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Menševikai ir menševikai.
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Trūksta pasitikėjimo.
Planai dėl \vasaros.

Rašo Bimba

Lietuviškieji menševikai yra 
škaradniausi sutvėrimai. Sa
xo reakciniu nusistatymu jie 
pralenkia visu kitu tautinių 
grupių tos pačios politinės rie
jos žmones.

štai pavyzdys, žydų men
ševikų dienraštis “Forward” 
skaito Iždo departmento 
agentų užpuolimą ant “Daily 
Workerio” pasikėsinimu ant 

> pandos laisvės, žydų dienraš
tis tą žygį pasmerkia. Ir tie
siog pareiškia:

“Tiktai natūralu, kad libe
ralai ir šventosios spaudos 
laisvės gynėjai palaikys “Dai
ly Workerj’* šitoje situacijo
je.”

Tai geras, stiprus pasisa
kymas. i

Na, o ką užgiedojo Chica* 
gos menševikų “Naujienos”? 
Jos, aišku, Iždo departmento 
agentų žygį užgiria. Ir užgi
na su dideliu melu.

Girdi, jie ant “Daily Wor
kerio” uždėjo areštą “su teis
mo įsakymu” (N., kovo 29 
d.). Gi, kaip žinia, jokio teis
mo įsakymo tie agentai netu- 
iCjo.

Lietuviškieji menševikai 
dar ir be melo negali apsi
eiti.

Skaitau ir beveik nenoriu 
tikėti. Bet tai faktas. Euro
pon išvyko “svarbiais lietuvių 
tautos reikalais” gen. P. Ple
chavičius.

Kas jį ten siunčia ir kas jo 
kaštus apmokės, nepasakyta. 
Bet įdomu, kad jo išleistuvė
se dalyvavo ne tik klerikalų 
vadovas prelatas Balkonas, 
bet ir socialdemokratai K. 
Bielinis su1 J. Kaminsku.

Beje, Plechavičių išlydėjęs 
Brooklyno aiskrimininkas Juo
zapas Ginkus. Jiedu būsią 
Romoje ir bandysią popiežiui 
i tranką pabučiuoti.

Visi sako, kad Amerikos ir 
Sovietų patiektieji ginklavi- 
mos sumažinimo planai yra 
geri ir išmintingi.

Tai kam tas delsimas ir 
kabinėjimas prie menkniekių ? 
Kodėl jie dar vis tebėra ne
priimti ?

Tas tik reiškia, kad abiejų 
kraštų vadovuose dar vis nė
ra nuoširdaus vieni kitais pa
sitikėjimo. O tai negerai. Tai 
kenkia pasaulinės taikos rei

kalui. J

Ar visi draugai jau rimtai 
pagalvojote apie Laisvės va
karinį vajų dėl $15,000? Jo' 
pradžia jau visiškai nebetoli. 
Vajus, kaip žinote, prasidės 
su balandžio 15 diena.

Brooklyne ir apylinkėje va
jus bus atidarytas didžiuliu 
ir labai, gražiu parengimu1. 
Tai bus koncertas ir vaidini
mas. Pačios šauniausios spė
kos dalyvaus programos išpil
dyme.

Kitas dalykas. Vasaros me
tu labai daug spaudai ir or
ganizacijoms duoda piknikai, 
parengimai parkuose1. Apie 
tai irgi reikia jau galvoti. 
Massachusetts pažangiečiai 
viską turi suplanavę. Bet kol 
Aas visiškai nieko dar nesi
girdi iš Connecticut.

Komunistai atidarė 
suvažiavimą Romoj

Nelsonas laimėioV.-l

savo bylą teisme
Roma.—Čia atsidarė Ita

lijos Komunistų partijos su
važiavimas. Jis atsidarė 
diskusijų ir polemikos at
mosferoje, kurioje ryžta
masi palaikyti vienybę. Su
važiavimą pasveikino Soci
alistų partijos atstovai ir 
keli jų stebėtojai dalyvau
ja. ‘

Komunistų organas ‘TU- 
nita” sako, kad suvažiavi
mas visapusiškai apsvars
tys klausimus, kurie dabar 
stovi prieš komunistinį ju
dėjimą, — klausimus, kurie 
surišti su stalinistiniu me
todų pernagrinėjimu.

Dieną prieš suvažiavimą 
‘TUnita” atspausdino sena
toriaus Terachini’o straips
nį, kuriame jis sako, 'kad 
Italijos Kompartijos vado
vybė neatsinešė pakanka
mai kritiškai į silpnumus

Egipte atsidarė Liaudies 
Kinijos pramonės paroda

Kairas.—Čia atsidarė pa
roda, kurioje išstatyti iš 
Liaudies Kinijos atvežti da
lykai — mašinos, įrankiai, 
dailūs gaminiai, rankdar
biai. Egipte dabar vieši Ki
nijos prekybos delegacija. 
Egipto spauda sako, kad 
kinai perka daug egiptiškos 
medvilnės.

Detroitas. — Oldsmobile 
fabrikas Lansinge atleido iš 
darbo 750 darbininku, v

Poujadistai jau pešasi savo tarpe, 
pats Pou j adė grasina pasitraukti
Paryžius. — Poujade pa

sekėjai, kurie paskutiniuo
se rinkimuose pravedė 50 
deputatų7 į parlamentą, da
bar jau negali susitarti. Ju 
organe “Union et Defence;” 
tilpo paties Poujade straip
snis, kuriame jis pripažįs
ta tuos nesutikimus io v 
partijoje. Jis pats siūlosi 
atsistatydinti, “jeigu tas 
padėtų judėjimo vienybei.” 
Bet manoma, kad tai tik 
žestas, kad Poujade nei 
neplanuoja trauktis.

Kokie tie nesutikimai 
pou jadistų tarpe, p ^.šali
niams ne taip jau aišku. 
Galimas dalykas, kad jie 
pešasi vien dėl vadovybės. 
Vienas dalykas žinoma, tai 
kad poujadistų tarpe yra 
du sparnai, — vienas labiau

Nejaugi ir šiemet Conn, 
draugai nepajėgs iššauti nė 
vieno tikrai didelio šūvio 
spaudos reikalams, Laisvės 
reikalams ?

Girdėjau, kad labai gra
žiai eina Lietuvių Literatūros 
Draugijos šių metų leidinio 
reikalai. Prūseika rašo savo 
atsiminimus, o Vilnies spaus
tuvė spausdina. Viskas ten 
ant vietos. Darbas eina sklan
džiai, sutartinai, sistematiškai.

Taip ir reikia.

Tarybų Sąjungoje, kurie 
jau senokai buvo ryškūs. 
Jis sakė, kad reikalinga ir 
daugiau vidujinės demokra
tijos pačios Italijos Komu
nistų partijoje.

Suvažiavimas taipgi svars
tys, kaip dar glaudesnia- 
me bendradarbiavime su 
kairiaisiais socialistais pla
čiau organizuoti Pietinės 
Italijos neturtingus vals
tiečius ir lauko darbinin
kus.

V. Paukščio laidotuvės 
įvyks šį ketvirtadienį

Miami, Fla. — Buvusio 
Laisvės redaktoriaus ir se
no veikėjo Vinco Paukščio 
laidotuvės įvyks šį ketvirta
dienį, balandžio 5 dieną. 
Velionio kūnas pašarvotas 
Lithgow Funeral Home ko
plyčioje, Coral Way, Mia 
mi.

Kremacijos ceremonijos 
įvyks ketvirtadienį, pirmą 
valandą pop’et, koplyčioje. 
Vykdant velionio norą, kū
nas paskui bus sudegintas 
krematorijoje.

(šią žinią telegrama pra
nešė velionio žmona Anas
tazija Paukštienė.)

Praga. — Pasaulinė Dar
bo unijų federacija jau per
kėlė čia savo raštines iš 
Vienos.

antisemitinis, kitas men
kiau. Pats Poujade eina su 
labiau antisemitiniu ir aiš
kiau fašistiniu sparnu.

Kai kurie laikraščiai 
jau pranašauja, kad Pou
jade vadovaujamas judė
jimas visai suskils.

Jos antroji kelionė buvo 
paskutinė - ji užsimušė
. New Yorkas. —* Su orlai
viu, kuris nukrito prie 
Pittsburgh©, skrido patar- 
nautoja-stiuardė Mary Jane 
Fanning. Tai buvo jos an
tra kelionė — ji tik kokia 
savaitė atgal pabaigė orlai
vių patarnautoju kursus. 
Jos draugė sako, kad ji bu
vo labai entuziastiška, turė
jo vilties, kad turės ilgą 
karjiera. Prieš savo pasku
tine kelione ji juokais buvo 
paklausta lakūno: ”Ar dar 
bijai bent kięk?”

Ji atšovusi lakūnui, kad 
bijo mažiau, negu jis.

Kuomet netoli Pittsbur
gho lakūnas ją informavo, 
kad vienas dviejų motorų 
“šiaušiasi” ir gali būti ne
gerai, ji atsakė su šypse
na: “Bet vistiek nebijau...”| 
Kelios minutės vėliau ji bu
vo negyva.

• Kef auver i* a g i n o 
pietiečius baigti 
rasią segregaciją

Orlando, Fla.—Senatorius 
Kefauveris pasakė čia kal
bą, kurioje jis aiškiau ir 
griežčiau negu praeityje 
pasisakė prieš rasistus. Ke
fauveris, kuris kovoja prieš 
Stevensoną už demokratinę 
nominaciją į prezidentus, 
žymiai pralenkė Stevensoną 
pasisakymuose prieš rasiz
mą. Nors Kefauveris pats 
pietietis, iš Tennessee, jis 
sakė, kad jis yra “dvide
šimto amžiaus pietietis,” 
kuris stoja prieš rasizmą. 
Jis sakė, kad pietinės vals
tijos turėtų priimti Aukš
čiausiojo teismo nutarimą 
už segregacijos^ pabaigimą 
mokyklose.

Pirminiai (primary) rin
kimai Floridoje įvyks gegu
žės 29 dieną. Kefauveris 
sakė, kad balsavimai Flori
doje parodys, kurion pusėn 
krypsta pietinės valstijos. 
Jis davė suprasti, kad bal

j Liūto nasruose. ...
Negras -kongresmanas Diggs 
pasakė kalbą Montgomeryje

Montgomery, Ala. Michi- 
gano kovingas negras kon- 
gresmanas Charles C. Diggs 
atvyko, kaip tai jis išsireiš
kė, “į liūto nasrus,” — į ra
sistų tvirtovę Alabamoje, į 
Montgomery, kur negrai 
veda boikotą prieš segre- 
guotus autobusus.

Jis atvyko, kad kalbėti 
vietinio NAACP skyriaus 
mitinge.

Originaliai buvo planuota, 
kad mitingas vyks Alaba- 
mos valstijinio negrų uni
versiteto salėje. Bet kai 
valstijos pareigūnai sužino
jo, kad Diggs kalbės, jie už
draudė duoti salę. Tad, — 
mitingas įvyko vietinėje ne

Nehru sako: nežinau, del ko
/ f

Vakarai vis taip jaudinasi
Deli.— Praeitą pirmadie

nį Indijos premjeras Nehru 
pareiškė parlamente, kad 
Indija gal pirks lėktuvų, ka
rinius ir civilinius, Tarybų 
Sąjungoje. Jis sakė, kad 
Chruščiovas ir Bulganinas 
savo apsilankymo metu In
dijai orlaivių nesiūlė, bet 
Indija, vėliau pati užvedė 
dervbas šiuo klausimu.

