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KRISLAI
LRKSA 70 m. sukaktis 
Ponai ir mužikai 
S. J. Jokubkos hobby 
Ten ir čia

Rašo R. Mizara

metu gyvavimo

Rymo Katalikų 
oficialų savo 

minėjimą jau at- 
14 (L Wilkes-

šiemet du lietuvių Susivie
nijimai — SLA ir SLRKA — 
mini savo 70 
sukakti.

Iš tikrųjų,
Susivienijimas
j ūbi lie.) aus
liko—vasario 
Barre mieste.

Kaip jis tai atliko?
Gan vaizdžiai tai aprašo 

L. Dovydėnas Brooklyno Vie
nybėje.

Susirinko apie du šimtai as- į 
menų, 
tų ir 
nių.“ 
kūpąs

Vyskupą, kunigus ir ponus 
rengėjai susodino “ant specia

laus paaukštinimo, atskirto 
nuo publikos,“ o eilinius žmo- 
neliulB, atseit, mužiku 
ko kitoje salės dalyje.

Buvo kunigų, advoka- 
kitokių “didelių žmo- 
Buvo ir katalikų vys- 

J. D. Hannan.

pal i-

Kas kalbėjo?
Kunigai, vyskupas ir ponai, 

niekuo neprisidėję prie 
LRKSA išauginimo, o muži- 

l kai turėjo jiems ploti ar “ty
lėti ir Dievą mylėti.“

L. Dovydėnas teisingai pa
stebi :

“Kaip būtų buvę įdomų iš
girsti nors keletą žodžių iš 
tų senųjų veikėjų, kurie dar 
atsimena kun. Burbos, dr. 
Šliupo veiklą, 
tų, kurie yra pamatas 
druska mūsų 
veiklius ir pa 
ganizacijų narius. . .”

Taip, būtų buvę įdomu, bet 
kas ten paiso sunkaus dar- 
bo žmogaus!. . .

Burbos, 
išgirsti kalbą 

ir 
organizacijų,

Ką kalbėjusieji sakė?
Maspetho prel. J. Balk Ci

nas, “peržvelgęs JAV užsie
nio politikos vingius ir pa
drikumą kovoje prieš komu
nizmą, palietė gyvas lietuvių 
pastangas kovoje dėl nepri
klausomybės ir laisvės“...

L. šimutis, “Kaip jau virs
ta įpratimu, pagriaudeno, pa- 
ūbavo, vis minėdamas ‘mūsų 
kenčianti vargšelė Lietuvėlė,’ 
ir tai lyg griaudžių aidu nu
aidėjo,“ sako Vienybės kores
pondentas.

Pakviesti ponai ir kunigai 
pakalbėti apie LRKSA kriti
kavo valdžią, kam ji dar per- ’ 
mažai puola komunistus, taip
gi dejavo dėl to, kad lietu- paniškos zonos ateina 

atsisako grąžinti nios,
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Senatoriai sveikina! Amerika siunčia marinus į 
Eisenhowerio laišką I Artimųjų Rytų apylinkes
T. Sąjung.

Washingtonas. — Du li
berališki senatoriai, demo
kratas Hubert Humphrey 
iš Minnesotos ir republiko- 
nas Ralph Flanders iš Ver
mont, pasveikino preziden
to laišką premjerui Bulga- 
ninui. Jie sakė, kad prezi
dento atsakymas Bulgani- 
nui ir draugiškas susiraši
nėjimas bendrai vis labiau 
kelia taikos viltį.

Iš Maskvos pranešama, 
kad visi tarybiniai laikraš
čiai perspausdino pilną Ei
senhowerio atsakymo teks
tą. Jis taipgi buvo perduo
tas per Maskvos radiją.

Prezidentas Eisenhowe
ris savo spaudos konferen-

I Washingtonas. —Laivyno 
s*®® Į Romandieriai praneša, kad 

pakarto- j batai i jonas. Amerikos ma
rinų siunčiamas į Artimuo- 

nntnli-ntoQ sius Rytus. Tie marinai kol 
“šalta- kas nebus išlakinti. Jie 

“ vis labiau i Pasiliks kokiame nors Ame-

cijoje trečiadienį 
jo.nuomonę, kad karo pavo
jus dabar yra : 
kad taip vadinamas “šalta
sis karas” dabar ...........  . .
nusistovi ant ekonominės ir į 1‘^<°s kariniame laive, ku- 
kultūrinės konkurencijos I operuoja Aitimųjų Ry- 
pam'ato.

Jis sakė, kad kol kas ne
planuoja kviesti Bulganina 
šion šalin, kad su juomi tar
tis. Bulganinas Maskvoje |

j tų vandenyse, greičiausiai, 
Viduržemio jūros rytinė-

je dalyje.
Laivynas sako, kad tame 

žingsnyje nieko naujo, kad 
marinai dažnai tokiu būdu 
operuoja su laivynu, kurio 
dalimi jie yra, bet stebėto
jai nurodo, kad tas žingsnis 
supuola su krize Artimuo
siuose Rytuose, ir tai yra 
Amerikos būdas “parodyti 
savo jėgą.”

Darbo unijų 
pareiškė, kad jis bet kada Irnunc Ifllllrp 
pasirengęs vykti tartis su!
Eisenhoweriu, nors pusiau 
juokaudamas pridėjo, kad 
Amerika turėtų panaikinti 
įstatymą, po kuriuo tary-

merikon, turi paduoti savo 
pirštų nuospaudas.

Paskutiniai

IBERTY
^tfiuanlan Daily tu 

States
itlantic Avenue

Richųiond\ Hill 19, N. Y.
Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Eisenhower Į pa 1 Seka 
Nixonui nutepi, ar 
turėtųkandidatuoti
Washingtonas. — Prezi- J josi. Jis nesiūlęs jam pasi- 

dentas Eisenhoweris span- traukti, bet prašė jo “ap- 
dos konferencijoje pasakė, i galvoti klausimą.” 
kad vice-prezidentas 
xonas pats turėtų ap 
spręsti, ar jis vėl no r 
kandidatuoti. Jis nesą 
kad jis Nixono pageidajįį- 
ja, net nesakė, kad jo ne

ow
konferenci-

p\blikonuose 
nebaigti, 

je*, W^tentas She-
geidauja. Žurnalas “Ncjws-iman Adams, New Yorko 

 

♦magazine” sako, kad prezi- Dewey; 
dentas Eisenhoweris kelios ųįtaking 
dienos atgal patarė Nixo-! do\ \

I nui nekandidatuoti ir ' Nixono būtų ge-
tenkinti kokiu nors svarpi^j^aųų.Bet partijos nacionali- 
postu kabinete, jeigu re- nio komiteto pirmininkas 
publikonai laimėtų ateinan-' Hali, senatorius Knowlan- 
čius rinkimus. Esą, prezi- ■ das ir kiti tikina preziden- 

Ixnho-nebus

Lodge ir keli kiti 
Vadai dar vis ban- 

įtikinti x‘Eisenhowerį,pranešimai
Karači. — Sekretorius 

Dulles užtikrino Pakista
ną, kad jis remia pakista
niečius nevien priešt Indiją 
Kašmiro ginče, bet ir prieš 
Afganistaną Pušistano gin
če.

New Yorkas. — Voice of 
America pasiskubino .susi
siekti su Autherine Lucy 
ir leisti jai per radiją pa
daryti pareiškimą, kad ji 
prieš komunizmą. Jos pa
reiškimas buvo daugelyje 
kalbų perduotas per Voice 
stotis.

Vietinis “Daily Worker” 
vedamajame straipsnyje 
klausia, kodėl valdžia, kuri 
taip greitai gali surengti 
jai radijo programa. - negali 
pasiskubinti ir padėti iai 
atgauti teisę lankyti Ala- 
bamos universitetą.

Jungtines Tautos, N. Y. 
— Sakoma, kad Amerika, 
Britanija ir Francūziia pa
tieks bendrą rezoliuciją 
Saugumo tarybai, kad J. 
Tautos įspėtų Izraelį ir a- 
rabiškas šalis, kad puolimo 
atveju sankcijos būtu pra
vestos prieš vieną arba ki
tą pusę.

Stebėtojai sako, kad Va
karų jėgų, siekis yra pasta
tyti Artimuosiuose Rytuo
se savo’ karines jėgas po 
Jungtinių Tautų vėliavos 
priedanga.

Paryžius.
parlamentas pradėjo deba
tus apie Alžyrą. Premjeras 
Mollet prašys pasitikėjimo 
balsavimo.

Lester, Pa. Philadelphi- 
jos CIO tarybos pirminin
kas John T. Kelly išleido 
pareiškimą, kad visas uni
jinis judėjimas toje apylin
kėje protestuoja prieš 26 
W estinghouse streikierių 
suėmimą Lesterio miestely
je. Visi suimtieji yra AEL- 
CIO elektristų unijos 107 
lokalo nariai.

Delaware apskrities De-

dentas antradienį pasišau-; tą, kadį' bė 
kė Nixona į Baltąjį Namą ' apsieita. i ;
ir su juomi ilgokai kalbė-1 Tup/fe^
_______________________ i bėjo 1

Maskviečiai mato f įima 
apie Amerikos miestus
Maskva. — Trijuose Mas

kvos teatruose dabar rodo
mas dokumentinis filmas, atsikreipė į Ameriką su ra- mokratu partijos vadovas 

tarybiniai ginimų kuo greičiau stoti į James J. Connor taipgi iš-

Britai ragina amerikiečius 
stot i Bagdado paktą, METO

Londonas. — Britanija

suva

biau del jo

as kal- 
-:^moterų

kurį pagamino i 
žurnalistai, kai jie lankėsi 
šioje šalyje praeitą vasarą. 
Filmas trauktas San Fran
cisco, Chicagoje ir New 
Yorke ir rodo Amerikos 
miesto vaizdus ir kaip žmo
nės juose gyvena.

(New York “Times” ko
respondentas Jack Ray
mond sako, kad filmas 
traktuoja Ameriką drau
giškai, komentarai palan
kūs. ir filmas Maskvoje la
bai populiarus).

Berlynas. — Iš kalėjimo 
tapo paleistas buvęs žemės 
ūkio reikalų vice-ministras 
Paul Merker, kuris 1950 
metais tapo suimtas už 
anti-valstybinę veiklą. Jis 
tuo metu buvo Suvienytos 
socialistų (komunistų) par- į 
tijos centro nariu.

