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KRISLAI
Nori, ar nenori?
Senuoju keliu
Vėją sėjo
Baisios skaitlinės

A. Bimba

Izraelio nesutikimai su ara
biškais kraštais sudaro didelį 
pavoju visam taikos reikalui.'

Tai visi mato ir dėlei to 
smarkiai sielojasi.

Bet niekas, atrodo, kol kas 
rimtai nepagalvoja apie to 
pavojaus pašaiinimą.

O jį pašalinti galima, ir 
nesunkiai.

Svarbiausia nesantaikos 
priežastis: pusantro ar dau
giau' šimto tūkstančių iš Pa
lestinom išmestųjų arabų liki
mas. Jie tebėra benamiai ir 
bežemiai, dengiami ir maiti
nami tarptautinės komisijos.

Na, o išeitis štai kame: te
gu tiems visiems tremtiniams 
būna pilnai ar dar su geromis 
magaryčiomis apmokėta už jų 
paliktąją žemę ir visą turtą. 
Tegu jiems būna suteikta že
mės ir lėšų pradžiai pragyve
nimo kituose plotuose.

Tokių plotų labai daug ran
dasi tame pačiame arabiška
me pasaulyje. Jiems tik rei
kia vandens. Su geru apdrė- 
kinimu juos būtų lengva pa
versti puikiausiomis sodybo
mis.

Visa tai kaštuotų mažiau, 
negu užlaikymas benamių ir 
bežemių tremtinių. O svar- Į 
biausia: pašalintas būtų labai 
pavojingas galvosūkis ne tik 
Izraeliui, bet visam pasauliui.

Francūzijos naujasis prem
jeras socialistas Mollet ma
žai tepasimokė iš savo pirm- 
takūnų. Jis irgi mojasi nuo
ga jėga suvaldyti ir nuraminti 
visą šiaurinę Afriką — Maro
ką, Tunisiją, Alžyrą.

Jis siunčia ten trisdešimt 
tūkstančių naujų kareivių. 
Kiekvienas Alžyro kaimas ir 
miestas bus paverstas milita- 
rine baze.

Beit ar tas išspręs pamatinį 
klausimą? Ar tie kolonijų 
žmonės amžinai kentės po 
militarine francūzų priespau
da?

Tai gal būtų buvę galima 
prieš keletą šimtų metų. Da
bar kiti laikai.

Ponas socialistas nenori 
skaitytis su naujosios gadynės 
dvasia.

Britams baisiai nesiseka, 
ištrėmimas iš Kipro arkivys
kupo Makarios, nacionalistų 
lyderio, privirs anglams dar 
daugiau neskanios košes.

čia irgi dedamos pastangos 
nuoga jėga užgniaužti žmo
nių troškimą.

Visur kolonijų žmonės ne- 
besiduoda už nosies vedžio
jami. Nepatinka francūzams, 
nepatinka britams, nepatinka 
imperialistams ir jų apašta
lams.

Sekmadienio N. Y. Times 
nurodinėja, kad per praėjusį 
karą Tarybų Sąjungos nuosto
liai žmonėmis buvę dvigubai 
didesni, negu iki šiol buvo 
skelbiama. Kare Ir dėl karo 
priežasčių Sovietai netekę 
keturiasdešimt milijonų žmo
nių I

Skaitlinė, galimas daiktas, 
gerokai perdėta. Bet juk ir 
dvidešimt milijonų yra baisi 
skaitlinė.

Kiek gi amerikiečių žuvo

Trys araby kraštai 
sudarė savo paktą

Egiptas, Sirija ir Saudi-Arabija 
Kaire pasirašė apsigynimo sutarti

Kairas. — Egipto prem
jeras Nasseris, Sirijos pre
zidentas Shukry al-Kuwatli 
ir Saudi-Arabijos karalius 
Saudas pasirašė karinę ap
gynus sutartį. Tie trys ara
biški kraštai ir anksčiau tu
rėjo tam tikrą susitarimą 
ir net vieningą karinę ko
mandą, kurios priešakyje 
stovėjo Egipto generolas.

Pasirašytoji apsigynimo 
sutartis yra atkreipta prieš 
galimus žygius iš Izraelio 
pusės.

Trijų arabiškų kraštų 
vadai per aštuonias dienas 
konferavo Kubos rūmuose, 
kurie anksčiau priklausė 
karaliui Faroukui.

Sutartyje kalbama ne 
vien apie apsigynimą nuo 
sionistinės (Izraelio) agre
sijos, bet taipgi nuo užsie
nio dominavimo. Tas reiš
kia, kad Sirija ir Arabija

Vakarų Vokietijos ambasadorius 
prisistatė Sovietų prezidentui

Maskva. — Vakarų Vo
kietijos ambasadorius Wil
helm Haas prisistatė Tary
bų Sąjungos prezidentui 
K. Vorošilovui. Vorošilo- 
vas jį priėmė Kremliuje. 
Priėmime dalyvavo ir Mo
lotovas. ’ ,

Haaso priėmimas buvo 
mandagus, bet rezervuotas. 
Jis išreiškė viltį, kad nor- 
mališki santykiai įsisteigs 
tarp abiejų šalių. Vorošilo-

Didžiausias lėktuvnešis jau Arabai, kurie patys semitai.
siunčiamas Viduržemio jūron

Washingtonas. — Didy
sis 70,000 tonų lėktuvnešis 
“Forrestal,” kuris yra di
džiausias karinis laivas pa
saulyje, siunčiamas į Vi
duržemio jūrą, kur jis. pri
sidės prie šeštojo Amerikos 
laivyno. Kelios dienos atgal 
buvo paskelbta, kad ton sri- 
tin siunčiamas batalijonas 
Amerikos marinų.

Šeštasis Amerikos laivy
nas operuoja rytinėje Vi
duržemio jūros dalyje, tai 
yra, prie Graikijos, Turki
jos, Kipro, Libano, Izraelio, 
Egipto ir Libijos. Iš ten 
taipgi visai netoli iki Ita
lijos ir Tunisijos.

Kad prirengti tą didi lėk
tuvnešį tarnybai .Vidurže
mio jūroje, ims iki ateinan
čio rudens.

praėjusiam kare? Nedau
giau kaip du šimtai tūkstan
čių. Tai irgi daug, bet nepa
lyginsi su dvidešimties milijo
nų skaitline!

šitos Times skaitlinės turė
tų atidaryti akis ne vienam 
amerikiečiui. Jos turėtų pa
rodyti, kodėl taip atkakliai 
Sovietai kovoja prieš atsteigi- 
mą hitlerizmo Vokietijoje. 

tvirčiau atsistoja ant neu- 
tralistinio pamato, kaip tai 
jau yra padaręs Egiptas.

Kairo, Beiruto ir Mekos 
radijo stotys tuo pačiu lai
ku paskelbė sutarties ko
munikatą. Kairo radijas sa
kė, kad “šventadieniška 
nuotaika viešpatauja ara
biškose sostinėse.”

Iš Jordano tuo tarpu pra
nešama, kad karalius Hus- 
sėinas, nors jis ir išsiuntė 
britų generolą Glubbą, ne
pasirengęs dėtis prie Egip
to vadovaujamo pakto. Į 
Amanną atvyko arabiškai 
kalbantis britų diplomatas. 
Sir Alec S. Kirkbride, ku
ris atvežė slaptą laišką nuo 
Edeno karaliui Husseinui. 
Manoma, kad britai darė 
naujus pasiūlymu$ Jorda
nui, kaip vėl atsteigti pilną 
bendradarbiavimą ir kari- j 
nių pajėgų koordinavimą.

vas trumpai pasakė, kad jis 
turi panašias viltis.

Haaso atvykimas Tarybų 
Sąjungon buvo keletą kar
tų atidėtas. Nors tarybinis 
ambasadorius, jau senokai 
Bonnoje, Adenauerio val
džia nesiskubino savo am
basadorių Maskvon pasiųs
ti, o kuomet jis jau buvo 
pasirengęs atvykti, Sovie
tai negalėjo jam surasti 
tinkamo buto.

negali būti anti-semitais...
New Yorkas. — Ameri

kos žydų sionistų organiza
cijos kaltina, kad arabiškų 
šalių ambasados šioje šaly
je skleidžia anti-semitinę 
propagandą, o dar daugiau 
tokios propagandos sklei
džia Arabų, lygos informa
cijos biuras šioje šalyje, 
kuriam vadovauja buvęs 
Egipto ambasadorius Ka
mil A. Rahim. Tos lygos 
generalinis sekretorius Ha- 
ssouna į tuos kaltinimus at
sako: 1 i

“Kaltinimas, kad mes e- 
same anti-semitai, yra idio
tiškas. Arabai patys yra se
mitai, kas reiškia, jog jie 
anti-semitais negali būti.”

Jakarta. — Sekretorius 
Dulles dabar lankosi Indo
nezijoje. Jo sutikimas buvo 
šaltas.

Jeruzalė. — Bartaa kai
me Izraelio-Jordano pasie-^ 
nyje įvyko susišaudymas. 
Vienas izraeliečių pasienio 
policininkas tapo užmuš
tas ir du sužeisti.
Jungtinių Tautų tarpinin

kas gen. Burns išvyko į tą 
vietą.

Lenkijos prezidentas
Boleslowas Bierntas

i

vakar mirė Maskvoj
Maskva. — Čia numirė 

Lenkijos prezidentas Boles
lavas Bierutas, kuris viešė
jo Tarybų Sąjungoje, at
vykęs stebėti Komunistų 
partijos XX-ą suvažiavimą. 
Bierutas turėjo 63 metus 
amžiaus. Jam būtų sukakę 
64 metai šio balandžio 12 d. 
Jis mirė nuo širdies ligos.

Apie Bieruto mirtį kar
tu pranešė Maskvos ir Var
šuvos radijai. Kūnas pašar
votas Sovietų kolonų salėje, 
kur dešimtys tūkstančių 
žmonių praeina pro karstą.

Paskutiniai pranešimai
New Yorkas. — Komu

nistų vadas Gilbert Green 
tapo apkaltintas “paniekoje 
teismui,“ kadangi jis per
kęri metai atgal neprisista- 
tė, kad atlikti kalėjiminę 
bausmę. Federalinis teisė
jas Dawson jį nuteis kovo 
26 d. Manoma, kad apart 
penkerių metų, kuriems jis 
buvo nuteistas originaliai, 
jis bus nuteistas dar kele- 
riėms metanas.

Washingtonas. — Grupė 
liberalinių senatorių, tarp 
jų Lehmanas, Morse, Neu- 
bergeris ir Humphrey, įspė
jo rasistinius Kongreso na
rius, kurie išleido manifes
tą. Jie įspėjo juos, kad jų 
manifestas prieš segregaci
jos pabaigimą sukels audrą 
pasaulyje ir kenkia Ameri
kos geram vardui užsieny
je.

