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Viskas paaiškės

Rašo R. Mizara

Tie patys laikraščiai, kurie 
neseniai skelbė, būk Tiflise esą 
Įvykę sukilimų dėl to, kad J- 
Stalino veikla yra kritiškai 
Įvertinama, dabar pripažįsta, 
kad jokių sukilimų ten nebuvo.

Sukilimus pagimdė patys ko
mercinės spaudos bendradar
biai, kuriems rūpi rašyti ne 
tai, kaip ir kas yra, o kaip jie 
norėtu kad būtu .’* l

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komitetas tuo
jau po Stalino mirties, nutarė 
kritiškai peržvelgti praeities 
partinės ir vyriausybinės vado
vybių veiklą už praėjusius 20 
metų.

Surasta, jog buvo padaryta 
klaidų — tam tikru laiku di
delių klaidu.

O kadangi per ilgą laiką vy
riausybės ir partijos priešaky
je stovėjo Stalinas, kuris pats 
vienas dažnai sprendė kai ku
riuos didelius klausimus, tai, 
aišku, kad dėl tų klaidų pa
darymo jis buvo atsakomin- 
gas.

Centro Komitetas suranda: 
jcigui būtų buvusi kolektyvinė 
vadovybė, jei nebūtų buvę pa
sitikėta vienu asmeniu, tai kai 
kurios tų klaidų būtų išveng
ta ! j

štai, kodėl šiandien taip aš
triai pasisakoma prieš asme
nybės kultą, prieš vieno 
mens, nežiūrint, koks jis 
būtų gabus, vadovybę!

as-
be-

Tarybų Sąjungoje nūnai 
vyksta tūkątančiai mitingų— 
darbininkų, tarnautojų, ko- 
lektyviečių mitingų. Juose at
virai dėstomi Stalino nuopel
nai ir klaidos, — praktinės ir 
teoretinės klaidos.

Juose pabrėžiama, kad nie
kad ateityje nebus toleruoja
mas asmenybės kultas, vieno 
žmogaus garbinimo kultas, 
pries vieną asmenį nusilenki
mo kultas.

Partijoje ir valdžioje priva
lo būti kolektyvinė, demokra
tinė vadovybė.

Šis žygis, šis posūkis, jei 
taip galima išsireikšti, turi 
milžiniškos reikšmės ne tik 
Tarybų Sąjungos tautoms, o 
ii viso pasaulio žmonėms, 
marksistams ir ne marksis
tams. „

Amerikos marksistai, be 
abejojimo, iš viso to gaus ne
mažiau pamokų, kaip ir kitų1 
šalių darbo žmonės.

Visa tai marksistams padės 
susiartinti su visa pažangesne 
visuomene kovai dėl bendrų 
liaudies interesų apgynimo.

X Naujienų redaktorius, kei
kęs, niekinęs Staliną ir visus 
komunistus per arti 40 metų, 
mano, kad jis dabar esąs did
vyris. Gerai, kai žmogus ga
li šitaip pasitenkinti.

Bet jis daro kitą didžiulę 
klaidą, sakydamas, būk “Bim
ba, Mizara, Andrulis, Prūsei- 
ka ir kiti... tylėjo ir laukė, 

s kad galutinai paaiškėtų, kur 
v ■ vėjas pučia. ..”

P. Grigaičiui galima tiek 
X pasakyti: Niekas iš mūsų ne- 

J laukė paaiškėjimo, kur vėjas 
pučia; mes laukiame daugiau

Molotovas, Žukovas 
irgi vyks Anglijost

Apsilankymo metu bus praves 
svarbūs diplomatiniai tarimai
Londonas. — Čia sužino

ta, kad kartu su Chruščio
vu ir Bulganinu į Britaniją 
atvyks bent trys kiti svar
būs TSRS vadai: Moloto
vas, Žukovas ir Mikojanas. 
Kai kurie brRu laikraščiai 
pabrėžia, kad Žukovas yra 
asmeniškas maršalo Mont
gomery, panašiai kaip Ei- 
senhowerio, draugas.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad tarybinių 
vadų apsilankymas Brita
nijoje bus ne tik ceremoni- 
jalis, kaip tai originališkai 
buvo planuota. Sakoma, 
kad pats Edenas informavo 
tarybinius vadus, kad jis 
pageidauja laikyti diplo
matinius pasitarimus su 
Sovietų valdžios galvomis, 
vietoje pasitenkinai ceremo- 
nijaliu svečių priėmimu ir

Mikojanas
Pakistane

Alabamos rasistai 
nuteisė negrą king

Paskutiniai
pranešimai

j Karači - čia atvyk° a. [Nuteistas 386 dienom kalėjime; 
-Mikojanas, tarybų Sąjun-iĮ gos vice-premjeras h-Auk-Į ;įs apeliuoja, kol kas laisvoje i šciausios darybos prezidiu- i J i J •' J

i mo narys. Jis atvyko kaip 
į Pakistano valdžios .. svečias 
i ir tarsis su pakistaniečiais 
Į platesnių prekybinių san
tykių reikalu.

Kaip tai galima buvo 
laukti, laikraštininkai jo 
pirmiausia klausė apie Sta- 

į lino kritiką. Mikojanas at- 
I sakė, kad jis nieko stebeti- 

minis- Į no toje kritikoje nemato, 
tras Malenkovas tuo tarpu Į kad tai ne vien kritika, bet 
vieši Britanijoje. Jis aplan- i savikritika, visų vadų per- 
kė dar kelis fabrikus Cent-1 vertinimas.
ralinėje Anglijoje, kur kai-1 Mikojanas sakė, kad ne- 
bėjosi su darbininkais ir > teisingi paskleisti gandai, 
direktoriais. jog riaušės vyko Stalino

---------- | gimtinėje Gruzijoje ir jo, 
San Juan. — Puerto Rico Mikojano, 

gubernatorius L. M. Marin mėnijoje.
kalbės ILGWU (siuvėjų) 
suvažiavime, kuris įvyks 
gegužės 10 d. Atlantic City,

jų vaišinimu.
Premjeras Bulganinas ir 

kiti tarybiniai vadai su tuo 
sutiko.

Atrodo, kad tarybinė de-i
legacija įBritanijoje bus' 
beveik ta pati ir tokios pat I 
svarbos, kokia buvo Žene-! 
vos konferencijoje.

Elektros jėgainių

gimtinėje Ar-

Italijos socialistam nepatinka 
aštrus J. Stalino kritikavimas

Koma. — Italijos socialis
tų organas “Avanti” at
spausdino vedamą straips
nį, kuriame smerkia aš
trią kritika, kuri dabar ke- 
liama Tarybų Sąjungoje 
prieš kai kuriuos Stalino 
darbus ir 4eorijas. “Avan
ti” yra kairiųjų socialistų 
organas, laikraštis parti
jos, kuriai vadovauja Ne- 
nni. Ta partija palaiko 
bendro fronto akcijos su
tartį su komunistais.

“Avanti” sako, kad kri
tika prieš Staliną perdė
ta.

Nenni neseniai lankėsi

Belgradas. — Jugoslavi
jos komunistų laikraštis 
“Borba” sako, kad įvykiai 
Sovietuose perdedami ir iš
kraipomi Vakaruose. Pati 
“Borba” taip apibūdina pa
dėtį: Po Lenino mirties 
Stalino eroje revoliucija bu- 

' ‘ * vra vo žymiai iškraipyta,- bet
Stalino vardo pryzo laimė-1 ne nustelbta, pažanga ėjo 
to jas.

Tuo tarpu Italijos par
lamento komunistinės frak
cijos deputatai laikė mi
tingą, kuriame partijos 
vadai aiškino apie XX So
vietų Sąjungos Komunistų 
partijos' suvažiavimo nuta
rimus. Tame mitinge, sa
ko spaudos pranešimai, 
vyko karštos diskusijos.

Tarybų Sąjungoje. Jis j

San Francisco. — čia 
vyko Estes Kefauver.

Konservatorių laikraščiai i J. Dulles įerzino dar vieną 
įžeidinėjo svečią Serovą 
Londonas. — Kai kurie 

britų torių laikraščiai at
spausdino straipsnius, ku
riuose puola atvykusį Tary
bų Sąjungos saugumo tar
nybos viršininką generolą 
Serovą. Serovas atvyko 
Britanijon pačių britų Scot
land Yard kviestas, kad pa
dėti užtikrinti saugumą 
Chruščiovui ir Bulganinui, 
kurie atvyks vėliau.

Konservatorių laikraštis 
“Daily Mail” Serovą vadi
na “chuliganu” ir 't. t.
' Bet Serovas sakė, kad 

“kaip kurie laikraščiai, tai 
dar ne Britanija.”
kpnkretiškesniy ir patikimų 
žinių, faktų. Kai juos gausi
me, paduosime mūsų skaity
tojams.

Netiesą P. Grigaitis rašo, 
sakydamas, būk mūsų laikraš
tis nepraneša “savo skaityto
jams, kokių sunkių kaltinimų 
iškėlė premjero pavaduoto
jas A. Mikojanas prieš miru
sįjį Rusijos diktatorių.”

A. Mikojano kalba, lie
čianti Staliną, jau surinkta ir 
neužilgo bus išspausdinta mū
sų laikrašty!

valdžią: šiuo kartu olandą
Washingtonas. — Olan

dijos ambasadorius Jan H. 
van Roijen lankėsi Valsty
bės departmente ir išreiškė 
protestą prieš pareiškimus, 
kuriuos sekretorius Dulles 

i padarė Indonezijoje. Mat. 
bandydamas prisigerinti 
indonezams, Dulles pasakė 
kai kuriuos nepalankius da
lykus apie olandus, kurie 
anksčiau Indoneziją valdė.

Hagoje Olandijos užsie
nio reikalu ministras Luns 
parlamente sakė, kad O- 
landijos valdžia yra “nuste
busi ir sukrėsta.”
. Sakoma, kad Valstybės 
departmentas dabar pri
rengia atsakymą olandams., 
kuriame bus bandyta išaiš
kinti, kad Dulles nieko 
anti-olandiško Indonezijo
je nepasakė.

