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KRISLAI
Malonūs vėjai 
30-ji sukaktis
Reuther ir Meany
Piktavaliai
Smarkus socialistas
Argi tiesa?

A. Bimba

Gal kas nors ir išeis iš 
Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo komisijos posėdžių Londo
ne. Sakoma, kad tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos pa
tiektų planų skirtu/mas nebe- 
didelis.

Apsiginklavimo našta slegia 
visus kraštus. Gerai būtų, kad 
minėtoji komisija duotų pa
sauliui koki nors susitarimą 
dėl sumažinimo apsiginklavi
mo.

Nepamirškime, kad šiemet 
sukaks lygiai 30 metų nuo tos 

baisios dienos; kuomet Lietu
voje smetoniniai - klerikaliniai 
žmogžudžiai sušaudė keturis 
darbininkų klasės vadus—Po
žėlą, Giedrį, Greifenbergerį 
ir Čiornį. Tai buvo pabaigoje 
1926 metų. To baisaus ir kru
vino buržuazinių nacionalistų 
žygio lietuvių tauta niekuo
met nepamirš.

.Reikia tikėtis, kad toji 
liūdna sukaktis Lietuvoje bus 
tinkamai atžymėta.

CIQ susivienijimas 
didelio ir rimto 

unijų vadovybėje. 
, suvienytos orga- 
vice - prezidentas

nepašalino 
skirtumo 
Pavyzdžiui 
nizacijos
Reutheris išeinu ir visam svie
tui paskelbia, kad prezidentas 
Meany nekalba viso Amerikos 
darbininku judėjimo vardu.

Toks Reutherio pareiškimas 
nepatiks Meany. Toliau iškils 
daugiau skirtumų.

George Meany, 
prezidentas, eina 
kraštu tin iausiais 
riais. Dažnai jis 
liau, negu pats 
McCarthy.

Walter Reuther
progreso ir taikos ša- 
pusėje.
laiku tarpe šių> dviejų 
susikirtimas iškilo dėl

6 komunistų veikėjai tapo
pripažinti kaltais, o 

vienas išteisintas
New Haven, Conn, — Per 

ilgą laiką čia, federalinia- 
me teisme, tęsėsi teisimas 
astuonių komunistų veikė
jų-

Džiūrė svarstė jų kaltu
mą ar nekaltumą per 38

I valandas ir 30 minučių. Pa- 
i galiau džiūrė priėjo tokios 
išvados: šeši esą kalti — 
nusižengę Smitho įstatymui 
arba minties kontrolės įsta
tymui, vienas nekaltas, o 
dėl vieno nesusitaikyta; jis 
gal būt bus teisiamas kitą 
kartą.

Kaltais pripažinti seka- teistiesiems 
mi: Robert C. Ekins, iš mės.

Old Saybrook, Conn.;
v / f

Taylor ir Joseph Dimov, iš 
New Haven, Conn.; James 
S. Tate, iš Hartford, Conn.; 
Jacob Goldring ir Mrs. 
Martha Stone Asher, iš 
Newark, N. J.

Alfred L. Marder, iš New 
Haveno, surastas nekaltu.

O dėl Sidney S. Resnick, 
taipgi iš New Haveno, 
džiūrė nesusitaikė. Vieni 
džiūrimanai sakė, kad jis 
kaltas, o kiti — nekaltas.

Nežinia, kiek teisėjas nu- 
priteis baus-

Sicl

Vėliausias pranešimas Peticijos už atmetimą
apie Vincą Paukštį

Tik ką gautame oro paštu 
laiške iš*MTamės John Koch 
rašo, kad jis su žmona irgi la
bai rūpinasi Vinco Paukščio 
ligos reikalais ir dideliame rū
pestyje esančios Paukštienės 
raminimu. Draugas Koch pa
brėžia daktaro tvirtinimą, kad 
jeigu iki šio šeštadienio (kovo 
31 d.) ligoniui nesusidarys ! 
komplikacijų, tai bus proga 
jam pasveikti. S. V.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris buvo 
apdovanotas dvylika gra
žių japoniškų vyšnių, 
rių viena žydėjo. Sakoma, 
jomis prezidentas pagra
žins savo farmą Gettys
burg, Pa.

ku-

Smitho įstatymo
New Yorkas-. — Praėjusį 

trečiadienį Carnegie Hall 
salėje įvyko didžiulis ma
sinis mitingas, kuriame da
lyvavo 2,400 asmenų. Tai 
buvo mitingas, sušauktas 
veiklai už atšaukimą Smi
tho įstatymo, pagal kurį 
tiek daug darbininkų judė
jimo veikėjų jau tapo įka
linta.

Mitinge pasisakyta už 
tai, kad būtų išleistos peti
cijos, po kuriomis pilie
čiai pasirašytų, raginant 
Kongresą atšaukti Smith 6 
Įstatymą.

LAIVAS NUSKENDO, 
BET ŽMONĖS NE

Meksikos Miestas. —
senatorius . i Campeche Įlankoje, Mek-

Trenton, N. J. šios valsti- ■ sikos vandenyse, nuskendo

federacijos
išvien su i

reakcionie- PAKĖLĖ TAKSUS ANT
nueina to- CIGARETŲ

kartais at-
sistoja
lininkų

šiuo 
lyderių
atsinešimo linkui Indijos. Dar 
gruodžio mėnesį Meany pa
smerkė Nehrų ir paskelbė jį 
komunistų agentu.

šiomis dienomis Reuther 
Nehrų labai išgyrė.

Beje, Reuther rengiasi ne*

jos seimelis perleido įstaty
mą, pagal kurį pakeliami 
taksai ant cigaretų po du 
centu pakeliui. Gubernato
rius MQ^ner pašilėse po 
Šiuo įstatymu. Taksai bus 
pradėti imti su š. m. balan
džio mėnesio 16 d. Sako
ma, kad gauti už šiuos tak
sus pinigai būsią išleisti 
mokykloms statyti.

motorinis laivelis “Motul.” 
Bet visi pasažieriai, kurių 
buvo 35, išsigelbėjo. Laivas, 
beje, pirmiau užsidegė, o 
paskui, degdamas, nusken
do.

užilgo Indiją aplankyti. Gali
mas daiktas, kad ir tas prisi
deda prie sudarymo jo geros 
nuomonės apie Nehrų.

Kas pasidarė su- mūsų Vals
tybės departmento galvomis? 
Ar jau jos pablūdo?

štai vėliausias jų žygis. 
Valstybės departmentas nelei
džia garsiajai Symphony 
the Air įstaigai išvažiuoti 
Azijon. Girdi, simfonijoje yra 
įsiskverbęs vienas kitas “rau
donasis.’’ Todėl visai organi
zacijai draudžiama išvažiuoti 
iš Amerikos!

yra socialistas. Jis savo so
cializmo neslepia, bet^niekur 
praktikoje jo nevykdo. , ,Todėl 
jo idėjos nepavojingos nė 
buržuazijai.

SUDANUI AMBASADO
RIUS

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhower is pasky
rė 61 m^tų amžiaus Lowell 
C. Pinkertoną Amerikos 
ambasadoriumi Sudane, ku
ris neseniai pasiskelbė ne
priklausoma valstybe.

Wilson sako: nauji alom. ginklai 
“galėtų nušluoti visą pasaulį”
Washington. — Šalies ap

sigynimo sekretorius Wil- 
sonas sako, kad Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga tuoj prisigamins tiek 
atominių ginklų, kad jais 
galėtų viena kitą sunaikin
ti arba “nušluoti visą pa
saulį.”

Tokį pareiškimą Wilso- 
nas padarė Kongreso mili- 
tarinio komiteto laikytame 
“prie uždarų durų” posė
dyje.

Lenktyniavimasis atomi-

nių ginklų srityje tarp pa
minėtųjų šalių vyksta la
bai sparčiai.

Wilsonas, tačiau, pridė
jo, kad ginklai be žmonių 
nieko nepadarys, kad rei
kalinga kariuomenė, reika
lingas laivynas, reikalinga 
tvirta karinė aviacija.

Jis griežtai 
kad valdžios 
ginklavimuisi 
patenkintas,
tam tikslui reikalauja virš 
$35,000,000,000.

stoja už tai, 
reikalavimas

turįs būti
Valdžia gi

Daily Worker atsiims savo 
nuosavybę; spauda smerkia 

makartistu darbus

Kaip atrodo, tai Bridgepor- 
to- miesto žmonės yra giliai 
įsimylėję į savo majorą. Jas
per McLevy j irom i išrenkamas 
dvyliktu kartu.

McLevy jau susilaukė gra
žaus 78 metų amžiaus. Ma- 
joravimas jam patinka. Ne
žada jis trauktis, kol gyvas 
bus!

įdomu ir tas, kad McLevy

Kovo 27-ą dieną “New York 
World - Telegram” pirmajame 
puslapyje muša trivogą to
kiais pareiškiifiaiš:

“Sovietu ekonominė ir mi- 
litarinė stiprybė nuolatos di
dėja.

“Sęvietų militarinės galybes 
augimas pagimdė atominę lyg
svarą.

“Raudonieji lyderiai tiki, 
kad Vakarų ekonominė gero
vė eina prie galo, kad depre
sija pradeda apsireikšti.

“Naujoji raudonoji politika, 
subtilesnė ir gudresnė, negu 
buvo Stalino, iki šiol buvo 
dramatiškai sėkminga.

“Tyrinėjimas parodo, kad 
Vakarų talkininkai pralaimi 
politinę ir ekonominę kovą 
prieš pasaulinį komunizmą.”

Fosterio byla prasidės 
ketvirtadienį

New Yorkas. — Kaip 
žinia, valdžia pasiryžo teis
ti Wm. Z. Fosterį, komu
nistų vadovą, 75 metų am
žiaus širdies liga sergantį 
žmogų.

Fosteris yra šaukiamas 
teisman balandžio 5 d., ket
virtadieni, 
federalinis 
Dawson.

Fosterio

Jį teis, atrodo, 
teisėjas Archie

sveikata yra la-

Rytų Vokietijos 
ginkluotosios jėgos

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos gynybos ministras 
Willi Stoph pareiškė, kad 
šių metų Gegužės Pirmąją 
žmonės pamatys marguo
jant ginkluotųjų pajėgų 
dalinius.