Nebru sakė, kad Indija 
nėra pririšta prie jokios ša
lies. kad ji nejaučia prievo
lės irrkti orlaivius tik Bri
tanijoje. Jis sakė, kad 
“Mos perkame kur, kada ir 
kaip pageidaujame — mes 
patvs esame sprendėjai.”

Antradieni, kuomet Neh
ru buvo informuotas, kad 
Amerikos ir Britanijos 
spaudoje sukelta daug 

sas už jį yra balsas prieš se
gregaciją mokyklose, už la
biau liberališką atsinešimą. 
Stevensonas, kaip yra žino
ma, vis kalba už “laipsniš
kumą” ir užgerina pietinius 
rasistus.

Kefauverio aiškus, išstoji
mas prieš segregaciją iš
šaukė nemažai nusistebėji
mo ir kai kuriuose jo rėmė
juose Floridoje, kurie nesi
tikėjo, kad jis taip aiškiai 
pasisakys.

Rinkiniai Wisconsine
Šiandien (antradienį) pir

miniai rinkimai vyksta 
Wisconsine. Laikraščiui ei
nant spaudon rezultatai dar 
nebuvo žinomi. Buvo tikė
tasi, kad Wisconsine, pana
šiai kaip Minnesotoje, Ke
fauveris laimės. Stevenso- 
no ten nėra balote. Repu- 
blikonų pusėje niekas ne
kandidatuoja prieš Eisen- 
howeri. v 

grų baptistų bažnyčioje.
Diggs sakė, kad Montgo

mery negrai parodė visai 
šaliai, kaip negrai yra pa
siryžę kovoti už savo teises. 
Jis ragino juos pirmoje ei
lėje kovoti už balsavimo tei
sę, balsuoti prie kiekvienos 
galimybės. Jis sakė, kad 
netoli tas laikas, kuomet 
Alabamos negrai galės pa
siųsti Kongresan tokius sa
vo atstovus, kaip pastorių 
Kingą. King, tai tas drąsus 
protestantų jaunas kuni
gas, kuris nuteistas už boi
koto vadovavimą.

Montgomery NAACP pa
skutiniu laiku gavo apie 1,- 
500 naujų narių.

triukšmo dėl jo pareiškimo,
•Nebru sakė:

“Aš negaliu suprasti, ko
dėl Vakarai taip jaudinasi. 
Jau laikas suprasti, kad In
dija vra pilnai nepriklauso-- 
m a ir neutralumo besilai
kanti šalis, neseka jokius 
blokus. Mes prekiaujame 
su kuom norime, ir niekas 
neturi teises mus už tai kri
tikuoti.”

New Yorkas. — Fks-pre- 
zidentas Trumanas čia pus
ryčiavo su gubernatoriumi 
Harrimanu.

Ess’ngton, Pa. — 9 UE 
107 lokalo vadai išteisinti. 
Jie buvo kaltinami kaip 
“riaušininkai” pikieto lini
jose.

Washingtonas. — Steve 
Nelsonas laimėjo savo by
lą Aukščiausiame teisme, 
kuris 6 balsais prieš 3 iš
nešė sprendimą, kad atski
ros valstijos neturi teisės 
teisti už taip vadinamą 
“konspiravimą nuversti jė
ga f e d e r a l i n ę valdžią.” 
Aukščiausias teismas pa
brėžė, kad tokie kaltinimai 
papuola po feder aliniais 
įstatymais*

VĖLIAUSI 
PRANEŠIMAI
New Yorkas. Iždo de

partmento agentai sutiko 
sugrąžinti Komunistų par
tijai jos raštines, jeigu bus 
užstatyta bent $1,500. Par
tija sutiko tai padaryti, bet 
vėliau atsisakė, kuomet su
rado, kad iždo agentai pasi
ėmė be leidimo kai kuriuos 
raštinių dokumentus. Iždo 
departmentas paneigia, kad 
ką nors paėmė.

Dienraščio “Daily Work
er” raštinės dar vis lieka 
uždarytos. 

)

•Tulsa, Old. — Oklahomo- 
je, Kansase ir Texaso daly
je įvyko'audros-tornados ir 
bent septyni asmenys žuvo.

Hanoi.—Mikojanas, TSRS 
vice - premjeras, atvyko į 
Šiaurės Vietnamą.

Paryžius; — Keliuose 
Francūzijos miestuose, ypa
tingai Metze, įvyko alžyrie
čių demonstracijos solida
rume su Šiaurės Afrikos 
žmonių kova už savo nepri
klausomybę. Metze policija 
sužeidė apie 50 demonstran
tų. Pačioje Šiaurės Afriko
je vienos dienos bėgyje ko
vose tarpe nacionalistų ir 
francūzų krito 68 kariai, 
du jų francūzai.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius Povilas pareiškė, kad 
Graikija negali ramiai ste
bėti Kipro įvykius. Jis iš
reiškė viltį, kad Kipras su 
laiku prisijungs prie Grai
kijos.

Maskva. — “Krasnaja 
Zviezda” paskutiniame nu
meryje sako, kad~4arybinė 
istorija iki šiol perdėjo Sta
lino rolę pilietiniame kare— 
jis nevaidino tokios svar
bios rolės, kokia jam buvo 
prirašoma.

Brooklyn, N. Y. — Epi- 
skopalų Šv. Trejybės bažny
čioje ij/yko parapijonų su
sirinkimas. Kuomet pasiro
dė, kad Melishui ištikimi 
nariai daugumoje, reakcinė 
frakcija išmaršavo. Kuo
met apie 100 iu paliko baž
nyčia, apie 200 likusių pa
rapijom! išrinko n a u j u s 
bažnyčios seniūnus.

Londonas. — Stassenas 
konferavo su Gromyko. Jie 
bandė susitarti kai kuriais 
punktais, kuriais Amerikos 
ir TSRS nusiginklavimo 
planai labiausiai skirtingi.

Kaip yra žinoma, Nelso
nas 1952-ais metais Penn- 
sy Ivan i joje tapo nuteistas 
20 motų kalėjimo ir $10,000 
pinigine pabauda. Jis bu
vo teistas po Pennsylvani- 
jos taip vadinamu anti-se- 
diciniu įstatymu. Vėliau 
Pennsylvanijos Aukščiau- 
čiausias teismas jį ištei
sino, Dabartinis šalies 
Aukščiausio teismo nuo
sprendis paremia Pennsyl
vanijos Aukščiausio teismo 
nuomonę prieš valstijų an- 
ti-sedicinius įstatymus.

Beveik visos kitos valsti
jos turi panašius įstatymus. 
Tik Arizona, Missouri, No. 
Dakota, So. Carolina, Ore
gon ir Washington jų netu
ri. Aukščiausio teismo 
sprendimas faktinai juos 
visus panaikina.

Prieš tą nutarimą, kuris 
žymiai stiprina civilines tei
ses, pasisakė trys teisėjai: 
Reed, Minton ir Burton.

Nelsonas, kuris dabar 
Pittsburghe, pareiškė:

“Sprendimas yra didelis 
žmonių laimėjimas ir smū
gis makartizmui.”

Prancūzai ištrauksią visus 
savo dalinius iš Vietnamo

Saigonas. — Francūzai 
paskelbė, kad iki liepos 30 
dienos jie ištrauks paskuti
nius savo karinius dalinius 
iš Pietino Vietnamo. Ten 
dabar randasi apie 20,000 
francūzų. Vienu metu, prieš 
pilietiniam karui pasibai
giant, ju ten buvo apie 
300,000. ‘

Šie daliniai bus tiesiogi
niai perkelti Šiaurės Afri- 
kon.

Bet Pietinis Vietnamas 
nelieka visai be svetimų 
kareivių. Prie Diemo val
džios ten dabar veikia a- 
merikietiški kariniai- pata
rėjai, karinės amerikiečių 
misijos randasi kiekvienoje 
divizijoje ir kiekviename 
pulke. Patys francūzai da
bar sako, kad Pietines Viet
namas yra amerikiečių o- 
kupuotas. X

Jinai dabar jisai—o 
alga irgi aukštesnė...

Londonas — Haydon 
Bridge miestelio mokytoja 
Olive Bury nutarė, kad ji 
norėtų pavirsti į vyrą. Per
ėjusi keletą plastiškų ope
racijų, ji tapo paskelbta vy
ru ir legaliai pakeitė vardą 
i Oliver.

Dabar jinai jisai — ir 
Oliver gauna $8 aukštesnę 
algą, negu gaudavo Olive, 
nes Britanijoje vvrai moky
tojai daugiau uždirba, negu 
moterys mokytojos.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, švelniau.
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MIRTIS IšSKYRe vieną senųjų 
laikraštininkų ir visuomenininkų, V

Amerikoje Vincas Paukštys išgyveno, rodosi, arti 50 
metų, ir per tą visą laiką jis veikė, dalyvavo visuomeni
niame lietuvių darbininkų judėjime.

Jis gimė prieš virš 75 metus Švenčionių apskrityje. Jo 
tikra pavardė Čibiras, bet Amerikoje jis buvo visiems 
žinomas Paukščio pavarde. Kadangi jis parėjo nuo Šven
čionių, tai ir po savo straipsniais kadaise nuolat pasira-

V. Paukštys

Vincas Paukštys buvo savamokslis,, jokios aukštesnės 
mokyklos nebaigė. Bet jo gabumai ir ryžtas įgalino jį iš
mokti gerai rusų ir lietuvių kalbas.

Jis dalyvavo 1905 metų Rusijos revoliucijoje, dėl ko į 
jam teko nukentėti. Buvo gavęs vienoje valdinėje įstai
goje Liepojoje tarnybą; čia palaikė pažintis su ano meto

kuriems carinei valdžiai nusikaltusiems studentams įsi
gyti nelegalius dokumentus ir pasišalinti iš pavojaus.

linti iŠ Lienojos — atvyko Amerikon.
Atvyko jis i Bostoną ir per kai kurį laiką dir 

tuvėje. Vėliau mokėsi spaustuvninko profesi jos.

redaktoriaus Prūseikos padėję iu, o vėliau. 1917 metais 
buvo atsakinguoju redaktoriumi.

Taimerio laikais, 1920 metais, kai ant Laisvės buvo pa

neužilgo jį paleido. Tuomet iis ir vėl tęsė savo darbą re-

vvriausiai dėl nesveikatos

Iš fabriko ii paleido dėl senatvės ii' po to jis su žmona 
nusitarė vykti į Florida ir ten praleisti savo likusį am
žių.

Prieš keleriš metus Paukščiai pasistatė Miami mieste 
namelį, įsikūrė ir km mane ramiai gyvensią. Bet neužil
go, nenaudėliams įskundus, ii užpuolė valdžios agentai, 
suareštavo ir rvžosi išdeportuoti. Vadinasi, gyvenimas 

. nebuvo ramus. Jam buvo primesta visokių “nusidėjimų.”
Gynimasis Paukščiams lėsavo nemaža pinigų, o taipgi 

neigiamai atsiliepė ir į io sveikatą.

jo. Jis išsikovojo teisę gyventi čia, kur praleido didesnę 
savo amžiaus dalį.

