kūrinių —

North Sidėj 
ir išsimė- 

kolonijoj, o

iš Lietuvos
1,100 kinoseansų kaime

SKAUDVILĖ.—Stalino var
do kolūkyje neseniai atidary
tas naujas stacionarinis kinas, 
čia kas antrą dieną demon
struojamas naujas kinofilmas.

Rajono kolūkius aptarnauja 
keturi kiln o j a m i e j i kinai. 
Kiekviename iš 22 rajopo kol
ūkių kiekvieną mėnesį paro- j tančių kolūkinio kaimo darbo 
doma po 3-4 kinofilmus. Ypač | žmonių. E.

kolūkiečių laukiamas kino 
mechanikas Stonys. Būdamas 
“Naujo gyvenimo,” “Stulgių,” 
“šviesos,” “Sodybos,” “Tary
binio kelio” ir kituose kolū
kiuose, jis prieš kiekvieną seJ 
ansą trumpai supažindina žiū
rovus su filmų turiniu.

Nuo metų pradžios kilnoja- 
kinai pademonstravo 

kinoseansų, ku- 
dešimtys tūks-

micji 
apie 1,100 
riuos žiūrėjo

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

t

' ».■
v '
Y

nok,' 'IHk

dainų. Jis gyvena Raudonė-1 
je, netoli savo tėviškės.'Klau
sinėja apie savo kūrinius, ku
riuos paliko Amerikoj. Jis 
ten moko žmones anglų kal
bos ir muzikos. Kviečia sa
vo sesers dukterį Agnes par
vykti į Lietuvą ir ten žmo
nes mokyti anglų kalbos, duo
ti jiems lekcijas.

LLD 1-os Apskrities 
konferencijos raportai 
tariniai ir aukos apsigynimui j ka pastangų.

LLD 86 kuopa 
yra neskaitlingoj 
čiusioj lietuvių
prie to dar prisideda ir narių 
apsileidimas. Kai kurie nesi
lanko į susirinkimus, už tai 
kuopa nupuolė nuo 30 iki 28 
narių.

Iš viršuj minėtų tolesnių ko
lonijų delegatų neprisiuntė, 
todėl šiuo tarpu tikrai nežino
me kuopų stovio ir jų veiklos 
pasekmių.

Prie raportų, buvo gyvos 
diskusijos. Delegatų raportus 
priėmus vienbalsiai, padaryta 
pertrauka 1-mą vai pietums.

II-ji sesija
Prasidėjo 2 :15 ir konferen

cijos pirmininkas V. V. Vasys 
pakvietė “Vilnies” redaktorių 
Leoną Prūseika pakalbėti. Jis 
kalbėjo Literatūros Draugiojs 
gynimo klausimu.

Jis nurodė, jog dabar vėjas 
pradėjo pūsti iš kitos pusės.

Aukščiausiasis šalies teis
mas vienbalsiai išnešė nuo
sprendį, kad ateivių piliečių- 
negalima persekioti, nes jie 
turi lygias teises su čia gimu
siais.

Antra, net Rooseveltienė ir 
socialistų vadas Norman Tho
mas ir kiti liberalai, žymūs 
žmones, pasirašė po peticija 
prezidentui Eisenhoweriui rei
kalaujant paliuosuoti politi
nius kalinius.

Sentimentas pasikeitė viso
je šalyje. Tūli dipukai jau 
nepritaria “Draugo” ir “Nau
jienų 
tt.

it

HMūsų ligoniai, 
Laisvės skaitytojai

Prieš keletą savaičių sun
kiai susirgo Kazimiera Railie
nė, Antano Railos žmona. Ji 
palaipsniui eina geryn, bet 
gydytojai draudžia pas ją as
meniškai pašaliečiams lanky* 
tis. Galima siųsti atvirutes 
bei laiškus. Ji gyvena 87 
Battle St., Brockton, Mass.

Marijona Markevičienė, 
Prano žmona, pasidavė į Pha- I 
neuf Hbspitalį operacijai. Ji 
gyvena 102 Ford St., Brock
tone.

Jau nuo seniai nesijaučia 
gerai P. Mineikienė. Ji tebė
ra namie, 93 Martland Avė., 
Brocktone.

Prieš keletą savaičių sli
džioje gatvėje paslydo ir sun
kiai susižeidė dešinę ranką iš 
peties M. Urbonienė; dar vis i 
tebeserga. Gyvena 61 Bea
con Park, Brocktone.

Ligoniai, kurie serga iš se
niau: July Blujienė 
po num. 88 Vine St., 
tone.

. Antanas Čerkauiskas
87 Waldo St., Brocktone.