Kopenhaga. — šeštadienį 
visoje Danijoje prasidės 
spaustuvių darbininkų 
streikas. Užsidarys daugu
ma laikraščių ir žurnalų. 
Tik socialdemokratų ir ko
munistų leidiniai bus spaus
dinami.

pirmyn. Dabar iškraipymai 
taisomi. “Borba” sako, kad 

! Tarybų Sąjunga sustiprės 
nuo vykstančios savikriti- 
kos.

Staiga mirė 
gen. Lonardi
Buenos Aires. — Čia stai

ga nuo kraujo paplūdimo 
smegenyse mirė generolas 
E. Lonardi, buvęs preziden
tas. Lonardi 
prezidentu 'tuoj 
nuvertimo.

Lonardi buvo
tyvus katalikas ir jis save 
dažnai vadindavo “Kris
taus ir santvarkos karei
viu 
us

buvo tapęs 
po Perono

konserva-

Montgomery, Ala. — Gir-1 ganizavimą yra konstituci- 
cuit teisėjas E. W. Carter į nis. 
nuteisė 386 dienom kalėji
me arba $1,000 pinigine 
bausme negrą pastorių Dr. 
Martin Luther King Jr. Jis, 
kartu su 89 kitais negrais, 
veikėjais kaltinamas boiko
to prieš autobusus vadova
vime.

Kunigas King jau pada
vė apeliaciją į aukštesnes 
teismo instancijas. Jis kol 
kas randasi laisvėje, paleis
tas po $1,000 užstatu.

Teisėjas Carter tuo tarpu 
neteis kitų negrų veikėjų. 
Jų bylos bus atnaujintos, 
kai Aukščiausias teismas 
nuspręs Kingo byloje, tai 
yra, kuomet išneš sprendi
mą, ar Alabamos senas į- 
statymas prieš boikotų or-

Boikotas bus tęsiamas
Nors King nuteistas, bet 

boikotas tęsiasi. Apie 50,- 
000 Montgomery negrų, ku
rie atsisako važinėti mies
to kompanijos autobusais 
dėl segregacijos ir blogo 
traktavimo, nutarė boiko
tą tęsti. Eilė negrų vadų 
pareiškė.

“Apie boikoto pabaigą 
nei kalbos negali būti. Ne
bus galo be mūsų laimėji
mo.”

Pats kunigas King pa
reiškė spaudos atstovams:

“Negrų pilnas išsilaisvi
nimas Pietuose prasidės 
kaip tik čia, Alabamoje, 
vergovininkų Konfederaci
jos lopšyje.”

Tunisijos nacionalistai pravedė 
demonstracijų prieš Bourguihą
Tunisas. — Iš Prancūzi

jos į Tunisiją sugrįžo Habib 
Bourguiba, buvęs naciona
listų vadas, kuris dabar 
sutinka bendradarbiauti 
su francūzais ir susitarė su 
jais, kad Tunisiją taptų ne
va nepriklausoma, bet fak- 
tinai liktų po francūzų kon
trole. Nacionalistams, ku
rie reikalauja pilnos nepri
klausomybės, dabar vado
vauja Salah ben Jusef, ku
ris gyvena tremtyje Egip
te.

Apie 3,000 nacionalistų 
maršavo miesto centro gat
vėmis. Jie nešė Alžyro ir

Maroko nacionalistinių su
kilėlių, lygiai kaip pačios 
Tunisijos, vėliavas.

Francūzų ir pačių tuni
siečių (Bourguibos sekėjų) 
policija puolė demonstruo
jančius nacionalistus ir 
juos išvaikė.

Pietinėje Tunisijos dalyje 
tuo tarpu vyksta kovos 
tarp ginkluotų nacionalis
tu ir francūzų. Prancūzai 
teigia, kad jie paskutinė
mis dienomis užmušė 70 

.nacionalistinių partizanų 
ir sužeidė 50. Esą, jie patys 
prarado tik 3 karius.

Pittsburghas. — Trans
porto darbininkų unija 
(TWU) nubarė iššaukti 
streiką Pennsylvanijos ge
ležinkelyje kovo 29 d., jei
gu kompanija atsisakys pa
laikyti 2,500, kuriuos ren
giasi išmesti iš darbo.

New Haven, Conn.—Ju
ry, kuri teisia po Smitho 
aktu apkaltintus Connecti- 
cuto pažangiečių vadus, 
svarstymą pradėsianti šeš
tadienį. Yale teisių mokyk
los profesorius Thomas I. 
Emerson reikalavo, kad vi
sa byla būtų išmesta, ka
dangi prieš apkaltintus nė
ra aiškių įrodymų.

Pittsburghas. — Sharone 
ir Greenville Westinghouse 
darbininkai atsisako grįžti 
darban, kad priversti kom
paniją atgal priimti 9 uni- 
jistus, kurie pašalinti 
už pikietavimo vadovavimą. 
Abiejų miestelių fabrikuo
se apie 6,000 darbininkų 
liekasi streike.

Londonas. Stassenas J. 
Tautų nusiginklavimo sub- 
komisijoje įnešė pasiūlymą,. • 
kad Amerika ir Tarybų Są
jungą sumažintų savo kari-' 
nių jėgų skaičių iki 2,500,- 
000 kiekviena. Ameriką 
dabar turinti aipe 3,000,000 
kariu. Sovietai — apie 4,- 
000,000. Amerikos gyven
tojų skaičius vra apie 160,- 
000,000, Tarybų Sąjungos 
— apie 200 milijonų.

Washings nas. — Balta
jame name susirinko kon
gresiniai vadai, kurie iš
klausė sekretoriaus Dulleso 
pranešimą apie pasaulinę

Kipro gubernatorius Harding 
nepasitiki graikais tarnais
Nicosia. — Britų genera

linis gubernatorius Kipre 
maršalas Hardingas nepa-

viu. Po Perono nuvertimo sįtiki savo graikiškais pa
lis prezidentavo, trumpą tarnautojais. Iš jo rūmų 
laiką,, nes nenorėjo , pakan- staiga išmestas visas grai-
karnai greitai atsikratyti 
neronistinių elementų vai-

R h e e leidosi 
‘priprašomas’

Seoulas. — Diktatorius 
Rhee, kuris neseniai kate
goriškai sakė, kad jis ne
kandidatuos 'trečiu kartu 
į prezidentus, jau paskelbė, 
kad jis sutinka kandidatuo
ti. Esą, “tauta jo prašo,” o 
jai jis negalįs sakyti “ne.” %

Bet Korėjoje visi žino, 
kad tai pats Rhee ir jo pa
kalikai rengė'mintingus ir 
demonstracijas už tai, kad 
jis vėl kandidatuotų. Kitais 
žodžiais, senis diktatorius 
(jis jau turi 83 metus am
žiaus) “leidosi priprašo
mas”. po to, kaip pats su
rengė tą “prašymo” kam
paniją.

jo rūmų

kiškas personalas, prade
dant nuo raštininkų ir ver
tėjų ir baigiant virėjais bei 
durų atidarinėtojais.

Hardingas bijo graikų 
tarnų, nes aną dieną jo lo
voje, ^arp matracų, buvo 
rasta bomba, kuri lengvai 
jį galėjo užmušti. Jo laimė, 
kad ji nesprogo jam dar 
miegant.

Hardingas yra įsitikinęs, 
kad tą bombą padėjo vienas 
jo graiku patarnautojų, 
nes pašaliniams labai sun
ku įsigauti į jo butą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eis.enhoweris pa
siuntė sveikinimus Pakista
no prezidentui Mirzai sąry
šyje su Pakistano tapimu 
respublika.

Ammanas. — Jordano 
valdžia parduoda iš varžy
tinių rūmus, kuriuose gy
veno britų generolas Glubb 
“Paša.”

Britai sako, kad 200 Egipto 
karininku lavinas Lenkijoje

Londonas. — Britanijos 
valdžia sakosi gavusi žinių 
per savo žvalgybos agentus, 
kad apie 200 Egipto kari
ninkų ir puskarininkių la
vinami Lenkijoje. Tie e- 
giptiečių kariškiai esą Gdy- 
nijos uoste, kur lenkų ir 
tarybiniai specialistai juos 
lavina radaro vartojime, 
artilerijoje, tankų moksle 
ir t. L

Egipto valdžia atsisakė į 
apie tuos gandus komen 
tuoti.

Chicago. — Stevensonas 
įsimetė į priešrinkiminę 
kampaniją Illinois valstijo
je. Stevensonas turi vllities 
sumušti Kefauveri bent Illi
nois pirminiuose rinkimuo
se, kadangi jis yra buvęs 
III. gubernatoriumi ir ten 
geriausiai žinomas.

Londonas. — Kelios mi
nutės po to, kaip didelis
sprausminis tarybinis or- tugalija 
laivis, kuriuo atskrido Se
rovas, nusileido aerodrome, 
britų žvalgybinis orlaivis 
žemai ir pamažu perskrido 
— ir fotografavo tarybinį 
orlaivi, 

v

Paryžius. — Premjeras 
Mollet išreiškė savo pasi
tenkinimą, kad Amerika 
dabar pritarianti Francū- 
zijos tikslams Alžyre ir 
Maroke.

16 naujų vėliavų jau 
plevėsuoja prie J. T.
Jungtinės Tautos. — Prie 

Jungtinių Tautų jau suple
vėsavo vėliavos 16-os nau
jai priimtų valstybių. Jos 
yra: Albanija, Austrija, 
Bulgarija, Combodija, Cei- 
lonas, Suomija, Vengrija, 
Airija, Italija, Jordanas, 
Laos, Libija, Nepalas, Por- 

,, Rumunija ir Is
panija.

Dar dvi šalys laukia priė
mimo: Mongolija ir Japoni
ja. Jau nutarta priimti, bet 
priėmimas dar nepatvirtin
tas, Sudaną. Taipgi galima 
laukti, kad dar du arabiš
ki kraštai, Tunisiją ir Ma
rokas, prašys priėmimo, kai 
taps nepriklausomais.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

ORAS NEW YORKE
Yra galimybe, kad vėl 

snigs, bet jeigu ne, tai bus 
lietaus.
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Savo literatūrinę veiklą Ba
lys Sruoga pradėjo ankstyvo
je jaunystėje. 1912-13 metais 
periodinėje spaudoje ėmė ro-

teatro istoriją ir kitas disci
plinas. Be daugybės straips
nių ir režencijų paminėtinos 
jo monografijos “Lietuvių, te
atras Peterburge/’ “Vaičiūno 
dramaturgija/’ “Dainų poeti
kos etiudai.” Nors šie veika
lai parašyti iš idealistinės 
estetikos pozicijų, jie ir da
bar turi tam tikrą pažintinę 
reikšmę.
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GERAI ATSAKYTA
KAIP JAU ŽINOMA. sekama mėnesį Didžiąją Brita

niją aplankys Bulganinas ir Chruščiovas. Tai bus kas 
nors nepaprasto, kas nors naujo, iki šiol negirdėto ir ne
regėto.