Pittsburghas. — AFL- 
CIO elektristų unija sako, 
kad šią savaitę gal bus at
naujintos derybos su West
inghouse kompanija, ku
rioje vyksta streikas.

Tuscaloosa, Ala. — Ala- 
bamos universitetas pašali
no studentą L. Wilsona, ku- c- v/
ris vadovavo rasistinėms 
riaušėms prieš Autherine 
Lucy. Bet ir Lucy lieka pa
šalinta.

Wilsonas, betgi, nesusirū
pinęs. Jis sakosi jau turįs 

Darbiečiai protest a vo. smerkė 
valdžios taktiką Kipro saloje

Londonas. — Darbiečiu! 
ir liberalų opozicija Bri
tanijos parlamente griež
tai smerkė valdžios taktiką 
Kipro saloje, ypatingai ar
kivyskupo Makarioso de
portavimą. Darbiečiu de
putatai sakė, kad valdžios 
žingsniai.“tik greičiau pri
ves prie britų ištrenkime iš 
Kipro.”

Kblonialių reikalų minis
tras Lennox-Boyd bandė 
aiškinti, kodėl tokia takti
ka reikalinga, bet deputatai 
jį nuolat nutraukinėjo.

Vienas liberalų deputatas 

Prie karsto budi Tarybų 
Sąjungos ir iš Lenkijos at
skridusių aukštų vadų 
garbės sargybos. Po cere
monijų Maskvoje kūnas bus 
išvežtas Varšuvon, kur bus 
palaidotas.

“Pravda” ir “Izviestia” 
Maskvoje ir “Tribūna Lu- 
da” Varšuvoje išėjo su juo
dais rėmais pirmuose pus
lapiuose ir Bieruto paveiks
lais. Nurodoma, kad Bieru
tas buvo vyriausias Lenki
jos darbininkų klasės ir jos 
PPR (Darbininkų partijos) 
vadovas.

užtikrinimą, kad bus pri- { 
imtas į Mississippi universi
tetą, kur “jo idealai bus 
labiau įvertinti, negu Ala- 
bamoje.”

Pirminiai rinkimai įvyko 
New Hampshire valstijoje, 
bet rezultatai dar nebuvo 
žinomi laikraščiui einant 
spaudom Republikonų pu-, 
sėje nebuvo abejonės, kad 
Eisenhowerig gaus toje val
stijoje nominavimą, bet de
mokratų pusėje buvo dide
lis susidomėjimas, koks 
stiprybės santykis pasiro
dys tarp Stevensono ir Ke- 
fauverio.

I 
I

Maskva. — Komunistu 
partijos teoretinis organas 
“Partinaja Žizn” sako, kad 
daug istorinių dokumentų, 
kurie iki. šiol buvo laikomi 
bereikalingoje / slaptybėje, 
bus paskelbti.

Londonas. — Čiango ka
riniai laivai apšaudė britų 
prekybinį laivą “Hydro
lock,” kuris plaukė link 
Kinijos.

Paryžius. — Molleto val
džia laimėjo parlamento pa
sitikėjimą Alžyro klausimu. 
Ji žadėjo ieškoti taikingų 
priemonių klausimo iš
sprendimui. Ant to pamato 
už jį balsavo ir komunistai. 
Tik kraštutiniai dešinieji 
balsavo prieš.

aiškino, kad Makarioso de
portavimas padės Kipro 
komunistams, nes jie dabar 
galės atsistoti nacionalisti
nio judėjimo priešakyje.

Lennox-Boyd sakė, kad 
suimtasis arkivyskupas ne
norėjo susitarimo su britais 
ir derybas vedė “tik dėl a- 
kiu.” v

Beirutas. — Libanas at
sikreipė į Jordaną ir Iraką 
iš vienos pusės, ir Siriją, 
Arabiją bei Egiptą iš1 kitos, 
su raginimu atnaujinti vie
nybę Arabų lygoje.

Generalis streikas 
Kipre dar tęsiasi

Visa sala dar kaip ginkluota 
stovykla, padėtis dar įtempta

Nicosia. — Britai manė, 
kad generalinis streikas 
prieš juos bus vienos dienos 
reikalas, bet jie apsiriko: 
jau trečia diena ir streikas 
dar tebeeina. Nicosijoje ir 
kituose salos miestuose vi
sos dirbtuvės ir krautuvės 
dar tebėra uždarytos. Pir
madienį keli krautuvininkai 
bandė atidaryti savo įstai
gas, bet nacionalistai juos 
įspėjo — ir jie pasiskubino 
uždaryti.

Tik turkiškame ir armė
niškame kvartale krautu
vės lieka atdaros.

Visa sala dar tebeatrodo 
kaip viena karinė stovykla, 
bet keletą kartų demons
tracijos susiformavo Nico
sijoje ir britai jas išvaikė.

Tuo tarpu sekami fakto
riai pasireiškė Kipro krizė
je*

Graikijos žmones reikalauja, kad 
būtų pasitraukta iš NATO pakto

Atėnai. — Kipro Studen-1 
tų susivienjimas Graikijo
je, Graikijos Demokratinio 
jaunimo sąjunga ir eilė ki
tų organizacijų priėmė re
zoliucijas, kurios reikalau
ja, kad Graikija pasitrauk
tų iš NATO ir iš Balkanų 
pakto. Prie Balkanų pakto 
priklauso Graikija, Jugo
slavija ir Turkija. Kipro 
Studentų susivienijimas 
Graikijoje reikalauja, kad 
Graikija prisidėtų prie E-

Demonstracija prieš Dullesą 
įvyko Indonezijos sostinėje
Jakarta. — Kuomet Dul

les atvyko čia, aerodrome 
jį sutiko prezidento Sukar
no atstovai ir keli aukšti 
valdininkai. Bet tai nebuvo 
vienintelė sutikimo delega
cija — aerodrome radosi ir 
būriai studentų, kurie šau
kė: “Šalyn Dulles! šalyn 
SEATO! Tegyvuoja taika!” i

Policija bandė demon
strantus išsklaidyti.

Demonstracijos taipgi į- 
vyko kitose miesto dalyse.

Dulles matėsi su prezi
dentu Sukamo, bet nesima
tė su įgaliotu premjeru 
Sastroamidjojo, kurį Dulles 
skaito pro-komunistu. Sas
troamidjojo vienu kartu 
buvo Indonezijos ambasa
doriumi Amerikoje.

Honig Kongas. — Čiangi- 
ninkų karinis orlaivis., kuris 
atakavo Liaudies Kiniją, 
buvo priverstas pakelyje 
namo nusileisti Hong-Kon- 
ge. Kinijos valdžia reika
lavo, kad lakūnas ir orlaivis 
būtų jai atiduoti, bet britai 
atsisakė tai' padaryti. Jie 
išsiunčia juos Formozon.

L Karamanlio valdžia 
kreipėsi į Ameriką, prašy
dama jos paveikti britus, 
kad jie atnaujintų derybas.

2. Amerikos Valstybės 
departments išreiškė viltį, 
kad “abi pusės norės atnau
jinti derybas.”

3. Makarioso vietininkas 
pareiškė, kad kipriečiai 
neis į naujas derybas, kol 
britai laiko kraštą karinia
me stovyje.

4. Graikija kreipėsi į J. 
Tautų Saugumo tarybą su 
skundu prieš britus.

Kairas. — Tarybų Sąjun
ga ir Jemenas pasirašė pre
kybos sutartį. Sovietai siųs 
Jemenui žemės ūkio ir pra
monės mašinas, Jemenas 
Sovietams kavą, medvilnę 
ir konservuotus vaisius.

gipto, Jugoslavijos, Indijos 
ir kelių kitų kraštų neutra- 
listinio bloko.

Kipro Studentų susivie
nijimas yra organizacija, 
kurią sudaro jauni kiprie
čiai, kurie studijuoja Grai
kijos universitetuose.

118 žmonių buvo sužeista 
Salonikoje, kuomet graikų 
policija puolė demonstran
tus, kurie veržėsi link Bri
tanijos konsulato.

H. Trumano duktė ištekės už 
newyorkiecio laikraštininko

New Yorkas. — Eks-pre- 
zidento Trumano duktė 
Margaret ateinantį balan
džio mėnesį ištekės už laik
raštininko Clifton Daniel, 
New Yorko “Times” redak
cijos asistento, kuris neku- 
rį laiką buvo to laikraščio 
korespondentas Maskvoje. 
Margaret turi 32 metus am
žiaus, Daniel yra dešimčia 
metų vyresnis už ją.

Margaret, kuri savo jau
nystėje buvo pradėjusi dai
nininkės karjerą, dabar yra 
televizijos programų aktorė 
ir vedėja. Ji sako, kad ne
mes savo karjeros ištekėju
si, nebent jai tektų su savo 
vyru keliauti.

Paryžius. — Policija su- 
mė tūkstančius alžyriečių, 
kurie pačiame Paryžiuje 
demonstravo už Alžyro ne
priklausomybę. Demons
tracijoje dalyvavo apie 10,- 
00 žmonių. Demonstrantai 
rengėsi pasiekti parlamen
to rūmus, bet policija juos 
išsklaidė.

ORAS NEW YORKE 
Vėsu, dalinai apsiniaukę
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RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS
KOVO MĖNUO kas metai yra skiriamas Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus vajui — pinigų sukėlimui. Gi pini
gai gaunami aukomis.

Šiemet taipgi ši organizacija veda savo vajų.
Amerikos Raudonasis Kryžius atlieka nemažą labda

rybės darbą, padėdamas žmonėms, įvairių nelaimių pa-

Dėl to kiekvienas amerikietis, kuomet pas jį atsikreips. 
ARK darbuotojai, turėtų prisidėti su dovanėle, kiek kas 
beišgali.

Ryšium su dešimt metų 
nuo O. Sukackienės žuvimo 
dienos

“. . . Aš nešiau teisingą 
žodį valstiečiams, aš aiški
nau teisybę, aš padėjau 
Tarybų valdžiai. Aš Jūsų 
prašau — uždėkite man 
raudoną vėliavą ant krūti
nės, kad matytų mano val
stiečiai, mano moksleiviai, 
už ka mirštu.”

Tai paskutiniai
! tautos patriotės — kaimo 
mokytojos Onos Ž 
tės-Sukackienės žodžiai. 
Prieš dešimt metų, 1946 m.

j vasario 3 d. buržuaziniai 
' nacionalistai žvėriškai nu
žudė šia tauria lietuviu€ €

BAŽNYČIA TAIPGI PALIESTA
VISUOMENINIS judėjimas turi atspalvį visur, net 

ii bažnyčioje. Kai kur ras atspalvis vos teįmatomas, o 
kai kur jis pasirodo ryškiose spalvose.

