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KRISLAI
Antanas Venclova
Pas dzūkus Lenkijoje
Broliško sugyvenimo

pavyzdys
Poeto Tilvyčio apsilankymas

A. Bimba

Labai plačiai ir gražiai Vil
niuje buvo pagerbtas Antanas 
Venclova jo 50-ųju gimimo 
metiniu proga, šiomis dieno
mis sukako lygiai dešimt me
tu, kai man teko artimai su
sipažinti su šiuo Įžymiuoju lie
tuviu tautos rašytoju, visuo
menininku ir veikėju.

Antanas Venclova Į mane 
padarė labai malonu Įspūdi. 
Tai labai dideliu gabumu vy
ras. Per šiuos paskutinius de- 
sėtką metu Antanas daug 
dirbo, daug sukūrė, daug sa
vo neišsemia/mos energijos 
Įpylė i lietuviu tautos pastan
gas susikurti gražesnį ir skais
tesni rytojų.’

Kaune mudu aplankėme Da
riaus-Girėno kapą ir prie jo 
nusitraukėme paveikslą.

Kitas žymus Tarybines Lie
tuvos rašytojas ir darbuotojas 
Kostas Korsakas Vilniaus Tie* 
soje rašo apie savo kolegą:

“šiandien Venclova savo 
jubiliejų sutinka stovėdamas 
priešakinėse mūsų tarybinės 
literatūros kūrėjų eilėse, už
imdamas vadovaujančias vie
tas visuomeninėje bei litera
tūrinėje veikloje.“

Tenka pastebėti ir tai, jog 
Venclova yra Tarybų. Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, jau trečiu kartu 
ton aukšton vieton išrenka
mas. Paskutinėje tos tary
bos sesijoje Maskvoje jis pa
sakė prakalbą ir davė pasiū
lymą, kad Tarybų Sąjungos 
biudžete būtų daugiau ski
riama tūliems Lietuvos kultū
riniams darbams.

i--------
O štai kitas Įdomus dalykas. 

Nelabai seniai žymiausias Ta
rybinės Lietuvos poetas Teo
filis Tilvytis lankėsi Varšuvo
je. Jis dalyvavo ir Lietuvą 
atstovavo surengtose- iškilmė
se Adomui Mickevičiui pa
gerbti.

Ta proga poetas aplankė 
Suvalkijos dzūkus, kurie gy
vena Liaudies Lenkijoje. Sa
vo susitikimą su tais dzūkais 
Tilvytis aprašo savaitraštyje 
“Literatūra ir Menas” (sau
sio 14 d.). Jie Įdomūs.

Susitikimas Įvyko Punsko 
vidurinėje mokykloje. Poe
tas Tilvytis rašo:

“Nedidelė salė buvo pilna. 
Laukė tautiniais drabužiais 
apsirengę jaunuoliai ir mergi
nos. Ant sienos kabojo Tary*- 
bų Lietuvos ir liaudies Len
kijos herbai. Su dideliu var
gu nugalėję žmonių spūstį, 
tiesiog veržte prasiveržėme Į 
sceną.

Buvo daug sveikinimų šil
tais lietuviškais žodžiais, gy
vų gėlių puokštėmis ir dova
nomis.

žiūrėjau į susirinkusius, ku
rie nustebę žvelgė, gal'būt, į 
pirmą žmogų iš Tarybų Lie
tuvos. Mokyklos langai bu
vo išimti, kad ir kieme esan
tieji žmonės galėtų dalyvauti 
susitikime.

Broliškos šilumos sujaudin
tas, aš papasakojau apie di
džiulius pasikeitimus, Įvyku
sius per 15 metų Tarybų Lie
tuvoje. Susirinkusieji davė 
klausimų, prašė papasakoti,

DEMOKRATAI PUOLA “PUSĖS LAIKO” PREZIDENTĄ
Gegužes mėnesį

G. Mollet ir Pineo 
lankysis Maskvoje

Hansenas Maskvoje

J Republikonai nes u s i t a r i a 
apie Nixono kandidatavimą

Paryžius. — Premjeras 
Mollet ir užsienio reikalų 
ministras Pineau ateinan
čio gegužės mėnesio 14 die
ną vyks Maskvon, kur jie 
praleis keletą dienų. Jie 
vyks Tarybų Sąjungon jos 
valdžios kviesti ir tarsis su 
tarybiniais vadais apie 
draugiškesnius santykius 
tarp Šių dviejų šalių.

Mollet ir Pineau yra so
cialistai. Kaip žinoma, da
bar Maskvoje lankosi buvęs 
prezidentas Auriolas, kuris 
taipgi yra socialistas. Ma
noma, kad tai jis perdavė 
tarybinei valdžiai Molleto 
ir Pineau pageidavimą būti 
pakviestais ir pakvietimas 
tuojau buvo išsiųstas.

Kaip yra žinoma, šį pa
vasarį Maskvon atvyks ir 
delegacija nuo Francūzijos 
Socialistų partijos.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia pašalino savo 
laivyno komandierių kapi
toną Zenkerį, nes jis per
daug atvirai gyrė buvusius 
nacinius admirolus. Doenit- 
zą ir Raederį.

Kairo, Damasko ir Bei
ruto radijai jau pasveikino 
Jordaną su šiuo žygiu. Kai
ras sako, kad tas žingsnis 
prisidės prie visų arabiškų 
kraštų solidarumo.

ką dabar rašo lietuvių tarybi
niai rašytojai.

Po visų kalbų įvyko meninė 
dalis. Pasipuošę namų darbo 
tautiniais drabužiais, šileikie- 
mio liaudies šokių ratelio na
riai pašoko “Suktini” ir “Ku
bilą,“ o Kreivėnų choras, Ba- 
bičiutei - Kolovienei diriguo
jant, gražiai padainavo kele
tą lietuvių liaudies dainų. Sa
viveiklos mėgėjų kolektyvas iš 
Punsko lenkų ir rusu kalbo
mis atliko keletą dainų ir šo
kių. Moksleiviai dzūkišku 
akcentu deklamavo lietuviš
kus eilėraščius.

Aš buvau apibertas klausi
mais, pageidavimais, prašy
mais. Mokytojai prašė lietu
vių kalbos ir literatūros vado
vėlių, pageidavo grožinės li
teratūros, scenos veikalų. Via- 
na mokytoja sakėsi pati iš 
lenkų kalbos išvertusi J. Bal
tušio pjesę “Gieda gaideliai,” 
kurią jau seniai suvaidinę. 
Saviveiklininkai prašė dainų 
su gaidomis, kanklių ir sku
dučių, tautinių raštų albumo.

Visiems viską aš pažadėjau, 
nors nelabai pats tikėdamas, 
ar pajėgsiu ištesėti. Aš ma
nau, kad šiuo reikalu padės 
tie draugai, kuriems ši sritis 
tiesiogiai priklauso.

Iš to susitikimo ir pasikal
bėjimo su liaudies Lenkijoje 
gyvenančiais broliais matėsi, 
kad jie gali laisvai vystyti 
lietuvišką kultūrą, nacionali
nę savo forma ir socialistinę 
savo turiniu.”

Iš Maskvos pranešama, 
kad ten dabar atsilankė 
Danijos premjeras Hanse
nas, taipgi socialistas. Ne
seniai ten lankėsi Norvegi
jos premjeras Gerbardse- 
nas, tos pačios politinės 
linkmės žmogus.

Egiptiečiu radijo programos 
įerzina britus ir francūzus C-

Kairas. — Egiptas laiks 
nuo laiko gauna protestus 
nuo britų ir francūzų. 
Jiems nepatinka radijo pro
gramos, kurias Egipto sto
tys perduoda kitoms Afri
kos šalims. Egipto radijo 
stotys perduoda programas 
arabų, swahili ir eilėje kitų 
kalbų. Arabiškos progra
mos taikomos alžyriečiams, 
tunisiečiams ir marokie- 
čiams. Anie raginami kilti 
prieš francūzus. Programos 
negrų kalbomis pritaria 
Kenyjos ir kitų kraštų neg
rų kovoms prieš Britanijos 
imperializmą.

Britai ir francūzai sako, 
kad tos programos yra kir
šinančios. Bet egiptiečiai 
atsako, kad jie tik paduoda 
faktus, ir ne jų kaltė, kad 
patys faktai nustato Afri
kos žmones prieš koloniales 
jėgas.

New Yorkas. — Iš Itali
jos sugrįžo “Daily Worker” 
sporto korespondentas Les
ter Rodney, kuris buvo 
nuvykęs stebėti žiemos o- 
limpiadą Cortinoje.

I

Irano policija buvo suėmusi 
Tar. Sąjungos kar. atstovą

Teheranas. — Irano po- 
I licija buvo suėmus Tarybų 
Sąjungos karinį atašę ma
jorą Anatoli Kurnecovą. 
Policija kaltino, kad jis už
siiminėjo šnipinėjimu. A- 
reštas buvo padarytas ne
paisant tarptautinių įstaty
mų, kurie garantuoja sve
timos šalies diplomatiniams 
atstovams neliečiamybę. I- 
ranas sako, kad turėjo tei
sę suimti Kurnecovą, nes 
tuo laiku-jis su savimi ne
turėjo dokumentų ir neva
žinėjo diplomatiniame au
tomobilyje. Jis buvo suim
tas gatvėje.

Iš karto Iranas paskelbė, 
kad Kurnecovą teis, bet 
paskui jį ant greitųjų iš
vežė prie TSRS sienos ir 
išsiuntė namo.

Policija taipgi suėmė i- 
ranietį karininką Tehranį, 
kuris, esą, teikė tarybiniam 
atstovui informaciją.

Washingtonas. — Demo
kratai jau pradėjo pilno 
garo kampaniją prieš Ei
senhower į, kuris pasisakė 
norįs kandidatuoti į prezi
dentus antram terminui. 
Stevensonas, vyriausias de
mokratų kandidatas pareiš
kė :

“Prezidentas mums savo 
radijo kalboje pasakė, ko 
jis nedarys, ant kiek jis tu
rės palikti nuošalyje arba 
kitiems pareigas, bet ne
sakė, ką darys. Labai keis
ta, kad jis savo kalboje tei
gė, jog per paskutines ke
lias savaites pilnai atliko 
prezidentines pareigas, tuo 
tarpu, kai jis tik grįžo is? 
poilsio atostogų Georgijoje. 
Prezidentas taipgi nesakė, 
kas. jį taip skatino vėl kan
didatuoti.”

