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KRISLAI
Susirūpinkime 1 
Prezidentas ir farmeriai.
Krikščionybės sutemos.
Lenkiški kumpiai.
Perdaug pakeitimą.
Žmonės pabunda.

Rašo A. Bimba

suvažiavimas. Suva- 
gegužės 6 d.
brooklyniečiai 
Verta susirū- 

kad pasiųstu-

Jau visai nebetoli Chicagos 
lietuvių dienraščio Vilnies šė
rių inkų 
žiavimas Įvyks

Kaip ir kuo 
pasirodysime ? 
pinti. Reikia,
me čikagiečiams pluoštą smar
kių pasveikinimų.

Su pasveikinimais eina fi
nansinė parama. O kad Vil
niai finansinė parama reika
linga, tai kiekvienam aišku.

I*reziden,tas Eisenho wen’s 
teisinasi ir ginasi. Jis esąs ge
riausias ir ištikimiausias far
mer i u draugas.

Bet kitaip, kaip matyt, dū
moja farmeriai. Iš visu šalies 
kampų plaukia žinios, jog 
farmeriai labai pasipiktinę ve- 
tavimu farmerią biliaus, kurį 
Kongresas buvo priėmęs.

Amerikos farmeriai gyvena 
labai sunkius laikus. Jie lau
kė ir tikėjosi iš federalinės 
valdžios geros paspirties. Da
bar, kaip atrodo, jiems nieko 
neteks.

Kaip tikrai šis prezidento 
vetavimas atsilieps politiniai, 
pamatysime tiktai sulaukę ru
dens, kai ateis rinkimai.

Marijonų Draugas skun
džiasi : “Krikščionių gyvenime 
dažnai galime pastebėti vieną 
dvasios nuotaiką, kuri kartais 
atrodo, kaip pastangos išsi
laisvinti iš krikščionybės...“

Ne tik taip atrodo, bet taip 
tikrai yra. žmonių pastangos 
išsilaisvinti iš religinių prieta
rų virte verda visur. Gerai, 
kad tos tiesos nebegali pa
neigti nė klerikalų dienraštis.

Mokslas ir gyvenimo tikro
ve laužo sienas ne tik krikš
čionybės, bet visų religijų. 
Tai neišvengiama.

Skaitau tokią naujieną : Pra
džioje šių metų iš Lenkijos 
Amerikon

• svarų

šiu metu
pribuvo 2,600,000 

kumpių.
kumpiai labai “pavo- 
net dviemis atvejais: 
jie yra lenkiški, kita 

yra komunistiški. Su
prantama ir aišku, šaukia ku
nigų Draugas, kad su tais 
kumpiais lietuviams nepake
liui.

Bet lietuvis nebūtų lietuviu, 
"Jeigu jis bijotų kumpių. Nie

ko negelbsti, kaip pasirodo, 
nė kunigų įspėjimai. Draugas 
sako, kad “pardavėjų ir pir
kėjų tarpe yra nemažai ir lie
tuvių“.

“Lietuvos vaduotojams“ 
naujas galvosūkis: kaip čia 
savo pasekėjus sulaikyti nuo 
komunizmu apkrėstų lenkiškų 
kumpių!

jingF 
viena 
—jie

Komunistinio judėjimo pa
saulyje turime dar vieną stai
gų pakeitimą.

y. Kominformas 
informacijos 

f sumetimais 
dar ne visai

Socialistai

Jau paleistas 
(Komunistinės 

biuras). Kokiais 
tas padaryta, 

aišku.
turi savo inter-

Stevensonas sako
Apie Eisenhowerio sveikatą 
negalima bus pilnai tylėti

Philadelphia. — Republi- 
konai norėtų, kad Eisen
howerio sveikata netaptų 
priešrinkiminių diskusijų 
objektu, bet taip negali 
būti, sakė Adlai Stevenso
nas. Stevensonas dabar 
vėl yra vadovaujantis de
mokratų kandidatas, nors 

. kelios savaitės atgal, ypa- 
1 tingai po Minnesotos rin
kimu, atrodė, kad Kefau- 
veris užima jo vietą.

Stevensonas sakė, kad 
gal nemalonu kalbėti apie 
vieno asmens sveikatą, bet 
čia ne asmeniškas reika
las, o visos šalies gerovės. 
Jis sakė, kad jau darosi, 
aišku, jog prezidentas, jei-

$15,000 Fondas
Išlaikymui Laisves Dienraščiu

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Aldo Icard i , 
išteisintas

Kairas. — 24 valandos po

Kipro nacionalistai nukovė 
tris britų kolaboratorius

Nicosia. — Kipriečiai na
cionalistai graikai 
tris savo tautiečius, 
kolaboravo 
okupantais, 
paskelbė,
kvislingas gali susilaukti 
tokio galo.
sus graikus Kipre, kurie 
randasi britų tarnyboje, iš 
jos pasitraukti.

Daugelis kiprieČių-graikų

nukovė 
kurie 

su britiškais 
Nacionalistai 

kad kiekvienas

Jie ragina vi-

ei joje jau beveik neliko 
graikų: vienus nukovė na
cionalistai, kiti pasitraukė, 
o dar kitus patys britai at
leido iš pareigų, jais nepa
sitikėdami.

Britai vis labiau privers
ti naudoti civiliniais ir po
licijos tarnautojais Kipre 
turkus . Turkai sudaro vie
ną penktadalį Kipro šven
toji!—graiku ten yra 400,- 
000, turkų 100,000.

New Yorkas. — Vietinis 
^Times’’ sakosi turįs in
formacijų iš Belgrado, kad 
Chruščiovas ir Bulganinas 
dar savo apsilankymo Ju
goslavijoje metu infor
mavo Tito apie ateinan
čia Stalino kritika, t v

nacionalą. Kodėl komunistai 
turėtą apsieiti be savo inter
nacionalo?

Kominformas buvo grynai 
europietiška organizacija. Tie, 
kurie jį 1947 metais suorgani
zavo ir dabar likvidavo, vei
kiausia geriau žino, ką jie 
daro, ko jie siekia.

ką pamatė bei

nė 
jis 
su-

Kolumnistas Joseph Alsof 
nusidavė net į Egipto sostinę 
Cairo. Jis rašo, kad net 
kojų susišildyti nespėjęs, 
jau daug 
rado.

Jis jau pamatęs visur pasi
ni oj imą 
praeitį ir ją sudeginti, ir pra
dėti sukūrimą naujos rūšies 
arabų tautos”.

Labai geras ir sveikas reiš-

sušluoti į kampą

. gu būtu išrinktas, būtu I V 7 4,
| didele dalimi prezidentas 
tik iš vardo, kaip jis jau 
yra dabar, kuomet palie
ka didžiausią dalį savo 
darbų ir nutarimų patarė
jams ir asistentams.

Taigi, sakė Stevensonas, ; 
apie Eisenhowerio sveika
tą nebus galima tylėti.

Kefauveris dabar ran
dasi Californijoje, kur jis 
dalyvauja priešrinkiminė
je kampanijoje. Californi- j 
joje artinasi pirminiai Į 
rinkimai. Priešingai Ste- 
vensonui, Kefauveris sa
ko, kad jis apie Eisenhow
erio sveikata nekalbės, c

Amerika jau oficialiai su 
viena koja Bagdado pakte

Teheranas. — Amerika, 
kuri užu kulisu faktinai or
ganizavo visą Bagdado 
paktą (Artimųjų Rytų 
“NATO,” kuri žinoma kaip 
METO), iki šiol vis neno
rėjo oficiališkai paktan sto
ti. Bet dabar Amerikos 
stebėtojų delegacija prane
šė, kad Amerika įstos bent 
i viena METO dali, i eko- 
nominį komitetą. Irako at
stovas METO konferencijo
je sakė:

“Amerikos įstojimas eko
nominiu komitetan yra kaip 
savininko paskelbimas, kad 
jis stoja jo vadovaujamon 
bendrovėm Juk visi METO 
finansai ateina iš Ameri
kos ...”

Vagystės, riaušės Monacoje
Monte Carlo. — Princo 

‘Rainierio ir Grace Kelly 
vedybos pasibaigė visokio
mis vagystėmis ir riaušė
mis.. Į Monaco, mat, sako 
policija, suvyko “Europos 
Vagių aristokratija — la
biausiai pagarsėję tos spe
cialybės ekspertai, kurie ži
nomi įvairių 
jai.”

> ’ Paskutinė 
vagystė buvo
turtingą Monte Carlo dak
tarą Michailovą, iš kurio 

)buto vagys išnešė $100,000 
vertės paveikslų. Riaušės 
įvyko Monte Carlo pašte, 
kur filatelistai (pašto žen
klų rinkėjai) sukėlė tarpu
savyje kruvinas muštynes.

šalių polici-

ir didžiausia 
pravesta pas

Portsmouth, Britanija. — 
Kuomet Bulganinas ir 
Chruščiovas laivu įplaukė į 
šį uostą, netolimoje kalvoje 
rusai pabėgėliai sušilę dar
bavosi, bandydami paleisti 
didelį balioną su anti-sovie- 
tiniais keiksmais. Bet jiems 
nesisekė, mašinerija nevei
kė.

Labai geras ir sveikas reiš- Madiidas. Lengvas že- 
kinys. Arabai laisvinusi iš at-' ™ės drebėjimas jvyko 
silikimo ir kyla naujam gyve-, Granados srityje. Užmuš- 
nimui! Niekas jąt nebesulai-> ta 4 žmonės, 
kys. .. I žeista.

keliolika su-

Neperseniai Laisvės Administracija išsiuntinėjo 
blankas kolonijų draugams rinkti aukų sukėlimui $15,- 
000 1956 m. Ir pirmutinis, kuris tuoj įžengė į darbą ir 
surinko gerą sumą pinigų, tai K. Čiurlis, iš Elizabeth, 
N. J. Jis prisiuntė blanką ir $142 pinigais. Prisiuntė 
ir į $25 Prietelių Klubą narių. Prašome pasiskaityti.

$25 PRIETELIŲ KLUBAS
Karol Pociūnas, Elizabeth, N. J..........
A. Zavišius, Jersey City, N. J. .....
A. Matulis, Elizabeth, N. J.................
K. Čiurlis, Elizabeth, N. J..........
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla..........

Į $15,000 Vajaus Fondą Aukų Gauta:
Nuo J. Juraičio pares, Orlando, Fla............

Laisvės rėmėjas, Elizabeth, N. J. ...
L. Tilwick, Easton, Pa......................

(Tąsa ant 3 puslapio)

Chruščiovas pasakė Edenui

25.00
25.00
25.00
25.00

15.00
10.00
10.00

to, kai naujos Egipto-Izra- 
elio paliaubos įėjo galion, 
Egiptas. įteikė Jungtinėms 
Tautoms skundą, kad iz
raeliečiai jas sulaužė, pa
siųsdami savo orlaivius 
virš Gazos srities.

Londonas. — Darbietis 
parlamento deputatas S. 
Silvermanas pareiškė, kad 
Morton Sobell turėtų bū
ti paleistas iš kalėjimo.

Pekinas. — Du karinin
kai, kurie dezertavo iš 
Formozos ir atvyko Liau
dies Kmijon, sako, kad 
Čiango kariuomenėje yra 
daug nepasitenkinimo ir 
egzistuoja pogrindinės 
anti-čianginės grupės.

