
KRISLAI
Antanas Beniulis.
Kokia tragedija.
Keliauja.
Panaikinti mirties bausmę!

Rašo R. Mizara

Genė Beniuliene - Bieliaus
kaitė, iŠ East Paterson, N. J., 
pirmadieni pranešusi telefonu 
Laisvei apie Vinco Paukščio 
mirtį, pati išskrido i Miami, 
Florida, i laidotuves.

Namie likosi jos vyras, An
tanas Beniulis, su dukrele'.

Trečiadienį gauname žinią,- 
kad mirė ir Antanas Beniulis!

Kokia tragedija!
Sunku beįsivaizduoti Genės 

jausmus, sunku beįsivaizduo
ti ir kaip jaučiasi Anastazija 
Paukštienė, 
laidojusi!

La išviečių 
nuoširdžią 
Beniulienei, 
visiems mirusiojo artimiesiems 
bei draugams.

ką vyrą pa-

vardu reiškiu 
užuojautą Genei 

A. Paukštienei ir

Antanas Beniulis daugeliui 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
buvo

Jis 'Brooklyn© gimęs ir au
gęs.

Iš pat mažens Antanas mo
kėsi smuiką griežti. Jis buvo 
geras muzikas. Jis kadaise, 
jaunose dienose, grodavo or
kestre, dažnai pasirodžiusia
me įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose’.

Tai buvo malonus, kuklus 
vyras, tik ką peržengęs 50 
metų amžiaus gyvenimo 
slenksti.

šeštadienį’ jis bus palaido
tas . . .

erai žinomas.

Lietuvos vyriausybės parei
gūnai ir švietėjai vis dažniau 
išvyksta visokiais reikalais į 
užsienius.

Prezidentas Justas Paleckis 
praėjusiais metais buvo Suo
mijoje, o vėliau—Indijoje.

Paleckis, mat, yra pasau
linės Tarpparlamentinės Są
jungos 
narys; 
mieste, 
jo savo

Grįždamas iš Indijos, 
leckis buvo sustojęs Egipte, 
Romoje, Šveicarijoje ir čecho- 
slovakijoje.

Na, o neseniai tas pats Pa
leckis buvo nuvykęs į Varšu
vą laidoti Boleslovą Bierutą.

vykdomojo komiteto 
Indijoje, New Delhi 

tasai komitetas 
posėdi.

ture-

Pa-

Praėjusiais metais rašyto- 
jas-poetas T. Tilvytis buvo 
nuvykęs į Lenkiją ir aplankė 
ten — aplink Seinus — lietu
vius valstiečius.

O žurnalistas Alfonsas Bie
liauskas su kitais buvo nuvy
kę į Rumuniją susipažinti su 
tos šalies žmonių gyvenimu.

Tenka priminti, kad po J. 
Stalino mirties visa eilė Lie
tuvos rašytojų, mokslininkų 
ir vyriausybės pareigūnų vis 
dažniau; vyksta su visokiomis 
misijomis į užsienius.

Aną dieną vienas žymiųjų 
Amerikos rašytojų, Howard 
Fast, išstojo Daily Workery su 
straipsniu dėl mirties baus
mės panaikinimo.

Rašytojas mano, kad jau 
atėjo laikas, kai mirties baus
mę turėtų panaikinti visos Ša
lys — kapitalistinės ir socia
listinės.

Su rašytojo nuomone sutin
ku šimtu procentų.

Tik pagalvokime, kiek ne
kaltų žmonių buvo legaliai
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43 asmenys užmušti

Rimti mūšiai tarp 
Izraelio ir Egipto

Malenkovas skrenda namo; jo 
i apsilankymas buvo triumfas

Šį pirmadieni

Jeruzalė. — tuo tarpu, 
kai Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas rengiasi 
atvykti į Artimuosius Ry
tus, ten staiga užvirė rim
ti mūšiai tarp Egipto ir Iz
raelio, Gazos srityje. Egip
tiečiai sako, kad Izraelio 
kariai nukovė 43 Egipto ci
vilinius gyventojus ir su-1 
žeidė 103. Jie sako, kad iz
raeliečių daliniai įsiveržė 
Gazos srities egiptiečių o- 
kupuoton teritorijon ir be 
jokios provokacijos ten 
pradėjo karinius žingsnius 
prieš arabiškus kaimus. 
Iš pradžios, sako egiptie
čiai, įsiveržėliams x priešino
si tik taip vadinamos civi
linės gvardijos nariai, susi
deda vyriausiai iš palesti
niečiu-ar abu tremtiniu, tik v v c- /
paskui jiems į pagalbą a- 
tėjo reguliarinės Egipto 
kariuomenės kariai.

Egiptas atsiuntė forma- 
lišką protestą Jungt. Tau
toms, kaltinant Izraelį 
“nuogoje agresijoje.”

Izraeliečiai turi visai ki
tokią versiją. Jie sako, kad 
Egipto kariai mortariais, 
kulkosvaidžiais ir net arti
lerija \ nuolat apšaudinėja 
izraeliečių patrulius ir šios 
savaitės pradžioje pasmar
kino tuos apšaudymus. Iz
raeliečiai sako, kad jie bu
vo priversti gynimosi sume
timais “nuraminti” egiptie
čius.

Izraeliečiai sako, kad ke
turi jų kariai ir du civiliai 
tapo sužeisti.

Rimtiems mūšiams pra
sidėjus, Jungt. Tautų pa
liaubų komisijos Egipto-Iz- 
raelio sub-komisija atsisku
bino į Gazos sritį. Paliau
bų prižiūrėtojas pulkinin
kas Bayardas ant greitųjų 
tarėsi su izraeliečių ir egip-

tiečių komandantais ir jam 
pasisekė pravesti paliaubas. 
Bet 14 valandų po paliaubų 
paskelbimo susišaudymai 
vėl prasidėjo.

Penktadienio rytą atei
nančios žinios sakė, kad 
mūšiai vėl verda — ir kiek
viena pusė teigia, kad tai 
kita tuos mūšius pradėjo.

Londonas. — Ši Š'eštadie- i
ni G. Malenkovas ir kiti su 
juomi atvykusios delegaci
jos nariai skrenda namo. 
Visa britų spauda sako, kad 
tas apsilankymas, buvo nne- 
menkas triumfas pačiam 
Malenkovui ir tarybinei di
plomatijai bendrai.

Nors Malenkovas atvyko 
kaip elektros reikalų mi
nistras, jis pats pašventė 
daugiausia laiko bendram 
susipažinimui su Britanijos 
gyvenimu ir jos gyventojais, 
o elektros stočių apžiūrėji
mą paliko kitiems delegaci
jos nariams, specialistams 
toje srityje.

Malenkovas keliavo pla
čiai po Angliją, Škotiją , ir 
Valiją, susitiko su fabrikų

palikti aklu
New Yorkas. — “Daily 

Mirror” kolumnistas Vic
tor Riesel guli ligoninėje 
ir daktarai dar nežino, ar 
pasiseks išgelbėti jo regėji
mą. Mat, prieš jį buvo pra
vestas pasikėsinimas: koks 
tai nusikaltėlis laukė jo iš
einant iš restorano vėlai 
naktį ir sviedė į jo veidą 
iš butelio pavojingo acto. 
Tas skystis išėdė Rieselio 
veido dalis, įskaitant akis. 
Jis dar šiek tiek mato, bet} 
tik po kelių dienų bus ži- j su Liaudies Kinija. 'Tas pa- 
noma, ar jis liks aklas, ar j skelbimas sukėlė tokią aud-

darbininkais, angliakasiais, 
tarnautojais, farmeriais. 
Visur jam buvo parodyta 
daug geros valios ir palan
kumo. Londono “Times” sa
ko, kad jo apsilankymas bu
vo tikras triumfas.

Ketvirtadienį Malenko-. 
vas davė ilgoką spaudos in
terviu. Jis sakė', kad įgy- 
jo gilią pagarbą darbščiai 
ir talentingai britų tautai. 
Jis buvo daug klausinėtas 
apie Stalino klausimą. Vie
nas lainkraštininkas jo 
klausė, ar jis “nesijaučia 
kaltas.” Malenkovas atsa
kė, kad “Visi tarybiniai 
vadai visuomet jaučiasi at
sakingi žmonėms, ir jeigu 
jie padaro klaidų, jaučiasi 
dar labiau atsakomingais.”

Prekyba tarpe Liaudies Kinijos ir 
čiangininkų faktas.—ne išmistas
Washingtonas. — Kelios 

savaitės atgal Herbert 
Hoover Jr., Dulleso asisten
tas, pareiškė senatoriams, 
kad čiangininkai prekiauja

ne.
Riesel rašė “Mirror” 

hearstiniam

ra, kad Hooveris paskui 
paneigė savo anksčiau iš-

laikraščiui keltus faktus, sakydamas, 
unijų klausi- kad jis “klydo.

mais. Jis. rašė reakciniai, ; Bet amerikiečiai kores- 
bet taipgi dažnai atakavo j pondentai praneša iš Hong 
kriminalistinius elementus į Kongo, kad ten prekyba 
unijose. Manoma, kad tai tarp čiangininkų ir Kinijos 
kokie nors gengsteriai pra
vedė tą pasikėsinimą, kad 
atbauginti jį patį ir kitus 
laikraštininkus nuo rašymo 
prieš kriminalinius padug
nių elementus, kurie įsiga
vo į kai kurias unijas.

