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■i KRISLAI
Vidurio kelias.
Rr bus išvengta?
Debatai Kanadoje.
Visiems galvosūkis.

Rašo A. Bimba

Netiesa, kad visos tautos 
turi eiti tik su Rytais ar Va
karais Tokia mintis prigyja y- 

^pač Azijos ir Afrikos tautose. 
Tie žmonės mano, kad jie tu
ri dar viena kelią, būtent: vi
durio kelią.

Tuo vidurio keliu1 eina In
dija, Ceilonas, Kambodija ir 
beveik visi arabiškieji kraš
tai. Ir susidaro galingas tau
tų blokas.

Netenka abejoti, jog atei
tyje dar daugiau panašių ša
lių atsiras. Ir tai geras reiš
kinys.

Tas reiškinys gali paveikti 
ir NATO, ir SEATO, ir ME
TO vadovus, kurie taip tvir
tai yra įsitikėję į militarinių 

pinkli būtinumą.

Diskusijos apie Staliną ir 
stalinizmą tebekunkuliuoja 
socialistiniuose kraštuose. Y- 
pač jos nesiliauja pačioje Ta
rybų Sąjungoje.

Daugelis klausia: Ar bus 
išrengta frakcijų ir skilimų 
komunistiniame sąjūdyje ?

Gal bus, gal nebus — sun
ku pasakyti. Galimas daik
tas, kad labai kartūs patyri
mai iš praeities frakcinių ko- 
jįų padjis komunistams įvyk
dyti pasisukimą be susiskaldy
mo.

Beveik visuomet susiskaldy
mas priveda prie kraštutinu
mo (ekstrimizmo). Susipyki
mas išsilieja iš ribų.

Taip atsitinka su skilimais 
kiekvienoje politinėje gru
pėje. Ypač jis praeityje pa

sireikšdavo pas komunistus.

Visoje Kanadoje užvirė 
smarkiausi debatai. Jie suka
si apie mūsą šalies įžymųjį 
artistą ir visuomenininką 
Pairi Robesoną.

Dalykas yra toks: Robe- 
sonas buvo pakviestas Kana- 
don dainuoti net septynioliko
je vietų. Mūsų Valstybėj de- 
partmentas šį sykį jam davė 
leidimą išvažiuoti ir koncer

tuoti Kanadoje.
Bet Kanados imigracijos ir 

pilietybės ministras Pickers- 
gill “išsigando” ir koncertus 
uždraudė, šis ponas, matyt, 
yra makartizmo šalininkas.

Toks žiaurus ir nepateisi- 
nams žygis išjudino kanadie
čius.

Labai teisingai ir aštriai iš- 
?>jo Toronto Daily Star. Ba- 

Andžio 11 d. laikraštis ra
šė :

“šiame atsitikime imigraci
jos departmentas pasiima sau 
tfolę viešojo cenzoriaus. . .

“Jeigu šion šalin nebus įsi
leisti pasauliniai garsūs mu
zikai ir kiti artitstai politi
niais sumetimais, tai kana
diečiams bus atimta proga pa
sidžiaugti daugeliu šaunių pa
statymų. Nejaugi imigracijos 
departmentas bijosi, kad ka
nadiečiai bus atversti prie 
marksizipo dainos pagalba?”

Automobilistų unijos pre
zidentas Tteutheris ir vėl 
kreipia visų dėmessf į augan- 

- 7 nedarbą. Jis nurodo, kad, 
pavyzdžiui, Detroite ir apy- 
Jįnkėje be darbo! jau vaikšti
nėja 120,000 darbininkų.

BULGANINAS IR CHRUŠČIOVAS JAU PALIEKA BRITANIJA
Mokesčiai n e b n s sumažinti, 
H-sprogimai bus tęsiami,- 
tvirtina prez. Eisenhower is

Grįžusių jūreivių reikalas
Sovietai protestavo 
prieš apkaltinimus

Washingtonas. Preziden
tas Eisenhoweris nesutinka 
su siūlymais., kad Amerika 
baigtų savo vandenilinių 
(H) bombų sprogdinimus. 
Tokius siūlymus padarė ne 
tik užsienyje, bet daugelis 
įtakingų žmonių šioje šaly
je, kaip tai Adlai Steven- 
sonas ir net Atominės jė
gos komisijos aukšti parei
gūnai. Prezidentas spau
dos konferencijoje1 sakė, 
kad nieko panašaus nebus 
— bandymai bus tęsiami 
kaip praeityje.

Prezidentas Eisenhoweris

PRAGYVENIMAS 
BRANGĖJA

Washingtonas. — Praei
tą mėnesį pragyvenimo 
kaina mūsų šalyje vėl pa- 
brangėjo. Ir valdžia sako, 
kad tas. brangėjimas tęsis 
bent iki vasaros pabaigos. 
Statistikos biuras sako, kad 
pabrangėjimas yra ant vie
no nuošimčio dešimtadalio.