Pietinėse valstijose, pavyzdžiui, šen ir ten bažnyčiose 
iškyla rasinis klausimas. Rasistai ryžtasi pašalinti tai 
vieną, tai kitą dvasininką (kunigą), kuris išdrįsta žodį 
pasakyti prieš segregeciją. Juo daugiau žmonių įsivels 
į kovą už panaikinimą segregacijos, tuo labiau tos kovos 
atspalvis pasirodys ir parapijose ir bažnyčiose. Tai neiš-

komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatus.

Ją persekioja buržuazi
niai nacionalistai, grasina 
mirtimi. Bet mokytoja Ona 
Sukackienė nepabūgo.

“Sušauksiu dar 4 kar. giausia buvo Tėvynės ir jo- 
tus savo apylinkės piliečius^ 
— rašė tomis dienomis Ona 
Sukackienė, — jiems aiš
kinsiu ir pasakysiu tai, ką 
matau jiems reikalinga pa
sakyti, o paskui — lai žu
do mane, kam esu priešin
ga.”

Mokytojos Onos Sukac-1 
kienės laiškas LKP (b) 
Lazdijų apskrities komite
to sekretoriui — tai jaudi
nantis dokumentas, tai laiš
kas, parašytas kaimo mo
kytojos širdies kraujumi.. 
Tai laiškas tarybinio pat
rioto, nežinančio baimės ko
voje už savo liaudies laisvę 
ir laimę.

Kas gi jaudino tomis ar
šios klasinės kovos dieno
mis mokytoją-patriotę? ,Ji 
rašė apie laimę ir pareigą 
būti bebaimiu kovos lauke. 
.Ji nebijojo žūti, ir tik vieno 
tenorėjo: jei priešas nu
trauktų gyvybės siūlą, kad 
jos sūnūs, jos auklėtiniai, 
apylinkės valstiečiai, visa 
lietuvių tauta žinotų, už ką 
ji paaukojo savo gyvybę. 
“Tik vieno prasysiu jus: jei 
išgirsite mane nužudyta — 
žinokite, kad aš mylėjau 
tik savo Tėvynę, tik ji vie
nintelė buvo mano gyveni
mo ir meilės verta. . . Nė 
trupučiuko nebijau,

čiams, kad miriau mylėda
ma liaudį, savo Tėvynę.

Buržuaziniai nacionalis
tai todėl ir neapkentė šios 
kilnios liaudies dukros — 
mokytojos, kad jai bran-

“Mano chrizantemk,” ’’Rū
tų šakelė” ir kt.

O. Sukackienė savo kūri
niuose demaskuoja lietuvių 

j tautos priešus — buržuazi
nius nacionalistus. Apsa
kymėlyje “Ant ežero kran
to” mokytoja vaizduoja, 
kaip buožė Zubrys ir jo ku
metis Matas sutinka tary
binės armijos karius. Matas 
stoja į . tarybinę armiją 
ir ryžtingai kovoja už 
galutinį tėvynės išlais
vinimą iš hitlerinio fa
šizmo. Kitaip naują gyve
nimą sutinka buožė Zubrys. 
Jis — buožinių banditų 
gaujos organizatorius. Jis 
iš pasalų nužudo grįžusį iš 
armijos Matą.

Bet nepavyksta Zubriui 
pasislėpti nuo liaudies ker
što. Atėjo žudikui galas. Su 
neapykanta liaudies prie
šams Ona Sukackienė rašo: 
“Toks pat sprendimas bus 

■ ir kitiems mūsų tarybinės

sios liaudies laimė.
Lietuvių tauta didžiuo

jasi savo dukra-patriote, 
iki paskutinio atodūsio pa
silikusia kovos poste, švie
siai liaudies 
vusia visas 
gyvybę.

i Lietuvių
I saugos šviesų Onos Sukac
kienės atminimą. Jos auka, 
kaip ir šimtų kitų patriotų 
aukos, nenuėjo veltui. Ta
rybų Lietuva, broliškoje ta
rybinių tautų šeimoje, tapo 
industrine-kolūkine res
publika. šiandien ir Pavei- 
sninkų apylinkė, ir jos 
gimtinė, visas respublikos 
kaimas — kolūkinis, visur 
kolūkiečiai bendromis jėgo
mis kovoja už naują žemės 
ūkio pakilimą. Tūkstančiai 
kaimo mokytojų, kurie sau
goja širdyje šviesų savo 
draugės Onos Sukackienės 
atminimą, su entuziazmu, 
su užsidegimu dirba kilnų 
jaunimo auklėjimo darbą.

Mūsų respublikoje nuga
lėjo ir pasidarė viešpatau
janti socialistinė ideologija, 
gyvybingosios tarybinio 
patriotizmo, tautų drau
gystės proletarinio inter
nacionalizmo idėjos. Lietu
vių tauta su giliausia nea- 

kad pykanta amžinai gėdai pa
mano kraujas nakties tam- smerkė buržuazinius na
šoje aplaistys mano myli- cionalistus, — pikčiausius 
mosios Tėvynės žemę. Ir lietuvių tautos priešus, jos 
jeigu jūs kada sužinosite, nacionalinių interesų išda- 

lies įstatymą — Tarybinę kad mane nužudė banditai, 
’ Konstituciją, agituoja už | paskelbkite • mano tautie- 

energijos skiria!
mokytojos darbui. Į auklė- i 
jamąjį darbą ji įdėjo visą 
savo jautrią sielą. Mokyto
ja, dviejų vaikų motina, ji 
ilgas valandas rymo prie 
savo auklėtinių sąsiuvinių, 
ji nuolatinis mokinių tėvų 
svečias.

be.” Ją ypač sukrečia Kau
no miesto “Drobės” fabriko 
darbininkų streikas ir de
monstracija. Laiške savo 
seseriai Izabelei ji rašo su 
didžiuliu pasipiktinimu a- 
pie buržuazinius policinin
kus, kurie streiko metu nu
šovė darbininką.

Ryžtingai nuskamba jos 
žodžiai: “Mes kovosime už 
laisvę slaptai tol, kol pate-

. kėjusi jos saulė nušvies 
lietuvių visą mūsų tėvynę!”

Onai Sukackienei, kaip ir
Žemaity- visai lietuviu tautai, v t v • • 7

vės ryto saulė užtekėjo ne
užmirštamomis 1940 metu
dienomis. . _ . „ „ v

Tuo On. Snkaokio-! ‘Z"S 
nė mokytojavo Kapčiamies- j

ateičiai atida- 
savo jėgas ir

tauta širdyje

: džiai išsipildė: lietuvių tau
ta, pakilusi į naują gyveni
mą, visiems laikams nu-

tautos dūkią, kuli visą sa- gj0 valsčiaus Paveisininku
b- pradžios mokykloje. Čia ji ..'".‘’‘T*“’ į1*"’1097 „L., . trenkė j istorijos sąslavy

vo energiją ir gabumus ati
davė savo liaudžiai.

Ona Sukackienė, 
' mokytojai Ambraška, Jan
kutė, Žvirblis ir kiti patrio-

į atvyko 1937 metais, baigusi 
kaip ir ; mokytojų kursus. Kaune. 

Aš buvau,” rašė O. Sukac- 
ienė, “proletarė, o vėliau 

tai, paaukoję savo gyvybę | liaudies ‘liktarna.’” 
už Tarybų valdžią, yra pa-) Jau pirmaisiais Tarybų 

; vyzdys geriausių lietuvių . vaidžios metais Ona Sukac- 
i tautos inteligentijos atsto-1 pjen0 aktyviai įsijungia į 
vii, kurie visuomet buvo' ■

štai turime kitą pavyzdį, kaip 
am tikri atspalviai pasirodo

' vų, kurie visuomet 
kartu su liaudimi. M

Gimusi 1910 metais Mari- j
jampolės apškr. Liudvina-1 pantų jungo, vėl pakilo į 
vo valsčiaus Padovinio kai-1 didįjį atstatymo darbą, pir
mo valstiečių šeimoje, Ona | mose gretose žengia Ona 

j Sukackienė jau vaikystėje : Sukaękienė. Susiejusi savo 
i pažino skurdų ir vargingą' gyvenimą su Tarybų val- 
į darbo žmonių gyvenimą. < džia, ji ėjo šiuo pasirinktu 

tie
siai ir drąsiai. Ji ypač daug 
laiko ir

i naujo gyvenimo kūrybą.
Kai Tarybų Lietuva, nu

sikračiusi hitlerinių oku-

: darbo žmonhi gyvenimą.
• Kovodama' už duonos i keliu nesvyruodama, 
kąsnį, ji atkakliai siekė

; mokslo. Savo atsiminimuo-
: se ji rašė: “Mano širdis bu-

na įvairias siurbėlės — iš
naudotojus, išdavikus, žu- 

; elikus.
.... Artinosi rinkimų į 

i TSRS Aukščiausiąją Tary
bą — 1946 metų vasario 10 
diena. Darbo valstiečiai, 

j reikšdami pasitikėjimą my- 
i limai mokytojai, Oną Su- 
; kackienę išrinko rinkimi- 
; nes apylinkės pirmininku. 
! Siaučiant pūgai ar darga
nai, nesigailėdama nei laiko, 
nei energijos, mokytoja Su
kackienė lankosi pas rinkė
jus, aiškina didį mūsų ša

vengiama.
Pas mus, ? 

visuomeninio 
bažnyčioje.

Imkime pavyzdį iš vienos Brooklyno protestantų pa
rapijos. Jau prieš keletą metų prasidėjo kai kurių Holy 
Trinity Church (Šventosios Trejybės Bažnyčia) parapi
jos vadovų tarpe kova dėl kunigo-klebono William Ho
ward Melish’o. ši parapija — protestantų parapija. Ji 
valdosi demokratiškiau, negu katalikų parapi jos. , Čia 
klebonas yra renkamas parapijos vadovų (vestrymen^), 
gi pas katalikus viskas priklauso vyskupui: pastarasis
valdo bažnyčias, jis skirsto klebonus ir jiems padėjėjus. . vo suformuota tik į vieną 
Jis kaip koks generolas armijoje šieandien gali paskirti ' žodį — ‘mokslas,’ kuriuo 

............  ’ ’ '' j sruvena visas mano gyve- 
Į nimas.”