M

yra gerai žinomas faktas. 
Ta prekyba kartais varoma 
tiesioginiai, o kartais per

tarpininkus Hong Konge. 
Nors Čiangas dėl akių bai
siai šiaušiasi ir reikalauja, 
kad kiti boikotuotų Kiniją, 
jis leidžia saviems politi
kieriams ir generolams spe
kuliuoti ir prekiauti.

Pavyzdžiui, visai neseniai 
Liaudies Kinijos firmos 
pirko (per Hong , Kongą) 
iš Formozos $50,000 vertės 
citronelų aliejaus, o čian- 
gininkai Kinijoje pirko 
$60,000 vertės tung-alie- 
jaus. Liaudiečiai pirko For- 
mozoje didelį kiekį kamfo- 
ro ir t. t.

C. Bohlenas atvyksta raportuoti 
apie įvykius Tarybų Sąjungoje

Prasideda septynių 
komunistų teismas
New Yorkas. — Šį pirma

dienį Foley Square teismo 
salėje prasideda septynių 
komuhistų vadų bylos 
sprendimas. Tai trečia iš
eilės po Smitho aktu teisia- i Norman ir S. Steinberg.

dyklos “International Pub
lishers” direktorius, Geor
ge Blake Charney, Fred M. 
Fine, James Jackson, Ma
rion Bach r ach, William

mu nacionaliniu komunistu 
vadų byla.

Sekamieji teisiami: Alex
ander Trachtenberg, lei-

U. E. susitarė 
su G. Electric

Pittsburghas. — Nepri
klausomoji elektristų uni
ja, UE., jau susitarė su Ge
neral Electric. GE sutiko 
pakelti darbininkų algas. 
Vieni gaus 4 su puse cento 
daugiau valandai, kiti dau
giau, iki tam tikros kate
gorijos, kuri gaus 17 centų 
daugiau.

Gynybos advokatai bandė 
išgauti iš teismo leidimą 
atidėti Marion Bach ra ch 
teisimą, kadangi ji yra 
rimta ligonė, serganti vė
žiu, bet teismas atsisakė 
tai padaryti.

Teisiamasis James Jack- 
son, negras, yra vienas ži
nomiausių kovotojų prieš 
rasizmą. Pietuose. Jį gina 
du advokatai, Charles T. 
Duncan ir Frank Reeves, 
kurie stovi arti N A A C P. 
Už Trachtenbergo ir Char
ney advokatų apmokėjimą 
pinigus rinko socialistų va
das Norman Thomas. Jis 
aiškino, kad nesutinka su 
komunistais,

(kenksmingais, bet stoja už 
jų pilietinių teisių palaiky
mą.

Senas pažangus advoka
tas Royal-France gins 
Steinbergą. Marion Bach- 
rach bus atstovauta advo
kato Vincent Hallinan, bu
vusio Progresyvių partijos 
prezidentinio kandidato.

juos skaito

VĖLIAUSI
PRANEŠIMAI
Stokholmas. — čia prasi

dėjo Pasaulinės taikos ta
rybos suvažiavimas. Daly
vauja šimtai delegatų iš 
apie 70 kraštų. Visas mies
tas papuoštas taikos pla
katais su baltu balandžiu. 
Nors Švedijos socialdemo
kratinė valdžia Kongreso 
oficiališkai neremia, dau
gelis socialdemokratų jame 
dalyvauja, o Stokholmo 
miesto savivaldybė kongre
sui daro visokias lengva
tas.

Pittsburghas. — Vieti
niai pažangiečiai penkta
dienį surengė Fort Pitt 
viešbutyje “pergalės mi
tingą,” kuriame buvo 
švęstas Steve Nelsono ištei
sinimas.

Damaskas. — Sirija sako, 
kad izraeliečiai sužeidė du 
jos karius susirėmime pa
sienyje Galilėjos jūros sri- 
tyje.

n u ž u d yta Amerikoje.
Dabar paaiški, kad ir kai 

kuriuose socialistiniuose kraš
tuose taipgi buvo nekaltai nu
teista mirti kai kurie žmonės.

žmonija turėtų kovoti, kad 
mirties bausmė būtų panaikin
ta visame pasauly!

Europiečiu spauda pašiepia 
Rainierio - Kelly apsivertimą

Londonas. — Tuo tarpu, 
kai beveik visa Amerikos 
spauda su pasigerėjimu ra
šo apie ateisiančias aktorės 
Grace Kelly vedybas, Euro
pos laikraščių dauguma tą 
visą reikalą švelniai pašie
pia.

Britu darbiečiu laikraš
tis “Daily Herald,“ pavyz
džiui, sako, kad Rainer 
buvo įsimylėjęs į francūzų 
aktorę Gisele Pascal, bet jo 
patarėjai jam neleido jos 
vesti, nes politiniais sume
timais norėjo amerikietės.

Visi laikraščiai čia nuro
do, kad apie meilę tarp 
Grace ir Rainierio negali 
būti kalbos. Jis ją veda vien 
dėl to, kad nori įpėdinio 
(be įpėdinio Monaco taptų 
Francūzijos respublikos da
limi ir kasino—gemblinimo 
įstaiga turėtų mokėti tak
sus).

Dar 100,000 francūzų kariu 
bus pasiųsta Šiaur. Afrikon

Paryžius. — Premjeras 
Mollet patenkino Alžyro 
reikalu ministro Robert 
Lacoste reikalavimą, kad 
dar 100,000 francūzų karei
vių būtų pasiųsta Šiaurės 
Afrikon, 
Alžyrui. 
spauda

Katalikų laikraštis sako: 
Rosenbergai buvo nekalti!

New Yorkas. — Katali
kiškas “Catholic Worker” 
recenzuoja John Wexley 
knygą apie Rosenbergus. 
Tas katalikiškas laikraštis 
sako, kad dabar negali būti 
abejonės, jog Rosenbergai 
buvo nekalti, kad jie buvo 
nuteisti mirti ir nužudyti 
elektrinėje kėdėje visai ne
kaltai.

Tas laikraštis sako, kad 
mirties bausmė turėtų būti 
panaikinta, kad nebūtų to
kio dalyko, kaip “klaidingas 
nuteisimas mirti.” Pana
šią mintį šiomis dienomis 
kairiečių “Daily Workeryj” 
išreiškė rašytojas H. Fast. 
Jis sakė, kad visas pasau
lis, socialistiniai kraštai 
lygiai kaip kapitalistiniai, 
daro didelę klaidą, palaiky
dami mirties bausmes.

Varšuva. — Sekančio ru
dens spalio 10 d. Varšuvo
je atsidarys pasaulinis mu
zikos festivalis, kuris tęs- 
sis per 10 dienų. Paskui 
tokie muzikos festivaliai 
Varšuvoje įvyks kasmet. 
Pirmame festivalyje lau
kiama bent 1,000 muzikų 
iš Vakarų ir Rytų kraštų.

Washingtonas. — Ameri
kos ambasadorius Maskvo
je Charles E. Bohlenas 
grįžta namo. Valdžia jį 
pakvietė atvykti, kad jis 
duotų Valstybės depart- 
mentui pirmarankį prane
šimą apie paskutinius įvy
kius Tarybų Sąjungoje.

Sakoma, kad Bohlenas, 
kuris kalba sklandžiai ru
siškai ir nuolat maišosi gy
ventojų tarpe Maskvoje, y- 
ra gerai informuotas apie 
nuotaikas ir nusistatymus, 
kurie vyrauja Tarybų Są
jungoje. Jis taipgi dažnai, 
turi pasikalbėjimus su ta-

rybiniais vadais.
Tuo pačiu laiku praneša

ma, kad Valstybės depart- 
mentas paprašė ambasado
riaus Saudi-Arabijoje, Ge
orge Wadsworth o, grįžti 
namo. Iš Saudi-Arabijos a- 
teina nepatvirtinti gandai, 
kad ten jauni karininkai, 
intelektualai ir pirkliai, ku
rie sudaro mažą gyventojų 
dalį, bet pažangiausią, ren
gia sukilimą prieš kara
liaus Saudo vienvaldystę.

Amerika, kaip matyti, 
nori sužinoti iš savo amba
sadoriaus, kokia ten tikra 
padėtis.

vyriausiai pačiam 
Bet Francūzijos 

klausia: “Tai kas

viešpatauja. jaus-

Ceilonas renka parlamentą; kairieji vieningame fronte

Šalyje 
mas, kad kiek karių į šiau
rės Afrika nebūtu siunčia
ma, Francūzija su laiku 
neteks Šiaurės Afrikos.

Premjeras Mollet turi 
daug bėdų savo partijoje, 
socialistuose, kurių eili
niai nariai vis labiau nepa
tenkinti karo tęsimu Afri
koje.

New Delhi. — Indijoj da
bar vieši Amerikos unijų 
vadovas. Walter Reuther. 
Masiniame mitinge, kuris 
buvo surengtas čia, jis sa
kė, kad Amerikos žmonės 
pritaria Indijos siekiui at
gauti Goą, kurią portugalai 
valdo kaip koloniją.

Johanesburgas. čia mirė 
Manilai Gandsi, Mahatma 
Gandžio sūnus. Manilai 
Gandhi gyveno Pietų Afri
koje, kur redagavo indų 
laikraštį, kaip jo tėvas, ku
ris irgi didelę dalį savo gy
venimo praleido Afrikoje. 
Manilai buvo kovotojas 
prieš rasizmą ir kolonializ
mą. Jis mirė turėdamas 64 
metus amžiaus.