Bagdado paktą, nes kitaip reiškė protestą. 
Vakaru itaka Artimuosiuo
se Rytuose visai subyrės.
Amerika nesiskubina stoti į i 
tą paktą, nes jame vyriau-1 
šią balsą turi Britanija. Šis | 
paktas, “Artimųjų Rytų | 
NATO,” kaip kai kas jį va-1 
dina, apima Britaniją, Tra-: 
na, Iraką, Turkiją ir Pakis-i

Chicago. — Meat Cutters. 
Į and Butchers Workmen u- 
j nija praveda savo lokaluose 
i apklausinėjimą, ar susilieti 
i su United Packinghouse 
! Workers unija. Pirmoji u- 
■ nija priklausė prie AFL, 

Ti.oVn n. Dnizic i antuoji prie CIO, kas reiš-na, Iraka, lurkija ir rakis-1. . .. . __‘ c i kia, kad dabar ji yra AFL-
, CTO Industrinio skyriaus 

Premjeras Edenas ilgai j (CIO) dalis.
tuo reikalu kalbėjosi su A- į 
merikos ambasadoriumi Al- i 
drichu.

Britu konservatorių 
spauda sako, kad “Amerika 
apleidžia Britaniją,” kad ji 
dargi yra patenkinta britų 
nepasisekimais Jordane ir 
Kipre, nes patys" amerikie
čiai tikisi perimt hegemoni
ją Artimuosiuose Rytuose, 

i kai išstums britus.

Išstojimai už nepriklausomybę 
vyko ir ispanų zonoje Maroke

L Hali jau sako, kad Ike 
galės dirbti pilną laiką
Kansas City. — Nors 

pats Eisenhoweris sakė, į gKažįps^ją^oS' išvaizdos,
kad jis negalės dirbti taip j .politinio popu-
pilnai, kaip iki savo širdies f jiarumo?’ 1 
atakos, Republikonų parti-1 _ __________
jos nacionalis pirmminkas S jodano karaliukas dar VIS 
Hali jau kalba visai kitaip. „ . n.JV n . ... 
Jis teigia, kad Eisenhowe- i JJ^taikailia DluZ* Britanijai 
ris galės dirbti “pilną lai- į Nors jor.
ką, kaip visuomet. i j

Hali kalbėjo radijo-tele- pašalinį 
vizijos programoje, kurioje! Glubb iš są^b krašto gink- 
jis diskusavo klausimus su j luotų pajėgti vadovybes,1, jis 
demokratų nacionaliniu : dar vis pataikauja britams, 
pirmininku Butleriu. Jis ! tikindamasjųbs, kad jis 
sakė, kad apie širdies ata- j kasi ištikimu jų sąjungiHm®^ 
ką nei kalbėti neverta, “nes | ku. 1
daugelis mano pažįstamų l Jis pasikvietė Britanijos ; 
turėjo širdies atakas ir da-; ambasadorių Sir Kirkbride 
bar eina sunkias pareigas.” ! pas save pietų ir jį tikino, 

kad Jordanas dar tebepa- 
geidauja gauti finansinę

Huseinas

Washingtonas. — Ketvir- 
i tadienio rytą atrodė, kad 
i AFL-CIO elektristų unija 
atmes tarpininkų siūlymą 
baigti Westinghouse strei
ką nusileidžiant kompani
jai ir pasitenkinant tik da- 
linais laimėjimais.

Louisville, K v. — Unija 
praneša, kad International 
Harvester fabrikas čia iš
metė ir darbo dar 500 dar
bininkų. Originaliai tame 
fabrike dirbo 3,690 darbi
ninku. 1954 metais skaičius, 
tapo sumažintas iki 2,400.

Nicosia. — Britai nuteisė 
kalėjimui iki gvvos galvos 
šešis jaunamečius kiprie- 
čius nacionalistus.

Berlynas. — Rytų Vokie- stipendijai
tijos pasienio policija suė- savo armijos: Jis taipgi ža- 
mė amerikietį helikopterio dėjęs, kad Jordanas nesidės 

kuris skrido virš | su Egiptu, Sirija ir Saudi-
■ Arabiją

lakūną, 
jos teritorijos.

John F. Dulles ir ve|^
- Francūzijos I bėdą - šiuo kartu d

alsavo j j

v • h 'i 1 v \
dijoje, jis tą visvien

Karači. — Amerikos se- šauks protestų audrą- Tr 
kretorius Dulles, kuris per 1 
savo diplomatinę karjerą

. pakliuvo į daugybę bėdų sa- 
' vo pareiškimais įerzinda-

Rabatas. — Iš Maroko is- 
ži- 

kad tenykščiuose 
miestuose įvyko daug išsto
jimu už nepriklausomybę. 
Marokiečiai 
šalies dalys, 
po francūzų 
go, sudarytų 
klausomą valstybę. Dabar
tinis sultonas Ben-Jusefas

vių tauta 
valdžion savo išnaudotojus!

Tik vyskupas Hannan, sa
ko, išmintingiau tame mitin
ge kalbėjo!

Akyregyje viso to, 
Lėtina, kad LRKSA, 
vęs 70 meitų amžiaus, 
narių skaičiumi?!

ar ste- 
išgyva- 
mažėja

Čikagiškis S. J. Jokubka 
renka senas knygas, brošiūras

* ir laikraščius.
5 Man esant Chicagoje, vie
šint pas svetingus Jokubkus, 
mačiau sukrautas knygų rie
tuves, — atrinktas, sukatalo
guotas. O Vilnies salėje ant 
sienos kabo kai kurių senų lie
tuviškų laikraščių numeriai, 
darniai sudėti į rėmus. Tai 
vis to paties spausdinto žo
džio mylėtojo Jokubkos nuo
pelnas.

Didelį ir svarbų darbą S. J. 
Jokubka pasimojo atlikti.

Jam 
ilgo 
tilps

nori, kad abi 
išlaisvintos iš 
ir ispanų jun- 

vieną nepri-

reikalinga talka. Neuž- 
tuo klausimu jo rašinys 
Laisvėje.

Ši žiema žiauriai nusiaubė 
ne tik kai kurias Vakarų 
Europos šalis—ji taipgi “pa
darė savo“ ir mūsų tėvų že
mėje, Lietuvoje.

Na, o New Yorke mes “ti
kros žiemos“ ligi šiol beveik 
neturėjome. Sniego mažai 
tematėme; buvo šiltų, pavasa
riškų dienų, be to—užtenka
mai lietučio.

oficiališkai skaitosi abiejų 
Maroko daliu valdovu, nors v 7
neturi tikros galios.

Sultonas Ben-Jusefas, 
kuris gyvena francūziškoje 
zonoje,4 pasiuntė protestą 
Ispanijos valdžiai, sakyda
mas, kad ispanai ypatingai 
žiauriai užgniaužė demon
stracijas.

Pranešama, kad demon
stracijos už nepriklausomy
bę šios savaitės pradžioje 
įvyko ir Tangiere, bet cen
zūra neišleido žinių apie 
jas. Tangieras yra trečia 
Maroko dalis, kuri vadina
si “tarptautine zona.” Joje 
vyriausią balsą faktinai tu
ri britai.

Hong Kongas. — Septyni 
Liaudies Kinijos inžinieriai 
išvyko Burmęn, kur jie bu
vo pakviesti padėti įsteigti 
audyklą.

Japonijos premjeras ra?ins 
nepravest atominių bandymų

Tokyo. —Japonijos prem
jeras Hatoyama sakė, kad 
jis turės vieną svarbų pra
šymą Dullesui, kuris at
vyks Japonijon: jis jo pra
šys, kad Amerika daugiau 
nepravestų atominiai-van- 
deniliniu bandymų.

Japonijos parlamentas 
jau praeityje priėmė rezo
liuciją prašyti trijų kraštų 
— Amerikos. Tarybų Są
jungos ir Britanijos —kad 
jie nepravestų atominių 
bandymų. Japonai prašo 
sulaikyti atominius bandy
mus nevien Pacifiko srity
je, bet ir bet kur pasaulyje.

Dr. Blumbergas rastas kaltu I”a? ta’ vieną, tai kitą vai- 
_ .. ? .. .. stybę, dabar vėl bėdoj — ir

po Smitho aktu; jis apeliuos
Philadelphia. — Buvęs 

Johns Hopkins universiteto 
profesorius 
Blumbergas 
teisme jury 
kaltu “už 
mokinti ir raginti jėga nu
versti valdžia.” Jis buvo 
teisiamas po Smitho aktu, 
kain komunistas.

Jis gali gauti bausmę iki 
dešimties metų kalėjime ir 
$10,000 piniginę pabaudą.

Dr.. Blumbergas tuo tar
pu randasi laisvėje, po $25,- 
000 užstatu. Jo advokatai 
reikalaus bylos persvarsty
mo.

Albertas E. 
tapo distrikto 
tarybos’ rastas 
konspiravimą

nemenkoje.
Jis dabar dalyvauja SE- 

ATO konferencijoje Pa
kistano sostinėje, čia, ir 
pakistaniečiai darė ant jo 
didelį spaudimą, kad jis 
paremtų juos Kašmiro 
klausimu. Pakistanas rei
kalauja, kad Kašmire kuo 
greičiausiai būtų praves
tas referendumas, leidžiant 
gyventojams nuspręsti, prie 
ko jie nori priklausyti.

Indija, kurios žinioje 
Kašmiras dabar randasi, 
tokio referendumo nenori.

Nors Dulles žinojo, kad 
Pakistano parėmimas iš-

syti /P^fiį^ąJ

Visa Indijos spauda da
bar Dullesa beveik vadina 
Tndijųsjsr Amerikos 
pre 
,i\ -
nuausto. lygio.

(Iš WashimHono prane
šama, kad Valstvbės de
pą rtmento ekspertai negali 
atsistebėti, kodėl Dulles 
tain aiškiai pasisakė už 
PakistanJKa^mirn klausi
mu. Iki šiol Amerikos tak
tika buvo laikykis bešališ
kai.

hdįjnje, ir taip 
nukrito iki že-

ORAS NEW YORKE
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GRAŽIAU TARTIS NEGU BARTIS
NE TIK MUMS, o ir visiems Amerikos žmonėms, tai

kos trokštantiems, labai patinka tai, kad prezidentas Ei
senhoweris draugiškai per laiškus tariasi su Tarybų Są
jungos premjeru Bulganinu.

Jau kelintą kartą jiedu apsimaino laiškais — laiškai, 
žinoma, ne apie savo sveikatos reikalus, o apie didžius 
klausimus, gyvybinius žmonijos dalykus.