Tai bus kariuomenės, lai
vyno ir aviacijos daliniai. 
Kaip žinia, Rytų Vokietijos 
vyriausybė neseniai pradė
jo ginkluotąsias jėgas 
ganizuoti.

or-

New Yorkas. — Po to, 
kada Iždo departmento a- 
gentai užgrobė niujorkiškio 
darbininkų dienraščio Dai
ly Workerio raštines ir vis
ką, kas jose buvo, leidėjai 
ir redaktoriai uoliai kovoja, 
kad visa tai būtų tuojau 
jiems grąžinta.

Ju advokatai eina i val
dines įstaigas ir ten veda 
kovą; patys leidėjai deda 
visas pastangas, kad laik
raštį išleisti, kad jįs nepra
leistu nei vienos dienos ne
pasirodęs. Jie taipgi krei
piasi į visuomenę, raginda
mi stoti jiems talkon kovo-

Išteisino Rajką ir 
eilę kitų žmonių

Iš Budepešto, Vengri
jos sostinės, pranešama, 
kad ten, po visapusiško iš
nagrinėjimo, tapo surasta, 
jog 1949 metais nuteistas 
mirti Laszlo Rajk buvo nu
teistas nekaltai.

Su juo buvo nuteisti ir 
kiti keturi komunistų va
dovai. Jie buvo kaltinti iš
davystėje, ėjime su Tito.

Pasirodo, kad bylą prieš 
Raiką ir jo draugus buvo 
sufabrikavęs Gabor Peter, 
tuometinis Vengrijos sau
gumo departmento palva.

Tie asmenys, kurie tame 
teisme buvo nuteisti kalėti, 
dabar tapo išlaisvinti. Gi 
tas pats gen. Gabor Peter, 
kuris prie<? juos hvla su- 
klastavo, sėdi kalėjime.

žirafukas sulaikė cirko ke
lionę vienai valandai

Sarasota, Florida. — Ka
da Ringling Bros, and Bar
num cirkas pasirengė kelio
nei į šiaur-rytus, — iš viso

Washingtonas. - Jungt. 4,2 geležinkelio vagonai,-
Valstijų senatas pareikala
vo, kad Harvey Matusow 
būtų teistas už pažeminimą 
Kongreso. Matusowas, kaip 
žinia, kadaise liudijo prieš 
teisiamus' komunistus, o vė
liau viešai pareiškė, kad 
viskas, ka jis tuose teis- 
nuose sakė, buvo melas.

ilgakaklė žirafa pradėjo 
gimdyti žirafuką. Ką tokiu 
atsitikimu daryti? Ogi bu
vo išjungtas tas vagonas, 
kuriame gimdyvė buvo, ir 
paliktas. Tuomet cirkas pa
sileido kelionei. /

Washingtonas. —FBI pa
skelbė, kad jo agentai sua
reštavo Michael A. Russo, 
47 m. amžiaus, Naujosios 
Anglijos komunistų veikė
ją. Jis buvo areštuotas jo 
namuose, Dorchester, Mass. 
FBI sako, kad Russo nusi
žengė Smitho įstatymui.

Taipey, Formoza. — 
Čiang Kai-šeko valdžia 
skelbia, kad praėjusį ket
virtadienį Kinijos Liaudies 
Respublikos militarinės jė
gos gerokai apšaudė čiang- 
kai-šekininkų tvirtumą, į- 
steigtą Quemoy saloje, ne
toli Kinijos sausžemio.

Lenkijoj surandama 
naujų gamtos turtų

Varšuva. — Lenkijoje tę
siami geologinio žvalgymo 
ir tyrinėjimo darbai neiš
tirtiems šalies rajonams iš
tirti. Šių darbų išdavoje jau 
atrasti nauji naudingųjų iš
kasenų telkiniai.

Buvo išžvalgytas taip va
dinamas Kujavos pylimas, 
kur dabar vyksta pasiruoši
mas pradėti eksploatuoti 
turtingus akmens druskos 
klodus. Žešuvos ir Kelecko 
vaivadijose atrasti sieros 
telkiniai, esantieji palygi
namai nedidelėje gilumoje.

Didelę reikšmę metalur
gijos gamybai toliau vysty
tis Lenkijoje turi geležies 
rūdos klodai, visai neseniai 
atrasti Lodzės vaivadijos 
Lenčicos miesto rajone. Šis 
telkinys jau įsisavinamas. 
Liublino vaivadijoje atras
tos didelės fosforito, atsar
gos, o Nidos upės slėnyje 
(Kelecko vaivadija)—gipso 
atsargos. Poznanės vaiva
dijoje rusvąsias anglis pra
dės naudoti dabar statoma 
elektrinė “Konin.” Didelės 
akmens anglies atsargos at
rastos Stalinogrudoko vai
vadijoje, Cešinos apylinkė
se.

Įvairiuose respublikos 
rajonuose atrasti nauji 
durpių, gamtiniu dujų, cin
ko, švino, nikelio, vario, o 
taip pat ugniai atsparių 
medžiagų telkiniai.

Demokratų vadovai 
tarp savęs pešasi

Los Angeles, Cal. — Ad- 
lai Stevenson, atvykęs į šį 
miestą, pradėjo smarkiai 
pulti savo oponentą, sena
torių Kefauverį, kuris no
ri, kad Kalifornijos demo: 
kratai pasisakytų už jį kaip 
demokratų kandidatą pre
zidento vietai.

Gavęs gerą lekciją Min- 
nesotoje, Adlai Stevenso- 
nas i‘ 
prie žmonių. Kur tik susi
tinka pilietį, tuojau spau
džia jam dešinę, rodydamas 
“didelę meilę.” Na, ir abu
du pretendentai į preziden
tus nesigaili vienas kitam 
gražių žodelių.

je už spaudos laisvę.
Spėjama, kad šiomis die

nomis ' nuosavybė bus at
gauta. Geri laikraščio pat
riotai suskolino keletą tūk
stančių dolerių ir pasakė 
leidėjams: išpirkite iš val
džios savo nuosavybę, jei ji 
kitaip atsisakys atiduoti.

Galimas daiktas, kad su 
pradžia sekamos savaitės 
Daily Workerio leidėjai jau 
bus savo patalpose.

Daily Workerio redakto
rius John Gates pasiuntė 
aštrią telegramą New 
Y. Timesui, protestuojant, 
kam šis laikraštis rašė, būk 
džiai metinių pranešimų a- 
pie savo pajamas. John 
Gates sako, kad Daily Wor
kerio leidėjai kas metai, 
kaip ir visos korporacijos, 
davė valdžiai finansinius 
pranešimus ir valdžia ge
rai žinojo, kaip dienraštis 
stovi.

Spauda smerkia valdžią
Visa eilė stambiųjų Ame

rikos laikraščių, tarp kurių 
yra Pittsburgho “Post-Ga
zette,“ St. Louis “Post-Dis
patch,” Newark o “Eve
ning News” ir kt., smerkia 
valdžios užpuolimą ant

dabar čia meilinasi Daily Workerio.

APSIŠUTINĘS, MIRĖ NE 
REGYS STUDENTAS

Batavia, N. Y. — 25 me
tų amžiaus studentas Tho
mas Minotti ėmė vonią. 
Paleidęs karštą vandenį 
vietoje šalto, jis labai apsi- 
šutino-apsidegino, nusigan
do ir neužilgo mirė. Minotti 
buvo neregys ir jis čia mo
kėsi neregių mokykloje.

ITALIJA PAKELIA 
NIGAMS ALGAS

Roma. — Italijos valdžia 
nutarė pakelti kunigams ir 
vyskupams algas. Kunigai 
gaus (amerikietiškais pini
gais) $350 per metus, o vys
kupai — po $1,800.

KU-

Washingtonas. — Sena
torius W. F. George iš Ge
orgia valstijos pareiškė, 
kad visi spėliojimai ir pra
našystės, būk jis šiemet at
sisakysiąs kandidatuoti 
senatoriaus vietai, yra ne
teisingi. Jis kandidatuos ir 
bus išrinktas, sako pats 
George.

Maskva. — Gen. Vasilius 
Oleninas jnirė kovo 25 d.Jdą.

k

Dover, Mass. — New Ha
ven geležinkelio traukinys, 
vykstąs iš Medway j Bos
toną, užvažiavo ant 15 brie
džių. Septynis ijų užmušė, 
o kitus sužeidė. Dėl to trau
kinys pavėlavo visą valan-

Washingtonas. — Praė
jusį ketvirtadienį Jungt. 
Valstijų Kongresas per
traukė savo sesiją visai sa
vaitei — Velykų šventėms. 
Kongresas susirinks balan
džio 9 d. I

Spauda sako, kad niekad 
Amerikos istorijoje tokių 
Dailv Workeris nedavė val- 
dalyku dar nėra buvę, kad 
niekad dėl taksų valdžia 
neuždarė jokio laikraščio; 
kad toks užpuolimas yra 
neleistinas, nežiūrint, jog 
šiuo atveju buvo užpultas 
komunistinis laikraštis.

Spauda gerai supranta 
tą: jeigu valdžios organai 
be nič nieko galėjo šitaip 
užpulti Daily Workeri, tai 
jie gali tai padaryti bet 
su kuriuo kitu laikraščiu. 
Tai reiškia spaudos laisvės 
pažeidimą, tai reiškia spau
dos smaugimą.

Stebisi energija ir suma
numu

Darbo unijų veikėjai ir 
daugelis pačių komercinės 
spaudos bendradarbių ne
gali atsistebėti ta energija 
ir sumanumu, kurį parodė 
Daily Workerio leidėjai ir 
redaktoriai šio žiauraus už
puolimo ant jų laikraščio 
laikotarpiu.

Kai kurie tų rašytojų jau 
net taip sako: Daily Wor
keris iš šito užpuolimo išeis 
tvirtesnis, negu buvo, todėl, 
girdi, kad žmonės, pamatę 
pavojų, stos didesnėn jam 
talkon.

