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Puikūs veiksmai.
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Pablūdęs senatorius.
Taikai ant naudos.
Gal pribus stipruoliai.

Rašo A. Bimba

Galima šiuo tuo ir pasigir- 
į. ti, arba ką nors pagirti. Man 

labai patinka mūsų Aido Cho
ro ir Liaudies Teatro pasimo- 
jimai.

Aidas jau susimokė operetę 
“Grigutį”, o Liaudies Teatras 
baigia susimokyti komediją 
“Lapkų”. Neužilgo pamatysi
me scenoje. Į abu veikalus 
įdeda daug darbo. Už tai gar
bė menininkams.

Džiugu ir tas, kad savo 
“Grigutį” aidiečiai parodys
ne tik Richmond Hill, bet ir 
Newarke, ir Brocktone, ir
Worcesteryje. Ar nebūtų gra
žu, kad jį parsikviestų ir fi- 

x ladelfiečiai ?
< Nežinau; nes pranešimuo- 

dar nemačiau, kaip plačiai 
bus važinėjama su “Lapku
mi”. Tai irgi turėtų būti pa
rodytas visoje eilėje kolonijų. 
Veikiausia ir bus taip pada
ryta.

Abelnai paėmus, pažangie
čiams su Trumanu nepakeliui. 
Jis ir dabar tebekreizavoja 
apie komunizmo pavojų ir vi
sur jį mato. Bet jokiu būdu 

x negalima jam neatiduoti dide
lis kreditas už jo veiklumą.

Tai nepaprastai veiklus 
žmogus. Atsiminkime, jog 
Trumanas jau berods įsirito į 
aštuntą dešimtmetį, o, žiūrė
kite, kaip jo “visur pilna”. Ir 
operaciją jis neseniai turėjo, 
ir sugijo, ir dabar rinkiminė
je politikoje įsivėlęs iki ausų.

Nedaug tokių veiklių žmo- 
flnių tėra. To galima ir reikia 
iš Marry Truman o mums vi
siems mokytis.

Nedidelė Maryland valstija 
nelaiminga ir dar tuomi, kad 
ji turi visiškai pablūdusį sena

torių. Jis, pavyzdžiui, griež
tai reikalauja, kad mūsų 
Amerika jokiu būdu nedaleis- 
tų Tarybų Sąjungos sportinin
kams dalyvauti pasaulinėje 
sporto olimpijadoje, kuri 
įvyks Australijoje!

Ar sveiko proto žmogus 
drįstų visam svietui pasirody
ti su tokiu pasiūlymu? Ne; ne
drįstų.

Juo mažiau rietenų tarpe 
tautų ir valstybių, tuo svei
kiau taikos reikalui. Tai aiš
kiausia tiesa.
I Todėl, man atrodo, Jugos- 

' Ja vi jos susitaikymas su Tary
bų Sąjunga ir kitais socialis
tiniais kraštais yra geras da
lykas. Tuo nesidžiaugia tik

ėtai tie, kuriems dar teberūpi 
pasaulyje ginklais švaistytis.

Mūsų šalies sportininkai 
•y. prašo Kongresą be jokių cere- 
J. monijų įsileisti tarybinius sti

pruolius. Jie norėtų čionai 
atvažiuoti ir savo “chrabras- 
tį” parodyti, ale mes čia tu
rime įstatymą, kuris reikalau
ja iš tokių svečių atiduoti sa
vo pirštų nuospaudas.

Tarybiniai stipruoliai sako, 
kad jie nesijaučia kriminalis
tais esą ir su tokiais reikala

ut vimais niekuomet nesutiksią.
Tiktai Kogresas gali nutar* 

ti pamiršti imigracinį įstaty- 
' vhą, kuris tokių nuospaudų 

reikalauja.

Nauji mūšiai verda 
Palestinos srityje

Penki pabėgėliai jūreiviai 
jau grįžo į Tarybų Sąjungą

Trauks atsakomybėn 
senatorių Eastlandą

Ginkluoti egiptiečių būriai 
giliai Izraelio teritorijoj
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Kairas. Egipto valdžia 

sako, kad izraeliečių moto
rizuotas dalis pervažia
vo rubežių ir Įsiveržė Gazos 
srityje Egiptan. Daug iz
raeliečių tapo užmušta, sa
ko Egipto komunikatas, 
nors nesako, kiek. Taipgi 
krito keturi eiptiečiai ir 14 
sužeista.

Iš Romos pranešama, kad 
ten sustojęs Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius 
Hammarskjoldas išsiskubi
no Palestinon, kad bandyti 
sulaikyti mūšius. Jis iš Ro
mos telegrafavęs Egipto 
valdžiai, kad sulaikytų ko
mandų siuntimą į Izraelį.

Iš Tel Avivo praešama, 
kad premjeras Ben - Gurio- 
as pastatė Egiptui neofici- 
ališ'ką ultimatumą, įspėda
mas, kad Izraelis atakuos 
pilnu mastu, jeigu Eiptas 
24 valandų bėgyje nesu
stabdys savo veiksmų.

Tel Avivas. — Ginkluoti 
egiptiečių būriai iš Gazos 
srities buvo įsiveržę giliai 
Izraelio teritorijom Vienas 
mažas junginys, sako izra- 
liečiai, įsiveržė apie 15 my
lių gilumon ir buvo tik 30 
mylių nuo Tel-Avivo.

Tie junginiai buvo ne
skaitlingi, susideda iš mažų 
taip vadinamų “saužudiš- 
kų” grupių, iš taip vadina
mos Fedajin organizacijos. 
Tai organizacija, kuri susi
deda iš palestiniečių arabų, 
kurie gyvena tremtinių sto
vyklose. Jie egiptiečių ap
ginkluoti ir jie stato sau 
tikslu atkeršyti izraelie
čiams.

Kaip yra žinoma, izrae
liečiai praeitos savaitės pra
džioje buvo įsiveržę Egipto 
teritorijon Gazos srityje ir 
nukovė 49 arabus. Dabarti
nis Fedajin įsiveržimas bu
vo kaip ir kerštas — maži 
būreliai atsidavusių tero
ristų apšaudė kai kuriuos

New Yorkas. — Mirė ir 
jau palaidotas Louis Sobell, 
Morton Sobell’io tėvas. Šei
ma dėjo daug pastangų, 
kad valdžia išleistų Mprto- 
ną iš Alkatrazo kalėjimo ir 
jam leistų atvykti į laidotu
ves, bet be rezultatų.

Gerai būtų, kad Kongresas 
prašymą tuojau išpildytų ir 
Amerikos duris atidarytų ta
rybiniams sportininkams. ♦

žinoma, mes nuoširdžiai pa
linkėsime geriausios sekrhės 
Jungtinių Tautų sekretoriaus 
Hammarskjoldo misijai į Ar
timuosius Rytus. Gal gi jam 
šį kartą ir pavyks ten užpilti 
šalto vandens už kalnieriaus 
Izraelio ir arabiškų kraštų 
karštuoliams. Aną sykį jo pa
naši kelionė iš ten-taikos ne
parvežė.
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Izraelio kaimus., ypatingai 
Nizanimo apylinkėje ir ke
liais važiuojančius automo
bilius.

Keliose vietose izraelie
čių patruliai susirėmė su 
būriais. Keli izraeliečiai ir 
keli arabai krito, bet tiks
lus skaičius neskelbiamas.

G. Malenkov 
' jau Maskvoje

Maskva. — Georgi Ma
lenkovas jau sugrįžo Mask
von. Vnukovo aerodrome jį 
sutiko tarybiniai vadai ir 
britų ambasadorius Wil
liam Hayter. Malenkovas 
sakė, kad jo sutikimas Bri
tanijoje buvo draugiškes
nis, negu jis tikėjosi.

Prieš apleisdamas Lon
doną Malenkovas padėjo 
vainiką ant Karolio Mark
so kapo, kur neseniai. ati
dengtas naujas didelis pa
minklas. Jis išskrido dideliu 
jet orlaiviu, kuris atvyko 
jo pasiimti. Pastebėjęs, kad 
britų policininkai bando su
laikyti laikraštininkus nuo 

: priėjimo prie to orlaivio, 
Malenkovas sakė:

“Ar laikraštininkai nori 
pamatyti orlaivio vidų? 
Prašau.”

Visi jį lydėjusieji laikraš
tininkai tada apžiūrėjo or
laivio vidų ir jie sakė, kad 
Įtaisymai ir patogumai ten 
“geriausi, kokius teko bet 
kada matyti.”

Rabatas, Marokas.—Civi
liniai Amerikos aerodromų 
darbininkai, maro kiečiai, 
išėjo streikan.

Estes Kefauver 
ir Stevensonas 
ves diskusijas
Washingtonas. — Du va

dovaujantieji demokratų 
kandidatai į prezidentus', 
Adlai Stevensonas ir Estes 
Kefauveris, susitiks praves
ti diskusijas bėgamais 
klausimais. Stevensonas pa
kvietė Kefauverį, o tas pa
kvietimą tuojau priėmė.

Jie susitiks dar šią sa- 
savaitę, greičiausiai Miami 
mieste, Floridoje. ‘ Pasku
tinėmis keliomis dienomis 
Stevensonas dabar kviečia 
Kefauverį į diskusijas, nes, 
kaip tai suprantama, jis 
geresnis kalbėtojas ir tiki
si Kefauverį sumušti, bet 
Kefauveris sako: “Steven
sonas turi gražius žodžius, 
bet aš turiu reikšmingesnį 
dalyką: gerą programą.”

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

New York'as’.—Penki ta- šovas, A. širišinas, M. šiši-
rybiniai jūrininkai, kurie Inas, V. Riabenko ir N. Va-
gyveno kaip pabėgėliai šio
je šalyje, apsigalvojo ir nu
tarė grįžti Tarybų Sąjun
gom Praeitos savaitės pa
baigoje jie iš Idlewild ae
rodromo išskrido į Helsin
kį, Suomiją, iš kur vėliau 
pasiekė Leningradą.

Praeitais metais čiangi- 
ninkai sulaikė tarybinį tan- 
kerį Tuapsę. Jie paskui 
paskelbė, kad dalis jūrinin-
kų atsisako grįžti namo, 
nori, likti kapitalistiniame 
pasaulyje. Septyni tų jū
reivių- vėliau atvyko šion 
šalin. Penki jų dabar grį
žo namo.