Gubernatorius Harrima- 
nas, kuris turi ambicijų bū
ti kandidatu demokratų pu
sėje, pasakė, kad Eisen- 
howerio sveikata tikriau
siai bus priešrinkiminės 
kampanijos tema. Pats Ei
senhoweris tą klausimą gir 
liai įvėlė, nes tai jis pats, sa
vo radijo ir televizijos kal
boje taip smulkmeniškai 
kalbėjo apie savo sveikatą.

“Regentų taryba”
Senatorius Morse (demo

kratas iš Oregon) -sakė, 
kad Eisenhoweris planuoja 
valdyti, kaip valdė per pas
kutinius kelis mėnesius, per 
1 regentų tarybą,’. Jis. pla-

nuoja ir toliau atostogauti 
prie kiekvienos progos ir 
palikti daugumą pareigų 
kitiems. Mes tokiu būdu tu
rėtume, sakė Morse, val
džią be galvos. Amerikos 
žmonės, sakė jis, linki Ei- 
senhoweriui geriausios 
sveikatos, bet z jie nenori 
“pusės laiko” prezidento, 
ries prezidentavimas yra 

'“pilnos dienos darbas ir 
dargi su kaupu.”

Ginčai apie Nixona
Jau trečia diena, kaip ei

na ginčai republikonu va
dovaujančiuose rateliuose, 
ar Nixonas turėtų likti vi- 
ce-prezidentiniu kandidatu. 
Faktas, kad Eisenhoweris 
tiesioginiai neindorsavo Ni
xono, buvo suprasta- kaip 
įrodymas, kad jis jo nepa
geidauja. Buvo sakoma, 
kad prezidento asmeniškas 
patarėjas asistentas Sher
man Adams griežtai stojo 
prieš Nixona. Bet ketvir
tadienio rytą Republikonu 
partijos nac. pirmininkas 
L. Hali paskelbė, kad jis 
stoja už Nixona. Jis nusi
fotografavo su Eisenhow- 
erio ir Nixono paveikslais 
ir pakartojo seną posakį, 
kad “Ike ir Diek sudaro ge
riausią vadu porą.”

Ketvirtadienio vakare 
pats Eisenhoweris paskel
bė per patikimus asmenis, 
kad jis pritartu Nixono 
kandidatavimui, jeigu pats 
Nixonas to pageidautų.

Visuotinas streikas vykta 
Suomijoje, pilnai sėkmingas
Helsinkis. — Suomijos 

unijos paskelbė generalinį 
streiką ir apie milijonas 

j darbininkų padėjo darbo 
įrankius fabrikuose, dirb
tuvėse, lentpjūvėse, miš
kuose. Taipgi sustojo visi 
geležinkeliai, autobusai, net 
civiliniai orlaiviai. Strei
kuoja ir dalis. valdininkų, 
kaip tai pašto tarnautojai.

Darbininkai reikalauja 
algos pakėlimo 7%. Savi
ninkai sutinka pakelti al
gas tik 4 su puse procento.

Pats Helsinkis atrodo 
kaip neapgyventas miestas.

Jokia susisiekimo priemo
nė neveikia ir žiųonės lieka 
namuose.

Streikas buvo paskelbtas 
supuolant su diena, kuomet 
Kekkonenas tapo preziden
tu.

Tai yra pirmas generali
nis streik. nepriklausomos 
Suom. istorijoje. Paskutinis 
generalinis streikas ten į- 
vyko 1917 metais, kuomet 
Suomija dar buvo caristi- 
nės Rusijos dalis. Generali
nis streikas taipgi buvo 
apėmęs. Suomiją 1905 me
tais.

Italijos, d a r b o unijos atidarys 
savo suvažiavimą šį pirmadienį
Roma. •—* šį pirmadienį 

čia atsidaro Italijos Darbo 
unijų konfederacijos (CGL) 
suvažiavimas. Prie CGL 
priklauso keturi su puse 
milijono darbininkų. Suva
žiavime dalyvaus apie 1,300 
delegatų. Mieste iškabinta 
tūkstančiai plakatų kurie 
praneša apie suvažiavimą.

Jau atvyko daug užsienio 
broliškų delegacijų, kurios

sveikins suvažiavimą. Buvo 
kalbama, kad valdžia darys 
kliūtis kai kurioms delega
cijoms atvykti, bet ji to ne
padarė. Jau yra delegacijų 
iš Francūzijos, Japonijos, 
Indijos, Indonezijos, Jugo
slavijos, Meksikos, Olandi
jos, Lenkijos, Tarybų Są
jungos, Brazilijos, Kinijos, 

Čekoslovakijos, Bulgarijos, 
Čilės, Austrijos, Kubos, Ry-

Nepaisant teismo nutarimo®

Universitetas vis!
išmetė negrę l>u

Birmingham, Ala. —Kaip i pašalinta iš uiįj^^sjteto, 
tik tuo laiku, kai jau buvo Universitetas sdvtt- 
manyta, kad teismo nuta-s snį bando teisintu 
rimas sudavė smūgį rasiz- k.ad Lucy “į 
mui, kad Alabamos univer- tetą,” kadangi & 
sitetas turės atšaukti savo | no, jog uni versi te 
laikiną pašalinimą ir leisti i gūnai bendradarbiavo /su 
negrei studentei Autherine rasistiniais 
Lucy grįžti į klases, univer- prieš ją. 
sitetaš padarė staigų žing- į Kelios valandos po to, 
snį, kuris viską pakreipė kaip universitetdV^^^^Vs, 
į kitą pusę: Lucy tapo visai tapo žinomas, Aųtberihe 
---------------------------------- i Lucy atskrido New Yor- 
fan Dai cnlrtnc “nnnip^inc” |kan. Ją lydėjo NAACP ad- 

jvokatas T. Marshall. Jis La
Guardia aerodrome pareiš
kė laikraštininkams, kad 
Autherine Lucy yra išse
kusi, pavargusi, jos. nervai 
pairę po sunkios kovos ir 
ji New Yorke ilsėsis ir gy
dysis. Ji apsistojo pas vie
ną negrą daktarą Harleme,

Pati Lucy ir adv. Mar
shall sakė, kad jie, kol kąs 
nežino, kokių kitų žingsnių 
dabar imsis koyoje\ųž?jos »

Cao Dai sektos “popiežius” į 
suimtas jo paties armijos
Saigonas. — Cao Dai yra 

religinė sekta Pietiniame 
Vietname, kuri turi savo 
kariuomenę. Tos sektos 
priešakyje stovi Pham Con 
Tac, kuris save vadina 
“popiežiumi” (Cao Dai re
ligija yra krikščionybės ir 
budizmo mišinys).

Dar praeitais metais Cao 
Dai armija dalyvavo sukili
me prieš Diemo valdžia. 
Bet neseniai Cao Dai armi
jos vadas gen. Phuong nu
tarė atsisukti prieš “popie
žių” ir prisidėti prie Diemo.

Jis suėmė “popiežiaus” 
400 asmeniškų sargybinių 
ir pati Pham Cong Tac. 
Kad jį visai diskredituoti, 
jis išgavo parašus iš 19 jau- 
namečiu mergaičių, kad 
“popiežius” jas išniekino.

Bet Pham Cong Tac tuo 
tarpu pabėgo iš kalėjimo ir 
perėjo rubežių į Kambodi-

Jordanas pašalino legijono 
britišką komandierių Glubą

Amanas. — Po naciona
listinių elementų spaudi
mu, Jordano karalius Hu
seinas pašalino britų gene
rolą Glub Pašą, kuris per 
13 metu vadovavo Jordano 
Arabiškam legijonui. Glub 
Paša (jis buvo priėmęs to
kį arabišką vardą) jau iš
vyko namo, Britanijon. Su 
juomi išvyko ir daugiau 
britu karininku, c- v

Amano gatvėse 
vyksta
Žmonės šaukia: “Arabiška 
armija — arabiška vadovy
bė!”

dabar 
demonstracijos. 

u

tų Vokietijos ir eilės kitų 
kraštų.

CGL priešakyje stovi 
komunistai ir kairieji socia
listai. Krikščionys demo
kratai W48 metais atskilo 
nuo CGL ir nusivedė apie 
vieną su puse milijono dar
bininkų. Dešinieji social
demokratai irgi turi nuosa
vą uniju sąjungą, bet ji vi
sai mažiukė, turi tik 200,- 
000 narių.

riaušininkąiš

Tuo tarpu rasistiniai val
stijos pareigūnai Alabamo- 
je reikalauja iš universite
to, kad jiems butu 
sąrašas tu baltų
kurie pasirašė po peticija 
už Lucy teisę lankyti uni
versitetą.

n, rv \\ p\ \
Paskutiniai
pranešimai

hjeiš di- 
gniakalnio

Roma. — G 
džioję Etno 
pradėjo veržtis lava. Kelių 
aplinkinių kaimelių gyven
tojai pasirengė bėgti .jei- 
gu daugiau lakos pasiro-

Djakarta. — Pilni Indo
nezijos j 
rezulatai, paskelbti penki 
mėnesiai po rinkimų, rodo, 
kad anti-imperialistinis 
frontas turi daugumą. Par
lamentas iš visoMųri \ 260 
deputatų. Nacionalistai tu
ri 57. anti-imperialistiniai 
musulmonai 45 ir komunis
tai 39. Kartu jie turi dau
gumą, o tos trys partijos 
pa si r en gu s i o s v^i k t i bend-

Washingtonas. — Ameri-

kyta, kad kai kada ir ta
rybiniai balionai skrenda, 
virš Amerikos tėnldrijosU 
kaip tai, virš Alaskos. b. I K

siūlymą leisti jiems sureng
ti pačioje Amerikoje sugau
tų amerikieęi^

ORAS NEW YORKE
. Giedra, vėsu
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EISENHOWERIS KANDIDATUOS
PAGALIAU prezidentas Eisenhoweris pbašjieko. Jo 

“prašnekejimas” baigė tas spekuliacijas, kuriomis spau
da ir radijas per ilgą laiką visaip “aiškino.”

Prezidentas Eisenhoweris nutarė būti kandidatu pre
zidento vietai antrajam terminui— jei republikonų par
tijos suvažiavimas jį nominuos.