Brazilijos vice-prezidentas 
Goulartas atvyksta Amerikon

New Yorkas. — Pirma
dienį čia atvyks Joao Gou
lartas, Brazilijos vice-pre
zidentas. Goulartas skai
tomas žymiai kairesniu už 
prezidentą Kubitscheką.

Goulartas lankysis New 
Yorke ir Washingtone, gal 
aplankys ir kitus miestus. 
Jis pareiškė Amerikos ko
respondentams prieš prisi
rengiant kelionėn, kad pla
nuoja matytis ne tiek su 
valdžios pareigūnais, kiek 
su Amerikos unijų vadais.

Kubitschekas lankėsi 
Amerikoje praeitų metų 
pabaigoje, po to, kai jis lai
mėjo rinkimus, bet dar nė
jo prezidento pareigų.

Trainer, Pa. —Sinclair 
Refinery kompanijoj spro
go žibalo tankas, užmušda
mas vieną darbininką ir su
žeisdamas 41.

Madridas.—Teismas pra
dėjo spręsti keturių anti
fašistinių studentų bylą.

Automobilių gamyba šie
met gerokai mažesnė, negu 
buvo pernai. Mažiau darbi
ninkų besamdo.

Bijoma, kad panaši ten
dencija plėtosis ir kitose sun
kiosiose pramonėse.

Bet ką daro darbo unijos, 
ką daro AFL-CIO lyderiai 
tam užmėgti už akių ? Beveik 
nieko.

štai ateina prezidentiniai 
rinkimai, štai puiki proga or
ganizuotiems darbininkams iš
stoti su savo reikalavimais. 
Bet jų nesigirdi ir nesimato.

, per savo spaudos konferen
cija taipgi pabrėžė, kad jis 
nemato reikalo sumažinti 
mažai uždirbančiu žmonių 
federaliniu mokesčiu našta. 
Jeigu šių biudžetinių metų 
pabaigoje, birželio 30, vals
tybės iždas turėtų bilijono 
arba bilijono su puse dole
rių perviršių, tas būtų nau
dojama nacionalinės pasko
los sumažinimui, o taksai 
nebūtu mažinami. *.

Vėl atrodo, kad 
D. Eisenhoweris 
nenorės Nixon o

Washingtonas.— Per ne- 
kurį laiką atrodė, kad pre
zidentas Eisenhoweris ir 
Republikonų partijos vado
vybė yra susitaikę su min
timi, kad Nixonas bus vice- 
prezidentinis kandidatas. 
Bent taip atrodė, nes Nixo
nas nerodė mažiausio noro 
trauktis šalin, nors jis ir 
sakė, kad “tarnaus bet ko
kiose pareigose.”

Bet šios savaitės spaudos 
konferencijoje prezidentas. 
Eisenhoweris padarė pa
reiškimą, kuris rodo, kad 
republikonai ir jis pats vėl 
nori priminti Nixonui, kad 
jo vieta neužtikrinta.

Eisenhoweris sakė spau
dos konferencijoje, kad dar 
laukiama nuo Nixono galu
tino atsakymo. Kadangi 
Nixonas jau davė kelis iš
sisukinėjančius atsakymus, 
Eisenhoweris tuomi jam | 
lyg priminė, kad išvados 
dar nepadarytos.

Damaskas.—Sirija infor
mavo Hammarskjoldą, kad 
ji sutiks palaikyti paliau
bas su Izraeliu, jeigu Izra
eliečiai nustos žvejoti Gali
lėjos jūroje prie pat Sirijos 
kranto.

I 
Tibeto Dalai Lama, Panchen' 
Lama rengias vykti Maskvon

Lhasa; — Tibeto valdovas 
Dalai Lama ir tibetiečių 
aukščiausias dvasiu i n k a s 
Panchen Lama rengiasi šią 
vasarą vykti Maskvon. Tai 
bus pirmas kokio nors Ti
beto lamos apsilankymas 
Europoje.

Indija pakvietė tuo du ti
betiečių vadovu atvykti į 
New Delhi šių metų gegu
žės mėnesį, kad dalyvauti 
Budhos gimimo 2,500 metų 
sukakties minėjime. Bet jie 
atsiisakė vykti, aiškindami, 
kad pavasariškas klimatas 
Indijoje būtų jiems per
kaistas. Tibeto aukštose 
plokštumose visuomet vęsu.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Za
rubinas protestavo Ameri
kos valdžiai prieš dviejų 
tarybinių Jungtinių Tautų 
delegatų išsiuntimą iš šios 
šalies. Jis protestavo po to, 
kai Amerikos Valstybės de
partmentas įteikė jam no
tą, kurioje reikalauta, kad 
du delegatai, Aleksandras 
Gurianovas ir Nikolajus 
Turkinas, apleistų šią šalį.