Colombo, Ceilonas. —Cei- 
lone ketvirtadienį prasidėję 
rinkimai baigsis šiandien, 
Šeštadienį. Apie trys su pu
se milijono balsuotojų eis 
pt i e urnų. Dvi pagrjndinės 
koalicijos egzistuoja: prem
jero Kotalawalos vadovau
jamas nacionalistiniai kon
servatyvus frontas, ir vie
ningas kairiečių frontas, į 
kurį įeina ir komunistai. 
Tas frontas vadinasi Vie
ningu Liaudies bloku. Jam 
vadovauja Bandaranaikė.

Liaudies koalicija reika*'

Di-

lauja griežto neutralumo 
užsienio politikoje, britų 
karinių bazių panaikinimo 
ir didžiųjų arbatos planta
cijų nacionalizavimo.
džiuma tų plantacijų pri
klauso britams.

Stebėtojai sako, kad liau
diškas blokas gali laimėti 
arti pusės balsų, o gal ir 
daugumą. Premjeras Kote- 
lawala esąs nemenkai susi
rūpinęs.

New 
susi- 

Centrą,

o rytoj ‘ Didžiojo 
lietuviai turėtų 
į Kultūrinį

Na, 
Yorko 
rinkti 
Richmond liūlyje, susipažinti
su Benjaminu Franklinu, apie 
kurį referuos A. Bimba. Bus 
ir meniška programa.

Būkite Laisver Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Sofija.—Bulagrijos spau
da patvirtino, kad Kostovas 
rehabilituotas.

ORAS NEW YORKE
Lietus iš ryto, giedra 

po pietų.
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SĖKMINGOS KELIONĖS! į

JUNGTINIŲ TAUTŲ generalinis sekretorius Dag i 
Hammarskjold skrenda i Viduriniuosius Rytus su svar
bia misija.

Hammarskjoldą įpareigojo ten vykti Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba. Smagu, kad šis nutarimas buvo 
padarytas vienbalsiai. Nors Tarybų Sąjungos atstovas 
Saugumo Taryboje iš karto buvo pasiūlęs kai kuriuos 
pataisymus prie originaliu sumanymo, tačiau,' kai patai- ' 
symai buvo atmesti, tasai atstovas visvien balsavo už 
sumanymą, už rezoliuciją.

i
Generalinio sekretoriaus misija yra svarbi tuo, kad 

jis turės padėti išspręsti opią padėti Viduriniuose Ry- i 
tuose; jis bandys surasti priemones, kaip užtikrinti tai- ’ 
ką tarp Izraelio ir arabiškų valstybių.

Jau per kai kurį laiką žinios skelbė ir tebeskelbia, ■ 
kad tarp Izraelio ir arabiškų šalių gali bet kurią dieną i 
prasidėti karas. O jei ten karas prasidėtų, tai jo liepsnos ; 
galėtų persimesti ir toliau.

Yra Izraelyje, yra ir arabiškose valstybėse karš
tuolių, kurie nori karo. Ir vieni ir kiti piano, kad jie ! 
kara laimėtu.v *■

Vadinasi, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus į 
misija bus: ištirti visus nesusipratimus, padaryti abiem ' 
pusėm pasiūlvmus taikai išlaikyti ir, grįžus į New Yor- 
ką, pranešti viską Saugumo Tarybai.

Hammarskjoldas savo raportą iš atliktos misijos į 
pateiks po mėnesio laiko.

Tenka palinkėti generaliniam sekretoriui sėkmingai 
savo misija atlikti! I

' ‘ i
i

NACIŲ DARBELIAI i

Jonas JAKŠTAS

Žiemos fone
1. SNINGANT

Einu gatve. Pavargęs, bet smagus. • 
J širdį vaizdas smelkiasi maloniai — 
Tarsi prakiuręs būtų pats dangus: 
Plasnoja, siaučia snaigių milijonai...
Einu ir štai, — bičiulį sutinku.
— Sveikutis! Snaigėm nesusižavėjai?
— Biauru! — atrėžia. — Net kvėpuot

sunku!
Per daug tas sniegas man jau įkyrėjo!
Na, taip, be darbo slankiojant, išties 
Įgrįsta viskas, mar^o gražuolėli.
O man, per dieną dirbus iš peties, 
Miela pati mažiausia snieguolėlė.

2. PRISIMINIMAI
Kai išgirstu lauke linksmai skardenant 
Vaikų balsus, netylančius ilgai, 
Dažnai prisimenu lūšnelę seną
Su apšerkšnijusiais mažais langais...
Štai, rodos, ir aš — visai dar toks 

pipiras, —
Ant aukšto suolo sliuogęs su vargu, 
Pučiu į lango stiklą prisispyręs — 
Taip knieti žvilgtert, kas ten už langų...
Stikle vis plečiasi, didėja ratas...
Gana. Prie stiklo smalsiai priglundi! — 
Vaje! Vaje! Kiek daug čia visko matos: 
Miškelis, kelias, namas — vienas, du...
O štai kalnelis. Kas gi ten dar būtų?
Kažkas lyg juda... A, tai būreliu 
Vaikai pakalnėn leidžiasi rogutėm...
Aha! Palauk! O aš ką, negaliu?!
Ir strimgalviais nuo suolo nubildėjęs, 
Skubu prie siūlus verpiančios mamos — 
Girdi, buvai man kartą pažadėjus... 
Tai gal išleisi pažiūrėt žiemos?
Nors netoli — štai ant ano kalnelio...
Ir rogutes, įnamy t, man būtinai!.. 
Sustabdo motina ranka ratelį, 
Paliečia galvą šiurkštūs jos delnai.

Ji sako, kad lauke daug sniego, šalta, 
O ji neturi kuo apvilkt, apaut, 
Kad jai pačiai reikėtų šilto palto 
Ir kad rogučių nėr iš kur jai gaut...
... Ilgai tada pravirkęs aš raudojau, 
Ilgai kiurksojau po langais baltais — 
Tuomet buvau dar mažas — nežinojau, 
Kad po žiemos pavasaris ateis.

Kam gailėtis?...
Kai vakaras tik artėja, 
Diena ein’ prie pabaigos, 
Tai ilgesys im’ vaidentis 
Tos jaunystės praeitos.
Ir kai diena skaisti gęsta, 
Dingsta saulės spinduliai, 
Nuobodumas tik atlanko: 
Širdį gnaibo skauduliai,
Kai sugrįžta atminimai 
Tos jaunystės, tų dienų, 
Ir takų tų nužygiuotų — 
Buities vagų nuverstų.
Betgi dienos gęsę grįžta:

, Gi jaunystė — niekados! 
Gali laukti — nesulauksi — 
Ji praej’ ant visados...
Ir kai saulė nusileidžia, 
Diena temsta taip skaisti, 
Rod’s sakyte tik ir sako: 
Dienos darbai užbaigti...
Betgi rytas ir vėl kelsis, 
Vėl saulutė patekės.
O darbų dar eibės laukia 
Dirbt, kiek spėkos ištesės.
Tad senatvei nelenk galvą — 
Nepasenki su diena. •.
Išauš ir vėl skaistus rytas: 
Gims gadynė greit nauja.
Lai jaunyste širdis plaka, 
Džiaugiasi ryto aušra.

. Kas praėjo — kam gailėtis?— 
Juk negrįš jau vis viena!

• I. Vienužis

1940 METŲ GEGUŽĖS 10 d. nežinomas bombonešis 
užpuolė seną Vokietijos miestą, Freiburgą, esantį piet
vakarinėje V okieti joje.

Kaip perkūnas iš giedrios padangės, Freiburgo 
miesto gyventojus labai sukrėtė. Juk tai miestas, netu
rįs jokios militariškai-strateginės svarbos, tai kas, ko
dėl dabar jį užpuolė?!

Užpuolimas paliko baisius pėdsakus: apart daug 
žalos pastatams padarytos, buvo užmušta 57 žmonės, 
kurių tarp 22 vaikai.

Hitleris tuojau nusitarė už tą bombardavimą at
keršyti Anglijai, nes tai, girdi, jos darbas. Ir jis keršijo, 
daužė Anglijos miestus, žudo tos šalies žmones.

Dabar buvo pradėtas tyrinėjimas viso to dalyko. 
Surasta, kad tą dieną joks talkininkų bombonešis Frei
burgo neatakavo. Jeigu taip, tai kas tą miestą užpuolė?

Paaiškėjo, kad pačių vokiškųjų nacių bombonešis 
buvo pasiųstas daužyti Francūzijos miestą Dijon. Jis 
paklydo, nes buvo debesuota padangė. Tikėdamiesi, kad 
Freiburgas esąs Dijon, naciškieji lakūnai ir paleido ant 
jo savo bombas!

Tuojau po to Goeringas, Vokietijos militarinės avia
cijos vadovas, surado, kad patys vokiečiai Freiburgą už
puolė, bet jis nedrįso tai skelbti viešai; jis tai užslėpė! 
Jis vis už tai kaltino Angliją.

Vadinasi, tik dabar, po 17 metų, iškilo aikštėn dar 
viena nacių kriminalystė. Bet vyriausieji dėl jos kalti
ninkai— Hitleris ir Goeringas — jau seniai nuvyko pas 
Abraomą, tai jų pabausti už tai jau niekas nebegali.

Kritikas apie kritikus

DVI SVARBIOS KONFERENCIJOS
STOCK HOLME, Švedijoje, prasideda Pasaulinės 

•Taikos Tarybos suvažiavimas-konferencija.
Čia bus apžvelgta praėjusių metų nuveikti darbai 

taikos išlaikymo reikale, taipgi bus nustatytos gairės 
'ateities veiksmams.