Jūs turėsite išmokt 
sugyventi su mumis
Londonas. — Sovietų Ko

munistų partijos sekreto
rius Nikita Chruščiovas 
pasakė konservatyvės Bri
tanijos valdžios premje
rui Sir Anthony Edenui: 
“Jūs nemėgstate komuniz
mo, mes nemėgstame ka
pitalizmo. Bet jūs turėsite 
išmokti sugyventi su mu
mis. . .”

Chruščiovas taip išsireiš
kė kalboje, kurią jis pasa
kė iškilmingame Edeno ir 
kitų britų vadų priėmime 
tarybinėje ambasadoje. Jis 
kalbėjo atvirai, kaip jis 
visuomet pripratęs kalbė
ti. Jis sakė, kad galima 
mėgti arba nemėgti ko
munizmo, bet kiekvienas 
turi pripažinti, kad egzis
tuoja didelė galinga šalis 
— Tarybų Sąjunga. Jis

sakė, kad jis ir Bulgani
nas bei kiti delegacijos, na
riai supranta, kad jų vizi
tas turi ir priešų, bet jis 
pridėjo, kad tiki, jog vi
zitas atneš gerų vaisių.

Tuo tarpu konservaty
vus laikraštis .“Daily Ex
press” išėjd su dideliu ve
damuoju straipsniu pir
mame puslapyje, kuriame 
reikalaujama, kad Brita
nijos valdžia dėtų visas 
pastangas susitarti su So
vietais. Tą laikraštį lei
džia lordas Beaverbrookas.

Bulganinas ir Chruščio
vas padėjo vainiką prie 
britų kritusių karių pa
minklo. Penktadienį 
laikė dvi pasitarimų 
jas su britų valdžios 
riais.

Socialistų vadas Mayeris 
apie darbininkų vienybę

Paryžius. — Iš Jugosla
vijos sugrįžo vienas Pran
cūzijos Socialistų partijos 
vadų, Daniel Mayer. Maye
ris buvo žymus anti-nacinio 
pogrindžio veikėjas ir vė
liau, po išlaisvinimo, reda
gavo socialistų “Le Popu- 
laire.”

Mayeris sakė, kad jis Ju
goslavijoje susidarė nuo
monę, jog XX K. P. suva
žiavimas Maskvoje buvo di
dėlis istorinis įvykis. Jeigu 
to suvažiavimo nutarimai 
bus pravesti gyvenime, jei
gu komunistai eis ta linkme, 
kuria pradėjo eiti, tai ko
munistų - socialistų vieny
bė pasidarys galima, sakė 
jis.

Washingtonas. — Fede
ralinis distrikto teisėjas 
R. B. Keech išteisino eks- 
leitenantą Aldo Icąrdi. Jis 
buvo kaltinamas, kad kon
gresiniam komitetui jis me
lavo apie savo rolę majoro 
Holohano užmušime Ita
lijoje. Holohan ir Icardi 
kartu tarnavo karo metu 
slaptoje misijoje už nacių 
linijų ir kooperavo su par
tizanais. Kaltinimas buvo, % 
kad Icardi, komunistinių 
italų partizanų padeda
mas, užmušė Holohaną, ku
ris stojo prieš pagalbos 
davimą komunistams.

Teisėjas Keech išnešė 
sprendimą, kad kongresi
nis komitetas iš viso netu-

I rėjo teisės kamantinėti 
Icardi. Kongresinės komi
sijos, sakė teisėjas, turi 
teisę klausinėti asmenis 
dalykais, kurie kaip nors 
rišasi su įstatymų gvildeni
mu, o Icardi’o reikalas su 
tuomi nieko bendro netu
rėjo.

jie 
sesi-
na-

Bohlen informavo prezidentą 
apie Įvykius Tar. Sąjungoje

Washingtonas. — JAV 
ambasadorius Tarybų Są
jungoje Bohlenas penkta
dienio rytą lankėsi Bal
tajame name, kur ilgai 
kalbėjosi su prezidentu Ei- 
senhoweriu. Pasikalbėjime 
dalyvavo ir sekretorius 
Dulles.

.Bohlenas informavo pre
zidentą apie viską, kiek 
jis žino iš paskutinių į- 
vykių Tarybų Sąjungoje. 
Taipgi buvo tartasi, kaip 
manoma, apie ateities san
tykius su TSRS. Bohlenas 
greitu laiku grįžta Mask
von.

Ramybe viešpatausianti Egipto ir 
Izraelio 165-ip mylių pasienyje
Jeruzalė. — Abi pusės, 

Egiptas ir Izraelis, sudėjo 
pažadus Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui, kad ka
rinės paliaubos bus griež
tai pravedamos, tai yra, 
kad bus bandyta išvengti 
bet kokių susirėmimų 165 
mylių ilgio Egipto-Izraelio 
pasienyje.

Egiptiečiai pažadėjo, 
kad jie nesiūs savo karių 
Izraeliu ir taipgi nesiųs 
taip vadinamų fedajinių 
(pasiaukojėlių)) kurie su
sidaro iš palestiniečių a- 
rabų tremtinių, kurie gy
vena Egipto teritorijoje.

Izraeliečiai pažadėjo ne- 
pravesti keršto arba “bau
dimo’/ misijų, kaip jie jas 
vadina.

Susitarimas, sakoma^ 
buvo nemenkas nusileidi
mas iš Izraelio premjero 
Ben-Guriono pusės. Ben- 
Gurionas pradžioje buvo

nusistatęs, kad jis nenori 
jokio susitarimo, nebent Į karalienei, 
tai būtų pilnas susitari
mas dėl taikos. Jis norėtų, 
kad Egiptas ir kiti arabiški 
kraštai pripažintų Izrae
lį, nutrauktų Jblokadą-boi- 
kotą ir leistų Izraelio lai
vams praplaukti pro Su- 
ezo kanalą.

Bet dabar Ben-Gurionas 
sutiko laikytis paliaubų ir 
be tų garantijų.

J. T. sekretorius Dag 
Hammarskjoldas skaito sa
vo misiją pilnai pasiseku
sia.

2 kazoką žirgai karalienei
Londonas. — Mažas ta

rybinis laivas atvežė Bul- 
ganino-Chruščiovo dovaną 
karalienei Elizabietai. Ta 
dovana yra du puikūs
juodbėriai žirgai. Su jais Margaret Truman išteka— 
atvyko du kazokai prižiū- ranuai ir be sensacingumo 
rėtojai ir veterinaras gy
dytojas. Jie dabar randasi 
specialiai prirengtame 
tvarte netoli Londono ir 
laukia, iki bus pristatyti

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta, tarybiniai vadai 
atsivežė ir kitą dovaną: 
jauną meškiuką vardu Ni- j 
ki. Jis skirtas, kaip mano- ’ 
ma, karalienės sūneliui 
Charles..

Independence, Mo. — Šį 
šeštadienį Harry Trumano 
duktė Margaret išteka už 
žurnalisto Clifton Daniel, 
buvusio “Times” korespon
dento Maskvoje. Vedybos 
bus ramios, be sensacijų, 
visai ne tokios, kokios aną 
dieną įvyko Monacojel 

| Margaret taipgi paskelbė, 
kad ji po vedybų tęs savo 
karjerą kaip dainininkė 
ir televizijos programų ve-

Rio de Janeiro. — Brazi
lija planuoja statyti nau
ją sostinę krašto viduje, 
ne pajūryje. Naujoji sos
tinė vadinsis Ver Cruz. 
Rio de Janeiro liks tik 
didžiausiu miestu, bet ne 
sostine, panašiai, kaip 
Jungtinėse Valstijose yra 
New Yorkas.

Buck Hills Falls, Pa.—Iš 
Sovietų Sąjungos grįžęs 
protestantas pastorius Dr. 
Eugene Blake štai ką pa
sakė apie Tarybų Sąjungos 
bažnyčias:

“Rusijos bažnyčios yra 
mūsų sąjungininkės kovoje 
prieš materializmą, bet tuo 
pačiu laiku jos yra lojaliŠ- 
kos savo krašto valdžiai.”

Aleksandria. — Egiptan 
jau atsiųsta 19 karinių 
torpedo laivelių iš Čeko
slovakijos. Tokie laiveliai 
naudojami pakraščio sar
gybai.

Jakarta. — Indonezijos 
premjeras Sastroamidjojo 
išreiškė savo pasitenkinimą 
tarybiniu siūlymų duoti 
Indonezijai ekonominės 
pagalbos.

Bostonas. — šeštadienį 
turėjo prasidėti Boston & 
Albany geležink e 1 i e č i ų 
streikas, bet valdžios tarpi
ninkavimo taryba įsakė 30, 
dienų “atšalimo periodą.”

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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TAIP JAU NEBUS. KAIP BUVO
/

NEUŽILGO mes išspausdinsime Laisvėje tą Mask
vos “Pravdoje” tilpusi straipsnį, kurį komentavo viso 
pasaulio spauda—straipsnį apie asmens garbinimą, apie 
asmenybės kultą, apie J. Staliną.

Mes raginame mūsų skaitytojus atidžiai straipsnį 
perskaityti, pastudijuoti. Jis duoda įdomių žinių ir pa
mokų.

Dėl asmenybės kulto šiandien yra diskusuojama vi
same pasaulyje. Diskusuoja marksistai, komunistai ir 
nekomunistai, diskusuoja bendrai darbininkų masės.

Daugiausiai diskusuojama, aišku, socialistiniuose 
kraštuose, kur J. 'Stalino Įtaka buvo labiausiai jaučiama.

“Pravdos” straipsnis, kaip skaitytojas matys, nėra 
nukreiptas tik prieš vieną Staliną, bet jis atkreiptas 
prieš visus (ir visur) “stalinukus.”

Straipsnio vyriausias tikslas: kad daugiau nebūtų 
to, kas buvo, kad pažangieji žmones, pasimokę iš to, kas 
buvo Tarybų Sąjungoje Stalinui esant gyvam, ateityje 
būtų apdairesni ir budresni, kad jie atsimintų Markso, 
Engelso ir Lenino mokymus, sulyg kuriais asmenybės 
kultas buvo pasmerktas.

Stalinas yra kadaise suvaidinęs teigimą rolę, di
džiulę rolę. Bet ilgainiui jis. įgavęs daug įtakos žmo
nėse, pasijautė, būk jis jau esąs koks tai neklaidingasis, 
o kiti visi—Komunistų partija ir jos veikėjai—niekas. 
Jis pradėjo dėtis ant galvos aureolę po aureolės už nuo
pelnus, kuriuos atliko partija ir milijoninės žmonių 
masės!

‘‘Pravda,” reikšdama partijos ir Centro Komiteto 
mintį, sako, ateityje to neprivalo būti. Vadovybė pri
valo būti kolektyve visur ir visada.

Kitais žodžiais, dabar Tarybų Sąjunga ir visos so
cialistinės >alvs iš panagių pernagrinėja visą savo pra
eities veiklą, pernagrinėja net bylas individualų, kurie 
buvo tuo ar kitu apkaltinti; pernagrinėja kiekvieno va
dovaujančio asmens "darbus.

Kai kur jau padaryta pakaitų—na vyzdžiui Bulgari
joje Červenkovas, kuris per daug statėsi “aš,” pašalin
tas iš premjero vietos. Be abejojimo, panašių dalykų 
bus ir kitur.

»

TITO pareiškė, kad dabar turėtų būti einama prie 
to, kad apvienyti visas socialistines partijas ir grupes 
visame pasaulyje į vieną organizaciją, į vieną Internaci
onalą.