Gi William Z. Fosteris 
sako Daily Workerio lei
dėjams:

“Jūsų tvirtas nusistaty
mas prieš makartistu pasi
kėsinimą yra įkvėpimas vi
siems, kurie gerbia Teisių 
Bilių.”

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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JŲ BĖDOS
NEMANYKITE, kad Lietuvai priešiškiems elemen

tams, kurie šiandien taip džiaugiasi “Stalino nudievini- 
mu,” viskas klojasi labai gerai. Ne! Turi jie daug bedu. 
Tebesirieja šefo Lozoraičio šalininkai su Vliko šalinin
kais.

Neseniai į Europa Vlikas pasiuntęs savo pirmininką 
J. Matulionį ir Aleną Devenienę. Šitiedu paslai buvo ir 
Romoje, pabučiavo popieriaus rankon ir kalbėjosi su di
plomatijos šefu Lozoraičiu, kuris valdo Lietuvos “už
šaldytą auksą.”

Kad gauti doleriu, Vlikas privalo nusilenkti Lozorai
čiui, privalo daryti taip, kaip diplomatijos šefas įsakys, 
sako šefas.

Pranciškonu Darbininkas paduoda aštuonis punk
tus, kuriuos Lozoraitis išstatė Matulioniui ir Devenie- 
nei. Jei Vlikas nori su Ixizoraiciu susitaikyti, tai privalo 
tuos punktus priimti. Štai, sako pranciškonų laikraštis, 
ko nori Lozoraitis:

1. Vlikas turi atsisakyti savo pretenzijų Lietuvai at
stovauti tarpvalstybiniuose santykiuose:

2. Vlikas panaikina savo užsienių reikalų tarnybą;-
3. Vlikas likviduoja Bonnoj atstovavimo “aferą,” pa

skelbdamas, kad dr. Karvelis neina Vliko delegato pa
reigų ir kad Bonnoje Lietuvos interesam atstovauja dr. 
A. Gerutis;

4. Vlikas nesikiša į Lietuvos diplomatines tarnybos 
kompetenciją;

5. Vlikas panaikina juridinės komisijos nutarimą Lie
tuvos diplomatijos šefo reikalu (ta komisija buvo išaiš
kinusi, kad pagal Lietuvoje veikusius įstatymus negalėjo 
būti sudaryta jokia diplomatijos šefo institucija ir ji 
sudaryta nebuvo):

6. Vlikas atsiriboja nuo.dr. Karvelio siūlymo, pateikto 
Altui, kad būtų suorganizuotas Lozoraičiui visuomenės 
ar kokis kitas teismas;

7. Dabartinis Vliko pirmininkas J. Matulionis atšaukia 
savo pareiškimus, paskelbtus “Tėviškės Žiburiuose,” a- 
pie diplomatijos šefą:

8. Vlikas susitaria su LNT (tautininkų grupių talka) 
dėl santykių su diplomatijos šefu.

Neatrodo, kad vlikiečiai Lozoraičio sąlygas priims. O 
jei priims, tai jie pasiliks Lozoraičio paslais, niekuo dau
giau. Lozoraitis, valdydamas iždus, žino, kad vlikiečiai 
nieko jam negali padaryti. Samozvancas juokiasi iš sa- 
mozvancų!

Atrodo, kad tie samozvancai dar ilgai purzlysis baloje, 
kurioje per metų eilę purzlinosi.

ISLANDIJOS REIKALAVIMAS
ISLANDUOS parlamentas pareikalavo, kad Jungti

nės Valstijos ištrauktų iš tos šalies savo kariuomenės 
dalinius.

Tiesa, parlamentas neįvardijo Amerikos. Neįvardijo 
todėl, kad Islandijoje šiandien kitų šalių kariuomenės 
dalinių nėra, apart Amerikos. Islandijos parlamentas tik 
reikalavo, kad būtų iš tos didžiulės salos ištraukta 
“talkininkų kariuomenės daliniai.”

Amerikos kariuomenės bazės Islandijoje buvo palik
tos tuo aiškinimu, kad jos apsaugos Islandiją, jei kas ant 
jos užpultų. Tačiau, tos šalies valdžia mano, kad ameri
kiečiai neapsaugotų Islandijos, jei prasidėtų karas. Atsi
žiūrint i tą karinę techniką, kuri buvo ištobulinta per 
praėjusius keletą metų, jei karas prasidėtų, tai Islandi
ja, nežiūrint, kad ten yra amerikinės militarinės bazės, 
labai nuo to nukentėtų.

Islandijos vyriausybė yra koalicinė. Josios prmjeras
— Olafur Thor — yra “nepriklausomos” partijos narys, 
o užsienio reikalu ministras, Kristinu Gudmundson, 
•progresyvių partijos narys.

Atsižiūrėdamas į parlamento nutarimą, premjeras 
Thor pasitraukia iš savo vietos.

Už tai, kad Amerika ištrauktų iš Islandijos savo mi- 
litarines bazes, balsavo progresyvių partijos deputatai, 
taipgi sočia 1-demokratai, tautos apsigynimo partijos ir 
komunistų deputatai.

Nors premjeras pasitraukė, tačiau valdžia laikysis iki 
"Č. m. birželio 24 d. parlamentarinių rinkimų.

Amerikos militarinės' bazės Islandijoje buvo įkurtos 
einant 1951 metų sutartimi, padaryta tarp Amerikos ir 
Islandijos valdžių.

Mums rodosi, kad šis Islandijos parlamento žygis yra 
dar vienas žingsnis, padarytas link pastovesnės taikos 
pasaulyje palaikymo.

- U --- '      - ----  - - --
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LITERATURA-MENAS
ALDU) REIKALAI

Kanados Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimo 

belaukiant

Kai kurie muzikinio palikimo vertinimo 
i klausimai Tarybų Lietuvoje

Siu metu kovo pradžioje 
į Vilniu je Įvyko Lietuvos kom- 
j pezitorių T r e č i a s i s suva
žiavimas. Ten buvo svarstyta 
daug svarbiu muzikiniu klau- 

■simu. susijusiu su kultūros ly- 
! gio kėlimu liaudyje. 
Į Jogas J. Gaudrimas ]• 
i klausimu Lietuvos 
j straipsni, kuri mes žemiau iš- 
I spausdiname.—Red.

ryboje, pavyzdžiui, M. Pe
trausko, rado atgarsį revoliu
cinė darbo žmonių kova. Pa
sireiškęs pažangia visuomeni
ne veikla, M. Petrauskas pir
masis pradėjo rašyti lietuvių 

JMuzika- D‘evolhicines dainas, kurios sa- 
araše tuo vo metu suvaidino reikšmingą 
spaudoje

Nuolat kyląs Tarybų Lietu- 
! vos kultūrinis bei meninis gy
venimas iškelia neatidėliotiną 
j uždavinį paspartinti, suakty- 
jviiiti savo veiklą ir respubli- 
. kos muzikos mokslo darbuo
tojams — muzikologams, mu
zikos kritikams bet publicis

tams. Tuo tarpu,’ kai musu 
' kompozitoriai pokariniu lai
kotarpiu yra sukūrę didelį 
skaičių idėjiškai ir meniniai 
vertingu Įvairiu žanru kūri
niu—simfonijų, koncertu, kan
tatų, oratorijų, muzikos moks
lo darbuotoju darbas kol k.as 

’ daugiausia atsispindi tik kuk
liuose laikraščių ir žurnalu 
straipsniuose. Tarybinės san

tvarkos metais respublikoje 
išaugo muzikologu kadrai. Jų 
laukia labai platūs darbo ba
rai vertinant mūsų muzikini 
palikimą, keliant muzikines

Vertinant lietuvių muzikini 
i kultūrinį palikimą pirmiausia 
į susiduriame su eile senosios 
'kartos mūsų kompozitorių, 
; kaip J. Naujalio, C. Sasnaus
ko, M. Petrausko, M. K. Čiur- 

i lionio, St. Šimkaus, J. Gruo- 
I džio. J. Karnavičiaus ir kitų, 
I kūryba. Reikia pasakyti, kad 
i apie juos pasirodė spaudoje 
eilė straipsnių, bet jie dau-

vaidmenį, skatindamos kovai 
už carinės santvarkos nuver-

Tačiaų kalbant apie šį 
kompozitorių, taip pat nega
lima nutylėti ir jo kūrybos 
prieštaravimą.

Antras ne mažiau svarbus 
klausimas — tai Šių kompozi
torių; stiliaus formavimasis 
klasikinių tradicijų įsisavini
mo poveikyje. Didelę reikš
mę turi tas faktas, kad be
veik visi senosios kartos lietu
vių kompozitoriai ėjo mokslus 
Peterburgo ir Maskvos kon
servatorijose, Įskiepiju s i o s o 
juose realistinio meno tradi
cijas. Liaudies dainų tema
tikos panaudojimas originalio
je kūryboje, platus melodin
gumas, klasikine harmonija, 
aiški forma, nesudėtinga rit
mika—visa tai galima paste
bėti daugelyje mūsų senosios 
kartos kompozitorių kūrinių.

Tačiau ir šioje srityje reikia 
pažymėti tuos prieštaravimus, 
kurie kilo lietuvių kompozi
torių kūryboje veikiant lenkiš
kojo romanso Įtakai, bažnyti
niam choralui, Leipcigo moky
klai su joje vyravusiu techni- 
ciznio kultu. Eilės senosios 
kartos lietuvių kompozitorių 
kūrybai neigiamą Jtaką pa
darė buržuazinio-fašistinio re
žimo metu Lietuvoje kulti
vuojamos Vaakrų Europos de
kadentinio meno srovės.

Vertinant muzikinį kulturi- Sruoga.

I tima. *

spaudoje, bet bloga, kad dau
giausia tik jubiliejų proga. 
Norėtųsi, kad atsirastų vietos 
išspausdinti ir studentų muzi
kologų straipsnius, kuriuos 
jie paruošia kritikos seminarų 
metu. Tačiau ir jiems nėra 
vietos. Apie 1,00(1 puslapių 
apimties diplomatiniai darbai 
aktualiais muzikinio palikimo 
ir tarybines muzikos vystymo

si klausimais iki šiol taip pat 
įguli neišspausdinti. Aiškiai 
abejingą poziciją dėl muzikos 
mokslo darbų išleidimo užėmė 
leidyklos. Kaip bebūtų keis
ta, tačiau kai kurių muzikolo
gų darbai anksčiau išleidžia
mi Maskvos leidyklų, negu 
respublikoje.