Šiai tarybai priklauso viso pasaulio taikos troškėjai 
ir dėl jos kovotojai—šimtai milijonų jų.

Šiuo metu, tenka pasakyti, taikės šalininkai gali pa
sidžiaugti, nes šiandien, atrodo, taikai išsilaikyti yra di
desni šansai, negu kada nors buvo pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui.

Tiesa, Viduriniuose Rytuose neramumai jaučiami, 
bet tikimasi, kad juos bus galima pašalinti.

Na, o Jugoslavijoje, Dubrovniko mieste, vyksta 
Tarpparlamentarinės Sąjungos veikiančiojo komiteto su
važiavimas.

Ši organizacija yra nutarusi šaukti plačią konfe
renciją sekamą rudenį Tailandijoje.

Bet vyriausias klausimas, stovįs prieš akis šiam po
sėdžiui, yra Kinijos Liaudies Respublikos priėmimas. Jau 
yra duotas sumanymas, kad Kinija būtų priimta. Eina 
debatai.

Tarpparlamentarinės Sąjungos veik, komitetai! įei
na ir Lietuvos atstovas, Justas Paleckis. Ar jis šiame 
posėdyje dalyvauja ar ne, dar nėra žinoma.

Žemiau telpantis straip
snis yra paimtas iš Lietu
vos spaudos. Jo autorius — 
D. Judelevičius. Lietuvoje, 
kai]) ir kitose šalyse, yra 
specialistai-kritikai, — sa
kysime, literatūros kriti
kai. Jie tame moksle specia- 

i liai lavinasi, pasiruošia, 
kad galėtų visapusiškai 

■' knygas įvertinti ir tai per
duoti skaitytojui. Mes, A- 
merikos lietuviai, tokių spe- 

i cialistu neturime, dėl to 
į bloga. Įdomu, ką gi sako 
Į Lietuvos kritikai apie save, 
į Žemiau telpančio, meistriš- 
i kai (kalbos atžvilgiu) pa
rašyto, straipsnio autorius 
skundžiasi, kad Lietuvoje 
literatūros kritikai dar vis 
yra lyg ir paneigti. Jis net 
ir savo straipsniui antraštę 
uždėjo: “Kritikai — ne 
posūniai.” Pažiūrėkime, -ką 
gi D. Judelevičius rašo.

— Red.

Spaudoje ir susirinki
muose kalbėti apie kritikos 
atsilikimą tapo jau tvirta 
“ tradicija.b Dažnai — ypač 
pokalbiuose apie jaunuosius
— mėgstama lyginti litera
tūros kritikus su poetais ii’ 
prozininkais, ir šis lygini
mas, kaip taisyklė, virsta

4 rūsčiu priekaištų kriti
kams. Girdi, žiūrėkite: jau
nieji poetai ir prozininkai 
taip sparčiai auga, tiek 
naujų knygų išleidžia, o jūs 
teberašote anotacijas, re
cenzijas, straipsnius. . .

Kalbos nėra, mūsų litera
tūros kritika turi neūiaža 
spragų, ir tikrai retas iŠ 
dirbančių kritikos darbą 
gali pasigirti atskira kny
ga. Bet argi svarbiausia
— tik išleistų knygų skai
čius? Juk operatyvus atsi
liepimas į naują literatures 
reiškinį *— ne mažiau ver-

, tingas už kokios nors lite
ratūrinės problemos nagri- 

j nėjimą monografijoje. Lite- 
; ratūros kritikoje aktyviai 
I glaudžiau, negu poeto ar 
prozininko, susijęs su 
spauda. Šiandien mūsų lite
ratūros kritikoje aktyviai 
dirba tokie žmonės, kaip J. 
Lankutis, V. Kubilius ir eilė 
kitų jaunųjų draugų, o juk 
nė vienas jų dar nėra išlei
dęs atskiros knygos. Antra 
vertus — išėjo kelios atski
ros monografijos, bet tik 
vienas kitas monografijos 
autorius yra veiklus ' šiuo
laikinės literat. kritikas. 
Surinkti aktyviausių kri
tikų straipsnius ir paruošti 
rinkinius būtų ne taip jau 
sunku. Bet man atrodo, kad 
“tradiciniai” priekaištai dėl 
per mažo originalių kriti
kos knygų skaičiaus yra ne 
tiek padiktuoti noro ska
tinti kritikų darbą, kiek 
atspindi dar gana paplitu
sią skeptišką pažiūrą į 
kritiką, kaip į neva “žemes- 

Įnę” literatūros rūšį. Žino- 
jma, atvirai tos pažiūros 
’ niekas neskelbia. Priešin
gai, kritiko darbą visi — 
bent teorijoje — pripažįsta 
kūrybiniu. Rašytojų sąjun
gos kūrybinės sekcijos kri
tikus mielai pasitelkia, kai 
reikia svarstyti naujus mū
sų literatūros kūrinius. O 
vis dėlto minėta pažiūra te
begyvuoja.

Štai . jaunas poetas i£r 
prozininkas ėmė siste
mingai rašyti kritikos 
straipsnius ir jais neblogai 
pasirodė, o eilėraščių ar 
apsakymų ilgokai nerašo. 
Reikėtų sveikinti naują au
torių, o reaguojama prie
šingai: į rašantįjį žiūrima 
kaip į žmogų, kuris laiki* 
•nai pasitraukęs nuo “tikro

sios” literatūros. . . Juk 
taip, pavyzdžiui, buvo pa
žiūrėtą į T. Rostovaitę ir V. 
Radaitį.

Tas pats ir kritiko san
tykiuose su redakcijomis. 
Nors dabar kritikus redak
cijos, sakyčiau, labiau ger
bia, bet į juos vis dar nežiū
rima taip, kaip į poetus ar 
prozininkus. Rimtam re
daktoriui niekad neateis 
mintis užsakyti autoriui 
prožos kūrinį, kuris turįs 
būti parašytas ir įteiktas 
per kelias dienas: bet jis 
laiko visiškai normaliu reiš
kiniu prašyti, kad kritikas 
per dvi dienas paruoštų 
laikraščiui knygos recen
ziją. Manau, kad kiekvie
nam dirbančiam kritikoje 
yra tekę susidurti su tokiu 
reiškiniu.

Arba — pažiūra į laik
raštyje ar žurnale jau 
spausdinamą kritikos 
straipsnį. Redakcijos dar
buotojas retai ryžtasi “šei
mininkauti” poeto ar prozi
ninko kūrinyje, be auto
riaus žinios prirašyti nau
jus eilėraščio posmus, keis
ti apsakymo situacijas, sa
vaip “šukuoti” stilių. Kas 
kita —4 kritiko, straipsnis. 
Čia viskas galima. Gerai, 
jei dar kritikas gauna per
skaityti korektūras su pa
taisomis. Tačiau pasitaiko, 
kad po visų korektūrų ,stai
ga randi netikėtus pakeiti
mus ir išbraukymus, kurių 
niekas su tavim nederino.

Tuo būdu kritikas ir at
siduria literatūros “posū
nio ” padėtyje: kaltė už li
teratūros negalavimus dos
niai suverčiama jam, bet jo 
darbas praktiškai nelaiko
mas tokiu pat kūrybišku, 
kaip rašytojo darbas.

IŠ čia •—- ir mažesnis reik
lumas kritiko darbui. Jei 
redakcijose gana< rūpestin-

gai žitudma į straipsnio i- 
dėjinę kryptį, tai dėl meni
nės ir stilistinės pusės daž
niausiai visai nesukama sau 
galvos. Retai girdėti, kad 
būtų atmestas ar bent grą
žintas perdirbti kritikos 
straipsnis ar recenzija dėl 
nevaizdingumo, pilkos kal
bos, skurdaus stiliaus. Tai 
savo ruožtu gimdo ir paties 
kritiko nereiklumą sau. 
Kritikas daug mažiau dir
ba prie straipsnio kompozi
cijos, stiliaus, kalbos, daug 
rečiau ieško naujų formų, 
negu kiti rašytojai.

Žinoma, čia kaltos visų 
pirma ne redakcijos. Mes, 
dirbantieji kritikos darbą, 
ir patys apsiprantame su 
mintimi, kad kritikai esą 
literatūros “posūniai”, ir 
meniškumo reikalavimai 
jiems negalioja.

šabloniškas mūsų kriti
kos straipsnių stilius ir kal
ba jau nemaža ir visiškai 
pelnytai buvo kritikuoti. 
Manau, kad šablonas ir pil
kumas atsiranda ne tiktai 
dėl nesugebėjimo ar nenoro 
rašyti gyvai, patraukliai. 
Ir mes, ir redakcijos daž
nai galvojame, kad kritikos 
straipsnis turi pateikti kaž
kokį neklystama nuospren
dį, kažkokias neginčijamas 
tiesas. Mes dažnai dar už
mirštame, kad kritikas — 
tai rašytojo kūrybinis 
draugas ir padėjėjas, prin
cipingas ir griežtas vertin
tojas, bet jokiu būdu ne 
prokuroras, smerkiąs nusi
kaltėlį. . . O kaip dažnai 
mūsų recenzijose ir straips
niuose dar skamba ledinis 
prokuroriškas kaltinimas 
vietoje draugiško, atidaus 
kūrybinės pagalbos žodžio!