Dr. Jonas Kaškiaučius jau viršaus 70 metų am
žiaus. Jis yra parašęs daug labai naudingų 
knygų &pie sveikatą. Jo raštais pasinaudodami 
galėsite gyventi ilgą amžių, taip kaip gyvena 
jis pats. Tačiau susipažinkite ir su paties Dr. 
Jono Kaškiaučiaus gyvenimu, mokslu, litera
tūrine kūryba ir bendrai jo visuomenine veikla.

Jūsų aukos man be galo 
brangios, kadangi visą amžių 
tenka būti dideliame trūku-1 
me. <

Praėjusio gruodžio 18-ą su
kako 33 metai, kai mane iš-1 
tiko baisiausia i_____
žiuoj ant 
Negavus iš kompanijos jokio 
atlyginimo, 
būdamas įpuoliau į didžiausių 
vargų bangas, iš kurių 
niekad nebeišeisiu.

Kartu vargsta h' mano my
lima draugė. Gal už tai jos 
vaizduotės sveikata tapo Id., Mildos svetainėje. Pro- 
skaudžiai pakirsta. Net ir! grama susidėjo iš gražaus 
gydytojai pripažįsta, jog ji Koncerto, svarbių prakalbų ir 
yra “very depressed” — gyve-' 
nimo prispausta-prislėgta. ži
noma, prislėgta.

Kadangi aš tegaunu iš vals
tijos $38 į mėnesį, tai aišku-, 
koks gali būti gyvenimas 
mums abiem. Bet esu tvirtos 
dvasios žmogus, tai ir tokia 
padėtis mano nusiteikimo pa
kirsti negali.

nelaime va- 
darban traukiniu.

tu s

narių
būtų
LLD 29 kuopa, Rockfordo 
kuopa, So. Bendo 36 kuo

pa, La Port ir dar kelios ki
tos kuopos.

Apskr. komiteto raportas

Už praėjusius metus rapor
tą išdavė komiteto sekretorius

, dar jaunas tebc-!^- Vėšys.

jau

Labai nesinori skųstis, kal
bėti apie blogąsias gyvenimo 
puses. Bet kai tenka visokių 
įvykių ir kliūčių pergyventi, 
dėl to dažnai susitrukdo da
lykai, kurie turėtų būti į lai
ką atlikti. Labai nesmagu, 
kai jie užsivelka. Atsiprašau 
už visus užtrukimus.

Ypatingai žiemą, kuomet 
sniegas, slidu, man yra labai 
sunku iš namų išeiti, 
ir rankos nebeveikia 
džiai. Ilgiau pabuvus 
me kambaryje, tai ir 
užsisegioti vargu. Bet 
kovoti už gyvenimą,
ris, saulės šviesa ir šiltesnės 
dienos daug žada ateičiai.

O čia 
sklan- 
šalta- 
sagtis 
tenka

Pavasa-

Būtinai Įsigykite ir Perskaitykite Jo Knygą
Vienas iš žymiausių darbų, 

kurį atliko Apskrities komite
tas, tai atžymėjimas LLD 40 
metų sukakties. Buvo sureng
tas šaunus parengimas spalio

baigėsi iškilmingu banketu.
Be to, buvo surengta LLD 

išleistų knygų ir žurnalo 
“šviesos” paroda.

Principalis kalbėtojas Anta
nas Bimba savo prakalboje 
nušvietė LLD rolę Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjime 
ir jos atliktus per 40 metų 
didelius apšvietos darbus, ne 
tik išleidžiant 61 stambią kny
gą ir per 20 metų leisdama 
kas 3 mėnesiai žurnalą “švie
są,” bet ir surengimais tūks
tančių prakalbų
piknikų, koncertų, banketų ir 
kitokių parengimų, 
kėlusi tūkstančius dolerių fi
nansinės paramos.

Koncerte buvo surinkta virš 
$700 paramos “Laisvei.”

Be to, raportavo, jog Ap
skritis turėjo net 2 piknikus, 
bet sulijo ir mažai naudos bu
vo. Bet nėra bėdos, ižde pi
nigų randasi virš $100.

Su tuo raportas baigėsi ir 
priimtas vienbalsiai ir su aplo
dismentais.

paskaitų,

Ir yra su-

gyvena
Brock-

gyvena

W. Gečius gyvena 184

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

B!

Retėja- lietuvių ristikų ei
lės Karoliaus Požėlos nebė
ra mūsų tarpe. Jo “Ange- 
,įo” taip pat nebėra.