Reikėtų imtis priemonių pa
čių muzikologų kadrų idėji
niam lygiui pakelti. LTSR 
Kompozitorių sąjunga nežinia 
kuriais sumetimais jau ištisą 
eilę metų nerengia paskaitų 
marksistinės - leninines este
tikos klausimais. Negalima 
laikyti teisingu ii' konservato
rijos mokslo plano, kuriame 
marksistines •* lenininės este
tikos Įsisavinimui skiriamas 
vos vienas semestras. Tik tvir
tas marksizmo-leninizmo tei
ginių Įsisavinimas, sujungtas 
su giliu profesiniu pasiruoši
mu, padės praktiškai teisingai 

i eilę sudėtingų pro- 
muzikos meno srityje 
labiau pakelti nacio- 
muzikinės kultūros ly-

J. Gaudrimas

Balandžio pabaigoje Įvyks 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Kanados kuopų atstovų suva- 
žiaviimas Toronte. Tai bus 
didelės svarbos Kanados pa
žangių lietuvių susiėjimas. Se
niai tokį suvažiavimą beturė
jome. Svarbu; kad kuopų at
stovai atvažiuotų į šį suvažia
vimą gerai pasirengę, susida
rę planus, kaip ši organizaci
ja galėtų būti pakelta narių 
skaičiumi ir savo kultūriniu 
veikimu.

Kiekvienu momentu apšvie
tus ir kultūros kėlimas yra 
vienas iš svarbiausių vj.sos vi
suomenės rūpesčių, šis klau
simas ir dabar yra vienas iš 
svarbiausių ne tik kitiems, bet

Bet LLD vei- 
pask utinių

nėra tokia, kaip 
Yra daug trū- 

Kartais kuopos visai

me-

neapsimoka į suvažiavi- 
kuomet tenka 

pasidaryti. Tei- 
Kanadoje suva- 
d id ei ė problema,
baisiai daug kai-

blcmų

halinės 
g'j.

ir lietuviams 
kla per eilę 
tų nebuvo ir 
kad reikėtų, 
kurnu,
nieko neveikia. Be abejonės, 
yra daug ir priežasčių kliu
dančių šiai organizacijai. Visa 
tai teks suvažiavime išdisku- 
suoti ir surasti kelius, kuriais 
draugija turėtų ? eiti, kad jos 
kilnūs darbai pakiltų

Kartais pasitaiko nuomonių, 
kad
mus važiuoti, 
daug išlaidų 
sybė, mums 
žiaviniai yra 
nes kelionės
nuoja. Ir kur nekainuos, kuo
met kitiems tenka keliauti ne į 
šimtus, bet tūkstančius mylių. I 
Tačiau reiktų! visiems Įsidč- ' 
mėti, kad suvažiavimai yra > 
reikalingi bile organizacijai, i 
jeigu ji nori-netik gyvuoti, bet!

(Tąsa 3-čiam pusi. J

Iš Balio Sruogos raštų
Lietuvos

kaip žinoma, karo
rašytojas. Balys ries, kitus — kojomis paspra- j 

gins, trečius — antausiais ap-’
giausia kol kas duoda tiktai 
bendrus kūrybos vertinimus.

1 Uždavinys yra — plačiau, gi- 
I bau nagrinėti šių muzikų kū- 
' rybą, siejant jos nagrinėjimą 
i su to met(^ visuomeninio gyve
nimo sąlygomis.

Norėtųsi paliesti kai kuriuos 
čia minėtų kompozitorių kū- 

' rybos vertinimo klausimus.
Pirmieji ryškesnieji lietuvių 

i profesionalinės muzikos pa
vyzdžiai pasirodė 20 amžiaus 
I pirmaisiais metais, tai yra tuo 
; laikotarpiu, kai Rusijos prole- 
| tariate revoliucinio judėjimo 
; Įtakoje vis labiau stiprėjo ir 
; darėsi revoliucingesnis Lietu
vos darbo žmonių judėjimas, 

j Lietuvos darbo žmonių revo- 
i bucinės kovos kilimo laikotar- ' 
pis turėjo didelę reikšmę lie
tuvių nacionalinės muzikinės 
kultūros vystymuisi. 20 am
žiaus pradžioje pirmąkart Lie
tuvos muzikiniame gyvenime 
taip sparčiai pradeda vystytis 
nacionalinė interpret a cine 

Į k u 11 ū r a , pasireiškianti pir- 
: minusia plataus masto chori- 
I n i u j u d ė j irn u. Pra d ė j ę savo 
Į darbą slapta, nepalankiomis 
carinio režimo sąlygomis, cho
rai greitu laiku apėmė visą 
Lietuvą.

Ji.všium su nuolat augančiu 
choriniu judėjimu, beveik visi 
to meto lietuvių kompozito
riai ėmėsi kurti chorinį re
pertuarą. Čia kaip tik pir
miausia. mano supratimu, ir 
pasireiškia jų kūrybos prieš
taringumas. Dalis Rietuvių 
kompozitorių prijautė liau
džiai ir smerkė esamos san
tvarkos neteisingumą, tačiau 
jie nematė aiškaus išsivadavi
mo kelio ir stovėjo atokiai

nj palikimą, labai svarbūs yra 
profesinio meistriškumo klau
simai,/ kurie, reikia pasakyti, 
kol kas beveik visiškai nena
grinėjami.

Sekmiugesniam darbui ver
tinant lietuvių muzikinį kultū
rinį palikimą trukdo tai, kad 
iki šiol nėra bazes, kur būtų 
sukoncentruota senosios kom
pozitorių kartos muzikine me
džiaga. Taip, pvz., Naujalio 
muzikinis palikimas yra' iš
sklaidytas trijose bibliotekose 
Vilniuje ir Kaune bei pas ke
letą privačių asmenų: M. Pe
trauską liečianti medžiaga 
yra taip pat išblaškyta beveik 
dešimtyje mokslo Įstaigų ir 
bibliotekų bei pas privačius 
asmenis. Visa tai labai apsun
kina šios srities darbą, ir rei
kia, kad muzikologams tuo 
reikalu ateitų Į pagalbą aukš
čiau stovinčios įstaigos.

Svarbus klausimas, kurį šios 
srities darbo pagerinimui rei
kėtų imtis išspręsti, tai kadrų 
klausimas, Lietuvos Komu
nistų partijos IX suvažiavime 
buvo nurodyta, kad lietuvių 
teatro, dailės, muzikos istovi-j 
jų sukūrime iniciatyvą turėtų 
parodyti LTSR Mokslų akade
mija. Atėjo laikas pagalvoti 
apie meno sektoriaus prie 
LTSR Mokslų akademijos lie
tuviu kalbos ir literatūros in
stituto įsteigimą. Bendros kū
rybinės diskusijos žymiai pa
lengvintų muzikologų darbą. 
Panašūs sektoriai ar institu
tai, Įsteigti Užkaukazės ir 
Vidvri'hės Azijos tarybinėse 
respublikose, savo paskirti vi
siškai pateisino. Mūsų res
publikos sąlygomis, meno sek
torių būtų galima prijungti

metu buvo hitleriniu vokie
čių išgabentas i Štuthofo kon
centracijos stovyklą. Iš ten 
ji išgelbėjo Tarybine .armija, 
sumušusi vokiečius, ir grąžino 
Lietuvon. Naciškieji niekšai 
poeto sveikatą taip palaužė, 
kad jis 1947 metų spalio 16 
d. mirė, nespėjęs aprašyti na
cių niekšybes. žemiau *telpa 
paimtas iš Lietuvos spaudos 
B. Sruogos rašinys apie kon
centracijos liogery gyvenimą. 
Mes čia jį paduodame skai
tytoj'u i.—Red.

KLIPATŲ KLIPATOS 
(Skyrius iš užrašų knygos 

“Dievų miškas”)

Iš ryto katorgininkai, po pa
tikrinimo, rikiuojasi būriais ir 
traukia i darbą. Išėjimą pri
žiūri pats lagerio viršininkas 
su savo padėjėjais. Pro juos 
praeinant reikia nusiimti ke
purę’, rankas prie šlaunių pri
glausti, kad nesimataruotų, ir 
išsitempti, lyg tau už nugaros 
būtų stačia lenta pririšta.

Pirmieji eina Įvairių amati
ninkų' būreliai. Jie dirba pa
stogėje savo specialybės dar
bą, jie moka gauti geresnį 
maistą, jie turi šiokių tokių 
pašalinių pajamų. Jie, nors 
ir nuskurę, nors ir purvini, bet 
vis dėl to žmones kaip žmo
nės.

Paskutinė išsijudina vadina
ma1 Waldkolonne—miško dar
bų komanda—medžiam kirsti, 
rąstam tampyti, kėlimam rau- i 
ti, žemėm nešioti, ir taip to
liau. Darbas sunkus, šaltyje 
ir lietuje. Maistas pats pras
čiausias. Jokių pasalinių pa
jamų.

dalys, kitus — vėl pagaliau 
patvatys. . .

Visa tai dedasi valdžios aky? 
sc, visa tai rodo kapų rūpėsi- 
tingumą ir gerus norus, bet 
visa tai duoda nelabai kokių 
vaisių. <J

Sunku eilės išlyginti. Sun
ku žingsniai suvienodinti. La
bai Įvairi publika. Yra čia ir 
tvirtų vyrų, matyti, dar nese
niai Į lageri pakliuvusių, ku
rie eina tvirtai žingsniu, išdi
džiai galvas aukštyn iškėlę. 
Bet didžioji dauguma — var
gani elgetos. Nuo bado irty- 
sę ar jau papurtę veidai, su
tinusios kojos. Kitas dar su 
klumpėm, kitas — ir visai be 
nieko, — kovo pabaigoj! Susi
kūprinę, susilenkę... Ne vie
nas iš jų iš darbo aiškiai ne
begrįš. . . Tikrai, vakare, kai 
ši kolona grįžta iš darbo, par- i 
sineša ji po keletą numirėlių 
— tris, penkis, aštuonis, de
šimti . . .