Chruščiovas ir Bulganinas yra vyriausieji Tarybų Są
jungos pareigūnai — vienas pirmasis Komunistų partijos 
sekretorius, kitas — premjeras.

Jiedu tarsis su Didžiosios Britanijos vyriausybe, su 
Edenu ir net su karaliene Elzbieta, apie santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos sušvelninimą. 
Reikia manyti, kad šis Chruščiovo ir Bulganino vizitas 
didžiai pasitarnaus taikos reikalui.' Taipgi reikia ma
nyti, kad šis jų vizitas, netiesioginiai, pasitarnaus ir 
santykm tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos sušvelni
nimui. Galimas daiktas, kad po to šitįedu energingi ta
rybiniai pareigūnai bus pakviesti ir į mūsų šalį.

Bet ne apie tai mes čia dabar norime kalbėti. Svarbu 
priminti tai, kad ir Anglijoj yra nemaža aršių socialisti
nio pasaulio priešų. Jiems rūpi daryti visa, kad būtų 
juo blogesni santykiai tarp kaptalistinio ir socialistinio 
pasaulių.

Tie elementai daro visa, kad kaip nors sutrukdyti 
Chruščiovo ir Bulganino vizitą. Andai jie iškėlė Edenui 
tokį klausimą: Kiek gi šis Chruščiovo ir Bulganino vizi
tas Anglijai kaštuos? Pagalvojęs, Edenas atsakė: Ma
žiau kaip vieną hydrogeninės bombos milijoninę dalelę...

Tai buvo geras atsakymas, gilus ir apgalvotas.

PAGERĖS santykiai
AMERIKINIU dvasiįvnkų — protestantų — delega

cija Tarybų Sąjungoje baigė savo vizitą ir neužilgo su
grįš namo.

Prieš apleisdama Maskvą, delegacija pareiškė, kad 
ii, grįžusi, bandys palaikyti artimesnius ryšius su Tary
bų Sąjungos dvasininkija — su rusų stačiatikiais, su 
baptistais, liuteronais ir su Armėnijos bažnyčios, atsto
vais.

Sakoma, kad ši delegacija Maskvoje tarėsi su stačia 
tikiu bažnyčios atstovais, kai kuriais klausimais buvo 
pasireiškę skirtumų, bet mažareikšmių skirtumų. Pats 
vyriausias klausimas rišo abi puses taip, kad jos ateityje 
bandys bendradarbiauti, apsikeisti žodžiu, apsikeisti li
teratūra, apsikeisti delegacijomis.

Visa tai labai gerai. Tik gaila, kad šitoje amerikinėje 
delegacijoje nebuvo katalikų bažnyčios žmonių. Jei jų 
būtų ten buvę, tai veikiausia būtų buvę galima sumegzti 
ryšius ir su tarybine katalikų bažnyčia.

Tenka manyti, jog anksčiau ar vėliau ir katalikų baž
nyčios vadovai Amerikoje pradės kitaip galvoti, realis
tiškiau galvoti.

STREIKUI baigiantis
PAGALIAU, po 157 dienų streikavimo, Westinghouse 

darbininkai, arti 50,000 jų, pradėjo grįžti į darbą. Strei
kas, vadinasi, baigiasi tų darbininkų, kurie priklauso 
International Union of Electrical Workers (AFL-CIO).

Pasiliko streiko lauke dar apie 11,000 darbininkų, pri
klausančių UE unijai (United Electrical, Radio and Ma
chine Workers, nepriklausomai unijai). Reikia manyti, 
kad neužilgo bus pasirašyta sutartis ir su šia unija, ir 
streikas bus baigtas.

Šis Westinghouse darbininkų streikas buvo vienas, iš 
ilgiausiųjų. Samdytojai dėjo didžiausių pastangii jį su
laužyti. Nesigailėjo jie, samdytojai, pinigų visokio,ms 
priemonėms, nukreiptoms prieš streikininkus, bet Vis
kas buvo perniek: streikininkai laikėsi tvirtai ir jie lai
mėjo.
> Komercinės spaudos plepalai apie tai, kad darbinin
kai, streikuodami, prarado nemažai algų, neišlaiko kri
tikos. Kas gi būtų buvę, jei darbininkai būtų sugrįžę 
darban samdytojų pateiktomis sąlygomis? Kas būtij bu
vę, jei streikas būtų pralaimėtas?! Tai būtų buvęs smū
gis ne tik Westinghouse darbininkams, o ir kitų pra
monių darbininkams. Tai būtų paskatinę samdytojus vi
sur laužyti darbininkų solidarybę, vienybę.
: Tenka pasveikinti Westinghouse darbininkus už jų 
tvirtą laikymąsi streiko metu, už streiko laimėjimą!

•lytis jo pirmieji eilėraščiai ir 
kritikos straipsniai. Šiuose sa- 

1 vo kūriniuose Sruoga reiškia* 
i si kaip realistas, kurio este- 
I lines pažiūros formavosi ru
bs ų revoliucinių demokratų po- 
I velkyje. Jo lyrikoje skamba 
Į gyvenimą teigiantieji motyvai.
B. Sruoga buvo vienas iš pir
mųjų ir geriausių Maksimo 
Gorkio “Dainos apie Audro- 
šauklį” vertėjų.

Buržuazijos viešpatavimo 
Lietuvoje metais rašytojas 
pasidavė dekadentų įtakai, o 
vėliau tampa vienu iš simbo- 

’ lizmo pradininkų lietuvių li- 
iteratūroje. 1920 m. ir 1923 
m. išeina du jo simbolistinės 

I lyrikos rinkiniai — “Saulė ir 
| smiltys” ir “Dievų takais.” 
Nors B. Sruoga juose pasi-

* reiškia kaip simbolistas, bet 
ir Šiuose rinkiniuose randame 
eilėraščių, patraukiančių ten 
reiškiamų emocijų gaivumu, 
jausmo netarpiškumu. Autai, 
tuo laikotarpiu sukurtoje po
emoje “Miestas” ryškėja ra
šytojo suvokti kapitalistinio 
miesto prieštaravimai, panie
ka miesčioniškos buities pil
kumui.

Trisdešimtaisiais metais Ba- 
i lys Sruoga atsideda drama
turgijai. Jis parašo eilę pje- 

' siu istorinėmis temomis (“Mil
žino paunksnėje/’ “Radvila 
Perkūnas” ir kitas). Jo dra- 

! mų tarpe tiek tematikos, tiek 
ir turinio požiūriu pažymėti
na pjese “Baisioji naktis,” pa
rašyta 1935 metais, vaizduo
janti 1905 m. revoliucijos 
įvykius Lietuvoje. Pjesės pa
grindą sudaro valstiečių ma- 

, siu kova prieš carizmą ir 
' dvarininkus, darbo valstiečių 
sąmoningumo augimas. Jeigu 
ankstyvesniuose B. Sruogos 
kūriniuose rašytojas savo dė
mesį sutelkia Į valstybinių 
veikėjų asmenis ir jų likimą, 
tai pagrindinis šios dramos 
herojus — liaudies masės. 
Centrinis dramos veikėjas re- 

i voliucionierius Jurgis Sk u ra
binas sviedžia į akis caro val
džią atstovaujančiam žanda
rui :

“Gal aš žūsiu.
Gal žus dar daug kitų, 

Bet liaudis pasikels
kaip vėtra,.

Nušluos kaip uodus jus 
nuo savo kūno,

Sukurs pasaulį naują— 
j laisvą, šviesų.”
i
j ši Balio Sruogos drama, nc- 
I paisant kai kurių jos prieš- 
’ taravimu įr nenuoseklumų, 
j savo realizmu, revoliuciniu 
: patosu yra vienas iš reikš
mingų lietuvių literatūros kū
rinių, skirtų 1905 m. rcvoliu-

• ei jos temai.
Tais pačiais 1935 melais 

rašytojas suburia ir įdomią 
alegorinę pasaką-pjesę “Ait
varas-teisėjas,” kandžiai iš
juokiančią daugelį buržuazi
jos gyvenimo pusių.

Kartu Balys Sruoga dirba, 
ir publicistikoje ir literatūros 
kritikoje. Daugelis jo straips- 

■ iiiu nukreipti prieš reakcinę 
buržuaziją,/ klerikalizmą ir 
fašizmą., ■ ?/ •. /?

Nuo 1924 metų prasidėjo 
Balio Sruogos pedagoginė vei
kla, trukusi beyeik iki pat jo 
mirties. Eilę metų jis dėstė 
Kauno ir Vilniaus universite
tuose rusų literatūros istoriją,

Su dideliu susidomėjimu ir 
pritarijnu stebi Balys Sruoga 
pirmosios pasaulyje socialis
tinės valstybės laimėjimus ir 
ypač TSRS pasiekimus kultū
ros srityje. Jis buvo Tarybų 
Sąjungos - Lietuvos draugys
tės draugijos narys. Su di
deliu džiaugsmu sutiko rašy
tojas Tarybų valdžios atkūri
mą Lietuvoje 1940 metais. 
Poeto pažiūros ir nuotaikos 
ypač ryškiai atsispindėjo poe- 
moje-kantatoje “Lietuvos ke
liu,” kuri buvo pirmą kartą 
atlikta Vilniaus Valstybinio 
dramos teatro atidarymo die
ną. ši kantata, kurios leit
motyvu paimta lietuvių liau
dies daina “Iš rytų šalelės* 
saulelė tekėjo,” vaizdingai, 
su didele poetine jėga pasa
koja apie istorinę lietuvių 
tautos praeitį, apie sunkins 
priespaudos ii‘ beteisiškumo 
metus, apie jos kelią į socia
lizmą. Svarbią vietą šioje ly
rinėje poemoje užima meno 
tema, meno, kurio likimą po
etas jungia su liaudies liki
mu.