Prieš keletą mėnesių jis buvo atvykęs į rytines valsti
jas ir ta proga buvo užėjęs į mūsų redakciją. Sakė, jog 
dabar, susitvarkęs, iis vėl pradės Laisvei rašinėti straip
snių (per tą laiką, kai jis buvo puolamas, kai tęsėsi jo 

■ byla su-valdžia, Paukštys buvo liovęsis rašyti). Jis atro
dė gyvas; kaip visuomet, lankstus, mėgstąs pasijuokti.

Atrodė, kad V. Paukštys, laimėjęs kovą, susilaukęs ra
mybės, galės dar ilgokai pagyventi. ;

Deja, praėjusią savaitę gauname žinią, kad jis kritiš
kai susirgo/kad i am daroma pavojinga vidur iii opera
cija.

O balandžio 2 d’. gauname liūdną pranešimą, kad Vin- 
ęas Paukštys mirė.

Pastaruoju laiku iis ir vėl buvo pradėjęs Laisvei raši
nėti.

V. Paukštys mėgo rašyti. Jis rašė paprastai, visiems 
suprantamai. Be bendradarbiavimo laikraščiui, be re
dakcinių straipsnių, kuriuos jis rašė kaip redaktorius, 
V.’ Paukštys yra parašęs bei išvertęs ir keletą brošiūrų.

Be to, jis mėgo dalyvauti scenoje — vaidinti. Per visą 
savo gyvenimą Amerikoje jis yra vaidinęs daugelyje vei
kalų; turėjo jis tam gabumų.

Vienintelis dalykas, kuriam jis, kaip pats sakydavo, 
netiko, tai sakymui prakalbų. Jų jis nesakydavo.

Kadaise V. Paukštys yra buvęs Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto narys, taipgi jos iždininkas. 
Vėliau jis nuolat eidavo Literatūros Draugijos kuopų 
sekretoriaus pareigas.

žodžiu, Vincas Paukštys visuomet, kiek tik jo sveika
ta leido, dirbo visuomenišką darbą; rašė, veikė.

Netrumpame jo gyvenime velioniui teko daug ko ma
tyli, teko ir nukentėti dėl visuomeniškų — vyriausiai dėl 
darbininkų judėjimo — reikalų gynimo.

Šis straipsnis, šis nekrologas — toli gražu nėra pilnas 
ir išsamus V. Paukščio gyvenimo aprašymas. Tai pada
rysime vėliau. O dabar tegalime tik tarti: Ramiai ilsė- 

- kis., drauge Vincai! O už tavo kilnius darbus, atliktus 
darbininku judėjimui, tebūva tau amžina atmintis!

1955 vien iš vyro uždarbio buvo 
sunku 'gyventi pašlovintoje 
Amerikoje.

Kostancija buvo progresyve 
moteris ir taip auklėjo šeimą. 
Labai mylėjo spaudą, ypa
tingai Laisvę ir Vilnį, ir daug 
rėmė ir darbavosis jos palai
kymui. Karo metu daug mez
gė avalynės kariams, rinko 
aukas dėl Raudonojo Kry
žiaus ii’ dėlei karo nukentėju
sių ir agitavo kitus, kad dar
buotųsi karo pergalei. Buvo 
tvėrėja moterų mezgėjų Klu
bo, kuris šimtus kavaikų mez
ginių ir šiaip drabužių išsiun
tė karo nukentėjusioms. Jinai 
taipgi rūpinosi politinių kali
nių gynimui ir abelnai apšvie
tus skleidimui.

Mirdama paliko nuliūdime 
savo vyrą Juozą, dukrą Ame
liją, sūnų Augustą ir anūką 
Blair. Taipgi seserį Maksimie- 
nę Amerikoj ir daug giminių 
Lietuvoj. Taipgi paliko daug 
kandarbininkų organizacijų • 
se, kuriose darbavosi ir ku
rias vadovavo per ilgus metus 
kaip ALDLD 198 kp., kurioje 
buvo pirmininke iki mirties, 
nors pastaruoju' laiku tik per 
telefoną tegalėjo kitus para
ginti ir pranešti apie susirin
kimus, nes sirgo ilga liga— 
cukrine—nuo kurios mirė.

Kostancijos vyras paaukoja 
$10 spaudai jos atminčiai. 
Taipgi ALDLD 198 kp. auko
ja tiek pat tam pačiam tikslui.

Mes visi pasigendame mū- 
.'■ų Kostancijos. Lai būna tau 
lengva šios šalies žemelė

nes Oakland, Calif, kapinėse.

_ _ ___ _j Mirė vasario mėnesį,
e e Imetais. Oakland.

Soti j ai Čiurlioiiieiiei-K ymant ai tei j 
sukako 70 mėty

/

Ilgas ir sudėtingas yra sas
Lietuvos rašytojos Sofijos energija buvo pajungti žvė- 
Čiurlionienės- Kymantaitės | riškam pelno troškimui ir 
gyveninio ir kūrybos ke- i turtų krovimui. Ji sukaupė 
lias. Rašytoja savo kūryba! didelį turtą, bet užtat už- 

! mušė savyje bet kokį žmo
gišką jausmą. Pinigas atė
mė iš jos net žmogiškus 
bruožus, o tik paliko nuo
gą vilko sielą, kuriai ’’pi
nigas yra gyvenimo pras
mė, jo motoras, jo galybė...” 
Arba dešinioji Normantie
nės ranka — jos reikalų 
tvarkytojas Sūrinskis. Tai 
yra įtikinamai, spalvingai 
pavaizduotas pinigų gob
šumo sužalotas žmogus.

Iš kitų komedijos veikė
jų tarpo ryškiausiai išsiski
ria niekingos prigimties 
porelė — motina ir sūnus 
Randomanskiai, du nuo ko
to nusigyvenę dvarininkai.

i Statydama į komiškas si- 
' tuacijas savo veikėjus, au- 
I tore išjuokia juos, parodo 
j jų moralinį bankrotą, bur
žuazinės visuomenės išsi
gimimą. Satyriniu atspal
viu S. Čiurlionienė-Kyman
taitė pavaizduoja ir mies
to “elito” atstovus: dėl 
Normantienės palikimo čia 
drauge su velionės giminė
mis išsijuosę darbuojasi ir 
klebonas Rupeika, ir bur
mistras Bučkis, ir policijos

pasireiškė įvairiuose litera
tūros žanruose — poezijoje, 
prozoje, dramaturgijoje ir 
kritikoje.

Sofija Kymantaitė-Čiur- 
lionienė gimė 1886 m. kovo 
mėn. 13 d. Joniškyje, smul
kaus prekybininko šeimoje. 
Mokiusis Peterburge ir Ry
goje, 1904 m. Sofija baigia 
gimnaziją. Toliau mokslą 
tęsia Krokuvos universite-

, filosofijos-literatūros---------------------------------- Į te,
Ko Poen ir Qalrn I fakultete. Neturėdama lėšųR.aS Ad ndbU H OdKO Į aukžtajai mokyklai baigti, 

KANADIEČIAI ............. .
AITE J. STALINĄ

Kanados Liaudies Balse re
daktorius J. Y. padaro keletą 
pastabų apie J. Staliną 
pirmesnįjį jo gf

' ji grįžta į Lietuvą ir prade- 
i da literatės kelia. Paska- 

J v

j tinimais, patarimais jai
daug padėjo Tumas-Vaiž- 

apie g’intas. 1906 metais-, prieš 
penkiasdešimt metų, buvo

■ išspausdintas pirmas Sofi- 
I jos Čiurlionienės straipsnis 

_' apie Vienužio, Vaičaičio ir 
į Maironio poeziją. 1912 m.
l S. Čiurlionienė išleidžia pir- 
i mąjį literatūrinių straips-

f.Ul-

“Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos xx .suvažiavimas 
pripažindamas, kad Stalino va- 

’dovavimo metu, vyriausiai po
193i metų, .Įvyko Tarybų Są-1 nių rinkinį “Iš mūsų litera- 
jungoj nemažai didelių klaidų, i tūroš.” Bendrai literatūros 

inet buvo padaryta nemažai ne- | klausimais S. Čiurlionienė 
atitaisomų skriaudų, sukūlė | savo kūrybiniame darbe y- 

! plačias diskusijas visame pa-1 ra išleidusi keletą darbu.
I v

“Tai natūralu. Jau seniai • 
Tarybų Sąjunga kreipia i save 

didele pasaulio a lydą.

'dabar juk liečiamas Stalinas.
“J. Stalinas, be abejonės, 

i vo išaugęs i dideli žmogų. I \
I bu vo ne tik vadovas, bet n 
I eretikas. Jis paliko datų 
i lomų raštų, i * •

“žmogaus didumas, žinoma, i r ..
'dar nėra užtikrinimas, kad jis

gyvenimas, visos jėgos,

Konst. Yankauskienė
Konstaniija gimė Lietuvoje 

lapkričio 7 d., 1890 metais, 
Kaumo vedybos, Pasvalio pa- 
rap., šikšneliškio kaime. Ji
nai buvo dukra mažo ūkinin
ko. šeima buvo iš septynių 

j vaikų, 5 seserys ir du broliai. 
Todėl kaip ir daugeliui kitų 
biednesnių ūkininkų dukrom, 
Konstancija turėjo eiti pas ki
tus tarnauti — gyvulius ga
nyti, kad sau duoną užsidirb
ti. Nuo 7 m. amžiaus jau sau 
pragyvenimą pasidarė.

Kostancija atvyko’ j Jungti
nes Valstijas 1910 metais į 
Scranton. Pa., paskui persikė
lė į Elizabeth, N. J. 1919 me
tais atvyko į Oakland, Calif., 
k ui- su trumpa pertrauka, iš
gyveno iki mirties. Jinai TJrr- 
vo vedus su Juozu Yankaus- 
ku. Sugyveno dukrą ir sūnų.

Amerikoj buvo ne pyragai. 
Ėjo dirbti į skalbyklą ir lai
kė “burdingierių”, kad 
tų geriau auklėti šeimą

t

toja mokyto- nuovados viršininkas Stati- &
I javo “Saulės” draugijos pe- nis.
| dagoginiuose kursuose, pir- šalia šių vilkų avies kai- 

0 mojo pasaulinio karo metulliuose S. Čiurlionienė “Pini-1
* -- -  T I • V • Į _ « • * * . ai

į po karo į Lietuvą, dirbo u- 
niversitete ir plačiai ėmė 
reikštis kaip dramaturge. 
Rašytoja aktyviai dalyvavo 
ir visuomeniniame ano me
to gyvenime.