Rytmetį, visom kolonom iš-} 
ėjus i darbą, lagerio kieme “iš j 
kažkur” išlenda šmėklų m i- Į 
nia. , Keista ji tokia!

Neina, bot slenka. Pamažu, 
pamažėl i, be -jokio garso, ne
lyginant praskriejančio debe
sio šešėliai.

i Slenka... .kadaise, gal ne 
taip seniai, buvę žmonės! Tu- 

! rėję pastogę, namus, tėvus,’ 
j seseris, brolius, gal žmoną, 
gal vaikus. Turėję Tėvynę, 
tu r ė j ę g.v v e n i m ą—va 1 i a, 1 a iš

irę, troškimus!
Slenka jie susikibę kits į ki

tą, vienas antrą palaikydami, 
vienas a n t r u atsiremdami. 
Niekas jų neberagina, niekas 
jų nebemuša. Jiem viskas pa
sauly jau: vistiek pat.

nuo politinės kovos, pateko j 
siaurus, ribotus bažnytinio 
giedojimo ir liturgijos renius.

Kitų seno’sios kartos lietuvių 
kompozitorių kūryboje religi
ne tematika užima nežymią 
vietą, tačiau atsitraukimas 
nuo aštrių aktualių visuome
ninio .gyvenimo klausimų ir jų 
kūrybai uždėjo tam tikro sva
jingumo ir. nedrumsčiamos ra
mybės atspaudų.

Kai kurių kompozitorių: kO*
. / ■■

prie dabar veikiančio tautosa
kos sektoriaus.

Nepakankamo muzikos kri
tikos. lygio konstatavimas, sa
vaime aišku, esamos padėties 
nepagerins ir neištaisys. No
rėtųsi iškelti kai kurias prie
žastis, kurios trukdo išvystyti 
pilnavertį muzikos, kritikos 
darbą.

Muzikos kritikai bei publi
cistai vis dažniau pasisako 
mūsų, respiįbHkosį periodinėje

Didžiulė Waldkolonne su
skirstyta šimtinėmis. Kiek
vienos šimtines pryšakyje eina 
kapas ar puskapis (capo ar 
Uilfscapo — darbų prižiūrėto
jas hr jo pagalbininkas).

Kapai — žvalūs, apsukrūs, 
••mitrūs vyrukai 'su raudonais 
raikščiais ant rankovių — ne
rias iš kailio savo vergus be- 
stramužydami, kad jie iškil
mingiau pro valdžią pražy
giuotų. Vienus aplos, ap-

1 ' /• ' '' '

—Jų klumpės jau nebešlepsi. 
Jie jau nebeturi jėgos kojai 
nuo žemes pakelti. Jie kojas 
velka žeme taip lėtai, kad net 
čiuožimas m a ž a i tesigirdi. 
Vieni ant krūtinės nukna- 
rinę galvą, kartais dar 
žvilgčiodami į žemę, kartais— 
visai niekur nežiūrėdami. Ki
ti—apsiblaususiomis ūkanoto
mis akimis dairosi aplinkui, 
nieko nematydami, nieko 
nesuprasdami, nieko nebe-

n o r ė d a m i. Kiti vėl ate 
lošė ant savo draugų, uz 
merkė akis lyg grabo— ir vo' 
vos velka savo tokias sunkia* 
kojas. Veidai — o veidai’’ 
Vienas už kitą baisesnis, vie
nas už kitą skaudesnis!

| tuos veidus nebūtų taip 
skaudu žiūrėti, jeigu kojos 
nejudėtų, jeigu jie būtų nu
mirėliai '

Numirėlis — ko gi iš jo be
norėti ? Jam visa vistiek pat. 
Bet kai toks veidas dar eina 
i darbą!

Kokį moralinį, koki istorinį 
pateisinimą būtų galima su
galvoti tiesiem, kurio' kitus to
kia lengva širdimi siunčia į** 
koncentracijos lagerius? Jo
kios politinės, jokios religinės, 
jokios pasaulėžiūrinės idėjos 
jų niekuomet nepateisins! Jie 
savo žmogiškąją menkjrstą 
galėtų atpirkti tiktai tuomet, 
jei patys savo dienas baigtų 
tose pačiose sąlygose, Į kurias 
kitus tremia besivadovaudami 
pamišėliškomis idėjinėmis fik
cijomis! Kitaip — amžių pra
keikimas slėgs ne tik jų atmin
tį, slėgs ir jų palikuonių pali
kuonis !

Slenka, slenka... Visokių 
tautų, visokių profesijų žmo
nės. Į lagerį prieš mėnesi, 
prieš du ar tris atvyko gi jie 
visi sveiki!

Naujokui arčiau prie jų ir 
prieiti sunku, — pūvančių la- " 
vonų tvaikas. Rankos—žaiz
dotos, kojos — žaizdotos. Po 
žaizdas painiojasi Įvairūs pa
razitai, i kuriuos tie buvę žmo
nes nebekreipia jokio dėme
sio.

Slenka, slenka... Taip pa- t 
mažu'

Kartais vienas, kartais ki- 
tasAšsiskirią iš minios. Pasvir- 
dukuliuoja, lyg galvodamas ir 
negalėdamas nuspręsti, kas 
jam dabar daryti, žengia 
žingsni Į šalį. Kitą. Palinks
ta ant kelių. Atsiremia ran
komis Į žemę. Paropoja ke
letą žingsnių. Apsidairo pa
mišėlio akimis. Priglusta krū
tine, veidu prie žemės. Lyg 
sustingsta valandėlei, šiurpu
lys ji nekrečia. Pakelia gal
vą. Baisiai — baisiai išsiilgu
sios jo akys. Nė žodžio ne- 
pratars. Nesudejuos. Lūpos 
net nesujudės, šliaužia tylė
damas kur nuošaliai. J pa
tvorį. Į barako pasienį. Pri
šliaužia. Atsigula. Užmer
kia akis. Dabar jam : abso
liučiai visa vis tiek pat.

Kitas gi ir iš minios nė ne
siskiria. Krinta žemėn ir gu
li. Jo kaimynai neturi jėgų, 
neįstengia jį pakelti. Slenkan
tieji iš paskos užkliūva už jo. 
Knapsi. A'ieni dar sugeba, 
šiai]) tai]) perkelti per jį ko
ją. kiti — ir to nepajėgia. 
Knapsi ir griūva viršum.

Slenka, slenka.?. Kokia I 
daugybe jų! šimtas, kitas, tre
čias. . .

Tai — lagerio klipatų ko
manda. Ji—tai]) pat darbo 
komanda! “Eina” “darbo 
dirbti,” “darbo’.’ — atitinka
mo jos pajėgumą.

Tai—labai pastovi koman
da. Nemažėjanti, nenykstanti, 

Tai kas, kad daugelis iš tos 
komandos narių perdien iš
miršta — barakuose, pakelėj, 
“darbo” metu...! Vakare 
grįš iš darbo Miško komanda. 
Ji duos, rytdienai klipatų ne
mažesni skaičių, negu perdien z 
jų išmirė, — klipatų koman-j 
da skaičiaus atžvilgiu nenu-\ 
kentės. .,

Slenka, slenka klipatų ko
manda, slenką. • .

K i e k vi e n a m k a to rg i n i n k u i
tai Įtikinamas memento mori. 
Visi vienodai nori gyventi. Ir 
visi vienodai žino: už mene- 2 , 
šio, už kito—vistiek atsidursi 
klipatų Komandoj.

Naujokas, pirmą kartą savo 
gyvenime išvydęs klipatų ko
mandą, lyg proto nustoja. Ne 
mirties baisu, — baisu šito iš
niekinto žmogaus vaizdo. Ir 
ne tik žmogaus, — baisu šito 
išniekinto, s u b i a u rinto, su
dergto mirtieš vaizdo!. .

Tripolis. — Ligšiolinis Li- < 
bij\s premjeras Mustaga 
Kalimas sudarė naują kabi
netą.

t



Grįžusio į Lietuvę K. Baliukonio 
kalba per Vilniaus radiją

Iš Argentinos Lietuvon 
grižo jau nemaža lietuvių. 
V ienas jų, Krisius Baliu
kams. gyvenęs Argentino
je ilgokai, grįžo praėjusių 
metų pabaigoje. Gruodžio 
10 d. Baliukonis pasakė per 
Vilniaus radiją kalbą, ku
rią (paėmę iŠ argentiniečių 
“Tėv\ nes”) žemiau per
spausdiname. — Red.

Brangūs užsienio lietu
siai! Mano bičiuliai ir pa
žįstami! Pirmiausia karš
tai iš širdies sveikinu jus iš 
brangiosios Lietuvos. Lin
kiu jums geriausios sėkmės 
kovoje už demokratiją, už 
paprastų darb. žmonių ge
resnį gyvenimą, už taiką. 
Nuoširdžiai linkiu savo 

t draugams geriausio pasise
kimo ir asmeniniame gy
venime.

Brangūs draugai! Jau 
praėjo keletas mėnesių, kai 
aš atsisveikinau su jumis. 
Nedaug dar tegyvenau Ta
rybų Lietuvoje, bet daug 

tyra ko papasakoti. Kadan
gi visiems savo draugams 
ir pažįstamiems nesisku- 
bau parašyti laiškų, tai no
riu trumpai per Vilniaus 
radiją papasakoti jums apie 
savo gyvenimą Tarybų Lie- 

/ tuvoje, pasidalinti kai ku
riais įspūdžiais.

Atvykęs į Lietuvą, apsis
tojau Vilniuje, čia ir pasi
likau gyventi su šeima. Pir
miausia kas mane nudžiugi
no sugrįžus į tėvynę, tai 
tas, kad čia mane nepapras- 

vtai nuoširdžiai sutiko. Lie
tuva mane priėmė, kaip iš
siilgusi motina savo sūnų. 
Iš karto apsigyvenau su 
šeima geriausiame Vilniaus 

' viešbutyje. Apsilankiau 
pas Tarybų Lietuvos vy
riausybės vadovus — Tary
bų Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninką Justą Paleckį, užsie
nio reikalu ministrą Gašką 
ir kitus, kurie mane šiltai 
sutiko, nuoširdžiai, papras
tai ‘ kalbėjosi, pasirūpino 
mano reikalais.