Daugeliui chicagiečių pa
žįstamas ristikas ir ristynių 
promote ris Petras Žilinskas 
sunkiai serga Woodstock, O. 
Ui^claise jis buvo žinomas Ka
zoko Michailovo vardu.

Petrą Žilinską neseniai at- 
lankė marketparkietis Dori
nąs. Jie labai geri draugai.

Turiu daug gerų draugų 
plačioje apylinkėje. Besiar
tinant žiemos trad i c i n ė m s 
Šventėms gaunu daugybę svei
kinančių atviručių. Labai 
Įvertinu draugų bei draugių 
prisiminimą manęs. Ypatin
gai sveikinimai Naujais Me
tais man primena mano gimi
mo dieną. Mat, aš gimęs 1886 
metų, gruodžio 31 d.

Už tuos gražius atvirlaiš
kius neįstengiu privatiškai at
sakyti, tad ačiuoju visiems 
kartu.

Kuopų delegatą raportai

Iš delegatų raportų paaiš
kėjo, jog daugiausia narių 
turi ir geriausiai veikia LLD 
kūopa Chicagos Bridgeporte 
ir LLD 79-a kuopa Rosclande. 
.LLD 187 kuopa Jackson par
ke taip pat labai pavyzdingai 
veikia, bet čia maža kolonija, 
todėl ir narių skaičius 
—rodos, 31. LLD 104 
Brighton parke ne tik 
senų narių skaičių, bet
jus gavo: dabar turi 42 na
rius.

Kiek silpniau stovi LLD 146 
kuopa Marquette parke ir 92 
kuopa Cicero. Tos dvi koloni
jos lietuviais yra skaitlingos,

mažas 
kuopa 
išlaikė 
2 nau-

reakcinei politikai, ir Ames St., Brocktone.
— i jjuw u

Po to jis paprašė delegatų bet jau pasveiko. - 
Literatūros Draugijos apsigy-į 
nimo fondui paaukoti dolerį rj 
kitą. Sudėta $50.00.

Rezoliucijų skaitymas
Leonas Prūseika patiekė 

konferencijoje skaitė rezoliu- 
ciją-pareiškimą : Literat ū r o s 
Draugijai pradedant penktą 
gyvavimo dešimtmetį.

Tas svarbus raštas priimtas 
vienbalsiai, su aplodismentais.

A. Yuris perskaitė rezoliu
ciją: LLD Pirmosios apskrities 
konferencijos tarimai kuopų 
veikimui. Tai veikimo pro
grama :

a) Organizacijos stiprini* 
mas ir palaikymas;

b) Kuopų susirinkimai;
c) Gynimosi reikalui;
d) Busimieji rinkimai.
Priimta rezoliuciją atšauki

mui McCarran įstatymo.
Nutarta atsikreipti į visas

LLD kuopas, kad laike paren-' 
girnų būtų visada sistematiš- 
kai platinama laikraščiai ir

Buvo susirgęs J. Stripinis,

ir

Dar tebeserga Alb. Vasa- 
, ris. Jau buvo rašyta, kad jis 
turėjo nelaimę—išsilaužė ran
kos kaulą.

Visiems ligoniams linkiu 
greit ir gražiai pasveikti.

Geo. Shimaitis

knygos.
Tuo reikalu reikia kreiptis 

pas K. Matukaitį. Jis su mie
lu noru patarnaus, nes jo ži
nioje yra labai daug litera
tūros. Nutarta prie pirmos 
progos išleisti Liet. Literatū
ros Draugijos tėvo L. Prūsei- 
kos raštus.

LLD Pirmos Apskrities Ko
mitetas pasilieka tas pats tar-i 
nauti 1956 m- Konferencija 
aklamacijos būdu užgyrė jį.

Sekančią metinę apskrities 
konferenciją nutarta laikyti 
“savoj pastogėj,” Mildos sve
tainėj.

Konf. pirm. V. V. Vasys
Sekretorius S. Vėžys

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Patiko sovietiniai judžiai

Praėjusią savaitę Cinema 
Annex kinoteatre buvo de
monstruojama sovietiniai ju
džiai — -lankymasis Ameri
kos farmerių delegacijos So
vietų Sąjungoj ir sporto są
skrydis Maskvoje. Sąskrydy 
dalyvavo ir lietuvių grupė 

jį Tarpe; kitų šią nepaprastą 
gražią programą stebėjo ir

Jeigu išgalėčiau, reikėtų ir 
brangiam dienraščiui Laisvei 
atsiteisti nors mažui atlygini-' 
mu už panaudojimą laikrašty
je vietos va šitokiam daug 
maž asmeniško turinio raštui. 
Deja, mano gyvenimo sąlygo
se neišgaliu nei už laikraščio 
siuntinėjimą — prenumeratą 
užsimokėti'

Manau, gerieji draugai tą 
supranta ir už mane atlygins, 
kuomet jie skiria 
dienraščio
dar kartą labai 
gams

savo dalį 
palaikymui. Tad 

ačiū drau-
už viską!