Amerikos valdžia teigia, 
kad tie du Jungtinių, Tau
tų delegatai, kartu su ki
tais delegacijos nariais, 
verstinai išsiuntė Tarybų 
Sąjungon penkis jūrinin
kus, kurie per pusmetį gy
veno šioje šalyje. Tai bu
vo jūrininkai, kurie su lai
vu “Tuapse” buvo suimti

W. Z. Fosteris 
nebus teistas

New Yorkas. — Federali
nis teisėjas Sylvester J. 
Ryan atmetė valdžios rei
kalavimą, kad William Z. 
Fosteris, Komunistų parti
jos pirmininkas, būtų teis
tas. Fosteris tapo apkaltin
tas kartu su kitais komu
nistų vadais dar 1948-ais 
metais, bet nebuvo teistas, 
nes daktarai sakė, kad jis 
turi sunkią širdies ligą ir 
sėdėjimas teisme jį užmuš
tu.

Teisėjas Ryan nutarė, 
kad dėl tų pačių priežasčių 
Fosteris ir dabar negali bū
ti teistas, nes jo sveikata 
nepasitaisė. Fosteris turi 75 
metus amžiaus.

Ceilonas priimsiąs pagalbą 
nuo Amerikos, Kinijos, TSRS

Colombo. — Ceilono nau
jasis premjeras B an dar a- 
naike paskelbė, kad Ceilo
nas neatsisakys priimti nuo 
Amerikos 5 milijonų dol. 
paskolą. Tą paskolą Ame
rika pasiūlė Ceilonui dar 
senojo režimo metu. Nau
joji Ceilono Valdžia tos pa
skolos neatsisako, sakė Ban- 
daranaike, nes jį užtikrino, 
kad tai paskola be sąlygų, 
tai yra, be politinių konce
sijų Amerikai.

Bet tai nebifs vienintelė 
užsienio pagalba Ceilonui, 
sakė premjeras Bandarai- 
nake, nes Ceilonas stengsis 
gauti ekonominės pagalbos 
nuo Liaudies Kinijos ir nuo 
Tarybų Sąjungos.

Liaudiškoji Ceilono val
džia pradėjo pravesti kai 
kurias socialines reformas. 
Su Bandaranaikes į kairę 
nuo centro valdžia bendra
darbiauja dauguma budis
tų vienuolių ir dvasiškių.

Čiango karinio laivo prie 
Taivanio ir paskui atsiųsti 
šion šalin.

Tarybų Sąjungos amba
sada sako, kad tiesa, jog 
keli tarybiniai J. T. delega
tai buvo aerodrome, kad 
palydėti grįžtančius namo 
jūreivius, bet niekas jų ne
vertė vykti. (Tuo laiku 
New Yorko spauda irgi sa
kė, kad grįžtantieji jūrinin
kai atrodė patenkinti ir 
grįžta linksmi, savo noru.)

Valstybės departmentas 
savo pareiškime ambasado
riui Zarubinui sakė, kad ne 
tik Gurianovas ir Turkinas, 
bet ir vyriausias tarybinis 
delegatas Sobolievas atsa
kingas. Ir tą kaltinimą am
basadorius Zarubinas at
metė kaip nepamatuotą.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Yorkas.—Amerikos 
laikraščių leidėjų asociaci
jos (ANPA) suvažiavime 
tos organizacijos preziden
tas pasmerkė iždo depart- 
me'nto agentų užpuolimą 
ant “Daily Workerio.” Prie 
ANPA priklauso visų di
džiųjų Amerikos laikraščių 
leidėjai.

Amanas. — Jungt. Tautų 
sekretorius Hammarskjol- 
das konferavo su Jordano 
karalium Huseinu.

Maskva. — Iš Amerikos 
sugrįžę penki jūreiviai vie
šoje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad jie grįžo na
mo savanoriai.

Liberaliniai advokatai nori, 
kad Eastlandas būtu baustas <•

Washingtonas. — Libera
liškoji advokatų ■ organiza
cija, Nacionalinė advokatų 
gildija, reikalauja iš sena
to, kad būtų nubaustas se
natorius Eastlandas iš Mis
sissippi, žinomasis rasisti
nis diksikratas ir rasinės / t
diskriminacijos vyriausias 
gynėjas.

Advokatų gildija reika
lauja pašalinti Eastlandą iš 
senatinės juridinės komisi
jos pirmininko vietos, ka
dangi jis įžeidė advokatų 
profesiją. Jis balandžio 7 
dieną per apklausinėjimą 
New Oreanse įsakė sar
gams išmesti advokatą 
Wittenberga, kadangi tas 
atsisakė atsakyti į kai ku
riuos Eastlando klausimus.