Žinoma, Tito mano, jog tuč tuojau tai padaryti ne
beįmanoma,—pirmiausia reikėtų paskyriose šalyse eiti 
prie vienybės tarp komunistų ir socialistų, o tik vėliau 
bandyti apsivienyti pasauline plotme.

Panašių balsų kils ir kitur. Jie bus galvojančių 
darbo žmonių mielai sutikti, nes kas gi nori peštynių, 
kas gi nori to savotiško “karo stovio,” koks pasirodo 
kai kuriose šalyse tarp socialistų ir komunistų!

TURBŪT NIEKAD pirmiau Amerikoje nebuvo to
kių diskusijų, kokios tarp marksistų vyksta šiandien, po 
Tar. Sąjungos Komunistų partijos 20-ojo suvažiavimo.

Daily Workerv kasdien telpa špaltos laiškų, straips
nių, kamantinėjančių klausimus, susijusius su praeitimi 
ir dabartimi.

Liečiamos klaidos, atliktos pačių amerikiečių mark
sistų. Keliami įvairiausi klausimai, mušamas amerikie
čių komunistų apsileidimas tame, kad jie, matydami kai 
kurias klaidas socialistiniuose kraštuose, su jomis ne
sutikdami, viešai tylėjo, nieko netarė.

Čia pat, Amerikoje, sako kai kurie, komunistai da
re didžiulių klaidų, bet užuot jas iškėlus viešumon ir 
pasmerkus, buvo bandyta nuglostyti, užtylėti.

Kai kurie kritikuoja Amerikos komunistų partijos 
vadovus dėl to, kad net ir dabar, akiregyje viso to, ką 
iškėlė TSKP 20 suvažiavimas, yra labai “atsargūs.”

Tuo klausimu Daily Workerio redakcija pateikė ke
letą redakcinių straipsnių, kuriuose labai aštriai klau
simas statomas, reikalaujant, 'kad ateityje nebūtų to. 
kas buvo.

Mums atrodo, kad visa tai padės marksistiniam ju
dėjimui Amerikoje atsistoti i platesni kelią, išsinerti iš. 
sektantizmo lukšto ir patapti, didžiuliu, galingu.

Pakruojo ir Radviliškio 
socialistinis lenktyniavimas

PAKRUOJIS. Rajono kolū- 
-kiečiai lenktyniauja su Radvi
liškio žemdirbiais, šiomis die
nomis i vykusiam d žemės ūkio 
pirmūną pasitarime buvo su
vesti šio lenktyniavimo rezui-

i tatai. Paaiškėjo, kad praei
tais metais daugumoje žemes 
ūkio gapiybos šakų goresnius 
rodiklius pasiekė pakrojiečiai.

Abiejų rajonu valstiečiai 
socialistinj lenktyniavimą nu
tarė tęsti ir toliau.

G. .Šliažas

2 pusi. Laisvė (Liberty). §eštad. Bal. (April) 21, 1956

ALDLD REIKALAI
I Ar jau pasiruošę 
l suvažiavimui? I

Lietuvių Literatūros Drau- 
[ gijos Kanados kuopų atstovų 
'suvažiavimas šaukiamas ba- 
! landžio 2S-29 dienomis, To
ronte. galima sakyti jau čia 
pat. Visos LLD kuopos Kana
doje jau turėtų būti pasiruo
šę suvažiavimui, bet jei kuri 

| kuopa dėl kokių nors priežas- 
j čių būtų dar nepasiruošus, tai 
turite paskubėti. Svarbiausia, 
tai kad kiekviena kuopa pri

siųstą kuo skaitlingesnę dele- 
j gaciją. ypatingai skaitlinges- 
nės ir arčiau Toronto esančios

i kuopos. Labai svarbu, kad de- 
jlegacijos prieš išvykstant į su- 
Į važiavimą turėtų diskusijas su 
I visais savų kuopų nariais ir 
| kad kuo daugiau sumanymų, 
i pasiūlymų bei patarimų at- 
! vežtų i suvažiavimą dėl LLD 
■ stiprinimo Kanadoje.

Kuopos, kurios dėl vienokių 
Į ar kitokių priežasčių neturės 
j galimybių atsiųsti delegatus)
Lsuvažiavimą, turi pasirūpinti 
I prisiųsti raštu savo pasiūly- 
1 mus, sumanymus i)' pasveiki- 
j nimus suvažiavimui.

šiuo kartu galime pranešti,
kad jau turime pranešimus iš 
Winnipego, Montrealo. \Vind- 
soro, Hamiltono ir Toronto

kuopų, kad jos išrinkę į su
važiavimą virš dvidešimts de
legatų. Draugijos Centro Ko
mitetas irgi atsiunčia stiprią 
delegaciją.
Nauja knyga

LLD Centras praneša, kad 
veikiausiai dar šią ateinančią 
vasarą mūsų draugijos nariai 
gausime naują knygą. Ją ra
šo LLD kūrėjas, žymus rašy
tojas ir visuomenininkas L. 
Prūseika. Jis pasižadėjęs ap
rašyti, įamžinti, savo atsimini
mus iš pergyvenimų, veiklos 
ir persekiojimų dar caro lai
kais ir vėlesnių laikų jo visuo
meninės veiklos Dėdės Šamo 
žemėje. L. Prūseika visuomet 
Įdomiai rašo, tad netenka 
abejoti, kad ir jo atsiminimai 
bus turiningi ii’ įdomūs.
Narinės duoklės

Malonu pranešti, kad Wind
sor!) LLD kuopos visi nariai 
pilnai pasimokėjo savo nari
nes duokles už šiuos metus. 
Po gražų kieki duoklių gauta 
iš Montrealo ir Toronto kuo
pų. šia proga prašome visų 
kuopų valdybas pasirūpinti, 
kad neatsilikus su duoklių ap
simokėjimu už šiuos metus.

LLD K. V. Komitetas,
P. O. Sta. C, Box 1007, 

Toronto 3, Ont.

“Auksinis žirgas” [.atvijęs
lėliu teatre

(La is k as
Labai mėgstamas Latvijos 

i žiūrovų tarpe yra Latvi jos 
i TSR Valstybinis lėlių teatras. 
I Teatras užima erdvias, ■ ge- 
Įrai Įrengtas patalpas centri- 
įnčje Rygos dalyje. Jo reper- 
Įtuaras susideda iš apie 60 pjo- 
isii.i; jų tarpe — pasakų iųsce- 
! nizavimas, latvių ir rusų kla- 
•sikų kūriniai. Teatre rodomas 
j beveik visas Maskvos lėlių te- 
| atro repertuaras vaikams ir 
[dalis jo repertuaro suaugu- 
i sietus.
' Žiūrovų tarpe labai popu- 
I barus yra spektaklis “Auksi
nis žirgas”, pastatytas pagal 

j to pačio pavadinimo latvių li- 
j teratūros klasiko Janio Rainio 
* pjesę.

Rainis parašė savo pjesę es- 
i tų liaudies pasakos motyvais, 
i stengdamasis joje atvaizduoti 
amžinus liaudies laimės ir 
laisvės lūkesčius, šioji “pen

čių veiksmų pavasario f pasa
ka’’ parašyta vaikams. Bet 
daug kas .joje tinkama ir su_- 

| augusiems žiūrovams, kurie 
i pasakiškoje “Auksinio žirgo’’ 
[ simbolikoje gali Įžiūrėti sudė- 
i tingus santykius, vyravusius 
I senajame Pabaltijyje.

“Auksiniame žirge” mes 'iš 
karto matome žinomą herojų 
paskirstymą: vyresnieji bro-

iš Rygos)

Įkopti, ir štai — rytoj, vidų- i 
dieny, princesė turi nubusti iš 
miego. Bet pasikelti iš karsto | 
ji galės tik tuomet, jeigu atsi-i 
ras herojus, kuris Įkops i! 
Krikšto! in Į kalną ir ant rankų ! 
nuneš ją i rūmus. Jeigu tokio | 
herojaus neatsirastų, prince-į 
se turės amžinai likti stikli- i 
niame karste.

Sunkiai dūsauja Antinas, 
kuris mate miegančią prince
sę rūmuose,—nuo tos valan
dos jis ilgisi jos švelnaus vei
do.

Pas Raini Miegančioji Prin
cesė — tai ne Miegančioji Ka
ralaitė iš rusų pasakų ir ne 
Miegančioji Gražuolė iš fran- 
cūzų pasakų. Tai ledų sukaus
tytos, tarp ledų tūnojančios, 
lyg mirčiai pasmergtos Tėvy
nės Įsikūnijimas. Bet ne vie
nas tik Antinas ilgisi jos — 
“visa žemė liūdi jos”.

Baltasis Tėvas sužino, kad 
slaptoji Antino svajonė — iš
gelbėti princesę. Jis nurami
na Antiną: rytoj Saulės Sū
nus pažadins puikiąją Saulce- 
ritę ir nuneš ją prie žmonių, 
prie liaudies. į

“Kas gi, pasakyk, Įkops i 
kalną?” — sujaudintai klau
sia jaunuolis. “Tas, kas švie
sus, kaip saulė”. “Kas atneš

LITERATU RA-M ENAS'

liai B.jernas ir Lipstas šykštuo
liai ir grobuonys, o jaunesny
sis — svajingas Antinas.

Vyresnieji broliai — realis
tiškai nupiešti tipai, kuriems

I pinigai yra dievas ir fetišas.- 
|jų akivaizdoje miršta tėvas—■ 
ir jie čia pat, begėdiškai gin- 
čidamiesi, ištraukia iš čiuži
nio menkw» skatikus, kuriuos 
jis surinko per visą savo sun
kų darbo gyvenimą, paima 
net tai, kas buvo palikta jau
nesniajam. Jiems gaila duoti 
duonos kąsnį alkanam, suša
lusiam elgetai,—o kai jis iš-; 
drįsta užtarti nuskriaustąjį 
Antiną, jie išveja senį ir jau
nuolį iš namų.

Palyginti su jais Antinas— 
specialiai sukurtas kontrasti
nis Įvaizdis. Tai — geras jau
nuolis, iš visos širdies ištiki
mas šeimai, nesugebantis net 
kritiškai Įvertinti savo bešir
džių brolių elgimąsi, galįs vis
ką atiduoti pirmam sutiktam 
vargdieniui.

Baltasis Tėvas — gėrio ir 
šviesos dvasia, kuri Įgavo el
getos išvaizdą — pasakoja 
Antinui apie puotą, įvyksian
čią karaliaus rūmuose. Sep
tynerius metus ir septynias 
dienas miega užburtoji prin
cesė stikliniame karste sta
taus Krikštolinio Kalno viršū
nėje. Į kurį niekas negali

ją ant žemes?” — “Tas, kas 
galingas, kaip saulė”.—“Kas 
gali prisilyginti saulei?” — 
“Tas. kas yra pasirengęs pa
siaukoti . .. pasirengęs atiduo
ti savo gyvybę”.

Jaunuolis nusiminęs: jis 
mano, kad nesugebės pasiau
koti.

Bet jo išbandymas dar ne
baigtas. Skųsdamasis, kad 
šalta, elgeta išprašo pas An
tiną pirštines, po to šiltą ša
liką, kaftaną, batus, kepurę. 
Už visa tai jis dovanoja Anti
nui “užburtą žodį”: reikia jį 
tik ištarti, tryptelėti kojomis, 
ir atbėgs stebuklingas žirgas, 
kuris atneš varinius, sidabri
nius ai1 auksinius ginklus.