Šių metų spalio mėnesį Eisenhoweriui sukaks 66 me
tai, amžiaus. Taigi jis bus Amerikos istorijoje, rodosi, 
seniausias mūsų šalies prezidentas (jei bus išrinktas).

Prieš penketą mėnesių Eisenhoweris buvo labai pavo
jingai susirgęs širdies liga. Tačiau, geriausių gydytojų 
gydomas ir prižiūrimas, jis pasveiko. Gydytojai, sako 
pats Eisenhoweris, mano, kad jis galėtų dar ketverius 
metus eiti prezidento pareigas, būdamas akyloje gydy
tojų priežiūroje, atsisakydamas nuo daugelio “smulkes
nių pa rei gėlių.”

Eisenhoweris, kaip žinia, apie save “išdavė raportą” 
Der radiją ir televizija praėjusį trečiadienį. Milijonai 
žmonių jį matė ir stebėjo. Jis atrodo gan gyvas. Tačiau 
kiekvienas, atidžiai jį stebėjęs sakant kalbą per televizi
ją, sutiks, kad po ligos Eisenhoweris gerokai susenėjęs; 
rodosi, net ir jo balsas pasikeitė. Kai jis kalba, kalba, ro
dosi, truputėlį prikimusiu balsu.

Prezidentas sako, kad jis nutarė kandidatuoti tik 
šiomis dienomis, ir kad tai yra jo paties valia, jo paties 
dalykas, o ne*kieno nors padiktuotas.

Be abejojimo, kiekvienas asmuo apie save taria pasku
tinį žodį, kai iškyla svarbesnis reikalas, kai reikia galu- į 
tinai pasisakyti. Tačiau, kai žmogus esti organizuotas, i 
“galutinas pasisakymas” labai daug priklauso nuo jo 
bičiulių, nuo organizacijos vadovų.

Spėjama, kad republikonų partijos vadovybė Eisen- 
howeri privertė pasisakyti, kad kandidatuos. Republiko
nų partijos vadovai, atsiminkime, yra gerai įsitikinę: 
jei Eisenhoweris atsisako kandidatuot, tai jų partija kito 
tinkamo žmogaus prezidento vietai neturi ir sekamus 
rinkimus ji prakiš. O tai reikštų, kad būtų užduotas ne
mažas smūgis ne tik šimtams tūkstančių republikonų, 
turinčių riebias vietas valdžioje, o ir visiems milijonie
riams ir bilijonieriams, kuriems ši partija yra artimiau- [ 
šia prie širdies. j

. I

KAI MES TIEK PASAKĖME, pridėsime, jog mes ma-‘l 
nome, kad Eisenhoweris buvo neblogas prezidentas ir 
jis, jei bus išrinktas, gal vėl bus neblogas.

O kai dėl jo ligos: mes ne kartą viešai reiškėme norą, | 
kad jis pasveiktų, kad būtų sveikas ir drūtas.

Tačiau, prez. Eisenhoweris, kalbėdamas per televizi
ją, aiškiai pasakė, kad, jei jis bus nominuotas ir išrink- i 
tas prezidentu, tai jo veikla sumažės. Jis turės saugoti 
savo sveikatą. Net ir rinkiminėje kampanijoje jis negalės 
važinėti po miestus ir sakyti kalbas, kaip sakė 1952 me
tais. Jis, matyt, bandys viską pasakyti per televiziją ir 
radiją.

Nematome blogo tame. Blogumas, mūsų nuomone, 
yra tik tame, kad kai kurie republikonų lyderiai jau 
yra pareiškę savo nuomonę šitaip: išrinkime Eisenhowe- 
rį, o jei jis susirgs, negaluos, tai lai sau pasitraukia, už
leidžiant prezidento vietą vice-prezidentui. Gi vice-prezi- 
dentu jie nori matyti tą pati Nixona arba jam panašų, 
kurių pažiūros neatitinka Eisenhowerio pažiūroms dau
geliu klausimų!

Čia yra vyriausias pavojus!
Jei demokratų partija nominuos gerą asmenį kandi

datu prezidento vietai, tai jis, republikonų lyderių to
kia taktika pasinaudodamas, galės rinkimus laimėti.

Bet apie tai mums teks dar ne kartą pasisakyti.

KAS BUS DABAR?
FEDERALINIS TEISĖJAS Birminghame, Ala., Ho- ■ 

bart H. Grooms, sprendė negrės -studentės Autherine J. ' 
Lucy bylą ir nutarė, kad Alabamos Universitetas grąžin
tų studentę atgal, kad universiteto vadovybė pildytų ša- į 
lies Aukščiausio Teismo sprendimą.

Kaip žinia, studentę Lucy universiteto vadovybė paša
lino iš tos mokyklos dėl to, kad govėda rasistų .buvo ją ' 
užpuolę, kai ji atvyko į pamokas..

Gerai padarė teisėjas Grooms taip nuspręsdamas.
Puikiai padarė studentė Lucy, kad ji, užuot traukusis 

iš kovos, pasiryžo ją vesti iki galo. Ji gerai supranta, kad 
ši josios kova yra kova už visų negrų, reikalus.

Nemaža žmonių dabar klausia: Kas bus? Ar rasistai i 
ir vėl bandys “rodyti savo“? O jei bandys, tai kuo visa i 
tai baigsis? Ką darys universiteto vadovybė? Ką darys ; 
Alabamos valstijos valdžia?

Visi š'ie klausimai yVa svarbūs ir jiems atsakymą ma- , 
tysime neužilgo.
. -   — ------------- —    —" i 
2 pusi. Laisvė (Liberty). Šestad.,. Kovo-(March) 3, 19ob *

LITERATU RA-MENAS
Lietuvos spauda apie 
liet u vi u s a mer i k i eei u s

Vilniuje išeidinėjantis savaitraštis 
“Literatūra ir Menas” (š. m. sausio 21 
d. laidoje) išspausdino A. Vaivutsko su
rinktų žinių pluoštą apie kai kuriuos 
kultūrinius Amerikos lietuvių darbus.

Pažymėjęs, kad praėjusiaiss metais 
Lietuvių Literatūros Draugija šventė 
savo 40 metų gyvavimo jubiliejų, A. 
Vaivutskas rašo:

“Per 40 gyvavimo metų ALDLD iš
leido 61 pavadinimo knygą. , Tame tar
pe V. Kapsuko “Jono Biliūno biografi
ją”, “Caro kalėjimuose”, “Pirmoji pro
letarinė'revoliucija ir kova už Sovietų ' 
valdžią Lietuvoje”, H. Barbiuso “Ug
nis”, St. Matulaičio “Religija ir jos so
cialinė reikšmė”, A. Bimbos “Amerikos 
darbininkų judėjimo istorija”, keletą 
R. Mizaros romanų, P. Pakarklio “Po
piežiai ir lietuviu tauta”, J. Dovydaičio 
“Po audros” ir kt.

“ALDLD jau 25 metai leidžia trimč- 
nesini žurnalą “Šviesa’. 

L A A
“Prieš porą n\etų JAV reakcionieriai 

šią kultūrinę organizaciją apkaltino 
esant “subversyvine” ir ėmėsi represijų 
prieš jos vadovus bei aktyvesniuosius 
narius.

* X: X:

■“Čikagoje ir jos priemiesčiuose bene 
daugiausia yra lietuvių saviveiklos ko
lektyvų. Prieš pirmąjį pasaulini karą 
Čikagoje susiorganizavo Lietuvių Kan
klių mylėtojų choras, kuriam vadovavo 
J. Katilius. Pastaraisiais # metais šis 
kolektyvas pastato po vieną-dvi operetes 
per metus. Chorą sudaro apie 40 žmo
nių, kurių ketvirtadalis gimę Ameriko
je. Jis išlaikomas rėmėjų. . ' > ■

“Čikagos priemiestyje Roselande vei
kia Roselando Lietuvių Aido choras, 
taip pat įsikūręs prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Šis choras yra pastatęs visą eilę 1 
operečių. Spektaklių pastatymui vado
vavo Amerikoje gimusi lietuvaitė Doro
thy Yuden.

“Prieš antrąjį pasaulinį karą Čikagos 
priemiestyje Cicero įsikūrė Cicero mo
terų choras. Jani vadovauja ta pati 
Dorothy Yuden. Chorą sudaro 50 ir dau
giau metų amžiaus moterys.

“Ketvirtas Čikagos kolektyvas—Eks- 
Mainierių choras, susiorganizavęs iš lie
tuvių moterų ir vyrų, kadaise dirbusių 
anglies kasyklose. Šis choras įsikūrė po 
antrojo pasaulinio karo, ir jame nėra 
jaunesnio dainininko, kaip 60 metų am
žiaus. Chorui vadovauja Ana Tilvikie- 
nė, Amerikoje gimusi lietuvė. Dainuo
ja jie senovines liaudies dainas, kurias 
jauni būdami, dainavo Lietuvos kaime. 
Choro repertuare yra ir naujesnių dai
nų. « •

“Be chorų aktyviai veikia Lietuvių 
Liaudies teatras. Jis yra pastatęs Dau
guviečio “Laimę”, “Pergalę”, “Žaldoko 
dvarą” (“Žaldokynę” A. V.), Žemaites 
“Marčią”, Baltušio “Gieda gaideliai”. 
Daugumą šių pjesių režisavo Juozas Ne- 
dvaras.

“JAV pažangūs lietuviai leidžia- du 
dienraščius. Čikagoje išeina “Vilnis, 
Niujorke — “Laisvė.” Įdomu pažymė
ti, kad dėl kvalifikuotų spaustuvės dar
bininkų stokos, “Laisvės” redaktoriai 
yra priversti patys dirbti spaustuvėje.

*L # S- <

“Lapkr. 20 d. Niujorke Lietuvių me
no sąjunga suruošė Adomo Mickevičiaus 
100-ųjų mirties metinių minėjimą. Pa
skaitą apie didįjį poetą skaitė Amerikos 
lietuvių pažangus rašytojas Rojus Mi- 
zara.

I

“Pastaruoju metu Urugvajuje, Mon
tevideo mieste, Urugvajaus Lietuvių 
centro dramos mėgėjų kolektyvas sėk
mingai pastatė L. Janušytės veikalą 
“Žiedas su deimantu” ir Suchockio-Au- 
dronašos “Nelauktą viešnią”. Suchac- 
kio-Audronašos pjesė buvo pakartotinai 
statoma dviejų kultūrinių svetainių sce
nose.