Pradžiai man buvo pas
kirta negrąžinama 3,000 
rublių paskola. Netrukus 
gavau patogii butą miesto 

* centre, Stalino Prospekte, 
prie gražiausios Vilniaus 
Lenino aikštės.

Dabar mano sūnus dirba 
pagal specialybę fabrike, 
kur gerai uždirba. Aš pats 
dirbu Tarybų Lietuvos

lengvosios pramonės minis
terijoje, žmona šeiminin
kauja namuose.

Gyvendamas Lietuvoje, 
jau aplankiau savo gimtinę 
— Varėną, taip pat jie gy
vena gerai, visi sveiki. Bro
lis turi penkis vaikus; vy
riausias sūnus dirba trak
torininku, visi kiti mokosi; 
švogeris Andrius Tatulis — 
gyvena ir dirba Dauguose.

Nuvykęs į Varėną, susiti
kau su daugeliu savo pažįs
tamu, kuriu nebuvau ma- 
tęs daugiau kaip 27 metus, 
visi nepaprastai džiaugė
mės, kad vėl kartu susiti
kome.

Tarybų Lietuuva man 
padarė gilų įspūdį. Visur, 
kur tik nenuvykstu, visur 
matau naujas statybas, vi
sur žmonės kuria dar gra
žesnį gyvenimą. Ypač pui
kų įspūdį man padarė Vil
nius. Jis karo metu buvo 
smarkiai apgriautas, o 
šiandien atrodo nepapras
tai gražus miestas, visas at
statytas, gražiai sutvarky
tas. Kai aš atvykau, senoji 
Lietuvos sostinė pasitiko 
mane savo naujais dailiais 
gyvenamaisiais namais, 
gražiai sutvarkytomis aikš
tėmis, margaspalviais gė
lynais.

Gyvendamas gimtajame 
krašte, taip pat ne kartą 
susitikau su kitais lietu
viais, pastaruoju metu grį
žusiais iš užsienio į Tarybų 
Lietuvą. Kalbėjausi su Vy
tautu Šviesa, Antanu Vai- 
vutsku ir kitais, kurie lai
mingai gyvena Lietuvoje.

Septintą šio mėnesio mus 
nudžiugino dar viena malo
ni naujiena. Į Vilnių iš Bu
enos Aires grįžo mano arti
mi draugai, Kazimieras Ka- 
kanis ir Pranas Žilinskas 
su šeima.

Baigdamas šį trumpą pa
sikalbėjimą, aš noriu jums, 
brangūs užjūrio lietuviai, 
pasakyti, kad esu nepapras
tai laimingas grįžęs į Tary
bų Lietuvą, kad smagu su 
visa lietuvių liaudimi gy
venti ir dirbti.

Ligi greito pasimatymo, 
brangūs draugai!

Stockholmas. — 14 asme
nų tapo užmušta ir devyni 
sužeisti geležinkelio nelai
mėje, kai ekspresinis trau
kinys susikūlė su prekybi
niu traukiniu šiaurinėje 
Švedijos dalyje.
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PAINTED DESERT URANIUM
& OIL CO.

WASHINGTONO KORPORACIJA
Užsiimanti Ieškojimu Uraniumo ir kitų metalų 
nuosavybių Daybreak plotuose, Spokane County, ir" 
Ferry County, Washingtono valstijoj; taipgi Grand 

ir San Juan County, Utah.
PASIŪLYMAS PUBLIKAI

12,000.000 serų common capital stock po lc už serą 
pilnai išmokama ir non-assessable.

Dėl cirkuliaro rašykite:
VV. M. FREDERICKS Secretary-Treasurer

725 Peyton Building, Spokane 1, Washington
I’he Statutory Statement yra Reiktas Washingtono 
valstijoj ir yra prieinamas, patikrinimui County’s 

ofise. 737 Peyton Building, Spokane, Washington.

W. M. Fredericks, Secy-Treas. Telefonas: Madison 1851 
725 Peyton Building 
Spokane I, Washington

’ Please send me offering Circular on
PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.

Name (print) ................................ ..................................................
Street ............................... ;............................................. ....................
City .....................................................................................................

Dept. L
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St Petersburg, Fla
Mūsą LLD kuopa 
progresuoja

skaitlingas susirinkimas. Per
skaičius protokolą, padaryta 
pastaba: taisyklės reikalauja, 
kad į protokolus būtų įrašomi 
vien tik nubalsuoti - priimti 
nutarimai, o ne diskusijos, iš
sireiškimai bei nuomonės.

nešt, kad šiame susirinkime 
įstojo į Literatūros Draugiją 
du. draugai" ir dvi drauges. 
Lai bus leista man pasveikinti 
jus, brangūs draugai, apšvie- j 
tos mylėtojai!mylėtojai ’

Svieto Pereiga

il
Vaidinimui.... Dainavimui 

Pasiskaitymui

buvo 
atvažia- 
Jis par- 

Jam

šiame susirinkime dalyva
vo du chicagiečiai turistai: 
draugas St. Vešys, kuris apsi
stojęs pas draugus Kairius, ir 
draugė M. Kirstuskienė, kuri 
apsistojus pas draugus Stukus.

Detroit, Mich L.M.S. Leidiniai
Jau buvo rašyta “Laisvės” 

Nr. 56, kad šią žiemą, vasario 
26 d. ir kovo 10 d., Literatū
ros Draugijos buvo labai pa
sekmingi piknikai. Tik rei
kia dar pridurt, kad antram 
piknikui iniciatorium 
drg. Ant. Ruseckas, 
vęs iš Kenosha, Wis.
ką piknikui parūpino, 
garbė ir ačiū už tai.

Minėto.i korespondencijoj 
netiksliai įsiskverbė viena 
klaida, kur pasakyta, kad tos 
gardžios kilbasos buvo paga
mintos D. Kairienės, o tikre
nybėje šiuokart jos buvo pa
gamintos draugės O. Grebi i- 
kienės. Ąbiejų draugių atsi
prašau už klaidą.

Susirinkimas ir aukos
Kovo 25 d. įvyko Draugijos

A.LD.LD. Reikalai
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

ir augti. Tik suvažiavimai ga
li pagrįsti tvirtus pamatus. 
Suvažiavimai kiekvienos or
ganizacijos yra aukščiausias 
organas. Už tai reiktų steng-

Draugas St. Vešys nuosek
liai pakalbėjo ir paagitavo už 
teikimą “Vilniai” paramos, o 
mes jam nuoširdžiai paplojo
me. Bet neužteko vien paplo- 
jimo: Susirinkimas nutarė 
“Vilnies” paramai paaukoti iš 
iždo $50.00. Taipgi nutarta 
paaukoti “Laisvei” $25,00; 
Liet. Literatūros Draugijai dėl 
L. Prūseikos jau rašomos 
Draugijai knygos $25.00; sve- 
turgimių ir civilinių teisių gy
nimui $25.00.

Kaip matote, šiame susi
rinkime išaukota labai svar
biems reikalams net $125.00.

Taipgi labai malonu pra-

Kovo 18 d. rrtirė pažangus 
žmogus, Juozas Gudaitis, su
laukęs 64 metų 
riko j išgyveno 
vo vedęs Oną 
liko podukrą, 
veno po num. 
virš 30 nu 
skaitytojas.
Suvalkų gub., iš Alvito. 
34 metus dirbo Fordo fabrike. 
Ilsėkis, Juozai, amžinai!

amžiaus. Ame- 
46 metus. Bu- 
Labeikūtę. Pa- 
3 anūkus. Gy- 
7274 Navy St.

Buvo Vilnies
Iš Lietuvos kilęs:

Per
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VELYKŲ
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Laisvė Į

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

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

891 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
Įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

įstaiga atdarą kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais nuo 9‘A. M. iki 6 P. M.

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

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

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.
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delegatus.
Lietuvių Literatūros Draugi

ja šiuo tarpu randasi tokioj 
padėtyj, kad jos užduotys la
bai padidėjusios, o jos ener
gija labai išsisėmusi. Reikia 
surasti būdus, kaip geriau ves
ti kultūrinį darbą, kad jo bū
tų galima atlikti kuo dau
giau, nors ir su mažesnėmis 
jėgomis. Reikia surasti nau
jus metodus. Apie visa tai 
reiktų kiekvienoj kuopoj pa
sikalbėti, padiskusuoti, pada
ryti suvažiavimą tikrai nau
dingu organizacijos tvirtini
mui.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja Kanadoje gali dar augti 

1 ii- gyviau veikti. Yra nema
žai lietuvių, kurie yra arti
mi savo dvasia šiai organiza
cijai. Yra ir tokių, kurie kaž
kaip liko už jos ribų, nors sa
vo dvasia jie nepasikeitė. At
siranda vienas kitas iš nau
jųjų, kurie pasirenka šią drau- 

igiją. Visa tai sakyte sako, kad 
• ši organizacija dar turi ateitį 

verta dėl jos padirbėti.
Balsas”)

This wortian, marooned by the 
angry flood waters, has her hopes 
pinned on you! For it’s through 
you that Red Cross help comes. It 
is "through you that your Red Cross 
thrives — to help when disaster 
strikes, when a serviceman needs 
assistance and when blood or first 
aid can save a life. Remember—the 
hopes of millions are pinned on 
you. You can help by njnąing the. 
Red Cross button to vonr June!

I *

Help her.,,
Join and Serve I

SVEIKINIMAI
VELYKOMIS

Industrial City Bank 
& Banking Co.
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LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Mūsų Draugams ir Depozitoriams

Community Savings Bank 
Broadway Savings Bank 
Essex Savings Bank 
Lawrence Savings Bank

Lawrence, Mass.

Dėl Siuntimo Laisvės į Lietuvą
siuntinėti
iš Lietuvos

Keletas asmenų užsakė Laisvę 
Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas 
nuo saviškių už užsakymą Laisvės ir rašo, kad 
gauna Laisvę.

Laisvės prenumerta į Lietuvą §15.00 metam. 
Užsakydami siuntinėti Laisvę į Lietuvą atsar
giai paduokite antrašą to, kuriam užsakote. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pi
nigus.