Onutė mokosi Marijam- 
, polės mokytojų seminari- 
■ jos parengiamose klasėse. 
' Tačiau sunkios materiali- 
i nes gyvenimo sąlygos ją 
i priverčia nutraukti mokslą. 
, Prasideda kova už kasdie- 
I ninę duoną. Ji verčiasi siu- 
! vejos amatu. Sunkiai dirb
dama, kartais badaudama, 
ji nemeta mokslo. Po dide
lio vargo ji išlaiko egzami
nus ir įstoja į Marijampo- 

; lės Rygiškių Jono gimna
zijos VII klasę, o 1933 me- J 

žmonių) pradėjo prieš kun. Melish kovą, ryždamiesi jį iš tais baigia 
, gimnaziją.

Su keliais litais ir nedide
liu ryšulėliu Ona Sukackie- 

; nė išvyksta į Kauną, į-uni- 
! versitetą. Deja, pasirodė, 
į kad tos gražiosios svajo- 
1 nės, 'kurias ji audė savo 
! mintyse, neįvykdomos. 
Krašte šeimininkavo išnau- 

, dotojai, o liaudis buvo be- 
; teisė.
• Ona 
i “Buvo 
; kas ir 
1 kiti nebuvo

vieną kunigą klebonu, rytoj jį, gali pašalinti ir paskirti 
kitą — parapijonys jo turi klausyti; jie, faktinai, neturi 
jokio balso savo bažnyčios bei kunigo reikalų tvarkyme!

Taigi Holy Trinity Bažnyčios parapijoje vestrymenai 
1951 metais buvo paskyrę klebonu kun. William Howard 
Melish, padorų, veiklų, taurų dvasininką, kurio tėvas 
per ilgus metus ten klebonavo (šiandien pasitraukęs).

Bet prieš kleboną Melish pradėjo įnirtingai veikti re
akcinės jėgos. Kodėl? Todėl, kad kun. Melish dalyvauja 
visuomeniniame veikime, todėl, kad jis dalyvauja tokioje 
veikloje, kuri pasisako už taiką, už ramybę pasaulyje.

Kun. Melish yra buvęs National Council of American 
Soviet Friendship organizacijos pirmininkas — organi
zacijos, stojančios už tai, kad būtų geri santykiai tarp 
mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos. Tai labai nepatinka 
tiems, kurie nori karo. Ir dėl to tie gaivalai (matyt, su
kurstyti išlaukinių elementų, makarstistinio plauko

klebono pareigų išmesti . Naudojo prieš šį žmogų viso
kius būdus ir priemones, bet vis negalėjo pasiekti savo. 
Pagaliau dalykas atsidūrė teismuose.

Kuo visa tai baigsis, dar nėra pilnai aišku. Užtenka 
čia priminti, kad kun. Melish dar vis tebėra parapijos 
klebonu, dar vis eina savo pareigas. Pasirodo, kad para- 
pijonys jį myli, gerbia ir nori, kad jis būtų jų vadovas.

Marijampolės

CHICAGO, ILL

KOLONIALIZMO PASĖKOS
FRANCŪZIJOS premjeras Mollet buvo nuvykęs į Lon

doną tartis su Anglijos ministrų pirmininku Edenu dėl 
palaikymo kolonijų ramybėje.

Tiek Anglija, tiek Francūzija šiandien turi “pilnas 
Tankas” darbo malšinant žmones-tautas, atsisakančius 
gyventi kolonialinį gyvenimą.

Anglijai šiandien skaudžiausias sopulys — Kipro 
(Cyprus) sala. Milžiniška tos salos gyventojų dauguma 
yra graikai ir jie nori, kad Kipras priklausytų, kad būtų 
grąžintas Graikijai. Britai atsisako tai daryti dėl to, 
girdi, kad jiems reikią palaikyti tvirtą inilitarinę bazę 
“ramybei palaikyti” Viduriniuose Rytuose.

Edeno valdžia, taigi, pasiryžo jėga slopinti kiekvieną 
Kipro salos žmonių žingsnį, priverčiant juos klausyti 
anglų.

Vienas graikų vadovų, arkivyskupas Makarios, stovįs 
griežtai už Kipro salos grąžinimą Graikijai, tapo kažin 
kur ištremtas. Edenas yra nusitaręs siųsti į Kiprą dau
giau kariuomenės, daugiau karinių jėgų. Tuo pačiu kar
tu Kipro salos gyventojai šiandien kovoja griebčiau, ne
gu kada nors už savo nusistatymą. Darbininkai streikuo
ja, valstiečiai, susibūrę į partizaniškus būrius, puola 
anglus valdininkus ir kareivius, žodžiu, vyksta kruvina 
kova visoje saloje.

Prisimindama 
Sukackienė

vikus.
Nauji iškovojimai, nau

jos pergalės įrašytos mūsų 
kovų vėliavose, aplaistytose 
didvyrių krauju. Mūsų ke
lyje į priekį, į naujas per
gales tenka įveikti nemažus 
sunkumus ir kliūtis, šalinti 

apvaikščio- trūkumus ir klaidas, šioje 
i kovoje Lietuvos darbo žmo
nėms didžiu pavyzdžiu yra 

• Opa Sukackienė. Kilnus 0- 
kalbėjo Blanche , nos Sukackienės gyveni- 

Ji perbėgo pa- ) mas, įkvepiantis jos — ko- 
; žmogaus 

į ir mokytojo — paveikslas 
kalbėtoja j g^tina Lietuvos darbo 

■ žmones naujiems žygiams.
Lietuvaičių ■

tarptautinę moterų 
aksiekimus kovoje 
teises. Ant galo, 
vykti į visų tautų 
j imą ir bankietą, 
bus kovo 10 
svetainėje.

Pagaliau 
Senkevičienė. 
čia pradžią moterų organiza- i votojos, tauraus 
vimosi j grupes ir susivieniji- į ’ 
mus. Kaip gerb. 
pabrėžė, 1906 m. jau New) 
Yorke atsirado 
Susivienijimas, o 1908 m. mo- i 
te.rys stropiai ėmė grupuotis, : 
tverti klubus. Vėliau atsirado i 
pas moteris toks entuziazmas, 
kad 1916 metais įvyko Brook- i 
lyne progresyvių moterų di-! 
džiulis suvažiavimas, kuris ve-! 
liau turėjo kuopas ir dides
niuose ir mažesniuose mies
tuose, kurių -buvo apie 
antro šimto. Tūkstančiai 
terų pasižymėjo veikloje, 
turėjo žurnalą “Moterų 
są,” vėliau liko “Darbininkių 1 
Balsas.” Taip pat per lietuvių Į 
moterų pasidarbavimą daug! 
buvo .sutverta jaunuolių drau- 
gijelių ii* chorelių. Net pa
čioj Chicagoj tais laikais gy
vavo 7-ios vaikų draugijėlės;

veiklą ir 
už moterųpraėjo pasekmingai

Moterų Tarptautinė Diena 
yra kovo 8-a, taigi ir lietuvių 
moterų organizacijos ir kultū- 
ros-apšvietos klubai turi sau

me
tais paminėti ir įkainuoti pra
eities moterų darbus, kaip 
tarptautiniai, taip ir savųjų 
tarpe.

štai šeštadienį, kovo 3, Mil
dos salėje Moterų Kultūros 
Klubas surengė puikų banke
tų ir priedu davė gražią pro
gramų.

„ , v Apie 7-ą vai. vakaro tiek su-
girdėti jų balsai, triukšmas, sitelkė svečių bei viešnių, kad 
šūkavimas. Savo vaikus aš jokiu būdu nesutilpo prie pir

mųjų stalų; dar daug liko 
antru kartu susėsti ir ant ga
lo pačios klubietės, valgių ga
mintojos ir patarnautojos, ku
rios labai sąmoningai ir tvar
kingai ėjo savo pareigas, ga
vo progą pavakarieniauti.

Samulionienė vedė progra
ma.

Pirmiausia, pianu skambino 
duetą panelės Rimkutė ir Pe
trulytė, žiediečią mokytojos 
duktė. Vėliau vyresnioji Rim
kutė tikrai gabiai paskambi
no pianu. Publikai r<______ ,
j ant, ji dar vieną kavalką pa- į 
skambino.

P. Dauderis padainavo dvi | 
dainas.

Publiką labai jaudino vaiz
das keturiems Urbikų vaiku
čiams sustojus ant estrados. 
Jauniausias iš jų tik apie keL 
verių metukų, bet jis savo dali 
drąsiai ir gražiai atliko. Pi
anu lydint Onai Petrulienei, 
vaikučiai sudainavo keletą 
dainelių.

Ant galo kelias dainas su
dainavo pati vaikučių moti
na Valerija Urbikienė nepa
prastai gražiai. Tai retas at
sitikimas, kad visa šeima da
lyvauja bent kokioje progra
moje. šį kaitą tik tėvas at
siliko.

Visiems akompanavo Petru-

Didelė meilė, motiniškas j už tikslą kiekvieneriais 
jausmas savo auklėtiniams, 
tryško iš šios nuostabios 
mokytojos. Dar buržuazi
jos valdymo metais su giliai 
žmonišku ir jaudinančiu 
nuoširdumu ji kalbėjo: 
“Prieš pamokas triukšmau
ja, šūkauja vaikai mokyk
loje, lauke, po mano kam
bario langu. Man patinka

Ona Sukackiene tais me
tais — ne tik Kapčiamiesčio 
valsčiaus Paveisininku pra
dinės mokyklos mokytoja ir 
vedėja. Ji vadovauja Pavei- 
sininkų kaimo klubui-skai- 
tyklai. Mokytoja ir aktyvi 
visuomen.ininkę apdovano
jama medaliu “Už šaunų 

tai darbą Didžiajame Tėvynės 
kare 1941—1945 m. m.”

kapitalistinis lai- i Qną Sukackienę traukė 
jame vieni vyravo, į literatūra. Tačiau iš mums 

verti pelenų labai brangaus Onos Sukae- 
į dulkelės.” Neišsipildė Onos kienės literatūrinio paliki- 
' svajonės baigti universite- mo teišliko vienas*kitas be
tą, neišsipildė ir kiti suma
nymai.

Gyvendama Kaune, Ona 
' Sukackienė ypač ryškiai 
! pamato, kokia yra tikrovė- 
! je buržuazinių vadeivų gi- siskleidžia O. 
riamoji “nepriklausomy- i grožiniuose

letristikos kūrinėlis bei jos 
laiškai. Jie dvelkia gilia 
meile liaudžiai, neapykanta 
jos priešams. Neabejotini 
kūrybiniai sugebėjimai at- 

Sukackienės 
kūriniuose

i žmonių, reikalaujančių nepriklausomo gyvenimo. Fran- 
cūzijos socialistų valdžia taipgi nutarė ten siųsti dau
giau kariuomenės “ramybei palaikyti.”