• ; A. Vaivutskas

LMS VEIKLA
BE SOSTINĖS NEAPSIEIS

Dvi mūsų organizacijos apskritys, An
troji ir Trečioji jau smarkiai rengiasi 
prie pavasarinio dainos ir dramos festi
valio, kuris įvyks pačiame pavasario 
gražume, gegužės 19 ir 20, ir vienoje 
gražiausių bei veikliausių Amerikos lie
tuvių kolonijų, Worcesteryje, prie kurio 
šliejasi ir puikusis Olympia parkas.
: Pačiame Worcesteryje, kaip jau buvo 
pranešta, kompozitorius Jonas Dirvelis, 
kurio dainą “Anksti Rytą” neseniai iš
leido Lietuvių Meno Sąjunga, parašė 
naują specialią festivaliui pritaikytą 
dąiną, “Laikas' Brangus”.

Praeitos savaitės “Laisvėje? Worces- 
terio korespondentas M. M. kelia klau
simą, ar atvyks kas nors į festivalį iš 
lietuviškos Amerikos sostinės, Chicagos. 
Ir Antros ir Trečios apskrities LMS 
žmonės sako, kad “be sostinės neapsi
eis”. Praeitame pavasariniame LMS 
festivalyje, kuris įvyko New Yorke, vie
šnia iš Chicagos, Geraldine Mikužis, ta 
gabioji solistė, įnešė daug naujos dva
sios ir prisidėjo prie festivalio pasiseki
mo. Tikimės, kad Pirmos apskrities 
draugai ir šiuo kartu mums pasiųs bent 
vieną savo turtingų meno pajėgų atsto
vę! arba atstovę.

“GYVENIMO SŪKURIAI”
Labai malonu pranešti visuomenei, kad 

LMS Centras pasekminga i bandė pre
numeratorių kampaniją Vilkelio-Bijūno 
poezijos rinkiniui ’“Gyvenimo Sūku
riai”.

Bent 500 poezijos mylėtojų iš anksto 
knygą užsiprenumeravo. Tų prenume
ratorių sąrašas jau uždarytas, nes kny
ga jau randasi spaudoje. Bet ją dar ga
lima užsiprenumeruoti ir knyga prenu
meratoriams bus pasiųsta, tik su tuo 
skirtumu, kad jų vardai jau negalės 
tilpti knygos pabaigoje. Knygą, žinoma, 
ir vėliau bus galima pirkti, išrašant ją 
tiesiog iš LMS Centro arba mūsų pažan
gių laikraščių leidyklose-knygynuose.

Beje, apie 500 prenumeratorių poezi
jos rinkiniui yra didelis skaičius, reiš
kiąs, kad bent du kart tiek tos knygos 
paplis po Amerikos lietuvių visuomenę. 
O štai neseniai žurnale “Poetry” teko 
skaityti, kad žinomiausių poetų rinki
niai išeina tik 5,000 egzempliorių. Ki
taip sakant, mes, su mažiau kaip vienu 
milijonu Amerikos lietuvių, (kurių tar
pe lietuviškai skaitančių gal nei pusė 
to skaičiaus) išleidžiame tik penkius 
kartus mažiau poezijos egzempliorių, 
negu 160 milijonų plačioji Amerikos vi
suomenė.

“Gyvenimo Sūkuriai” pasieks skaity
tojus ir visi galės to rinkinio įsigyti dar 
Šį ankstyvą pavasarį — puikus laikas 
pažangiai poezijai pasirodyti. Tai bus 
nestora knygute, bet puikiai apdirbta, 
meniškai iliustruota ir įdomi. Kaina 
vienas doleris. Užsakymus jau galite 
siųsti dabar.

Dar verta pažymėti, kad prenumera
torių “Gyveninio Sūkuriams” atsirado 
iš visų Amerikos kampų — iš Pennsyl- 
vanijos mainų miestelių ir Michigano 
lietuviškų farmų sričių, iš Vakarinio 

(Tąsa 3-čiam pusLJ

Penki dailininkai meno 
parodoj ACA galerijoje

Keturi pažangūs ir patys žymiausieji 
negrų dailininkai suruošė savo kūrinių 
parodą, atsidariusią vasario 27 d. ACA 
galerijoje New Yorke. Jais yra: Char
les White, kapitonas Mulzac, Chrichlow 
ir Paul Keene.

Parodon išstatyta geriausieji jų kū
riniai.

Pakviestas ši on parodon dalyvauti ir 
mūsų Rudolfas Baranikas, kuris ten iš
statė savo didelį, neseniai, atliktą kūri
nį “Emmett Till” — tai paveikslas, įam
žinąs tuo vardu negrą berniuką, kurį 
praėjusiais metais Mississippi valstijos 
rasistai nukankino iki mirties.

Kas turite progos, aplankykite šią pa
rodą, ji įdomi. Užsidarys kovo 9 d. Įė
jimas nemokamas.

(ACA galerija randasi: 63 E. 57 St., 
Manhatt'ane.)
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Kauno dramos teatro
35 mėty sukaktis .

....... ......... .
Dar pirmojo pasaulinio karo 

metu nemaža scenos mėgėjų, 
gyvenusių tuomet Voroneže bei 
Petrapilyje, susibūrė apie Juo
zo Vaičkaus organizuotą pir
mąją lietuvišką teatro mokyk
lą, o vėliau jo paties įkurtą 
skrajojantį lietuvišką teatrą. 
Tai buvo 1916 metais.

Po poros metų mūsų nedide
lė grupė atvyko j Vilnių.. Čia 
tebesiautė kaizeriniai okupan-

— B. Lavrenovo ‘‘Ižis’ 
Germano ‘‘liaudies 
kiti praėjo
tytu pasisekimu. ’ J
kupini į vai r i a u s i ų '.
planų, svajojome a\f
pastatymus, bet viską sutrukdė ■ 
karas. Hitlerinės okupacijos 
metais teatras pergyveno pdar \\ 
nemat.yrtą priespaudą ir slopi
nimą.

1914 metais, vos išvadavus
trukdę kiekvieną 1 Kauną, senieji aktoriai, dirbę 

' teatre nuo pat pirmosios jo 
Vilniuje įsisteigimo dienos, vėl buvo^sa- 

paskelbus Tarybų valdžią, mū- vo vietose. PrasidėjcęJįi^M^ 
su trupei buvo išskirtos buvu- Į pakilus teatro gyvenimas 
šio “Poguliankos” teatro patai-Į . ] 952 metais tea&^WiWk 
pos, ir jau po trijų dienų da- pajėgos pasipildė

tai, visaip
mūsų žingsnį.

1918—1919 metais

vėmė pirmąjį spektaklį. Tary
bų valdžia rodė didelį dėmesį 
šiam teatriniam kolektyvui. 
Dauguma mūsų artistų stojo į 
pirmąjį lietuviškąjį raudonar
miečių pulką, kur plačiai įsi-. j§aujįieti 
jungėme į kultūrinį ' _* 
vaidinome spektakliuose, 
šėme gausius koncertus 
donarmiečiams ir darbo 
nėms.

1920 metais Kaune iš įvairių 
tuo metu buvusių teatrų atski
rų trupių buvo pradėtas orga
nizuoti nuolatinis teatras. 1920 

j m. gruodžio 19 d. įvyko pirmo- 
1 jo spektaklio—Zudermano “Jo
ninių” — premjera. Tai pir- 

! mojo lietuviškojo profesionali
nio teatro gimimo diena. Tuo 

i metu teatro direktorium 
' Liudas Gira.

Pirmąjį spektaklį Režisavo 
-'Juozas Vaičkus, ir vėliau daug 
i nudirbęs, kaip režisierius ir 
: aktorių auklėtojas. šiame 
I spektaklyje dalyvavo ir dabar 
' tebedirbantieji teatruose S. 
i Vaičiūnienė, A. Vainiūnaitė, J. 
Stanulis, P. Kubertavičiuš, jau 
mirusi O. Kurmytė ir kiti ak
toriai.

Tenka ypatingai pabrėžti 
didžiulį Juozo Vaičkaus, Bori
so Dauguviečio, Konstantino 
Glinskio, Olekos-žilinsko, A. 
Sutkaus, Juozo Grybausko ii1 
kitų režisierių darbą teatre, 
šie režisieriai auklėjoši rusų 
realistinio teatro poveikyje. 
Jie įdėjo daug kūrybinių pa- 

j stangų, turtindami teatro re- 
| pertuarą geriausiais origina-, 
bais, rusų bei Vakarų klasikų 
kūriniais.

Į teatro repertuarą buvo j 
įtraukta nemaža lietuvių dra
maturgų veikalų. Tai Fromo 
Gužučio “Ponas ir mužikai,” 
V. Krėvės-Mickevičiaus “žen- 
ta.f’ ir “Skirgaila,” o taip pat 
Vienuolio-Žukausko, V. Myko
laičio-Putino, P. Vaičiūno. S. 
Čiurlionienės, K. Binkio ir ki
tų scenos kūriniai.

Teatre buvo mėginimų pa
statyti pažangesnių savo min-:

i timi veikalų, bet tos pastangos 
I buvo užgniaužiamos.
i tokių’ pastatymų, kurie 
| po premjeros buvo išimami iš 
repertuaro, nes jie buvo sve-1 
timi ir priešingi valdantiems j 
buržuazijos sluoksniams.

Kauno dramos teatre išau-' 
go, formavosi ir brendo visa 
eilė šiandien plačiai žinomų ! 
talentingų aktorių , scenos 
meistrų, šiame teatre pradė
jo savo kūrybinį kelią Liau
dies artistas J: Siparis, Liau
dies ai*tistai K. Kymantaitė, 
J. Rudzinskąs, J. Laucius, nu
sipelnę artistai K. Juršys, G.’ 
Jackevičiūtė, P. Zulonas, P. 
Pinkauskaitė. V. Bindokaitė, 
A.' Vosyliūte, K. Jurašūnas, 
A. Kupstas, aktoriai S. Petrai
tis, A. Mackevičius, J. Pe-

i trau.skas, V. Gineika, Alf. Ra
dzevičius, J. Oškinaitė, žaiin- 
kcvičaitė-Petrauskionė ir kiti. 
Dalis iš jų tebedirba Kauno 
muzikiniame dramos teatre, 
kiti — Vilniaus Valstybinia
me akademiniame dramos te
atre, Šiaulių, Panevėžio tea
truose.