Jiedu tariasi dėl taikos. Abudu jiedu yra pasisakę: 
Bulganinas — Tarybų Sąjunga niekad agresijos tikslais 
nepuls Amerikos. Eisenhoweris — Amerika niekad ag
resijos tikslais neužpuls Tarybų Sąjungos.

Tie pasisakymai yra gražūs, labai reikšmingi visai
žmonijai.

Bet, žinoma, tik ju neužtenka, kad pasaulyje būtų už
tikrinta taika, kad pasaulis išliktų nesunaikintas.

Ir dėl abiejų didžiausių ir tvirčiausių šalhi pirmūnai 
laiškais bando išspręsti kai kuriuos klausimus.

Mūsų prezidentas pastarajame savo laiške (rašytame 
š. m. kovo 1 d.) Bulganinui priminė vieną svarbų, labai 
reikšmingą dalyką: reikėtų, kad ateityje būtų sulaikytas 
atominių ginklų gaminimas.

Ateityje, prezidentas siūlo, atominė energija, kiek jos 
bus pagaminta, turėtu būti panaudota tik žmonių gerbū
viui kelti, tik civiliniam naudojimui.

O tie ginklai — hidrogeninės ir atominės bombos, ka- 
nuolės, etc. — kurie jau v ra pagaminti, kol kas tegu 
stovi, jų dabar nenaikinti. Tokių ginklų turi abidvi ša-

Skaidrusis gintaras 
kinų angliakasyklose

Lietuviai yra įsitikinę, 
kad gintaras, tas, puikus 
skaidrus auksiaspalvis. mi
neralas, yra randamas tik
tai Baltijos pajūryje, ypa
tingai, lietuviškose smėlio 
kopose prie Baltijos ir Kur
šių marių, gal šiek tiek ir 
Latvijoje bei Rytprūsijoje.

Bet retas lietuvis žinojo, 
kad gintaras randamas net 
tolimoje Kinijoje, ir dargi 
ne smėlėtame jūros krante, 
o . . . anglies kasyklose.

Savo knygoje apie kelio
nę Kinijoje tuo 
platokai rašo 
Venclova.

Venclova sako, 
visi lietuviai, jis buvo įsiti
kinęs, kad gintaras randa
mas tik prie Baltijos jūros. 
Ir kaip jis nustebo, kai vie
noje anglies kasykloje Ki
nijoje, kur jis apsilankė, 

i jam buvo parodytas skaid
rus gabalėlis dalyko, kurį 
kinai vadina fupo. Tas fupo 

i Visoje muzikos istorijų- j ‘sekančios operos “Figa-! Ve"cloYai Pasirodė esąs j- 
je nerasime kito kompozi- i ro vedybos” parašymo Mo- j tartinai panašus į hetuvis- 
toriaus, kuris per taip I c;ll.ta$ sukuria savo žy-! k VI

instrumentinius: I atyiinejęs . Jis stuado, 
kai tai vienas ir tas pats 
dalykas, kad fupo — tai 

1787 me-' gitaras. Išsiaiškino, kad 
vienas iš stani-I kuiiose K 
reikšmingiausių | tykiose kartu su anglimi 

v I randami nemaži gabalai

ĮVAIRUMAI
Genialus muzikos kūrėjas - 

jis gimė prieš .200 metų
(V. A. Mozartui 200 gimimo metines) •

Sausio mėn. 27 sukako I šytos sekančios dvi operos 
200 metų nuo V. A. Mocar- l Italijoje jau neturi pasisė
to — vieno iš didžiausių ! kimo, jis grįžta į Austriją, 
muzikos kūrėjų — gimimo i Negalėdamas pakelti Zalc- 
dienos.
Taryba
riopai vystyti kultūrinius į kapelos 
ryšius tarp tautų, stiprinti i pareigas, žiaurios * I — 1 • • 1 I i i* 1 v • . v • —

Pasaulinė Taikos ! burgo arkivyskupo Kolore- 
siekdama visoke-; do, pas kurį jis ėjo dvaro 

konsertmeisterio 
?., panieki- 

jų kūrybinį bendradarbių- ’ nančios pažiūros, Mocartas 
vimą ir savitarpio suprati-' 1781 metais nutraukia su 
mą, nutarė plačiai visame arkivyskupo dvaru visus 
pasaulyje pažymėti šią di-! ryšius. Jis kovoja su nuola- 
džiojo austrų kompozito- | tiniū vargu ir' nepritekliais 
riaus sukaktį. Tarybiniai iki pat savo mirties. Bet šis 
žmonės, aukštai vertinda- vargingas gyvenimas nepa
ini ir įsisavindami geriau- i laužia Mocarto dvasios, ne
siūs pasaulinės kultūros pa- ■ užgesina jo kūrybinės ug- 
siekimus, su didžia pagar-; nies 1782 met. jis parašo 
ba mini genialiojo kompo- i komišką operą “Pagrobi- 
zitoriaus V. Mocarto gimi- j mas iš seralio,” kuri buvo 
mo metines. Į pastatyta Vienos teatre.

. . . . ,. Ketverių metų laikotarpyje

trumpą savo gyvenimą bū- i miausius
tų sukūręs tiek aukštai j kūrinius:
meistrišku, pilnaverčių kū-1 koncertu;

šižyminčių savo į ojnius kvartetus.
tais gimė

° blausių,

i rinių
• nepaprastu grožiu, melo-
! dingumu, paprastumu, <
; kartu didele kūrybine vaiz
■ duote ir jėga. P. I. Čaikov

fortepijoninius 
simfonijas, sty-

Vienas

Mocarto kūrinių — opera 
J “Don Žuanas,” kuri buvo 

I skis taip atsiliepia apie šį J pastatyta Pragoję, diriguo- 
| genialų kompozitorių: “Ma-| jant autoriui, šis kūrinys— 
no giliu įsitikinimu Mocar-1 Mocarto kūrybos viršūnė.! 

a nepaprastą 
dramaturgijos 

išvystymą, giliai išjaustų,

tas yra aukščiausias kul
minacijos taškas,

I šiol pasiekė grožis
kurį iki muzikine

muz i-

MARGUMYNAI

Mocarto 
reiškė jau

klausimu 
Antanas

Iki praeito karo pabaigos 
svarbiausia Japonijos tau
tinė šventė buvo KigenseL 
su, diena, kurioje buvo mi
nimas tariamas pirmojo 
imperatoriaus pakilimas 
dangun. Tai buvo, sako, šin
toistų religija, daugiau 
kaip 2,600 metų atgal.

1948 metais ta šventė bu
vo amerikiečių uždrausta, 
nes jausta, kad ta šventė 
surišta su šovininiu.

Kaip yra žinoma, Japoni
jos militaristai ir šintoistų 
dvasininkai, kurie jiems 
tarnavo, teigė, kad impera
torius yra dieviškos kilmės, 
Saulės dievo ainis. Tas ti
kėjimas visuomet buvo pra
vartus militaristams, nes jo 
vardu jie šaukė japonus į 
karą, augino šovinizmą ir

\ \ \\ v 

įdomus atsitikint 
Vilniaus apylinke

Vakarėjo. Miškfc 
kais skubėjau į gel 
stotį. Kuprinėję, greta kitų,š : 
sugautų anksčiau, dar tebe- , 
spurdė j o neseniai an t bliz<- 
gės patekusi lyde^^^^^^ 

| kutinis šios dienos laimikis- 
Apskritai, žūkle buvau pa
tenkintas. Nors ir netoli 
nuo Vilniaus išsid€^^\ šfti\ 
Baltmiškės ežerėliai, ta
čiau, matyt, juos vilniškiai 
žvejai nelabai težino, nes 
visą sekmadienį aš čia pra
buvau vienut vienas.

Miškas kvepėjo pirmai- •

se anglis yra milijonai me- 
! tų atgal susidariusi iš pušų

Mes nežinome, ką i tai atsakys Bulganinas, 
tėra žinomas faktas: jis palankiai Eisenhowerio 
priėmė ir apie jį gražiai išsireiškė. Bulganinas, be abe
jojimo, prezidentui atsakys į šį laišką neužilgo.

Ką prezidentas Eisenhoweris mano apie pirmesni So
vietų siūlymą, kad tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
būtų sudaryta draugiškumo sutartis, jis šiame 
nepasako.

Netenka nei ašikinti, kad dėl taikos užtikrinimo klau
simo daug kitų dalykų tebėra neišspręstų. Ir juos nebus 
galima laiškais išspręsti; iuos teks spręsti gal būt užsie
nio reikalu ministru konferencijoje, gal būt Jungtinėse 
Tautose. Laiškuose tarp Eisenhowerio ir Bulganino tie 
klausimai tebėra tik paliečiami, tik apsimainymas nuo
monėmis.

Bet tai svarbus dalykas. Svarbus dėl'to, kad tariamasi 
apie taiką, apie jos užtikrinimą, apie jos išlaikymą, o ne 
apie karą.

laiške 1 męs 1756 m. sausio 27 d. 
Zalcburge, austrų .šeimoje, 

avo tėvo, smui- 
kompozitoriaus 
Mocarto m'oko-

Baltijoje gintaras susi
darė iš tu medžiu saku. Sa- C v v
kai per ilgą istorijos perio
dą sukietėjo, pavirto į mi
neralo pobūdžio kietą me
džiagą. Bet sakų buvo ir 
tuose, medžiuose, iš kurių 

~ ; klodais,'

GERAS SPRENDIMAS

kais. Prie pat kelio tyvu
liuojančio ežeriūkščio pa
kraštyje, gelsvas kainuo
tas šakeles sumerkę.! van
denį, liū^iW\^p$mo kark
lai. Kitoje kelio puseje telk
šojo nedidelė bala. Matyt, 
per pavasarinį potvynį ji 
buvo susijungusi su ežeru, 
o dabar sparčiai seko; kur 
vakar dar tebebuvo vanduo, 
šiandien jau veržliai iš 
dumblo kaiesi'XpuiTena.

Staiga kitoje balos pusėje 
pasip^\Wn|afefts ratilai; 
skrosdama vandenį, didelė 
žuvis žaibu švystelėjo per 
visą balą ir šoko ant kran
to. Tačiau šuolis jai nepa
vyko :Mki 
toliamMj 
sunkiąją^ 
ria uoffi^ 
bala, /LŽŽ

Dabartinis imperatorius 
Hirohito yra atmetęs die
viškumo teoriją. Jis trum
pas laikas po praeito pa
saulinio karo per radiją pa
sakė kalbą japonų tautai, 
kurioje jis atsisakė anksty
vesnių pretenzijų.