Šiais klausimais, matyt, Edenas su Mollet ir tarėsi. 
Šiuos žodžius rašant nėra žinoma, ką. jiedu sutarė, 

j Mums, tačiau, rodosi, kad jokios jų konferencijos ir tari- 
i maiši pagrindinio klausimo negalėjo išspręsti, jei nebuvo 
| nutarta atsisakyti kolonializmo ir duoti tų sričių žmo- 
! nėms laisvę. 'WM*Wį

Kolonializmui galą reikia padaryti, nes žmonės jauNa, o Francūzijos pašonėj, jos kolonijose Alžyre ir Tu- < 
nisijoje — kurios yra kur kas didesnės už Kipro salą ir pradėjo kilti ir jie nesiliaus kovoję, kol savo tikslą pa- 

riežtesnes kovos tebevyksta sieks!su daugiau gyentojų, dar g

d., toje pačioje

“Tiesa”

Today7 i Pattern
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puš
nio- I 
Jos !

Bal- i

.. . ’ i apie 500 vaikučių abiejų ly- ;
OIKHIuU* v» • * Xi i 1----  , dainavo, atlikda- 

, šokių ir žaidimų 
ir šiame '

I

Mokyto- 
auklėtinč 
Susivieni- ■

Kalbėjo Mrs. Eleanorc 
Franklin nuo Chicago s Mote
rų už; Taiką. Ji apibūdino

932
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i čių vaidino, 
• vo muzikos, 
j programėles, kaip 
moterų parengime, 
ja Petrutienė yra 
Progresyvių Moterų 
jimo 9-os kuopos globojamos i 
vaikų draugijėlės. Ji buvo dar , 
jaunesne už savo dukrelę Jo 
Ann, kada draugijėlėje daly- į, 
vavo.

Petrutienė sir savo pagel- ; 
bininke Valerija Urbikas ' 
dar tebetęsia tą anų laikų j 
darbą. Tiesa, ačiū moterų Į 
darbštumui, tais laikais viso-! 
se kolonijose buvo pridygusių i 
jaunuolių draugijėlių ir chore
lių. i

Už taip gražų privedimą pažymejimtf formos name* 
sios tarptautinės moterų rj0 sįųskite; Pat-
šventės apvaikšciojnno kultu-1 tern De t u042 AOantic 
netės galmia labai pagirtu į Avenu<S( w>

Ly
Pattern 9320 Girls' Sizes, 6. g, 

10. 12. 14. Size 10 dress. 2% yards 
35-inch fabric; coat, 3% yards.

Užsakymą su 35 centais ir

R. š.

2 pud. Laisvė (Liberty). * Trečiad., Kovo (March) 14, 1956
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VARŠUVOJE
' (Tąsa)

/

Nepaprastai maloni tary
binės delegacijos palydovė 
— vertėja panelė Halina 
tuoj pat įteikė mums po to
kį pakvietimą: “Lenkijos 
Mickevičiaus Metų Iškil
mių Komitetas ir Vyriau
sioji Literatų Sąjungos 
Valdyba prašo IG-tą valan
dą atvykti i jos būstinę vy
no taurelei”.

Varšuva pagerbia didįjį 
t poetą

Tik nedidelė Varšuvos 
gyventojų dalis tegalėjo bū
ti pakviesta į J. V. Stalino 
vardo Kultūros ir mokslo 
rūmų kongresų salę, nors 
ji ir pati didžiausia Varšu
voje. Šį vakarą čia įvyksta 
iškilmingas posėdis, skir
tas A. Mickevičiaus mirties 
ToO metų sukakčiai pažy
mėti. Milžiniškame dango
raižyje minimas ugningos 
poetinės minties giganto 
atminimas, — tai gražu, 
kilnu ir prasminga.

Nepaprastai puikiai Var
šuva atrodo iš 30-ojo aukš
to vakare! Visas miestas 
mirga nesibaigiančia žibu
rių jūra. Dalis tų žiburių,' 
tarytum veidrody, atsispin
di Visloje. Mus apstoja 
būrys moksleivių, jie lipa 
ant geležinės tvorelės, ir 
’«|ltui pagyvenęs ekskursi
jų vadovas bando juos su
drausminti: vaikai nubėga 
prie kito lango ir veržiasi 
pro vienas antrą — nori 
pamatyti Varšuvą naktį iš 
227 metrų aukščio...

Varšuviečiai sako, kad 
šį nose rūmuose bus sutelk
ta visa lenkų kultūra. Juo-! 
se moderniškai įrengtos au-Į 
ditorijos paskaitoms, salės i 
posėdžiams ir susirinki- j 

^mams, koncertams, bene 
Trys kino salės, teatro salė,, 
sales parodoms, pagaliau, 
svarbiausioji ir pati did
žiausioji — Kongresų salė.

Milžiniškame amfiteatre 
vyrauja balta spalva, kurią 
labai saikingai pagyvina 
raudonu pliušu papuoštos 
<^dynės ir siauros atramos. 
Kiekviena vieta aprūpinta 
beveik nepastebimu garsia
kalbiu. Abiejose salės pu
sėse, netoli estrados, — du 
nedideli balkonai- Skersai 
plačią sceną pastatytas il- 
įas stalas prezidiumui, už 
kurio aukštai, žydro, persi
šviečiančio šilko fone, ka
bo Adomo Mickevičiaus 

'portretas, padidintas iš ži- 
^nomo De La Krua paveiks
lo; po paveikslu, rombo plo
kštumoje, nupieštos dvi di
delės rožės: raudona ir bal
ta, o iš šalių — datos 1855 
—1955.

Salė pilna žmonių. Pub
lika labai malga: daug mo
terų su skrybėlėmis, kitos 
sn balinėmis sukniomis, o 
dauguma su darbo rūbais. 
Užsienio svečiai susėda pir
mose parterio eilėse. Vy
riausybinėje ložėje pasiro? 
do Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos sekreto
rius B Bierutas ir marša
las K. Rokosovskis. Į sceną 

Išeina liaudies Lenkijos 
Ministrų Tarybos pirmi
ninkas J. Cirankievičius, 
poetas S. ščipačiovas, 
Prancūzijos Komunistų 
partijos politbiuro narys, 
parlamento deputatas Mar
selis Kašėnas, JUNESKO 
atstovas Žakas Tomas, Pa
saulinio Taikos Gynimo Ko- 

r initeto narys Salvatore 
Kvazimodo ir daug kitų.

«*■■■ ■■ '■ " — ■ ■ ' ■■■■........................
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Orkestras groja liaudies 
Lenkijos himną. Iškilmin
gas A. Mickevičiaus mir? 
ties 100 metų sukakčiai pa
žymėti skirtas posėdis ati
darytas.

Pranešimą apie didžiojo 
lenkų poeto kūrybą, gyve
nimą ir visuomeninę veik
lą padarė Lenkijos Mokslų 
akademijos generalinis se
kretorius, Lenkų literatū
ros tyrimo instituto direk
torius prof. K. Vykas.

Neilgame, tačiau įdomia
me savo žodyje pranešėjas 
iškelia ir akcentuoja A. 
Mickevičiaus kūrybos ir 
gyvenimo ryšį su liaudimi, 
jis primena sunkią ir skur
džią aplinką, kurioje didy
sis poetas mirė. Visas Mic
kevičiaus gyvenimas buvo 
susijęs su liaudies išsivada
vimo kova., A. Mickevičius 
savo kūryba ir gyvenimu 

.susiliečia su geriausiais sa
vo laiko žmonėmis: Puški
nu, Gėte, Hugo, žorž Zand 

; ir kt. Kalbėtojas pabrėžia 
! trumpą, tačiau vaisingą jo 
! kūrybinį laikotarpį, kuris 
'buvo lemiamas lenkų poc- 
į zijos vystymuisi.

Apie A. Mickevičių kal- 
i bėjo Marselis Kašenas, poe- 
į tas Stepanas ščipačiovas, 
j Romos universiteto profe
sorius Etore Le Gato, Ka- 

' nados rašytojas ir žurna- 
i listas Žakas Gebertas, Pra- 
ihos universiteto prof. Ka- 
Irelas Kreiči ir kiti. Visi 
įkalbėjusieji iškėlė A. Mic
kevičiaus populiarumą Eu- 

i ropoję ir anapus Atlanto, 
nušvietė jo kūrybos povei-1 
kį pasaulio poezijai, jų ša
lyse atliekamą dideli darbą 
verčiant A. Mickevičiaus j 
poeziją. Ir reikia pasakyti,! 
jog girdėdamas, kad A. 
Mickevičius kitur yra žino
mas geriau, negu pas mus, 
Lietuvoj, ant raudono pliu
šo sėdėjau kaip ant žarijų. į

Iškilmingoji dalis baigia-i 
ma. Pasigirsta Šopeno mu-: 
zikos garsai. Aš, žiūrėda
mas į A. Mickevičiaus pa
veikslą, jaučiau tarytum di
dysis poetas klausytųsi sa
vo amžininko koncerto. Ma
ne nustebino S. Moniuškos 
muzika A. Mickevičiaus so
netams, kuriuos puikiai pa
dainavo mišrus choras. Ge
riausieji Varšuvos teatrų 
deklamatoriai skaitė Mic
kevičiaus kūrybą lenkų kal
ba. Klausydamasis “Odės 
jaunystei”, kurią aš pats, 
dar mokykloje' būdamas, 
mėgdavau deklamuoti, vie
nas sau galvojau, kad lietu
viškieji poeto kūrinių ver
timai iki šiol buvo tikrai be 
dvasios, be širdies...

Rūbinėje mus pasitiko 
mieloji mūsų Halina. Ji 
priminė mums, kad trauki
nys į Krokuvą išeina prieš 
dvyliktą, o mes dar turime 
pavakarieniauti. Taigi, rei
kia skubėti.
Paminklas grįžo į Krokuvą

Į Krokuvą važiavo tik da
lis mūsų delegacijos: G. 
Leonidze, P. Glebka ir šių 
eilučių autorius. Dar nepa
judėjus traukiniui, vagono 
koridoriuje į Leonidzę krei
pėsi nepažįstamas žmogus. 
Jis pasisakė esąs vengrų 
poetas ii’ profesorius Laslo 
Kardošas, kadaise išvertęs 
vieną G. Leonidzės poemą. 
Vertimas buvęs išspaus
dintas periodikoje, išleistas 
atskiru leidiniu. Šiuo metu 
Kardošas — daugelio tary
binių autorių kūrinių ver
tėjas.

(Bus daugiau)

jčiad., Kovd (March) 14, 1956

MONTELLO, MASS.