Lietuviu Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalą, komediją, dainą, muzikos kūrinių 
ir kitokią leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalu, 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. Kai
na tik 25 centai.

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 veiksmą 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 gyvu juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

LIETUVA
VV. 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 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara, Rimtas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius ir naujakūrius, netolimą Lietu
vos praeitį ir t. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai
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), 
Kavccko 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 
(Siubau, lingau. paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovaky šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centą.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Fine Arts League

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



Melislio priešai 
vis dar už tvoros

Než i ū ri n t v i so k iau si u 
monių prašalinimui taiką gi
nančio kunigo Melisho iš šv. 
Trejybės parapijos, kunigas 
Melish vis dar pats tebevyk- 
dys velykines pamaldas.

Tos bažnyčios parapijiečiai 
parodė nepaprastą ištvermę 
per eilę metų apgindami ir 
pasilaikydami pas save dva
siškį, kurį jie gerbia ir myli. 
Tuomi jie taip pat parodė, 
kad liaudis gali laimėti savo 
teisėtus reikalavimus, 
ryžtingai ir vieningai

prie-
NewWto*iM^fe2lnl(H

Nesportiškai uždaryta 
sporto aikšte

Casas užsmardino
miesto centrą

jeigu 
veikia.

New Yorko miesto 
Šimtai ten dirbančiųjų 
tinių gyventojų pradėjo skųs
tis kad juos užplūdo nepa
kenčiamai stiprus dvokas. Po
licija ir gaisragesiai nustatė, 
kad km- nors 
bet tos vietos 
radę.

Gaisragesiai 
linkės gatves 
ugnies.

centre 
ir vie-

teka gasolina, 
tebebuvo neat-

palaistė 
apsaugai

a py-
ri u o

Basomis kojomis čia 
netoli keliausi...

basos kojos pasirodė 
nepraktiškos, kai jis 
atsistojo ant šaltos ir 
šlapios žemės netoli

la- 
jo- 
la- 
In-

Pranešama, kad Brooklyno 
Ice Palace, per 70 metų iš
laikyta dirbtinio ledo čiuožy
kla, bus uždaryta ir panaikin
ta visiškai ateinančio balan
džio 15-ą.

Palace buvo centru daugelio 
žymių to sporto veiksmų. Ja
me pirmą pradžią čiuožinėji- 
mo sporte gavo daug žymių 
praeities ir dabarties figūrų. 
Tarpe tų minimi Jaffe, But
ton, Carole Heiss, McLaugh
lin, Kaye.

Nusprendusieji įstaigą už
daryti teisina žygį tuo, kad 
nesą arti pakankamai vietos 
auto pastatymui, esančios ge
resnės vietos Manhattane ir 
Flushing Meadow. Betgi toš 
vietos iš Brooklyno to kraš
to toli, ilga ir iškaštinga ke
lionė laiku ir pinigais tiems, 
kurie mažiausia teturi tų abie
jų.

žmonės kalba, kad jeigu 
jatii galima rasti ištekliaus 
įrengti naują boli n i n k a m s 
aikštę su visais patogumais, 
galima būtų rasti vietos ir iš
tekliaus įrengti Brooklyne pa- 

i gerintą ir patogesnėje vietoje 
č i u o ž i n ė j i m u i are n ą.

Stebėtojai sako, kad čiuo- 
žinėjimui arena, kaipo dau
giau masinis liaudies jaunimo 
sportas, turėtų būti statomas 
pirmiau 
Beisbolės 
žesnius 
daugiau
įstaigų finansavimui pats, nes 
yra palaikomas biznio pagrin
du.

Republic streikieriai 
svarstė pasiūlymus

Republic Aviation korpora
cijos streikieriai buvo susirin
kę i masinį mitingą Jamaica 
armorėje. Unija mitingą šau
kė tikslu informuoti darbinin
kus apie derybų eigą ir pasi
tarti su darbininkais apie' se
kamus žygius.

Kitu svarbiuoju klausimu 
jau šešetą savaičių išbuvu
siems streiko darbininkams 
yra nedarbo apdrauda.

Firma lig šiol laikėsi savo 
pasiūlymo pridėti 
] > en k tu ką m o k esč i o. 
sisakė tiek priimt, 
dovybė tikisi, kad
rėš. nusileisti. Darbininkų 
dėtį, sako jie, pastiprins 
faktas, kad pradedant atei
nančia savaite streikieriai jau 
galės gauti nedarbo apdrau-

tiktai
Unija 

Unijos 
firma

po 
ai
va- 
tu.- 
pa-

Kriminalistai galėję 
gauti lengvi] pabaudų

t

New Yorke pasklido kalbos 
ir spaudoje) daleidimai, kad 
kriminalistų teismų ir užsilai
kymo rekordai buvę “dakta- 
rauti” — perdirbinėti, taisomi 
tikslu, kad kai kurie iš tų kri
minalistų galėtų būti pabaus
tais lengviau, negu jų prasi
žengime turėtų gauti.

Greta su tuo, esą, tūlų kri
minalistų rekordai, taipgi ii' 
tiems rekordams rašyti var
tojama mašinėlė visiškai din
gusi iš valdinės įstaigos.

Policijos viršininkas Kenne
dy ir prokuratūra žada tyri
nėti.

Mokytojams priedai— 
su viršvalandžiais

bolininkų arenos, 
sportas liečia ma- 

skaičiiis dalyvių ir 
gali prisidėti savo

Wiiliamsburge apipiešė! 
duonkepy Idą

NEW YORK
HELP WANTED MALE

I SU
i še

Vienišas jaunas plėšikutis 
revolveriu rankoje apiplė-

SIUVAMU MASINU
OPERATORES

E. Elwes, 58 m., buvęs ar
mijos oficierius, dėl sužaloji
mų paliegęs, nusižudė iššokęs 
iš savo buto 12-am o aukšto 
New Yorke.

Mokytojams pažadėtieji al 
gos priedai, tikrovėje 
mi skaityti priedais, sako tu
rėjusieji progą nugirsti, kaip 
tie priedai būsią dalinami.

Sakoma, kad priedų gaus 
tiktai tie, kurie po reguliario 
darbo valandų įsitrauks į ša
lutinius veiksmus, vadovauti 
sporto, mono ir visokiai savi
veiklai prie mokyklų.

Tai reiškia priedą darbo va- i 
landų. Nuo viršvalandžių mo
kytojai b urvo atsisakę jau
prieš keletą metų, kai jų al
gos atsiliko nuo algų pana
šiuose privatiniuose darbuose.

Mokytojai šiuos priedus (su 
“string attached”) 
s kaityti tikrais i a i s 
Jeigu ir priims, 
tuo patenkinti.

I St. Ten užėjo priešaušriu, 
lanksti rytą. Kepykla būna 
j atdara per naktį. Išnešė ka

ip apiplėšė ton dirbančius.
Kitoje vietoje Brooklyne du

Patyrusios viena adata ir specialūs 
Moteriški sportswear, sec- 

unijinčs 
Broadway

mašinos.
lion- darbas, nuolatinis - 
pašalpos. ALGENE, 8261 
(132nd St.), N. Y. C.

negali- Į
jauni plėšikai Įsigavę valdinei) 
sveikatos įstaigon pasitikdinė- 

!jo ateinančius ofisų valytojos 
ir iš jų atėmė pinigus ir ki
tas vertybes.

“Salesmanai” susirinkę i

(63-65)

TOOL & DIE MAKERS
Išimtino proga dėl pilniai patyrusių 
Tool Die Makers, Modolmakors.

AUKŠČIAUSIAS MOKESTIS— 
NUOLAT

mo- 
auto 

vežimo pasigrobi-

O visgi 20 metų brazil ietis 
Camargo įvykdė 5,182 mylių 
kelionę basas. Ir viskas gerai 
klojosi, kol jis keliavo dau
somis, kaip slapukas lėktuve. 
Bet 
bai 
mis 
bai
ternational lėktuvų stotie s 
New Yorke.

Basų kojų pėdsakus pama
tė policija, nusekė į krūmus 
ir taip baigėsi jo jau pabaigta 
sunki kelionė, jo tokia jau 
antroji. Pirmu kartu jis tokiu 
pat būdu buvo atvykęs pra
ėjusio vasario 11-ą. Jį tuomet 
suėmė atmatų bačkose ieškan
tį maisto, bet apsiavusį.

Dėl ko šį sykį jis keliavo 
basas? Jis sakęs, kad taip 
lengviau ran gytis užsidariu
siam lėktuvo nosies kamputy
je, kuriame jis tegalėjo išsi
tekti pusiau ropomis ir pu
siau stovint. Jis tokioje poz
icijoje, šaltyje, turėjo ištūnoti 
27 valandas.
• - Vaikinas sakėsi, kad jis nori 
čia apsigyventi ii- tapti pilie
čiu. Siūlęsis net armijon 
ti, kad tik čia paliktų, 
čiau menama, kad jį vėl 
portuos. Matomai, tai
prastas darbininkas vaikinėlis, 
tad nei tos dramatiškos 
stangos jo neįgalino čia 
likimui privilegiją gauti.

Balandžio mėnuo New Yor
ke paskirtas specifiškai agita
cijai, kad žmonės dažnai pa
siduotų sveikatos 
tikslu anksti susekti 
noma, bus prašoma 
tyrinėjimams. Sa 
nai 17 tūkstančių
čių mirė nuo vėžio.

tyrimams

auką 
kad per- 

ncwyorkie-

Bronxe 
zujančiam 
krito ratas 
siog į būrį 
pavyko
kita linkme, tačiau1 pats susi
žeidė.

keliu
nu-

ekspresiniu 
sunkvežimiui

ir leidosi ristis tie- 
praeivių. Policistui 

rato kelią pakreipti

St O’

de- 
pa-

pa- 
pasi-

Levittown mokyklų trečio
joje klasėje vykdomas išban
dymas naujovinio mokymo 
skaityti, leidžiama vaikams 
pasirinkti skaitymui raštą. 
Menama, kad tas pakels vai
kų ūpą skaityti.