Pusiau1 nuogas Antinas už
miega prie laužo. Bet laužą, 
ir net jo anglis, nusineša vai
kai, kurie atė'jo Į mišką ža
bų ir paklydo. Antinas vos 
nesušalo, — bet ji pažadina 
Aušros dvasios.

Šios dvasios Įkvepia Anti
nui žvalumą ir drąsą, priver
čia jį ištarti užkerėtą žodį, 
pasišaukti Varini žirgą sir va
riniais ginklais; ant šio žirgo 
Antinas šoka į Krikštolinį kal
ną. Nors dar ankstyvas rytas, 
bet čia jau susirinko žmonės. 
Išsivysto platus varžybų vaiz
das. Niekam nepavyksta 
įkopti i Krikštolinį kalną.

Liaudies dailės paroda 
Alytuje

.Alytuje neseniai baigėsi rajoninė liau
dies kūrybos paroda. Erdvioje rajono 
kultūros namų salėje buvo eksponuota 
apie 400 įvairių liaudies dailės kūrinių, 
sukurtų rajono darbininkų, kolūkiečių, 
tarnautojų ir kt.

Turtingiausias parodoje — audinių 
skyrius. Eksponuojami audiniai rodo 
Dzūkijos moterų sugebėjimą kūrybiškai 
vystyti liaudies audėjų tradicijas. Au- 
dėjų-kolūkiečių: A* Tamulionienės, P. 
Migliną i tės, A. Pašiauskaitės, A. Gurs- 
kienės, namų šeimininkės J. Platukienės 
ir kitų darbuose kūrybiškai išieškomi 
nauji raštai, kompozicijos, spalvų deri
niai. Ypač tuo pasižymi J. Platukienės 
audiniai. Su šia gabia audėja parodos 
atidarymo metu teko susipažinti ir pasi
kalbėti. Kaip papasakojo Platukienė, ji 
nuo jaunų dienų pati kuria raštus, de
rina spalvas, pati audžia. Ji daug yra 
išaudusi sudėtingos kompozicijos raštų, 
lovatiesių, juostų. Dalinantis su Platu- 
kiene parodos įspūdžiais, ji pastebėjo, 
kad naujai išaustuose audiniuose matyti 
siekimas surasti naujų raštų, kompozi
cijų, spalvų derinių. Drauge ji pareiš
kė ir kai kurių kritinių pastabų: nere
tai pastebima, ir nebūdingų, svetimų 
liaudies kūrybai elementų, derinių.

Bet džiugu, kad parodoje gausu labai 
gražių, gerai .techniškai atliktų liaudies 
meno kūrinių. Juose jaučiasi kūrybiška 
pažiūra į liaudies ornamento vystymą, 
sveikas skonis, išradingumas. Tuo pasi
žymi mokytojos V. Tulabaitės, darbinin
kės F. Jelisiejevos, tarnautojos A. Beru- 
lienės, namu šeimininkės Abramavičie- 
nes darbai. Savo išradinga kompozicija, 
savo skoniu ir geru atlikimu ypač pasi
žymi K. Bunišauskienės, turinčios 70 
metų amžiaus, darbai. Jos megztose 
staltiesėse saikingai panaudoti liaudies 
ornamentikos elementai, nesijaučia per
krovimo, šablono.

Parodoje eksponuotos kelios medžio 
skulptūros bei pjaustinėjimo darbai. 
Vaikų namų auklėtinis R. Laukas eks
ponavo gražų biustą, išpiaustytą iš fa
neros. Jis patrauklus ne tik savo liau
diška ornamenti^, bet ir gražia kon
strukcija, proporcijų suradimu. Reikia* 
pažymėti “Tarybinės Dzūkijos” kolūkio 
kolūkiečio K, Baziukevičiaus medžio 
skulptūras. Jo “Čigonėlis” ir “Vandens 
nešėja”’ žavi gilia žmogaus charakteris
tika, nuotaikingumu, įdomia kompozici
ja. Iš šių skulptūrėlių matyti, kad K. 
Baziukevicius puikiai valdo medžiagą ir 
moka iš jos išgauti norimą vaizdą. Jo 
drožimas platus, drąsus.

Sudomina ir eilė gražiai techniškai 
bei meniškai atliktu šiaudais inkrustuo
tų darbų. Jie pasižymi savo išradingom 
kompozicijom, pritaikomumu įvairiems 
buitiniams ir dekoratyviams daiktams 
papuošti. Iš jų savo formomis ir spalvų 
deriniu išsiskiria P. Kelmelio darbai.

Parodoje gausu ir tapybos kūrinių. Iš 
jų matyti, kad tapytojams dar trūksta 
patyrimo, technikos, kad jie šioje dailės 
srityje žengia tik pirmuosius žingsnius. 
Bet tarp eksponuotų tapybos darbų yra 
ir vykusių paveikslų, kur jaučiasi sava
rankiškumas, noras vystyti savas temas. 
Tokie yra M. Repšio padaryti Alytaus 
peizažai, E. Baziukevičiūtės tapybiniai 
darbai.

Paroda parodė, kad rajone yra talen
tingų liaudies meno meistrų, sugebančių 
dirbti įvairiose dailės srityse. Svarbu 
yra paskaritinti šiuos žmones, padėti 
jiems kelti savo meistriškumą, sudaryti 
reikiamas darbo sąlygas. Ypač .jie sto
koja metodinės paramos, techninių žinių. 
Šią pagalbą galėtų geriausiai suteikti 
saviveikliniai dailės rateliai. Prie Aly
taus kultūros namų yra neseniai susikū
ręs dailės ratelis. Parodoje netgi buvo 
jau eksponuoti jo narių darbai — pieši
niai. Eilė parodos lankytojų, susipažinę

Nuošalyje, per stačiausi šlai
tą. kopia Į kalną raitelis ant 
varinės spalvos žirgo. Nepa
sisekimas. Krinta atgal ir 
raitelis ant sidabrinio žirgo. 
Bet štai pasirodo raitelis ant 
auksinio žirgo. Jis lyg lėkte 
įlek,ia į kalną, išima i,į karsto 
princesę ir nusileidžia su ja. 
Tai Antinas, Baltojo Tėvo 
įkvėptas, liaudies sūnus, kiu

su ratelio narių darbais, pareiškė norą 
į jį įstoti. Reikėtų, kad alytiškiai nepa- * 
sitenkintų vien paišybos rateliu, o orga
nizuotų ir kitus dailės ratelius: skulptū
ros, audėjų ir pan.

Visumoje liaudies kūrybos paroda A- 
lytuje yra turtinga ne tik savo apimti
mi, bet ir menine verte. Iš jos yra ko 
pasimokyti. Liaudies kūrybos parodose 
svarbus teisingas jų organizavimas ir 
eksponavimas. Tuo, reikia pasakyti, pa
sižymi ši Alytaus rajono liaudies kūry
bos paroda. Ji turi aiškų planą, nuosek
lumą. Įvairių rūšių eksponatai išryš^t 
kinti. Jaučiamas parodos medžiagos pa
žinimas ir jos išstudijavimas. Tai pa
dėjo suruošti gerą ekspoziciją. Geras ir 
parodos meninis apipavidalinimas. Tai 
— Alytaus rajono kraštotyros muziejaus 
darbuotojų nuopelnas.

Alytiškiai parodė gražų pavyzdį, il
sios parodos susiorganizavimas yra ver
tingas reiškinys rajono kultūriniame gy
venime. • Paroda akivaizdžiai liudija,* 
apie kylančią darbo žmonių masių kul
tūrą, apie jų dvasinių poreikių augimą. 
Reikia sveikinti Alytaus saviveiklinin
kus ir paskatinti sekti jų pavyzdžiu visų 
rajonų kultūros darbuotojus. Liaudies 
dailės parodos gali ir turi būti organi
zuojamos kiekviename rajone.

Pr. Gudi/nasf

Dideli tiražai
Skaitome š. m. kovo 29 d. Vilniaus 

“Tiesoje”:
“Amerikos lietuvių rašytojo R. Miza- 

ros knygą — romaną “ŪKANOS” (272.^ 
psl.)— leidykla išleido 15,000 egzemp-'• 
liorių tiražu. Tai ketvirtoji Lietuvoje 
išleista R. Mizaros knyga.”

Kitos R. Mizaros knygos Lietuvoje bu
vo išleistos sekamu tiražu:-

“POVILAS JURKA”—10,000 egzem
pliorių.

“MORTOS VILKIENĖS DIVORSASV
— 15,000 egz. f

“KELIAS I LAIMĘ” — 10,000 egz.
Ką tai sako? Tai sako, kad šiandien 

Lietuvos žmonės daug skaito, gausiai 
perkasi knygas. Prieš karą, buržuazijai 
valdant, Lietuvoje grožinės literatūros 
veikalai — net ir geriausių rašytojų!— 
būdavo leidžiami bendrai apie 3,000 egz- 
tiražu. Kas kita šiandien!

Prieš trejetą savaičių žurnalistas-poe- 
tas A. Liepsnoms tarp kitko rašė: Kau
ne yra keturi dideli knygynai (knygų 
parduotuvės) ir keletas mažesnių. Tri
juose didžiuosiuose knygynuose teira
vausi, ar galiu gauti “Povilą Jurką,” tai > 
atsakė: neturime, jau išpardavėme; tik 
ketvirtajame tą knygą dar gavau.

ATSIPRAŠOME
Balandžio 14 d. Laisvėje, Lit. ir Me

nas skyriuje be autoriaus parašo (pe^, 
klaidą) tilpo eilėraštis “Baladė apie Van 
Czin-liną”. Eilėraščio autorius yra An
tanas Venclova. Mes jo už tai atsipra
šome !

Pirmoji Gegužes
Broliai, sesės švęskim šiandie, 
Juk Pirmoji Gegužės!
Darbo klasei pasišventę J
Demonstruoki m po gatves.
Traukini dainą sutartinę, 
Skleiskim obalsį kovos, 
Nes ši šventė — tarptautinė 
Darbo klasės pavergtos.
Lai dirbtuvių darbas stovi,
Lai nerūksta kaminai,
Lai sau siunta kiek tik nori 
Išnaudotoiai, tranai.
Lai pamato tie skriaudikai, 
Kad mes esam ne vergai, 
Bet galingi darbininkai, 
Pasauliniai milžinai.

Jonas Juška

kius, kaip ir pati liaudis, ga
lingas ir kilnus, kaip pati 
liaudis, žemės šeimininkas ir 
Saulės Sūnus. Du kartus jis 
krito iš Krikštolinio Kalno, 
nes jo širdis nebuvo laisva 
nuo laimės troškimo, ir tik 
trečią kartą, kai jo vienin
telis noras buvo išgelbėti prin
cesę liaudies laimės vardu,— 
Auksinis žirgas, w lyg ant spar-

jnų, pakelia jį per statų Šlai
tą, ir grynos sielos pabučia
vimas pažadino iš miego dar 
viena skaisčia siela . . .

Pasakiškoje pjesėje laisvai 
gyvena ne vien Baltasis T6< 
vas ir Juodoji motina, ne view 
stebuklingi žirgai ir varnos, 
bet ir tokie vaizdai, sukurfib 
tautosakos medžiaga, kaip

(Tąsa 3-čiam pusi;
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Išlaikymui Laisvės Dienraščiu
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

Mari jona Užkurėnienė, Linden, N. J. .. 
Charles Kerą, Detroit, Mich.....................