Tie penki yra V. Luka-

Alžyro nacionalistai pašovė d n 
francūzų helikopterius; mūšiai 
aršesni, negu kada nors pirmiau
Alžyras. ■— Nacionalistų 

karas už nepriklausomybę 
dabar verda smarkiau, ne
gu bile kuomet praeityje. 
Vien praeitos savaitės vie
ną dieną, penktadienį, apie 
250 žmonių krito kovose. 
Dauguma kritusių (sako 
francūzai), yra nacionalis
tai alžyriečiai.

Smarkiausieji mūšiai vy
ko Djeurf apylinkėje, Ne- 
menčos kalnuose. Ten alžy
riečiams pasisekė atimti 
nuo francūzų kelis morta- 
rius, kulkosvaidžius ir net 
lengvos artilerijos pabūk
lus. Jiems taipgi pasisekė

Ceilonas turės pro- liaudišką 
ir neutralistinę valdžią; šalis bus 
paskelbta savaiminga respublika

Colombo, Ceilonas.—Par
lamentiniai rinkimai Ceilo- 
ne baigsis šį šeštadienį, bet 
jau per pirmas dvi rinkimų 
dienas atsiekti rezultatai 
rodo, kad neutralizmo ir 
pažangos šalininkai laimi. 
Visi pripažįsta, kad Ban- 
daranaikės vadovaujamas 
liaudies blokas perims val
džią.

Pirmų dviejų dienų re
zultatai vra tokie: Laisvės 
partija t laimėjo 38 vietas 
parlamente, trockistai 9, 
komunistai 2 — kas reiškia, 
kad šios trys grupės kartu 
turi 49 narius. Dabartinio 
premjero Kotelawalos naci
onalistai 8 ir nepriklauso
mieji 2, kas reiškia, kad de
šinieji gavo 10 vietų. Beveik 
tikra, kad antradienio rin
kimai esminio santykio 
tarp partijų stiprumo nepa
keis.

Laisvės partija, kuriai va
dovauja Bandaranaikė, turi 
kairų sparną, kuris komu
nistams gan artimas.

Laisvės partija, kuri bus 
vadovaujanti liaudiškoje 
koalicijoje, • turi sekamą 
programą:

ganovas. Pirmieji trys stu
dijavo anglų kalbą Colum
bia universitete, kiti du 
dirbo Patersone, New 'Jer
sey, fabrike.

• Sakoma, kad jie sugrįžo, 
nes nusivylė gyvenimu šio
je šalyje, ilgėjosi tėvynės 
ir laiškuose, kuriuos gavo 
nuo saviškių, buvo užti- 

! krinti, kad jie nebus bausti 
'už dezertavimą, jiems bus 
atleista.

Jūreiviai aerodrome New 
Yorke buvo palydėti tary
binių konsuliarinių parei
gūnų. Visi penki atrodė 
esą puikioje nuotaikoje.

kulkosvaidžiais pašauti du 
francūzų helikopterius.

Tas faktas ypatingai rū
pi francūzų aukštąjai ko
mandai. Francūzai naudo
ja daug helikopterių, ku
riais, žemai nusileidžiant, 
galima stebėti partizanų 
judėjimus ir koncentraci
jas. Iki šiol francūzai jau
tėsi visai saugūs ore, kad 
ir skraidydami virš nacio
nalistų laikomų teritorijų, 
bet dabar, kuomet alžyrie
čiai jau įstengia juos, pa
šauti, visai nauja proble
ma atsiveria prieš francū- 
zus.

1. Ceilonas turi vesti ne
utralistinę politiką, pana
šiai, kaip Indija;

2. Ceilonas turi užmegzti 
diplomatinius ryšius su 
Tarybų Sąjunga ir Liaudies 
Kinija;

3. Visos britų bazės Cei- 
lone turi būti panaikintos;

4. Arbatos ir kitos didžio
sios plantacijos turi būti 
nacionalizuotos;

5. Ceilonas turi tapti de
mokratine respublika ir pa
sitraukti . iš Britanijos 
Bendruomenės.

Madridas. — Diktatorius 
Franco ir Maroko sultonas 
Ben-Jusefas jau pasirašė 
sutarti, pagal kuria Ispani
jos valdoma Maroko dalis 
tampa nepriklausoma. Pa
našiai kelios savaitės atgal 
Francūziia pažadeio nepri- 
klausomybę savo Maroko 
daliai.

Franco net pažadėjo Ma
roku! savo armija ir diplo
matiją. Bet tai bus kada 
nors ateityje — kol kas, ne
ribotam laikui, Ispanijos 
kariuomenė pasiliks Maro
ke. Francūžijos kariuome
nė irgi pasiliks savo zonoje.

Senatinio komiteto policininkai 
jėga išmetė ir sužeidė advokatą

Herman Liveright, TV sto
ties WDSU vedėją.

Kuomet senatorius East- 
landas, kuris vadovauja 
sub-komite tui, pradėjo 
klausinėti advokatą Wit- 
tebergą apie jo paties poli-

New Orleans.—New Yor- 
ko advokatas Philipas Wit- 
tenbergas sako, kad jis 
trauks atsakomybėn teisme 
rasistinį Mississippi senato
rių Eastlandą. Wittenber- 
gas New Orleanse atstova
vo senato saugumo sub-ko- 
miteto apklausinėjime Mrs.

Vėl sniegas- o 
ir nemažai jo
New Yorkas. — Praeita 

savaitgalį, nors jau balan
džiui įpusėjant, žiema su
grįžo į šiaurrytines valsti
jas— į Pennsylvaniją, New 
Jersey, New Yorką ir, ypa
tingai, į Naująją Angliją, 
kur prisnigo net 25 colius. 
Kitose vietovėse sniego bu
vo mažiau — nuo kelių iki 
keliolikos coliu. 25 coliai 
dengė ir kai kurias New 
Yorko valstijos vietas, kaip 
tai Prattsville, Catskills 
kalnų vietovėje.

Šeši žmonės žuvo dėl 
sniego, vietomis sniegas 
nutraukė elektros laidas ir 
Connecticute bei kai kurio
se New Yorko vietovėse bi
joma potvynių, kai snie
gas pradės greitai tirpti. 
Vietomis jau imamasi prie
monių evakuoti gyventojus.

Sofija. — Bulgarijos Ko
munistų partija kritikavo 
premjerą Vulko Červenko- 
vą už tas pačias klaidas, 
kurias darė Stalinas; už 
vieno asmens kulto (jo pa
ties perdidelio garbinimo) 
vystymą i’r prileidimą.

Sovietą vadai 
nepasitenkinę 

aprubežiavimu
Maskva. — Tass žinių 

agentūra atsiklausė Chruš
čiovo ir Bulganino, ko jie 
laukia iš savo kelionės Bri
tam jon. Abu tarybiniai 
vadai atsakė, kad jie lau
kia TSRS-Britanijos santy
kių pagerėjimo. Bet jie iš
reiškė tam tikrą nepasiten
kinimą aprubežiavimais. ' 

Jie sakė, kad kai kurie 
valdantieji rateliai Britani
joje stengiasi taip sutvar
kyti jų kelionę, kad jie ne
galėtų aplankyti fabrikų, 
ypatingai Škotijoje ir Vali- 
joje. Tas duotų tarybi
niams vadams mažiau pro
gos susitikti su eiliniais 
britais.

(Konservatorių valdžia, 
sako britų laikraščiai, ypa
tingai nenori Chruščiovo ir 
Bulganino susitikimo su 
Škotijos ir Valijos darbi
ninkais, nes tų dviejų Bri
tanijos dalių angliakasiai 
ir metalistai yra kairiau
siai nusiteikę-) 

tinius įsitikinimus, advoka
tas atsakė, kad jis niekad 
nebuvo komunistu. Bet jis 
pridėjo, kad “nelabai di
džiuojasi duodamas tokius 
davinius Eastlando komite
tui.” Jis dar pridėjo, kad 
apgailestauja faktą, j o g 
Eastlandas lošia nacionalę 
rolę, vietoje likti Mississip- 
pyje.

Tas labai įpykino East
landą, kuris šiurkščiu tonu 
liepė policininkams iėga iš
mesti Wittenbergą. Tie, pa
sekdami Eastlando toną, 
traktavo advokatą žiauriai 
ir taip sužeidė jo petį ir 
ranką, kad jis turėjo būti 
nuvežtas ligoninėn.

VĖLIAUSI 
PRANEŠIMAI

New Yorkas—Pirmadie. 
nį Foley Square teisme pra
sidėjo 7 Smitho akto aukų 
bylos sprendimas.

St. Louis. — Amerikos 
Universitetų profesorių są
jungos suvažiavimas priė
mė rezoliuciją, kad komu
nistai turi teisę dėstyti uni
versitetuose. Suvažiavime 
dalyvauja 400 profesorių iš 
140 universitetu.*■

Pekinas. — TSRS vice
premjeras Mikojanas pasi
rašė paktą su Kinija. Ta
rybų Sąjunga paskolins Ki
nijai 2,500,000,000 rublių, 
kad padėti Kinijos industri
alizacijai.

New Yorkas. — 48 lenkai 
francūzų laivu “Liberte” iš
plaukė Europon. Jie vyksta 
apl an ky t i savo tėviškes 
Lenkijoje. Bet uoste Vals
tybės departmento agentai 
atėmė pasą nuo grupės va
dovo Kaz. Tadeušo Nowac- 
kio. Pasportas jam buvo 
išduotas tik praeitą mėnesį.

Nowackis negalėjo išvyk
ti.

Washingtonas. — 12 šalių 
atstovai pradėjo tartis apie 
tarptautinės atominės jėgos 
agentūros sudarymą. Pasi
tarimuose (kurie vyksta po 
Jungtinių tautų globa) da
lyvauja Amerikos, Tarybų 
Sąjungos, Indijos, Australi
jos, Francūžijos, Britanijos 
ir Pietų Afrikos atstovai.

Buenos Aires.—Arambu- 
ru valdžia sako, kad pero- 
nistinis sukilimas buvo ren
giamas Mendozoje, bet . są
mokslas laiku atidengtas.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šilčiau
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DAR APIE KAROLIO 
MARKSO PAMINKLO 
ATIDENGIMĄ

Laisvėje jau buvo'minėta, 
kad vienose Londono kapi
nėse, kur palaidoti Karolio 
Markso palaikai, buvo ati
dengtas jam paminklas, betSUBSCRIPTION RATES

Canada and Brazil, per year 19.00 ... , .
Canada and Brazil, 6 months $5.00 t&i BUVO tlTUDpaS ptlHllHejl- 
Foreign countries, per year $lo.oo mas_ Smulkiau apie tai pra- 

- Įneša (s. m. kovo lo d.) Lie- 
; tuvos žinių agentūra Elta 
į Skaitome:

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3. 1879

Jis pabrėžė, kad ‘Markso 
kvietimas siekti darbininkų 

I klasės vienybės dabar yra 
aštresnio pobūdžio, negu 
bet kada anksčiau, nes tik 
esant darbininku klasės 
vienybei, mes pasieksime 
taiką ir klestėjimą, pastaty
dami socializmą.’