1938 m. pašlijusi sveikata 
ilgam nutraukė ir visuo
meninę, ir literatūrinę S.

| Čiurlionienės veiklą. Per 
j daugiau kaip dešimt metų 
rašytoja besukūrė keletą 
eiliuotų kūrinių tautosakos 
motyvais ir komediją. Tik 
1952 metais S. Čiurlionienė

'v . » f

vnka- imasi plunksnos ir mūsų te- 
: atro scenoje- pasirodo nau- 
■ jai perredaguoti “Pinigė-
! liai.” šiuo metu rašytoja
tvarko, redaguoja savo ank
sčiau spaudoje pasirodžiu- 

aamens l šią ir rankraščiuose tebe- 
i sančią kūrybą, ruošia savo 

“Iš tikro, Stalino garbinimas j ilgo literatūrinio kelio 
Tarybų Sąjungoje buvo pasie- rinktinius raštus. ' 1 • _ _• I

" Daugiausia jubiliatė pa- 
sireiškė dramos žanre. Pra- 

, ___  garbinto- dėjusi savo kaip dramatui-
i, o ne pats Stalinas. Abe- gės kelią monologais, išleis
iu, kad žmogus g‘<ili privers-1 tais 1912 metais 

j knyga, pavadinta 
i nė į Šiaulius,” ir 

“Vaikų teatras,” 
buvo išspausdintos trys 
pjesės ' vaikii scenai, 
1919—1920 metais Čiurlio
nienė parašo, ir netrukus- 
visoje Lietuvoje scenoj mė
gėjų vaidinamos komedL 
jos; “Ringeliai,” “Gegužis,” 
“Kuprotas oželis,” “Ka
ralaitė tikroji teisybė” ir 
kt. Žymiausias Čiurlionie
nės scenos veikalas yra jos 
komedija “Pinigėliai,” su
kurta 1919 m., vėliau jie ke
letą kartų buvo išleisti, o 
1952 m. autorė vėl grįžo 
prie jų, kūrybiškai juos

gyveno Voroneže, o grįžusi geliuose” pavaizdavo ir tei- bininkai
1 • TT • i t • t * ’ - •

ČIURLIONIENĖS KY- Į rašytojos kūrybos pavyz- 
MANTAITeS JUBILIE- j džiai, senesni jos raštų lei- 
JAUS MINĖJIMAS ! diniai bei vertimai. Ek'spo- 

KAUNAS. — Miesto dar-; ziciJa .ąw^ąįJmū^L
l moksleiviai, inte- i ' tĄ

pinigo dar nesu- ligentijos , atstovai gausra+J—
< 1 — J ’ I • • 1 _

giamus, 
gadintus žmones’ būtent —
Joną Normantą ir Birutę lionienės-Kymantaitės , 70- i

dalyvavo rašytojos S. čiur- Dianas Johnsonas vaišino
Karaitytę. Abu personažai ųjų gimimo ir 50-ųjų kūry-
į komediją įjungti kaip ati- bos metinių minėjime.

' žmogaus, kuris visame 
’būtų neklaidinga.',. Ypač

ame

i “Sakoma, kad jis neįvertinęs
Įspėjimų apie Hitlerio ruošia-

■ mą ataką. Bet ne jam vienam 
atrodė, kad būtų Hitleris kvai-

'jungą būdamas 
! ruošė.

“Netikėjo ir Amerikos 
. riausybė, kad japonai puls 
: taip nebūtu buvę Perlų uosto 
■ tragedijos.

“Daug kalbama apie 
; garbinimo klausimą.

\ ,\

kęs labai aukšto laipsnio. Bu- Į 
vo nueita per toli.

“Bet už tai, kaip man atro
do, daugiausia kalti į 
jai 
joju.
ti visus kitus jį garbinti.

Ar jis mėgo La garbinimą 
ne, lai visai kitas klausi

mas.
“Be abejones, kada buvo per

daug atsidavimo vienam viidui, 
tai neišvengiamai įvyko daug

būti

su 
dar

Bet kokioj organizacijoj, ka
da visi atsisako nuo atsakomy
bės, viską palieka vienam va
dovui, veikimas negali 
sveikas.

“Juo labiau valstybėje 
200,000,000 gyventojų ir 
tokiais slinkiais laikais.

“Kuo šis klausimas baigsis, 
pamatysime daug vėliau. Rei
kalas tik pradeda išsivystyti.

“Kas jat'i dabar aišku, tai 
kad Tarybų Sąjungos komu
nistai padare iš to labai dide
lę sau pamoką. Jie ryžtasi klai
das atitaisyti jr žiūrėti, kad to
liau nepasikartotų.

Gal bus ir nelengva, gal bus 
ir nemalonumų. Tai didelis 
dalykas.

. “Bet iš to visko bus nauda 
ne vien Tarybų Sąjungai, bet 
ir visryii pasauliui.”

i knyga,
atskira 
“Kelio- 
knyga 

kurioje

lių dramos teatras pastatė 
savo scenoje.

Šioje komedijoje rašytoja 
sukūrė visą galeriją ryškių 
buržuazinių vertelgų pa
veikslų. Štai prieš mūsų a- 
kis stoja savo dienas bai
gianti turtuolė Norman
tienė, moteris, kurios vi

tinkami, autorės idėjinių-es- 
tetinių pažiūrų išreiškė jai 
neigiamųjų personažų at
žvilgiu. Dramaturginiu po
žiūriu gaila, kad autorė 

j šiuos personažus dar neį
stengė organiškai įjungti Į 
veikalą kaip aktyvią jėgą.

Su liaudiškų jumoru, šil
tai ir su grakčiu komediji- 
niu išradingumu parašyta 
vienaveiksmė komedija 
“Kuprotas oželis.” Atskirą 
grupę sudaro S. Čiurlionie
nėj dramos veikalai, skirti 
vaikų — jaunimo teatro 
scenai ir daugiausia para
šyti fantastine arba mūsų 
tautosakos motyvais pa
remta forma. Iš jų populia
riausia yra pjesė-pasaka 
“Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių,” kuri štai 
jau- daug metų nenueina 
nuo teatrų scenos. Ją stato 
ir dabar Šiaulių dramos te
atras.

1944 m. S. Čiurlionienė 
po ilgos pertraukos vėl pa
sirodo Kauno teatro sceno
je. Tais metais rampos švie
są išvysta vienas iš paskuti
niųjų Čiurlionienės darbų 
— satyrinė komedija “Di
džioji mugė.”

Nemaža Čiurlionienė-Ky
mantaitės padirbėta ir pro
zos žanre. Iš prozos kūrinių 
pirmiausia reikia pažymė
ti jos stambią apysaką 
“Šventmarė” (1937 m.), ku
ri to meto reakcinės kriti-

o klerikalinės spaudos net 
indeksuota. Rašytoja čia

tinio kaimo religinio prie
taringumo, fanatiškumo 
paveikslų. Savo sukurtais 
davatkų ir bažnytininkų ti
pais rašytoja objektyviai 
atskleidė tą tikrą ano meto 
tamsos karalystę, į kurią

(Tąsa 4—tame puslap.)

Minėjimą atidarė miesto 
vykdomojo komitete pir
mininko pavaduotoja Nar
kevičiūtė. Ji perskaitė LT
SR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Įsaką apie LT
SR nusipelnusio meno vei
kėjo S. Čiurlionienės-Ky
mantaitės apdovanojimą. 
Garbės raštu.

Pranešimą apie jubiliatės 
gyvenimą, ir kūrybą padarė 
dramaturgas V. Miliūnas.

Jubiliatę sveikino LTSR 
tarybinių rašytojų, tarybi
nių dailininkų sąjungų, 
Kauno jaunųjų rašytojų, 
Grožinės literatūros lei
dyklos, Kauno Muzikinio 
dramos teatro bei įvairiu 
miesto mokyklų atstovai. 
Rašytoją pagerbti i minė
jimą atvyko buvę jos mo
kiniai ir mokslo 
Gausių telegramų tarpe — 
TSRS Rašytojų 
valdybos, o taip pat rašyto-1 
jų V. Mykolaičio-Putino, I. ' 
Simonaitytės ir kitų sveiki- , 
nimai.

Atsakydama į gausius Į 
sveikinimus ir dėkodama 
už jų nuoširdumą bei įteik
tas dovanas, S. Čiurlionienė 7 t

-Kymantaitė pažadėjo dar 
nemaža padirbėti lietuvių 
tarybinės literatūros vysty- • 
mo bare.

Kauno Jaunojo žiūrovo, 
Muzikinio
J. Gruodžio vardo lųuzikos 
mokyklos ir meninės savi
veiklos kolektyvų pajėgoms 
dalyvaujant, įvyko didžiulis 
koncertas. Jo pabaigoje ju
biliatė perskaitė įžangą ir 
antrąją dalį iš savo poemos 
“Giria žalioji.”

Respublikinėje 
koje suruošta S. 
nės-Kymantaitės 
ekspozicija. Čia

Malenkova ir bendradarbius
Londonas. — Tarybų Są

jungos jėgainių ministras 
Malenkovas ir kiti delegaci
jos nariai apžiurėjo viehą 
seniausių Anglijos bažny
čių, Canterbury katedrą. 
Taškui tarybinė delegacija 
viešėjo pas tos katedros de
kaną Johnsoną, seną Tary
bų Sąjungos draugą.

Today’s Pattern

draugai.

sąjungos j

•s I
*

* i\1
©

dramos teatro, i

bibliote-
Čiurlionie-

kūrybos
išstatyti

9062
Inj įtikai
Pattern 9062 (for shorter, fuller 

figure): .Half Sizes 16%,
18%. 20%, 22%, 24%. Size 16% 
takes 3% yards 35-inch tabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 4, 1956/



Alf. Bieliauskas

Karpatų kalnuose
Ir vėl ore salstelėjęs kva

pas, bet mes jau žinome — 
lai nafta. Pro autobuso langą 
šen ir ten matyti bokštai su 
nenuilstamai linguojančiomis 
mechaninių siurblių gervė
mis. Jie vis tankėja, dešinėje 
plento pusėje matyti ištisas 
naftos bokštų “miškas.” Vėl 
pravažiuojama Ploešti — pa
lyginti gana jauną Rumunijos 
miestą su dviaukščiais ir tri
aukščiais mūriniais namais, 
plačiomis, asfaltuotomis gat
vėmis, medžiais prie šaligat
vių. Miestas kažkuo prime
na Kauną, tik oras čia kve
pia nafta. Gatve pralekia 
“Pobieda,” ją lenkia “Zimas.” 
Kaukšėdamas pasagomis į as
faltą, tingiai risnoja bėriukas, 
tempdamas jau seniai mūsų 
miestuose išnykusią, juodu 
brezentu dengtą karietą.

Mūsų kelias eina toliau. Ly
gūs laukai, jiuo kurių rudenį 
valstiečiai nuėmė gausų kuku
rūzų, kviečių ir kitų kultūrų 
derlių, dunkso padengti leng
vu sniego apsiaustėliu, 
pro kurį išsišauna žemi 
k r ū m o k š n iai. Tvarkingo
mis vaismedžių eilėmis prie 
pat plento driekiasi didžiuliai 
sodai, 
dus : 
dybas 
tuose,
rajono — Kimpina apylinkėse 
teko matyti dešimtis naftos 
siurbimo bokštų, stovinčių- pa- 

vidury. Kimpina 
naftos pramonės 
naftą ne tik štur
valo, paruošia iš- 
šalį. U z Kimpi- 

Rumunai mėgsta so- 
vaismedžiai supa jų so- 
kaime ir namus mies- 

o PI nešti ir kito naftos

čiame sodo 
—svarbus 
centras, čia 
bia, bet ir 
siuntimui j
uos kelias kyla Įkainiui. Pra- 
chova. . . Šios neplačios ir ma
žai vandeningos upės slėnis 
yra didžiausias Rumunijos tur
tų aruodas.