A. Bagdonas, Pittsfield, Mass................
Andy Wise, Cleveland, Ohio ..................
Senas Eastonietis .....................................
A. Vaitekūnas ........................................
B. Rėmėja ................................. ,............
P. Vaicioniai, Cranford, N. J..................
Geo. Mack, Frankfort, N. Y....................
I). G. Jusius, Worcester, Mass.............
P. Walkins, Coal Center, Pa....................
Ūkininko Sūnus. Easton, Pa................
Brooklynietis ............................................
A. Bubelis, Port Arthur, Canada .........
A. Navickas, Haverhill, Mass.................
L. Bartkienė, Linden, N. J......................
Jadviga Bayauskas, Arlington, Mass. . . 
A. Drazdauskas, Lowell, Mass.............
Petras Kapickas, Brooklyn, N. Y. ... 
A. Balzar, Miami, Fla. ......................
John Mayer, Stoughton, Mass................
Izidorius Szinkunas, Franklin, N. J. .. 
A. Kalazevičius, Pittston, Pa.................
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., ir A

J. Kamarauskas, Girardville, Pa.................
J. Gataveckas, Carnegie, Pa........................
B. Rauba, Cleveland, Ohio ..........................
M. Urba. Easton, Pa......................................
V. Daniel, Easton, Pa......................................
K. B. Karosienė, San Leandro, Calif.........
A. Taraška, San Leandro, Calif...................
J. Murmpkas. Brooklyn, N. Y.......................
Anna Songaila, Harrison, N. J.....................

Po $1: 'J. Vaičekauskas, Binghamton, N.
Miller, Fairfield, Conn.

Iš anksčiau aukų gauta $1,600.24. Dabar įplaukė 
$317.00. Viso gauta $1,917.22. Dar reikia $13,082.76.

Didelis ačiū visiems viršminėtiems prieteliams už 
puikias dovanas dienraščiui. Laukiame daugiau gerų 
rezultatų nuo kitų rėmėjų.

Laisvės Administracija

LMS News and Views

Cleveland, Ohio

With all due modesty we 
suggest, if you live in the east, 
to go see the revival of “GRI
GUTIS”, currently being read
ied by New York’s AIDO 
CHORUS. Here is a Lithua
nian operetta with all the dra
ma and violence of the Italian 
Grand Operas.

To the Lithuanian audiences 
of 20-30 years ago, “Grigutis” 
was a great favorite. The mei

li ved on to this 
this past winter,

for 
tales 
folk.

Gražiai atžymėjo Varšuvos 
Geto sukilimą

žydų Kultūros Komitetas 
surengė gražų 13 metų sukak
ties atžymėjimą, nuo didvy
riško žydų sukilimo Varšuvos 
ghetoje su gražia dailės meno 
programa ir prakalbomis.

žydų Liaudies Choras gra
žiai sudainavo 4 dainas, 3 
berniukai ir dvi mergaitės 
dramatizavo dramukę, taipgi 
3 vyrai ir dvi moterys išstojo 
su ilgesne drama: ir jau seny
vas,- profesionališkas solistas 
gražiai sudainavo žydų kal
boje dvi solo ir paskiau porai 
dainų vadovavo visai publi
kai; publikai buvo išdalintos 
gaidos irgi žydų kalboje.

'Visa dailės programa buvo 
surišta su Varšavos gheto dra
ma, kurioje daug aršesni už 
žvėris gestapininkai suimda
mi po jiems atitinkamą skai
čių žydų veždavo į sudegini
mo vietą, priversdavo nusi
rengti ir nuogus kūnus susi
šlapinti, tuomet juos suvary
davo i nuodų dujomis pripil
dytą kambarį, kuriame per 
žmonių drėgnus kūnus nuodai 
susigerdavo ir visi išmirdavo. 
Mirusių lavonus konvejeriais 
traukdavo j geležinius degan
čius pečius. O, kada lavonai 
suspirgėdavo ir pavirsdavo į 
pelenus, su jais tręšdavo dir
vas auginimui kopūstų Vokie* 
tijos kareiviams. Sir tokia pro
cedūra vokiški jiaziai išžudė 6 
milijonus žydų tautos žmonių.

Tos žiaurios baisenybės pri
vedė likusius gheto žydus prie 
išvados, kad geriau susivieny
ti gyviems negu pelenuose ir 
prisirengus visais galimais bū
dais atkeršyti nazių budeliam, 
žydai tvirtai susiorganizavę 
skubiai dirbo savo naminę 
amuniciją, įskaitant ir “Molo
tovo šampano bombas”, ku
rios begailestingai draskė na- 
zius. Toliau šaunamų ginklų 
gavo iš lauko ir drūčiai įsi
tvirtinę Jaukė nazių užpuoli-

mo. O, kada nazių karinome- 
ghetą iš tvirto- 
bombų svaidy- 
ir bombų eks- 
ženklus visiems 

vietose,
didvyriškas 

kariuome-

pabėgo 
nuovadomis į

programos kal- 
mokslininkas ir

dar-

Davis

22

ne įsiveržė į 
vių, prasidėjo 
m as į na žiū s 
pliozijos davė
žydams būti galvose. 
Toks netikėtas 
užpuolimas naziin 
nes privedė prie panikos ir jų
daug išžudė. Sukilėliai nebe
tekę amunicijos ir pasinaudo
dami nazių suirute, 
miesto srutų 
laisvę.

Pabaigoje 
bėjo žymus
istorikas Morris U. Schappes, 
ryškiai nupiepdamas Varšuvos 
gheto dramą ir kaip dabar 
yra pilami mūsų bilijonai do
lerių atgaivinimui tų žvėriškų 
nazių gaujų panašiems 
bams.

Publikos buvo pilna 
Colonial Plaza.
Pavyzdingas buvo LLD
kuopos margučių vakaras

Margučių vakaras, kurį su
rengė LLD 22 kp., buvo pa
vyzdingas ir geras: patiekė 
skanią vakarienę, orkestrą 
grojo visokius lietuviškus šo
kius, kurie atsinešė gražiau
siai išmargintą margutį, gavo 
gražią dovaną jr kuris turėjo 
stipresnį margutį sumuštais 
margučiais prisikrovė 
n i us. Buvo prinešta 
daiktų ir daiktelių, iš
buvo galima nusipirkti ir lai
mėti. Svečių, irgi buvo daug, 
nes LLD 22-ra kuopa turi 
daug darbščių narių, kurie iš
parduoda po daug tikietų iš 
anksto. Už tai nėra dyvo, kad 
22 kuopa daug išaukoja ap
švietus labui. Kitos kuopos bei 
organizacijos privalėtų imti 
pavyzdi iš LLD 22-ros kuopos.

J. N. S.

kiše- 
į vairių 
kurių

Pittsburgh, Pa
Paskutinis pranešimas

have
Just

my short vacation in
I was delighted to 
of the operetta songs 
different occasions.

day. 
while on 
Florida, 
hear two 
at two
One afternoon, while sunning 
myself on the patio, I sat up 
to catch the strains of one fa
miliar melody, coming from in
side. My aunt (an aged lady) 
was softly singing one of the 
love songs. Later, at a party, 
one tenor in the house started 
Grigutis’ song, and soon every
body joined in

Saule leidžias, 
-4x liūdžiu sau vienas 

Nes Mariutės 
Nemačiau tris dienas.

*—* j Winter
Well, the preliminaries out I has come 

of the way, let’s get down to 
the basic facts. One of these 
is that although “Grigutis” is 
accepted as a Lithuanian oper
etta,. it is really taken from an 
Ukrainian drama by M. P. Sta- 
ricki. The very excellent trans-

to capitalize. It i.s easy 
him to start indiscreet 
among the simple village 
Pretty soon he has Mariute 
linked to a fellow called Pota
pas and Grigutis casting looks 
at the rich dowry of another 
girl, Elena.

Soon, without realizing why, 
Mariute and Grigutis begin a 
duel of cruel words, in an ef
fort to hurt the other for the 
hurt each believes the other 
perpetrated. Things come to a 
head when both men, Grigutis 
and Potapas, come to blows 
and Potapas attempts to draw 
a knife — the knife, incident- 
ly, a gift from Tamas along 
with some suggestions for its 
use. Fortunately there were 
others around and the hot
headed lovers are separated.

Tamas’ first plan has been 
thwarted, but he has other irons 
in the fire. And fire is just 
what it is! He manages
set fire to Mariute’s home and 
have the blame laid on Pota- 

i pas. Potapas is sent away to 
'_ ’ ‘ > is also 

for an explanation.
passes, and Spring 
again. Once more

to

of each 
bewild-

set up

Mariute Gf the potency 
vial and sends her off 
cred but believing.

Following the plan 
by Tamas, Mariutė meets Gri
gutis and the young folk en
joying a get-to-gether in the 
woods.. Grigutis i.s aghast at 
the obvious illness of Mariutė 
and agrees to drink to her

IS LIETUVOSPaterson, N. J.
Palaidojus Marcelę 

Bingelienę
Balandžio 11 d., 1956 m., 

mirė Marcelė Bingelienė, po 
tėvais Kinderiutė.

Marcelė Bingelienė į šią 
šalį atvyko 1903 m. Iš Lie
tuvos ji paėjo Ryliškių kai
mo, Merkinės parapijos. 
Marcelė vyko į šią šalį, kaip 
ir dauguma ateivių, su tik
slu greitai prasigyventi ir 
atgal grįšti į seną tėvynę ir 
laimingai sau gyventi.

Bet svajonė ir tikrovė 
nieko bendro neturi. Mar
celė, tų svajonių lydima, čia 
jų nerado. Gyvenimas visai 
ką kitą nulėmė. Tiesa, už 
kiek laiko ji ištekėjo už 
Vinco Bingelio ir susilaukė 
sūnaus ir dukters, bet turė
jo grumtis su visais trūku- 

| mąis ir nedatekliais, nes tu
rėjo auginti šeimyną, ir iš
mokslinti, o jos mylimas gy
venimo draugas, kaipo sun
kaus darbo žmogus, daug 
uždirbti negalėjo. Tad kol 
išaugino šeimyną, gyveno 
vargingai, bet Marcelė be- 
viltėn neįpuolė, o padėjo sa
vo draugui kaip ekonomi
niai, taip ir dvasiniai, kiek 
sveikata leido.

, Ji labai mėgo : ' 
progresyvę spaudą ir iš jos 
greitai suprato, kad geres
nis ir gražesnis gyvenimas 
pats savaimi neateina, rei
kia už jį kovoti ir už jį dirb
ti. Tad ji ir įstojo į darbi
ninkiškas organizacijas ir 
jose veikė ir jas rėmė kaip 
geriausia galėjo ir mokėjo- 
N-es ji suprato, kad geri no
rai pavieniai veikiant neį
vykdomi.

Kuomet įvyko antrasis | 
pasaulinis karas,' sūnų paė
mė į kariuomene ir pasiun
tė į karo frontą, kaip kiek
viena motina, taip ir ji be
galiniai sielojosi sūnaus li
kimu, tačiau ji daug sykių 
sakė, kad, jei mano bran
gus sūnelis ir žūtų karo 
fronte, bile tik būtų sutriu
škintas fašizmas; nors ma
no širdžiai brangi auka, bet 
tai būtų auka ne už dvka. 
Ir kai Europoje fašizmas 
buvo sukriušintas ir jos sū
nus sugrįžo namo sveikas, 
ji labai džiaugėsi, kad tiks
las buvo atsiektas Europo
je. Bet kuomet fašizmas 
pradėjo galvą kelti Čia, A- 
merikoje, tai jos įsitikini
mas buvo, kad ir čia Ame
rikoje, anksčiau ar vėliau 
fašizmas bus parblokštas.