JERONIMAS
*

ŽALI ŪKAS

Mirties tapo atskirtas
t, 

nuo mūsų vasario 29.
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marce-

1-ei ir visiems giminėms. Amžina atsilsis jam.
9

J. ir A. Kukaičiai A. Biliūnas
P. Sinkevičiene J. Stigienė
M. Gutauskienė A. Stirienė
M. Baron M. Tamulevičienė
K. Čereškienė W. Kelley
E. Kaulakienė A. Chestnut
M. Potsienė E. Rindzevičienė
K. Bironas B. Gutkauskienė
J. Vaitiekūnas T. Kaminskienė

South Boston ir Brockton, Mass.
Motery dienos atžymejimas, 
K. Petrikienčs pagerbimas

Brocktone - Montelloj įvyks 
parengimas, rengiamas Mote
rų Apšvietus Klubo. Jis bus 
šeštadienį, kovo 17 d. 7 vai. 
vakare, Tautiško Namo salėje.

So. Bostone parengimas tam 
pačiam tikslui įvyks sekma
dieni, kovo 18 d., 318 Broad- 
way; pradžia 4 vai. popiet.

Tai bus banketas K. Petri- 
kienės pagerbimui. Taipgi 
čia pagerbsime savo drau
gus dainininkus, vadovybėje 
St. Tauros. Jie rengiasi duoti 
specialiai gražią dainų pro
gramą.

Gaspadinės ruošiasi pasitik
ti svečius su skaniais, namie 
gamintais valgiais, paįvairin
tais visokiais skanumynais.

Tai taip mes minėsime di
džiąją Tarptautinę Moterų 
Dieną.

Šį parengimą ruošia LLD

Boston, Mass.
NAUJOSIOS ANGLIJĄS 
APYLINKEI ŽINOTINA

Jau dabar laikas ruoštis 
prie festivalio

Kovo 1 d. lankiausi Worces- 
teryje, kur Aido Choras buvo 
paruošęs savo banketą ir iš
pildė pusėtinai ilgoką dainų 
programą. Svečių į banketą 
ir pasiklausyti dainų susirinko 
daugiau kaip pora šimtų; tai 
gražus būrelis meno mylėto
jų. Sakau, gražus būrelis, 
bet kokį Įspūdį Į tave daro, 
kuomet atsigręži į publiką ir 
permeti akimis per ją. Pu
blikoj kapų tyla, visų akys Į 
estradą, o ausys gaudo kiek
vieną dainos žodį. Rodosi, 
mes kuo ne kiekvienas savo 
namuose turime radiją-televi- 
ziją ir kasdien girdime paly
ginti daugiau išsilavinusių 
dainininkų už saviškius, bet 
niekad taip nCįbcdžianu akių 
ir neatidarom taip plačiai au
sų, kaip į lietuvišką dainą. 
Kodėl taip ? Atsakymas, kad 
sava daina, dainininkas dai
nuoja apie mūs gimtąją gam
tą, apdainuoja praeities ir 
dabarties vargus, mūsų jau
nystės meilę savo tėvynei, 
močiutei, myl ima jam-my Ii ma
jai, žodžiu, lietuviškoj dainoj 
atsispindi mūsų pačių gyveni
mas.

Po dainų programos drau
gė Sukackienė painformavo 
mane apie būsiantį festivalį. 
Mat, prieš banketą meninin
kai atlaikė pasitarimą, kuria
me' aš pavėlavau-. Worceste- 
riečiai gana 'kooperatyviai 
veikia ir jau dabar galima pa

2-ros kuopos moterys. Jos 
nuoširdžiai kviečia visus da-

i/

K. Petrikienė •

lyvauti ir sykiu sir mumis 
smagiai laiką praleisti.

Rengėjos

sakyti, jog meninė programa 
bus turtinga. Svarbiausias 
rūpestis pasiliko tai sutraukti 
plačiąją publiką, nes viešasis 
žodis dabartiniu laiku yra ri
botas. Tačiau, jeigu mūs pa
žangi visuomenė pasidarbuos, 
tai ir šią spragą užpildysime 
su kaupu.

Aš jau išrašiau laiškus į 
New Britain, Conn., ir Na
shua, N. H., kad jie atva
žiuotų gegužės 19 d. pas ma
ne į. svečius, o tuomet bus ge
ra proga juos nuvežti į festi
valį. ' Manau, kad kiekvienas 
turime giminių-draugų plačioj 
Amerikoj—pasikvieskime juos 
ant gegužės 19-°s dienos!

Jaunutis

Skaitytoji] Balsai
ŽENOČIAMS, KURIE GERIA, 

PATARIMAS
Ar tu esi ve/dęs ir mėgsti 

išsigeite Ai- negali atprasti 
nuo dažno galiūnų lankymo? 
Būtų daug naudingiau, kad 
tu pats užsidėtum saliūną sa
vo namuose ii’ būtum savo sa- 
liūnO| kostumeris. Tuomet ga
lėtum daryti gerą biznį. Lei
dimo (license) nereikia.

Duok savo žmonai $12.80, 
tegul jinai nuperka vieną gor
čių (galioną) snapso. Viena
me gorčiuje yra 128 gurkš- 
niai-“stikliukai.” Pirk nuo sa
vo žrilonos po vieną stikliuką, 
mokėdamas jai po 40 centų.

Pav.: Jeigu tu per ketver
tą dienų išmauktum visą gor
čių, tai žmona turėtų $39.20 
padėti i banką, ir už $12.00 
nupirkti kitą gorčių.. Taip 
gerdamas, jeigu rtu gyventum 
10 metų ir vis pirkdamas

Montreal, Canada
Unijos kritikuoja bažnyčią 

streikų reikale (

Kaip žinia, šiuo laiku yra 
įsteigta Karališkoji Ekonomi
jos Komisija (Royal Economic 
Commission), kuri renka ži
nias iš visų Kanados gyvenimo 
šakų ir bando nustatyti tikrą 
Kanados ekonomijos kokybę 
dabar ir kokia ji bus po 50 
metų. Savo mintis tai komi
sijai patiekia industriniai cen
trai, darbo unijos, socialūs bei 
politinės organizacijos, ir, ži
noma, neatsilieka nuo to ir 
bažnyčios. Tarp jų, patiekė 
savo mintis “United Church 
Board of Evangelian and So
cial Service” sekretorius, Dr. 
J. R. Mutchmor, kur jis, tarp 
kitko, siūlo, kad būtų perna- 
grinėta darbininkų teisė strei
kuoti, lead, pasak jo, “mažas 
žmogelis” per daug nuo to ne
nukentėtų.

Toks jo siūlymas, kad atim
ti darbininkams teisę strei-1 
kuoti, iššaukė veik visų čia 
didžiųjų unijų griežtą kritiką 
bažnyčios uiž kišimąsi į darbi
ninkų reikalus. Tuo labiau. I 
prieš kėsinimąsi atimti darbi- ! 
ninkams teisę streikuoti. . | 
Tarybų ambasadorius kalbėjo

į McGill studentus
i

Pereitą savaitę čia buvo pa
kviestas kalbėti į McGill uni
versiteto studentus Tarybų Są
jungos ambasadorius Kanado
je, Dmitri Chuvahin. Apie 
600 studentų pripildė fizikos 
mokslo pastato pamokų kam
barį, kad pasiklausyti jo kal
bos, o dauguma turėjo grįžti 
atgal dėl stokos vietos. Jis 
kalbėjo apie mokslinimą jau
nimo Tarybų Sąjungoje. Tarp 
kitko, jis pabrėžė, l/hzd Tary- 

' bų Sąjungoje, jaunimui moks
las yra veltui -— valstybės iš
laidomis, 
šiandien 
jaunimo 
technikos mokyklas ir 1,865,- 
000 mokinasi .universitetuose. 
Jis taipgi pažymėjo, kad “po 
revoliucijos bėgyje 38 metų 
Tarybų Sąjungos 48 tautos 
pirmu kartu savo gyvavimo is
torijoje išvystė sūvo kalboje 
rašybą ir pradėjo išleisti kny-! 
gas, laikraščius ir žurnalus | 
savo gimtoj kalboj.” Toliau! 
jis sakė, kad “dabartiniu lai-! 
ku, įvairios rūšies leidiniai I 
spausdinami 119 kalbų, apie Į 
vieno bilijono tiražu. į metus.”

Ambasadorius studentams 
taipgi pridėjo, kad tokią aukš- 

1 tą mokslo kokybę buvo gali
ma atsiekti todėl, kad “Tary-\ 

i bų Sąjunga savo 600 bilijonų 
budžeto trečią dalį skiria 
mokslo ir kultūros reikalams, 
o tik 18% gynybos reikalams. 
“Tuo tarpu,” sakė jis, “kitos 
šalys vieną, du ar dešimtį 
nuošimčių skiria mokslo . rei
kalams, o kariniam prisiruo
šimui skiria iki 40, 50 ir net 
70 nuošimčių.’’

Ambasadoriaus Chuvahino 
kalbą, kaip vietinė spauda 
raportavo, studentai labai šil
tai ir entuziastiškai priėmė. 
Ji perstatė studentams McGill 
universiteto principalas ir vice ; 
c h a n c e 11 o r i s Dr. F. Cyril 
James.

Todėl jis sako, !
35 milijonai Tarybų 
lanko mokyklas ir

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 

dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos 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 kiekvienam pareikalavusiam—gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos* veikalai - 
knygos pasiskaitymui

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros, 
na tik 25 centai.

Kai-

Dra-
per-

MARTI
• žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys, 

matizavo V. Miliūnas. Veikalas .pirmu kartu 
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

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

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguojančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai • 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai.

KOMIŠKI VAIZDELIAI <»
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “Kerštingi ki

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

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.

BLINDA
Veikalas apie legendarinį “žemaičių razbainin- 

ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikaiti. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių, veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rimtas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius ir naujakurius, netolimą Lietu- 
vos praeiti ir t. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai

Gimė
Roger ir Sofie Boyko (Juš- 

kevičaitė) susilaukė sveiko ir 
gražaus sūnelio. Motina ir 
naujagimis jaučiasi gerai. So
fie užaugusi Montreale, bet 
dabar, po vedybų, gyvena 
Kalifornijoje.

“Grandma ir grandpa,” So
fija ir Jonas Juškevičiai, kurie 
ir dabar tebegyvena Montre
ale, ruošiasi važiuoti aplanky
ti savo anūką. Rodos, išva
žiuos kovo 20 d. J.

rą ir p'amirštų, 
nors gyvenai.

(Iš “Philadelphia

RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie
nas doleris.

LIETUVOS DAINOS
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.