Visas kalnų kelias nuo Kim- 
pinos iki Sinajos ir nuo Sina
jos iki Stalino miesto (anks
čiau vadinamo Brašovu) nu-, 
sėtas kurortų vilomis ir kal
niečių gyvenvietėmis, vais
medžių sodais ir fabrikais. 
Kartais net atrodo, kad kal
nų papėdėse prie Prachovos 
upės driekiasi vienas ilgas 
miestas, ir tik nauji vietovių 
vardai išsklaido tą įspūdį Pra
važiuojame paminklą, pasta
tytą iš balto Karpatų akmens. 
Ant postamento — sparnus 
išskėtęs sakalas. Šis pamin
klas pastatytas visai netoli tos 
vietos, kur kitados buvo pra
dėta siurbti nafta, drąsiam ru
munų lakūnui, tėvyninės avi
acijos pradininkui Aureliui 
Vlaikv. 1913 metais, pasi
statęs savo konstrukcijos lėk
tuvą, Vlaiku norėjo perskristi 
Karpatus ir tragiškai šiose 
vietose žuvo.

Prasideda Karpatų kalnai. 
Prachovos slėnyje jie vilnija 
aukštyn kažkaip švelniai ir 
beveik nepastebimai. Bukų 
miškai, nubangavę paupiu, 
puošia kalnų papėdes, aukš
čiau stiepiasi tamsūs, žiemą 
net melsvi, eglynai? Prieš mū
sų akis atsiveria puikus kalnų 
kurorto Sinaja vaizdas: sti
lingos, puošnios vilos kalnų 
papėdėse*, eglėmis apaugę di
dingi kalnai, tai čia, tai ten 
nusagstyti akinančiai baltais 
namukais. Sinajos kurortas 
pakilęs apie 1,000 metrų vir
šum jūros lygio, o Gegužės 9 
dienos vardo viešbutis — net 
1,400 metrų (Karpatai vieto
mis siekia pustrečio kilome
tro), tačiau -oras čia žiemą ir 
vasarą nuostabiai tyras ir gai
vus. Sausio mėnesį papras
tai būna 3-4 laipsniai šalčio, 
iškrenta sniegas. Tūkstančiai' 
Liaudies R u m u n i j os darbo 
žmonių suvažiuoja čia pra
leisti savo atostogų.

Sinaja garsus ne vien savo 
kalnais, oru ir puikiai įreng
tomis vilomis, čia yra garsi 
visoje Europoje Pelelo pilis. 
Ji, kaip ir daugelis kitų Ru
munijos pilių ir rūmų, pri
klausė karalių šeimai. Ją 1875 
metais pradėjo statyti Vienos 

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 4, 1956

architektas Doderer, o baigė 
inžinieriai austras ’ Šulcas ir 
čekas Limanas. čia buvo 
įrengta karaliaus Karolio I 
vasaros rezidencija. Pastato 
korpusas — pilkos uolos ir 
rudo arba juosvo medžio deri
nys — puikiai harmonizuoja- 
si su kalnų peizažu. Apsilan
kęs šioje pilyje1, pamatai, ko
kioje prabangoje gyveno ru
munų aristokratija, ir geriau 
supranti, kodėl rumunų vals
tietis vaikščiojo basas ir nu
skuręs.

Sunku pasakyti, kiek mai
šų Karpatų kalnų, aukso su
kišta užsienio meistrams, vir
tuoziškai išpuošuisiems sienas, 
nulipdžiusiems baroko stiliaus 
balkonėlius, s u r e n t u s i ems 
elektros pagalba nukeliamas 
stiklines lubas, padirbdinu
siems 18 amžiaus prancūziš
kus gobelenus ir Venecijos 
veidrodžius, apmušusiems sie
nas ispanų Kordovos oda, iš
liedinusiems sidabro vonias 
karaliaus šeimos nariams 
Sunku išpasakoti visą, gerokai 
perdėtą, šių rūmų groži ir jo 
šaltą didybę. Užtenka pasa
kyti, kad rūmuose yra 136 
kambariai, kurių kiekvienas 
turi kokį nors ypatumą. Yra 
kambariai, salės karaliams ir 
princams, yra maurų stiliaus 
kilimais išmušta salė sve
čiams iš arabų šalių, salė, pa
statyta specialiai Austrijos- 
Vengrijos karaliui Francui 
Josifui (mat, jis kelioms die
noms žadėjo atvykti pas Ka
roli pasisvečiuoti, bet taip ir 
neatvyko—išsigando tuo me
tu sukilusių Rumunijos^,vals
tiečių...), vokiečių renesan
so, Florencijos, anglų rene
sanso stiliaus, marmuro, gin
klų, karūnų ir daugybė kitų 
šalių su visais baldais Remb- 
randto, Rubenso, van Eiko 
paveikslais (greta kurių ka
bo ir kažkokios karalienės į 

teplionės...), indiškomis “ge
ležinio medžio” kėdėmis.

Bet šiuose rūmuose kara
lius nesijautė nė vienai minu
tei saugus: prie vartų stovi 
senovinės patrankos, o biblio
tekoje mes matėme knygų nu
garėlių imitacijomis užmas
kuotas slaptas (juris, pro ku
rias, reikalui esant, karalius 
galėjo pasprukti iš savo kabi
neto ir auksuotų-sidabruotų 
apartmentų...

Šį visti turtą Liaudies vy
riausybė paėmė griežton ap
saugoji ir pavertė muziejumi. 
Tūkstančiai Sinajoje besiilsin
čių Rumunijos darbo žmonių 
ir ekskursantų dabar gali iš 
arti pasižiūrėti, kokius milži
niškus turtus sukrovė jie sa
vo pūslėtomis rankomis kara
liui ir jo dykaduoniškai svitai. 
Muziejaus administracija la
bai rūpestingai tvarko šiuos 
rūmus, saugo šį neįkainojamos 
vertės turtą, dabar priklau
santį liaudžiai.

Netoli Sinajos yra Stalino 
miestas > (Brašovas), į kurį 
mes nuvykome Karpatų kalnų 
keliais, šis svarbus Rumuni
jos Liaudies Respublikos pra
moninio centro miestas, įkur
tas dar 1211 metais kaip ger
manų! riterių tvirtovė, dunkso 
didžiulio, stataus, Karpatų 
eglėmis apaugusio kalno pa
pėdėje. Seni, gražiai papuoš
ti namai, gotų stiliaus Juo
doji bažnyčia, senoji miesto 
rotušė keturkampėje centrinė
je aikštėje — visa tai sudaro 
gražų seno, istorinio miesto 
ansamblį. Bet Stalino miestas 
labiau, negu praeities pamin
klas, dabar garsus savo di
džiulėmis gamyklomis.

Ernsto Telmano traktorių 
gamykloje mus pasitiko inži
nierius Kostja Stan, kuris čia 
dirba nuo 1938 metų. Jo bio
grafija panaši į daugelio ki
tų naujosios'; Rumunijos speci
alistų gyvenimo istoriją. Sto
jęs dirbti juodadarbiu į šiuo
se pačiuose cechuose’ įsikūru
sią, anksčiau prancūzų kapi
talistams priklausiusią lėktų- 

vų gamyklą, Kostja Stan 1955 
metais, būdamas jau nebe
jaunas, baigė Politechnikos 
institutą ir grįžo vėl į šią ga
myklą. Dabar jis Jau cecho 
viršininkas, Rumunijos Darbi
ninku partijos narys. Kaip 
tikras šeimininkas vaikščioja 
jis po erdvius, naujai pasta
tytus ir senuosius, iš kapita
listų valdymo laikų likusius, 
cechus ir pasakoja.-

—ši gamykla dirbo lėktu
vus iki pat Tarybinės Armi
jos įžengimo. Darbininkai ka
ro metu dažnai vykdė diver
sijas, bet laikai buvo sunkūs, 
už mažiausią nusikaltimą —- 
sušaudymas, Doftana . . . Išsi
ilgę laukėme tos dienos, kai 
gamykla galės gaminti taikius 
gaminius. Bet ir kapitalistai 
nesnaudė. Išsigandę Tarybi
nės Armijos greito žygiavimo 
prie Rumunijos sienos ir savo 
darbininkų, kapitalistai nuta
rė išslapstyti gamyklą kal
nuose, devyniose vietose. . . 
Išvežė, išslapstė, išsklaidė ma
šinas ir žmones.1 Atėjo Tary
binė Armija išvaduotoja—ga
mykla sugriauta aštuoniasde
šimt procentų, kapitalistai 
skėsčioja rankomis: kaip, gir
di, suveši įrengimus krūvon, 
transporto nėra. . . Pasitarė 
komunistai - pogrindininkai su 
darbininkais ir nukeliavo pas 
Tarybinės armijos fronto va
dovybę. Ir ką gi? Tarybinė 
Armija, kuriai tais puolimo 
mėnesiais pačiai taip labai bu
vo reikalingas transportas, pa
skyrė mašinų suvežimui 1,000 
vagonų. Darbininkai, nekreip
dami dėmesio i atkaklų kapi
talistų pasipriešinimą, sugabe
no įrengimus į pagrindinius 
cechus, 
pradėjo 
d ūkei ją. 
pirmoji 
rama mūsų gamyklos darbi
ninkams. . .

suvažiavo patys ir 
gaminti taikią pro- 
štai kokia buvo pati 

tarybinių žmonių pa-

Mums parodė naują, didžiu
lę liejyklą, kurioje mechani
zuoti visi sunkieji darbai ir 
kuri aprūpinta, tarybiniais ly- 

1 dymo, liejimo, presavimo įren- 
■gimais. Mes matėme raudo- 
• ųai dažytus “Bielorusj” tipo 
traktorius, kuriuos išleidžia 
gamykla pagal tarybinę' tech
ninę dokumentaciją. Gamy
klos žmonės mums papasako
jo apie tą didžiulę paramą, 
kurią suteikė jaunai rumunų 
traktorių gamybos pramonei 
tarybiniai inžinieriai. Kaitų 
su draugais rumunais jie pa
kėlė ant savo pečių visus įmo
nės atkūrimo ir naujosios pro
dukcijos sunkumus ir išva
žiavo tada, kai perteikė bro
liams rumunams savo ilgame
tį patyrimą.

—Dažnai, labai dažnai mes 
dar jaučiame, kad mūsų bro
liai — tarybiniai inžinieriai— 
išvykę, — kalba Kostja Stan. 
—Bet ir dabar jų laiškai daž
nai padeda išspręsti vieną ar 
kita klausima. * *>

Gamykla dirba našiai ir rit
mingai, Rumunijos Darbinin
kų partijos II-ojo suvažiavimo 
garbei gamyklos kolektyvas 
nutarė duoti 500 traktorių 
viršum plano ir 17 milijonų 
lėjų ekonomijos. Savo pasi
žadėjimą Ernsto Telmano var
do traktorių gamyklos žmo
nės pilnutinai įvykdė ir vir
šijo. Ir čia, kaip Ir kitose 
Rumunijos įmonėse, teko ma
tyti. didį rūpinimąsi darbinin
kų buitiniais ir kultūriniais 
poreikiais. Pastatytas darbi
ninkų miestelis, kuriame gy
vena 600 šeimų, moderniška 
ligoninė ir poliklinika; gamy
kla prie Juodosios jūros turi*: 
savo poilsio namus. Gamy
kloje veikia klubas, bibliote
ka, rodomi kinofilmai, plačiai 
išvystyta meninė saviveikla ir 
sportas.