Daug scenos meno pajėgų 
išugdė prie teatro įsteigta 
dramos studija.

Buržuazijos valdymo metais 
teatras negalėjo visu pilnumu 
atskleisti savo kūrybinių, už
mojų.

Pirmas tarybinis spektaklis I

baigusiu Maskvos Ėunącąi^ib \\ 
vardo teatrinį institutą.- Atėjo 
naujas pajėgus teatro papildy
mas, aktoriai, išugdyti ir for
muoti tarybinio teatro mewo, 

— | įsauKieu gei iausiomis Ma^w^
darbą. ivos Dailės teatro tradici^^^>' 

ruo-
rau- 
žmo-

Jie atnešė daug švieža
vaus. praturtino reiiei^į^^^^y 

i naujais pastatomais,
kūrybiniu entuziazmu. Tdlūc <$\\\ 
jauni aktoriai, kaip K. Genwy 
L. Noreika, M. Rasteikoitė,\ A. 
Macevičienė ir kiti pasirodo 
pagrindiniuose vaidmciw.se. , 
Sujungus senojo kolektyvo ha-1 \
tyrimą ir jaunųjų žinias, dra
mos trupė kūrybiškai žymiai 
sustiprėjo. Teatras imasi su 
visa energija originaliųjų dra
maturgijos kūrinių pastat.ymų.
Su A. Griciaus drama “Išvaka=_._ . 
rėš” ii’ su Bomarš^^\l^^dii’oJ^^^ 
vestuvėmis” teatrawWu^^Xk^ 
1954 m.
teratūros
Maskvos
tai priėmė teatro sp 
šiuo metu teatras,-A 
savo repertuarą origr 
maturgija, dirba su Il
gais J. Paukšteliu ir 
čioniu. TSKP XX suvažiavi-, v 
mo garbei ruošiamas klasiki- 

’ n ės tary b i nės p j esės ~. K. 
Trėnibvo “Liubovj J&Wvaja** 
pastatymas.

Teatro muzikinė grupė mini 
15-ąsias savo gyvavimo m 
nes. 1910 m., atkūrus T-

i valdžią Lietuvoje,NKaun 
įkurtas pirmasis respubl

■ muzikinės komedijos teatras,;
• kuris jau 1941 m. gegužės 1 4-A .
■ pasirodė su pirmuoju pastatyk?/ 
imu — Aleksandrovo ojwetoxyys 
i “Vestuvės Malinovkoje”(|.į\'Šį'.ę\^ 
j spektaklį režisavo St. Dautar- 
i tas, dirigavo J. Pakalnis. Pa- f 
; grindinius vaidmenis atliko 
i trupės veteranai — K. Mika- 
i lauskas, R. Andriejevas ir ki- 
| ti, dirbą teatre iki šių dienų.
'Per penkiolika metų 1 teatro; A\\ 
' muzikinė trupė pasiekė gra- 
i žius laimėjimus. Per tą laiką 
j ji suvaidino daugiau kaip 2,000 

Buvo 8Pe^Ia^’lL.J» pastatydama 38
. . i įvairių pavadinimų operetės,

' I muzikines komedjijasA\ \
i ir baletus. Jos repertuare^ oa* 
■bar šešios operos, jų tarpe į 
i “Rigoleto”, “Traviata”, “Euge- 
įnijus Onieginas”, eilė Vakarų
• muzikų bei tarybinių kompozi- 
i torių operečių. Kauno muziki
niame dramos teatre 'rampos 
šviesą išvydo pirmoji tarybinė 
lietuviška muzikinė komedija 
—A. Belazaro “Auksmes 
rios”, kurią šiltai suųk^^įih^- . 
vai. šiuo metu numatoma su- ? 
pažindinti žiūrovus su kitų 
broliškųjų respublikų, o taip 
pat kaimynų —; latvių ir estų 
—menininkų laimėjimais. Tru- 
pė su kiekvienu nauju spektak-A 
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: biškai išaugusi ir subrendusi.
Šalia trupės veteranų, kaip R. 
Andriejevo, V. Rimkevičiaus,O
L. Stanevičiaus, V.- Kustkevi-J^ 
čiūtės ir kitų, išaugo ir gabiai/^ 
reiškiasi jauni aktoriai V. Bla- 
žys, S. Girčytė, S. Repečkaitė, z
M. žilionytč ir kt. Muzikinė te
atro trupė \^dąa>^i\siž!Sidegi- 
mu, nuolat kebą savo meistriš
kumą. Tai didelis trupės vyr. 
režisieriaus R. Senkutės, diri- 
genio J.| li|ijros,

buvo
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CHICAGOS ŽINIOS
Kviečia svarbion 
konferencijon

Midwest komitetas, kuris gi
na apie 40 ar daugiau žmo
nių vidurvakariuose, šaukia 
Konferenciją apsigynimo rei
kalais, ypatingai atšaukimui 
Walter-McCarran akto.

Konferencija įvyks kovo 16, 
Midwest Kotely, 6 N. Hamlin 
St., Chicagoj; prasidės 10 vai. 
ryto.

šaukimą pasirašo žymus 
Chicagos mokslininkas Dr. 
Anton J. Carlson, taipgi prof. 
Robert Morss Lovett (pasta
rasis mirė keliomis dienomis 
vėliau).
* Raginamos visos organizaci
jos, kurios stoja už laisvę ir 
nenori sveturgimių persekioji
mo už politinės idėjas, siųsti 
delegatus.

Juo skaitlingesnė bus kon
ferencija, tuo stipresnis bus 
balsas atšaukimui ar bent pa
keitime i Walter - McCarran 
įstatymo, taipgi sulaikymui' 
Importavimų ir kitų persekio
jimų.

šiuo tarpu komitetas veda 
visą eilę bylų. Yra žmonių, 
kuriuos norimą nupilietinti, 
kitus norima deportuoti.

Komitetas gina juos ir rei
kalauja talkos.
- Po konferencijos ten pat 

ils didelis ir šaunus banke
tas.

Visi kviečiami dalyvauti— 
delegatai ir nedelegatai.

Dalyvaudami paremsite la
bai svarbų kovos už laisvę ir 
gynimui persekiojamų visuo
menės veikėjų darbą.

LKGS Valdyba
Pasikalbėjome su Mizara

Penktadienio vakare “Vil
nies’’ svetainėn susirinko ne
mažas skaičius darbščiųjų vil
niečių. kad pasidalinus minti
mis organizacijų ir laikraščių 
reikalais su čia besisvečiuo
jančiu Rojum Mizara.

* Pirmininkas V. Vasys pir
miausia perstatė “Vilnies” ad
ministratorių J. Pauliuką. Ne
norėdamas nutraukti laiko Mi- 
zarai, Pauliukas padarė kele- 

Aa trumpų pranešimų.
V Mizara kalbėjo LLD, LDS ir 
mūsų laikraščių reikalais. Ka
dangi šiais laikais tenka re
čiau pasimatyti su draugais, 
esančiais arčiau prie minėtų 
organizacijų centrų, susirinku
siems buvo įdomu išgirsti apie 
tų organizacijų stovį ir apie 
dienraščio “Laisvės” padėtį, 

pasirodė, kad laisvieČių ir vil
niečių problemos vienodos, 
veik kasdien netenka darbš
tesnių žmonių. Vieni miršta, 
kiti ligų apimti ir vis didesnė 
darbo našta puola ant tų, ku
rie dar sveiki. Bet nei iš Mi- 
^.aros kalbos, nei iš diskusijų 
(nesimatė jokio pesimizmo. Dar

ilgai laikysis ir organizacijos 
ir laikraščiai, nors su laiku 
gal teks vieną ar kitą leisti 
rečiau.

Kiek ilgiau diskusuota leidi
mas L. Prūseikos raštų rinki
nio, jo atsiminimų,' jo atsimi
nimų apie Kapsuką, su ku
riuo Lietuvoj artimai veikė. 
Visi sutiko, kad tokią knygą 
LLD turėtų išleisti kaip šių 
metų leidinį. Ji bus įdomi 
čia gyvenantiems lietuviams, 
o dar įdomesnė Lietuvos žmo
nėms, kaip sakė d. Mizara.

Nors Mizara plačiai apibū
dino mūsų organizacijų reika
lus ir ilgokai diskusuota, su
sirinkimas gan ankstokai už
sibaigė. Visiems buvo malo
nu dar sykį turėti savo tar
pe gerbiamą laikraštininką ir 
novelių rašytoją Rojų Mizara.

Dalyvė

Aidiečiai pagerbė 
Z. Klibienę

Vas. 19 d. Kultūros salėj, 
Roseland e, įvyko šaunus Aido 
Choro banketas, žmonių bu
vo daug. Duodant programą 
ir vakarieniaujant, pirminin
kavo Joe Kelleris.

įspūdingiausias momentas, 
mano nuomone, buvo tas, ka
da choriečiai pagerbė Zanę 
Klibienę, dainuojančią chore 
nuo 1910 metų. Tiek ilgų me
tų Zanė Klibienė darbuojasi 
ir dainuoja. Zanė veikli ne 
tik Aido Chore, bet ji pirmu
tinė ir su parama spaudai, 
moterų klube ir kitose organi
zacijose. Ji, be to, yra didelė 
Mildos teatro patriotė.

Gražus buvo momentas, ka
da Zanė kukliai prabilo į su
sirinkusius po to, kai jai įtei
kė dovanėlę gėlėmis.

Antras programos punktas 
buvo trio debiutas, kai 'Onutė 
Yuden, Daratėlė Roman ir 
Patricia Niekus pasirodė sce
noje ir gražiai gražiai padai
navo.

Jas sumokino Onutės moti
na D. Yuden. Beje, ir ji buvo 
pagerbta, kai Julija Urmonie- 
nė įteikė mokytoja! dovanelę 
gėlėmis.

Onutė ir Daratėlė susidėjo 
duetam Be to, Onutė pasvei
kino publiką.

Wanda Zallys gerai atsi- 
rekomendavo kaip solistė.

Joe Kelleris pristatė visą 
eilę kalbėtojų, kurie pareiškė 
daug linkėjimų Aido Chorui.