“Žinomas anglų moksli
ninkas ir kovotojas už taiką 
profesorius Dž. Bernaras 
pasakė: ‘Mes čia atėjome 
ne tam, kad statytume pa-

“Vakar Haigeto kapinėse minklą, o tam, kad pagerb- 
i Londone buvo iškilmingai '• tume žmogų, kuris pats sau 

ino kiek- I atidengtas pam i n k 1 a s di-1 pastatė paminklą žmonių 
vienas, susipažinęs su kinų tautos būdu, su jų literatūra, 1 džiajam mąstytojui, moksli- širdyse ir. darbuose.’ 
su jų laikraščiais. inio komunizmo sukūrėjui n..

Dėl to įdomu, ką kinai, kurių šalies priešakyje stovi j K. Marksui. Paminklas pa- litas pabrėžė, 
apie jo atlik- statytas lėšomis, kurios bu-: vadovaujama darbininkų 
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KINAI APIE J. STALINĄ
KINAI YRA labai konkretūs kalboje.

Inio komunizmo sukūrėjui “Paėmęs žodį Haris Po- 
kad Markso

komunistai, šiandien sako apie J. Staliną, 
tus darbus,—gerus ir blogus darbus.

Praėjusią savaitę Pekino “Liaudies dienraštis” 
(koks gražus pavadinimas!) išspausdino straipsnį apie 
J. Staliną — straipsni, parašytą šviesoje tos kritikos, 
kurią Stalino darbams pateikė Chruščiovas Tarybų Są
jungos Komunistų partijos XX suvažiavime.

Ką gi Kinijos dienraštis tuo reikalu sako?
“Liaudies dienraštis” pripažįsta, kad J. Stalinas su

vaidino didžiulę, teigiamą rolę 1917 metų revoliucijoje, 
kovoje prieš kontrevoliuciją; jis suvaidino svarbią rolę 
šalies supramoninime (industrializacijoje). Jis suvaidi
no svarbią rolę Tarybų Sąjungos žemės ūkio sukolekty
vinime.

Tai pripažinęs, kinų dienraštis sako:
“Tačiau, kai Stalinas laimėjo aukštą prestižą liau

dyje, — namie ir užsienyje, — pritaikant teisingai leni
ninę linija, jis pradėjo nepaprastą savo asmens garbi
nimą ir pastatė savo individualinę asmenybę aukščiau 
kolektyvinės vadovybės. To pasėka buvo ta, kad iškilo 
prieštaravimai tarp jo paties veiksmų ir marksistinių- 
leninistinių mokymo dėsnių ..”

Čia, sako laikraštis, J. Stalinas padarė didžią klaidą, 
kuri konkrečiai pasirodė gyvenime visoje eilėje sričių.

Kinų liaudies laikraštis pateikia keturias didžiules 
J. Stalino klaidas, kurios yra:

1. Jis, kaip Į)aitijos ir vyriausybės galva, pravedė 
per daug aštrius žygius kovoje prieš kontr-revoliucionie- 
rius.

vo surinktos iš tūkstančių i klasė ‘sukūrė socialistines 
darbo žmonių beveik visose ; organizacijas visose pasau- 

I pasaulio šalyse, jų tarpe
Tarybų Sąjungoje, Kinijos žemės rutulio gyventojų*,— 
Liaudies Respublikoje, liau- pasakė PoJitas, — vadovau 
dies demokratijos šalyse, jami partijų, kurių pagrin

i Prancūzijoje, Italijoje, An- 
i glijoje. Dalyvau j ant Di- 
į džiosios Britanijos Komu- 
‘ nistų partijos, profsąjungų 
: ir kitų pažangiųjų organi- 
! zacijų atstovams, o taip pat 
, Tarybų Sąjungos, Kinijos
Liaudies Resp u b 1 i k o s ir 

'liaudies demokratijos šalių 
i atstovams iškilmingoje ty
lioje Didžiosios Britanijos 
i Komunistų partijos genera- 
i linis sekretorius Haris Po- 
; litas atidengia paminklą...

lio šalyse.’ ‘Trečdalis visų

dą sudaro Markso moky
mas, principai ir filosofija, 
iškovojo pergalę prieš kapi
talizmą ir d a b a r nenu
krypstamai žengia keliu į 
socializmą ir komunizmą. 
Darbo žmonių pergalė soci
alistinėse šalyse — tai gy
vas paminklas Marksui... 
Nėra nė mažiausios abejo
nės, kad šiandieniniai soci
alistiniai pasiekimai tėra 
ženklai 
tautos pasieks rytoj’.

tu, kuriuos kitosV '
‘f v

Apie 1955 metų Valstybi
nio plano Lietuvos liaudies 
ūkiui išvystyti įvykdymo 
rezultatus

Tarybų Sąjungos spau
doje paskelbtas Lietuvos 
Statistikos valdybos prane
šimas “Apie 1955 metų Val
stybinio / plano Lietuvos 
TSR liaudies ūkiui išvysty
ti įvykdymo rezultatus.” 
Šis pranešimas liudija nau
jus Lietuvos respublikos 
laimėjimus, nenukrypsta
mą jos ekonomikos kilimą.

Antai, visa Lietuvos teri
torijoje esanti pramonė 
1955 metais įvykdė bendro
sios produkcijos gamybos 
planą 102 procentais, tame 
tarpe Vilniaus miesto pra
monė — 106 procentais.

Visos Lietuvos pramo
nės bendrosios produkcijos 
apimtis 1955 metais padidė
jo palyginti sų 1954 metais 
18 procentų.

1955 metais toliau augo 
■ svarbiausių rūšių sunkio- 
! sios pramonės produkcijos 
gamyba. Padidėjo durpių 
gavyba, elektros energijos 
išdirbis, metalo piovimo 

' staklių, elektros motorų, 
j kūrenimo katilų ir radiato
rių, cemento, plytų, kalkių, 
statybinio gipso ir kitų rū
šių produkcijos gamyba.

i Viršytas daugelio rūšių 
1 plataus vartojimo dirbinių,

tame tarpe lininių ir vilno- 
ninių audinių, avalynės, 
dviračių, universalinių pa
tefonų, dešros gaminių, a- 
liejaus, sviesto, sūrio, kon
servų ir, kitų dirbinių bei 
maisto produktų gamyba.

1955 metais kolūkiuose 
pastatyta gyvulininkystės 
patalpų 82 tūkstančiams 
gyvulių, pastatyti 860 tūk
stančių tonų talpos siloso 
įrenginiai, daugelyje kolū
kių mechanizuotas gyvuli
ninkystės fermų aprūpini
mas vandeniu.

Respublikoje žymiai iš
plėsti tokios vertingos kul
tūros, kaip kukurūzai, pa
sėlių plotai. Linų pasėliai 
1955 metais kolūkiuose pa
didėjo palyginti su 1954 
metais 14 procentų, žymiai 
pakilo šios didžiai pajam in
gos techninės kultūros der
lingumas.

Kolūkiuose dideliuose 
plotuose atlikti pievų ir 
ganyklų sukultūrinimo bei 
paviršinio pagerinimo dar
bai, išplėsti vienmečių žolių 
pasėliai.

Žiemkenčių sėja ir dar
bai paruošiant dirvą vasa
rojaus sėjai 1956 metų der
liui gauti kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose atlikti 
trumpesniais ir geresniais 
agrotechniniais terminais, 
negu ankstesniais metais.

prieš susirinkusiųjų akis iš
kyla didžiulis bronzinis pa
saulio proletariato vado ir 
mokytojo biustas.

j “Lorenso Bredšou darbo 
į biustas pastatytas ant ak- 
j meninio postamento, po ku- 
I riuo ilsisi K. Markso, jo 

Jis nebuvo užtenkamai budrus ILrojo pasaulinio į žmonos Ženi fon Vestfalen, 
i dukters Eleonoros, kurios 
! palaikai su urna buvo per- 
i kelti į tėvų kapą iš Londo
no bibliotekos, jų anūko 
Edgaro Longės ir tarnaitės 
Elenos Demut palaikai.”

Marksu tarnaitė Elena 
. Demut buvo neatskiriama 
jų šeimos dalis; ji buvo lyg 

buvo komunistų, kurie, tarp 1927 ir 1836 metų, bandė ; ir giminaitė, patarėja ir pa
naudoti kai kuriuos Stalino klaidingus mokymus pačioje i dėjėja. Be to, kaip rašo 
Kinijoje. Jie siūlė, kad kinai komunistai nukreipti] sa- ’Markso biografai, ji gerai 
vo vyriausius smūgius ne prieš Čiang Kai-šeką ir jo kli- žaisdavo šachmatais — sjP 
ką, o prieš t. v. “vidurkelio” žmones, komunistams ne- koma, kai kada net patį 
pritariančius. Marksą nulošdavo! Labai

Laikraštis taipgi pažymėjo, kad ir pačioje Kinijoje : gražiai paminklo statytojai 
pasitaikydavo laikotarpių, kai buvo nutolta nuo kolek
tyvinės vadovybės.

Visa tai rodo, kad didžiosios Kinijos žmonės moka 
pasisemti pamokų iš komunistų klaidų, padarytų bet 
kurioje kitoje šalyje.

karo metu—karo prieš fašistinę ašį.
3. Stalinas padarė klaidų žemės ūkio srityje.
4. J. Stalinas padarė klaidų tarptautiniame 

rnunistų judėjime, ypatingai Jugoslavijos atžvilgiu.

tyvus ir atsiskyrė per toli nuo masių, sako laikraštis.
Visa tai kenkė Tarybų Sąjungai, visa tai kenkė vi

so pasaulio darbininkų judėjimui.
Kinų dienraštis priminė ir tai, kad pačioje Kinijoje

ten

MANILAL GANDHI
PRAĖJUSIĄ savaitę Johanesburge, Pietų Afrikoje, 

mire Manilai Gandhi, sulaukęs 64 metų amžiaus.
Maniai Gandhi yra indusas, — tai sūnus garsiojo 

Mahatma Gandhio, kuris Indijoje šiandien skaitomas 
beveik šventuoju.