Rumunijai, kurios kaimas, 
kaip ir kitose liaudies demo
kratijos šalyse, vystosi socia
lizmo, kolektyvinio darbo ke
bu, reikia daug traktorių ir 
kitų žemės ūkio mašinų. Ne
galima pamiršti, kąd dar prieš 
dešimtį metų Rumunijos že
mės ūkis buvo, gal būt, visų 
primityviausias visoje' Europo
je. 5,000 dvarininkų valdė 4a 
milijonus hektarų dirbamos 
žemės, o milijonas valstiečių

DETROIT, MICH.
Detroitiečiai su paukščiais 

grįžta iš Pietų

Viduryje sausio penki det
roitiečiai Jasilionio nauju Ca
dillac patraukė į Miami, Fla- 
Su Jasilioniais vyko Anna 
Logzen, J. Birston ir V. Smal- 
stienė. Po dviejų mėnesių, 
paviešėję, grižo namo pasiten
kinę. Jie visi buvo apsistoję 
pas progresyvius lietuvius: 
Jasilioniai pas Benius; Anna— 
Vigens, V. Smalstienė—Anelę 
Madekšo.

Pas pastarąją turėta keletą 
pariukių. Mat, vieni turistai 
atvyko, o kiti išvyko. Adeliu- 
kė buvo surengus V. Smalstie- 
nei išleistuves, kovo 10 d., kur 
dalyvavo gražus būrelis vieti
nių ir keletas chicagiečių: 
Grigai,. Sophįe Jusco, A. Jos
mo nt, bostonietis Savickis ir 
daugelis kitų. Čia gauta ir 
dienraščiui paramos.

Porą mėnesių buvojant su
tikta daug tautiečių, kurie 
veik visi varo 7-tą kryželį me
tų. Susiėję besikalbėdami pri- 
simeina senus laikus. Sakysim, 
prieš 40 metų visi jauni vyko 
duonos užsidirbt, o dabar su
senę ir prasigyvenę su vyksta, 
iš visos šalies, net ir iš Kana
dos pašildyti senus kauhis-ir 
pasigėrėti puikia gamta; dau
gelis džiaugiasi pataisę svei
katą.

Lietuviai gražiai kooperuo
ja ir rengia pažmonius. Keletą 
sykių buvo pas bostoniečius 
žekonius, kurie užmiestyje 
gyvena, ir turi patogią vietą 
piknikams. Taipgi rengiami 
pietūs ir Crendo Parke. Det
roitiečiai kovo 7 d. turėjo iš
leistuvių parę turistams, neš 
čia jų yra nemažai apsigyve
nę.

Prie to, detroitietė N. Ast
rauskienė buvo atvykusi porai 
savaičių, taipgi viešėjo Antosė 
Vaitkūnienė ir daugelis kitų.

Iš pirmutinių Miamyje ap
sigyvenusių: lietuvių yra Moc
kus. Jau senyvas, bet gerai 
išrodantis, stiprus ta’ufietis. 
Daleistina, kad jam padėjo 
sveikatą Išlaikyti šiltas Floris- 
dos klimatas.

Adelė Madekšo irgi jau se
na gyventoja, ji, berods, prieš 
12 metų atvykus iš Chicagos. 
Savo seną namą pardavė ir 
naują pirko namą, 7224 S. W.

šeimų — vos 3 milijonus. Dar 
1938 metais 12,500 hektarų 
dirbamos žemės buvo vos vie
nas agronomas. Rumunijos 
Darbininkų partija ir Liaudies 
vyriausybė sėkmingai vysto 
savo šalies žemės ūkį, pade
da kaimui gausia žemės ūkio 
technika ir specialistais, viso
keriopai stiprina MTS, kolū
kius iir kitas kolektyvines že
mės ūkio formas. Darbo vals
tiečiai, matydami kolektyvaus 
darbo pranašumus, vis gau
siau buriasi į kolūkius ir ben
dro žemės apdirbimo draugi
jas..

Tokiu būdu, Ernsto Telma
no vardo traktorių gamykla 
atlieka labai svarbų darbą—ji 
padeda pakilti Rumunijos že
mės ūkiui, ugdyti ' socialisti
nius daigus "kaime.

Ne be pagrindo šios, kita
dos užsienio imperialistams 
priklausiusios, įmonės šiandie
ninė taiki produkcija sukėlė 
tokį besaikį rumunų liaudies 
priešų pyktį. Gamykloje pri
simena Čerčilio žodžius: “Kai 
tik rumunai pagamins pirmą 
traktorių, aš pasižadu kristi 
kniūbsčias po jo ratais, nes 
puikiai žinau, kad ne Rumuni
jai gaminti tokią produkciją!*’ 
Kaip skaudžiai Jis apsiriko f 
Tik šlapia vieta teliktų Iš po
nų imperialistų, jeigu jie pa
mėgintų rumuniškųjų trakto
rių ratiį jėgą!

. . . Mes palikome gražiuo
sius, tokius turtingus savo: že-, 
mės turtais Karpatus lydimi 
kalnuose žybčiojančių tūks
tantinių Prachovos slėnio ži
burių. Tie žiburiai lydėjo 
mus visu keliu iki Ploešti, kur 
jau laukė traukinys, turįs iš
vežti mus į tėvynę.

53rd pl., Miami, Fla., į kurį 
kovo pabaigoj persikels.

Sugrįžę iš Floridos Detroite 
radome sniego ir šaltį. Smagu 
prisiminus Floridą ir linksmai 
praleistas dieneles su d ra u 
gaiš. Tikiu už keletos mėnesių 
vėl pasimatysim.

Vera Detroitietė

Mirė Juozas Juodaitis

Kovo 13 d. čia mirė Juozas 
Juodaitis, palaidotas kovo 15 
d., Woodmere kapinėse. Ve
lionis buvo ilgametis Vilnies 
skaitytojas, rodos, jis skaitė šį 
pažangų) laikraštį virš 30 metų. 
Iš Lietuvės paėjo iš Suvalkų 
rėdybos, Alvyto miestelio.

Jis šicįn šalin pribuvo 1910 
nų Pirmojo pasaulinio karo 
mėtų jis tąrnavo Amerikos ka
rinėse jėįdše if būvb' pažeis
tas. Priklausė prie Amerikos 
Legiono skyriaus ir su karinė
mis apeigomis buyo palaido
tas. Taipgi priklausė prie 
Detroito Lietuvių Klubo.

Ačiū draugui M. Balčiūnui 
už pasakytą tinkamą kalbą, 
nu piešiant jo visą biografiją*.

Velionis Juozas paliko di
deliame liūdesyje žmoną Oną, 
augintinę podukrą Florence 
ii- anūkę.

Ir taip nepraeina savaitė, 
kad iš mūsų tarpo neišsiskir
tų senesnės kartos žmonių. 
Suėjus su draugu ar pažįsta
mu, pirmutinė kalba, ar tave 
dar Abraomas nekvietė pas 
save.

J. L-skas

Iš Klubo Susirinkimo

Detroito Lietuvių Klubas 
savo susirinkime kovo 25 d. 
nutarė išmaliavoti klubo vidų 
ir padaryti pagerinimus.

Prezidentas J. Colbert pra
nešė, kad turi paėmęs kont- 
raktorių klubo namo stogo pa
taisymui. Būsią pradėtas dar
bas, kai tik pagerės oras ir nu
sausės stogas. Taipgi jis pa
prašė pagerbti du mirusius 
klubo narius atsistojimu minu
tės laikui.

Prisirašo naujų narių kas 
susirinkimas. Daugiausia ‘pri
sirpusių.’ Mat, klubas suteikia 
mirusiam grabnešius (savano
riai), nuperka gėlių už $10 ir 
prisideda pinigiškai iki $50.

Ir jei mirusio šeima arba gi
minės nori pavaišinti palydo
vus, arba grabnešius, Klubas 
suteikia dovanai virtuvę ir jos 
rakandus. Taipgi, reikalui 
esant, Liet, klubas suteikia 
visokių gėrimų tokia kaina, ko
kią pirkdamas klubas moka.

Klubas turi visokių laikraš
čių: “Naujienas,” “Keleivį,” 
“Laisvę,” “Draugą,” “Vilnį,” 
“Liaudies Balsą” ir kartais at
eina net iš Urugvajaus laik
raštis.

Ramanauskui atsisakius iš 
pikniko rengimo komiteto, iš
rinktas kitas. Dabar komitete 
yra P. Stasiukaitis, A. Butkus 
ir Colbert, Jr. (prezidento sū
nus).

Apie mirusius man sakė pa
rašysiąs Senas Detroitietis.

V. Z.

Chicago; UI.
Žaislų vakaras naudingam 

tikslui

LDS 53 kuopa balandžio 7 
d. rengia žaislų vakarą. lAis 
ir margučių kontestas. Kas 
turės gražiausią margutį, tas 
bus laimingas —gaus pirmą 
dovaną. O dar yra gražaus 
laiko lig žaislų vakaro, tad, 
kiaušinių marginimo eksper
tai, prie darbo!

žaislų vakaro komisija krei
piasi į publiką, kaip į kuopos 
narius, taip ir į svečius bei 
viešnias, kad ateidami į žais
lų vakarą atsineštumėte kokių 
vertingų dovanėlių.

Kada yra apsčiai įvairių do
vanų, žaidimas pasidaro pa
trauklus, smagus. Pelnas yra 
skiriamas pasiuntimui delega
tų į seimą, kuris įvyks vidury
je vasaros Worcester, Mass.

Minimas parengimas įvyks 

Dailės ir Dramos Klubo sve
tainėje. Prasidės 7-ą vai. va
karo. Bet gaspadinės jau tu
rės skanių valgių apie 12-ą v. 
Kas norės, gales pavalgyti ir 
pietus.

Dovana tik 50 c. Kviečiame 
savo prietelius.

Komisija

“Vilnies” bazaras skaitlingas 
ir sėkmingas

Kovo 24-25, šeštadienį ir sek
madienį Mildos patalpose ėjo 
‘Vilnies’ bazaras, apie! kurį 
mes daug rašėme ir kalbėjo
me, ir darbas davė geras pa
sekmes darbo liaudies dien
raščiui, ačiū visiems nuošir
diems darbuotojams ir auko
tojams iš kolonijų, ypatingai 
roeelandiečiams. J i e labai 
daug sukėlė medžiaginės pa
ramos “Vilnies” bazare, nes 
smarkiai dirbo ir turėjo geras 
pasekmes.

Taipgi atsižymėjo ir kitos 
kolonijos su aukomis. Ypatin
gai atsižymėjo moterys, ku
rios visur stovėjo pirmoj vie
toj su rankų darbu ir kitaip 
šiame “Vilnies’’ bazare.

Per dvi bazaro dienas 
viskas išsi pardavė ir davė 
nemažai įplaukų. Buvo žmo
nių ir pirkėjų per abi die
nas nemažai. Turėjome sve
čių iš toliau: K. Rimkienė ir 
E. Drobienė atvyko iš Michi- 
gano ir netuščiomis, o su keik- 
sais ir pyragais. P. Sprindis 
ir M. Veprauskas iš Kenoshos 
irgi su dovanomis. Buvo ir 
daugiau tokių svečių iš toles
nių kolonijų.

Beje, V. Yotka buvo labai 
geras akšijonierius, pardavė
jas. Jis išpardavė labai daug 
daiktu bazare. Tai buvo nuo- c I
Širdus jaunuolio darbas ir at
nešė nemažai naudos “Vil
niai.” Y. Vasys

Joe ir Mary Kelleriai

Joe ir Mary Kelleriai yra 
nepaprastai draugiški žmo
nės. Juos visuomet galima ma
tyti geruose parengimuose.
Jie sveiki, linksmus ir rūpes
tingi.

Birželio 19-ą sueis 37 metai 
jų vedybinio gyvenimo. Jokių
nelaimių jų gyvenime nebuvo.