Hitlerine okupacija nutrau
kė B. Sruogos kūrybinį darbą. 
1943 metais fašistai suėmė 
Balį Sruogą ir ištrėmė jį į 
Štuthofo mirties stovyklą, iš 
kurios jį 19d5 metais išvada
vo tarybiniai kariai. Dveji 
metai, raytojo praleisti hitle
rinėje stovykloje, palaužė jo 
sveikatą. Bet, grįžęs į tėvy
nę, B. Sruoga su naujomis jė
gomis pasineria į darbą. Jis 
vėl pradeda dėstyti Vilniaus 
universitete, grįžta prie kūry
binio darbo. Jau 1945 metų 
rudeni išeina dar anksčiau 
pradėta, bet dabar teužbaig- 
ta brandžiausia jo drama 
“Apyaušrio dalia.” Kaip ir 
daugumoje kitų B. Sruogos 
scenos kūrinių, veiksmas vys
tosi feodalinėje1, epochoje. Bet 
dabar rašytoją jau domina vi
sai kiti, tikrovės klausimai. 
“Apyaušrio dalioje” pavaiz
duotas 1769 metų valstiečių 
sukilimas, apėmęs gana pla
čias Lietuvos sritis. Priešta
ravimai tarp aristokratijos ir 
smulkiosios šlėktos, galingas 
valstiečių išsivadavimo judėji
mo užmojis sudaro šios istori
nės dramos turinį. Masinės 
scenos čia kupinos revoliuci
nio patoso, o vienos iš dra
mos herojų, — valstietės Da
lios Radvilaitės — tragiškas 
likimas skamba kaip sunkus 
kaltinimas feodaliniams val
dovams.

Balys Sruoga, nenuilstamas 
lietuvių folkloro tyrinėtojas ir 
subtilus jo žinovas, paruošė 
gražiausių lietuvių liaudies 
dainų ° rinkinį, kuris išvydo 
šviesą rašytojui jau mirus. 
Visą savo gyvenimą B. Sruo
ga didžiai domėjosi rusų li
teratūra. Vienas iš paskuti
nių jo darbų buvo “Sakmės 
apie Igorio žygį” vertimas.'

Ankstyva mirtis nutraukė 
vieno iš įdomiausių ir savitų 
lietuvių literatūros atstovų 
gyvenimą. Geriausieji B. Sruo
gos kūriniai įėjo i lietuvių 
(autos literatūros lobyną.

V. Zaborskaitč

Henrikas Heine
(šimtosioms mirties metinėms paminėti)
“Aš esu kardas. Aš esu liepsna” — 

taip rašė didysis vokiečių poetas Henri
kas Heinė, nuo kurio mirties šiandien 
sukanka šimtas metų. Didysis humanis
tas, aistringas kovotojas už laisvę, poe
tas pats save vadino “kareiviu kovos 
lauke už žmonijos išvadavimą” ir prašė 
ne laurų vainiką padėti ant jo karsto, o 
kardą — jo gyvenimo kovos simbolį. 
Heinė visą savo gyvenimą, visą savo ai
stringą poeziją, jos kovingą, demaskuo
jantį patosą paskyrė kovai prieš tironi
ją, prieš reakciją ir žmogaus pažemini
mą. Heinė šiandien brangus visiems, 
kas gina taikos reikalą, kas stiprina 
draugystės ryšius tarp tautų, kas kovo
ja prieš despotizmą ir vergovę. Pasau
linės Taikos Tarybos nutarimu H. Heines 
sukaktis plačiai pažymima visame pa
saulyje. Ją mini visa pažangioji žmo
nija.

Henrikas Heinė gimė 1797 metais 
Diuseldorfe prie Reino. Mokėsi Diusel
dorfo licėjuje, vėliau prieš tėvų norą 
studijuoja Bonos, Getingeno ir Berlyno 
universitetuose. 1825 metais Getingene 
Heinė baigia aukštuosius mokslus ir į- 
gyja teisės mokslų daktaro laipsnį.

Heinė gyveno ir kūrė pačiais sunkiai
siais reakcijos metais, pereito šimtmečio 
keturiasdešimtųjų metų laikotarpio aud
ringoje epochoje. Po Napoleono pralai
mėjimo Vokietija buvo suskaldyta į dau
gelį mažų valstybėlių. Kraštą tvarkė 
Sąjunginis Seimas, kuris įvedė griež
čiausią policinį režimą kovai prieš re
voliucines nuotaikas. Nežiūrint viso to, 
krašte vis labiau kildavo nepasitenkini
mo protestai. Įvyko masiniai sukilimai 
Hanovery, Leipcige, Drezdene. Tačiau 
su jais susidorojusi reakcija dar labiau 
paaštrėja.

Europa tuo metu pergyveno utopinio 
socializmo laikus. Jo idėjos sklido Pran
cūzijoje, Anglijoje, Vokietijoje. Litera
tūroje tuo metu vyravo romantinė mo
kykla, kurios atstovai vokiečių poezijoje 
stengėsi pridengti Vokietijos feodalinį 
atsilikimą gražiomis pasakomis ir sva
jonėmis apie tolimus viduramžių riterių 
laikus.
Heines pirmieji eilėraščiai pasirodo a- 

pie 1817 metus periodinėje spaudoje. 
1821 metais išeina iš spaudos pirmasis 
jo poezijos rinkinys “Eilės”. Tai eilė
raščiai dar nesubrendusio poeto, ieškan
čio savo poetinės manieros ir kelių, ta
čiau patraukia savo nuoširdumu, giliu 
žmogiškumu, dvasine šiluma.

1827 metais pasirodė jo “Giesmių 
knyga”, įamžinusi poeto vardą. Pirmą
ja “Giesmių knygos” dalį sudaro jo 1821 
mc išleistos*' “Eilės”, čia jau pavadintos 
“Jaunystės kančiomis”, antrąja — “Ly
rinis intermeco”, sukurtas 1823 m. Ja
me Heinė pasireiškia jau kaip subrendęs 
poetas. Čia pasireiškia pirmieji politi
nių Heines lyrikos motyvų pradai. Tre
čiąją dalį sudaro eilėraščių ciklas “Grį
žimas į Tėvynę”, sukurtas 1824 metais.

Beirutas. — Libane susi
darė naujas kabinetas, ku
rio priešakyje stovi premje
ras Abdulah -ai Jafi.

BUS GERAI
ATRODO, kad Bi'ooklynui bus suteikta teisė pasista

tyti savo didžiulį stadionu sportui.
Senas stadionas — Ebbets Field — buvo netikęs, nu

senęs, prie jo buVo nelengva privažiuoti, prie jo auto
mobiliais priyaziavu3>mębuv.o»kujLautoBWhUi4Paiiavkyti/

Dabar, atrodo, bus daug didesnis ir moderniškesnis 
stadionas pastatytas kitoje vietoje, kur jau viskas bus 
moderniškai įruošta. Jis taipgi bus erdvesnis.

Stadionams, sportui lėšų netenka gailėtis, nes sportas, 
jei jis sveikai yra kontroliuojlmąs, padeda jauniems' 
žmonėms būti geresniais piliečiais, atitraūkią juos nuo' 
kriminatysčių. - -a

VAIKAS IR BITELE
Kai vėjelis pievoj dvelkė, 

žolynėliai linko,
Ten bitelė saldų medų 

iš kvietkelių rinko.
Rinko medų iš dobilų

ir pievos vikucių,
Ten bėgiojo, linksmai žaidė 

ir pora vaikučių.
žaidė, krykštė du mažiukai 

ir drugelius gaudė,
Kai bitelė ramiai triūsęs — 

buz-z-z — dainelę audė.
Bet vaikučiai nežinojo, 

nekliudyt bitelei,
Nes už tai gal nukentėti

♦ jų maži piršteliai.
Nepagavę jie drugelį — 

vaikėsi bitelę:
B e t bi telė n e j uokavo — 

įgylė rankelę.
— Ai!...— suspigo viens vaikutis 

ir pirštelį spaudė, ,
Ir drugelių jiedu pievoj • 

daugiau jau negaudė!
I. Vienužis 

šioje dalyje yra jau aiškios politinės sa
tyros eilėraščių, išjuokiančių vokiečių 
visuomenės valdančiųjų sluoksnių dva
sinį skurdą bei menkumą. Ypatingu 
originalumu ir poetine jėga pasižymi jo 
ketvirtoji “Giesmių knygos” dalis — 
“Šiaurės jūra”. Heinė apdainuoja jū
rą, audringą arba nurimusią, tą amži
nai besiveržiančio gyvenimo simbolį. 
Šiame cikle ypatingai išryškėja Heines 
pradėtoji kova su reakcinio romantiz
mo iliuzijomis.

Heines “Giesmių knyga” vokiečių ly
rikos istorijoje turi ypatingai didelę 
reikšmę. Joje Heinė priešingai roman
tikams jungia liaudišką formą su pro- 
gresyviu-demokratiniu turiniu. Tai ir 
yra Heines poezijos didybė ir vertė.

Heinė daug keliavo. Jis išvažinėjo 
Europą nuo Hamburgo iki Miuncheno, 
nuo Miuncheno iki Genujos, lankėsi 
Prancūzijoje, Italijoje, Anglijoje. Tų 
kelionių rezultatas buvo jo “Kelionių 
vaizdai”, pasirodę 1826 metais ir ėję at
skiromis knygomis iki 1831 metų. “Ke- 
ionės vaizduose” Heines aštri satyra 
buvo skirta demaskuoti vokiečiu visuo
menės valdantiesiems sluoksniams. “Ke
lionių vaizduose” Heinė pasirodo kaip 
aistringas kovotojas prieš feodalinę re
akciją ir Vokietijos susiskaldymą. t* 

“Fragmentuose apie Angliją” Heinė 
parodo didžiulį Anglijos visuomenės 
kontrastą. Londone jis pamato praban
gą ir skurdą, mato darbininką, gyve
nantį nuošaliose gatvėse, tamsiuose ir 
drėgnuose skersgatviuose. Čia poetas 
duoda aštrią konservatyvios buržuazijos 
kritiką, parodo kapitalistinės civilizaci
jos nežmoniškumą.