Pietų Afrikoje, kaip žinia, yra nemaža indų (arba 
indusų). Jie ten žiauriai persekiojami. Juos ten skai
to beveik negrais, o negrai ten neturi jokių teisių. Dėl 
indų Pietų Afrikoje persekiojimo jau buvo iškilę nema
ža diskusijų Jungtinėse Tautose.

Manilai Gandhi redagavo ten indų kalba laikraštį, 
ginantį savo tautiečių interesus.

Įdomu čia priminti tai, jog kadaise toje pačioje Pie
tų Afrikoje gyveno ir mirusiojo tė^as, Mahatma Gandhi. 
Jis ten taipgi redagavo indų kalba laikraštį.
taipgi kovojo prieš tautinių mažumų ir negrų (kurie su
daro daugumą gyventojų) persekiojimą.

Vėliau Mahatma Gandhi grįžo į Indiją ir ten sa
votišku būdu ir priemonėmis (nesipriešinimo priešui 
priemonėmis) kovojo už Indijos nepriklausomybę.

Kadangi Indija, prieš įgijant jai nepriklausomybę, 
buvo perskelta, kadangi nuo jos atsiskyrė mahometonai, 
sudarę savo vaystybę, Pakistano valstybę, tai vienas ne
dorėlis Mahatmą Gandhį už tai užmušė. Užmuštojo 
kūnas buvo sudegintas, bet jam pastatyta, milžiniškas 
paminklas, kuris gali stovėti per tūkstančius metų. Ma
hatma Gandhi, taigi, Indijoje šiandien skaitomas di- 
didžiausiti patrijotu ir kovotoju už Indijos laisvę; jis 
tuo pačiu kartu skaitomas ir kankiniu.

Bet jo sūnui, Manilalui Gandhi, neteko eiti tėvo pė
domis iki mirties. Po to, kai Indija tapo nepriklausoma, 
Manilai Gandhi nusitarė gyventi Pietų Afrikoje ir ten

■ padarė, kad ten pat, kur
■ gerbiamas Marksas,, bus 
įkartu pagerbta ir buvusi 
i Marksų tarnaitė.

Toliau skaitome:-
i “Ant viršutinės postamen- 
' to dalies iškaltas šūkis “Vi- 
i su šalių proletarai, vienyki
tės!” Prie šviesiai pilko po
stamento granito pritaisyta 
iš ankstesnio kapo perkelta 
akmeninė memora 1 i a 1 i n ė 

i lenta, ant kurios įrašyti 
įkartu su Marksu palaidotų 
žmonos, dukters, anūko ir 
Elenos Demut vardai.

“Žemiau lentos iškalti ne
mirtingi Markso žodžiai: 
“Filosofai tik įvairiai aiški
no pasaulį, bet dalykas yra 
toks, kad jį reikia pakeisti.”

“Paminklo atidengimo ce
remonijoje dalyvavo Karlo 
Markso proanūkai — daili
ninkas Frederikas Longė ir 
advokatas Robertas^ Longė.

“Prie paminklo. įvyku-i 
šiame mitinge kalbėjo na- 
cianalinės kalnakasių prof, 
sąjungos generalinis sekre
torius Arturas Horneris.

Žinios iš Uruguajaus
metais i 

Tarybų 
aliejaus 
apie 20

laiku ir-

Prekyba su Tarybų

Praeitais (1955) 
Lrugvaj us pardavė 
Sąjungai odų, vilnų, 
ir kitų produktų už 
milijonų dolerių.

Jei Urugvajus tuo
gi būtų, kai ką pirkęs iš Ta
rybų Sąjungos, ši veikiausiai 
dar būtų padidinusi savo rei
kalavimus. Daugiau naudos 
iš to būtų buvę abiems ša
lims.

Pirks raguočių Argentinoj

Kiekvienam Urugvajaus gy
ventojui suvilgant t metus po 
135 kilus mėsos ir estancie- 
riams kontrabandos keliu par
duodant į Brazilijos frigoril’i- 
kus per tą pat laiką apie 
300 tūkstančių raguočių, mė
sos atsarga Urugvajuj tiek 
sumažėjo, kad vyriausybe nu
matė skubų reikalą nupirkti 
Argentinoje apie 60 tūkstan
čių galvijų konservinės rūšies.

Indijonų “meno” paroda

Melo miestelyje, prie Bra
zilijos pasienio, atsibuvo keis
ta Amazonės aukštupio indi- 
joną genties Jibaras dirbinių 
paroda. Parodoje, tarp kitų 
eksponatų, publikos domę la
biausiai patraukė vadinamie
ji Tsantsas (tai yra sumaži
nimas žmogaus galvos iki 
kumšties didumo tik vieniems 
indijonams težinomu būdu). 
Buvo net ir žmogaus ūgių .su
mažintų 
aukštumo.
kurios tų figūrų turėjo bruo
žus baltųjų atėjūnų.

Indijonų Jibaras papročiu, 
jų kariui yra didelė garbė 
papuošti savo juosmenį ir net 
savo gyvenvietės an^ą, suma
žintais nugalėtų priešų kū
nais.

Turistai iš Argentinos
Sunormalėjus 

santykiams tarp 
Platos kaimynkų,
Urugvajaus pležėse 
apie 
n iečių 
daugiau, jei Argentinos pėzas

i pusės metro 
Sakoma, kad ne

politiniams 
abiejų La 
šiuo metu 

vasaroja
10 tūkstančių argenti- 

Jų galėtų būti ir

darbuotis, kol jo tautiečiai iškovos sau lygias piliečių 
teises, kokias turi europietiški gyventojai.

Deja, nepavyko jam to sulaukti. Šiandien Pietų 
Afrikoje tebeveikia rasistinįs-fašistiriis baltveidžių re
žimas. ’ , i

Bet ir jisfc be abejojimo, sulauks galų. •Tai neišven
giama! . . : . .....

kurto dabar 
sluoksnių gy-

kalba

Sąjunga; nebūtų kritęs taip žemai lai
ke Perond viešpatavimo, ir ne
būtų to krizio, 
sunkina žemųjų 
venimą.

Žmonės

—Kad tėvas Bružikas gavo 
nuo Lietuvos vyskupo raštą, 
kuriuo kviečiamas sugrįžti Ta
rybų Lietuvon. Kad, jeigu ši
to kvietimo jis neišpildys, — 
bus skaitomas nusižengusiu 
prieš bažnyčios vyriausybę, 
kurios klausyti jis yra prisie-

bokšte pastatė per
virš
save
negu

kryžiaus, tai 
esant daugiau 
krikščionimis, 
jėzuitai labai

—Kad jeigu tėvai jėzuitai 
bažnyčios 
kūnsargį 
tuo įrodo 
pagonimis

—Kad tėvai 
susirūpinę VI. Mikalausko dū
šelės likimu. Daug maldų, 
daug smilkalų; daug pinigėlių 
iš paprastų žmonelių kišenių 
sumetama į skarbonkas. Ma-* 
tyt, tai daroma dėl to, kad, 
jų nuomone, nelabasis prie 
šitos dūšeles turi gerai pama
tuotų pretenzijų.

—Kad tautininkus ir visus 
“liubsuotojus” laukia nemalo
ni staigmena: jų tarpe jau at
sirado žmonių, ieškančių ta
rybinės pilietybes Ir manan
čiu *- repatrijuotis.

Sidabrinės vestuvės

MONTEVIDEO. — ULC 
dideli prieteliai, “D.” skaity
tojai, Zosė ir Antanas Vėly- 
viai, šių metų vasario men. 
.1.4 d. šventė savo vedybinio 
gyvenimo 25-ąją metinę su
kaktį arba sidabrines vestu
ves. Ta pavyzdingo šeimyni
nio sugyvenimo garbinga su-

žinia

Vėlyvių buvo atatinkamai pa
minėta ULC klube, Agracia- 
da 2783. Koresp.

Staigia mirčia mirė 
jėzuitas Mikalauskas

MONTEVIDEO. — ši
pasklido mūsų kolonijoj, pra
eitam “Darbo” num. jau ei
nant iš spaudos. žinios ne
skubėjome paskelbti, nes vis 
atrodė lyg netikėtina, kad 
žmogus, kuris tarėsi galįs var
tyti kalnus, sugriauti iki pa* 
matų visą per daug metų iš
eiviu subudavota visuomeninį 
gyvenimą, būtų jau miręs.

Netrukus žinia pasitvirtino : 
esą, tikrai gavęs kraujo ant
plūdį ant smegenų, nukeliavo

Visasąjunginės žemės ūkio 
parodos dalyviais.

Pasiekta laimėjimų ir ge
ležinkelių transporte. Lie
tuvos teritorijoje esantys 
Baltijos geležinkelio sky
riai bendrąjį visų krovinių 
pervežimų planą 1955 me
tais įvykdė 110 procentų, o 
vidutinio paros pakrovimo 
planą — 102 procentais.

Žymūs kapitalo įdėjimai 
1955 metais buvo paskirti 
statyti naujoms pramonės 
įmonėms, išplėsti veikian
tiems fabrikams ir gamyk
loms, steigti mašinų-trak-‘ 
torių stotims ir tarybiniams 
ūkiams, jiems aprūpinti 
nauja tchnika, o taip pat 
gyvenamiesiems namams ir 
švietimo, kultūros bei svei
katos apsaugos įstaigoms 
statyti.

Respublikinės bei sąjun- 
ginės-respublikinės minis
terijos ir žinybos 1955 metų 
kapitalinių įdėjimų planą į- 
vykdė 101 procentu.

Pradėta statyti Kauno 
hidroelektrinė prie Nemu
no. Perduotos eksploataci
jon dvi gelžbetoninių dir
binių gamyklos, trys durpy
nai, viena kalkinė, siuvimo 
fabrikas, trys komunalinės 
elektrinės ir kiti objektai.

Praeitais metais buvo 
toliau plečiama taryb. pre
kyba. Mažmeninės prekių 

i apyvartos planas valstybi- 
11955 metų rudenį kolūkiuo-: n^e jr kooperatinėje pre- 
i se ir tarybiniuose ūkiuose metais įvykdy-
i žieminių rugių pasėta 42 |tas Į00.6 procento.

. • -i _ • • v i InLiimi Jiamo Iznit’m’l-procentais daugiau ir žie
minių kviečių — 44 procen
tais daugiau, negu 1954 me- '•
tų rudenį. Kolūkiuose ir ta- :nauj°s mokyklos, tame tar- 
rybiniuose ūkiuose rudenį < l)e vidurinės. Kaimo vie- 
suartas dukart didesnis plo- i vidurinių mokyklų 
tas, negu 1954 metais.