Jonas M. Karsonas
14 Madison St. 
Lowell, Mass.

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksą! ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Licensed by Ų. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

; Tęl. iNgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
; Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu)
įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais ntĮo .9 A. M. Iki 6 P. M.
l.'ir*****^**?*?*******^^**'*!”***^^

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y



Frank Yakstis, jaunasis, 
randasi .Queens General Hos
pital, 164th St., Jamaica, N. 
Y. Jo kambarys 328, Ward 
3E. Lankymo valandos tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 vai.

Frank tenai būna jau kėb
linta savaitė. Kadangi po iš
likimo širdies smūgio jo pa-* 
dėtis buvo nuodugniai tiria-' 
ma ir pilnutinai nežinoma, jį 
lankė tik jo artimiausieji. Da
bar jis jaučiasi gerai ir gy- i 
dytojai leidžia jam pasima- į 
tyti su draugais lankytojais, 
tačiau pataria dar ilsėtis ligo
ninėje, namo neleidžia.

Linkime greit sustiprėti!

NewM>rto^8K^yZlnlt«
NEW YORK

HELP WANTED MALE

Kollsman darbininkai 
nutarė streikuoti

Queens apskrityje esančios 
Kollsman Instrument Co. ša- 
pos darbininkai nusitarė strei
kuoti. įgalino savo uniją 
streiką skelbti, kada numatys 
reikalą.

Darbininkai yra nariais In
ternational Association of Ma
chinists lokalo 797. Unija 
atstovauja 3,500 darbininkų. 
Jos senasis kontraktas su fir
ma pasibaigė gale praėjusių 
metų. Lig šiol nebuvo pavy
kę susiderėti, gauti reikalau
jamą mok ėst i es priedą po 15 
centų už valandą ir kitų pa
gerinimų.

Paskilbęs kalifornietis 
advokatas kalbės N. Y. 
šį antradienį

Sveturgimių teisėms aiškin
ti ir apginti įvyksiančiame 
masiniame mitinge vasario 
14-os vakarą New Yorke kal
bės žymus kalifornietis Ro
bert W. Kenny.

Kenny, buvęs Kalifornijos 
valstijos generalis prokuroras, 
bus vienu vyriausių kalbėto
jų. O pirmininkausi kunigas 
Kenneth Ripley Forbes, se
nukas, ilgametis liaudies tei
sių gynėjas, philadelphietis, 
dabar visa likusia pajėga sto
jęs į; darbą už teisę sveturgi- 
miams būti apgintie/ms prieš 
persekiotojus.

Įstatymiškai įdomios ir in- 
formacingos bus tos kalbos. 
Visiems turintiems liuoslaikio 
porą valandų vertėtų tuo pa
sinaudoti.

Mitingas vasario 14-os va
karą (šį antradienį) rengia-į 
mas Great Northern Hotel i 
patalpose, 118 W. 58th St. j 
Įžanga $1.

Kviečiam atvykti pasiklausyt 
prelekcijos vasario 12-tą

Laisvėje .jau buvo plačiai 
pažymėta apie tai, kad ši 
prelekcija bus mokslinio po
būdžio. Joje bus aiškinami 
.jau minėti ir atsakomi dau
gelis dar neminėtų klausimų, 
kurie kiltų susirinkimo eigoje.

Gal tiesa, kad dauguma mū- 
nesiruošiame į agronomus 
farmerius, kuriems tenka 

kiek- 
Tačiau

O kartais gali 
būti ir praktiškai naudinga.

Patsai G i Imanas, karikatū
rų braižytojas, paveikslų ta
pytojas ir skulptūros mėgė
jas, sako, jog susipąžinti su 
vabzdžių gyvenimu jį paska
tino įsigijimas užmiestyje na
muko. Ten jis pasiryžo tu-

su 
ar 
su vabzdžiais susidurti 
vieną darbo valandą, 
žinoti įdomu.

Siūlo telefonų šnipus 
bausti kalėjimu

Generalinis prokuroras 
apie mokytojų reikalus

Kaip yra žinoma, New Yor
ko mieste egzistuoja taip va
dinamas Feinbergo įstatymas,

Sukniasiuviai veikliai 
ruošias vršininky 
rinkimui lokaluose

Kummer krei- 
selmelį, kad 
įsakytų ap- 

New York

kad Autori-

lėti sodelį, bent jau augalo
tą obelį. Bet vabzdžiai pa
reiškė: neturėsi. Gilmanas 
užsispyrė nenusileisti.