Siekdamas netarpiškai dalyvauti Lie
pos revoliucijos įvykiuose ir bėgdamas 
nuo persekiojimų, Heinė 1831 metais 
emigravo į Paryžių, kuriame praleido 
visą savo gyvenimą. Paryžiuje Heinė 
pasineria į kultūrinį ir visuomeninį gy- \ 
venimą, susipažįsta su socialistais, lan
ko jų susirinkimus. Heinė aktyviai da
lyvauja Paryžiaus spaudoje, polemizuo
ja įvairiais literatūros, meno, muzikos 
bei politikos klausimais. Paryžiuje Hei
nė išleidžia publicistinių straipsnių rin- ' 
kinius. Ypatingai pažymėtini jo darbai 
“Apie religijos ir filosofijos istoriją Vo
kietijoje” ir “Romantikų mokykla”, kur 
poetas, remdamasis realistinėmis praei
ties tradicijomis, patiekia vokiečių filo
sofijos ir poezijos kritiką, kuria naujo, 
kovingo meno teoriją, meno, glaudžiai 
susijusio su liaudies gyvenimu. \

1843 metais Heinė susipažįsta su K? f 
Marksu. Markso įtaka turėjo ypatingai 
didelę reikšmę poeto pasaulėžiūrai for
muotis. šiuo laikotarpiu jis sukuria ge
riausius savo kūrinius. Eilėraštyje “Si
lezijos audėjai” 1844 m. Heinė parodo, 
kokia yra didžiulė proletariato jėga, ku
ri ilgainiui nuvers feodalinę monarchi- 
ją ir sukurs sau šviesią ateitį. Poetas 
audėjų lūpomis grasina: “Mes audžiame 
dieną ir naktį mirties rūbą tau, senoji 
Vokietija, ir į, jų vidų įaudžiame savo 
prakeikimą tau.” <

Geriausieji šio laikotarpio Heines po
litiniai eilėraščiai sudaro jo “Šių dienų 
eiles”, šis rinkinys yra poeto politinės 
lyrikos viršūnė. Juose autorius pats sa
ve vadina “revoliucijos būgnininku”, 
pasirodo, kaip kovos šauklys, pasisako 
už Vokietijos nacionalinį susivienijimą.

Visti vertingiausias Heines kūrinys 
yra poema “Vokietija. Žiemos pasaka”, 
parašyta Markso įtakoje. Ji buvo para
šyta po to, kai poetas, be galo pasiilgęs 
savo tėvynės, slaptai aplankė ją. Su 
kartėliu širdyje jis mato, kad per ilgą 
jo tėvynėje nebuvimo laiką niekas nepa
sikeitė. Visą ta pati bukaprotė mies- 
čionija, dvasinis skurdas, obskurantiz- 
mas. Negailestinga satyra jis pliekia 
feodalinę Vokietiją, išjuokia pasigailėji- A 
mo vertą viduramžių idealizavimą, to
liau kovoja dėl Vokietijos vienybės, 
sviesdamas rūsčius žodžius: “O kam 
mums kaizeris?..”

1848 m. revoliucijos metu Heinė sun
kiai sirgo. Sunki paralyžiaus liga jį 
prikaustė prie lovos ir, jo žodžiais ta
riant, “sunkiame matraco karste” jam 
teko išgulėti net 8 metus. Jau sirgda- į* 
mas jis sukuria savo paskutiniuosius 
kūrinius. ,.ų

(Tąsa ant 3 puslapio)

(Liberty). ŠeštadL, <Kovo (March) 24, 1956
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Apie gyvenimą T. Sąjungoje
Vienas iš trijų Amerikos I lifted to continued peace and 

mokslininkų, kurie buvo nu
vykę į Sovietų Sąjungą, Neviu 

jJ.. Bean. Fordo Motor kompa
nijos inžinierius, pasakojo 
reporteriams, ką jis mate Ta
rybų Sąjungoje. “The Detroit 
Free Press” įdėjo jo kalbą

Nevin sako, kad Sovietų 
Sąjungoje žmonės gyvena arti 
dirbtuvių. Sovietų dirbtuvės 
yra kaip miestai. Dirbtuvės 
<vsą apsuptos apartmentais 
darbininkams gyventi. Kaimy
nystėj yra “a recreation 
Jace with gymnasiums, swim

ming pools, and auditorium in 
which workers create and 
present their own plays.”

Dirbtuvėse apie pusę darbi
ninkų—moterys. Esą Įsteigta 
vaikų prižiūrėjimas ir moky
klos su m ėdi k aliniu skyriumi.

a ball bearing plant 
12.0(H) workers, there 

and 200 
•e were kinder-
for the older 

pioneer schools.”

with 
were 100 doctors 
nurses. Thi 
gartens and, 
children,

Vilniaus naujos statybos
better understanding.”

Nevin L. Bean pareiškimą 
galima priimti kaip be dide
lio pajuodinimo. Gal repor
teris jo kalbą kiek ir “pa
krikštijo,” bet nedaug.

Milžiniška krautuvė
Reporteris Roy Essoyan ap

rašo, ant to paties puslapio, 
kur tilpo Beano kalba, apie 
Maskvoje!
G. U. M.,

esančią krautuvę 
sui “17 acres of 

floors space on holidays.”
Essoyan klausinėjo dirbtu

vės vedėją Vladimir G. Ka
menev, 49 metų amžiaus.

Krautuvė atdara nuo 8 ry
to iki 8 vai. vakaro. Įsispraust 
ten tomis valandomis esą ne
lengva.

Tos krautuvės visus “count- 
erius” sudūrirs galą su galu 
pasidarytų pusantros mylios 

i ilgio.
Krautuvėje palaikoma 280 

tarnautojų vien tik išvalymui.
Apie 10 milijonų rublių 

apyvartos daro kasdien.
Reporteris klausęs

1 va, ko daugiausia 
perka: pigesnių ar

baletą, operą.
bendrai sportą. Kurie gyve
na nuo dirbtuvių toliau, tai 
♦važiuoja busti, subway arba

Dirbti vės nėra taip liuosos, 
kaip Amerikoje: esą daugiau 
sukimštos. Mašinos esą ne- 
taip moderniškos. Bet štai ką

Baltimore, Md.
Amerikinė propaganda vysta

Į Baltimorę pribuvo Eugene 1 
W. Castle, buvęs Castle Film 
prezidentas. Castle buvo pa
kviestas- kalbėti į Advertising 
Club of Baltimore Emerson 
Motely. Castle apleido filmų 
industriją 1949 metais ir iš
važiavo į kitus pasaulio kraš
tus. Jis apvažinėjo 75,000 
mylių ir aplankė 23 valstybes.

E. W. Castle savo prakal
boj pasakęs, kad Amerikos 
propaganda šaltojo karo ne
laimės. Jis toliau sako: “The 
United States Information 
Agencj' was a mess in 1953, 
it is a greater mess today...”

Mr. Castle važinėdamas po 
pasaulį rinko žinias, klausinė
damas žmonių apie amerikinę 
propagandą.

Kaip matome iš jo parves
tų žinių, tai kituose kraštuose 
Amerikos propaganda vysta 
kaip žolė be lietaus.

Vaidinimui.... Dainavimui
Pasiskaitymuidratinių metrų. Arti ga

myklos vykdomi projekta
vimo darbai darbininkų gy
venvietei pastatyti.

Pietvakariniame Vilniaus 
pakraštyje netrukus bus 
pradėta statyt televizijos a- 
paratūros gamykla. Tai bus 
vienintelė tokios rūšies į- 
monė visame Pabaltijyje. 
Jau užbaigti gamyklos pro
jektavimo darbai. Arti
miausiomis dienomis bus 
gauti darbo brėžiniai, ku
riuos paruošė TSRS Radio
technikos pramonės minis
terijos Valstybinio projek
tavimo instituto darbuoto
jai. ■

Artimiausiu laiku staty
bos aikštelėje prasidės pa
ruošiamieji būsimos ga
myklos statybos darbai.

Vilniaus miesto Der- 
žinskio rajone šeštajame 
penkmetyje numatyta pa
statyti dar vieną naują į- 
monę — kasos aparatų ga
myklą. Dabar įmonės pro
jektus ruošia Leningrado 
projektavimo instituto in
žinierių ir architektų ko
lektyvas.

Pagal šeštojo penkmečio 
planą Lietuvos sostinėj nu
matyta pastatyti staklių 
prietaisų ir priklausinių 
gamyklą. Ši įmonė padės 
toliau vystyti staklių gamy
bą respublikoje. Gamykla 
bus pradėta' statyti arti
miausiais metais.

Raudonosios Armijos 
prospekte statybininkai 
tiesia magistralinę liniją. 
Pirmojo jos eilė bus per
duota eksploatacijon . iki 
šių metų lapkričio 7 d.

J. Radis )
I. Mdichas

Šeštojo penkmečio metais 
Vilniuje bus pastatytos 
grąžtų, televizijos apara
tūros, kasos aparatų, stak
lių prietaisų ir priklausinių 
gamyklos.

Grąžtų gamykla jau sta
toma. Praeitais metais i 
vieną buvusių miesto pa
kraščių atėjo pirmieji sta
tytojai. Pradėjo dirbti pir
mieji ekskavatoriai, atsira
do atviri gelžbetoninių kon
strukcijų poligonai.

Dabar statybos aikštele 
neatpažįstamai pasikeitė. 
Per trumpą laiką išaugo 
naujų cechų, dirbtuvių, pa
galbinių įmonių korpusai. 
Būsimos gamyklos centre 
stovi mechaninio remonto 
dirbtuvių pastatas. Čia jau 
vyksta elektros montavimo 
ir sanitarinės technikos 
darbai. Pastato viduje dar
buojasi tinkuotojai ir dai
lidės. Gretomis statytojai 
montuoja kolonas ir kloja 
pagrindinio korpuso, sienas, 
deda administracinio pasta
to patalpų pamatą.

Daug kas padaryta pla
nuojant ir gerai sutvar
kant būsimos įmonės teri
toriją. Nutiesia vandentie
kio linija, užbaigti žemės 
darbai, įtaisyta privažiuo
jamieji keliai.