Atsitinka, kad, svarstant 
kūrinį kūrybinėje sekcijoje, 
kritikas kalba gyvai, tem
peramentingai, su polemine 
aistra ir tikru susijaudini
mu. Bet užtenka jam su į 
tomis mintimis išeiti į laik
raščio puslapius, — ir vis
kas dingsta. Veidas, kuris 
mokėjo šypsotis, dabar su
stingo, mintys liejasi šaltai, 
monotoniškai, žodžiai taria
mi abejingai ir sausai. Kai 
kada straipsnį “nusausina” 
ir redakcijos; tačiau dar 
dažniau pats autorius, ei
damas į spaudą, lyg ir su
varžo save, užmiršta apie 
savo pašnekovą, kalba tary
tum į kokią tuštumą be

žmonių. Ir sunku patikėti, 
kad tai tas pats žmogus 
kuris prieš kurį laiką si 
savo literatūrinio darbi 
draugais taip karštai svars
tė naują kūrinį.

Yra dar ir kita aplinky
bė, kuri trukdo mūsų kri
tikai pasidaryti gyva, įdo
mia, vaizdinga. Tikras me
no kūrinys veikia ne tik 
mūsų protą, bet ir jausmus, 
jis neįmanomas be tiesiogi
nio vaizdinio-emocinio po
veikio. Ir eilinis skaitytojas 
tą poveikį patiria daug be
tarpiškiau, negu kritikas. 
Mes, “apsišarvavę” teorinė
mis žiniomis, profesiniu 
menininko “technologijos” 
pažinimu, dažnai negalime 
lygiai taip pat betarpiškai 
reaguoti į kūrinį, kaip eili
nis skaitytojas ar žiūrovas. 
Tuo aš visiškai nenoriu pa
sakyti, kad kritikas • turėtų 
vengti teorijos arba taikyti 
savo skonį prie eilinio žiū
rovo. Ne, be teorijos jam 
menkai seksis idėjinė-meni- 
nė kūrinio analizė. Bet 
anksčiau už bet kokią ana
lizę reikalingas betarpiškas 
reagavimas į meno kūrinį, 
ir kritikas turi mokėti pasi
justi eilinio skaitytojo ar 
Žiūrovo “kailyje,” ligi mini
mumo pašalinti tas užtva
ras, kurios trukdo betarpiš
kam įspūdžiui. O mes daž
nai elgiamės kitaip: pavyz
džiui, eidami į spektaklį, ne 
tik perskaitome (specialiai) 
ir taip jau žinomą pjesę, 
bet dar suryjame nemažą 
kiekį kritinės literatūros, 
kuri mus iš anksto nuteikia 
tam tikra kryptimi ir jau 
nebeleidžia gyvai ir betar
piškai reaguoti į vaidinimą, 
kurį vėliau profesionaliai 
imame “narstyti.” 

» ) I •

Manau, kad kaip tik dėl 
šių išankstinių pažiūrų ky
la nesusipratimai tarp au
torių ir kritikų. Kritikas, 
žiūrėdamas į kūrinį pro 
įsikaltus kriterijus ar teori
nes schemas, mato dažnai 
ne tuos charakterius, ku
riuos pavaizdavo ar bent 
norėjo pavaizduoti, o tuos, 
kuriuos pagal savo susida
rytą schemą jis pats nori 
matyti. Mes dažnai kalti
name apsakymų autorius, 
kad jie nepaiso savo herojų 
charakterių logikos. Bet, 
norint kaltinti, reikia ir pa
čiam tą logiką jausti, reikia

(Tąsa 3-čiam pusi.,)

R Mizaros rastų plitimas 
Tarybų Lietuvoje

Reakcijos sąlygomis R. 
Mizara kaip rašytojas Lie
tuvoje nebuvo žinomas. Sa-» 
vo romanuose Mizara aiš
kiai gynė darbininkų reika
lus. Todėl jo raštai nebuvo 
spausdinami. Nuo 1955 pra
džios Lietuvos valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la atkreipė rimčiausią dė
mesį į Mizaros romanų iš
leidimą. Jau išėjo “Povilas 
Jurka,“ “Mortos Vilkienės 
divorsas” ir “Kelias į lai
mę.” Jau paruoštas spaudai 
romanas “Ūkanos,” kurios 
ištrauką buvo atspausdinu
si “Tiesa.”

Mizaros romanai leidžia
mi 10 tūkstančių tiražu. 
Knygos gražiai apipavida
lintos. Romanų antraštės 
iliustruotos.

Visų pirma Lietuvos kny
gynuose pasirodė “Povilas 
Jurka.” Šioje knygoje įdė
ta Mizaros fotografija ir bi
ografija. Jo raštai skaity
tojų tarpe susilaukia platų 
susidomėjimą. Skaitytojai

džiaugiasi, kad Mizara sun
kiomis gyvenimo sąlygomis 
tvirtai stovi pažangaus ra
šytojo pozicijose. Ypač au- 

I torius stebina literatūrinės 
lietuvių kalbos mokėjimu. 
O tai, kad Mizara kartais 

i naudoja “amerikoniškus” 
i žodžius, tai čia. skaitytojai 
! jaučia autoriaus visiškai 
i teisingą norą būti geriau 
suprastam Amerikos lietu
vių skaitytojų, kuriems ne 
dėl savo kaltės yra sunkiau 
suprasti lietuvių literatūri
nę kalbą.

Apie Mizaros i'omanuš 
plačiai rašė Lietuvos spau
da: “Tiesa,” “Komjaunimo 
Tiesa,” “Literatūra ir me
nas” ir kit. Visose recenzi
jose iškeliamas ir pabrėžia
mas autoriaus ryškus ta
lentas ir jo veikalų pažan
gios idėjos.

Žmonės branginą jo kny
gas, linki jam tolesnės sėk
mės kūryboje.

A. Liepsnomis
Kaunas * *
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Brockton, Mass.
Kovo 30 d. Moterų ApŠvie- 

tos Klubas turėjo savo mėne
sinį narių susirinkimų. Nors 
narių atvyko nedaug, bet ku
rios atvyko, atsinešė užkaro 
d žiu. margučių, pyrago, etc., 
tai po susirinkimo turėjome 
arbatėlę ir vakarą praleidome 
linksmai.

Ten pat buvo prisiminta, 
kad reikėtų nepamiršti ir mū
sų veikėją Karsoną, iš Lowell, 
Mass., jo nelaimėje. J. Sti- 
gienė atnešė kvartūkėlį, kurį 
laimint padarėme $3, gi Mo
terų Apšvietos Klubas aukojo 
$10. Viso susidarė $13.

O per LLD 6 kuopos susi- 
v rinkimą draugai aukojo seka

mai: K. Kalvelienė ir K. Be
niulis po $2, gi po vieną do
lerį aukojo: E. Raudzevičie- 
nė, F. Pūkelis, G. Shimaitis,
J. Kukaitis, P. Sinkevičienė,
K. čereškienė. Viso pasiųsta 
Karsonui $23.

K. Čereškienė

, Worcester, Mass.
Svarbus pažmonys

Balandžio 15 d. įvyks ban
ketas pradėjimui kelti specia
laus $15,000 fondo Laisvei iš
laikyti.

Banketas Įvyks 29 Endicott 
St. salėje. Prasidės 5 v. po
piet.

Taigi, draugės ir draugai, 
visi įsitėmykite ir dalyvaukite 
šiame bankete. Visas pelnas 
eis Laisvės fondam Mes visi i 
gerai žinome. kad turėsime 
sukelti $15,000, nes be to 
Laisvė negalėtų išeiti dienraš- 

g čiu. Jeigu kada spauda buvo 
reikalinga, tai šiandien ji tu
rėtų būti reikalingiausia. Nors 
reakcija truputį atslūgo, ka
ro pavojus sumažėjo, bet tai 
parėjo ne iš valdančiosios kla
sės malones. Nemanykite, kad

Kritikas apie kritikus
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

matyti ne kažkokią, formu
lę ar sąvokų derinį/ bet gy- 

z va žmogų, veikiantį realio
je aplinkoje. O tai neįma
noma, jeigu kritikas dirbti
nai atsitveria nuo betarpiš
ko įspūdžio.

Šiandien niekas neginči
ja, kad iš anksto susidary
tos schemos tik kliudo tei
singai vertinti kūrinį. Bet 

w praktiškai mes dažnai dar 
linkę siūlyti kokį nors ša
bloną ar receptą. Vienu me
tu buvo labai madoje kelti 
siužetinį eilėraštį. Dar te
begyvas įsitikinimas, kad 
tikras apsakymas būtinai 

j turįs būti charakterių ap
sakymas; buvo balsų, kad 
juokas galįs būti tiktai sa
tyrinis ir t.t.. Visi tokie 
reikalavimai — dogmatiški, 
nes jie nesiskaito su litera- 
tūros žanrų ir formų tur
tingumu. Man atrodo, kad 
tokius siaurus reikalavimus 
gimdo ir kritikų vienašališ
kumas, nepakankamas jų 
įsigilinimas į visos literatū
ros patyrimą. Dažnai gi
riami jaunieji kritikai, ku- 

,j’ie “specializuojasi” kokio
je nors literatūros srityje. 
Bet ar ne dėl Šios “speciali
zacijos” kartais atsiranda 
siauri reikalavimai, tinką 

lt vienam kuriam literatūros 
žanrui ir visiškai netinką 
kitam? Vienas mūsų dau
giausia dirba prie lyrinių 

, kūrinių, ir jam ima atrody
ti, kad nieko geresnio už ly
riką nėra; kitas tyrinėja 
charakterio problemą pro
zos kūrinyje ir pradeda 
teigti, kad galimas tik cha- 
rakėterių apsakymas; tre
čias domisi beveik išimtinai
satyros klausimais ir dėl to 
satyrinius kūrinius linkęs 
statyti į pirmą vietą ir pan. 
Tad vargu ar reikėtų taip 

berti komplibesąlygiškai

išnaudotojų širdys suminkštė
jo. Tai vis dėka tam, kad 
laisvai galvojantieji žmones 
veikė, dirbo, kovojo. O mū
sų dienraštis Laisvė prie viso 
to prisidėjo, diena iš dienos 
aiškindama pasaulinius įvy
kius.