Beieškodamas savo obelėlei 
pagalbos, Gilmanas tiek susi
domėjo visa gyvija, 
Cornell universiteto 
tūros kolegijos ėmė 
tūros kursus, kuriais
sipažino ne tik su agrikultūra- 
agro.no.mija, bet įsigijo daug 
žinių ir apie vabzdžius, kurie 
be galo tampriai rišasi su 
žemdirbyste.

A. Gilmano 
dėsime jau šį 
vai., Liberty 
Atlantic Avė. 
Richmond Hill.

jog iš 
Agrikul- 
agrikul- 

gerai su

prelekcija gir-
sekmadienį, 3

Auditorijoje,
ir 110th St.,

Rengėjai

vasario 13-ą, t '
tiesiai iš

Manhattan

visos skir- 
grupės įeitų į lokalo 

Sako, kad tuo būdu

Keturi, kurie kovojo Ispanijoje 
kalbės mitinge ši sekmadienį

Valstijos seimelyje
Manhattano demokratas as- 

semblymanas
pėsi į Valstijos 
jis / įstatymiškai 
karpyti Port oi 
Autoriteto galią.

Kummer sako,
tetas (kurio vyriausiu valdovu 
yra Robert Moses) daro mies
to visuomenei nenaudą seka
mais veiksmais:

Ima perdaug “tolis” už 
priemones (tiltus, tunelius), 
kurie yra jau keleriopai iš
mokėti.

Ištremia šimtus tūkstančių 
žmonių iš namų “be 
sios atodairos” į tai, 
jais atsitiks.

Krauna “stambias 
pinigų “kaip kokį

Reikalingas jaunas vyras, supran
tantis vokiškai. Taipgi su noru 
pakilti raštinės darbo. Firma im
portuoja mašinas. Kreipdamiesi 
praneškite* savo militariAką stovj. 
Skambinkite: Watkins 4-6970.
rašykite: Box F-8, Room 8.80, 11 
W. 4 2nd St., N. Y. C.

<27-29)

HELP WANTED—FEMALE

mai i au
kas su

su m as 
nuosavų

Cooks - houseworkers, governesses, 
chambermaids, waitresses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGCY 

6.36 Glen Cove Avenue 
Glen Head, L. I.

GL. 4-9200

A ss e m b 1 y m anas Anthony 
P. Savarese skelbia, kad šio 
mėnesio 16-ą Valstijos seime
lyje Albanyje bus svarsto
ma jo vadovaujamo įstatym- 
davystės komiteto pasiūlyti 
biliai, taikomi uždrausti 
šniukštinėti žmonių pokalbius 
telefonu.

Pasiūlyta yra bausti kalė
jimu privatinius detektyvus. 
Taipgi reikalauja ir nuo po
licijos atimti įnagius, kuriais 
perimami pasikalbėjimai.

Iš giesmės pasidarė polka
Detroito lietuvių katalikų 

radijo programa

mes pusėtinai
Union City,

įvairių 
girdi

(Board of Education) turi 
teisę atleisti mokytojus! iš tar
nybos politiniais sumetimais. 
Jeigu prieš mokytoją kas nors 
pateikia skundą, kad jis da
lyvauja pažangiečių judėjime 
arba jame dalyvavo, jis atlei
džiamas iš tarnybos, jam ne- 

| duodant progos gintis, pasi-* 
aiškinti arba ieškoti teisėtu
mo teismo keliu.

N.Y. valstijos generalinis 
prokuroras J. Javits dabar 
pareiškė, kad jis stoja prieš 
tokią taktiką. Javits, kuris 
republikonas, bet kiek libera- 
liškesnio tos partijos sparno, 
sako, kad mokytojai turi tei
sę žinoti, kas juos apskundė, 
kokie yra kaltinimai, jie turi 
teisę per savo advokatus skun
dikus apklausinėti ir, galų 
gale, turi teisę teismuose by
linėtis už savo tarnybas.

Javits sako, kad jie bandys 
paveikti, kad pataisymai bū
tų pravesti prie Feinbergo 
įstatymo.

šį sekmadienį, kovo 12-ą, 
I Lincolno brigados veteranai 
laikys mitingą, į kurį jie kvie
čia visus, kurie pritarė ir pri
taria Ispanijos žmonių kovai 
už savo laisvę, prieš Franco 
fašistus. Jaut 20 metų praslin
ko nuo to laiko, kai Ispanijos 
militaristai, 
n i o fašistų 
jo sukilimą 
vyriausybę.

nacių ir Mussoli- 
padedami, prade-- 

prieš liaudišką 
Tai buvo 1936.