Dabar japoniški militaris
tai ir ultra-reakcininkai 
nori, kad Kigensetsu vėl 
būtų paskelbta oficiale 
švente, kad vėl daugiau pa
garbos būtų atiduodama 
imperatoriui, nors jie nerei
kalauja atvirai, kad būtų 
grįžtama prie imperato
riaus dieviškumo tikėjimo. .

Socialistai ir komunistai 
griežtai stoja prieš, nes jie 
jaučia, kad bet koks pla
tesnis imperatoriaus gar
binimas eitų ranka rankon 
su militarizmo atgimimu.
Kadangi Kigensetsu šven

tė išpuola vasario 11 d., tai 
šį mėnesį Japonijoje apie

jau į šį įdomų reis 
kia stipri ygfc 
stinkto jėga U 'no, Cerlinos, Donos Anos 

ir kitu vaidmenų charakte
ristikas. Puiki uvertiūra, 
ansambliai, aiški, žaismių-, vėliau, po žemės 
ga kalba, gilus muzikinės i susidarė anglis. Tai taip ir

• . • i, 1 V • ! tol d/N 1 TV T T /Art L O L’l AO A

minties vystymas daro si, d
kūrinį nemirtingą. 1791 me-' anglies tarpe gabalėliai^ ir 

i tais Mocartas parašo savo ’ gabalai - _ .

Kiek žuyią vėl
pakartojo savo ■ bandymą 
pasiekti ežerą. Šį kartą ji 

j nušoko žymiai toliai! ir, 
; centimetras f>^cęi\t\m^ti’o, 
i keliavo i ežerą/fc Tai buvo 
kokių d^MetaŪtaFawų ly-

itsirado Kinijos kasyklose klausimą daug kalbėta, 
■ “ • i šintoistų kunigai smarkiai

■ . Mocartas nurašo savo i fupo,“ kurį musų i agitavo už sugrįžimą prie
I mas, jau 4-o metų amžiaus I “Užburtoji' Venclova, ateivis iš gintaro I senojo papročio.
i stebino visus nepaprastu i K« * į u 0 j kfašto Ijietuvos> tuojau pa. I
I muzikalumu. Vienu metu | KLl.1 \T J ; ! —................... • ■ I - - - - - --
j jis mokosi groti klavesinu, i pasisekimą^ Bet Mo- 
smuiku; pasirodo jo pirmie-1 carfas jau negalėjo pasi-1 
ji smulkūs kūriniai. Nuo 61 naud°ti sios

‘ ■ 1 jimu ir garbe: milzimskas,!
i nenuilstamas darbas ir i 
j nuolatinė kova už būvį su
ardė jo sveikatą. Paskuti- į 
nis kūrinys, kurį jis rašo j 

dau- Pat savo Yra;
ValS- g‘arSUS^’ V KT..C i

kininko ir
v i šintoistų kunigai smarkiai

l

metų Mocartas jau koncer-, 
; tuoja, kaip klavesinistas, ; 
smuikininkas, dainininkas, i 
vargonininkas, dirigentas 

Prancūzijoje,

| Prie St. James miestelio 
ki- New Yorko valstijoje, 

operos laimė- i naitės, kaip lietuvaitės, da- mis dienomis tapo išbandy- 
sau gintarinius karolius, tas lengviausias ir papras-

Venclova nesako, ar šio

ro

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS ir vėl tarė savo žodį dėl Vokietijoje, 
mokyklų. i Anglijoje, Italijoje ir

Šiuo tarpu jis pareiškė, kad segregacija turi būti pa- gelyje kitų Europos 
naikinta ne tik viešose pradžios mokyklose, o ir univer- tybių, kartu 
sitetuose bei kolegijose, gaunančiose valstybinę paramą.

Taigi Aukščiausias Teismas padarė kitą rimtą žingsnį 
segregacijos panaikinime. Bet kyla klausimas, kada ir 
kas tuos sprendimus Įvykdys gyveniman?

Eilėje valstijų rasistai atsisako vykdyti pirmesnįjį 
Aukščiausio Teismo sprendimą ir jie pareiškia, kad jo 
niekad nevykdys. Kai kuriose pietinėse valstijose rasis
tai sako: mes geriau panaikinsime pradžios mokyklas, 
negu leisime į jas baltus vaikus kartu su juodveidžiais 
mokyti'š.

Alabamos universiteto valdytojai išmetė iš tos mokyk
los negrę studentę Lucy, kuri ten tebuvo tik porą dienų.

Rasistai apšaukia komunistu kiekvieną, kuris stoja
už segregacijosj)anaikinimą.

Netenka sakyti, kad ir šis AukščiausioTeismo sprendi
mas bus mindžiojamas; o vykdantieji valstybės organai, 
kurie turėtų tai gyveniman vykdyti, dėl to nieko nedaro.

Taigi kas iš to visko išeis?!

Žalių miškų vietoje — 
dykuma

Tyrinėdami Kyzyl-Kumo 
užbaigti ’ dykumą, kuri randasi tarp 

..... .. krečiamas, Mocar.il Amu-Darjos ir Syr-Darjos 
tas miršta 1791 metu gruo- i L1l)nl> i pietryčius nuo Arą- 

lo jūros, Kazachijos TSR 
; Mokslų akademijos moksli- 
! ninkai priėjo įdomias iš
vadas. Pasirodė, kad toje 

. , i i vietoje, kur šiuo metu yra 
^ema aus omP°-1 dykumos smėliai, senovėje nesutaikomumų žaliavo m!-kai •
tt • i - -• ... I šias .išvadas uawusuomene. Kųių kūrėjas, jis < fJideli^ suakmenJjusių

: "Rekviem, 
pėjęs šio kūrinio 
drugio

susipažinda
mas ir su 'Europos muzikos 
centrų muzikiniu gyveni- _ 
mu. Vienus metus Londone ' ieno.](‘-
Mocartas mokėsi pas labai Kaip tragiška 
žymų to laiko kompozito-1 gyvenimo pabaiga, taip ii 
rių Joh. Kristijoną Bachą, i visas jo gyvenimas liudija ; 
Astuonių metų vaikas jau apie šio g 
sukūrė savo pirmas 4 son a- zitoriaus 
tas smuikui su klavesinu, su ano meto feodaline 
pirmąją simfoniją. Nuo to 
laiko prasidėjo Mocarto di- toli peržengė savo epochą.

M o car

Jo kūryba — gilus tikėji
mas į šviesesnę žmonijos a- 

certai, vokaliniai kūriniai i teiti. Mocarto kūrybinis j 
nenutrūkstamu srautu ver-į darbas stebina savo gausu- 

1 žiasi iš po šio genialaus kū- •mu ir didele vidine jėga. Jo

dy$is kūrybinis kelias: 
kvartetai, simfonijos, kon-

Šias Jšvadas' patvirtina 
J me

džių “kapinių” suradimas. 
Neseniai i Alma-Ata buvo 
pristatytas vienas Kyžyl-

Į vies n^j 
j toliese ' 

______________ ;Kraipy< 
ris, sveriantis (kartu su la- i P^iurpu^^ 

kas i spoksojd^ 
! nebelaukiam 
j lydekos ir 
i ti į
; kaip kartais 
’ tai atsitinka

LIAUDIES FRONTAS IR SOCIALISTAI
TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų Partijos XX suva

žiavimas priėmė didžios vertės atsišaukimą, , kuriame 
siūloma visų kraštų socialistams ir bendrai taiką ir lais
vę mylintiesiems žmonėms sudaryti bendrą frontą su 
komunistais, su komunistinėmis partijomis kovai už tai
ką ir už socializmo kūrimą.

Neseniai Zuriche, Šveicarijoje, įvyko Socialistų Inter
nacionalo tarybos posėdis; ten šis klausimas buvo svar
stytas. Ką gi socialistų vadovai nutarė? Jie nutarė at
mesti komunistų siūlymą, bet įpareigojo savo Biurą pa- I nė, kuri taip žavėjosi ste- 
daryti tuo reikalu platesnį paaiškinimą, kuris, sakoma, | buklingu Mocartu — vaiku, 
bus paskelbtas š. m. balandžio mėnesį. ■ pasidarė visai abejinga Mo-

Matysime, ką tasai Biuras paaiškins. O dabar tegalime ; cartui — kūrėjui, 
pastebėti tik tiek: Socialistinio Internacionalo vadovų lauš kompozitoriaus kūri
nu tarimo ne visu šalių socialistai klausys. Šen ir ten at- niai savo pažangių i * .

Kūmo smėlynuose rastų me-1 
džių. Jo aukštis 263 cm, ap-

. i . . • .j. . . r si-rėjo plunksnos. 1770 metais i kūrinių skaičius siekia 600; | .
> 14-metis Mocartas sukuria : kiekviename žanre, kurį tik c
1 pirmąją, herojinę operą ; palie 
j “Mitridatas, Ponto kara- Į lieka
i liūs,” kurią pats su dideliu i Aukščiausią
i pasisekimu diriguoja Mi- cartas pasiekia operos kū-| 
lane; tais pačiais metais ryboj<

, garsioji Bolonės filharmo- j operų 
nija išrenka jį savo garbės i yra:

i nariu. Mocartas jau tampa i kin 
! giliu, subrendusiu kompo-1 kie 
i zitoriumi. čia įvyksta dide- i lio,
I lis lūžis Mocarto gyvenime 
: Aristokratiškoji visuome

skritimas — ‘ 160 cm. Spe
cialistai teigia, kad šis su- 

■ akmenėjęs medis išgulėjo 
genialius kūrinius.i žemžje milijonus metų,___

viršūnę Mo-I . ,
- - i pusantro šimto metų, jo kū- 

mus 
- ■ savo gyvybingumu, formos

ir turinio vieningumu, no-

.• Jis sukūrė apie 20; r-V ^a ^i šiol stebina 
iš kurių žymiausios ?

“Idomenėjus,” muzi- J •
komedija “Visi jie to-! vatonškumu, žaismingumu 
“Pagrobimas" iš' serą-;ir kart“. nepaprastu didin-

“Figaro vedybos,”1
Žuanas,* “Užburtoji

Genia-

minčių 
pa-

nutarimo ne visų šalių socialistai klausys. Šen ir ten at-
širas socialistinių organizacijų, kurios Zuricho konfe- turtingumu ir grožiu, 
rencijos nutarimų nepaisys ir bandys telkti visas darbo žangių idėjų skleidimu bu- 
jėgas savo šalyse už taikos išlaikymą, už socializmo įgy- vo svetimi valdančioms feo- 
vendinimą. dalinėms klasėms. Jo para-dalinėms klasėms. Jo para

n

“Don
fleita.” Žymia vietą Mocar
to kūryboje užima ir simfo
ninė muzika. Didelį dėmesį 
Mocartas skyrė ir kameri
nei muzikai. Jis parašė 30
styginių kvartetų, 17 forte- bin‘ai 
pijoninių sonatų, daug vi 
šokių ansamblių ir ištisą ei
lę kitų kūrinių.