Aš apsiėmiau šiais metais 
parinkti Laisvei aukų, bet ma
no sveikata jau gerokai pa
šlijusi: negalėsiu jus visus at
lankyti į namus, o pasitenkin
siu. matyti visus parengimuo
se bei susirinkimuose. Todėl 
būkite tokie geri: kurių aš 
nematysiu, tai jūs mane ma
tykite. Pradėkime šį vajų ge
rai.

Kas galės duoti $25, tas bus 
Laisvės prietelių klubo nariu.

Būtų gražu matyti šiame 
parengime ir iš apylinkių ko
lonijų lietuvius. Kurie tik iš
galėsite, atvykite.

J. Skliutas

Klaidos pataisymas

laisvės numeryje 52, po 
antrašte nuoširdi padėka, pa
darai klaida. Padėka turėjo 
būti laidotuvių direktoriui P. 
Karaliui, ne Karveliui.

B. Valančiauskienė

iš Lietuvos
Automobilių transporto 
aptarnavimui pagerinti

K A l' N A S.—š e št a j ame |> e n k - 
mėtyje toliau bus vystomi per
vežimai automobiliais. Au
tomobilių transporto aptar- j 
navimui pagerinti respubliko-i 
je plečiamas degalų, pilstymo 
stočių tinklas. Baigiamos sta
tyti Kaune ir Alytuje. Kiek-' 
\iena jų bus mechanizuota, Į 
ir tai 5-7 kartus sutrumpins; 
mašinos aprūpinimo degalais 
laiką. Pradėtos statyti tokios 
pat stotys Kapsuke. Rasei
niuose ir kituose miestuose.

mentus kritikui vien už tai, 
kad jis “specializuojasi.”

Dėl tokio siaurumo rašy
tojai teisėtai reiškia kriti
kams rimtas pretenzijas. 
Tačiau reikia pasakyti, kad 
ir patys rašytojai ne visa
da rodo gerą pavyzdį — 
ypač kai susiduria su kito 
literatūrinio braižo auto
rium. Niekas neprieštarau
ja, kad kuo daugiau įvairių 
savito braižo rašytojų—tuo 
geriau, bet praktiškai gan 
dažnai rašytojas kritikuoja 
savo draugą pirmiausia dėl 
to, kad nesutinka su jo kū
rybine maniera. Pavyzdžiui, 
taip buvo praėjusiais me
tais, svarstant G. Astraus
ko eilėraščių rinkinį. Poe
tai V. Reimeris ir Eug. Ma- 
tuzevičius, mano nuomone, 
kritikavo ne tiek realius G. 
Astrausko eilėraščių trūku
mus, kiek jų stilistines ypa
tybes, nulemtas savito ir 
įdomaus poeto braižo. Tas 
pat pastebima ir pažiūroje 
į Alg. Baltakio eilėraš
čius: kartais pasisakoma ne 
tik prieš idėjinius ar meni
nius jo eilėraščių trūku
mus, bet ir prieš jo pasi
rinktą filosofinės lyrikos 
kelią, turintį pilnas pilieti
nes teises mūsų poezijoje.

Sunku nedideliame straips
nyje išsamiai paliesti visa, 
kas neleidžia mūsų kritikai 
pasidaryti kūrybškesne ir 
įdomesne. Nėra abejonės, 
kad apie tai dalykiškas po
kalbis turi įvykti. Ir norė
tųsi, kad tame pokalbyje 
būtų galutinai palaidota pa
žiūra į literatūros kritiką, 
kaip į žemesnę literatūrinio 
darbo rūšį — tiek rašytojų, 
tiek pačių kritikų tarpe. 
Kritikai dirbs geriau, kai 
nesijaus esą literatūros po
sūniai.

D. Judelevičius

Atliekami darbai degalų ir 
tepalų tiekimui centralizuoti. 
Artimiausiais metais numaty
ta centralizuoti visą benzino 
tiekimą mašinų-traktorių sto
tims, tarybiniams ūkiams ir 
rajonų vartotojų kooperatyvų 
sąjungoms. Tai įgalins sutau
pyti daug lėšų.

Sparčiai didėja mašinų de
galams vežti parkas, gerėja 
jo išnaudojimas. Įdomią nau
jovę pasiūlė Kauno automo
bilių transporto ūkio darbuo
tojai. Jie paruošė originalią 
kilnojamos degalų stoties 
konstrukciją. Paprastame au
tomobilyje degalams vežti 
tarp kabinos ir cisternos pri
tvirtinta sumažinta rankinė 
kolonėlė, kuri turi dozuojan-

PAINTED DESERT URANIUM
& OIL CO.

WASHINGTONO KORPORACIJA
Užsiimanti Ieškojimu Ui’aniumo ir kitų metalų 
nuosavybių Daybreak plotuose, Spokane County, ir 
Ferry County, Washingtono valstijoj; taipgi Grand 

ir San Juan County, Utah. i
PASIŪLYMAS PUBLIKAI

12,000,000 Šerų common capital .stock po I c už serų ;
pilnai išmokama ir non-assessable.

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

725 Peyton Building, Spokane 1, Washington
The Statutory Statement yra įteiktas Washingtono 
valstijoj ir yra prieinamas patikrinimui County’s

ofise, 737 Peyton Building, Spokane, Washington.

LIBERTY AUDITORIUM
110-00 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.,

W. M. Fredericks, Sccy-Treas. Telefonas: Madison' 1851 
725 Peyton Building 
Spokane 1, Washington
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PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.
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IŠKILMINGA PRIEŠSEIMINŪ Artistas Jonas Valentis
Daly vau s Pi ‘Ogram o j c

Mildred Stensler
Aido Choro Mokytoja

Augustinas leŠmonta
Solistas-Bari tonasVAKARIENE

Rengia L.D.S. 3-čioji Apskritis bendrai su
L.D.S. 135-ta i)' 33-čia Kuopomis

Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio 14 April 
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

408 Court St. Elizabeth, N, J,
Kviečiame visus atsilankyti į ši mūsų gražų 

pasilinksminimą. Bus gera vakarienė ir įspū
dinga sueiga.

Rengėjai

S peci j t lis Fra nešima s
/

WORCESTER, MASS.

Gerbiami Worccsterio ir apylinkės lietuviai!
Balandžio 15 d., 5 vai. vakare, 29 Endicott 

St., įvyksta banketas, kurį rengia LLD 11 kuo
pa dienraščio Laisves naudai.

čia mūsų drauges pagamins ką nors nepa
prastai gardaus dėl šio banketo. O Jonas Skliu
tas, kaip Laisvės specialaus fondo vajininkas, 
papasakos nuims, kodėl šiemet reikia sukelti 
Laisvei $15,000.

/ Nuoširdžiai prašom atsilankyti į šį pirmą 
pavasarinį parengimą.

Rengėjai

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 

|Mjr mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

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

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

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

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

sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.

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

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius
.•'i-

Aktas iš Komedijos “Lapkus”
Suvaidins Liaudies Teatro Žymiausi Artistai:

Režisieris JONAS VALENTIS^ 
veikiantieji asmenys: ADELE 
VILAS RAINYS. '

Jis taipgi dalyvaus ir vaidinime. Kiti 
RAINIENĖ, EVA MIZARIENĖ ir PO-

Būtinai pamatykite ši įdomų vaidinimą, turėsite daug sau malonaus pasi
tenkinimo. Aukščiau paduoti vardai vaidinime dalyvaujančių asmenų pa
sako, jog vaidinimas bus puikiai atliktas.

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. Taigi mūsų 
— brooklyniečių — užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi- , 
sai Amerikai.

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

ĮSIGYKITE lietuvių kalbos ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus
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Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

e 
t

čius prietaisus benzinui ir au
tomobilių tepalui pilstyti. Vie
nu metu stotis gaji į aprūpinti 
degalais iki šimto mašinų, dir
bančių tolimuose liuo naftos 
bazės rajonuose, įgalindama 
sutaupyti daug vertingų dega
lų, kurie anksčiau išsipilsty- 
davo perpumpuojant į stati
nes ir kitą tarą. Kilnojamoji 
degalų stotis sėkmingai išban
dyta. K.

Chicago.— Pažangietis E. 
Blum, suimtas po Smitho 
aktu, išėjo laisvėn po $5,000 
kaucija. Iš karto iš jo buvo 
reikalauta $20,000 kaucijos, 
bet paskui suma sumažin
ta iki $5,000.

3 pusi. Laisvė (Liberty), šeštadienis Bal. (April) 7, 1956

koncertas ir
Vaidinimas

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

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL



Francuzijos konsulate bus 
pagerbtas lietuviu poetas 
0. V. de Milosz (Milašius)

Balandžio 19, ketvirtadienį, 
8:30 vakaro Prancūzijos kon
sulato salėje (931 Fifth Ave. 
prie 71 gatvės) New Y or k o 
Prancūzu meno teatro artistai 
duos rečitalį iš poeto O. V. 
de Lubicz-Milosz (Milašiaus), 
poezijos. Taipgi bus duoda
ma paskaita. Milošas buvo 
lietuvis, kuris gyveno ir kūrė 
Franc ūži joje.