1955 metais vis labiau 
stiprėjo respublikos žemės 
ūkio materialinė-technine 
bazė. Žymiai padidėjo trak
torių, ’’ sunkvežimių, dirvos 
dirbimo, derliaus nuėmimo 
ir kitu žemės ūkio mašinų 
skaičius.

Už aukštų rodiklių pasie
kimą 46 ženi. ūkio artelės, 
354 kolūkinės gamybos pir
mūnai, 32 tarybiniai ūkiai 
ir 650 tarybinių ūkių dar
buotojų 1955 metais buvo

jis “pas savo , visagalį tėvą 
danguose.”

Ta' proga tenka pasakyti, 
kad pažangioji išeivija 
neturi ko liūdėti, 
prisiminimą apie 
liko.

Iš Lietuvos VI. 
pabėgo kartu su 
gaujomis. Vokietijoj 
dengdamas tikyba, 
šnipinėjimą tarp tarybiniu be
laisviu: kas kokio rango, ku
ine jų partiečiai.

Atkeliavęs j Urugvajų, tuoj 
įskundė lietuvių radijo pusva
landį. Slankiodamas po na
mus uostinėjo kiekvieno lietu
vio politinį nusistatymą. Ve
dė sąrašą kairiųjų, kad įskun- 
džiant išmėtinėjus juos iš dar
bų. Taipgi uostinėjo, kas ko
kius laiškus gauna iš Lietuvos, 
tikslu, gerai rašantiems atker
šyti, kuomet jie Lietuvą “iš
vaduosią.”

Už kiek “perdėtus” santy- į 
kius su gražiąja lytimi, jis ta
po ištremtas Brazilijon, kur, 
sakoma, gjrveno apatijoje, il
gėdamasis nekuriu čia turėtų 
“pažinčių.”

Jei VI. Mikalauskas savo 
gyvenimą būtų paskyręs go
riems darbams ■— o sąlygas 
tam jis turėjo — pagarbioj 
atmintyj jis būtų pasilikęs iš
eivių tarpe. O dabar, kaip 
turtuolių luomo pataikūną, 
,net katalikai ne visi geru žo
džiu paminės.

Parapijos kaimynas
(“Darbas”)

čia
Ne kokį

save .jis pa-

Mikalauskas 
hitlerininkų 

i, prisi- 
jis vedė

kybo.)e 1955 metais įvykdy-

Vis labiau didėja kultūri
nė statyba. 1955-1956 moks
lo metais pradėjo veikti 73

iškaičius palyginti su pir-" 
Į mesniaisiais mokslo metais 
j padidėjo 6 procentais. Res
publikoje įsteigti 5 nauji 
technikumai, jų tarpe 4 že
mės ūkio technikumai. 
Aukštosiose ir vidurinėse 
specialiosiose mokyklose 
(įskaitant neakivaizdini- 
nes) mokėsi 6 procentais 
daugiau ir išleista jaunų 
specialistų 8 procentais 
daugiau, negu 1954 metais. 
Nenutraukdami darbo, va
karinėse ir neakivaizdinėse 
aukštosiose ir 
specialiosiose 
1955 metais mokėsi daugiau 
kaip 11 tūkstančių žmonių.

Miestuose ir kaimuose 
buvo plečiamas kultūros- 
švietimo įstaigų tinklas ir1 
gerinamas jų darbas. Ma
sinių bibliotekų skaičius pa
didėjo 14 procentų ir knygų 
skaičius jose — 24 procen
tais palyginti su 1954 me
tais. Įsteigta 50 naujų kai
mo Kultūros namų. Išplės
tas kinematografų tinklas. 
1955 metais kinoteatruose 
lankėsi 27’procentais dau
giau žiūrovų, negu 1954 m. 
Palyginti su 1954 metais 
padidėjo skaičius vaikų ir 
paauglių, kurie vasaros^ 
laikotarpiu ilsėjosi užmiesA 
čio ir miesto pionierių sto
vyklose.

Išplėstas gydymo įstai- 
: gų tinklas tiek miestuose," 
; tiek ir kaimo vietovėse. 
Lietuvos Sveikatos apsau
gos ministerijos ligoninėse 
lovų skaičius 1955 metais j 
palyginti su 1954 metais 
padidėjo 6 procentais, tame 
tarpe kaimo vietovėse —12 
procentų.

L. Gruodis

vidurinėse 
mokyklose

Washingtonas.—Preziden
tas Eisenhoweris vėl išvyks- r 
ta vienos savaitės atosto-) 
goms į Georgijų, kur jiiA 
golfuos. y

■ < —....... .... ........................... ... —..................... ... ........................ ... ........... ............. ■■■» . ..................... — ■ i t
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LIŪDNA SUKAKTIS

MARY YMBROS
MIRĖ BALANDŽIO-APRIL 9, .1955

•Jau vieneri metai sukako, kai netekau savo 
mylimos draugės. Likau labai liūdintis. Ji bu
vo laisva moteris, mirė sulaukus 61 metų. Kilus 
iš Sterelčių kaimo, Prienų parapijos, Lietuvoje, 
po tėvais buvo Marijona Asipauskaitė. Ilsėkis 
ramiai, Maryte!

AMBROZ1US YMBROS
Middleboro, Mass>

< IŠ LIETUVOS
SVEČIAS IŠ KORĖJOS

Karšto Vilniaus visuomenės 
pritarimo vasario 8 d. koncer
te susilaukė pirmą kartą į 
mūsų sostinę atvykęs didvy
riškosios korėjiečių tautos at
stovas — dirigentas Kan San 
U. Jo biografija trumpa: gi
męs 1925 m. šiaurės Korėjos 
kaime, savo pirmuosius diri
gento ir kompozitoriaus kūry
binius bandymus i 
būdamas Korėjos liaudies ar
mijos eilėse, dabar Maskvos

liaudies instrumen- 
orkestrai, atsidarė mu- 

įsisteigė 
sąjunga,

turi eilę 
operų, ora- 

simfonijų, 
žanrų kūri-

susikūrė simfoniniai orkestrai, 
chorai, 
tų 
zikos mokyklos,
k' o m p o z i t o r i ų 
Korėjiečiai jau 
.savo nacionalinių 
lociją, kantatų, 
koncertų ir kitų 
nių.

Vienas iš tokių naujųjų ko- 
pradėjęs įėjiečių kompozitorių kūrinių 

yra čio Gir Šok 4 dalių siui
ta. Visame kūrinyje, o ypač

Valstybinės konservato r i j o s j .io 111-ojoje ir IV-ojoje daly- 
! jaučiama korėjiečių liau- 

dovau janios simfoninio diriga- j dies meno įtaka. Siuita su- 
tvimo klasės studentas. j daryta atskirų dalių kontras- 

Pirmo.joje koncerto dalyje j to pagrindu. Po epiškai pa
buvo atlikta P. Čaikovskio IV-*’nios, tačiau emocionaliai pa- 
oji simfonija. Jau pirmojoje į kilios pirmosios dalies 
simfonijos daly, j < 
būdingieji jauno 
menininko bruožai — didelis 
t e m p eramentingumas, einąs 

. greta su vidiniu santūrumu, 
? puikus diriguojamo kūrinio

Lšstudi javinuis (simfoniją di
rigavo be partitūros), geras 
dirigavimo technikos įsisavini-į 
mas. 1__ „____ o___ .
atkurti kompozitoriaus užmojį , korėjiečių liaudies gyvenimas, 
paskutinėse trijose simfonijos i Dirigentas Kan San U iš- 
Aialyse. 1-oje dalyje, atro’do, j ryškino kūrinio įdomią tema- 

^’iereikalingas toks didelis ly- tinę medžiagą ir parodė spal- 
rinių simfoni jos vietų sulėtini-■ vingą instrumentaciją, kuri 
mas, juo labiau, kad ir pats ■ taip būdinga šio kūrinio au
kom pozitorius partitūroje nu-į toriui, 
rodo į gyvą tempą. Pravesti 
šią simfonijos dalį reikiamu 
meniniu lygiu dirigentui, be 
abejo, trukdė ir ribotos orkes
tro solistų interpretacinės iš
galės.

Antrojoje koncerto dalyje 
pasirodė tarptautinio konkur
so laureatė pianistė M. Fio
dorovą, atlikdama V-ąjį Be
thoveno fortepijono koncertą j 
su simfoninio orkestro prita- 

’/rimti.
šio koncerto atlikėjas—pi

anistė M. Fiodorovą užsireko
mendavo, kaip stipri jauna 
menininkė, 
pianistinius 
energijos, 

*♦ šio koncerto sunkumams, tiks
lią ritmiką. Pianistei geriau
siai pavyko atkurti dramati
nes koncerto sietas, jose pa
rodant

Anosovo

Susi
eina žaisminga an

troji siuitos dalis “Fantastinė 
scena.’’ 111-ojoji siuitos dalis 
“Intermeco” 
čių liaudies 
perpildytu 
nuotaikos.
vais pagrįstas iv siuitos fina
las “šventė,” kuriame atsi- 

Dirigentui gerai pavyko i spindi laimingas išlaisvintos

išryškėjo : mąstymo 
korėjiečių

pagrįsta korė j ie
čiai nos motyvu, 
lyrinės idilinės 

Liaudiniais moty-

. Dėkinga už įdomią 
programą Vilniaus visuomenė 
iškvietė kompozitorių šį kūri
nį pakartoti.

D ž i a u k d a m i cs i pirmu o j u
svečiu iš tolimosios Korėjos, 
linkime draugiškos tautos me
nininkams 
laimėjimų, 

muskartą

naujų kūrybinių 
kviesdami dar ne 
aplankyti.

J. Gaudrimas

Ji turi puikius t0 
duomenis, daug 

reikalingos įveikti

visą kompozitoriaus 
energiją, atkurti jo 

valingą herojų. Silp- 
pianistė išryškino švel- 

lyrinį antrosios koncerto

stiprų,
* niau 

nų, 
dalies koloritą.

Viena iš pagrindinių kliu- į 
čių, kuri trukdė pilnam me
niniam šio koncerto atkūri
mui, atrodo, buvo nepakanka
mas susirepetavimas, dėl ku
rio atliekant šį kūrinį buvo 
liek ritminių, tiek dinaminių 
nelygumų.

Greta jauno dirigento ir 
jaunos solistės koncerto pa- 

< baigoje išgirdome vos pernai
* baigusio Leningrado Valstybė 

nės konservatorijos kompozi
cijos klasę korėjiečio kompo
zitoriaus čio Gir Šok simfo-

f ninį kūrinį — “Korėjietiškąją
• siuitą.”