Sakėsi vogęs tikslu 
išlaikyti šunis

Brooklyne suimtas 56 
tų vyriškis už išmušimą 
lango ir iš
mą ploščiaus.

Klausinėjamas apie gyveni
mą ir šio įvykio priežastis, ji
sai sakėsi esąs preseriu, bet 
darbo jau seniai negalįs gauti. 
Tačiau gal iš nedrąsos prisi
pažinti alkanu, ar gal žino
damas, kad šunims dar yra 
šiokių tokiu teisių ir privilegi
jų, jis sakėsi turėjęs vogti, nes 
jo du šunys alksta.

Bronxe suimtas jaunas vy
ras kaip narkotikų skleidėjas. 
Kad jį galėtų suimti, valdžios 
agentai jį sekiojo ištisas tris 
savaites, persirengę gatvių 
va lytoj’a is.

Brooklyno Polytechnikos in
stitutas skelbia vakarinius 
kursus norintiems pasimokyti 
industrinių laboratorijų tech
nikos.

Frank F. Magallanes, D. C. 
CHIROPRACTOR 

Tel. EVergreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 
Greenpoint, Brooklyn

Valandos pirmadieniais, tre- 
penktadieniais 

antradieniais, 
ir šeštadie- 

P. M.

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

ALIEJINE ŠILUMA

Adelphi Kolegijai atsiųstas 
i laiškas, grasinantis bombos iš
sprogdinimu. Nors viršenybė 
manė, jog tai bus buvęs \pačių 
mokinių išmonis ankstybinei 
velykinei atostogai gauti, ta
čiau, dėl viso ko, viršininkai 
klases paleido diena anksčiau.

Brooklyne jau turi milijo
ną telefonų, šią skaitlinę už
baigiantis paskutinis numeris 
įvestas Transit autoriteto raš
tinėje.

atsisako 
priedais, 
nesijaus 

Mokytojų at
stovai buvo pasiruošę tą sti
priai pasakyti majorui 
tikslu sušauktame su 
pasitarime kovo 29-ą.

tuo 
majoru

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

SUSIRINKIMAI
BROCKTON,' MASS.

LLD 6-os kuopos Mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 2 dieną, 
lietuvių Tautiško namo kamba
riuose, 8 Vine St., prasidės 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai būtinai susirinkite, 
nes yra labai daug svarbių reika
lų, kuriuos turėsime apsvarstyti. 
Būtent, raportą iš 7-tos apskrities 
posėdžio ir Laisvės pikniko reikalus. 
Taipgi ir kuopų pikniko reikalu tu- 

[Tėpime, pasitarti. Geo. Shimaitis.
(61-63)

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

Su
AMERICAN STANDARD

Šildymo Sistema

į LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 5, Liberty 
Auditorijoje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Prašome visų narių dalyvau
ti. Taipgi primename tiems, ku
rių duoklės užsivilkusios, kad šiame 
susirinkime užsimokėtų. Turime iš 
LDS Centro laiškų-pranešimų. Tai 
bus svarbus susirinkimas.

Valdyba
(63-65)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienj, balandžio 3 d.. 
Liberty Auditorium, 110-06 .Atlan
tic Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kuriu duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti.

(63-64)

RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 2 rūmų apartmen- 

tas. Renda $15.00 j mėnesi. 67 
Scholes St., Brooklyn, N. Y. Kreip
kitės kada tik jums, parankiau.

(62-64)

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 Tri-Boro Bridge

4 Virtuves Krėslai 
PERDIRBIMAS $20

Tikrame Masland Duran
Bi didžio ar formos 

Nemokamai Paimame ir
Pristatome

Krėslai grąžinami į 2 dienas
MOTT HAVEN
UPHOLSTERY

387 E. 140th St., Bronx
MO. 5-8108

(60-66)

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

Įskaitant FW
Bolerius į Q
Radiatorius etc.^p w

ALIEJINIS PEČIUS

fskaitant Burncrio $245 
Kontroliavimą 
ir įdėjimą

5 metai 
Išmokėjimo 
Planas

Dėl Nemokamo Apskaičiavimo 
skambinkite: ■ 

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

Brooklyn, N. Y.

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV 

Pardavimai—Pataisymai 
Queens ir Brooklyn

BA. 9-1933.

TONY’S

4 puti. Laitvč (Liberty), šeštad., Kovo (March) 31, 1956

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyria Barberls

jos gražumynus
Areštuoti du jauni brookly- 

niečiai, kaltinami esant apga
vikais. Jie įsigavę pas Queens 
šeimininkę Forest Hills srityje 
kaip vacuum klynerių parda-. 
vimo agentai. Gi tuo tarpu, 
sako moteriškė, jie prisitaikė 
ir “išvalė” iš jos buto jos ve
dybinį ir sužadėtuvių žiedus.

Sekamą dieną juos abu su
sekė ir suėmė. Sakoma, jog 
vienas iš tikro tūlą laiką bu
vęs tų valytuvų pardavinėto
ju, tas palengvino jį susekti.

į GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
piJSnvjp oaus ūasįbi

Sveikinimas Velykomis Nuo
(

Schaller* Weber

Puikiausios darbo sąlygos. 
Proga pakilti su augančia 

organizacija.

WILLOR MFG. CO.
794 E. 140 St. (Bruckner Blvd.) 

Tel. LU. 5-2500
(62-68)

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS Į ĮVAIRIUS 

NAMIJ RUOŠOS DARBUS
Geros Algos .

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY

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

REAL ESTATE

Astoria. Ditmars Blvd. $17,250. 
2 šeimų, mūrinis, 2 karam gara- 
džius. Aliejinis pečius. St. Francis 
parapija. Arti krautuvių, mokyklų 
ir busų. 83-19 Ditmars Blvd., L.I.C. 
AS. 8-5778.

(60-63)

FLUSHIN G—RA NCI L N A M AI

Mūrinis, l’/j metų senumo, 6 rūmąi, 
2 maudynės, skiepas, garadžius, 
kampinis 115x46. Išklotas divonaiš 
ir įeina puikiausi įrengimai. 126,500. 
FLushing 8-8869.

(63-65)

BUSINESS OPPORTUNITIES

(63-65)

BROOKLYN

MATTHEW A

New Vorko Vadovaujanti 
Dešrą Specialistai

SVEIKINA VELYKOMS
CAS-ALBA

BUYUS
(BUYAU8KA8)

Kampinė 
moderniniai 
23 metus, 

proga,

Fish Store — Bronx. Gerai įsteig
tas, moderninis biznis. Gera pirki
mo sekcija. Proga pasidaryt gerą 
prasigyvenimą. Tikras pirkinys. At
sistato nuo biznio. OL. 2-0257.»

(60-66)

grosernė, self-service, 
rakandai, įsisteigusi per 
Puikiausia proga—reta 
prieinamai. Lysas.

Tel. NE. 8-2434

(62-64)

Kasdien Koncertai

RE. 4-4428

HELMUT VOLLMER, Sav.
206 E. 86th Street

Geriausi Vokiški Valgiai 
Pietūs—Vakariene

KEPYKLA

įsteigta 15 metų, puikiausia vieta, 
geros jeigos. Tikra proga tinkamam 
asmeniui. Labai prieinamai, šauki
te nuo 12 iki 5.' Tel. LE. 4-8087.

(63-69)

VELYKŲ SVEIKINIMAI

CAFE GEIGER

New York: 1654 ‘i. Ave. (85.-8G. St.), TR. 9-3017, 
In Ridgewood: 56-51 Myrtle Ave., HE. 3-7068

In Astoria: 28 28 Steinway St.. AS. 4-3210

PROGA
Parsiduoda Yorkville Bar. įsteigtas 
15 metų. Savininkas atsistatydina 
visam. Tinkantys kabaretui, jei pa
geidaujama. įkainuotas tinkamai 
greitam pardavimui. Labai mažo 
įnešimo tereikalauja.

Tel. WO. 4-5628.

BARRY JONES • HARRY ANDREWS STANLEY BAKER • NIALL MwGINNIS 
DANIELLE DARRIEUXZWWKOBEIll KOSSEN

IN MINEOLA HOTEL
Užkandžiai $1.25 Aukštyn

Pietūs $2.25 Aukštyn
VEDYBŲ IR BANKETU
PIETŪS $2.450 AUKŠTYN

Muzika - Penktai!. & šeštai!. HOSTS

JOHN & NICK REDA VID •
193 Second Ave., MINEOLA, L. I.
• 'Pel. Pioneer ' 2-3290

Velykų Sveikinimai . 
Visiems Draugams ir 

Kostumcriams
STARK’S 

Vienese Restaurant 
1256—3rd Ave.—RH. 4-9578 

(Johann Stark 
buvęs su Rheinland)

Velykų Sveikinimai
Visiems Mūsų Kostumeriams

RONGA’S 
WINES & LIQUORS

Forest Hills Apylinkėj
Greitas Pristatymas 

88-09—69th Ave., Forest Hills

BO. 8-7156

LINKSMŲ VELYKŲ 
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kostumeriams 
JIM PARISI

Jim’s Restaurant & Pizzeria
Mes pristatom bet ką bet kur 

65-01 Grand Ave., Maspeth 
Tel. DA. 6-7327

LINKSMŲ VELYKŲ
Mūsų praugams ir 

Kostumeriams

CLUB DINER
CHARLES ABAR

Savininkas

111-16 Atlantic Avenue
Richmond Hill, N. Y.
Telephone VI. 6-9574 ,

DIDELES KRAUTUVES

ivų (auta Icnktyniuoja su Graikais užvaldymui kontinento. 
Matykite 10,000 karią nuo 28 Salią šioje garsioje filmo jc.

THE MOST COLOSSAL^
MOTION PICTURE 

, OF ALL TIME!
L ......

~„ mvto in __  .
CINemaScOPE

W COLOR t<

TECHNICOLOR

ROBERT KEN...»RICHARD BURTON • EREDRIC MARCH * WE BLOOM

Nusiveskite visą, šeimą pamatyt Šią milžinišką filmą rodant 
CAPITOL Theatre, Broadway, prie 51st St.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėn/e savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 

 

knyga, stipriais apdąi’ais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na

 

muose, ypač tiems, katrie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.