Marcelė ekonomiškai bu
vo gana santūri. Ji dėjo 
centą prie cento, kol nusi
pirko savo namą ir ant se
natvės ekonominis gyveni
mas pragiedrėjo, bet ji ir’ 
jos vyras niekuomet neatsi-> 
Sakydavo paremti finansiš
kai darbininkišką reikalą, 
—davė, kiek geriausia ga
lėjo.
' Marcelė ypatiškai buvo 
maloni ir nuoširdi moteriš
kė, su kuria galėjai praleis
ti laiką kaip su geriausia 
draiige ir nuoširdžia prie- 
telka.

Tai maždaug šitokia bu
vo draugė Bingelienė.

Kad Marcelė buvo malo- \ »
ni moteriškė ir su visais 
mokėjo susitaikyti, tai liu
dija faktas, kad kvietkų nuo 
giminių ir draugų buvo di
džiausia eilė aplink jos kar
stą, taipgi ir į kapines tapo 
palydėta su 40 mašinų.

Šių žodžių rašėjui buvo 
garbė pasakyti keletą atsi
sveikinimo žodžių prie, jos 
antkapio.

Linkiu, kad tau, Marce
le, būtų lengva šios šalies 
ženielė. ilsėtis amžinai, o

draugui P. Bingelui, dukte- 
rei ir sūnui giliausia užuo
jauta liūdesio valandoje!

Marcele, ilgai mes tave 
prisiminsime kaipo nuošir
džią ir teisingą moteriške 
ir draugę!

Dar viena kolūkinė elektrinė

J. Bimba

Rockford, Ill.
BALSAVIMO PASEKMĖS

DŪKŠTAS. Niuo nedidelio 
mūrinio pastato ilgomis eilė
mis po Marytės Melnikaitės 
vardo kolūkį išsirikiavo stul
pai. Vielomis teka srovė iš 
kolūkinės elektrikinės, kuri 
neseniai buvo perduota eks
ploatuoti, i kolūkiečių 
visuomeninius pastatus, 
lininkystės fermas.

Elektros šviesos švyti
se Bikėnų kaimo namuose, 
tiesiama elektros linija į Ka
niūkų kaimą. Su elektros pa
galba tiekiamas vanduo į gal
vijų fermą. Vykdomi darbai 
ir kitiems daug darbo reika
laujantiems 
chanizuoti 
statyboje.

butus, 
gyvu-

visuo-

ba
il ž 

Prie 
lietė

vai-

Balandžio 10 d. įvyko bal
savimas kandidatų į įvairius 
urėdus. Daugelis neėmė 
lotų, nes reikia pasakyti 
kokią partiją balsuoji, 
tam buvo balotų, kurie 
miesto gyventojus.

Pirmas, tai mokyklų
kams liuoslaikiu 'parkuose’, 
kad būtų įtaisymai, ir po mo
kytojo priežiūra duodami ar
ba prižiūrimi visokie žaidi
mai. Piliečiai balsavo už, nors 
sakė, kad bus biskis pakelta 
taksų. Matomai, kur naudin
gas dalykas, taksų pakėlimo 
nepaiso. Jaunuoliai bus moki
nami gražių žaidimų po prie
žiūra mokytojų.

Kitas balsavimas buvo pa
duotas balsuoti: Ar piliečiai 
nori manadžieriaus valdyti 
miestą. Už manadžieriaus val
dymą balsų 11,773, o 
dymą aidermanų su 
15,278.

Vietinis laikraštis

procesams me- 
gyvulininkystėje, 

Koresp.

už val
iu ėr u—‘

leidžia
mas tris kartus į dieną labai 

skaityti i agitavo už manadžieriaus val-

Knygų lentyna be pardavėjo
UTENA. Mokyklos klasė. 

Nuošalioje vietoje ant lenty
nos tvarkingai išdėstyti vado
vėliai, sąsiuviniai, plunksna
kočiai, pieštukai, rašalinės 
bei kitos mokslo priemonės, 
čia pat yra kortelės, kuriose 
nurodyta šių daiktų kaina. 
Pertraukos metu1 moksleiviai 
prieina prie1 lentynos ir, pa
dėję į nustatytą vietą reikia
mą pinigų sumą, pasiima pa
geidaujamą prekę.

Utenos rajono Ažugirių pra
dinėje mokykloje suorgani
zuota knygų lentyna be par
davėjo. f

šiais metais knygų lentynos 
be pardavėjo bus įrengtos ir 
kitose rajono vidurinėse bei 
septynmetėse mokyklose.

dymo formą. O prieš buvo 
trumpai pasakyta, kaip yra, 
kur vienas manadžierius val
do miestą.

Po balsavimo, pasirodžius 
pasekmėms, laikraštis savo 
editoriale pareiškė: “Stoju 
petis į petį su tais, kurie bal
savo už manadžierių, 1958 
vėl bus balsavimas”, tai ma
noma laimėti.

Taigi čia ne baikos. Dabar 
girdėt kalbos, kurie už mana
džierių balsavo, pyksta nega- teatre, reikėjo žymiai sutrum

pinti ir supaprastinti ją, pa- . 
versti ją trijų veiksmų pjese.

Ypatingai gerai 
Saulceritės (artistė 
Liepė, turinti retai 
mą žavingą balsą), 
(artistas Cecuris), 
Princo (Latvijos respublikos 
nusipelnęs artistas Albertas 
Daiga) vaizdai. Didelį įspū
di palieka dailininko šengofo 
darbas — miško, Krikštolinio 
Kalno ir kt. dekoracijos.

Pastatymo sumanymą ge
rai atskleidžia ir papildo mu
zika, kurią spektakliui para
šė kompozitorius Kepytis.

A. Skuteris

“AUKSINIS ŽIRGAS”
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Vėjų motina ir vėjų dvasios, 
Sniego motina ir sniego 
sios, nors spektaklyje 
įvaizdžiai ir neparodyti, 
šiant pjesę pastatymui

dva- 
šie 

Ruo- 
lėlių

vę didžiumos balsuotojų. Ku
rie prieš manadžierių sako: 
Labai navatna, kad tiek daug 
balsavo už manadžieriaus 
planą.

Nors laikraštis agitavo už 
manadžierių balsuoti, tačiau 
davė vietos tiems, kurie buvo 
prieš, ir kai mažai buvo rašy
ta, tikėjo, jog po balsavimo 
pasekmės bus 15 prieš vieną. 
Bet pasirodė kitaip. Viso da
lyvavo balsavime 27,051, tai 
biskį daugiau negu pusė bal
suotojų.

Kodėl tokia didelė dalis nei
na balsuoti, daugelis svarsto. 
Išrodo, tie piliečiai, kurie ne
dalyvauja balsavime,susilauks 
bausmės neparodžius priežas
ties. Rep.

Balandžio 29 d. (sekma
dienį) LDS 8-toji Apskritis 
rengia šaunią vakarienę, ku
ri įvyks po num. 1024 Beaver 
Ave., LDS 160 kuopos Name, 
North Si dėjo. Taigi gerbiami 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai, LDS nariai ir tie, kurie 
nepriklausote prie LDS, visi 
esate kviečiami skaitlingai da
lyvauti. čia praleisite smagiai 
laiką ir gardžiai pavalgysite. 

ir kito
kių prieskonių, kuriuos prista
tys F. Imbras. O apie gaspa- 
dines, 
—jos yra puikios, 
moka svečius priimti.

Taigi visi nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti.

Beje, po vakarienės, galėsi
me ir kortomis palošti.

LDS 8-tos Apskrities 
Komitetas

parodyti 
Žentą 

aptinka- 
Antino 

Juodojo

health from the glass she of- Bus lietuvišku dešrų
fers him.. Again Tamas is at 
their side, flaming anew mis
understandings 'between those 
two unfortunate lovers. Grigu
tis goes off in heated anger.

Mariutė, 'believing that the 
love potion has failed, and 
seeing no happiness ahead, 
prepares for the final meeting. 
By now she has lost all 'sense 
of reasoning. Only one thing 
plagues her — the supposed 
loss of her Grigutis to the 
wealthier maiden, Elena.

Grigutis, with mixed fore
bodings, keeps the invitation 
to meet with Mariute one more 
at her home. He accepts the 
drink she offers him and 
downs the glass quickly. Ma
riute scream's, “Wait, lea be me 
some” But it is too late! Gri- 

......... , “Ma- 
have you done.

tai nereikia nei kalbėti
Draugės

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Dėl Siuntimo Laisvės į Lietuvą
siuntinėti į 
iš Lietuvos 

ir rašo, kad

Keletas asmenų užsakė Laisvę 
Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas 
nuo saviškių už užsakymą Laisvės 
gauna Laisvę. >stand trial; Grigutis 

called in

lation was made by P. Bukš- | 
naitis.

The operetta opens on a 
very gay note — the celebra- 

the Christmas holiday, 
long during these fes- 
before the audience is 
of approaching doom, 
the principals, the vil-

4 tion of 
It isn’t 
tivities 
aware 
One of
lage hunchback, has vowed to 
win the lovely Mariutė for his 
bride. She is the gayest and 
most beautiful girl in the vil
lage, and she is in love with 
an equally handsome swain, 
Grigutis. But Mariute is a 
little coquette at heart, and on 

r, that hunchback Tamas is going

the village maidens gather out- gutis falls to the floor,
doors to work and gossip.

Darželyje bijūnėlis, 
Trims žiedais žydėjo.

Kaime jaunas bernužėlis 
Tris mergas mylėjo.

Mariutė is not with them as 
usual. She is alone, sick at 
heart after the tragedy, be
cause the family now is desti
tute and because Grigutis has 
not come to help or console 
her. At last she openly admits 
to Tamas of her love for Gri
gutis and asks for his help.

Oh yes, he will help — but 
as we know, only his own 
cause. He sends Mariutė to 
the witch who lives in the deep 
woods, there to procure a love 
potion. If that fails, Tamas 
suggests a poison potion that 
will end all troubles.^ Coached 
by Tama's, the witch convinces

3 pusi. Laisve (Liberty), šeštad. Bal. (April) 21, 1956

Publikos pri- 
Aišku, jei ne 
gerokai dau-

rinte, what
Don't you know, I always loved 
you.”

Tamas rushes in. Taking in 
the whole situation, he begs 
Mariute to come away with 
him. She is on the floor be
sides Grigutis, cradleing his 
head in her arms and softly 
laughing.