Nors korėjiečių muzikinė 
kultūra turi senas nacionali
nes tradicijas, tačiau jos vys
tymuisi ilgą laiką trukdė už
sienio interventų, pirmiausia 
japonų Įsiveržimas ir šalies 
okupacija. Tik 1945 m., kada* 

> Tarybine Armija sutriuškino 
k šalies okupantų-japonų jėgas, 

). prasidėjo platus korėjiečių 
liaudinio ir profesinio meno 

w vystymasis — įsisteigė teatrai,

je šalyje; skleidėjas.
Joe Nortlf papasakojo, kad 

Tarybų - Sąjungos atstovai, jų 
vizito Indijoje metu, buvo su
tikti penkių milijonų, žmonių 
minios. Tai negirdėtas žmoni
jos istorijoje įvykis. Tarybų 
Sąjungos atstovai buvo taip 
nuoširdžiai sutikti todėl, jog 
jų vizito tikslas buvo taika. 
Tą jautė indai ir atitinkamai 
juos sutiko. Ar ilgai gali to
kie dalykai likti nepastebėti? 
Ar “Daily Worker’io” raštinės 
uždarymas gali uždaryti 
Amerikos žmonėms akis? ži
noma, kad ne.

Taip į dalykus žiūrint, ne
teisėtai pasielgimas su “Daily 
Worker’iu” ir Komunistų Par
tija jau atrodo keistas. Rašti
nių uždarymas negalėjo su
stabdyti laikraščio. Jis išeina 
dar didesniu tiražu. O kas lie
čia Aziją, kur žmonija lyg 
okeanas siūbuoja pajutusi

laisvę, tai ten ateitis bus nu
spręsta liaudies žmonių, ne
žiūrint kas atsitiktų su “Dai
ly Worker’iu” ir visa pažan
giąja spauda čia Jungtinėse 
Valstybėse, šitas Azijos žmo
nių apsisprendimas, išjudinan
tis ir kitas pavergtas šalis yra 
vaiduokliškai baisus kapitalis
tams - reakcionieriams, neiš
skiriant Romos katalikų baž
nyčios. Taigi, “Daily Worke
r’io ir Komunistų Partijos raš
tinių uždarymas gal buvo 
daugiau pagiežos išliejimas, 
negu bet koks praktiškas at
siek imas.

Atsižvelgus į visa tai, nėra 
priežasties nusigąsti, nėra 
reikalo perdaug susijaudinti 
mūsų pažangiesiems žmo
nėms. Bet visiems reiktų bu
dėti ir duoti nuoširdžią para
mą savo spaudai visom gali
mom kultūringom priemonėm.

Skaitytojas j

Specia lis Pra nešimas
rv.fA v’" ’ii ? vev<«' VA f.“ »\TS' *•. -v “'.'‘.*•3

WORCESTER, MASS.

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

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

čia mūšų drauges pagamins ką nors nepa
prastai gardaus del šio banketo. O Jonas Skliu
tas, kaip Laisves specialaus fondo vajininkas, 
papasakos mums, kodėl šiemet reikia sukelti 
Laisvei $15,000. 9

Nuoširdžiai prašom atsilankyti į šį pirmą 
pavasarinį parengimą.

Rengėjai
j

OPERETE “GRIGUTIS”
Penkių Aktu

v k-

Ją suvaidins AIDO CHORAS 
iš Brooklyn, N. Y.

Aido Choro gastrolė ivv

Newark, N. J.
ks sekamose vietose:

Įvyks Sekmadienį
Bal. 22 April

Pradžia 1:30 v, popiet

Chicago' 111.
Darbininkų spaudos 
gynimo reikalu

Per neseniai įvykusį protes- 
mitingą dėl- uždarymo

“Daily Worker’io” raštinės vi
siems ten dalyvavusiems liko 
aišku, kad pažangiosios spau
dos gynimas pasidarė pirma
eiliu dalyku. Tuo reikia rū
pintis neatidėliojant nei vie
nai dienai ir sukaupiant visas I 
jėgas.

Kaip “Daily Worker’io” re
daktorius Joe North savo kal
boje nurodė (Mildos salėje, 
kovo 30 d.), šis laikraštis turi l 
apie 8,000 kasdieninių ir apie , 
20,000 savaitinių skaitytojų ir 
tai yra mažas tiražas, palygi
nus su komercinės spaudos 
milžinais. “Daily Worker’io” 
ir Komunistų Partijos raštinių 
uždarymas, tačiau, aiškiai pa
rodė, jog reakcija norėtų ir šį 
laisvą darbininkišką spaudos 
žodį užgniaužti. Tas jiems be 
abejo, nepavyks.

Kultūringas ir ramus 
testo
Šimas 
daug 
rengę
darbininkiškos spaudos laisvę. 
Sudėtos aukos geriau negu žo
džiai tą jų nusistatymą pa
tvirtino.

Kadangi pasaulyje dalykai 
smarkiai keičiasi reakcijai ne
palankia kriptimi, tai šis 
smurto žygis yra supranta
mas. Yra žmonių, kurie nori, 
kad tiesa kuo ilgesnį laiką 
nepasiektų Amerikos liaudies. 
Gi “Daily Worker’is” kaip tik 
ir yra tos tiesos pirmutinis šio-

pro- 
mitingo dalyvių atsine- 
aiškiai parodė, kad yra 
žmonių, kurie yra pasi

stoti i <kovą už savo
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UKRAINŲ SALĖJE
57 Beacon Street, Newark, N. J.

Brockton, Mass. r\ lvvks šeštadieni
v Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALĖJE
8 Vine Street, Montejlo, Mass.

Brooklyn, N. Y. Įvyks Sekmadienį 
Gegužės 6 May 
Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
Atlantic Avė. ir 110th St., Richmond Hill, N. Y.

Worcester, Mass. še^dlc"į
Y Gegužės 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigutis” yra visko, ko tik galima 
tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.

Scranton, Pa.
LLD 39 kp. visi nariai 

jau užsimokėjo duokles už 
1956 m. Su pagalba mūsų 
org. E. Geležauskienės duo
klės išrinktos iš visų ir pa
siųstos centrui.

Gaila, kad mes šiais me
tais likomės dviemis nariais 
mažiau, dėl mirčių netekom 
dviejų draugų, apleido mus 
F. M. Indrulis ir W. Pet
rosky. Lai jie ilsisi ramiai.

P. Šlekaitis

dainininkai: Grigutis —A. 
Iešmantą, Mariutė — Bra
zauskienė, Elena — Ventie- 
nė. Juokdarį Mitrių vaidi
na J. Judžentas. Kiti akto
riai : P. Grabauskas, J. Gry
bas, N. Buknienė, V. Bun- 
kienė, K. Rušinskienė, V. 
Kazlauskas ir kiti.

Režisierius— J. Juška.
Rengia bendrai: Newar- 

ko LDS 8 kuopa, Harriso- 
no 168-oji, Livings tono 47-

h

oji? su pagalba Trečiosios 
apskrities.

Visus kviečiame pasigro
žėti šia melodinga operete, 
kuriai lygios kitos lietuvių 
kalboje tarp Amerikos lie
tuvių nėra. Prašome daly
vauti iš visos New Jersey 
valstijos ir iš apylinkių.

Užkandžių ir kavos bus 
čia pat salėje sulyg kiekvie
no skonio ir reikalo.

Komiteto varys

Newark, N. J.
Operete “Grigutis” bus 
Newarke jau už poros 

savaičių, bal. 22 d.
Gražioji melodrama ope

retė “Grigutis,” 5 aktų, 
čionai bus suvaidinta ba
landžio 22 dieną, nedėlioję, 
Ukrainų salėje, 57 Beacon 
St. Durys atdaros 3:30 po 
pietų. Vaidinimas prasidės 
apie 4 ar 4:30, ne vėliau.

Vaidintojai — brookly- 
niečių Aido Choras.

Svarbiausiose rolėse vai
dina geriausi vaidintojai-

IŠKILMINGA PRIEšSEIMINe

VAKARIENE
Rengia L,D,S. 3-čioji Apskritis bendrai su

L.D.S. \3b-ta ir 33-Čia Kuopomis

i

H

!

Įvyks šeštadienio Vakarų

Balandžio 14 April
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

408 Court St. Elizabeth, N, J.
Kviečiame visus atsilankyti i šį mūsų gražų 

pasilinksminimą. Bus gera vakarienė ir įspū
dinga sueiga.

Rengėjai

$15,000
VASARINIS FONDAS
LAISVE TURI EITI DIENRAŠČIU!

Tai•e Laisvės Bendrovės Suvažiavimas

Suvažiavimas nutarė sukulti $15,000 fondą dienraščio išlaikymui. Fondo 
sukėlimui vajus prasideda su 15-ta diena balandžio mėnesio ir tęsis iki
15-tos dienos liepos mėnesio šių metų.Tuojau stokime į darbą visi!

Fondo Sukėlimui Būdai Yra
Rūpintis gavimu Laisvei naujų skaitytojų ir darbuo
tis atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų.

Ruošti pramogas dienraščio paramai visose kolonijose, 
kur tik yra laisvės skaitytojų.

Rinkti aukas fondo sukėlimui parengimuose ir visose 
sueigose, kur tik susieinama su žmonėmis.

Darbuotis verbavimu Laisvės Prietelių, kurie užsimo
kėdami po $25 į metus garantuoja dienraščio išėjimą.

Žodis Dėl Suvažiavimo Tarimų Ivykinimo
Pačių Laisvės patrijotų sąžiniai paliekame išsprendimą stambesnių aukų
________ , _ ________ _______ _ ____ _ kurie 
ištiesia pagalbos ranką su $50 ir su $100. Tai yra prakilnus dalykas. Su 
viltimi lauksime tokios malonės ir šiuom atveju. Tvirtai pasitikime, 
kad nusivilti neteks, nes tikrai žinome, kad Laisvė turi puikių patrijotų, > 
kurie jos sunkumus moka taip gražiai suprasti ir atjausti kaip patys savo 
širdies pulsą._________________ r
Prašome visų Laisvės platintojų, organizacijų veikėjų ir visų dienraščio 
skaitytojų ko-operacijos šiame labai svarbiame darbe. Kas tik kuom iš
galėdami prisidėkimez prie fondo sukėlimo. Stokime į darbą iš pat pradžios 
vajaus ir darbuokimės, kad fondą sukelti paskirtu laiku, kad suvažiavimo 
tarimai būtų įvykinti.