Visi statybos darbai me
chanizuoti. Įrengtas karš
tas stendas surenkamo
sioms konstrukcijoms ir 
detalėms gailinti. Monta
vimo darbus atlieka keltu
vai ir autokranai, kurie 
žymiai palengvino statybi
ninkų darbą. Gamyklos pa
grindiniam korpusui pa
statyti gautas galingas 

pirkti, , penk'iatonis bokštinis kra- 
• nas, kuris jau baigiamas 
montuoti.

Statant gamyklą, Muzie
jaus gatvėje tuo pat metu 
statomi gyvenamieji namai 
naujosios įmonės darbinin
kams ir tarnautojams. De
dami 7 namų pamatai. 
Bendras jų plotas sudarys 
pusšešto tūkstančio kva-

L.M.S. Leidiniai
Lietuviu 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 
iv muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—-gru
pei arba atskiram asmeniui.

K amen e- 
ž m on ės 

branges-
šachmatus ir nių produktų?

“Juo brangesni yra dalykai, 
tuo greičiau jie išperkami. Tu 
gali nusipirkti pigią televizi
ją bile dieną. Bet visuomet 
mes p risi kraunam geriausių 
modelių; jie išeina į vieną die
ną,” pareiškė Kamenevas.

Taipgi krautuvės vedėjas 
pareiškęs, kad esą he tiek pa
gaminama, k i (‘k reikalauja
ma.

Roy Essoyan paduoda G. U. 
M. krautuvės dvejų metų apy
vartą.

Kasdien 
šaldytuvų, 
levizijas, 
laikrodžių,

i (suits) ir apie 10,000 apavų.
G. U. M.—valstybine krau

tuvė. Ji kitiems ne tik kaip 
krautuvė: iš užmiesčio atva
žiuoja žmonės, jei ne 
tai nors šiaip pasižiūrėti tokių

Man bevartant vieną kitą 
magazinus, Įdūriau akis Į ma
gaziną “Look,” kur pastebė
jau teisėjo William O. Doug
las straipsni. Matot, tūlas 
laikas tam atgal teisėjas Deng
ias buvo nuvažiavęs i Tary- 

Są jungą ir teiravosi ma- 
daugiausia apie religiją, 

straipsnyje, kuris užima
4 puslapius, daugiausia

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-

“His task usuall,v involves 
.much physical labor but this

■s rapidly lessened by pro
gress in automation” (mano
pabrau kta.—S.).

Nevin Bean, kai]) pagelbi- 
ninkas Fordo automatic trans
mission division vedėjui, dau
giausia tėmijo savo inžinieriš- 
kos linijos išdirbystę.

Jis sako, rusai apmoka ge
rai. Automobilių ii- trakto
rių išdirbystėjo vidutinis dar
bininkas gaunąs nuo 800 iki
975 rublių i mėnesį.

Technikiniai darbininkai ir i dalyku, kokių 10 metų atgal

parduoda po 40 
40 dviračių, 55 te- 
200 radijų, 750

2,000 kostiumų

yank’u išdirbėjai gauna viso 
1,250 iki 1,800 rublių. Inži
nieriai uždirba nuo 1.8(H) iki 
2,500 rublių.

Vienok jis prideda, kad So
vietų Sąjungos rublis, girdi, 
neturįs daug jėgos produktų 

• pirkime, kurių nesą tiek daug, 
kiek Amerikoje.

Gorkio automobilių išdirbys- 
tč padaranti 120 (per dieną? 
— Red.) automobilių, 780 
traktorių ir 100 agrikultūros 
mašinų.

Darbininkuose esąs didelis 
pasiryžimas. Bean sako, su 
kuriais žmonėmis jis kalbėjęs, 

-visi bijosi karo.
“Everywhere toasts were

nebuvo.
Reporteris pasakojo, kad 

viskas dar yra gan brangu.
Bet kuomet kasdien par

duoda viršuj pažymėtus pro
duktų skaičius, tai matyt, kad 
rusai perka ir turi pinigų. 
Ir jiems valdžia nieko nepar
duoda ant išmokesčio taip, 
kaip Amerikoj,—“pay as you 
go.”

Kai tik prasidėjo draugin- 
gesni ryšiai tarp Amerikos ii’ 
Sovietų Sąjungos, jau atsira
do viskas kitaip, negu pir
miau buvo. Pirmiau buvo 
skelbta, būk Sovietų Sąjun
goj žmonės badaują ir nieko 
neturi.

Inžinieriaus Nevin L. Bean, 
ir reiporterio Roy Essoyan pa
duotos žinios gal vietomis yra 
persūdytos, kitur ne d a sūdytos, 
vienok žinios yra įdomios: 
jos paremtos daugiau paro
dymais negu išmislais.

Spartakas

New Yorko Valstijos seime
lis priėmė bilių, kuris leidžia 
laikraščiams spausdinti bile 
kokį teisminį dokumentą be 
rizikos būti už. tai patrauk
tiems Į teismą. Leista spaus
dinti net tuo atveju, jeigu by
la taptų nutraukta jos nebai
gus.

tyt 
J o 
net 
rašoma apie religiją.

Teisėjas Douglas rašė savo 
straipsnyje, kad jis užėjo į 
Kirgizijos universitetą, kur 
kalbėjo profesorius Unusaliev. 
Teisėjas supratęs, kad pra
kalba priešreliginė, ir paklau
sęs kalbėtojo: “Ar aš irgi 
atbulas” (backwarded) ? Tei
sėjas sako, kad profesorius i 
jam atsakęs: “Aš neturiu1, 
intencijos nieko užgauti, aš' 
kalbu apie socialistinį gyveni
mą.” Teisėjas užklausė pro
fesorių, ar universitetų stu
dentai gali organizuoti religi
nius susivienijimus. Profeso
rius atsakęs, kad religinės gru
pės pas mus nėra gerbiamos, 
bet jų niekas nevaržo. Teisė
jas paklausė profesorių, ar 
daug- kunigų buvo ar yra nu
teistų Į kalėjimą?
rius atsakęs, kad tik keli už 
politinį veikimą.

Teisėjas toliau sako: “Aš 
atsimenu, man teko užeiti į 
armėnų bažnyčią, kur 7 ku
nigai laikė mišias, bet į baž
nyčią buvo atėję tik 4 senos 
moterys ir vienas vyras.”

Kokia tai permaina! Kai 
aš Lietuvoj eidavau į bažny
čią, tai ponai sėdėdavo sėdy
nėse, o mes, mužikai, ant pur
vinų grindų klūpodavom.

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.

REAL ESTATE

PHILADELPHIA,
Northwood. 4838 Summerdale 

Ave., 6 kambariai ir vonia, aliejaus 
šiluma, garadžius. Gerame stovyje, 
.$9,000. J. T. Jackson Co., Rising 
Sun & Roosevelt Blvd. DA. 4-2000.

(58-59)

Profeso-

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguoj ančiai, 
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 “Komų 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.

HENRIKAS HEINE
(Tąsa nuo 2 puslapio)

Heinės pasaulėžiūroje yra tam tikri 
* svyravimai ir nenuoseklumai. 1 oetas 

tiki revoliucijos pergale, ne kartą svei
kina komilnizmą, bet kartu ir nevisiš
kai jį supranta. Marksas ir Engelsas, 
ne kartą nurodydami poeto klaidas, jo 
pasaulėžiūros svyravimus ir nenuosek
lumą, aukštai vertino jo poeziją ir daž
nai ją cituodavo savo veikaluose.

v Heinė buvo mylimas V. L Lenino po- 
• etas. N. K. Krupskaja savo atsimini

muose pasakoja, kad Vladimiras Ilji- 
čius, vykdamas į Sibiro ištrėmimą, kar
tu su kitomis knygomis pasiėmęs ir Hei- 

<įnės poezijos tomelį.
Rusijoje Heinės kūryba buvo susido

mėta dar jam gyvam esant. Poeto kū
rybą nagrinėjo Bielinskis, Dobroliubo
vas, Pisarevas. Jo poeziją vertė Ler- 

^montovas, Tjučevas, Nekrasovas, vėles
niais laikais Blokas ir Briusovas; pągal 
jo eilėraščius muziką kūrė Borodinas, 
Čaikovskis, Rachmaninovas ir kt. Ypa
tingo dėmesio Heinė susilaukė po Did
žiosios Spalio revoliucijos. Jo kūriniai 
kone kas metai išleidžiami vis naujais 
leidiniais milžiniškais tiražais. Tarybi
niai . žmonės žavisi nuostabia šio didžio- 

„ jo vokiečių dainiaus poezija, jos revoliu- 
eini u patosu, giliu humanizmu.

Lietuvoje Heinės kūryba buvo plačiau 
Susidomėta' tik tarybiniais metais. 1946

metais lietuvių kalba pasirodo jo ‘‘Šiau
rės jūra”, o 1953 m. — “Kelionių vaiz
dai”. Šiais metais Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, pažymėdama did
žiojo vokiečių poeto-kovotojo šimtąsias 
mirties metines, išleidžia Heines kūrinių

Hitlerinės diktatūros metais Vokieti
joje Heines vardų buvo siekiama iš
braukti iš literatūros istorijos. Jo pa
minklai buvo nugriauti, jo knygos buvo 
deginamos. Tačiau užgesinti liaudies 
masių meilę Heinės kūrybai jokie hitle- 
riai nepajėgė. Vokiečių liaudis išsau
gojo ją savo širdyje. Šiandien, kada vie
na Vokietijos dalis stojo į tą kelią, apie 
kurį poetas svajojo dar gyvas būdamas 
— į socializmo stovyklos kelią — Hei
nės kūryba naujai atgimė. Heinė Vo
kietijos Demokratinėje Respublikoje su
sirado savo tikrąją tėvynę. Didžiuliais 
tiražais čia leidžiami jo raštai, jo vardu 
pavadintos gatvės, atstatyti paminklai, 
jo eilės įtrauktos į mokyklų chrestoma
tijas. Heinės poezija padeda vokiečių 
tautai šiandien jos kovoje už vienybę, 
kviečia ir ragina vokiečių tautą savo 
rankomis, savo valia sukurti vieningą, 
demokratinę, taikingą Vokietiją.

Gyvenimą teigianti, kovinga Heinės 
poezija mūsų drenomis užkariavo visos 
pažangiosios žmonijos meilę ir didžią ' 
pagarbą.