Nors nuo Mocarto mir
ties praėjo daugiau kaip

gurnu. Mocarto kūryba ne
paprastai mėgiama mūsų 
tarybinės visuomenės. Be
veik kasdien galime išgirs
ti žavingus šio ' genijaus 
muzikos garsus koncertų 
salėse ir per radiją. Tary-

p cartą, kaip vieną iš didžiau- 
■ siu muzikos kūrėjų, savo 

epochos pažangių idėjų 
skleidėją.

Prof. St. VAINIŪNAS

čiausias helikopteris. Tai 
yra vieno lakūno helikopte- 
Uo, 
kūnu) apie 500 svarų 
reiškia, kad pats helikopte
ris sveria tik apie 350 sva
rų ir dargi mažiau.

Lakūnas sėdi lauke, pa
našiai kaip ant dviračio. 
Jis pririštas prie sėdynės 
diržu, kad nenupultų. Žino
ma, lakūnui esant tokioje 
padėtyje, helikopteris irgi 
negali greitaj arba aukštai 
skristi, nes vėjas būtų la
kūnui persmarkus. Bet tas 
helikopteris ne tam ir sta
tytas.

Viena nauja to mažo he- 
; likopterio savybė yra, kad 
| jis gali būti lengvai sulenk- 
! tas, sulankstytas ir sudė- 
: tas į ilgoką dėžę, kuri leng- 
i vai gali būti vežama auto- 
! mobiliumi arba dviejų vy- 
' rų panešama.

Tą, pačią akimirką iš kaž- 
: kur šmėkštelėjo varna, ta*- 
čiau, pamačiusi mane,, ? žu- 

^įįMtupene- 
os.

r

Lekos ir
ti į kuprinęMr staiga —

■ kaip kartais gVyeįi’į^ie keis- 
ų — man pagai-

! lo šio plėšrūnb, taip atkak
liai korijančio O&savo-^bų-.^. 
vi. . . fWij 
dūrė ežero;
štelėjo uod _

' da aš paskubomis susidė- 
i jau spiningą ir užmečiau.
i Ot jeigu ji pakibtų ant bliz- Į 
. gės — tada jau pasigailėji-
! mo nebūtu! Deja, taip nęat-

iH^sumiXpiiauK- 
fa ir dingo. Ta-

' Įėjo gar v

vimo. V \ :'ą \
Vienas trečdalis egzami> 

: nuo tų Jįgcy • ..v
' nepapra^l
vingumą, i

i prislėgtą nuotaiką; kuri .Romėnai sakydavo Sana 
mens in corpore sano, kas i panašėjo į psichozą; ir 
reiškia — sveika dvasia j pasirodė esą 
sveikame kūne. Cincinnati 
general ligoninė neseniai 
pravedė statistinį tyrinėji
mą, kuris dar kartą pat
virtina tą dėsnį.

Tyrinėjimas buvo praves
tas su 200 pacientų, 
buvo priimti operavimui. Irjvojingą lig 
pasirodė, kad 172 jų apart 
fizinių ligų yra nevisai ge
rame stovyje ir protiniai- 
dvasiniai, o kai kuriuose 

sunkumai

nepastovūs, 
! lengvai paveikiami žmonės, 
i kuriems liga (ti^ta arba į- 
• sivaiz"

PaW š< 
i jaučiami simptomui I rode, 

kurie | kad jie turi kokią nors pa- 
(darniausiai 

vėžį), bėtMidmęt ■ operavi-
m as p 
rado, \ 
viskas iexne-

protiniai sunkumai yra serga, į m\\ vfeįuš simptomus/ 
priežastimi fizinio negala-1 tik įsivaizdavo
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LAISVĖS REIKALAI
GRAŽI PARAMA DIENRAŠČIUI

Linksma, kad visuomenė puikiai supranta savo dien
raščio padėtį ir stoja į pagalbą jo išlaikyumui. Pasta
ruoju laiku gavome finansinės paramos sekamai:

Prietelių eiles įstojo šie asmenys:
Vincent Vasys, Chicago, Ill................
Stasys Šaltys, Rockford, Ill..................
K. Beniulis, Montello, Mass..................
Margaret Valinchus, New Britain, Conn

. . $25.00 

... 25.00 

... 25.00 
... 10.00

Aukomis parėmė sekamai:
Jurgio Lėkio (palikta per Jokūbą Lėkį), 

Wollaston, Mass...........................
Iš Washingtono Valstijos ......................
St. Yurkin, New Britain, Conn................

i M. Arisonas, Stratford, Conn..................
M. A. Bersenas, Coldwater, Mich...........
Draugas O’Brien, Chicago, Ill..................
Ralph Braus, Rochester, N. Y..............
P. Keval, Washington, D. C..................... .
A. Green, Rosedale, L. I...........................
J. Rulis, Rockford,III................................
Saliamonas, Chicago, Ill............................
P. Siduikis, Chicago, Ill...........................
Povilas Dauderis, Chicago, Ill...................
Anna Arlaus, Newark, N. J....................
Paul Jozakas, Wilkes-Barre, Pa.............
A. Naumavičia, Cleveland, Ohio .............

Joe Laučka, Manchester, N. H. ... 
A. Dambrauskas, So. Boston, Mass. 
A. Staškus, Cicero, III......................
T. Vasaris, Brockton, Mass...........
Seni rėmėjai iš Miami, Fla..............
A. Beržinienė, Brockton, Mass. ... 
A. Valentukevičius, Brockton, Mass 
Anton Gitaitis, Middletown, Del. . 
J. Yanavage, Shenandoah, Pa..........
Jonas Kaziulis, Stoughton, Mass. .
J, M. Kaminskas, Chicago, Ill..........
P. Šlajus, Eddystone, Pa..................

j*J. Davis, Detroit, Mich.....................
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio .......
E. Drobis, Stevensville, Mich.........
Frances Yurgel, Chicago, Ill./...
K. Kairis, Chicago, Ill......................
V. Vasys, Chicago, Ill......................
A. Valeika, Chicago, Ill....................
J. Aukštikalnis, Gardner, Mass. ...

♦ J. Butnaris, Bridgeport, Conn.........
A. Katinas, Bridgeport, Conn..........
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa...............
H. Janolewicz, W. Elizabeth, Pa. .. 
Gus Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y. .. 
R. E., Pittsburgh, Pa.......................

$50.00
26.00

. 12.00
12.00
10.00
10.00

. 9.00
. 7.00
. 6.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00

. 5.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 3.00
. 2.00
. 2.00

. 2.00
. 2.00

. 2.00
.. 2.00

. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

. . 2.00
. 2.00

.. 2.00

.. 2.00
. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00

. 2.00
. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00

. 2.00

. 2.00
. 2.00
.. 2.00
. 2.00
. 2.00

.. 2.00

.. 2.00
. 2.00
. 2.00

.. 2.00

.. 2.00 '

.. 2.00

.. 2.00

So. Boston, Mass.
Mūsų žineles

Kovo 1 d. įvyko Literatū
ros Draugijos 2-ros kuopos 
moterų susirinkimas. Net ir 
iš tolimų Bostono apylinkės 
vietų draugės susirinko apta
rimui svarbių reikalų.

Artinasi mūsų ruošiamas 
paminėjimas Tarpt autinės 
Moterų Dienos — įvyks kovo 
18 d. Bus koncertinė progra
ma ir banketas; dalyvaus ir 
K. Petrikienė iš Brooklyno. 
Turėsime progą pasimatyti su 
gerbiama viešnia. O kovo 17 
d. K. Petrikienė bus Brock- 
tone.

Reikia nepamiršti niekam 
mūsų parengimo: jis bus sek
madienį, kaip sakyta, kovo 18 
d., 4 vai. popiet, 318 Broad
way. Čia bus ir viešnios Pe- 
trikienes pagerbimas. Taipgi 
pagerbsime! savo draugus dai
nininkus, kurie, vadovybėje S. 
Pauros, mus palinksmins.

Besiartinant pavasariui, bu
vo pakeltas ir piknikų klau
simas. Moterys nutarė prisi
dėti prie bendrai rengiamo S. 
Bostono kuopų pikniko ir ja- 

i nie dirbti.

Balandžio 8 d. nutarėme 
surengti “margučių vakarie
nę,” kuri skiriama geram 
tikslui, čia turėsime progą 
apsvarstyti Laisvės vasarinio 
Fondo reikalus ir pradėti dar
bą jam sukelti.

LLD 2-ros kuopos bendra
me susirinkime buvo plačiai 
diskusuota praėjęs Laisvės va
jus.

Draugai nusiskundė, kad 
čia praėjęs Laisvės vajus ne
buvo pilnai
stokos geresnių 
Jie sakė: 
tam darbui, 
\ ajininkų.

Deja, jų

sėkmingas dėl 
darbuotojų, 

aš ir aš netinkame 
reikia geresnių

jau nebėra. Ir 
tų darbų nepa-

J. Deltuva, Hanover, Md...................
Veronika Fergis, Philadelphia, Pa. ...
A. Baronas, San Francisco, Calif. ...
Paul Johns, Miami, Fla....................... .
J. August, Hampton, N. J..................
M. Petkevich, W. Lynn, Mass..............
Frank Bush, Brooklyn, N. Y..............

( /Vmelia Kupstas, Kingston, Pa...........
A. Navikauskas, New Canaan, Conn.
R. Didžiulis, Norwich, Conn...............
D. G. Justus, Worcester, Mass..............
S. M. Leesis, Saginaw, Mich..............
A. Adams, Tacoma, Wash..................
Vincas Pakulis, Middle Village, N. Y
K. Šilkaitis, Minersville, Pa................
Victoria Urban, Detroit, Mich...........
J. Masalsky, New Castle, Ind...........
S. Ramanauskas, Collinsville, Ill. ...
J. Venckus, Scotia, N. Y......................
Alee Glebo, Gardner, Mass..................
B. A. Kershavieh, Passaic, N. J. ...
Po$l: George Murnik, Fitchburg, Mass.; Chicagiečiai 

—J. Gelgaudas, A. Grinevičia ir Waukeganietis; J. Ba- 
barskas, Richmond Hill, N. Y.; Woodhavenietis; F. Či- 
zauskas, Shenandoah, Pa.; P. Gaven, Courtland, Ont., 
Canda, ir A. Garland, Nanaimo, Canada. •

Per Liaudies Balso administraciją gavome dvi naujas 
, prenumeratas ir po dolerį aūkų nuo montrealiečių J. Ma- 
Viulaičio ir A. Sherpitis.