Laisvės Adminis t racija
j



kairūs atsitikimai
Septynerių metu berniukas, 

kuris buvo “prisipažinęs”,kad 
jis padegė Bronx o gėlių dirb
tuvę, prie kurios gesinimo žu
vo 6 gaisrininkai, dabar jau 
prisipažino, kad jis viską iš
galvojo. Policija, tėvai ir vai
kučio mokytojai dar vis spėlio
ja, kas privedė tą beveik kū
dikį prie lokio dalyko išgalvo
jimo.

Benjaminas Pabulskis, 38 
metų darbininkas iš Caldwell, 
N. J., įkrito į atmatų kanalą 
Columbus Home pastate, kur 
jis dirba kaip valytojas. Tas 
kanalas nuo viršutinio aukš
čio nusileidžia link didžiulio 
pečiaus rūsyje, kur atmatos 
sudeginamos.

Kaip tik tuo metu apačioje 
tapo uždegta ugnis. Pabulskis 
lengvai galėjo sudegti, jeigu 
nebūtų buvęs geru sportinin
ku ir raumeningu žmogumi. 
Jis vargais negalais, įsikibęs į 
kanalo plytas, lipo aukštyn ir 
dasigavo iki viršaus.

•

Didžioji spauda ignoruoja 
ir slepia nuo publikos faktą, 
kad Barnum & Bailey cirkas, 
kuris dabar veikia Madison 
Square G arde ne, nesusitaria 
su unija ir unija prašo cirko 
nelankyti.

Time Life raštininkė - ste- 
nografistė, 23 metų amžiaus 
Betty E. Harden atėjo į Kac- 
kensack ligoninę, įėjo į prau- 
symosi kambarį ir nusišovė su 
savimi atsineštu, medžiokliniu 
.šautuvu (kurį ji atsinešė atsar
giai suvyniojusi į popierius). 
Prie jos buvo rastas raštelis, 
raginantis artimuosius nesi
varginti ieškant jos saužudys- 
tės priežasties.

' " • ” ”
Thaddeus Goscickio bute, 

26 Jewel St., Brooklyne, prasi
dėjusiame gaisre sudegė 3 
savaičių kūdikis. Kūdikio se
nutė, vienintelis suaugęs tuo 
laiku bute, sirgo ir buvo per
daug silpna, kad gelbėti vai
ką.

Josephine Temsen, kuri tik 
pusmetis atgal ištekėjo už 
sdvo vyro Benjamino, skun
dėsi teisme, kad jis jau per
daug skupus: jis iš jos reika
lavo, kad ji jam mokėtų ren- 
dos už savo kambarį jų ben
drame bute. Ji dabar nori di- 
vorso... .

Negras teisėjas įrodė, kad 
jo sekretorė atsakominga

Kaip yra žinoma, negras 
teisėjas Carson DeWitt Baker 
kaltinamas, kad jis gavo daug 
trafiko tikietų už taisyklių 
laužymą, bet atsisakė juos 
grąžinti teisman ir užmokėti. 
Spauda apie tai praeitą mė
nesį labai plačiai rašė.

Buvo aišku-, kad prie to tei
sėjo taip kabinamasi, kadan
gi jis negras, kad, jeigu jis 
būtų; buvęs baltas, tai daly
kas būtų buvęs užtylėtas. Da
bar teisėjas Baker įrodė teis
me, kad ne jis, o jo sekreto
rė atsakominga. Jinai pati 
pasakojo teisme, kad tuos ti- 
kietus ji užkišo, manydama, 
kad jie nereikšmingi. Ji, ma
tyti, manė, kad kaip teisėjui, 
Bakeriui nėra reikalo juos ap
mokėti.

PRANEŠIMAI
DfcMESIO!

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

Net Hearsto laikraštis 
pasmerkė užpuolimą

Hearstinio laikraščio “Jour
nal-American” kolumnistas 
George Sokolsky, kuris pa
prastai diena iš dienos varo 
anti - komunistinį kiršinimą, 
pasisakė prieš iždo agentų 
užpuolimą ant “Daily Worke
r’io”. Sokolsky savo kolum- 
noje šiuo klausimu tarp kit
ko sakė:

“Konstitucija yra svarbes
nė, negu $2,500”. Jis sakė, 
kad užpuolimas buvo nekons- 
titucinis, nereikalingas ir 
kenksmingas Amerikos pres- 
tyžui užsienyje. Iždo depart- 
mento agentai, sakė Sokols
ky, pražengė savo teisę ir su
laužė konstitucijos pirmą pa- 

| taisymą.
Iždo agentai užpuolė ir 

užėmė darbininkiško laikraš
čio raštines, teigdami, kad 
tai yra būdas “neleisti “Dai
ly Worker’io” personalui pa
bėgti su savo nuosavybe. Bet 
to laikraščio vedamajame 
straipsnyje teisingai buvo 
klausta:
“Ar iždo department© agen

tai tikrai manė, kad mes pa
bėgsime su savo keliais senais 
rašomais stalais ir apdaužy
tomis rašomosiomis mašinėlė
mis?”

Unija veda derybas su 
Republic Aviation Co.

Mašinistų unijos lokalas 19- 
87 pradėjo derybas su Long 
Islando Republic Aviation fir
ma, kurios fabrike streikuoja 
apie 12,000 darbininkų. Strei
kas prasidėjo vasario 19 ir 
tęsiasi iki šios dienos. Derybos, 
betgi, prasidėjo tik praeitą sa
vaitę.

Derybose dalyvauja ir fe
deralinės valdžios tarpininkas. 
Jis sako, kad derybos yra 
“mandagios, malonios ir drau
giškoje' atmosferoje”. Bet uni
jos vadas Justin Ostro laikosi 
bent kiek kitokios nuomonės. 
Jis sakė, kad “gal kas nors 
išeis, bet kol kas mes dar ne
matome pamato vilčiai”.

Kuomet Republic streikas 
prasidėjo apie du mėnesiai at
gal, kompanijos agentai ir po
licija puolė masinį pikietą ir 
nemažai darbininkų sužeidė 
bei sumušė. Paskui masinis pi- 
kietas buvo visai uždraustas. 
Reguliariškas pikletas tęsėsi 
per visą laiką.

Grace (busimoji Gracia) 
pagaliau išplaukė, kad 
ištekėti už Rainierio. . .

Trečiadienį laivu USS Con
stitution Europon išplaukė fil
mų aktorė Grace Kelly. Ji 
vyks į Monako, kur ištekės 
už princo Rainierio. Ji pati 
taps “Jos Ramioji Didenybė 
Princesė Gracia”.

Grace su savimi išsivežė: 
apie 80 palydovų, įskaitant 
tėvus, brolius, seseris ir kitus 
šeimos narius; kelius šuniu
kus; kelias dešimtis didelių 
čemodanų sui drabužiais.

3 jaunuoliai išgelbėti, 
bet vienas paskendo

Keturi jaunuoliai plaukinė
je jų pačių padirbtu1 menka
verčiu laiveliu Somerville ba
seine, Queense. Laivelis apsi
vertė ir jie; visi pradėjo skęsti. 
Laimei, netoli radosi Howard 
Lavelle, buvęs čempijonas’ 
plaukikas. Jam pasisekė tris 
išgelbėti, bet ketvirtasis, 13 
metų Edward McCarthy, pa
skendo.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.

GAUKIT LAISVO SKAITYTO JĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Minus
VINCUI PAUKŠČIUI

Reiškiame didžiausią užuojautą Vinco gyvenimo 
draugei Anastazijai ir visai likusiai jo šeimai.

MOTIEJUS KLIMAS 
ir

Krnpskh[. šeima—
JUOZAS

EMILIJA
WAKDA

Eairl.azun, N. J

Jūrininkai balsuoja; opozicija duoda 
pipiru NMU vadui Curranui

National Maritime Union 
lokalai pradėjo balsuoti už 
unijos viršininkus. M. Hedley 
Stone, kuris kandidatuoja į 
sekretorius - iždininkus, va
dovauja opozicijai, kuri varo 
smarkią kampaniją prieš uni
jos vadą Joseph Curraną.

Curranas, kuris kadaise bu
vo pažangietis, dabar valdo 
NMU su geležine ranka ir 
bando neprileisti jokio prieš
taravimo. Kiekvienas veiklus 
unijistas, kuris drįsta pasisa
kyti prieš Curraną, stato sa

Biskis apie “Grigutį” 
ir jo vaidintojus

Kaip jau yra žinoma, kad 
mūsų šaunusis Aido Choras 
mokinasi operetę “Grigutį”.- 
Ir reikia pasakyti, kad jo mo
kytojai ir aktoriai deda visas 
savo pastangas, kad pastatyti 
“Grigutį” scenon taip, kaip 
reikia. Ir atrodo iš jų repeti
cijų, kad jie taip ir padarys, 
nes visi gana «geral lankosi ir 
mokinasi. , . ■

Veikalas “Grigutis” yra pa
imtas iš ukrainų kaimiečių gy
venimo, bet tinka ir lietu
viams. Ir yra 5-kių veiksmų 
dramatiška operetė. Jos vai
dinimas užima netoli 3 valan
dų laiko. Joje yra daug viso-; 
kio meno. Tai yra: dramos, 
komedijos, dainų, šokių, vi
sokių intrigų ir taip toliau.

“Grigučio” principiniai ak
toriai yra šie: A. lešmonta, E. 
Brazauskienė, J. Grybas, J. 
Judzentas, N. Ventienė, V. 
Bunkienė, N. Buknienė, K. Ru- 
šinskienė, P. Grabauskas, V.

“Times” atspausdino laišką Ben Davis kalbėjo mitinge 
nuo “Daily Worker” vedėjo už amnestiją pol. kaliniams

Vietinis d id lapis “New 
York Times” atspausdino gan 
ilgą laišką nuo “Daily Wor
ker” ’vietinių žinių vedėjo. 
Max Gordono. Tame laiške 
darbininkiško laikraščio re
daktorius išaiškino, kaip fak- 
tinai “Daily Worker’is nenu
sikalto įstatymų mokėjimo įs
tatams, kaip iždo agentų už
puolimas buvo politiniai pa
matuotas.

Max Gordonas savo laiške 
taipgi paneigė kai kuriuos 
kaltinimus, kuriuos padarė 
pats “Times”. “Times” laiš
ką atspausdino editorialų pus
lapyje, laiškų skyriuje, gerai 
matomoje vietoje, ir nepridė
jo jokių komentarų.

Manhattan borough prezi
dentas Hulan Jack sako, kad 
sporto stadijonas dėl Giants 
komandos Manhattane bus 
pastatytas privatinių firmų ir 
jis turės vietos 110,000, asme
nų. Jis rasis virš New York 
Central -geležinkelio požemi
nių bėgių, tarp 60 ir 72 St.