Kellerių sūnus Gerald, apsi
vedęs su Mildred Chepaite- 
augina tris dukreles.1 Grand
m a ir grandpa džiaugiasi savo 
anūkais.

šis reporteris paklausė M. 
Kellerienės prie kelių organi
zacijų ji priklauso. Pasirodė, 
kad ji priklauso prie dvylikos 
klubų ir draugijų — Joniškie
čių, žeipaičių, Brighton Park 
Moterų Klubo, Uteniškių ii' tt.

Kelleriai remia chorus. Joe 
pirmininkauja Roselando Ai
do Chorui.

Didelis smagumas matytis 
ir kalbėtis su tokiais veikliais 
žmonėmis.

Joe seniau gyveno Cleve- 
lande. Jis ten turi gerų pažįs
tamų.

Reporteris

Cudahy, Wis.
Mirė Jonas Dručas

Kovo 26 d. mirė Jonas Dru
čas, senas šios apylinkės gy- 
ssventojas ir uolus progresy- 
vio judėjimo rėmėjas. Palai 
dotas kovo 29 d. \,
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Dėl Siuntimo .Laisvės į Lietuvą
Keletas asmenų užsakė Laisvę siuntinėti į 

Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas iš Lietuvos 
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.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Worcester, Mass.
Kieta žiema 
vietoje pavasario

Kovo 24 d. Šiame mieste ir 
yisoje Naujojoje Anglijoje vėl 
sniego audra šėle per visą 
dieną, prisnigo 9 colius. Vie
tomis supūtė sniego sulyg 
žmogaus aukščiu.

Kovo 25 d. iš ryto tempera
tūra buvo 7° virš nulio. To
liau į šiaurę temperatūra rodė 
zero. Dėl audros šeštadienį 
žmonės negalėjo nė į maisto 
krautuves nueiti, tad sekma
dienį buvo leista laikyti mar- 
ketus atdarus iki 12 vai. ži
nių pranešėjai sakė, tik 1860 
metais tuo pavasariniu laiku 
buvęs toks oras.

Senesniais laikais yi;a buvę 
gilių, sniegingų žiemų, bet 
tiek sutrukdymų judėjime ne- 
įvykdavę, kiek dabar, auto
mobilių laikais. Dėl sniego 
įvyksta tragiškas su paraly
žiavimas judėjimo. Kaip daug 
pribūbnijama per radiją ir 
spaudą apie iškraustymą žmo
nių iš didmiesčių atsitikime 
atakos atominėmis bombomis. 
Jeigu sniegas taip sutrukdo 
keliavimą ir sudaro neapsa
komą užkimšimą kelių ir gat
vių,—galima sakyti, kad apie 
50 procentų žmonių būna na
mie, tai kur jau galimybė iš
kraustyti visus žmones, kad 
pabėgti nuo atakos atominė
mis bombomis? Tai nesąmo
nė. Užuot pasakojus, kaip 
saugotis, turėtų aiškinti, kad 
visai negaminti atominių nei 
vandenilinių bombų. Tas mil
žiniškas sumas turėtų panau
doti kovai su gamtos antpuo
liais, kaip nuo jų apsisaugoti.

D. J. -

Wilkes-Barre—Plymouth, Pa.
Turėsime progą pamatyti 
gražią operetę, 
“Sudrumstą širdį”

Lietuvių Kapinių Korpora
cija Wyoming, Pa., kaip jau 
visiems gerai žinoma, kasmet 
suruošia ką nors gražaus, me
niško. Taigi ir šiemet, balan- 
džio 29 d., ji rengia labai gra-
žių programą, kuri įvyks Lie
tuvių Tautiškos Bažnyčios sve
tainėje, 206 Parrish Street, 
Wilkes-Barre j. Svetainė bus 
atdara 2 vai. popiet; progra
ma prasidės 4 vai. Įžanga bus 
tik $1, o už tą pačią įžangą 
bus ir vertingų dovanų.

Na, o kas liečia programą, 
tai užtikriname, jog bus graži 
ir žavėjanti, nes Čia bus at
važiavęs filmininkas Jurgis 
Klimas su lietuviškais ju- 
džiais: operete “Sudrumsta 
širdimi” ir “Dainų Vainiku.”

Abu judžiai yra labai įdo
mūs ir verti pamatyti, nes 
Wilkes-Barres lietuviams to
kius dalykus pamatyti yra di
delė retenybė.

Tad širdingai kviečiame vi
sus lietuvius iš arti ir toli į 
mūsų rengiamą pramogą. O 
atvykusius užtikriname, jog 
būsite pilnai patenkinti.

Lietuvių K. K. Valdyba

Jei jūs norite parduoti na* 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.



Mokytoji) unija siūlo 
5 punktą programą

Mokytojų linija kreipėsi į 
majorą Wagner i su savo rei
kalavimais ir pasiūlymais 31 
tūkstančių miesto mokytojų 
naudai.

Unija reikalauja visiems 
mokytojams po $500 metinio 
algos priedo. () visokį k,iti 
priedai, kaip tai specifiški pa
kėlimai laipsnių tūloms kate
gorijoms ir tiems laipsniams 
atitinkami pakėlimai algos tu
rėtų) būti atskirai, virš to pen
kių šimtų priedo.

Mokytojų unija yra iš stam
biausių tarpe 11-os mokytojų 
organizacijų ir grupių.

Greta pateiktų reikalavimų 
ir pasiūlymų, Mokytojų unija 
pažymi, jog už valdžios nepa- 
sistengimą patenkinti mokyto
jų reikalavimų dalinai yra at
sakingas ir pats mokytojų ne
vieningu 

Greta 
priedo 
laipsnių, 
k alau j a
rinių mokyklų štabams il
siems su Master of Arts laips
niu. Pritaria paaukštinimui tū
lų kategorijų, bet kad tie ka
tegorijų aukštinimui priedai 
nesiektų daugiau $300 me
tams. O mokestį už viršvalan- 
dinius darbus mokyklų savi
veikloje ragina pridėti ne ap
valiomis metinėmis sumomis, 
bet pagal Įdėtas valandas.

Valdininkų plane priedams 
duoti buvo irgi numatyti 
viršvalandiniai priedai, 
juos duotų metinėmis

mas.
reikalavimo $500 

visiems, be skirtumo 
M o k y to i ų. u n i j a re i- 

po $100 ekstra vidu- 
vi-

tie 
bet 

sumo
mis. Mokytojai sako, kad tuo
se šalutiniuose* nuo darbo kla
sėje veiksmuose įdėtas darbas 
nėra, negali būti visur lygus. 
Dėl to vienodas už tuos veiks
mus apmokėjimas nebūtu tei
singas.

Grįždami iš .Velykų pasiti
kimo pares 3 jauni vyrai užsi
mušė nušokę su auto nuo Beit 
Parkway ties Aqueduct, 
Queens. Policistas sako, 
jie zujo po apie 80 iki 90 
lių per valandą, pro jį 
švilpę “kaip viesulas”.

kad 
niy- 
pra-

ir 
Šis 
to- 
iš-

Sofijai čiurlionienei- 
Kymantaitei sukako 
10 motų

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
tada tesiveržė dar pirmieji 
šviesos spinduliai. “Švent- 
marėje” rašytoja pasiekė 
kai kurių vaizduojamųjų 
charakterių ryškumą 
puikų kalbos dailumą, 
stambus kūrinys laukia 
lesnio rašytojos darbo,
ryškinant apysakos idėjinį 
kryptingumą, tebelaukia jis 
ir mūsų literatūrinės kriti
kos bei visuomenės įverti
nimo.

Savo subtiliomis vaizda
vimo primonėmis, savo žo
dinga, gyva mūsų liaudies 
kalba išsiskiria ir keletas 
S. Čiurlionienės apsakymų, 
kaip “Mergišius,” “Apgau
tas, bet patenkintas” ir kt.

Didelę S. Čiurlionienės- 
Kymantaitės literatūrinės 
kūrybos dalį sudaro eiliuo
ti veikalai, kuriems temas 
ir motyvus rašytoja semia
si iš turtingos ir gražios 
mūsų liaudies tautosakos.

Kalbant apie jubiliatės li
teratūrinę veiklą, negali
ma nepaminėti jos verti
mų, ypač iš Moljero, kurio 
ji yra išvertusi “Tartiufą,” 
“Šykštuolį,” “Don Žuaną.” 
S. Čiurlionienė yra nemažai 
prisidėjusi ir prie Homero 
“Iliados” lietuviško verti
mo.

Minėdami Čiurlionienės- 
Kymantaitės 70-ties metų 
gyvenimo ir 50-ties metų 
literatūrinio darbo sukakti, 
linkime jubiliatei ilgo am- 

‘ žiaus, geros sveikatos, kū
rybinės sėkmės!

V. MILIŪNAS

4 puiL Laisve (Liberty). Trečiad. .Bat (April) 4, 1956

Marininkai pradeda 
viršininkų rinkimą

National Maritime unija 
pradėjo unijos viršininkų rin
kimui referendumą, kurts tę
sis 90 dienų. Rinkimus vienu 
kartu ši unija negali vykdyti 
dėl jau žinomų darbo sąlygų.

Pradeda svarstyti ir sąly
gas peržiūrėjimui algųi skalės. 
Nors kontraktas yra ilgai ai
tris, šiemet nesibaigia, tačiau 
unija turi teisę algų persvars
tymą panaujinti birželio 15-ą..

Rinkimai viršininkų 
gali Įvykti kovingi, 
kandidatai prieš pati 
dentą Curraną ir vei 
visus kitus dabartinius 
ninkus. Sakoma, jog 
prieš ji ir daugelis buvusių 
Currano uolių rėmėjų, kuriuos 
jis po vieną, po grupę praša
lino iš viršenybės, jiems pra
dėjus kritikuoti kai kuriuos jo 
veiksmus.

šiemet
Išstatyti 

prezi- 
prieš 
virši-

Unija grasino skelbti 
streiką apgynimui 
savo nariu darbo

United Auto Workers Lo
kalus 661-as nusitarė skelbti 
streiką Fairchild lėktuvų fab
riko inžinų divizijoje protes
tui prieš prašalinimą iš darbo 
12-os narių. Tarpo prašalin
tųjų yra ir unijos prezidentas 
James J. Ryan.

šapa randasi 
miestelyje, L. 1. 
darbą.

Unija kaltina 
me sunaikinti uniją 
tis prašalinimo — darbininkų 
pasiskundimas, kad šapoje 
“orvalkas, šaltas šiurpas” 
sargdina kai kuriuos darbi
ninkus.

Deer Park
Turi valdžios

firmą bandy-
Priežas-

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

MARGUČIŲ VAKARIENE.
sekmadienj, balandžio-April 8-tą d., 
4-tą vai. popiet. 318 Broadway. Ren- 

2 kuopa. Bus graži dainų 
G a spa d i n es priga m i n s

ir kitokių valgių. Rus ir 
Šiąjc proga galėsimo pa-

J vyks

programa.
margučių
surpryzų.
sitarti Laisvės vasarinio vajaus rei
kalu. Nuoširdžiai kviečiame visus
atsilankyti. Rengėjos.

(65-67)

HARTFORD, CONN.
Draugystė Sūnų ir Duktęrų ren

gia gražų banketą ir žaislų parę. 
Įvyks Balandžio-April 8 d., pradžia 
2:30 popiet. Svetainės durys atsi
darys 1 vai. popiet. Taigi, gerbia
mieji, malonėkite atsilankyti j tą 
puikų pokilį. Vieta 157 Hunger
ford St., Hartforde.