Mes žinome, kaip tada iš 
viso pasaulio kampų pažan
gūs jauni vyrai skubinosi Is
panijon, kad, susibūrę į 
gadas, padėti ispanams 
publikiečiams.

Mitinge šį sekmadienį 
lies keturi žmonės, kurie 
lyvavo tose kovose; kurie
vo vadais Lincolno brigadoje, 
Tarptautinės brigados daliny-* 
je, prie kurio priklausė ame-.

bri- 
re$-,

kal- 
da- 
bu-

,1-ikieČiai. ‘Jie yra daktaras 
E. Barsky, Steve Nelson, John 
Gates ir Milt Wolff.

Dr. Barsky buvo vienas la
biausiai atsidavusiųi ir drą
siausių daktarų Ispanijos pi
lietiniame kare. Jis operavo 
sužeistus pačiose fronto lini
jose, nepaisydamas nei sekun
dei savo saugumo. Ispanijos 
respublikiečiai jį buvo giliai 
pamylėję ir gerbė. Steve Nel
sonas buvo Lincolno brigados 
komandierius. John Gates, 
kuris dabar redaguoja “Dai
ly Workerj,” buvo žymiu ko
votoju, lygiai, kaip M. Wolff.

Tie keturi kalbės ir taipgi 
bus meniška programa, susi
dedanti vyriausiai iš dainų, 
kurios buvo dainuojamos Is
panijos kovotojų.

Pradžia 2 valandą popiet. 
Vieta: Thei Pythian, 135 W. I 
70th St.

Didžiausiojo ILGWU loka
lo 22-ojo eilinių narių grupė 
atsišaukė į 25,000 lokalo na
rių, kad paremtų eilinių na
rių kandidatus į lokalo vado
vybę.

Plačiai išaiškinimui to, už 
ką grupė stoja, šaukia masi
nį susirinkimą šio pirmadie
nio prievakarį,
6 valandą. Prašo 
darbo atvykti į 
Center.

Grupė siūlo, kad 
t ingos 
tarybą,
nariai bus vieningesni ir galės 
daugiau/ išsiderėti iš savo bo
sų. Tuo nusistatymu vado
vaujantis ir ši, pati eilinių na
rių (Rank, and File) grupė neJ 
stato viso sleito, o tiktai da
lį: 15 kandidatų į vykdančią-* 
ją tarybą ir 15 į biznio agen
tus.

Oficialieji viso lokalo val
dybos rinkimai įvyks jau šį 
trečiadienį, vasario 15-ą.

ir dar- 
darbams 

asme-

miesti- 
samdo

Samdo tarnautojus 
bininkus tos srities 
“vadovaujantis aukštų 
nų įtakomis.”

Paprastai visiems 
niams darbams štabus
(turėtų samdyti) iš civil serv
ice sąrašų. Kad į tuos sąra
šus patekti, asmenys turi iš
laikyti atitinkamus egzaminus 
viešoje piliečių kompeticijoje, 
kurioje geriausia pasižymėju
sieji statomi į sąrašus pirmieji.

tarp 
dainų,

Sykį giesmė 
Marija” pavirto į

“Kampe tupi, kam-' 
Tas man priminė, 

ubago giesmė 
’ irgi pavirto

Ten atsitiko taip:

labai mėgdavau 
kurie giedo- 

pritariant armonikai, 
giesmes už porą ka-

aš įsispraudžiau prie 
kuris buvo apsuptas 

ir kuris giedojo 
(Tas uba-

užgrodavo ir polkas.)

Minia matė berniukus 
apraižant peiliu

Bronxe prie Gompers ama- 
tinės mokyklos 6 jauni ge-ngs- 
teriukai apsupo vos paleistus 
iš mokyklos du mokinius, abu 
po 15 metų. Miniai moki
nių ir pašaliečių matant tuos 
du apraižė peiliais ir apdaužė 
diržų sagtimis.

Sakoma, kad apdaužytieji 
esą nariais aniems priešiškos 
gaujos.

LDS 13 kp. banketas vasario 18
Visiems LDS 13 kuopos na

riams ir kitiems LDS nariams 
primename, kad LDS 13 kuo
pos banketas jau čia pat — 
įvyks šeštadienį, vasario 18 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Tai bus metinis banketas, 
prie kurio kuopos valdyba ir 
kiti darbuotojai smarkiai ruo
šiasi, kad jis geriausiai pa
vyktų. O jis gerai pavyks 
tiktai tada, kai LDS nariai 
ir kiti svečiai skaitlingai at
silankys.