Svečias

Brockton, Mass.
ŽINELĖS

Vas. 24 d. vakare, netoli 
nuo jo namų, automobilius 
sunkiai užgavo Tamošių But
kų. Tapo nuvežtas į ligoni
nę — Brockton Hospital. At

LMS VEIKLA
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

^pakraščio ir iš Naujosios Anglijos, iš 
šiltos Floridos ir šaltos Kanados, iš Vir
ginijos ir Nebraskos ir kur ne?

Knygos išleidimas mūsų lietuviškose 
sąlygose niekad nėra lengvas darbas, 
bet LMS Centro nariai, kurie prie to iš
leidimo darbavosi, jaučiasi patenkinti: 
jie gavo įrodymus, kad gyvas spausdin
tas žodis, dargi poezijos žodis, nepaisant 
t V visų kalbų, kad “žmonės nepaiso po
ezijos” dar turi sau dirvos.

KAIP SU UŽMOKESNIU?
'tį Mūsų darbas eina pirmyn, galima sa
kyti, gan gerai. Bet ratams reikia te
palo, organizacijai reikia išteklių. Apart 
poezijos rinkinio išleidimo LMS tuo pa
čiu laiku nudirbo eilę kitų darbų, taipgi 
Rengiamasi prie P. Balevičiaus muzikos 
rinkinio išleidimo. Tas leidinys irgi bus 
leistas prenumeratorių keliu, bet išlai
dų visvien yra daug.

Į mūsų narius, būk tai vienetus ar pa
vienius asmenis, mes turime vieną pra
šymą: būkite punktualūs su duoklių už
simokėjimu, nepamirškite, nedelskite.

RYŠIAI SU KITAIS
~ Gal sekantį žiemos sezoną, o gal dar 
anksčiau, kuomet pažangūs newyorkie-

lankius ligonį, atrodė neblo
gai, bet X-ray rodo, kad yra 
lūžęs šonkaulis; turės, pagu
lėti keletą* dienų ligoninėje. 
Butkus gyvena po num. 34 
Oak St.

Antanas Čerkasas jau keletą 
metų sunkiai serga, bet dabar 
visai ji suėmė skausmai. Jis 
yra Phaneuf hospitaly, o gy
venamieji namai— 87 Waldo 
Street.

Pirmiau Liet. Tautiško Na
mo viršutinė salė buvo užim
ta kino teatro, kuris suban
krutavo ; namo savininkams 
rendomis nunešė apie $600.

Dabar toji sale talkomis tai
soma iš vidaus: steičius, lan
gai, grindys. Svetainė bus 
paruošta koncertams ir tea
trams, taipgi šokiams. Pir
mą parengimą atremontuoto
je salėje, manoma, turės Liuo- 
sybės Choras apie vidurį ba
landžio mėnesio. O antrą pa
rengimą — Tautiško Namo 
bendrovė, kada nors apie vi
durį gegužės mėnesio. Nori
ma kviesti Aido Chorą iš New 
Yorko, kad jis suvaidintų ope
retę “Grigutį.”

Tenka priminti, kad salė 
erdvi. G. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Mirė Rajina šolomskienė

Vasario 23 d. čia mirė Raji
na šolomskienė, Augustino Šo- 
lomsko žmona, sulaukus 72 me
tu amžiaus. Liko vyras ir 
penkios dukterys. Palaidota 
vasario 28 d. Laidotuvių apei
gas atliko graborius Balinskas 
(Balis), 3336 Thompson St.

Velione Rajina paėjo iš Vil
nijos krašto, Trakų apskrities, 
Užuguosčio miesčiuko.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionės likusiai šeimai.

P. šoloms/cas

Susidarė komitetas 
pietiečių paramai

New Yorke įvyko masinė 
konferencija svarstymui padė
ties pietinėse valstijose. Buvo 
atstovautos bažnytinės, pašal- 
pinės ir kitokios draugijos, 
taipgi eilė unijų — 75 orga
nizacijos.

Nusprendė, kad pietiečiams 
negrams yra reikalinga viso
kiausia parama. Tai liečia 
ne vien tiktai persekiojamuo
sius kaip veikėjus, bet ir eili
nius darbo žmones, net tai
merius. Jiems pagelbėtų pa
skolos įsigijimui sėklos, maši
nerijos, kad galėtų patys sau 
pasigelbėti, liktųsi mažiau 
priklausomais

Sudaryta naujoji pagalbos 
įstaiga pavadinta In Friend
ship. Jos prezidentu yra žy
mus geležinkeliečių unijų va
das Randolph.

čiai-amerikiečiai nueis į kokį nors mi
tingą, pramogą arba susirinkimą, jie* 
meniškoje programoje, gal pirmu kartu 
savo gyvenime, išgirs lietuviškas dainas.

Bet pradėkime nuo pradžios.
Nekuris laikas atgal lietuvių kilmės 

žymusis rašytojas P. Bonoskis-Baranau- 
skas pasikalbėjime su LMS veikėjais iš
kėlė mintį, kad lietuviška daina Ameri
koje .perdaug izoliuota. Jis nurodė, kad 
pažangūs dainininkai amerikiečių mi
tinguose šalia pačios Amerikos liaudies 
darbo žmonių dainų dainuoja ir vokiš
kas, vengriškas, rusiškas, ispaniškas, 
lenkiškas, žydiškas, švediškas, rumuniš
kas ir kitokias dainas., Kodėl ne lietuviš
kas?

Ta mintis privedė prie kon'kretiškų 
žingsnių. Vieną vakarą keli LMS vei
kėjai, jų tarpe chorvedė ir muzikė M. 
Stensler, susitiko su žinoma Amerikos 
liaudies dainų artiste Bettv Sanders. 
Ten pat radosi ir P. Bonoskis. Tikslas 
buvo, trumpai pasakant — išmokinti tą’ 
dainininkę (o per ją. ir kitus) geriau
sias lietuviškas liaudies dainas.

Lengva pasakyti, ne taip jau lengva 
padaryti. Bet darbas visvien stumiamas 
pirmyn ir tikimasi, kad su laiku ir Bet
ty Sanders, ir Pete Seeger ir kiti žinomi 
liaudies dainininkai savo repertuare 
turės ir vieną kitą lietuviška dainą.

R. B.

» pusi. Laisvė (Liberty). ŠeŠtad., Kovo (March) 3, 1956

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

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

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

PARCELS TO RUSSIA, Inc-
Licensed by U. S. S. R.

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. 
Tel. 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 
Del didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais uuo 9 A. M. iki 6 P. M.

WORCESTER, MASS.

Užkvietimas
»

Sekmadienį, kovo (March) 4 tą d. įvyks Aido 
Choro metinis banketas, Lietuvių salėje, 29 JEtn- 
dicott Street. Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dainos mylėtojus atsilankyti į šį Aido 
rengiamą banketą. Aidiečiai visuomet atsilan
kiusius svečius ne tik pavaišina gerais valgiais, 
bet palinksmina gražiomis dainomis.

šio banketo programoje dalyvauja Aido Cho
ras ir duetas — Ona Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas, vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumokytų.

Kviečiame visus būti su mumis kovo 4-tą.

AIDO CHORAS
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So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių Literatūros Draugiojs 

7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
March 11 d., prasidės 1-pią valandą popiet, 
18 Broadway, So, Boston, Mass.

Kviečiame 7-tos Apskrities narius ir visus 
kolonijų veikėjus dalyvauti šiame posėdyje, nes 
turime daug bėgančių reikalų- aptarimui, kurie 
rišasi su piknikais 7-tos Apskrities, Lawrence, 
Mass., ir didysis spaudos piknikas, Montello, 
Mass.

Šiame posėdyje turėsime atstovą nuo dien
raščio Laisvės. Todėl visi dalyvaukite posėdyje, 
kad tinkamai apsvarstyti piknikų rengimą ir 
kitus organizacijos reikalus.

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Sekr.

So. Boston ir Brockton, Mass.

Šiose vietose lankysis Katrina Petrikienė ir 
įvyks pramogos jos pasitikimui bei paminėji
mui Moterų Dienos šventės- Visų prašome įsi- 
tėmyti parengimų datas ir kviečiame atsilan
kyti.

Brockton-Montello, Mass.

Įvyks pa margi n imu vakaras, rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus įdomi programa, kuri 
patenkins visus atsilankiusius.

Bus šeštadienį, kovo-March 17 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare, Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Prašome ateiti paskirtu laiku.

South Boston, Mass
Sekmadienį, kovo-March 18 d., 4-tą vai. popiet, 
318 Broadway, bus BANKETAS, kurį rengia 
L.L.D. 2-ra Moterų Kuopa. Bus graži dainų 
programa ir šaunus banketas. Tai bus pats 
puikiausias parengimas šiuom sezonu.

Dainos ir Muzikos kūriniai

Dra- 
per- 
tea-

ms

e

Vaidinimui Daihavimui
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai?
Lietuviu Meno Sąjunga savo U 

dramos veikalų, komedijų, dainų, 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal? pareikąh 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Dai 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaitės “
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygoj

LMS čia patiekia daliną sąrašą scer 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos p
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavu 
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai 
kny gos pasiskaitymui

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54jP 
pilna\sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyro: 
na tik 25 centai. ' / / A

MARTI, j , a \

žemaitės bene geriausiai žinomas kūriiiyė. 
matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kaitų 
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame 
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno liętŪvĮp; Ji 
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKON.
Rojaus Mizaros trijų veiksnių k 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad n 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, 
scenoje. Kaina 25 centai.

NESUSIPRATIMAS
i Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesi 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, inti 
kaip to paties autoriaus romanai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ii' skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai. n v v.

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “K 

virčai” ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo “Jurkaičib 
gyvenimas” ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmenjš- 
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

■ai 
tantis 

matyti

os 
ubjihičiai, 

Kaina ^5 centai.

LIETUVA ?
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegor 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičiu 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaud 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽA
Keturių veiksmų drama iš netoli

Parašė Rojus Mizara. Rimtas pasis
Amerikos lietuvius ir naujakurius, nėtoiimą Lietu
vos praeitį ir t. t. Kaina 35 centai.

azbainin-
6tuvių scenos

RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri jt 
kiekvieno kultūringo lietuvio na 
nas doleris.