This is not the way Tamas 
had planned it. In his utter 
despair lie draws a knife and 
ends his own life. The villa
gers, now alerted to the trage- 

gather round and chant
Pėdnyčioj močiutė 

Dukružėlę barė,
Kodėl ji Griguti

Iš svieto išvarė.
Oi mama, mama

Jis mirt turėjo, 
Nes dvi mergytes

Vienu kart mylėjo.

dy,

M. S.

11. Kalakaus

Worcester, Mass.
Vidutiniškai pavyko

Balandžio 15 d. LLD 11 kp. 
rengta vakarienė, nepaisant 
kad lietingas oras buvo, vidu
tiniškai pavyko, 
sirinko apie 50. 
lietus, būt buvę 
giaiv. *

Gaspadinės:
kienė, O. Stankienė, H. Žilins
kienė ir Dudoniene (pastaroji 
duonos paaukojo) pagamino 
skanių ir ganėtinai valgių, kas 
paliko greit išpirko namo par
sinešti. Pasivakarieniavus kp. 
pirm. J. Skliutas paprašė ra
mumo ir jis pakalbėjo reika
le, kaip sukelti tuos finansus, 
kad išlaikyti laikraštį Laisvę. 
J. Green kalbėjo apie svarbų 
piliečių balsavimą, kadangi 
šiemet bus prezidentiniai rin
kimai. Sakė, reikia tėmyti, ką 
darbo unijos rekomenduos, už 
ką balsuoti, ir svarbu balsuoti' 
nominacijose. D.

Philadelphia, Pa.
Grįžo iš ligoninės F. Yaspo- 

nis, gyvenantis po num. 6407 
Gray Ave., Philadelphijoje. 
Linkime ligoniui greit ir sėk
mingai pasveikti. A. Z.

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

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

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

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

per mus siuvamąsias mašinas Ir akordionus.

Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6468, INgersoIl 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų dąiktų ir siuntėjams 

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

Del didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 
' sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
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NwYoilo^M^ZlnliK Didžiulis darbininkų mitingas 
po atviru dangum prie Macvs

NEW YORK

warke Grigistis” statomas jau 
ši sekmadienj, balandžio 22-a

atvažiuoja 
poros di(

JONAS GRYBAS

dainomis. Operetėje jis 
išgyventi daug skirtingų

jis būna Mitrius, —tas pats, 
kurio lietuvių publika neužmir
šo nuo anų vaidinimų, Įvykusių

[Laukiame svarbios 
knygos, pasimokė- 
kime duokles

Di-

Laikraščiui einant spaudon 
penktadienio vidudienį, prie 
Macy departmentinės krautiir 
vės M anh altanų rinkosi tūks
tančiai darbininkų, kad daly
vauji masiniame mitinge, so
lidarizuotis su Macy streikio- 
riais.

iglltl.
vaidina

'.vduolių auką Mariutę. Oi, 
kaip jinai vaidina.' čia. j’ą ma- 
ū(i kaip peteliškę žaismėje, ten 
V(>1 gailesio suspaustą, dar ki- 
ūir kerštingą. Ir visose tose 
b‘nlūtys(‘ j’i gyvento gyvena.

Diciau operetėje' “Grigutis”

lonus popietis.

proga pasjnau-

tingi
norisi
mūsų Žvaigždžiu:

račiau n 
pažymūt i

ir nelaimių nuskriausto, L 
ir saumylybo gyvenančio 
mo rolę. Nors jis turtinga.4 
čiau Mariutės jis negali } 
vilioti nei nusipirkti. Ta 
yra pagrindo 
rinte meilūs 
tragedijos.

Grigučio sy Pla
kančiu ir visos

Pažangios dailininkės 
meno kūrinių paroda

Balandžio 26 diena Art

vinių paroda. Dauguma 
kūrinių yra gamtos pa

Riamai

parodą toje į 
ir apie ją lab 

atsiliepė Ho\

.via

viešbučio

nomis nuo

vintos, 
penktos.

pirmos iki scj 
trečiadienį iki 
šeštadieniais

TEATRUOSE

viskas yra tik kančios ir 
D’ngedija. Anaiptol. Juokų ir 
'biksm.vbių čia taip pat gausu.

•Juozas Judžentas čia bus vie- 
1111 tų, kurie operetėje gyvena 
ūktai linksm.vbei. Kurie yra 
matę Judžentą vaidinant, tų 
n(-'i‘eikia po du kartus į teatrą

JUOZAS JUDŽENTAS

prieš apie 20 metų.

ma

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ

Grigutį” stato Aido Cho- 
vadovybėje savo mokyto- 
Mildred Stensler, režisuo-

Stensler ir Jonas

ras 
j os 
ja
akompanistas muzikas 
Balevicius-Balwood.

“Grigutį” vaidins 
miestuose :

Newark, N. J
22 d., 4 :30 vai., I

Juška, 
Frank

šiuose

balandžio
Beacon St.

Montello, Mass., 
28 d., 668 N. Main St.

balandžio

Richmond Hill, N. Y., ge
gužės 6 d., 3:30 vai., Liberty 
Auditorijoje.

Worcester, Mass., gegužės 
Užtenka pasakyti, kad i 19 d., 7:30 vai., 29 Endocott 

Judžentas. Operetėje Street. B-te

i .Music Hall penktą ir paskuti
ne savaite.

Rivoli 'teatre 7-as menuo 
teb(-ro(|omas filmas “Oklaho
ma”.

Kas nori matyti arti šimto 
motų seną (ir vis naują) ro
mantišką operą filmuose “Ro
meo olid Juliet”, tas būtinai

New Yorko. Ton rodomas 
rykų sąjungos gamintas 
vardu filmas.

Kiekvienas filmą matęs 
pažįsta, jog vaidina 
būs dainos, šokiu ir

tuo

pri
ll uosta-

at- j
Roxy Teatre pradėjo rodyti 

naują 
ma Man In The Gray 

it”. Parašytas Nun
nally Johnsono ir jo paties di-

Sveikinimai Vilnies
suvažiavimui

Noi int: -ms pamatyti 
prastai gražų filmą ir 
paremti gerą tikslą patartina 
nueiti j Cameo Teatrą šio šeš
tadienio vakarą. Ten pradės 
Jodyti Čekovo “The Grasshop
per”, tarptautiniame filmų 
festivalyje gavusį prizą.

# *

“Serenade”, Operos daini
ninko Mario Lanza įdainuotas 
filmas, rodomas Radio City-

ne pa

Vaizduoja biznio - profesi
jų žmones, kurių meilės ir 
šeimos probk mos pasiekia ne 
tik New Yorko ir Connecticut 
valstijas, bet ir Europos kon
tinentą. S.

jo Einšteino mirties vienerių 
metų sukaktuvių, paminėjime 
Waldorf - Astenijos viešbuty
je. Dalyvvo 
n ių. Taipgi

apie 1,200 žmo- 
dalyvavo garsusis 
Sandburg.

savo kalboj’e a p-

ARROW FARM
Vakari jom Vieta

Praneša, kad jau išrandavoja 
kambarius sekamam vasaros se
zonui. Pageidaujantieji tuojau už
sisakykite sau kambarius. Rašy
kite:

ARROW FARM
P. O. Box 465, Monroe, N. Y.

Telefonas: Monroe 3-7721

Lehman as 
sistojo plačiau prie makartiz- 
mo. Jis sakė, kad klaidą da
ro tie, kurie sako, kad ma- 
kartizmas jau yra visai negy
vas. Tiesa, kad pats McCar
thy tyli, sake jis, bet tas ne- 
iciškia, kad makartizmas jau 
visai nuleido rankas.

Automobiliais važiuokite iš New 
York per Washington tiltą, imki
te No. 4 kelią iki No. 17 kelio, 
kuriuom atvažiuosite iki Monroe. 
Nuo Lincoln tunelio No. 3 keliu 
iki 17 kelio.

ATDARA IKI 9 P. M. 
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
29%—40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes 

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Pig. & Heating 

299 Bruckner Blvd, 
(kamp. 140 St.) 

Arti Tri-Boro Bridge

Kol kas dar nieko nesigirdi 
apie rinkimą sveikinimų Chi- 
cagos dienraščio Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimui. žinau, 
kad visa eile brcrokl^niečių 
yra gavę sveikinimų rinkimui 
blankas iš Chicagos. Tikiu, 
jog jie pasidarbuos.

Kiek man žinoma, Laisvės 
redaktorius Rojus Mizara yra 
apsiėmęs šiemet centre pa
sveikinimus' rinkti ir priimti. 
Kurie nespėsite asmeniškai jį 
pasiekti ir savo dovaną Vil
niai jam Įteikti, galite su juo 
susisiekti telefonu. Pašaukite: 
Virginia 9-1827. Jis su mielu 
noru patarnaus jūsų pasveiki
nimo pasiuntimui Chicagon.

Visi turėkime mintyje, kad 
vilniečių suvažiavimas įvyks 
gegužės 6 d. Todėl tik pora 
savąičių laiko bepaliko.

Koresp.

Trys saldainių krautuvės 
New Yorke, sako policija, bu
vo ne saldainių pardavimo 
vietos, o narkotikų: vietoje' 
“cukierkų” ir šokolado bei 
šaltųjų gėrimų, jos virš vis
ko pardavinėjo visokius nar
kotikus. Saldainiai ir kitokie 
saldumynai buvę tik “fron
tas”, fasadas.

Policija suėmė Dominicą 
Tedesco (žinomas kaip “dak
taras Tedesco”), George Ve- 
luccio ir Frank Corona, ge
riau žinomas kaip “Irish 
Frank”. Jie turėję krautuves 
East Sideje ir Bronxe.

Policija sako, kad gan toli
mose miesto dalyse narkotikų 
vartotojų tarpe buvo žinoma, 
kad tose krautuvėse parsida
vė nėjo tas štofas.

Kuala Lumpur. — Mala- 
jos Selangoro provincijoje 
atrasta uraniumo. Malajos 
nacionalistai mano, kad 
dabar bus dar sunkiau iš
krapštyti britus iš šalies, 
nes uraniumas, šalia gu
mos, padalys jiems Mala
ją dar vertingesne.

Aš noriu atsikreipti i 
džiojo New Yorko Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopų 
narius, čia mes turime net 
keletą kuopų. Ypač pirmoji 
kuopa yra labai didelė. Kiek 
man žinoma, dar neperdau- 
giausia narių yra pasimokėję 
duokles už šiuos metus. O lai
kas bėga .liesų laikoma i. Jau 
baigiame šių motų ketvirtą 
mėpesi. ,

Nęklysių pasakęs,, kad dau
guma Draugijos narių yra 
Laisvės skaitytojai. Tai natū
ralu, nes Draugijos nariai yra 
pažangūs žmonės 
žmonės skaito Laisvę. 1 
neabejoju, jog šitie keli 
džiai, ištarti per Laisvę, 
sieks Drugijos narius.

1 Atsiminkime, kad šiemet vi- 
I si nariai gausime labai svar
bią ir vertingą knygą, kurią 
jau baigia rašyti mūsų visų 
žinomas ir mylimas darbuoto
jas ir literatas Leonas Prūsei- 
ka. Aš girdėjau, kad jau pra
sideda knygos spausdinimas. 
Tad galima spėti, kad knyga 
bus gatava ir ją nariai gausi
me dar vasaros 
kad visi nariai 
k ėję duokles, 
jog knygą gaus 
kurie bus duokles pasimokėję 
už 1956 metus.

Senas Narys

mokyklys 
Lawrence 
tos pačios

18 motų 
dieną tie 

vyje prie

bet Law- 
nega lesias 

ant

, o pažangūs 
Todėl 

i žo-
pa-

metu. Svarbu, 
būtų pasimo-

Reikia žinoti, 
tik tie nariai,

Prokuroras klausinėjo 
William de Koringą, Jr.