Banketo bilietas tiktai $1.00, u;1 
kurį gausite skaniai paruoštų val
gių ir įsigerti, 
mi atsilankyti 
Kviečiame ne 
iš kitų miestų

Esate visi kvieeia- 
j tą šaunų 

tik vietinius, 
dalyvauti su

pokilj. 
bet -ir 

mumis. 
(64-66)

susi-

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis 
rinkimas įvyks balandžio 9 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Nariai malo
nėkite pribūti į susirinkimą, nes rei
kės atlikti galutinas prisirengimas ■ 
del būsimo kuopos parengimo, ba
landžio 15 d. Metinių duoklių užsi-j 
mokėjimas irgi 
kalas, matote 
puiki knyga.

neatidėliotinas rei- 
šiemet bus išleista

Kuonos Sek)1.
(65-67)

ELIZABETH, N. J.
L. D. P. Kliubo ir Kuopos susirin

kimas atsibus balandžio (April) 6 
d., 7 vai. vakare, 408 Court St. 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime, nes tu
rime svarbių dalykų apsvarstymui. 
Kviečia Komitetas. (64-66)

RICHMOND HILI,, N. Y.
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)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Linksmas ir įdomus 
kultūrinis pobūvis

ši sekmadieni Lietuvių Kul
tūriniame centre Įvyks ne 
vien paskaita apie Benjaminą 
.Frankliną, bet tikras platus 
ir linksmas kultūrinis popietis, 
kuriame girdėsime Įdomią 
ninę programą ir taipgi 
kartu dainuosime.

mo
vi si

po- 
jau

A. Bimbos prelekcija
Pagrindinę kultūrinio 

piečio dali sudarys, kaip 
pranešta, Antano Bimbuvo

Mt. i Mildred Stensler
Philip Bonoski

bos paskaita apie' Benjaminą 
Frankliną. Tai nebus sausa 
paskaita, o gyvas atpasakoji
mai^ apie vieną įdomiausių 
žmonių Amerikos istorijoje. 
Kas skaitė A. Bimbos knygą 
“Amerikos prezidentai”, žino, 
kaip gyvai ir Įdomiai jis moka 
suderinti gyvą vaizdingą ap
rašymą su istoriniais faktais. 
Apie Frankliną, kuris nebuvo 
prezidentu, bet lošė už dau
geli prezidentų svarbesnę ro
lę, girdėsime ir apie jo gyve
nimą, istorinę rolę, asmenis-, 
kus papročius, jumorą ir 1.1.

P. Bonoskio žodis

Rašytojas Phillip Bonoskis- 
Baranauskas dalyvaus ir pa
sakys keletą trumpų pastabų 
anglų kalboje apie Frankliną. 
Jis taipgi paskaitys trumpas 
ištraukas iš Franklino geriau
sių pasisakymų.

Bonoskis jau gerai žinomas 
mūsų publikai ir jo pasirody
mas mūsų tarpe visuomet yra 
malonus kultūrinis įvykis.

“Tykiai, tykiai. . . .”
Dainininkė Betty Sanders 

mums jau pranešė, kad ji 
dainuos 'keletą amerikietiškų 
dainų ir. lietuvišką liaudies 
dainą “Tykiai, 
nelis teka”, 
yra viena geriausiai 
Amerikos liaudies 
kių, žymi muzikė, 
“Sing Out’’ redaktorė. Ji sa-

tykiai Nemu- 
Betty Sanders 

žinomų 
daininin- 
žurnaio

Galite patapti Laisvės prie- 
teliumi mokėdamas po $5 į 
mėnesį, iki sumokėsi $50 j 
metus.

RANDAVOJIMUI

(64-66)

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

J; .Tam akompanuos pianistas Frank Balevicius

O Liaudies Teatras šuvaidins aktą iš komedijos

Pasirendavoja kambarys pavic- ( 
t vyrui; su visais rakandais ir 

. šiluma. Galite kreiptis bile laiku, 
i Adresas: 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
I N. Y.’ Tel. ST. 2-9137.

s I riiam 
" I šilum

4 Virtuvės Krėslai 
PERDIRBIMAS $20 

Tikrame Masland Duran
Bi didžio ar formos 

Nemokamai Paimame ir 
, Pristatome

Krėslai grąžinami į 2 dienas
MOTT HAVEN 
UPHOLSTERY

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

(60-66)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręe Barberla 
4

ve akompanuoja gitarų. “Ty
kiai, tykiai” yra pirma jos 
išmokta lietuviška daina. 
Mums bus garbė ją pirmu 
)<artu turėti savo tarpe ir mes 
patenkinti, kad ir nelietuviai 
susipažįsta su mūsų gražiomis 
dainomis.

AidieČiai su mumis
Kultūrinis popietis nebūtų 

pilnas: be mūsų ai d iečių. Nors 
choras paskutiniu laiku nepa
prastai užsiėmęs, jis sutiko 

sudainuoti kelias dainas tame 
parengime. O paskui dainavi
mą. perims publika—taip, pa-

Koncertas

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valenčiui

i. ; ir
W < • T»iJ • .• ,;(♦ -/JVaidinimas

Pradėjimui Vajaus Sukelti SI 5.000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

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

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 svarbi am tikslui.

i—

ZlrikH
Kongresmanų lankymo 
namie diena

šaliai naudi n g ų į staty m ų 
leidimui akstinti konferenci
jos Įgaliotiniai paskelbė “Sa
vo kongresmanų atlankymo” 
savaitę; O tam geriausia yra 
ši savaitė, kuomet kongresma- 
nai randasi namie, Kongreso 
sesiją pertraukus šventėms.

ŠĮ šeštadienį ypatingai tiki
masi skaitlingų delegacijų, 
kada unijistai bus liuosi nuo 
darbo. Lankysis pas kongres- 
manus spaudos ir bendrai ci
vilinių laisvių, taipgi ir viso
kiais kitais

Raportai 
bus pateikti konferencijoj ba- 
i a n d ž i o 7-tą, M an h att an C e n-1 
ter. New Yorke.

reikalais.
apie tuos vizitus

ti publika, po Mildred Stens
ler i)’ Betty'’ Sanders vadovybe 
—dainuos, kiek tik turės, 
kaip- mes. sakome, “ukvatos”.

Tad, nepamirškite atsilan
kyti į A. Bimbos paskaitą ir 
kultūrini popieti, kuris Įvyks 
ši sekmadienį, balandžio 8, 
Lietuvių Kultūriniamei centre, 
110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Pradžia lygiai 3 
vai. po pietų.

Pobūvi rengia LMS Cent
ras. * į B.

Teatruose NEW YORK
American Theatre Wing, 

kultūrinė organizacija, Į kurią 
Įeina teatrų direktoriai, kriti
kai ir aktorių atstovai, pa
skelbė pryzus šio sezono vei
kalams ir aktoriams. Tie New 
Yorko teatrų pryzai vadinasi 
“Tonys”, panašiai, kaip Hol
lywood pryzai vadinasi “Os
cars”.

Kaipo geriausias veikalas 
paskelbtas “Thoi Diary of An
ne Frank”, veikalas apie na
cių okupaciją Olandijoje. Vy
riausieji aktoriai tame veika
le yra Joseph Schildkraut, ir 
jaunuolė Stisan Strasberg.

Geriausiu aktorių paskelb
tas Paul Muni, kuris 
veikale “Inherit the 
Geriausia šio sezono 
paskelbta Julie Harris, 
dinanti veikale “The Lark”. 
Tas veikalas, parašytas Geo. 
Bernard Shaw, vaizduoja Or
leano Mergelės gyvenimą.

Pryzas taipgi įteiktas ge
riausiam muzikališkam veika
lui “Damn Yankees”.

vaidina
Wind”.
aktorė 

vai-

kino teatras (5th
St. Manhattane)

“Paris” 
Avė. ir 58 
pradėjo rodyti tarybinį filmą 
“The Ballet of Romeo and 
Juliet”. Tame filme-balete šo
ka garsioji Galina Ulanova ir 
Maskvos baletas, griežia Bol- 
šoj teatro orkestras. Šis fil- 

j mas laimėjo pirmą pryzą 19- 
55 metų tarptautiniame festi
valyje Francūzijoje. B.

HELP WANTED MALE

SIUVAMV MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Patynisios viena adata ir specialūs 
mašinos. Moteriški sportswear, sec
tion darbas, nuolatinis — unijines 
pašalpos. ALGENE, .3261 Broadway 
(132nd St.), N. Y. C.

(6.3-65)

TOOL & DIE MAKERS
Išimtinė proga dėl pilnai patyrusių 
Tool & Die Makers, Modelmakers.

AUKSCIAUSIAS MOKESTIS— 
NUOLAT

Puikiausios darbo sąlygos.
Proga pakilti su augančia

• organizacija.

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

Tol. LU. 5-2500
„ (62-68)

FEEDER

Cylinder Press 
Book Work

Steady- Salary open

Main 5-4650
(64-66)

TOOL AND DIE MAKER
1-mos klasės, turi būt pa tyręs prie 
tekinimo. Aukščiausia mokestis. 
Nuolatinis darbas.

Tel. EV. 7-8244

(65-71)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA

Namams Syosset, L. L, miestelyje, 
Namų darbininkų—handyman. Pri
vatus kambarys ir maudynė. Guolis 
vietoje.
$200 j Mėnesy JUDSON 6-4906

(64-66)

REAL ESTATE

FLUSHING—RANCH NAMAI

Mūrinis, l’Js metų senumo, 6 rūmai, 
2 maudynės, skiepas, garadžius, 
kampinis 115x46. Išklotas divonais 
ir įeina puikiausi įrengimai. ?26,500.
FLushing 8-8869.

(G3-65)

BUSINESS OPPORTUNITIES

KEPYRLA
Įsteigta 15 metų, puikiausia vieta, 
geros įeigos. Tikra proga tinkamam 
asmeniui. Labai prieinamai. .Šauki
te nuo 12 iki 5. Tel. I.E. 4-8087.

(63-69)

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.
(63-65)

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)

DELICATESSEN — Richmond Hill 
Gerai įsisteigęs biznis. Groscriai 
alus, frozen foods. Visi rakandai 
nauji. Gera sekcija. Nupigintai grei
tam pardavimui. Parduoda cash. 
Su visukuom $3,900. Tel. VI. 9-8.344

(65-71)

GROSERNft — BRONX
Įsisteigusi apie 5 metai, Alus, fro
zen foods. Arti Project. $1,400 
įeigų į savaitę. Sekmadieniais už
dara. Proga daryti gerą pragyveni
mą. Labai prieinamai. Turi parduot 
iš priežasties ligos. Tol. TU. 2-2842 

. . (65-71)

Valgykla. Atdara 5 dienas. 5 v. 
ryto iki 4 v. vakaro. Virš $1200 sa
vaitinės įeigos. Gerai įgytas biznis. 
Lower Manhattan. Confidential.

WO. 4-6489
(65-68)

MATTHEW A.i
BUYUS

I ; (BUYAU8KAS) ! '
4 I 11

LAIDOTUVIŲ ::
■ DIREKTORIUS ! !

; 426 Lafayette St- • ■
Newark 5, N. JT

; ~ MArket 2-S172