Service on Wheels

YUBA CITY, CALIF.—WHEN MOST STORES in Yuba City and 
nearby rural areas were unable to operate, thousands of residents de
pended upon Red Cross for food. This is one of the 15 Red Cross 
mobile canteen units which operated on established routes throughout 
the flooded area to bring food to those who could not get to the cen
tral canteen.

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 
vai kalų.- 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 praeitį ir t. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai

3 pus). Laisve (Liberty). šeštacl., Kovo (March) 24, 1056
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Atsakoming'iausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGA, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

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

per irius siuvamąsias mašinas ir akordionus.

Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 10, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymų siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
. įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 

Dėl-didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisų atdarų 
sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.

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.

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam baisui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunyste, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingau. paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovaky 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.

$•!



Great Neck, N. Y.
Išleistuvių banketas

Draugai F. J. Klastauskai 
išvažiuoja gyventi i Hunting
ton, L. L, N. Y. čia iie išgy
veno virš 40 metų. Per tą vi
są laiką prigulėjo prie Įvairių 
lietuvių organizacijų ir labai 
gražiai dėl jų dirbo, žodžiu 
sakant, buvo geras veikėjas ii’ 
geras menininkas, dainos my
lėtojas, yra daug pasidarba
vęs dėl buvusio choro “Pir
myn.“ Mokėjo su visais gra
žiai sugyventi ir bendrai dar
buotis visuomenės labui.

Jo pagerbimui yra rengia
mas banketas, kuris Įvyks ba
landžio (April) 8 d., 
Kasmočių svetainėj, 3 
piet. Taipgi turėsime 
dainų programą ir tt.
mes, kad jų pažįstami ir drau
gai dalyvaus jų pagerbimo 
bankete. P. B.

A. J.
30 po- 
gražią

T. Repšys jau namie
Kaip jau anksčiau buvo 

rašyta, T. Repšys krisdamas 
laiptais buvo nusilaužęs ranką 
ir koją, 
goninėj.

Per jo 
sužinota, 
praėj u si
grįžo namo, 29 Sheridan Ave. 
Ranka dar yra gipse.

Linkime jam pilniausio 
sveikimo. S.

Tris savaites buvo Ii-

Įnami P. Grabauską 
kad drg. Repšys 

ketvirtadienį- jau su-

pa-

Sako, kad geležinkeliu 
firma pastato savo 
keleivius pavojun

Transport Workers unija 
per savo viršininką Quill smar
kiai kritikavo Pennsylvania 
geležinkelių firmą už atstaty
mą 2,500 darbininkų.

Šie paskiausieji, daugumo
je, esą atstatyti iš kelių ir 
traukinių priežiūros - pataisų 
Dėl to imijistai kalba, kad 
tuomi firma “kaprlznai žai
džia visuomenės saugumu ir 
tūkstančių asmenų pragyveni
mu.“

saulė žymiai pa- 
sanitariniam dc- 
apvalyti miestą 
Daugelyje vietų

Saulė padėjo miestui 
apvalyti sniegą

Ketvirtadieni, kaip trečia
dienį, New Yorke buvo saulė
ta diena ir 
dėjo miesto 
partmentui 
nuo sniego,
miesto sunkvežimiai vežė 
sniegą į atvirus laukus, bet 
daugelyje vietų sniegas buvo 
paliktas saulės žiniai. Kai 
kur, ypatingai prie plačiųjų 
auto-kelių, miesto valytojai 
sniegą tik stūmė laipsniškai 
iš anksčiau suverstu kalnu 
pašalyje atgal Į gatvę, kad 
jis ten po automobilių ratais 
greičiau tirptų, ir būtų 
lės išdžiovintas.

sau-

DODGERIAI GAUS 
NAUJĄ STADIUMĄ

Valstijos senatas 39 balsais 
prieš 16 užgyrė bilių, kuris 
įgalina statybą Brooklyne 
naujo sportininkams centro. 
Tam bus paskirtas komitetas 
ir jis Įgalinamas išleisti $30,- 
000,000 vertės bonų statybos 
finansavimui. Statys centri
nėje miesto dalyje.

Taipgi Įgalina statyti nau
ją Long Island geležinkelio 
centrinę stotį Brooklyne.

Manhattan demokratų at
mestasis Donovan vis viena 
būsiąs kandidatu prieš parti
jos lyderių valią.

NeHYoito^/6^rZI[il(n
dSk

*>
KONCERTUOS |

TALENTINGI
parinktieji!

New York
HELP WANTED MALE

Newyorkiecius sveikino 
už talką floridiečiams

uni- 
darbavosi 

streikierių

darbi ui n- 
ištisus

New Yorke Įvykusios vieš
bučių darbininkų konferenci
jos dalyviai girdėjo Miami 
streikierių dėkingą Įvertini
mą jų teiktos paramos. Uni
jos viršininkai taip pat: atžy
mėjo, jog nevvyorkiečiai 
jistai pavyzdingai 
ii’ tebesidarbuoja 
paramai.

Miami viešbučių
kų streikas jau tęsiasi 
metus. Tačiau unija turi vil
ti streiką baigti laimėjimu. 
David Siegel, streikui para
mos darbo vedėjas Now Yor
ko srityje pareiškė, kad Vieš
bučių unija )bus “pirmiausia 
Įkūrusi glaudžią visą apiman
čią organizaciją pietinėse 
valstijose.“

Įvyks

Max 
loka-

delegacijas, Sako, kad iš 
šalies turėtų su vykti 1,- 

delegatų. Tiek turėtų 
kad atsispindėtų unijos 

' Pernai

Krautuvių darbininkai 
vyks Į Washington?

Krautuvių ir sandėlių darbi
ninkų unija jau pasiskyrė 
sau dieną masinei demonstra
cijai Washingtone. Ji 
gegužės 2-ą

Unijos prezidentas 
Greenberg atsišaukė Į
lūs ir narius, kad atsiūtų ma
sines 
visos 
000 
būti,
augimas, stiprėjimas, 
buvo suvykę 650 delegatų.

Vienu vyriausių reikalavimų 
bus Įstatymiškai Įsakyti pakel
ti minimum mokesti už darbo 
valandą. Apie 7 milijonai 
krautuvių darbininkų dar ne
paeina po minimum algos 
Įstatymu, tebepriklauso nuo 
bosu valios, v

Majoras Wagneris laišku 
kreipėsi i prezidentą Eisen- 
howeri. Prašė paramos sta
tyboms namų. Jis 'pareiškė, 
kad arti milijonui šeimų sto
ka tinkamų namų tokiomis 
rendomis, kokias jie išgalėtų 
užsimokėti.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių kriaučių A.C. of 
lokalo svarbus susirinkimas 
trečiadienį, kovo-March 28 
prasidės 5:30 P. M., 
11 Arion' Place.

Visi minėto lokalo 
kite dalyvauti.

(58-60)

Unijos

A. 54 
įvyks 

dieną, 
salėje,

nariai malonė- 
Kriaučius.

Frank F. Magallanes, D. C. 
CHIROPRACTOR

Tel. EVergreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 

Greenpoint, Brooklyn 
Valandos pirmadieniais, tre- 

penktadieniais 
antradieniais, 
ir šcštadic- 

P. M.

čiadieniais ir 
9-1, 7-9 P. M., 
ketvirtadieniais 
niais 10-1, 2-7
Pirmiau buvęs 576 Leonard St.

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

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

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

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV 

Pardavimai—Pataisymai 
Queens ir Brooklyn 

BA. 9-1933.

FILMĄ PILNA MUZIKOS IR LINKSMYBES!

“Meet Me in Las Vegas”
DAN DAILEY ir CYD CHARISSE 

LILI DARVAS ir OSKAR KARLWEIS

ASTOR Theatre, Broadway & 45th St.

4 puti. Laisve (Liberty). šeštad., Kovo (March) 24, 1956

Tūkstančiai mokytoju 
pikietavo City Hali

Virš trys tūkstančiai New 
Yorko miesto mokytojų slivy- 
ko Į demonstraciją prie City 
Hali protestui prieš nepakan
kamus algos priedus. Jie sa
ko, kad apie pusei mokytojų 
numatyta pridėti po $400, o 
likusiems tiktai po šimteli me
tams.

Demonstraciją iššaukė AFL- 
CIO Mokytojų gildija.

Mokytojai pikietavo City 
Hali vaikščiodami gretose po 
keturis, apjuosdami visą bal-' 
tuoj antį parką. Jų iškabos ir 
lapeliai sakė, jog jie negali 
priimt, “nepriims kaulo, kuo
met reikia mėsos.“

Lapelyje' taipgi prašė vi
suomenės paremti Cuite-Til- 
ien, Mitchell - M c M uj 1 i n ir 
Marrow-Passante bilius, kaip 
naudingus mokytojams. Pir
masis neatskaitytų pensijos ir 
išdirbto laiko kreditų mote
rims, laikinai pasitraukusioms 
iš mokytojavimo dėl motinys
tės. O kiti du liečia pasi
traukimo iš darbo laiką.

Gildija originaliai buvo pla
navusi demonstruoti tą pačią 
dieną, kada Mokytojų unija 
(nepriklausoma) rengė savo 
demonstraciją tais pačiais 
tikslais. Bet Gildijos viršeny
bė išsigando, kad už bendrą 
veiksmą su 
ragangau džiai
apšaukti raudona, 
narius iššaukė 
diena anksčiau.

Mokytojų unija reikalauja 
po $500 metinio algos priedo 
visiems, ir po šimtinę ekstra 
turintiems MA laipsnius ir vi
siems vidurinėse mokyklose.

Rooseveltienė kalbėjo 
sveikatos suvažiavime

I

suva-

Su-
Roo-

Shcraton-Astor viešbutyje 
Įvyko metinis sveikatos 
žiavimas, kuri surengė 
onalė sveikatos taryba, 
važiavime kalbėjo ir E.
seveltienė, kuri vyriausiai ap
sistojo prie senesnio amžiaus 
žmonių problemų.

Ji sakė, kad perdaug žmo
nių peranksti pasitraukia iš 
aktyvaus gyvenimo. Tas, sa
kė jis, nužemina jų moralą, 
jię praranda į pasitikėjimą sa
vimi, nustoja noro gyventi ir 
tt.