Distrikto prokuroras Frank 
S. Hogan pasikvietė savo raš- 
tinėh William de Koningą, Jr. 
ir jį klausinėjo, ką jis žino 
apie pasikėsinimą prieš laik
raštininką Rieselį.. Kaip yra 
žinoma, Rieselio akys tapo iš
degintos actu, kuomet kas 
tai jam sviedė akysna tą pa
vojingą skystį,

-.V. * ) ’ • t •
De K<m ing vau d vau j a ta i p 

vadinamos “operuojančių in
žinierių unijos” 138 lokalui. 
Riesel savo radijo programose 
ir laikraštinėse skiltyse kalti
no, kad ta unija yra pilna ko
rupcijos, kad De Koning turi 
ryšių su kriminalistiniais ele
mentais.
' Kai kas mano, kad tai ta 
arba kita grupė pasiuntė pa- 
sikėsintoją prieš Rieselį, kad 
Įbauginti jį patį ir kitus laik
raštininkus.

De Koning pasakė prokuro
rui, kad jis neturi mažiau
sios nuovokos apie pasikėsini
mą ir kas jį atliko. Jis sakė,- 
kad jis pats ir jo bendradar
biai net skaito Rieselį savo 
draugu' ir “iš jo patarimų 
stengiasi pasimokinti.

Daily Workerio redakcijos
Ji*.narys Roosevelt Ward 

šaukiamas kariuomenėn.

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

Frank F. Magallanes, D. C. 
CHIROPRACTOR

Tel. EVergreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 

Greenpoint, Brooklyn
Valandos pirmadieniais, tre

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

penktadieniais 
antradieriiais, 
ir šeštadie-

MR. PEPPE
Sugestuoju

THE CONTINENTAL 
MASSAGE, SALON

Numetimui svarioj pa^sigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

78th St,
Tarpe Lexingtbn ir Park

Mitingas formavosi 35-toje 
gatvėje, tarp Seventh Ave. ir 
Broadway, prie pat Macy 
krautuvės, nors ne prie cent
ral in io Įėjimo. Policija buvo 
pažadėjusi sulaikyti visą tra- 
fiką per tą bloką, kad. mitin- 

; go dalyviai galėtų mitinguoti 
iligatviuo-

Įvairūs atsilikimai
16 metų amato 

mokinys Randolph 
ilgai vedė ginčą su 
mokyklos mokiniu, 
Henry Smith. Aną 
du susitiko ša ligai
mokyklos Bronxe.’ Vyresnysis 
pasiūlė susiimti, 
rence, bijodamas 
savo jėgomis atsilaikyti,
greitųjų išsitraukė peilį ir dū
rė Henry Smith krūtinėn.

Peilis įsmigo, kaip matyti, 
sklandžiai, taip, kad Henry 
beveik nejautė skausmo. Jis 
net pradėjo žengti kartu su 
Lawrence’u mokyklos vidun, 
sakydamas, kad “ginčas baig
tas”. Bet staiga jis sukniubo 
ant šaligatvio ir po kelių mi
nučių mirė.

Lawrence, žinoma, suimtas.

Varna nepagelbėjo. Praei
tą savaitę tūlas Joseph e Alba
nese tapo policijos suimtas, 
nes jo automobilis Manhatta- 
ne triūbijo ii’ triūbijo, kas da
bar yra prieš įstatymą New 
Yorke. Albanese išaiškino, 
kad tai ne jis spaudė signalą, 
c. . .. varna. Tai varna, pava
dinta “Oleander’’ jo “pet”, 
kurią jis visur su savim vežėsi 
narvelyje. Esą, ji išsigavo iš 
narvo ir skraidydama auto
mobilyje šokinėjo ant vaira
vimo rato, vis užgaudama tri
mitą.

Albanese, vienok, turėjo 
prisistatyti trafiko teisman. 
Su savimi jis atsivežė ir Ole- 
andrį. Bet teisėjas Bottiglieri 
atsisakė patikėti, kad reikėtų 
nubausti varną, o no pati Al
banese. . .

, ir gatvėje*, ne tik 
i se.

Buvo manoma, 
•vans bent 15,000
Ypatingai 
ateiti siuvėjai, 
zuotis su stroikieriais, kai ku
rių aplinkinių kafeterijų dar
bininkai ir taipgi darbininkės- 
pardavėjos iš Gimbel 
d i d ž i ų. j ų a p 1 i n k i n i ų 
m e n t i n i ų k raut u v i ų.

Buvo numatyta, kad 
sekamieji kalbėtojai:

Valstijos CIO prezidentas 
Louis Hollander, Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unijos 22 lokalo vedėjas 
Charles Zimmerman, geležin
kelių porterių unijos prezi
dentas ir AFL-CIO vice pre
zidentas Philip Randolph, 
AFL Central Trades and La
bor tarybos pirmininkas Mar
tin Lacey, transporto darbi
ninkų unijos (TWU) astovas 
M. Guinan ir daugelio kitų 
unijų atstovai. Mitingo pirmi
ninku buvo numatytas miesto 
CIO tarybos sekretorius iždi
ninkas M. lushkewitz.

Tuo tarpu miesto 
k o m is i j on i eri u s Ne 1 on
buvo majoro Wagnerio 
tas 
vesti Macy 
atnaujinti 
prezidentas 
sakė, kad 
susitarti ir 
vo bevaisės. Jis sakė, kad nė
ra jokios prasmės derybas at
naujinti, jeigu kompanija lai
kos tvirtai Įsikabinusi nutari
mo nedaryti jokių nuolaidų.

kad daly- 
darbininkų. 

masiniai 
kad

rengėsi
solidari-

ir kitų 
depart-

kalbės

darbo 
Seitel 
įsaky- 

atnaujinti pastangas su-
ir unijos atstovus, 
derybas. Unijos 
Sam Kovenetsky 
kompanija nenori 
todėl derybos bu-

SVARBUS PRANEŠIMAS

Corpus Christi, Texas. — 
Du kariniai orlaiviai susi
dūrė ore ir keturi lakūnai 
užsimušė.

SUCKLING-BABY NURSE
Puiki profesija. Moteris gydy

to ja-moky to ja. Angliškai ir Vo
kiškai. Lekcijos rytais ar vaka
rais. Bite amžiaus.

The American Training
Center For Baby Care

TR. 3-6659 — 9-11; 5-8.
Mrs. Nathorff, ved.

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV

Pardavimai—Pataisymai
Queens ir Brooklyn

BA. 9-1933.

TAXI VAIRUOTOJAI!!
Jau čia. Jūsų pageidaujama 

mašina pagalinus jau čia. Ma
tykite šiandien—tiktai pas Jūs 
autorizuotus dealer’ius. 
me ir Ramblers 
tic transmission.

Tu ri
šu Hydrama-

207th St., - 10th Av< 
LO. 9-7700.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

«06 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyrę* Barbėti*

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

Leiskite mums išegzaminuoti ka
rą, kurj 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

Jurgis Klimas
Svarbus pranešimas pramogų ren

gėjams ir abelnai visiems filminin- 
kams. Filmininkas Jurgis Klimas 
jau sugrįžo , po apie 10 mėnesių ke
lionės ir atidarė savo studiją. Bet 
jo maršrutas dar nesibaigė. Apie ba- 
landžio-April 28 d. vyksta j Bing- 
hamtoną, N. Y., 29 d. į Wilkes-Bar
re, Pa., ir į Rochester, N. XY.

Kurie dar neužsisakėte naujosios 
filmos “Sudrumsta Širdis” ir “Dai
nų Vainikas”, tai tuojau kreipkitės 
Į filmininką sekamu antrašu:

George Klimas
160 Forbell St., Brooklyn, N. Y.

RAKANDŲ PERDIRBIMAS 
Kitchen-Dinette Setai. Patai
some, aprautame, kaip nauji. 
Veltui nustatome kainas.
TRIPLE-A FURNITURE CO.

314 E. 1581 h St., Bronx 
LU. 5-8727

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•w**dg*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Parė Ar Bile Kada

HELP * WANTED—FEMALE

Virėja. Abelnas namų darbas, 30- 
45 m. amžiaus. Galinti prižiūrėti 2 
m. kūdikį. Paliudijimai, žydiškas vi
rimas. Darbas su guoliu vietoje per 
du mėnesiu. HY. 5-6606.

(75-78)

Narnų Darbininkė. Guolis nuosava
me kambaryje, visi įtaisymai. Du 
vaikai, 9-13 m. Vėliausi paliudijimai, 
aukšta alga. Woodmere.

l’ranklin 4-4030
(76-78)

Namų prižiūrčtoja-draugė. Lengvas 
namų darbas, paprastas virimas. 
Guolis vietoje, patogūs namai. Po 6 
v. v. CL. 6-3520. 8609 Bay 16th St., 
Brookl.VTi.

(77-80)
* f • ’ ; ;

Mergina. Guolis vietoje, nėra vi
rimo. Skalbiamoji mašina, privatus 
rūmas. Paprastom dienom — M U. 
3-5970. ROYAL MILK ASSOC. 260 
—5th Ave. šešt. ir Sekm. ES. 5-8329

(77-80)

Namų Darbininkė. Norinti gerų na
mų su bizn’io pora, lengvos parei
gos ir prižiūrėjimas vaikų. Paty
rimas nereikalingas. Pageidauja
ma vokiškos kilmės. Algą nusta
tysime. IN. 8-8811.

Namų Darbininkė. 5 dienos. 8:30 
v. ry. iki 6:30 v. v. 2 vaikai. Guo
lis vietoje. 2 ar 3 vakarus padirbę 
t i. Nuosavas kambarys. Moderni
niai įrankiai. $35 į savaitę.

IV. 9-2852
(78-80)

Prižiūrėti vaikus. TV ir du kamba
rius veltui. 7:30—5 v. v. Nėra va
lymo. Lengavs virimas. Savaitga
liais laisva. 2 savaitės apmokamos 
atostogos. IN. 1-6948.

(78-80)

HELP WANTED-MALE

Iškabų maliavotojai. Per ištisus’ 
metus. Gera alga, nuolat ar dalinai/ 
II. Chiat, 19 Williams St., White 
Plains, N. V. Vakarais: WIL 8-1688 

(75-81)

Patyręs Vyras. Prie rakandų už
baigimo, staliorius, stain finishing. 
410 Rogers Ave,., B’klyn. IRT. sub. 
Flatbush—kampas Sterling St. BMT 
Brighton Line.

(77-83)

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS Į ĮVAIRIUS 

NAMŲ RUOŠOS DARBUS 
Geros ’Algos 

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY 

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

BUSINESS OPPORTUNITIES

Valgykla. Bronx, arti transporta
ci jos. A & P, Grand Union; oro vė
dinama. Daroma $1200-81400 į sa
vaitę. Geras biznis, savininkai išeina 
į didesnį biznį. OL. 4-4880.

(75-81)

Delicatessen ir Grosernė išnuomavi
mui, su visais įtaisymais. Vasari
nis sezonas, Rockaway. Nėra įnešimo 
pinigų. Šaukite dienomis RE.4-0105. 
Vak. CY.9-4993. Sekmadieniais pa
matyti dieną 9-6; vakarais 6-10.

(78-81)

REAL ESTATE

College Point. Art St. Fidelis baž
nyčios. Kampinė nuosavybė. 4 šei
mų namas. 2 karam garadžius. Pa
togu j busų transportaciją. 50 x 100 
plotas. 4 ir 3 rūmų apartmentai.

FL. 8-7427
(76-82)

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

AMBASSADOR LIQUORS
Geriausi vynai ir likeriai, 

vietiniai ir importuoti. 
Mes pristatome.

144 E. 86th St., New York
TR. 6-3000

Laisvė (Liberty), Šeštad. Bal. (April) 21, 1956