šnabute nuo *?avo žmonos nu- 
krioktum, tuomet gali būti ti
kras, kacj į tavo batus gyva
tės ne land žios. Tavo žmona 
tuomet turėtų $35,000.40. Už
tektų su iškilmėmis tave pa
laidoti, nusipirkti gražius na
mus ir galėtų gauti kitą, 
tinkamą, gerą gyvenimui vy- 

kad tu kada 
Pregresas 

Daily News’^)

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
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 Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingaui paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovaką šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Tine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
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Prašome pasitaupyti 
tą vakarą pobūviui

šį sezoną turėjome jau visą 
eilę kultūrinių popiečių ir 
draugiškų pobūvių. Tačiau 
sekamas artimiausias (kovo 
24-os vakarą, Auditorijoje) 
bus sudėtinis tų abiejų:

Vakaro 7 vai. Įvyks vaka
rienė
paprastų valgių, 
pagal kiekvieno 
Įvertinimą.

Pi vakarienės
pranešimas 
apie reikalą 
kultūrai 
kilti.

Kviečiame visus vakarie
niauti ir būti dalyviais pokal
bio sykiu su mumis.

Kultūriečiai

bet kaimiškai
Atpildas —
nuožiūrą ir

bus trumpas 
ir pasikalbėjimas 

tinkamų sąlygų 
gyvuoti Ir plėtotis,

metu

Republikonas neskubėtu > 
segregaciją pabaigti

I
Republikonas Harold R 

gelmanas, kuris vienu
kandidatavo i miesto majorus, 
davė patarimą, kaip, anot jo, 
geriausia baigti segregaciją 
mokyklose. Jo patarimas: ne
siskubinti.

Segregaciją, sako ponas 
Riegelmanas, galėtu būti baig
ta per kokį tuziną metu. Rei
kėtų pradėti nuo pradžios 
mokyklų pirmosios klasės ir 
taip kiekvienais metais eiti 
prie aukštesnės klasės. Kole
gijose ir universitetuose irgi 
galima būtų pradėti nuo pir
mųjų metų... .

Tokia sistema, sakė Riegel
manas, “nelabai erzintų ra
sistus,’ kuriuos, kaip matyti, 
jis būtinai norėtų užgerinti. 
Jis nieko nesakė apie tai, ką 
daryti negrams studentams, 
kurie galėtų lankyti universi
tetų antrų, trečių ir ketvirti] 
metų kursus, kur specialių 
n egr išk ų u n i versi tetų
nėra.

visai

Kunigai neleido rodyti 
gimdymą televizijoje

Praeitą savaitgalį NBC te
levizijos programoje “Medic” 
planavo rodyti cezarinę ope
raciją, per kurią chirurgiškai 
padedama moteriai pagim
dyti vaiką. Ta' programa 
iš anksto buvo sutraukusi X
daug susidomėjimo, ypatingai 
medicinos rateliuose.

Bet apie rengiamą progra
mą sužinojo katalikų klerika
lai, kurie paprastai uosto ir 
bando iš anksto užbėgti už 
akių programoms, kurios 
jiems nepatinka. New Yor
ko arkivyskupijos radijo ir 
TV direktorius kunigas T. 
Flynn beveik tik tuo ir rū
pinasi, kad nepraeitų niekas, 
kas nepatinka katalikų kuni
gams. Tai tas Flynn ir su
sisiekė su- NBC ir protestavo. 
Jr programa tapo atšaukta.

Dabar NBC aiškina, kad tai 
buvo ne nusileidimas klerika
lams, o savanoriškas nutari
mas. Esą, dar prieš kunigo 
Flynn įsimaišymą NBC .vado
vai abejojo, ar ta programa 
nesanti perdaug realistinė...

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos mėnesinis 
susirinkimas iš priežasties la* 
bai blogo oro nukeltas į tre
čią ketvirtadienį, tai yra į ko
vo 15-ą dieną, tuo pačiu lai
ku ir toje pačioje vietoje.

Kuopos sekr.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 14-ą, 7:30 va
karo, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Nariai malo
nėkite susirinkti visi, pasimo- 
kėti duokles. Dar 
pasimokėjusių už 
metus.

yra ne
praėjusius 
Valdyba

Brooklyn, N. Y

MIRUS

Kaži mieru i .Ju n ka iči u i
Kartu su jo žirninėmis ir visais artimaisiais

S. V E ('EY S
ELENA JESKEVIC'IETe

Girdėjome įdomią ir pilną 
informacijų paskaitą

Kovo 11-os popieti Įdomiai 
praleidome Liberty Auditori
joje. Girdėjome paskaitą apie 
saulės, mėnulio, mūsų žemės 
ir planetų takus ir apie daug 
kitų gamtos reiškinių, 
paruošė S. Večkys.

Nepaprastai Įdomus 
lyg ir Įvadas paskaiton 
gamtos mokslo raidą,
jo už vis ankstybiniuoju gam
tos aiškinimu, koks randamas 
Biblijoje. Pateikė žinių apie 
kovą už tikrąjį, mokslinį gam
tos pažinimą. Trumpais bruo
žais atžymėjo kelis iš di
džiausių
tarpe kitų 
ką Nikolą 
Giordano

Ją

buvo 
apie 

Prade-

tos kovos didvyrių, 
lenkų 
Koperniką.

Bruno ir

mokslinin- 
itaius 

Galilei

Ta tema paskaitos brook-

lyniečiai nebuvome turėję pef 
ilgus laikus (o gal ir visai ne), 
tad ir publikos susirinko dau
giau negu bent kuriai paskai
tai susirenka paskiausiu de
šimtmečiu. Susidomėjusiai iš
klauso paskaitos ir statė klau
simų.

Gerai padarė LLD 185-oji 
kuopa, kad jį iššaukė paskai
tą duoti. Nors jis sakėsi, kad 
kuopos nutarimas jį. su pa
skaitą iššaukti padarytas jo 
neatsiklausiant ir jam ilgai 
paskaitai nesant prisirengu
siam, tačiau žinių pateikė 
gausiai. Paskaitos paruoši
mui, matyt, buvo paskirta ne
maža laiko. Girdėjosi linkė
jimų, kad ši paskaita būtų 
panaudojama ir ateityje.

Rep.

I Melish tebesimeldč 
; savo bažnyčioje

parinko Hecht - Lan-
Marty,”

Gamintojus ir vy-

Neangliškosios spaudos 
ratelis rinko filmą

New Yorke išeinančių ne- 
angliškųjų laikraščių Filmu 
Kritikų ratelis — Film Critics 
Circle Įvykdė 15-ąji metinį 
rinkimą geriausio filmo.

Pasėkos btivo iškilmingai 
paskelbtos radijo programoje 
iš miestinės stoties WNYC. 
Mrs. Eleanor Roosevelt, velio
nio prezidento našlė, buvo 
viešnia kalbėtoja.

Geria irs i u o j u a m e r i k i n ės
kompanijos filmų 1955 metų 
Ratelis
caster gamintą 
United Artists skleidžiamą po 
teatrus, 
liausią rolę vaidinusį aktorių
Ernest Borgnine, taipgi direk
torių Delbert Mann ir filmui 
veikalo rašytoją Paddy Cha- 
yefsky paskaitė geriausiais to 
darbo srityse.

Iš neamerikinių kompanijų 
filmų Raitelis geniausiuoju 
paskaitė Vittoij’O De Sicca’s 
filmą “Umberto D,” o iš an
gliškųjų — “The Prisoner.” 

Anna Magnani pagerbta 
kaip geriausia -tų metų akto
rė už rolę filme “The Rose 
Tattoo.’’ Jos atsiųstą padėkos 
telegramą perskaitė Ratelio 
Įkūrėjas ir per 15 metų jo vir
šininkas Sigmund Gottlober.

Programoje, dalyvavo ir ke
li kiti ratelio viršininkai, tar
pe jų žydų dienraščio ‘‘Daily 
Journal’’ redaktorius Dr. Na
than Swerdlin, vilnietis, Ra
telio prezidentas.

Balsavime dalyvavo filmų 
kritikai iš 26 Didžiajame New 
Yorke leidžiamų neangliškųjų 
dienraščių ir 43 savaitraščių, 
leidžiamų 19-oje skirtingų 
kalbų.

Kov'ojantis už taiką protes
tantiškų episkopalų kunigas 
Melish praėjusį sekmadienį 
vis dar tebesimeldė savo baž
nyčioje nežiūrint aukštosios 
dvasiškuos • prieš1 jį smurto. 
O jo pamaldų ir pamokslo 
klausėsi virš 500 žmonių.

Savaite anksčiau, vyskupas 
De Wolfe buvo atsivedęs būrį 
savo pasekėjų (iš kitų para
pijų, o gal ir visai pašalinių). 
Jie1 išlupinėjo durų užraktus 
ii’ id estė savus. Vyskupas 
Įvesdino kitą kunigą.

Pasirodo, kad teismas ne
pripažino to smurto. Mat, 
abiejų pusių advokatai prie 
teisėjo buvo sutikę, kad jo
kių pakaitų nevykdys ir baž
nyčioje pasilieka, kaip buvęs, 
Melishas iki teismas . išspręs, 
ar vyskupas teisėtai jį. šalina. 
Vyskupas nusprendė nelaukti 
teismo, sulaužė savo pažadą, 
smurtu įvesdino kitą kunigą. 
Tad vyriausias teismas Brook- 
lyne atsisakė pripažinti taip 
Įvesdintąjį kunigą teisėtu, pa
liko tos parapijos žmonių pa
sirinktąjį Melishą vykdyti pa
maldas.

Reakciniai dvasiškiai Meli
shą puola už tai, kad jis yra 
ne kartą aiškiai pasisakęs už 
išsaugojimą taikos per Ameri
kos taikų sugyvenimą su Ta
rytų Sąjunga, taipgi už gyni
mą civilinių teisių rnūsų, ■ša
lyje. J

New. Yorko trafiko teisine 
veiteris Mėli nuteistas 6'0 
dienų kalėti už neatsiliepimą 
dėl 9 trafiko tikietų.

■—7

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIM($NA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barber!*

4 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Kovo (March) 14, 1956

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**oc* 

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

Viena galerija 
traukia teisman kitą

Viena seniausių New Yor
ko meno galerijų, Knoedler, 
traukia teisman, kitą gąleriją, 
kuri tokia pat sena ir žino
ma: Wildensteino. Knoedler 
sako, kad Wildensteino gale
rija samdė ekspertus, kurie 
klausėsi Knoedlerio telefoni
nių ..pasikalbėjimų. Kaip tik 
jie išgirsdavo, kad ana galeri
ja turi kokią nors galimybę 
pirkti vertingą paveikslą, tai 
Wildensteino agentai nusisku
bindavo, užbėgdavo kitai ga
lerijai už akių.