Jis bus baigtas 1960-ais tne- 
tais. * ........... 1 

ve į fizinį pavojų, nes Curra- 
no mušeikos sir juom. gali 
“apsidirbti”.

Stone’o vadovaujama frak
cija dabar skleidžia uoste ir 
laivuose lapelius, kuriuose 
jie ragina jūrininkus atsikra
tyti Currano diktatūros.

Tie lapeliai sako, kad Cur
ranas nieko gero jūrininkų 
labui dabar nedaro, kad jis 
atsisako priimti bet kokią 
kritiką, kad neklauso kitų 
nuomonių, ir taip toliau.

Kazlauskas, M. Tamelicnė, A. 
Kazlauskienė, A. Aleknienė, 
Ch. Aleksynas, M. Misevičie
nė ir visas choras. Mokytojai 
gi. šie: M. Stensler, J. Juška 
ir F. Balevičius.
i “Grigutis” bus vaidinamas 
balandžio 22-ra diena New- f *■ v
ark; N. M.; balandžio 28-tą 
dieną Brockton, Mass.; gegu
žės 6-ta, -Richmond Hill, N. 
Y.; gegužės 19-tą dieną, 
Worcester, Mass.

“Grigučio” suvaidinimui rei
kalinga daug meno spėkų ir 
taipgi reikia įdėt daug darbo. 
Taigi kolonijos, kurios kvie- 
čiat “Grigučio” vaidintojus, 
pasistengkite sutraukti daug 
publikos. Nes, mat, tokį di
delį ir įspūdingą veikalą tai 
ne bile kada galima scenon 
statyt. O publika nesigailės jį 
pamačius. Taigi, dabar bus 
gera proga ir rengėjams ir 
publikai juo pasigerėti.

Aido Sekretorius

Buvęs New Yorko miesto 
tarybos narys komunistas Ben 
Davis, kuris pats neseniai iš
ėjo iš kalėjimo, planavo pa
sakyti kalbą penktadienio 
vakare mitinge' už amnestiją 
kitiems politiniems kaliniams.

Su Ben Davisu tame mitin
ge turėjo kalbėti Dr. James 
E. Jackson ir Edna Winston, 
kalinamo negrų komunistų 
vado Winstono žmona.

Davis dabar vėl aktyvus sa
vo žmonių tarpe, Harlame. 
Kai jis atstovavo Harlemo ne
grus darbininkus miesto tary
boje, jo raštinė Harleme vi
suomet būdavo pilna žmonių, 
kurie ateidavo pas jį su viso
kiausiais reikalais. Dabar, 
nors jis ne1 tarybos narys, šim
tai harlemiečių vis dar ateina 
pas savo “Ben”, kaip jis ten 
žinomas, pasitarti, pasikal
bėti. ,

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Laikraštis atsisakė 
atšaukti savo melus

Vietinis Hearsto dienraštis 
įdėjo straipsnį apie' “Daily 
Worker’io” sporto redaktorių 
Lester Rodney, kuris neseniai 
gavo pasportą ir išvyko Itali
jon stebėti žiemos sporto 
olimpiadą. Hearsto laikraštis 
sakė, kad Rodney “apgavo” 
valstybės departmentą, nes iš
vyko kaip sporto reporteris, o 
daugiausia rašė politiniais 
klausimais, “puldamas Ameri
ką”.

Rodney parašė laišką Hears
to laikraščiui, prašydamas, 
kad tas laiškas būtu įdėtas. 
Ten jis aiškina, kad —

1. Jis rašė daugiausia spor
to klausimais;

2. Jeigu jis rašė ir politi
niais klausimais, jis turėjo 
teisę tai daryti, nes pasporte 
niekur nepažymėta, kokiais 
klausimais korespondentas tu
ri rašyti;

3. Jis nepuolė Amerikos.
Rodney laukė kelias savai

tes, telefoniškai bandė suži
noti, kodėl jo laiškas ne
spausdinamas, ir kai pagaliau 
įsitikino, kad jie jo nespaus
dins, jis' jį paskelbė pačiame 
“Daily Workeryje”. Jis vadi
no hearstinį laikraštį melagin
gu ir apgavikišku.

Macys ir unija visą 
savaitę vedė derybas

Praeitos savaitės pradžioje 
tūkstančiai didžiosios depart
ment krautuvės Macy’s dar
bininkų masiniuose mitinguo
se nutarė streikuoti. Bet strei
kas dar nebuvo pradėtas, nes 
norėta duoti kompanijai pro
gą patenkinti unijos reikala
vimus.

Per visą savaitę buvo tęsia
mos derybos. Savaitės pabai
goje, penktadienį, dar vis ne
buvo susitarta.

Unija reikalauja 35 valan
dų darbo savaitės. Ji sako, 
kad darbas krautuvėse; kur 
pardavėjas turi ištisą dieną 
stovėti, yra sunkus, kad dar
bo valandų skaičius turėtų bū
ti sumažintas. Unija .taipgi 
reikalauja nemenko algos pa
kėlimo, nors dar nepaskelbė, 
kiek. Ji taipgi reikalauja pa
gerintų darbo sąlygų.

Savaitės pradžioje, kuomet 
darbininkai laikė savo masi
nius mitingus, visos Macy’s 
krautuvės buvo aptarnautos 
tik vedėjų, prižiūrėtojų ir 
direktorių. Tie prakaitavo, 
sunkiai dirbo, o kai darbinin
kai sugrįžo iš mitingų, susirū
pinę jų klausinėjo: “Ką nuta
rėte? Ką nutarėte?”

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. vakare, 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

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Teatruose
Radio City Music Hall da- 

liar rodomasis Warneriu fil
mas “Serenade” yra muzika- 
1 iškas, koncertinis romansas, 
•lame vyriausią rolę vaidina- 
dainuoja (ir dar kaip) operi
nis dainininkas aktorius Ma
rio Lanza. Kas mėgsta gero 
tenoro .dainas, tam čia ran
dasi visuotinas pasitenkini
mas.

Nors visas veikalas daugiau
sia jo, Lanzos, tačiau yra įdo
mi romanso intriga, kurią in
tensyviai išlaiko žymi žvaigž
dė aktorė Joan Fontaine, taip
gi pagalbinėse rolėse gražuo
lė brunetė aktorė Sarita Mon
tiel ir Vincent Price.

Turinio sutrauka tokia: 
Jaunas našlaitis (Lanza) dir
ba vynuogynų farmoje, bet 
jo darbo draugai žiūri į jį 
kaip į busimąjį Caruso. Kai 
kas dėl jo stengiasi. Jis gau
na audiciją ir pirmą darbą po
niškoje karčiamoje. Pirmu 
žvilgsniu į jį graži blondinė 
turtuolė “meno patrone” 
(Fontaine) paima jį savo glo
bom Ta globa padeda jam 
pakilti iki operos, bet jau' įė
jusi operon sugniuždo, kuo
met jis, karštai įsimylėjęs pir
mąją jauna meile, patiria, jog 
jinai jau “globoja” kitus.

Nusivylusį, , susirgusį, jį su
grąžina į viltį ir dainą jauna 
meksikietė (Montiel) iš ku
rios, tačiau1, pirmoji sirena 
ryžtasi jau paskilbusį aktorių 
atsiimti. Tame randasi jaudi
nančių, draminių) momentų.

• • • • •
Walt Disney muzikališkas 

filmas “Song of the South”, 
jau gan senas, dabar vėl ro
domas, šiuo kartu ,RKO tea
truose visame mieste. Kuomet 
tas filmas pirmu kartu buvo 
rodytas, pažangi spauda sa
kė, kad tai malonus muzika
liškas filmas, bet turintis ne
mažai rasistinio, anti-negriš- 
ko, prieskonio.

Symphony of the Air 
paskutinis koncertas šį se
zoną įvyks balandžio 18-ą, 
Carnegie Hall. Su orkestru 
dalyvaus smuiko solistas 
Isaac Stern. Jis grieš pi?’- 
mu kartu statomą jauno 
kompozitoriaus, orkestrų 
vado ir muzikanto Leonard 
Bernsteino Serenadą smui
kui su orkestru. Taipgi bus 
Bach ir Brahms kūriniai.

Patsai Bernstein išpildys 
piano solo ir sykiu diriguos 
orkestrui. Pradžia 8:45. 
Įžanga nuo dolerio ir 75 c. 
iki 6 doleriu.

Prailgino filmo rodymą

“Paris” teatras prailgino 
tarybinio filmo “Romeo and 
Juliet” rodymą kitai savaitei. 
Tas filmas turi didelio pasise
kimo. “Paris” teatras randasi 
5th Avė. ir 28 St. kampe, 
prie Central parko.

Viena vadovaujančių Jugosla
vų tautinio liaudies baleto šo
kėjų. Jinai pasipuošusi vienu 
tų nuostabiai auksu išsiuvinė
tų tautinių kostiumų, kurie 
yra dalimi meniškai turtingų 
makedoniečių šokių, muzikos. 
Pasikilbusioji Taner grupė 
(taip juos vadina Jugoslavijo
je) pirmu . kartu Amerikoje 
koncertuos balandžio 11 ir 12, 
Brooklyno Academy of Music.

4 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad.- Bal. (April) '10, .1956

NEW YORK
HELP WANTED MALE

MILLING HAND—1st Cl.ASS
Turi mokėti pats nusistatyti. Taip
gi 1st; Class Tool Maker ant Jigs 
ir Fixtures. Kreipkitės 133-03 35th \ 
Ave., Flushing, L. I.

Arba šaukite: FL. 9-5580
(66-691

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

FRANK VENT SERVICE M G R.
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 larp 
9 ir 10 A. M. EV. 5- 5815. 

YALE-WARNER CORP.
2608 Atlantic Ave., Brooklyn 

Te|. EV. 5-5815
(66-69)

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

Tel. E V. 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 HUI
Gerai įsisteigęs biznis. Groseriai, 
alus, frozen foods. Visi rakandai 
nauji. Gera sekcija. Nupigintai grei
tam pardavimui. Parduoda cash. 
Su visukuom $3,900. Tel. VI. 9-8840

(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)

REAL ESTATE

CAMBRIA, L. I. $18,600. 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; t 
viskas gerai ištaisyta. Patogu j 
krautuves. Neša $53.00 j mėnesį 
ED. 4-5444. Ed. 8-0486.

(68-70)

Medus Sveikatai t
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

MATTHEW A.1:
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BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberh
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