Laiške Laisvės redakcijai 
Prancūzu Meno teatro sekre
torius James Lewis rašo:

“Milosz, gimęs Lietuvoje, 
praleido didžiausią savo gy
venimo dalį Paryžiuje ir rašė 
francūziškai. Jo dvasia, bet
gi, paliko pamatiniai lietu
viška . . .”

įėjimas į vakarą laisvas. 
Norintieji dalyvauti turi pa
siusti pakvietimo prašymą se
kamu adresu: French Art 
Theatre, 162 W. 13th Street, 
N. Y. 11. Programa, beje, bus 
Francuzų kalboje.

Jauno lietuvio lakūno 
staigi mirtis

Eddie Klimas, Albans, L. I. 
gyventoju. Antano ii’ Marijo
nos Klimu sūnus, kovo 10-ą 
mirė staigia jnirtimi. Tačiau 
mirė ne tokia mirtimi, kokios 
lakūnai tikisi. Jis mirė nuo 
širdies smūgio, įbridęs van
denin pasimaudyti, Texas 
valstijoje, kur jis buvo nu
skridęs.

Inžinierius Klimas mirė bū
damas tik 32 metų. Liko liū
dinti žmona ir du sūneliai, 
Eddie 5 metų, Richard 3 m., 
taipgi tėvai ir du broliai, Wil
lis ir Albertas.

Eddie Klimas buvo vetera
nas, paskiausiame pasaulinia
me kare tarnavęs laivyne,tad 
ir palaidotas veteranų kapi
nėse Long Islande, su atitin
kamom is apeigomis. La id otų- į 
vės buvo masinės, nes jis ir 
visa šeima turi plačių pažin
čių. Eddie buvo liaudies šo
kių mėgėjas, yra veikęs šo
kių grupėse, o su jomis ir 
daugelyje . lietuvių veiksmų.

Netekimas gabaus, gražiai 
išmokslinto jauno žmogaus 
yra neapsakomai skaudus jo 
artimiesiems ir nuostolis vi
siems.

i

Beniulį ir Užkuteną 
laidos šiandien

Antanas Beniulis, Anasta
zijos Paukštienės žentas, lai
dojamas balandžio 7 d., 11 
vai. Pašarvotas P. J. Conte 
koplyčioje, 274 Market St., 
East Paterson, N. J.

Juozas Užk urenąs taipgi 
laidojamas bal. 7-ą, 2 valan
dą, Rose Hill kapinėse. Pašar
votas D. Budreckio šermeni
nėje, 242 So. Wood Ave., 
Linden, N. J. Gyveno 301 
16th St., Lindene (vakar na
mų numeris buvo išspausdin
tas klaidingai).

Apie tūkstančiui gaisrage- 
sių suėjus į susirinkimą vieš
butyje Martinique, kas nors 
pastebėjo gaisragesybos virši
ninko pasirašytą įsaką, kad 
ten legalu susirinkti ne dau
giau 315 asmenų. Gaisrage- 
siai išsiskirstė — kai pabaigė 
mitingą.

PRANEŠIMAI
DĖMESIO ’

Naujosios Anglijos moterų sąryšio 
suvažiavimas įvyks balandžio 22-fą, 
Montello, Mass., L. T. N. apatinėje 
salėje. Pradžia 11 vai. ryto. Jau 
laikas rinkti delegates į suvažiavi
mą. K. Čereškienė, Sekr.

(68-70)

SO. BOSTON, MASS.
MARGUČIŲ VAKARIENE. Įvyks 

sekmadienį, balandžio-April 8-tą d., 
4-tą vai. popiet. 318 Broadway. Ren
gia L.L.D. 2 kuopa. Bus graži dainų 
programa. Gaspadinės prigamins 
margučių ir kitokių valgių. Bus ir 
surpryzų. Šiąje proga galėsime pa
sitarti Laisvės vasarinio vajaus rei
kalu. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. —Rengėjos.

(65-67)

Vincas Paukštys Išvyko
Buvo, štai, vertingas žmogus — lieka 

amžinoji jam atmintis.
Drauge Vincai, buvai jautrus ir tvirtas, 

bendrajame idėjos darbe, ir širdingas 
prietelius nelaimėje.

Savo vargingą kelionę jau užbaigei... 
Mus gi, likusiuosius, tamsi gyvenimo vie
natvė dar sunkiau prislėgė.

Svajonė veržiasi: Gal greitai teks mus 
liekanų garams beribėj visatoje kur nors 
ir vėl bendrauti...

Svarbioji paskaita
jau ši sekmadieuj

Jau rytoj, šį sekmadienį, 
bal. 8 įvyks paskaita apie 
Etenjaminą Frankliną. Kalbės 
A. Bimba, F. Bonoskis.

Turtingoje meniškoje pro
gramoje dalyvaus Aido Cho
ras, solistė Betty Sanders ir j 
kiti.

Ko reikalausime šių mel ų
Gegužes Pirmos minėjime

Laikinasis jungtinis piliečių 
komitetas 1956 metų geguži
nei rengti išleido pareiškimą, 
kuriame atžymi šių motų gc- ■ 
gūžinės vyriausius obalsius ir j 
siekius. Pareiškime sako: 
BROLIAI IR EESERYS,
Dar kartą grupe šio miesto į 

vyrų ir moterų, turinčių arti
mus santykius su darbininkų 
judėjimu, susiliko tikslu suor
ganizuoti milžinišką masinį Į 
mitingą Union Skvere. Tuo i 
mes palaikome seną ir garbin-i 
gą New Yorko darbininkų kla
sės tradiciją — masiniai pami
nėti ir apvaikščioti Gegužinę, 
darbininkų švenčiamą visame 
pasaulyje.

šiemet susitiksime viltingo
je atmosferoje. Mes esame ma
tę daug tamsių metų policijos 
teroro ir priespaudos, bet da
bar, galop, rūkas pradeda 
skleistis.

AFL ir CIO susijungė, o | 
JungUrrių Valstijų darbo kla
sė vis platesniu frontu kovoja 
už aukštesnį gyvenimo lygi ir 
už praplėtimą teisės organizuo
tis. Mūsų* pietiniame krašte 
negrų liaudį^parode, kad jie 
yra sugabūs rimtai susiorga
nizuoti kovai; o Montgomeryje 
jie vedė kovą, kuri pagelbės 
ne tiktai visam demokratiniam 
siekiui Jungtinėse Valstijose, 
bet suteiks lengvatų koloniji
niams žmonėms visame pasau
lyje.

Miss Autherine Lucy drąsa 
ir dvasia tapo pripažinta visa
me pasaulyje kaip simbolis 
naujo žingsnio Negrų liaudies 
žygyje į pilnutiną laisvę.

Mes susitiksime, pirm visko, 
vardan taikos ir kaip dalis di
dėjančios kovos už taiką. Mi
tingai Ženevoje ryškiai parodė 
viso pasaulio liaudies troškimą 
taikos, taipgi ir čionai, mūsų 
pačių šalyje Amerikoje liaudies 
parama tiems mitingams pa-
brėžė mūsų pačių geismą tai
kos.

Mes susitiksime vardan dar
bininkų klasės, negrų liaudies, 
taipgi vardan visų jiems talki
ninkų Jungtinėse Valstijose.

Tikslu juos pastiprinti, pa
didinti jų skaičius ir aiškiai 
pareikšti jų svarbiausius pa
matinius reikalus, patiekia
me sekamus šios mūsų demon
stracijos siekius:

1. Už ilgalaikę ir .stiprią pa
saulinę taiką, kuri būtų pagrįs
ta bendra pagarba visoms ša
lims.

2. Už pilnas teises Negrų 
liaudžiai; už tuojautinį vykdy-

Šis kultūrinis popietis įvyks 
Liberty Auditorijoje, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hil- 
l’e, Sidabro (Gym) salėje.

Tai bus svarbus pobūvis, 
kuriame dalyvaus gausi pub
lika. Pradžia lygiai 3 popiet.

mą Aukščiausiojo teismo nuo
sprendžio segregacijai panai
kinti; ir už naują gadynę neg
rų su baltaisiais vieningume.

3. Už sustabdymą visų var
žančių ir naikinančių darbinin
kų judėjimą priešdarbininkiš- 
kų įstatymų; už prašalinimą 
prieš ’ darbininkus atkreiptų 
sedicijos įstatymų; ir už pilnu
tiną paramą visiems darbinin
kų ekonominiams reikalavi
mams.

4. Už P nerto R i co nepriklau
somybę, ir už pilną lygybę'pu- 
ertorikiečiams Jungtinėse Vals
tijose.

5. Už atšaukimą Smith Akto; 
už sustabdymą persekiojimų 
ir kalinimo tų, kurie galvoja 
nepriklausomai; už tuojautinę 
amnestiją visiems politiniams 
kaliniams, ir už palinvimą ka
linti skirtingai mintijančius.

6. Už teisę Izraeliui gyventi 
laisvai, nepriklausomai ir už 
teisę visoms arabų valstybėms 
į laisvę, pačioms apsispręsti 
ir būti nepriklausomoms, už 
taikos ir teisėtumo politiką 
Viduriniuose Rytuose, ir už 
sustabdymą aliejaus kartelistų 
diplomatijos toje srityje..

7. Už , laisvę visiems koloni
jiniams žmonėms ir paramai 
jų kovų; už laisvę ir nepriklau
somybę Kiprui ir visoms kitom 
kolonijinėms sritims, kovojan
čioms už savo laisvę

Tai dėl šios programos mes 
susitiksime.