Iš kitos pusės, sakė ji, kai 
kurie darbo žmonės yra pri
versti perilgai likti prie sun
kaus fizinio’ darbo. žmogui 
pradedant senti ir sveikatai 
silpnėti, sakė Rooseveltienė, 
Įmonės jam turėtų duoti leng
vesnį darbą.

Daktaras 
sakė, kad 
d.asi bent 
senstančių 
ri visokias
Jis sakė, kad 
turėtų rastis 
prieglaudose, 
o labdarybės
laikomos prieglaudos yra ne
tinkamos ir dargi priima tik 
“blogiausius keisus.“

Kviečiame
šio šeštadienio vakarą, kovo 

24-ą d., Liberty Auditorijoje 
įvyks draugiškas pobūvis. No
rime išgirsti vieni kitų nuomo
nes apie būsimus rinkimus ir 
kitus jau šiandien matomus ir 
girdimus dalykus. Prašome vi
sus turinčius ką pasisakyti, o 
taip pat ir norinčius 
siklausyti.

Tai nebus mitingas, 
dysime 
laisvas 
vienas

Radijo stotis WQXR nesc-' 
niai užbaigė kontestą parin
kimui muzikoje talentingų j 
studentų iš liaudies ir priva
tinių mokyklų. Konteste da
lyvavo 200, išrinko 15. Jie 
bus pristatinėjami publikai 
1 :30 vai. programose prade
dant balandžio 1-a.

BUSINESS OPPORTUNITIES

tik pa-

nevyk- 
Bus tik 

išgirdimui
jokių tarimų.

pokalbis 
kito minčių.

4

viskam liktų pakanka- 
p atieks 

vaka-
atsiteisite

Kad 
mai laiko, rengėjai 
paprastą, kasdienišką 
rieniukę, už kurią 
kiekvienas pagal savo nuožiū
rą. Vakarienė bus duodama 
tarp 6:30 ir 7 vakaro. Ku
riems galima suspėti, prašome 
nesivėluoti. Kultūriečiai

MAŠINISTAI
Ant. Milling, Lathe & Profiling. 

Kreipkitės 11 ik Jungtinių Valstijų’ * 
piliečiai.

KREIPKITfiS J FABRIKĄ 
Pirmad., Ketvirtad. ir šoštad. 8:30

M. iki 4 P. M.

SHAW
A.

Leonard W. Mayo 
mūsų šalyje ran- 

penki milijonai 
žmonių, kurie tu- 

chroniškas ligas.
didelė dalis, tų 
sanatorijose ir 

bet jie neišgali, 
organizacijų iš-

Mokytojų unija 
gali Gildiją 

tad savo 
demonstruoti

New Yorke 75 motų asmuo 
nukrito nuo 5 aukšto iš savo 
buto. Pataikęs Į kupetą snie
go, išliko gyvas, tik susižeidė..

ALIEJINĖ ŠILUMA
Su

AMERICAN STANDARD
Šildymo Sistema

Įskaitant rt* yi ^"9 F"*
BoK-rius ?K£į į Q
Radiatorius etc. nr

ALIEJINIS PEČIUS

Įskaitant Burncrio 
Kontroliavimą 
ir įdėjimą

$245
5 metai 
Išmokėjimo 
Planas

Dėl Nemokamo Apskaičiavimo 
skambinkite:

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

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*06**00*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

M Ark e t 2-5172

ATDARA IKI 9 P. M. 
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
20%—40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes 

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Pig. & Heating 

299 Bruckner Blvd, 
(kamp. 140 St.) 

Arti Trį-Boro Bridge

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS Į ĮVAIRIUS 

NAMŲ RUOŠOS DARBUS 
Geros Algos 

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY 

92-11 147 Pl., Jamaica 
OL. 7-0800

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Grosernė—Generalinė krautuvė. Sa
vininkas parduodu su nuostoliu. Įei
gos $18,000—20,000 j metus (gali
ma ir pagerinti); renda, įskaitoma 
4 gyvenimui kambariai, $75 į mėne
sį. Geras lease. Įsteigta 30 m. 
Visas tavoras $30,000 pinigais. 
3l>-63 Bayview St., Seaford Harbor, 
N. Y. SU. 5-9599. (55-58)

DELIKATTESEN KRAUTUVE 
Bronx, Castle HUI District

šeimų namas parsiduoda kartu. 
2-6 rūmų apartmentai.
atsitraukia visai. Dėl 
šaukite savininką: TA.

2
Savininkas 

informacijų 
2-9498.

(54-58)

TV, Radio ir Plokštelių Krautu- 
ve. Įgyventas biznis, proga pasida
ryti gerą pragyvenimą. Parduoda
me su nuostoliu $1200. Taipgi 2 rū
mai ir vonia. $150 ekstra už nau
jus virtuvės ir miegrūmio rakan
dus. Priežastis pardavimo — nesvei- 
kavimas. Mario’s, 276 Knickerbocker 
Ave., Brooklyn. GL. 6-2920.

(58-60)

Luncheonette. Gerai įgyventas 
biznis. Puiki vieta, arti bankų ir 
High School. Su nuostoliu, šauki
te dienomis FL. 4-9654. Po 6 v. v. 
1IO. 8-4465.

(58-60)

Koncertas
ir

Vaidinimas
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

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

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

Jam akompanuos pianistas Frank Baleyičiusi

O Liaudies Teatras suvaidins aktų iš komedijos

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valenčiui

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

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

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

METAL PRODUTCS CORP.
101 3rd AVE., 

Garden City Park, L. I.
(57-59)

MAŠINISTAI 
TOOLMAKERS

Rubber Molds. Gera mokestisAnt 
nuolatinis darbas.

CLIFTON TOOL CO.
208 Outwater Lane, Garflied, N. J.

(55-59)

SCREW MACHINE MEN
Acme Operatoriai. Hand Screw 

Set-up Vyrai ir operatoriai. Nakti
nei pakaitai. B. & S. Set-up vyrai 
ir operatoriai. Dienom ir Naktim 
pakaitai. Tik su patyrimu. Nuola
tinis darbas. Unijinė šapa.

CONTROL PARTS CORP.
530 Burnside Ave., Inwood, L. I.

(Cedarhurst apylinkėj)
(58-60)

REAL ESTATE

PLANDOME MANOR, angliško 
stiliaus stucco mūro—duplex, 2 vir
tuvės, įrengtas 1 šeimai arba 2-jų 
šeimų galimos įeigos; 5 rūmai vir
šuj 6 apačioj; ugniavietė, 2 mau
dynės; 2 karam garadžius, viršuj 
apartmentas. Su rakandais arba 
be. Naujas šildymo įrengimas, 
screens, ištaisytas skiepas. Gražiai S 
apdaryti 2 akrai žemės. Rinktinių A 
kaimynystė. 5 minutės iki geležin
kelio, beachių ir golfo klubo. Laivų 
patogumai. 34 minutės iki New 
Yorko miesto. Greitam pardavimui 
$49,000. RH. 4-7941. (54-58)

MASSAPEQUA. NASSAU SHORES 
pajūrys, bulkhead 1 V2 aukšto colo
nial ranch. 9 rūmai, 3 dideli mieg- 
rūmiai, 2 maudynės, didelis gyvena
masis rūmas su ugniaviete, mod.^ 
virtuvė, aliejaus HW šiluma, jalau- ‘ 
sy porch, ištaisytas skiepas, didelis 
2 karam garadžius. Daug ekstra į- 
rengimų. Aptvertas V2 akro. $35,000. 
Vertas daug daugiau, turite pama
tyti, kad įvertinti. Savininkas 
PY. 8-3664. (57-60) '

FAR ROČKA WA Y , Bayswater 
Fieldstone ranch, 8 rūmų, 3’/-> mau
dynės, ’,6 akro,' Hollywood birch 
virtuvė, didelis rumpus rūmas, jbu- 
davotas baras; slate stogas, 2 ka
ram garadžius, užpakalyje parkas, 
įbudavotas Bar-B-Q, Flagstone pa
tio ir takas; užmiestyje ir prie jūrų. 
Tarnaitei rūmas ir vonia. Ideališka 
dėl profesionalo. Vertė $65,000 — 
nupigintai už $45,000.

Tel. FA. 7-1309.
(57-60/ /

LITTLE NECK, gražus, naujai išdc- 
koruotas, 6 rūmai, Ii maudynės, 
medinis namas. 22 pėdų gyvenama
sis rūmas, 
mas, pilni 
ležinkelio, 
krautuves,
ram garadžius, $18,500. 
kinys.

formahškas valgymui rū- 
porčiai. 3 blokai nuo ge- 
5 minutės į mokyklą ir 

50 x 100 plotas, 2 ka- 
Tikras pir-

Savininkas BA. 9-7758.
(57-64)

Hempstead, W. Savininkas persi
kelia. Malverne Acres. Turi parduo
ti puikią 3 m. farmukę ant didelio 
ploto žemės; „arti mokyklų, true 
center hall; 7 rūmai, 2 vonios, 3 
miegrūmiai; knotty pine kambariu
kas ant pirmų lubų; pilnai išdivo- 
nuota; didelis attic; garadžius; vi
si švarūs įtaisymai. Ištaisytas skie
pas; Ekstra įrankių, indų plovimui 
mašina, džiovinti, ir tt. $26,500. 
IV. 9-4075.

(58-60)

Grožio Salionas — Brooklyne. Ge
rtu įsteigtas, geras biznis. Du wet 
ir 3 dry* bodths. Oro vėdinama. Pui
ki proga tinkamam asmeniui, 
rtuostoliu. Šaukite: PR. 3-9053.

(58-60)

Su

Reikalauja sugrąžinti 
Thompsonui pensiją

Darbininkų vadą, praėjusio-j 
jo karo veteraną-didvyrį ko-^Z . 
munistą Tnompsoną . ginanty
sis advokatas Robert Z. Lew
is įteikė Veteranų Adminis
tracijai reikalavimą, kad su
grąžintų Thompsonui pensiją.

Pareiškime nurodo, kad 
Thompsonas sugrįžo iš kari
nės tarnybos susirgęs džiova 
ir malaria. Teisėtai buvo jam \ , 
priskirta paliegusio veterano 
pensija, kurią nęseniai nuo jo.^ 
atėmė valdininkai už tai, kad r 
jo pažangios pažiūros jiem\ 
nepatinka.