Vasario 2 d. kuopos susi
rinkime buvo plačiai aptartas 
banketo klausimas, 
turėti jame skanių 
kitų patiekalų. Ir 
bus tik už $2.50.

Susirinkime prisiminta ir 
tai, kad kuopos finansų se
kretorius Jankaitis dar tebe- 
siranda ligoninėje ir dėl to 
negalės bankete dalyvauti. 
Kuopiečiai pasižadėjo jį lan
kyti, kiek tik laikas leis. Jis 
randasi Mt. Sinai Hospital,: miegui vaistais, išgelbėjo.

Airiai rengiasi priimti 
čia Airijos premjerą

Vietiniai airių laikraščiai, 
“Irish Echo” ir kiti, sako, kad 
New Yorko airiai iškilmingai 
priims Airijos premjerą John 
A. Costello. Prem. Costello 
atvyks Amerikon kovo mėne
sio viduryje. New Yorke jis 
praleis tris dienas. Miestas 
kaip toks, majoras ir kiti par-< 
eigūnai, rengiasi prie iškil
mingo sutikimo, bet airių pa- 
tri jotines organizacijos ren
giasi ypatingai.

“Irish Echo” sako, kad Ai
rijos premjero sutikimas bus 
paverstas didele demonstraci
ja u.ž visos Airijos išlaisvini
mą iš britų jungo. Bus kelia
mas s 1 o g a n a s ir ž Ulsterio 
(šiaurinės Airijos) prijungi- 
mą prie Airijos respublikos.

Costello taipgi aplankys ki
tus Amerikos didmiesčius.

Pavojingi deimantai
Turintysis deimantų, mato

mai, būna plačiai pažįstamas. 
Tai skaudžiai patyrė brook- 
lynietis Krischer. Jį važiuo
jantį iš savo krautuvės New 
Yorke namo McDonald stoty
je, Brooklyne, plėšikai sumu
šė ir pabėgo su deimantais. Jį 
smogė iš užpakalio ir pavo
jingai .sužeidė galvą.

Nusitarta 
valgių ir 

tas viskas

Kada turime laiko, įvairu
mo dėlei, užsisukam radiją 
pasiklausyti Detroito lietuvių 
katalikų radijo programos, 
kuri eina iš Ann Arbor, Mich., 
stoties ir kurią 

(gerai girdime 
Y’ch.

Programoje, 
apgarsinimų ir 
me ir giesmių. 
“Marija, 
polką — 
pe tupi.”
kaip Lietuvos 
“Šventas Jurgis 
į polką.

Kada mane motina nusives
davo į žemaičių Kalvarijos at- 

. laidus, aš 
klausytis ubagų 
davo, 
įvairias 
peikų.

Sykį 
ubago,
klauso va is 
“Šventas Jurgis, 
gas 
Kada jis priėjo giesmėje prie
žodžių: “Ir perdūrė .smakui 
žandus,” tada ir to ubago 
giesmė pavirto į polką, nes jis 
užtraukė:

“Ak, dūrė, dūrė, dūrė
Ir perdūrė smakui žandus 
Ir nusuko čortui sprandą.” 
Toks ubago elgesys visus 

klausovus prajuokindavo.
Man rodos, kad Detroito lie

tuvių katalikų radijo progra
ma turėtų* būti suskirstyta i 
skyrius: į giesmių skyrių ir 
dainų skyrių. Šiaip programa 
išeina neprastai. Tik progra
mos vedėjas, tur būt, dolerių 
verčiamas, savo kalboje labai 
skubina. Jeigu jis taip ne
skubėtų, tai jo kalba gražiau 
skambėtų. Patariu1 jam išsi
žadėti kelių dolerių ir nesi
skubinti savo kalboje. L. U.

Coney Islande teisėjas nu
teisė numarinti gasu šunį. 
Nors jo savininkė amžinai ti
krino, kad jos šunelis geras, 
leido bėgioti be apinasrio, ta
čiau jis įkando 3 asmenis.

Brooklyne, 85 Butler St. kie
me, nulūžo drabužiams kabin
ti virvės stulpas ir smogė į 
kambario langą ir vežimėlį, 
kuriame miegojo 1 metų kū
dikis, bet kūdikis išliko beveik 
nesužeistas.