J. Kicenis, Hampton, N. J., aukojo Stic.
Graži eilė brangių vardų! Dėkojame visiems, kurių 

, vardai aukščiau išspausdinti, šis laikotarpis mūsų dien
oraščiui įeigomis yra labai sausas. Todėl parama aukomis, 
yra svarbi ir labai įvertinama.
Sulyg Laisvės Bendrovės direktorių nutarimo, mūsų va
sarinis vajus prasidės su 15 diena balandžio mėnesio. Jau 
dabar laikas ruošti fondo sukėlimui pramogas. Pradėki
me darbą su pirma diena vajaus ir rūpinkimės fondą su
kelti paskirtu laiku. Kaip jau buvo pranešta, per vasarinį 
vajų sieksime sukelti penkioliką tūkstančių dolerių.

Laistės Administracija

gerai ir gyvai.
Galima sakyti, jog gana 

gerai.
šiemet įvyks LDS 12-asis 

seimas liepos 9-10-13: dieno
mis, dėl tos priežasties šioje 
apylinkėje turi LDS kuopose 
gerai pagyvėti veikla.

Tenka susirūpinti, kad į 
.seimą delegatų nuo kuopų bū
tų pasiųsta pilnas skaičius; 
kiekviena kuopa turi teisę pa
siųsti delegatų: po vieną 
delegatą nuo kiekvienos de
šimties narių ir vieną nuo vi
sos kuopos. Bet mūsų kuopa 
rinks delegatus gegužės mėn. 
susirinkime, 
rėti, 
k r ai 
kad 
čių.

LDS 110-a kuopa nusitarė 
surengti šaunų banketą su 
gražia dainų programa pa
minėjimui 25-rių metų Susi
vienijimo gyvavimo ir tąja

ŽINIOS E LIETUVOS

Tad reikia žiū- 
kad tame susirinkime ti- 
daug delegatų dalyvautų, 
išrinkti reikalingą jskai-

' Nauja technika kolūkiuose
PANEVĖŽYS. — Tarprajo

ninė “Lietže'mtiekimo” bazė 
nuo metų pradžios gavo du 
kartus daugiau žemės ūkio 
technikos ir įrengimų, negu 
p;ernai per tą patį laikotarpį. 
Neseniai iš broliškųjų resput- 
blikų gauta 50 arklinių grūdų 
sėjamųjų mašiną ir 10 kulti
vatorių. Gauti taip pat gy
vulininkystės fermoms mecha
nizuoti 34 pašarų šutintuvai, 
8 kabamieji keliai, pritaikyti 
tipinėms 100 vietų karvidėms, 
10 arklinių; dulkintu vų kovai 
prieš daržovių kenkėjus.

Elektrinį pašarų: paruošimo 
kombainą nusipirko Panevė
žio rajono “Paežerio’’ kolū
kis, 9 universalinius pašarų 
smulkintuvus — Pasvalio ra
jono žemės ūkio artelės. Daug 
naujos technikos įsigijo Pan
dėlio, Biržų, Rokiškio. Anykš-

Vaidinimui....
Pasiskaitymui

LM.S
Lietuvių Meno Sąj ^ archyve turi daug

dramos veikalų, komedijiĮ ainų, muzikes kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug, tų 
scenos veikalų, kaip tai Jiilijos Žemaitės “Klam
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 knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia 
pei arba atskiranqi

proga, kad šioje. apylinkėje j įįjų jr Ritų rajonų kolūkiai. E.
vykdomas seimas. Vėliau bus 
pranešta, kokią dieną banke
tas bus vykdomas.

mūsų troški- 
programai. atlikti 

So. Bostono daini- 
vadovy- 

Yra pa-

d. įvyks 
ir jame 
girdėsite

Didžiausias 
mas, kad 
gautume 
ninkus—vyrų grupę,
bėj Stasio Pauros. 
siųstas užkvietimas.

Tad balandžio 8 
kuopos susirinkimas 
dalyvaukite visi, tai
svarbų komisijos raportą, kaip 
prisirengimo dalbas eina.

Šis susirinkimas įvyks an
trą sekmadienį todėl, kad pir
mas sekmadienis yra Velykos, 
tad nukeliame. susirinkimą į 
j balandžio 8-ą d., antrą 
sekmadienį, 5 vai. vak.

J. M. Karsonas

Plytos viršum plano
NAUJOJI VILNIA.—Dvar

čionių plytinės darbininkai 
dėl šeštojo penkmečio plano 
projektu atsiliepė atsidavusiu 
darbu. Nepaisant šalto oro, 
įmonė diena iš dienos dirba, 
pralenkdama grafiką. Sausio 
mėnesį įmonė pagamino vir
šum užduoties 75 tūkstančius 
plytų. i

Lenktyniavime pasižymi 
plytų degikas Masys. Jis 
kasdien savo užduotį viršija 
iki 170 procentų. Našiai d ir- i 
ba, sustatydamas plytas, Jur
gelevičius. Normai esant 6.5 ' 
tūkstančio, jis sustato po 10- 
11 tūkstančių plytų.

N. Bauža

So. Boston. Mass

Scei 
knygol

Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 
V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo,kjiygą 
pilna sąmojaus, liaudišk 
na tik 25 centai.

Kai

Dra- 
rtu per- 

Alst^blniame tea- 
\ lęiękįvieho\\lietuvio litera
to eėntaį J'' '

žemaitės bene
matizavo V. Miliūne 
statytas 1945-ais meta 
tre. Verta pasiskaity 
tūros mylėtojo. Kain

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 
scenoje. Kaina 25 centai.

įdirbs, kaip tik mes patys, su-i 
glaudė savo eiles.

Draugas M. K. praėjusia
me vajuje nuoširdžiai darba
vosi ir už jį geresnio vaji- 
ninko neturime. Linkiu jam 
sveikatos ir pasisekimo dirbti 
ir toliau. Butniūnietė

Lowell, Mass.

ygųojančiai, 
A 25 centai.

ksmų nepaprastai 
žytiL scenoj e 
nys, lengvai

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros 

lietuvių gyvenimo, 
kaip to paties autoį

PR
Andriaus Skrip 

juokinga komedjja, 
ir skaityta daugelio, 
perstatoma. Kaina 25 centąn V <

KOMIŠKI ^zbELIAI

Kerštingi ki
škaičių

Amerikos Lietuvių Literatūros Draugiojs 
7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
March 11 d., prasidės 1-mą 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.

Jono Juškos “Kornų daktaras, 
virčai” ir “Užguitas vyras,” J 
gyvenimas” ir Jauno seni 
Penki trumpi juokiiįgU 
m u i scenoje, sk s-

Kaina 25 centai.

Kaina 25 centai

Pradeda įvykti 
geli susirinkimai

Kovo 4 d. įvyko LLD 44 kp. 
geras susirinkimas. Tai buvo 
pirmas susirinkimas šiemet. 
Jame dalyvavo 11 narių, tame 
skaičiuje 4 moterys.

Išrinktas pilnas komitetas 
1956 metams darbuotis LLD 
labui.

Kuopos pirmininku pasiliko 
tas pats A. Drazdauskas, pro
tokolų raštininku tas pats J. 
M. Karsonas, iždininku nau
jai išrinktas A. Stravinskas, 
finansų sekretoriumi J. Blažo- 
nis. Pastarasis susirinkime 
nedalyvavo, bet jis paliktas 
ir šiems metams, pasitikint, 
jog jis toj tarnyboj pasiliks.

Susirinkime buvo padaryta 
pastabų, kad ne visi komite
to nariai susirinkime dalyvau
ja, ypač sekretoriai, tai iš jų 
pareigi] nėra nė raportų, o 
be tokių raportų, kaip finan
sų, tai nežinomas ir kuopos 
stovis. Ir tai ne pirmą kartą.

Na, kaip bebūtų su praeiti
mi, bet, draugai, ateityje rū
pinkimės dalyvauti susirinki
muose ir tuo duokime pavyz
dį kitiems.

šiame susirinkime: buvo iš
duoti pirmininko ir užrašų 
jaštininko raportai iš Litera
tūros Draugijos 7-os apskri
ties metinės konferencijos ta
rimų.

Pasisakyta, kad susirinki
mai turi būti laikomi kas mė
nuo pastoviai, jeigu nėra bū
tino reikalo atidėti.

Susirinkimai šaukiami kiek
vieno mėnesio 1-ą sekmadieni, 
6

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Sekr.
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So. Boston ir Brockton, Mass

W. Kubiliaus trij 
veikalas apie senovinę Lietuvą.

BLINDA
Veikalas apie legendarinį 

ką,” vienas seniausių ir mylimtyu$Į 
vaikalų. Parašė, pasiremiant 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO,
Keturių veiksmų dr 

Parašė Rojus Mizara. 
Amerikos lietuvius ir n 
vos praeitį ir t. t. Kain

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-

Brockton-Montello, Mass

Įvyks pamargini m ų 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

E
E

r=razbainiu-
gčenos

praeities.
ie ?

Dainos ir Muzikos kuriniai
RINKTINĖS M. PETRA
Puikiai išleistas mylimo 

dainų rinkinys su išsamia R* 
Petrausko biografija. Kny 
kiekvieno kultūringo lietuvi^ 
nas doleris.

LIETUVOS DA
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balan

dėli, ir kitų populiarių lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.

£0 DAMOS
io kompozitoriaus 
aros pai’ašyta M. 

rastis 
ha vie-

viena.^..„alsui,
DdžiaT jasilionio),

Taipgi Stasio Šimkaus 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis 
Kavecko Gimtinės dainos, St. ^Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė. J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvįliaudies dainos 
(Siūbau, lingaui paukštelis ir Treji gaideliai giedo- .• 
jo), V. Visockio Čekoslovakų šokio daina ir t. t. Čia / 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu: 
Lithuanian Fine Arts League

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

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

Paryžius. —I^enkijos Premjeras 
technikai statys kelias, ma- jy[onet tarėsi su eks-prem- 

jeru Daladieru, taipgi su 
jpoujadistų atstovu.

Varšuva.