LIETUVOS DA
Pas motušę augau, Mergytė j 

deli, ir kitų populiarių lietuvių lia 
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus 'Jono Dirvelio kūrinys,? 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centaL

rastis

balan-

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam baisui, 
Prano .Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ra- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 

' paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingau. paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovakų šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduędą po y 15 (centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Fine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19; N. Y.



Turėsime paskaitą 
kitą sekmadienį

Kitą sekmadieni, kovo 11 
d., Kultūriniame centre '’ie
nas iš 1 a išviečių duos paskai
tą apie pasaulio apskritumą ir 
judesius. Tai bus pirma šia 
tema Lietuvių Kultūriniame 
centre.

Prašome visus šia tema įdo
maujančius tą popietį paskai
tai rozervuotis.

Rengia Richmond llillio ir 
East New Yorko Literatūros 
Draugijos kuopa.

LLD 185 kp. valdyba

Po miestą pasidairius
Neseniai rašėme apie tai, 

kaip penkios politinės grupės 
New Yorko miesto kolegijoje 
atsisakė patenkinti makartis- 
tų reikalavimą ir patiekti sa
vo narių sąrašus, 
grupių buvo 
kratai,

Viena tų 
jaunieji demo- 

Demokratų partijos

Dabar 
politinės 
kiausi klubai turi patiekti na
rių sąrašus. Vienas tu klubu, 
“Folk and Square Dance 
Club,” atsisakė patiekti sąra
šus ir verčiau nutarė perkel
ti veiklą
Tas reiškia, 
rėš samdyti 
galės veltui 
los saSėmis.

To klubo
“Jeigu mes negalime moky

kloje šokti liaudies šokius be 
kamantinėjimų ir bažijimosi, 
kad mes nesame subversyviai, 
tai mes verčiau1

pasirodo, kad nevien 
grupės, bet ir viso-

užu kolegijos ribų.
kad klubas tu

šą u patalpas, ne- 
naudotis mokyk-

pirmininkas sakė:

nešoksime.

viena organi 
CIO, industri

AFL-CIO yra 
zacija, kurioje 
nių unijų departmentas, suda
ro kaip ir autonominį skyrių. 
Taip dalykai yra viršūnėje, 
bet susiliejimas apačioje, pla
čiame unijų lauke, dar ims 
nemažai laiko.

New Yorke sudaryta bendra 
AFL-CIO taryba, kuri kas sa
vaitę posėdžiauja ir apdirba 
susiliejimo smulkmenas. Kai 
kurios unijos liks industrinio 
skyriaus (CIO) narėmis, kai 
kurios bus AFL-CIO bendros 
narės. Bet yra daugybė pa
ralelinių, (lygiagrečių) unijų, 
tai yra ^veikiančių lygiai toje 
pačioje industrijoje, — atskirų 
AĘL ir CIO unijų.

Tai jas sulieti 
masi. Dalykas 
Apart suliejimo 
kia prieiti ii’
ta arba kita sulieta unija bus 
industrinio skyriaus nare, ar 
ne, ir tt.

dabar taria- 
nelengvas.

detalių, rei-
nutarimo, ar

Filmininkas Alfred Hitch
cock nori pagaminti filmą 
apie “šmėklų apsėstą namą 
New Yorke.’’ Kad labiau pa
garsinti tą filmą, jis pasiryžo 
surasti New Yorke namą, ku
rio gyventojai teigtų, kad ten 
tikrai randasi šmėklų). Net 
buvo pasamdyta garsinimosi 
agentūra, kurios du agentai 
per mėnesj visur ieškojo, kad į 
surasti tok j fenomeną. Jie Į 
lankėsi pasenusiuose aplaužy
tuose namuose įvairiose, mies
to dalyse, net dėjo garsini
mus į laikraščius, ieškodami 
“dvasių apsėstų vietovių,” bet 
niekas neatsiliepė.

Filmininkas Hitchcock sako, 
kad jis nustebęs. Jis sakė: 

“New York as turi du mili
jonus butų. Nejaugi niekur 
neatsirandą tokio, kur kada 
nors vaidentųsi nakties me
tu?”

New Yorke dabar yra apie 
30 kino-teatrų, kurie pastoviai 
rodo ispaniškus filmus (vy
riausiai puertorikiečiams) ir 
dar koks tuzinas teatrų, kur 
anglų kalbos ir ispanų kal
bos filmai rodomi pamaino
mis. •

ORGANIZACIJOMS
LLD 185-oji kuopa užregis

travo birželio 3-ią savo pikni
kui, kuris įvyks Great Necke. 
Prašo nerengti kitų pramogų 
tą dieną.

New5()rfa>'>zWW7iiik)i
Mitingas atgavimui 
kovotojo pensijos

Bronxe, Allerton Commun
ity Center, G83 Allerton Ave., 
kovo 5-os vakarą šaukiamas 
masinis mitingas tikslu pasti
printi veiklą už atgavimą pen
sijos senukui kovotojui Jacob 
Mindeliui ir jo žmonai.

Nuo jo pensiją atėmė po 
to, kai j’is tapo nuteistas ei
nant minties kontrolės 
m u—Smith Aktu.

Prašome būti dalyiais 
Motery Dienos minėjimo

jstaty-

CIO

patarėju advo- 
Prašė, kad jis 
patartu Cren- 

pietiečiams ne-

Unijistai lankėsi 
pas Harrimaną

New Yorko valstijos
unijų atstovai lankėsi pas gu
bernatorių Harrimaną prašyti, 
kad jis neleistų išsiųsti negrą 
Crenshaw Į Alabamos chain 
gang.

Delegacija taipgi matėsi su 
gubernatoriaus 
katu Gutman, 
gubernatoriui 
shaw neišduoti
grų kankintojams.

Delegacijai vadovavo lu- 
shewitz, Robinson ir Gilmar
tin, taipgi CIO advokatai-pa- 
tarėjai Devarco ir Tucker.

Pasitarime dalyvavo ir val
dinės komisijos prieš diskri
minaciją namuose pirminin
kas Abrams, rendoms admi
nistratorius Weaver, guberna
toriaus asistentas Stewart ir 
specialus prokuratūros atsto
vas Evans, kuriam pavestos 
išsiuntimo i kitas valstijas ka
linių bylos.

Penki lėktuvų stočiai limo- 
zinų operuoto j ai traukiami
teisman kaip išvaginėtojai ke- I 
leivių bagažų.

East Meadow, L. I., namų j 
gaisre žuvo Mrs. Madeline 1 
Kaye ir dvi jaunametės dūk-; 
terys.

Užsiprcnumeruokite Laisvę 
dabar,' kaina vis dar $8.00.

TONY’S
-^**3 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberl*

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

Leiskite mums išegzaminuoti ka
rą, kurį jūs manote pirkti. Kai
po ekspertai mechanikai mes 
GARANTUOJAME $ j $ ant 
pirkinio bet kokio naudoto karo. 

Rockledge Service Station 
TE. 4-4321—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5547

Puikiausia! Visokiem Pokiiiam!
Air Conditioned

K NEER’S
B A LLRO OM—IIOFB R A U
32-10 Broadway, Astoria

(1 blokas nuo B’way EI. Stot.)

Vestuvės Mūsų Specialybė!
2 dideli valgymui rūmai 
Aptarnavimas del 750 

Specialiai vestuviniai paklotai tik 
nuo 5.50 asmeniui. Specialės kai

nos del komunijos pusryčių!
Del informacijų užeikite arba 

šaukite RA. 8-9607

4 pusi. Laisve (Liberty), šeštad,, Kovo (March) 3, 1956

kas 
gai,

Moterų dienos minėjimai 
metai Įvykdomi kultūrin- 
vaišingai ii1 reikšmingai, 
bus ii- šiemet. Tuo pasi

rūpino moterys / klubietės. 
Ruošiami gorų valgių pietūs 
i)1 užtikrinta programa.

Garbės viešniomis yra spe
cialiai kviestos ir atvyksta 
toliau :

Harrisono Senutė ir 
Anna Philipse.
Po pietų Įvyks Įdomus

svarbus pranešimas >apie tos 
dienos reikšmę.

is

ir

Visa kita priklausys nuo 
jūsų visų. Mes tikimės, kad 
lietuvių visuomenė parems 
mūsų darbą atsilankymu su 
mumis praleisti ši popietį.

Moterų Klubo rengiamieji 
Moterų Dienos minėjimui pie
tūs Įvyks jau šį sekmadieni, 
kovo 4 dieną, 1 valandą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir llOth Street, 
Richmond 11111’ N. Y. Kvie
čia visus.

Moterų Klubas

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

dėl
su-

strei-
C1O

vasa-

Sužeidė žmoną ir 
pats nusižudė

Įtūžęs, d esperatiškas 
žmonos atsisakymo pas jį
grįžti, newyorkietls F. Moli
na, 34 metų, peiliu pavojin
gai sužeidė žmoną. Po to nu
bėgo ant stogo 5 aukštų na
mo ir nušoko ant šaligatvio.

ABELNAUNAMŲ DARBININK/?

KttUifųąlj ;angliškai \ ir mylimi vai- 
kambarys. Reikia 

tųrfll gerą Vėliausią paliudijimą. , <
TelefonųnkIte:\PL 6-7037

(41-43)

Elektristai pikietavo 
Wall Stryto ponus

Westinghouse firmos 
k u o j anti e j i d arb i n i n k a i 
elektristų unijos nariai',
rio 29-ą pikietavo Wall St. 
pastatą, kuriame posėdžiavo 
Westinghouse firmos direkto
riai.

Direktoriai buvo susirinkę 
diskusijoms streiko, kuris fir
mos šapose užtruko jau virš 
puspenkto mėnesio.

Teatruose
WANTED ' 

EXPERIENCED 
FRENCH CORD 

STITCHERS
ši 

dien
šeštadieni, tai yra šian-

New Cameo teatras

Albany atsiliko mažąją 
algą pakėlime, nors 
buvo teikta pažadą

Darbininkų angliško dien
raščio Daily Worker rašyto
jas Signer sako, jog užmirši
me pažadų valstijos industri
nis komisijonierius Lubin nėra 
atsilikėliu.

Rašytojas' primena, kad tik 
praėjusią vasarą AFL kon
vencijoje Lubinas buvo šiltai 
sveikinamas už ten pasakytą 
pažadą skubios veiklos pakė
limui valandinio mokesčio 
minimum. Tas minimumas 
Tuomet tebebuvo 65 iki 80 
centų virš milijonui darbinin
kų dešimtyje ękirtingų indus
trijų.