Lai ši Gegužės Pirmoji bus 
didžiausia demonstracija iš 
visų įvykusių pokariniu laiko
tarpiu !

Mes prašome atstovus visų 
liaudies organizacijų ir eilinių 
narių judėjimų bei grupių at
vykti į Gegužinei priruošti 
konferenciją. Ji įvyks baland
žio 9-os 'vakarą, 7:30, Central 
Plaza Hall, 2nd Ave. ir 7th st., 
New Yorke.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

Frank F. Magallanes, D. C. 
CHIROPRACTOR

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

Valandos pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
9-1, 7-9 P. M., antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie^ 
niais 10-1, 2-7 P. M.
Pirmiau buvęs 576 Leonard St.

VINCUI PAUKŠČIUI
Mirties atskirtas iš mūsų tarpo pasilieka am

žinoje atmintyje -visų laisvę branginančių žmo
nių. Reiškiu širdingą užuojautą jo žmonai, (luk
telki ir kitiems jo artimiems.

Helen Jeskevičiute

VINCUI
MIRUS

PAUKŠČIUI
Gailimės netekę žymaus visuomeninko ir reiš

kiame gilią užuojautą jo žmonai ir kitiems jo 
artimiems:

Augustinas Iešmantą
Jonas Grybas
Jonas Gašlūnas
K. Sadauskiene

Pora sudegė lovoje

Vidutinio amžiaus pora, 
Mr. ir Mrs. Madden, sudegė 
gaisre pigiame mebliuotame 
kambaryje, 300 W. 48th St. 
Gaisrininkai sako, kad jie su
degė užsidegusioje lovoje. 
Mrs. Madden, kuri kitaip bu
vo' žinoma kaip Alice McCar
thy, buvo vodevilio aktore.

ALIEJINE ŠILUMA
Su

AMERICAN STANDARD

Šildymo Sistema

Įskaitant
Bolcrlus Q
Radiatorius etc.

ALIEJINIS PEČIUS

Įskaitant Burnerio 
Kontroliavimą 
ir įdėjimą

$245
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—Pataisymąi
Queens ir Brooklyn

BA. 9-1933.

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

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

TE. 4-4821—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5547

---------- n m r i —Ottaw

J. ir S. Vinikaičjai 
Wm. šeinis
M. Misevičienė
Stasys Brusokas

ATDARA IKI 9 I*. 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

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile. Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

Mes pristatome.
144 E. 86th St., New York

TR. 6-3000

• ++++++++***+*******+***+;

; MATTHEW A.H
BUYUS

!; (BUYAU8KAS) I j

•: laidotuvių ::
; direktorius ::
■ *OC**UG*

:: 426 Lafayette St- • •
•; Newark 5, N. J. U
•j MArket 2-5172

♦4»*>><*****O****»*»*

' < TONY’S :
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrė* Barberia

Žymūs aktoriai atsisakė 
padėti cirkui, nes tasai į

atsisako pripažinti uniją i
I

Iškilmingame Barnum ir 
Bailey cirko atidaryme Madi
son Square gardene turėjo 
kaip svečiai dalyvauti žymūs 
aktoriai, “žvaigždės“ iš filmų, 
televizijos ir teatrų. Bot, ka
dangi cirko vadovybė atsisa
ko derėtis su unija, su Varie
ty Artists Guild, tai tie sve
čiai atsisakė atvykti. Nanette 
Fa bray, Celeste Holm, Linda 
Darnell, Phil Silvers, Rod j 
Buttons, Gloria De Haven ir 
eilė kitų, kurie buvo numatę 
dalyvauti (jie turėjo joti ant 
dramblių procesijoje prie gar
delio) solidarizavosi su unija 
ir neatvyko.

Iš paties cirko artistų, žy
miausias klounas Emmett Kel
ley ir vyriausias pantomimi
kas nedalyvavo programoje. 
Cirkas, sakoma, sutraukia žy
miai mažiau žmonių, nes uni
jos prašo jo nelankyti, nors 
policijos draudimas neprileido 
pi kieta vi m o.

Mitingas už civilines 
teises Manhattan centre

šį šeštadienį, balandžio 7, 
Manhattan centre Įvyks masi
nis mitingas už civilines lais
vos. Jame tarp kitų kalbės 
Jennings Perry, buvęs “PM” 
ir vėliau “Compass” kolum- 
nistas. Perry yra pietietis, 
Pietuose gimęs ir dabar ten, 
Tennessee valstijoje, gyve
nąs. Jis savo kalboje paduos 
pirmarankį raportą apie tai, 
kaip Pietuose vystosi kova 
prieš segregaciją ir kokiais 
būdais rasistai bando tai ko
vai priešintis. Kiti kalbėtojai 
bus ALP veikėjas Clifford T. 
McAvoy, “National Guardian’’ 
redakcijos narys Eugene Gor
don, leidyklos direktorius 
Angus Cameron ir kiti. Mi
tingas prasidės antrą valandą 
popiet.

Teismas vis neleidžia
pikietuoti B&B cirko

Trečiadienio vakare Madi
son Square Gardene atsidarė 
didžiojo Barnum and Bailey 
cirko spektakliai. Dvi unijos 
buvo pasirengusios cirką pi
kietuoti, bet teismas pikieta- 
vimą buvo uždraudęs.

Tos dvi unijos nori organi
zuoti to didelio cirko tarnau
tojus — tymsterių unija nori 
organizuoti visus techniškus 
darbininkus, o Variety Ar
tists gildija visus aktorius, ak
robatus ir 1.1.

Cirko savininkai atsisako 
derėtis su unija, nors sakoma, 
kad dauguma cirko darbinin
kų norėtų stoti unijon.

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
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
mokėjimas irgi neatidėliotinas rei
kalas, matote šiemet bus išleista 
puiki knyga.

Kuonos Sekr.
(65-67)

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

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

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio (April) 11 d., 
7:30 vakaro, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi na
riai malonėkite dalyvauti.

Valdyba

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS Į ĮVAIRIUS

NAMŲ RUOŠOS DARBUS
Geros Algos

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY

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

4 pus!. Laisvė (Liberty), šeštadienis Bal. (April) 7, 1956

NEW YORK
HELP WANTED MALE

MILLING HAND—1st (LASS

Turi mokėti pats nusistatyti. Taip
gi 1st Class Tool Maker ant Jigs 
ir Fixtures. Kreipkitės 133-03 35th 
Ave., Flushing. L. I.

Arba Saukite: FL. 9-5530
(66-691

MASINISTAS—2ros KLASfiS
Maža Dirbtuvė 

Gera Proga
Tel. IL. 7-0205

(66-68)

MECHANIKAS
Chevrolet, pageidaujama patyrusio. 
Darbas nuo kavalkų. Visos pašal
pos. Garantuota alga. Taipgi reika
lingas vienas abelnam darbui.

FRANK VENT SERVICE MGR. 
FRAME-CHEVROLET 

Jericho Tpke & Roslyn Rd. 
Mineola, L. I.

(66-72

REFRIG. MECHANIC
COMMERCIAL

Aukščiausia mokestis. Reikalingas 
patyrimas. Būtinai su karu. Nuo
lat apskritus metus. Šaukite tarp 
9 ir 10 A. M. EV. 5- 5815.

YALE-WARNER CORP.
2608 Atlantic A ve., Brooklyn

Tel. EV. 5-5815
(66-69)

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

AUKŠČIAUSIAS MOKESTIS— 
NUOLAT

Puikiausios darbo sąlygos.
Proga pakilti su augančia 

organizacija.
WILLOR MFG. CO.

794 E. 140 St. (Bruckner Blvd.) 
Tel. LU. 5-2500

(62-68)

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

Tel. EV. 7-8244
(65-71)

BUSINESS OPPORTUNITIES

KEPYKLA
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)

DELICATESSEN — Richmond Hill
Gerai įsisteigęs biznis. Groseriai, 
alus, frozen foods. Visi rakandai 
nauji. Gera sekcija. Nupigintai grei
tam pardavimui. Parduoda cash. 
Su visukuom $3,900. Tel. VI. 9-334 D

(65-71)

GROSERNR — 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. Tel. TU. 2-2842 

(65-71)

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

WO. 4-6489
(65-68)

KEPYKLA—NUPIGINTAI
Įsteigta virš 9 metai, puikiausia 
biznio vieta, biznio daroma nuo 
$1,000 iki $1,100 į savaitę.

$4,000 Greitam Pardavimui
1621 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

(vienas blokas nuo Halsey) 
Tel. GL. 2-6183

(66-68)

REAL ESTATE

CAMBRIA, L. I. $13,600. 7 metų 
senumo Cape Cod, gražioje kaimy
nystėje. 2 miegrūmiai, ištaisytas 
skiepas, didelis plotas žemės, gara- 
džius, aptvertas Cyclone tvora, pla
stiko sienos, miesto kanalizacija. 
Aliejum šildomas. Arti subways, 
mokyklų ir krautuvių. Sacred Heart 
parapijoje. Tel. LA. 7-9253. •

(67-69)

Centereach, L. I. Naujas. 4 di
deli kambariai; 75x100. Viskas 
aptverta. Didelis patio, garadžius; 
viskas gerai ištaisyta. Patogu j 
krautuves. Neša $53.00 į mėnesį 
ED. 4-5444. Ed. 8-0436.

(68-70)

Galite patapti Laisves prie* 
teliumi mokėdamas po $5 į 
mėnesį, iki sumokėsi $50 į 
metus.