šinų dirbtuves Izraelyje, sa
ko pramonės reikalų minis- Kaip

LDS

vakare.
vyksta Susivienijimo 
susirinkimai?
110-os kuopos jau tre-
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Krautuvių darbininkai 
reikalavo pakelti 
mažiausiąją algą

i
M

NewWko^Ėž^Zliilos Abi partijas Įtaria 
sulaikyme nedarbo 
apdraudos bilių

HELP WANTED—FEMALE
i \ n \\ \ \ V’ a

Meany pyksta ant Tilo, 
vadina jį “išdaviku”

AFI^-ClO prezidentas Geo. 
Meany anądien kalbėjo Long 
Islando
kuris vyko

Ar viską suprantame, ką matome?

kad 
visiš-: 

unijai įjos!

sudaro 8.-

De par t m on t i n i ų k ra u t u v i ų 
darbininkų lokalas 1-S prašė 
New Yorko valstijos demo
kratų lyderio DeSapio, kad 
jis mobilizuotų demokratus 
Valstijos seimelio narius dar
buotis už pakėlimą mažiau
sios (minimum) algos.

IJ n i j a nūs isk u n d ž i a,
demokratų lyderis 
kai nieko neatsakė 
prašymą.

Lokalo branduolį
000 Macy krautuvių darbinin
kų.

Unijistai sako, kad guberna
torius Harrimanas yra pasi
sakęs už minimumo pakėlimą 
iki $1.25 visos šalies plotme, 
tačiau valstijoje veikimo už 
tą pakėlimą nesimato. Tas ir 
paskatino uniją kreiptis į de
mokratų partijos lyderius.

Krautu v i ų d a r b i n i n k a m s 
minimum didmiestyje tebėra 
75 centai, Nassau ir West
chester apskrityse, taipgi ki
tuose virš 10,000 gyventojų 
miestuose po 70 centų, o ma
žesniuose tik po 65 c.

Ta pati padėtis tebesiranda 
bent dešimtyje* kitu industri
jų -šttife valstijoje.

u n i versiteto bank e te, 
Wa 1 d or f- A stori j os 
žymesnę dalį sa- 
Meany pašventė 
prieš Tarybų Sa
tai pgi labai užsi- 
Tito.

kad Jugosla-
sugrįžimas į kairiecių

puolimams 
jungą. Jis 
rūstinęs ant

Meany sakė, 
vijos
Pasaulinę Darbo Unijų Fede
raciją yra dar vienas įrody
mas, kad “Tito komunistas.” 
Jeigu Tito kada nors buvo 
nuoširdus Vakarams, s a k ė 
Meany, tai dabar jis išdavi-

Tame pačiame bankete kal
bėjo ir milijonierius Zecken- 
dorfas.

Teatruose
IT. 

kri- 
pa-

m “Times” kritikas A.
Weiler ir kitų dienraščių 
likai vienu balsu reiškia 
sigerėjimą naujuoju tarybiniu
filmu, kuris rodomas “Ca
meo” teatre. Tas filmas yra 
“Twelfth Night,’’ pagal Šek
spyro to paties vardo kome
diją.

A. II. Weiler sako, kad ta
rybiniai filmininkai puikiai 
pritaikė Šekspyro veikalą fil
mų technikai. Nors jis pir
mu kartu1 mato šekspyrinį vei
kalą rusų kalboje, jis jautęs, 
kad autoriaus originalioji po
ezija puikiai perduota, ir vis
kas rodo, kad tarybiniai ak
toriai ir
supranta Šekspyrą.

Filmas pagamintas natūra
liose Sovfoto spalvose. Vaidi
na Leningrado filmų kolekty
vo aktoriai.

“Cameo” teatras randasi 
8th Avė. prie 44-os gatvės.

ir

direktoriai puikiai

Laikraštis “Film Daily” 
pravedė apklausinėjimą tarp 
filmų kritikų, koks yra ge
riausias 1955-ais metais Ame
rikoje gamintas filmas. Dau
guma balsavo už “Mister Ro
berts,” bet beveik tiek pat 
balsų gavo “Marty.” Trečioje 
eilėje stojo “East of Eden.”

Kunigas Melishas tęs 
klebonavimą bažnyčioj
Parapijos narių dauguma 
lieka Melishui ištikima

Nors vyskupas James P. 
DeWolfe jau įšventino kitą 
kunigą Šv. Trejybės episko- 
palų bažnyčiai Brooklyne, pa
žangusis tos bažnyčios rekto
rius Melishas sako, kad jis 
nepasitrauks. Jo advokatas 
Hubert T. Delany pareiškė, 
kad vyskupo žingsnis yra ne
teisėtas. “Melishas liks rek
torium, nes taip nori parapi
jos dauguma,” sakė jis.

Delany yra eks-teisėjas 
tos parapijos narys.

Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, net pačios naujo 
lektoriaus įšventinimo cere
monijos neapsiėjo be inciden
tų. Kuomet apeigų metu, 
kaip to reikalauja episkopai^ 
papročiai, vyskupas paklausė, 
ar kas nors bažnyčioje turi 
ką nors prieš naujai šventina
mą kunigą-rektorių Sidenerį, 
keli parapijonai, tarp jų De
laney, išstojo su kaltinimais. 
Jie sakė, kad Sidener neturi 
teisės užimti tos vietos prieš 
parapijos valią.

Bet vyskupas atmetė jų nuo
mones.

Melishas tuo tarpu dar gy
vena klebonijoje prie bažny
čios. Jis, kaip paprastai, lai
kys mišias šį sekmadienį, sa
kė jis. Mišias bandys laikyti 
ir naujai paskirtas rektorius 
Sidener.

Daugelio veik kasdien mato
mų gamtos reiškinių mes tei
singai neišsiaiškiname, arba 
nė nebandome juos suprasti.

mė-

Užtekanti bei nusileidžianti 
saulė dažnai būna raudona, 
didelė. Bet kai tik pakyla 
aukštyn, ji tampa žymiai ma
žesnė ir balta. Kodėl ?

Kai kada užtekantis
nulis irgi būna didelis, “kaip 
kubilo dugnas,” bet kai tik 
pakyla aukštyn, tai ir 
traukia į mažą blynuką. 
tai todėl, kad jis pakilęs 
ūmai nuo mūs nutolsta?

Mėnulis

Mėnulis 
tuo pačiu 
O j is,

susi-
Ar 

taip

per mėnesį keičia
Kokios tam prie-

laikosi 
šonu 

tačiau, 
? Tai

visuomet 
link žemės, 

sukasi aplink 
kodėl mes ne

matome kito jo šono?

Seimelis pasisakė 
už ragangaudystę

Valstijos seimelio asamblė
ja 131 balsais prieš 9 nuta
rė pratęsti 
įstatymą, 
reakcinių 
Ii versti 
atlikinėti
grėsme pašalinti iš darbo.

Pratęsimą pasiūlė republi- 
konas Wilcox iš Jefferson ap-

security risk”
Juo vadovaujantis 

lyderių komisija ga- 
valstijos tarnautojus 
politines ausines po

Kas mėgsta linksmus, spal
vingus, muzikališkus filmus, 
paremtus ant operečių ir ro
domus ant plačių ekranų, turi 
pasirinkimą tarp dviejų to
kių puikių pavyzdžių: “Okla
homa” ir “Carousel.” Pirmas 
rodomas Rivoli teatre, antra
sis Roxy — abu teatrai Man- 
hattano centre. O Radio City 
Music Hall teatras rodo pa
našaus tipo filmą, nors ne 
muzikališką — “Picnic.”

Prieš balsavo brooklyniečiai 
Baker, Berman, Bonom, Po
dėli, Samansky, Stein g u t, 
Turshen, ir manhattaniečiai 
DeSalvio ir Farbstein.

Prieš pratęsimą įstatymo 
tokiu, kokiu jis yra, stipriai 
protestavo Amerikos civilinių 
laisvių unija (ACLU). Ra
gino prašalinti sekciją 8, kuri 
įsako surašyti “subversyvos” 
organizacijas. Pareiškė, kad 
toks reikalavimas ‘‘yra visiš
kai neamerikoniškas.”

Sekciją pašalinti reikalau
jantį bilių buvo Seimeliui 
įteikęs brooklynietls Borma
nas, tačiau Seimelis jį atme-

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gcdcmino draugystė rengia St. 
Patricks Day Party. kovo-March 17, 
šeštadienį, pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tik $1.00. Galėsite valgyti ir 
gerti ir tik už tą vieną dolerį. Bus 
ir muzika, galėsite pasišokti. Visus 
Rochesteriečius kviečiame atsilan
kyti, užtikriname, kad turėsite ge
rus laikus.

(47-48)

ne-valstijos
organizaci- 

grupių pasi- 
seimelio re-

Kas dar nematė senojo kla
sikinio tarybinio filmo “Alek
sandras Nevskis,” gali jį pa
matyti 5th Avė. teatre, 5th 
Avė. ir 12-a gatvė. Kartu su 
tuo filmu rodomas amerikie
tiškas filmas “The King of 
Kings.”

Mažina kovos prieš 
diskriminaciją fondą

New Yorko 
grų, darbininkų 
jos ir eilė kitų 
piktino Valstijos
publikonų iržmojumi nukapo
ti paskyras kovai prieš diskri
minaciją. Harrimanas buvo 
prašęs, kad Seimelis tam skir
tų $450,895.

Atimti iš paskyrų $38,122 
republikonai Seimelio nariai 
nutarė praėjusią savaitę. Gi 
kovos prieš diskriminaciją ve
dėjai jau nę kartą skundėsi, 
kad ir nenu.kapotos paskyros 
nėra pakankamos 
no paskyras didir
bas prieš diskriminaciją turė
tų būti plečiamas ir stiprina
mas, ypačiai dabar, kuomet 
tas klausimas tapo griežčiau 
pastatytas prieš kiekvieno de
mokratinio piliečio akis dėl 
naujųjų įvykių pietinėse vals
tijose.

SO. BOSTON IR APYLINKE
A.L.D.L.D. 7-tos Apskrities posė

dis įvyks sekmadienį, kovo-March 
11 d., 1-mą valandą po pietų, 318 
Broadway.

Kviečiame visų kolonijų veikėjus 
atsilankyti, nes čia turėsime pasi
tarti vasarinių parengimų reikalus, 
o labiausia Laisvės naudai pikniko 
surengimu, čia taipgi bus vienas iš 
Laisvės įstaigos.