; Knoedler sako, kad tokiu 
būdu prarado šimtus tūkstan
čių dolerių, ir prašo teismo 
priteisti bent pusę milijono 
kompensacijos.

Muzikos kritikai šaltai 
priėmė Vyt. Bacevičių

Lietuvio pianisto Vytauto 
Bacevičiaus rečitalis buvo duo
tas praeitą sekmadienį Car
negie salėje. Vietinių laik
raščių muzikos kritikai tą 
koncertą vertino šaltokai, su 
rezervacijomis, be didelio 
peikimo, bet ir be gyrimo.

Pranešimas
DETROIT, MICH, 

rodomos labai įspūdingos

šeštadienio vakare Italijos 
pre zi d entas G ron ch i su gri žo 
iš Kanados New Yorkan. Jis 
čia praleis keturias dienas, 
išskris trečiadienio popieti. 
Tai bus jo oficialus apsilan
kymas Amerikos didmiestyje, 
nors jis buvo čia “neoficialiai” 
sustojęs trumpam laikui pa
kelyje iš Washingtono i Ka
nadą.

šeštadienio vakare Gronchi 
ir Italijos užsienio ministras 
Martino aplankė Mctropolita- 
no operą, o po to dalyvavo 
operos mėgėjų suruoštame 
bankete. Sekmadienį jis da
lyvavo mišiose St. Patriko ka
tedroje ir paskui pietavo su 
kardinolu Spellmąnir. Popiet 
jis buvo pavėžintas pasižval
gyti po miestą, dalyvavo Fil
harmonijos - simfonijos orkes
tro koncerte Carnegie salėje, 
ir buvo klausinėtas CBS te
levizijos programoje “Face 
the Nation.’’ Vakare jis da
lyvavo pietuose, kuriuos jam 
surengė New Yorko itališkos 
organizacijos.

Pirmadienį Gronchi dalyva
vo tradiciniame parade link 
miesto rotušės, kur ji priėmė 
majoras Wagneris. Tą pačią 
dieną jis tikėjosi matytis su 
gubernatorium. Harrimanu ir 
Jungtinių Tautų 
sekretorium.
jo] du.

Didžiausią 
jis praleido
Įdomybes New Yorke ir apy
linkėje.

generaliniu
D ag Hammarsk-

antradienio dalį
apžiūrinėdamas

fil-Bus
mos. Dainų Vainikas ir Sudrumsta 
Širdis. Rengia L.D.S. 21 Kuopa, 
įvyks sekmadienį, kovo-March 18 
d., Draugijų Svetainėje, 4097 Porter 
St. Rodis George Klimas. Pradžia 
6:30 vai. vakare. įžanga 75c. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komisija

r (50-52)

Brooldyno Moterims
Moterų Klubo 

rinkimas įvyks 
dienio vakarą, 
Auditorijoje.

svarbus susi- 
šio ketvirta- 
kovo 15-ą,

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė—Virėja, Larch- 
Paprasti 

namai. Reikalaujame patyrimo. My
linti vaikus amžiaus 6 ir 9. Visi 
įtaisymai. Guolis vietoje, nuosava
me kambaryje. TE. 4-0878.

(48-50)

Raudonajam Kryžiui 
stoka išteklią

N.oiw Yorko Raudonojo Kry
žiaus, skyrius sako, kad šiais mont (Westchester Co.), 
metais labiau negu praeityje, 
stok uo ja pinigų. Esą, labai 
daug išleista praeitą vasarą 
potvynio nukentėjusioms pa
dėti. Ir štai praeitą savaitę, 
sako Raudonasis Kryžius, vėl 
reikėjo gelbėti žmones, kurie 
nukentėjo nuo naujų potvy
nių, šiuo kartu Rytinėje Penn- 
sylvanijoje ir vakarinėje New 
Yorko dalyje*.

N. Y. skyrius pasistatė tiks
lu surinkti per dabar vedamą 
kampaniją bent $6,400,000. 
Nurodoma, kad artinasi pa
vasaris, metų laikas, kuomet 
atsitinka daugiausia potvynių, 
audrų ir kitokių gamtos ne
laimių, kas reiškia, jog Rau
donasis Kryžius turi daugiau
sia darbo.

Narni; darbininkė—virėja. Lengvas 
valymas, lengvas skalbimas. Nuo
savas kambarys ir vonia. Gera al
ga. Gera įeiga kooperatyvei ir pa
tikimai darbininkei. Šaukite:

CE. 9-4159
(48-50)

SLAUGĖS
OPERAVIMO RŪME 

LAWRENCE GENERAL 
HOSPITAL

o.

vei naują ikaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

BUSINESS OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING STORE
(Savininkas išvyksta Europon) 

Puikiausia vieta — Grand Concorse, 
arti Alexander’s. Siuvėjo įeigos ma
žiausia $80 į savaitę. Kaina $1,500. 
Šaukite savininką: FO. 7-8114.

(47-50)

GROCERY—DELICATESSEN

Parduoda savininkas. . Ideališkas 
dėl poros. įsisteigęs per 30 metų. 
Du dideli kambariai iš užpakalio. 
Geros įeigos. Prieinama kaina.

Šaukite CA. 8-5180
(48-50)

Gas Station, Brooklyne. Parduoda 
savininkas. Patyręs vyras, turin
tis 2 darb., gali padaryti $200 j sa
vaitę. Randa tiktai $240 į mėnesį. 
Nupigintai: raktas, tavoras ir vis
kas tiktai $4,800. Šaukite Chick 
Gordon, Sav. MA. 4-9477.

(49-52)

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 Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Šia 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 gra žią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi/ kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

R. slaugės tuoj reikalingos. Ge
ros darbo sąlygos; 40 vai. savaitė, 
viršlaikiai; daugiau algos prie 3 iki 
11 ir 11 iki 7 pakaitų. Ligoje pa
šalpa ir apmokamos atostogos, 8 
apmokamos šventės. • Blue Cross 
apdrauda, jeigu norėsite, ir Sočia) 
Security. Kreipkitės asmeniškai ar- 
ba skambirikite: Lawrence, Mass., 
7167, tarpe 7-8 P. M. Klauskite— 
Director or Assistant Direetor of 
Nursing Service.

(49-51)

Physical Therapist. Štabinis dar
bas. Crotchcd Mountain gydymo 
centras vaikams. Puikūs įtaisymai^ 
Vieta dėl 35. Mt. Monadnock apy
linkėje, N. H., 70 m. nuo Bostono. 
Tąipgi reikia reg. slaugių, prie 2 
štabinių darbų. Visi nauji moderni
niai pastatai. Dėl pasimatymo ra
šykite: HELEN G. CATHERN, Per- ' 
šonai Director, Crotehed Mountain, 
Greenfield, N. H.

REAL ESTATE

BAYSIDE. 3 aukštų namas. Pui
kioje vietoje, arti Long Island ge
ležinkelio ir 4 buso sustojimai. 2 
krautuvės, 1 ofisas, 1 apartmentas. 
Taipgi 80 x 100 plotas, profesiona
lui arba lengvai dirbtuvei, šaukite

George Momberger, BA. 9-0557
• (48-51)

Hempstead. Tarptautinėj kaimy
nystėj. Cape Cod. 80x100. Mū-^ 
rims. Prijungtas garadžius. 4 mieg-

Apda- 
storms. 
vonios, 

su nuo-

rūmiai, ištaisytas skiepas, 
lytas . patio. Aluminum 
Sprinkler. Dvi ištaisytos 
Rokuojama $25,000,. $17,000 
stoliu. IV. 1-8730.

((48-54)

FLORAL PARK, English Tudor 
mūrinis, 6 rūmų, 2 maudynės, garu 
šildomas, ištaisytas skiepas, porčiai, 
W-W cpt. walk. Arti krautuvių, 
transportacijos, mokyklų. $17,990. 
34-24 258th St. , FI. 7-5680.

(47-50)

East Meadow, viduryje L. I., namų 
statytojas nupigintai parduoda 2 li
kusius namus — MOOREHAVEN 
HOMES — $18,500. Puikiausi Co y 
lonial splits-mūriniai ir šingelių 
konstrukcijos, 7 rūmų, 1 Vz maudy
nės, prijungtas garadžius, geležim 
aptvertas, balkonas, 300 pėdų žaidi
mui rūmas. Kelrodis: Northern 
State P’kway iki Exit 32 (Post 
Avė.), South ant East Ave., į Front 
St., čia po kairei į Jeffrey St. ir po 
dešinei. lYz bl. iki namų. Tol. 
IV. 6-69721. ?

(49-52)

Krautuvės išnuomojimui. Plainview, 
L. I. Naujos krautuvės. Tiktai toje 
apylinkėje. Vietos dėl 3,500 auto
mobilių. Plotai tiktai 1 bl. nuo kino. 
Maždaug apie 20,000 namų arti pir- 
kimo distrikto. Ideališka dėl Deli- ' 
catessen, pirmos klasės vieta garan
tuota. , Vieta ant Northside, nuo 
Woodbury Rd., 150 ft. west of 
South Oyster Bay Rd. Vincent A. 
Lyon, statytojas. Tel. Wells 1-9405. 
Vak. GE. 4-1568. Kelrodis—North
ern State P’way, E. Bronx iki Exit 
36. Tada į pietus (į dešinę) VA 
m. iki pirmų trafiko šviesų (Wood
bury Rd.), ir j dešinę pusę bl.

(49-55)

Pejham Hts. Parduoda sav. 2 šeimų 
stucco. Kiekvienas apt. tūri 8 kam
barius; 2 vonias ir didelius korido
rius; taipgi 4 miegrūmiai ir 2 vo
nios ant 3-čių lubų. Šv. Katrinos 
parap. apylinkėje. Gerai apgyventa ., 
ir pačiame centre. $40,000. Sav* 
PE. 8-2960.

(49-50)

Mt Vęrnon. Turiu išvykti Euro
pon, tad parduodu puikų mūrini 
Stucco Colonial stiliaus namą. 4 
miegrumiai, 2^ vonios; salionas^ 
sakitymui rūmas, valgymui ir pus
ryčiams rūmai. Nauja virtuvė, ir 
kiti kambariai. Arti New Haven 
geležinkelio stoties, mokyklos, baž
nyčios ir pirkimo centro. 
$24,500, bet ir galite duoti 
mą. Mount Vernon 4-0008.

Norime 
pasiūly-

(50-53)

Scenos teatruose tarp naujų 
veikalų randasi “Private Life 
of Master Race,” veikalas, 
kurį parašė pažangus vokie
čių rašytojas Brechtas. Vei
kalas -rodomas Open Stage 
teatre, 15 Second Ave.