IDEALIŠKI GYDYMOSI NAMAI 
Ligoniams, diabetikams, po opera
cijos ligoniams, senukams ir su 
chroniškomis ligomis. Vokiškai 
kalbanti štabe. Pilnai kosher. 
Privatus gydytojas, jeigu pagei
daujate. Slaugės per 24 vai. Ma
loni atmosfera, TV. Atdara pa
tikrinimui iki 7 v. vak.
833 Manilla St., Bronx 59, N. Y.

DA. 9-6667

pabūti.
kuopos susirinki- 

ketvirtadienį, kovo 
Auditorijoje. Visi

kviečiami dalyvauti, 
ne
bus 
pa-> 
šia-

ilOOth St. ir Fifth Ave’., Man- 
hattane.

Iki Jankaitis sustiprės, J. 
Gasiūnas apsiėmė laikinu se
kretorium 

Sekantis 
mas įvyks 
1, Liberty 
nariai
Tiems, kurie šiemet dar 
įmokėjo savo mokesčių, 
šiame susirinkime laikas 
simokėti. Nepasimokėję
me susirinkime gali susispen- 
duoti.

Dar sykį primenu: visi ir 
visos dalyvaukite LDS 13 kp. 
bankete, šeštadienį, vasario 
18. Visi žinokite, kad pra
sidės lygiai 7 vai. vakare.

Kuopos narys

New Yorko policija anądien 
gavo pašaukimą iš Kalifor
nijos, kad jaunuolė aktorė 
New Yorke grasina nusižudy
ti.^ Ją atrado apsinuodijusią

L D S, BANKETAS
, Įvyks šeštadienį

Vasario (Feb.) 18 d
Liberty Auditorium

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

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $2.50
Rengia LDS 13-ta kuopa ir kviečia visus ir 

visas dalyvauti.

.............. —■ ■ -................... ..... .............................................................................................. ................................ ......

Laisvi (Liberty) šeštad., VaūtfHo (Feb.) 11, 1956

Brook 1 y nd areštavo d ir as
menis, įtartus abortų daryme.

d.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Sckmadienj, kovo (March) 4-1 ą
įvyks Aido Choro metinis banketas. 
Lietuvių salėje, 29 Endicott Street. 
Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dairios mylėtojus atsilan- 

Aido rengiamą banketą, 
visuomet atsilankiusius 
tik pavaišina gerais val- 

palinksmina gražiomis

kyti į šį
Aidiečiai 
svečius ne 
gįais, bet 
dainomis.

Šio banketo prograrnoje dalyvau
ja Aido Choras ir duetas — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
vadovybėje mokytojo Jono Dirvėlio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumoky- 
tų.

Kviečiame visus būti su mumis 
kovo 4-tą. Aido Choras

(29-32)

ĮVAIRUS KINIETIŠKI 
VALGIAI

DRAGON SEED
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 87th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Axe., Jackson Hts. HA. 9-8437; 
120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

Nainų Darbininkė. Abelnam na* 
mų darbui, nėra virimo. Pagel Wr/ 
su mergaitėm, 2 ir 5 m. amžiaus. 
Visi moderniniai įtaisymai. Guolis 
vietoje. Paliudijimai. Gera alga. 
Skambinkite Esplanade 6-9130.

(28-30)

Jauna moteriškė. Namų darbinin
kė. Westchester County, 
kambarys 
4 v. GR. 
ton Falls 
Mogul.

Nuosavas 
ir vonia. Skambinkite iki 
5-380.3. Sax-ait galiais Cro- 
7-3802. Klauskite Mr. 

r

(28-29)

Namų darbininkė. Abelnam namų 
darbui. Guolis nuosavame kamba
ryj. Gražūs namai. Nėra virimo. 
$170 j mėnesi pradžiai. Mrs. Seelen, 
129 Beach 184th St., Belle Harbor, 
L. I. Be. 5-2483. Neskambinkite 
šeštadieniais.

Mews teatras skelbia, kad 
artimoje ateityje pradės sta
tyti garsų Gerhard Uaupt- 
mano veikalą “Bebro Kaili
niai” (“The Beaver Coat”).

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

TONY’S

Vestuvės Mūsų Specialybė!
• 2 dideli valgymui rūmai 

Aptarnavimas del 750 
Specialiai vestuviniai pakietai tik 
nuo 5.50 asmeniui. Speciales kai

nos del komuriijos pusryčių!
Del informacijų užeikite arba 

šaukite RA. 8-9607

Puikiausia! Visokiem Pokiliam!
Air Conditioned 

KNEER’S 
BALLROOM—IIOFBRAU 
32-10 Broadway, Astoria

(1 blokas nuo B’way El. Slot.)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG**OG*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gera! Patyręs Barberl*

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 sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

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

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
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. Y
f