Geo. Shimaitis.
(45-47)

Jie ragi
nes dar-

Little* Carnegie teatras, ne
toli Carnegie salės 57-oje 
gatvėje, pradėjo rodyti iš 
Austrijos importuotą filmą 
“Don žuanas.” Kritikai sa
ko, kad filmas nekoks, bet 
prie jo pridėta Mozarto 
zika puiki.

PHILADELPHIA, PA.
L. L. D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, kovo-March 10 d., 
vieta 1150 N. 4th S,t., pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų ap
kalbėjimui. Kurie dar nesate užsi
mokėję duoklių, pasimokėsite ir 
gausite knygą. Iki pasimatymo,

Valdyba
(45-47)

WORCESTER, MASS.
LLD ll/kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 12 d., 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Laikas visiems už
simokėti metinę duoklę j Draugiją 
— po $2. Ateikite j susirinkimą tą 
padaryti.

Kuopos Sekr.
(45-47)

mu-
B.

Pernai uodai žiauriai 
kankino brooklyniečius. Buvo 
reikalavimų juos naikinti. 
Šiemet miestas paskyrė $80,- 
000 purkštimui balų miesto 
pakraščiuose.

pri-

Darbininkų laikraštis 
baigs sukelti fondą

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
kad jo metinio fondo užbai
gai betrūksta tiktai $4,000. 
Dienraštis buvo pasimojęs su
kelti $64 tūkstančius.

. " .......... 1 ................... ""....."""'............. A
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WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613

“A LIFE FOR TWO”
(su angliškais žodžiais) 

taipgi:
“SONG OF THE CITY” 

ir
MOZART HALL

Vėliausios Savaitinės Žinios
I

Jūrų; vandenys pakyla du 
kartu per parą. Girdime, kad 
vandenis pakelia mėnulio 
trauka. Bet link mėnulio mes 
atsisukame tik. vieną kartą 
per parą. Tai kodėl vandeny
nai pakyla dukart, per tą pa
tį laiką?

žemė sukasi aplink savo 
ašį, padarydama dieną ir nak
tį, ir skrenda aplink saulę, 
padarydama metus. Ar ji at
lieka ir kitokius judesius?

V a i v o ryl< št ė—kaip ji p as i - 
daro? ,• >1' '■

Kas šiais ir panašiais gam
tos reiškiniais ž inge i dalijate, 
turėsite progą su jais susipa
žinti šio sekmadienio ' popietį 
paskaitoje Pasaulio apskritu
mas ir 
Centre, 
skaitos

Visokiu aktorių unijos 
eina link susitarimo

Scenos aktorių; unija, kuri 
žinoma kaip Actors Equity, 
atsikreipė į visas kitas aktorių 
unijas, kad sudaryti vieningą 
federaciją. Prie Actors Equi
ty priklauso aktoriai, kurie 
vaidina reguliariuose teatruo
se. Atskiras unijas turi tele
vizijos aktoriai, filmų akto
riai, chorų (profesinių) na
riai ir tt.

Actors Equity sako, kad vi
siems aktoriams susivienijus, 
jie žymiai lengviau galės ko
voti už 
lygas ir 
kas dar 
nedarbo
čiai aktorių dažniausiai vaikš
to be darbo.

geresnes darbo są- 
aukštesnes algas, bet 
svarbiau, už pagalbą 
laiku. Mat, tūkstan-

Įteikėjai bilių pataisoms 
New Yorko valstijos nedarbo 
apdraudos įstatymo Seimelio 
nariai Carlino ir Bauer buvo 
prižadėję darbininkų atsto
vams, kad jie darbuosis už 
tų bilių padarymą įstatymais 
šioje1 Seimelio sesijoje. Jie 
tikrino, kad gaus Ir demokra
tų paramą.

Seimelio sesijos baigsis už 
savaitės kitos, tačiau pageri
nimui nedarbo apdraudos Sei
melis nieko 
mato, kad 
ateityje.

Seimelio 
dabai; įžiūri
dančiuių partijų užmojį tuos 
gerus pasiūlymus palaidoti. 
Jie įtaria, kad republikonai 
tuos bilius ir pasiūlė tiktai sa
vo partijos pagarsinimo tiks
lams, 
tyliai 
Sako, 
romą.

Narnų darbininkė, guolis vieloje. 2 
vaikai, privatiniai namai, atskiras 
kambarys ir maudynė, lengvas val
gių gaminimas, pamaryje.^ ...Kiek 

 

nors kalbanti anglišką),;- ' 
dijimais. Gera p ra” ‘ 
mai ypatai. Tel.\

-48)

nepadarė ir neši
ką nors darytų.

darbų stebėtojai1 
tame abiejų val-

judesiai, Kultūriniame 
Richmond Hilly. Pa- 

pradžia 3 vai.
Visus kviečia

LLD 185 kp.

WANTED
Experienced

WEDG

Hav

Narųy 
si. Long 1 
šeima, 
darbas tinkamai moteriškei.
$50 į savaitę. Namų — RO. 
Ofiso — NE. 8-8819.

darhinLųkę. ^Pilnai patyru- A 
M\ j)rivh(ifški\ iiąrhaR Maža 
Visi jt^isyrpai, nuolatinis 

$45 iki 
6-0992.

Sporto arenoje įvyko 
jaunuolių muštynės

Tarpe su vykusių į Madison 
Square Gardena 
sporto mėgėjų iškilo 
nes. Keturi sužeisti, 
apraižyti peiliais, 
areštuoti.

krepšinio 
mušiy- 

iš tų du 
Kiti* 17

žalos irJaunuoliai pridarė 
specialiam traukiniui, kuriuo 
jie buvo vežami iš Queens.

New Yorke kas nors pali
ko namo prižiūrovul pasaugo
ti apie 3 metų mergytę ir ne
besugrįžo jos paimti, 
pinta prieglaudom

Patal-

Menševikai turi 
korespondentą T. S-goj

New Yorke išeina socialde
mokratiniai - menševikinis žy
dų kalba dienraštis “For- 
verts,” kuris nusistatymu yra 
visai panašus į lietuvių 
“Naujienas” — anti-bolševiz- 
mas per ilgą metų eilę buvo 
ir tebėra jo specialybė.

Bet nežiūrint to, Tarybų 
Sąjungos valdžia leido to 
laikraščio korespondentui Le
onui Kristalui lankytis Mask
voje ir iš ten rašyti kores
pondencijas. To laikraščio 
redaktoriai sako, kad jie pa
prašė vizos savo koresponden
tui “dėl viso ko”—nesitikė
dami, kad viza bus duota, bet 
jų nustebimui prašymas buvo 
išpildytas. . .

tikėdamiesi vėliau juos 
numarinti komisijose, 
kad tas dabar ir da- 
O demokratai tyli.

Išvažiuodami į kitą miestą 
su brahgių kailių kroviniu du 
prekybininkai užėjo į restau- 
raną pavalgyti. Tuo tarpu 
kas nors nuvažiavo jų auto 
su kailiais.

l

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberh

N

KONCERTAS IR VAIDINIMAS

Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL ' I
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

O Liaudies Teatras suvaidins 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 j šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

(45-47)

HELP

(41-47)

MED 
MASINOS

Pageida
EMPIRE A

391 Leonard St.

REAL ESTATE

BAYSIDE PARK. Nupigintai par
duoda savininkas, tinkantis profesi
onalų šeimai. Solid £ šęimų Ca 
ai, didelis garadžiuK Gedėjimui; 
mas, 5 miegrūmiai, gyvenimui 
mas ir valgymui rūmas su ugniavie
te. Didelė center hall, aliejus, ant 
daugiau kaip M akro žemės. Bran
gus kampas, i Puikiu ikaim.ypystA ( 
$35,000. Savininkas: 'B A. V 1

(44-47)
MANHASSlĄ FOREST HILL Uhl 
RANCH, V2 akro, paneled sunken 
miegrūmis, 17 x 25, pilnas dining ‘ 
rūmas, den su ugniaviete, pine pus
ryčiam rūmai 
įrengta, wash 
ete. 3 dideli r 
ir 14x19. Bar 
FI, ištiesta d 
2 karam 
įrengimų, 
sekcijoje, 
kas: MA.

ibiai

ga

Kostu-

,i4xir 
r skiepe. HF- 

„ąul omą t iškas

nanjai. 
7,500?'1

BALDWIN <N 
Mūro, ir al 
Christopher’s 
merskai statyta^ ___
tas namas antYXclidelio 140x207 
ploto kaip parko, arti Rockville 
Center riiįęgriimiai ir den,
2 pilnos maudynėj, ųsiptidingas gyve- * 
nimųi rūmas combination, medžiais < 
kūrenama ugniavietė, didelis bay 
langas, modeminė virtuvė. Ištaisy
tas skiepas su baru\ dždeli gį^geneii 
porčiai ir iš už 
tached garad^ių^ 
Prie ekstrą 
dryer, nau? 
vas pečius, 
divonai. Screens, s 
niųkas: F. Mart 
Tel. BA. 3-31

ii 5' rūmų
THROGGS 

nis, visiškai dėta 
apartmentai, gražiai aptaisytais kie
mas. ant IV2 loto, 3 ištaisyti rūmai 
skiepe, 2 karam gąr adžius, $19,500. 
Šaukite savininką:'Ty. 2-1780.

(47-50)

ARDSLEY HEIGHTS, Cape Cod f 
— keturių rūmų namas, 2 dideli 
miegrūmiai, pilna tiled maudynė, 
specialė virtuvė ir gyvenamasis rū
mas. Expansion attic, garadžius ir 
pilnas skiepas. Kampinis plotas — 
$18,000. Kpę

FAR tROCkAWAi’^B'fiAvater. Pui- 
kus 4 rūmų namai, moderniški. 2’ •> 
maudynių, tarnaitei rūmas, 13x30 
gyvenamasis rūmas. Mažas jmokėji- 
mas. Lengvai patvarkoma išnuoma
vimui 2 rūmai.. * ‘‘ *
7-1228 a

English Tudor 
Suguru 
porčiai. 
lutuvįų, 
$17,9^0.

FLORAL PARK, 
mūrinis, 6 
šildomas, i( 
W-W cpt. j 
transportac 
34-24 258th1 !Št. ‘ FT. 7-5680.

(47-50)

vine, .F A

BRONXVILLE — Parduoda savi
ninkas, Immaculate--2-au 
mų clapboard, 2 miejg 
ninė virtuvėm 
džius, scr 
girnai: ska 
tuvas. Arti 
$18,250. Sa«

<ra

BUSINESS OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING STORE 
♦

(Savininkas H 
Puikiausia vieta 
arti Alexande
žiausia $80 į si 
Šaukite savinini

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.