Visu tuo praėjusiu laiku 
niekas nebuvo valstijoje pa
daryta toje srityje. Dabar. 
Įėjus galion visašališkajam, $1 
minimum, žinoma, tiek gaus 
ir newyorkieciai. Gaus tose 
vietose, kur turės pajėgumo 
išreikalauti, kad , būtų prisi
laikoma to Įstatymo.

PRANEŠIMA]
BROCKTON, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimus įvyks 
pirmadienį, kovo-March 5 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, prasidčss 
7:30 vai. vakare. Visi įtariai prašo
mi dalyvauti susirinkime. Atlikite 
savo pareigą, užsimokėkite metinę 
duoklę pradžioje 
sikalbčsime apie 
ateina pavasaris, 
dar nenuveikėme

metų. Taipgi pa
mušų veiklų, jau 
o mes nieko gero 
apšvietos Jabui.

Geo. Shimaitis.
(40-42)

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV

Pardavimai—Pataisymai
Queens ir Brooklyn

BA. 9-1933.

CARPENTER & 
GENERAL CONTRACTOR

Sutaisome, perbudavojame, sumo 
dernizuojame, prie ištaisytų skiepų 
ir atikų, poečių su dideliais lan
gais, sliding door closets, fibre tile 
ir metalinių lubų. Nereikalingus da
lykus (violations)) išimame.

BERNHARD A. SI1ETTKOE, 
5912 — 5th Ave., Brooklyn ’ 20, N. Y.

HY. 2-5775. '*

ALIEJINE ŠILUMA
Su

AMERICAN STANDARD
Šildymo Sistema

įskaitant £į> yi 
Bolerius į Q
Radiatorius etc.

ALIEJINIS PEČIUS

įskaitant Burnerio 
Kontroliavimą 
ir įdėjimą

$245
5 metai 
Išmokėjimo 
Planas

Dėl Nemokamo Apskaičiavimo 
skambinkite: 

Applegate 7-3940 
Rex Heat Corp., 581 Liberty Ave. 

Brooklyn, N. Y.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Richmond Hill. Krautuvė su ap- 
artmentu užpakalyje. 5 rūmai vir
šuj. Aliejus. $12,490.

RICCA (agentas)
104-15—lOLst Avė., JA, 6-4296

Sukvietė salėn publiką 
išgirsti dainininką, 
kurį tylomis atstatė

Tė vų-m o k y to j ų orga n i z ac i- 
jos skyrius prie 153-osios vie
šosios 
rengti 
Tačiau

mokyklos nutarė su- 
‘broliškumo . mitingą.” 
organizacijos prieša

kyje stovinti, reakcininkų įta
koje esanti grupė pasielgė la
bai nebroliškai. Ji buvo pa
kvietusi paskilbusį liaudies 
d a i n i n i n ką- k o m po z i tori ų Ear 1 
Robinsoną. Jo populiarumu' 
pasinaudojant sušaukė masi
nę publiką. Tačiau tai publi
kai nieko nepranešus, pasku
tinėmis valandomis, daininin
ko kvietimą atšaukė būk tai 
už “raudonumą.”

Ar Tamsta jau gavai Lais, 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Mokytojai demonstruos 
prie City Hali

Mokytojų unija skelbia, 
kad kovo 28-oji pasiskirta de
monstracijai prie City Hali. 
Jos tikslas: reikalauti geresnių 
algų, mokytojams ir bendrai 
pagerinti mokyklas ir moky
mą New Yorke.

Unija šaukia visas mokytojų 
organizacijas ir paskirus mo
kytojus dalyvauti “vieningoje, 
kovingoje demonstracijoje.”

Unija taip pat pradėjo at
viručių kampaniją už tuos pa
gerinimus. Jos adresuojamos 
majorui Wagneriui, guberna
toriui Harrimanui ir Valstijos 
seimelio “spykeriui” Heck.

(8th Avė. ir 44th St.) prade
da rodyti menišką filmą, Šek
spyro k o m e d i j ą “Twelth 
Night.” Tuomi pasibaigia ro
dymas filmo “Borisas Godu
novas,” kurį tūkstančiai ma
tė per,, trijų, savaičių laiko
tarpi.

Geriausias filmas vaikams 
dabartiniu metu New Yorke 
yra Walt Disney “Fantasia.” 
Nors tai* senokas filmas, pa
gamintas dar prieš, karą, bet 
jis nenustojo savo vertės. Tik 
viena bėda, kad Normandie 
teatras, kur jis rodomas (75th 
St. prie 5th Avė.), labai bran
gus.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

HELP WANTED MALE

AMOR
15 linini

CORP. 
ce.Mass.

KambajJ^EValytojo*. Pirm 
sės Viešbutis/atdaras peb įkn-i
tus metus. Puikioj sąlygos ir alga.
Rašykite: Mrs. R. Friėii. )

CONCQftD HOTEL
Kiamesha Lake, N. Y.

KOMPANIJA PLEČIASI
REIKALINGA MOTERŲ 

DARBININKIŲ
1 ir 2 pakaitoms

Viršlaikiai 
apdrauda, 
atostogos, 
žymas,
madienių, 8:30 z

ROGERS PI
West wkrrč

Blue

grupinį ' 
ntės ir

DONO KAZOKŲ 
KONCERTAS

Kovo 3-ią dieną (šį vakarą) 
Brooklyno Academy of Music 
įvyks Dono Kazokų choro ir 
baleto koncertas. Vadovau
ja Sergei Jaroff. Įžanga nuo 
$1.50 iki $3. Pradžia 8:30. 
Rengia Brook lyno Institute of 
Arts and Sciences.

LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
STALIORIAI

Mokanti dirbti prie laivų; nuolati
nis darbas, gera alga. Midway Ave., 

Babylon, L. L Mohawk 9-4460.

' (39-45)

MEDŽIO APDIRBIMUI 
MAŠINOS OPERATORIUS

Pageidaujama Patyrusio
EMPIRE MOULDING CO.

391 Lęonard St., Brooklyn, N. Y.
(41-47)

KOCERTAS - VAIDINIMAS
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė Richmond Hill 19, N. Y.,

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičiusi Į

O Liaudies Teatras šuva idins aktą iš komedijos

LAPKUS
Šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
— brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui. .

.v.-k^
ICS CORP 
Lssachusettšv

(43-46)

REAL ESTATE, 
— —, ' ' ' - ' ■ . , s

• ■ — Iy«,

Elmford — Savininkas. 6 rūmų 
Cape Cod, 70x100. Paskutiniame 
bloke. 2 čerpėmis dengtos vonios; 
divonai ir ekstrą dalykų^ Arti pa
rapijinių mokyklų ir bažnyčių. Tik
tai $20,500. Lyric 2-8226.

' 7 V \ (42-45)

Centereach, L._ 
deli rūmai; 75x^5 
Aptvertas patio, ' 
į pirkimo centraĮ. 
per mėnesį. Savininkas.

Edgewood 3-048(

L Naujas, 4. d;\.
žemės'’ 

gąradžiukJpatogu
$44 nėfexyiską X

East WilHst<mp£ 
mai (1 Vi v0tfi^)..

į didelis rekreacijoj 
džius. Arti pkranųi 
bažnyčių. Daug ekstrą. Įtaisyrhų. 
$22,000. šaukitė./savininką: x

PI. 2-7865. V v
■ • • . ■ ; / ; (4Ž-45)
.— -------—r-"—*-------

Cypress HtllsU 3 šeimų, shingle.
4-5 kamb. apartmentai gaunami. * 
Aliejinis pečius. 5 kambarių apart- į 
mentas užimtas. $14,500. City Line 
—3 šeimų mūrinis; gera įeiga. Alie
jinis pečius. Užimami 5 kambariai.
2^-31/j išnuomoti. M. S. Lane, 
2941 Fulton Stu Brooklyn.

AP. 7-2822. ' ■
, >■ '’ L (42-45)

rąl hibOjsĮ

Westbury.
onial. 6 didėliX rūrųai 
ištaisytas sklepruę X k 
džius. $32,800, Sų 7 rūj 
tant rekreaciįjb.s rdųiąj.- $35į$(X)Y 
Būdavot ojas — Edgewood 8^1500.

' (39-45)

Brooklyn. -— 4 kambariai 
(basement). GąUn%|rŽ% 
pirkti. AsmutrvŠtfnąSži 
gali išpirkti vien\ tlj^ int< 
gali pasiimti dahpihK&j .
daugiau namų pardaVJn^ųf Y-
nėtomis sąlygomis. Taipgi Ir \far- 
mų. Šaukite: CL. 6-3801. x \\ \\

(4^45), U 
--------- ’—maw Valhalla. 7 kambariui 14 mieg- V 

rūmiai); nebaigtas-attiftasviė-\' 
ta padaryti 3 miegrūmiu? Ir vo
nią. Dubeltavas Dormt/r. Arti 
mokyklų ir bažnyčių. $20,000. šau
kite savininką po 1:30 vai. dieną. 
WIL 9-8693.: ‘ ’ (43-46)
------- -------------------- :■ ------------------ ------------- ------------

įduoti

BUSINESS OPPORTUNITIES i f z 

---------------------------------- ‘‘‘wUGROCERY—AST0RĮAĄ 
įsteigta 15

Ieigos< <$500 j. savAitWsyi^^^ " 
4 rūmų apartmenlas, išimtin^T^Ž 
ma randa. Geras' lysas. ir
tavoras. Savininkas atsistalįL.

RA. 6-7262 /

------- — ------------------------ ;—j fįg* '**>.
Stebėtina proga porai, Cam-elIfU 

Cream Store (su lotu šalimay),Val- 
ley Stream, and Sunrise Highway, 
50% ar 100% of Franchise.itDuoęla 
paėmų $58,000 į metus. Patyoi^i po
ra gali pasidaryti $25,000 į M^ėtųs,

Savininkas: VA. 5-4472^
(10-3 P. M., tik darbo dienom)

7740-44)

Grosernė—Delicatessen. 
Žema renda. Gera jeiga.

Kaina $3.500.
54-08

NE.

ra-.' Maskva. — Maskvos ra- 
dijas sako, kad ateinančią? J 
vasarą apie 4 su puse 
jono turistų iš užsienio ar/ į 
lankys Tarybų Sąjungą/