Advokatų gildija sako, 
kad toks žmogus kaip East
landas neturi teisės stovėti 
svarbios senatinės komisi
jos priešakyje.

Susitarta plačiau prekiaut, 
sustiprini kultūros ryšius, 
veikti už taiką Ar. Rytuose
Londonas. — šiandien, 

penktadienį, Bulga n i n a s, 
Chruščiovas ir kiti tarybi
nės delegacijos nariai ap
leidžia Britaniją., Jie iš
vyksta pasiekę susitarimą 
dėl geresnių santykių su 
Didžiąja Britanija. Brita
nija ir Tarybų Sąjunga 
plės prekybinius ryšius, ge
rins kultūrinius ryšius tarp 
abiejų šalių. Taipgi susi
tarta remti Jungtinių Tau-

Sovietai lygina 
algas -- nukerta 

perdaug aukštas
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos spauda sako, kad val
džia nutarė labiau lyginti 
algas. Dar praeitame K. P. 
pasakė, kad tuo tarpu, kai 
mažiausiai uždirbančiu ne- 
specialistų darbininkų al
gos bus keliamos, kai ku
rių daug uždirbančių spe
cialistų algos bus kertamos.

Iki šiol vidutinė darbinin
ko alga Tarybų Sąjungoje 
buvo apie 750 rublių mė
nesiui, o Mokslų akademijų 
nariai ir kiti aukštai lavin
ti asmenys gavo po 5,000, 
kartais iki 8,000, neskai
tant visokių premijų. Dar 
daugiau uždirbo kai kurie 
meno sričių žmonės, ypa
tingai balerinos, rašytojai, 
aktoriai.

Kai kuriu tu aukštai už
dirbančių algos dabar nu
kertamos beveik perpus. 
“Komsomolskaja Pravda” 
atspausdino kelių moksli
ninkų laišką, kuriame jie 
patys sako, kad perdidelis 
algų skirtumas netinkamas 
socialistinei visuomenei.

Madridas. — Diktatorius 
Franco per radiją įspėjo 
darbininkus, kad streikai 
bus žiauriu būdu užgniauž
ti, jeigu jie tęsis. Iš visų 
Ispanijos dalių ateina ži
nios apie platėjančius strei
kus. .

Visi gali pamatyti požeminį 
urvą su šnipinėjimo įtaisais

Berlynas. — Pytų Vokie
tijos valdžia paskelbė, kad 
kas tik nori, gali ateiti ir 
pamatyti didįjį požeminį 
urvą su komplikuotais šni
pinėjimo įtaisais. Tarybi
niai kariniai pareigūnai 
Berlyne protestavo ameri
kiečiams., sakydami, kad tai 
jie iš savo sektorio po že
me pasiekė tarybinį sektorj 
ir prijungė klausymosi vie
las prie tarybinių telefoni
nių laidų.

Daugelis civilinių žmonių 
dabar ateina tuos įtaisus 
pamatyti.

| tų pastangas užtikrinti tai
ką Artimuose Rytuose.

Laikraščiui einant spau- 
don dar nebuvo žinoma pil
nas bendro komunikato 
tekstas, bet buvo laukiama, 
kad jis pabrėš tuos tris 
punktus.

Britų spauda sako, kad 
pasitarimai tarp Edeno ir 
Bulganino-Chruščiovo atne
šė nemažai naudos, ypatin
gai, kadangi jie buvo veda
mi labai atviru tonu. Už 
tai labiausiai atsakingas, 
sako spauda, Chruščiovas, 
kuris mėgsta kalbėti pa
prastai, be diplomatinių ce
remonijų.

Tarybiniai vadai prieš iš
vykdami dar matėsi su 
Darbo partijos vadovais. 
Partijos pirmininkas Gaits- 
kell įteikė Bulganinui sąra
šą 150 vadovaujančių soci
aldemokratų, kurie, sakė 
jis, sėdi kalėjimuose soci
alistiniuose kraštuose. Bul
ganinas ir Chruščiovas at
sisakė priimti tą sąrašą ke
letas dienų atgal, kuomet 
pirmame darbiečių ir tary
binių vadų susitikime vyko 
karštos diskusijos.

Franco akyse protestantu 
organizacijos “nelegalės”
Madridas. — Franco val

džia uždarė Ispanijoje vei
kusią britų Biblijos sąjun
gą, protestantų misijinę or
ganizaciją, kurios vieninte
lis tikslas buvo skleisti bi
bliją. Franco valdžia pa
skelbė, kad Ispanijoje, kur 
katalikų bažnyčia skaitosi 
oficiališka, valstybine, pro
testantų organizacijos nele
galės.

Kitoje šalyje, kur kata
likų bažnyčia turi daug 
įtakos, nors ne tiek, kiek 
Ispanijoje — Italijoje, poli
cija irgi laiks nuo laiko 
persekioja protestantiškas 
misijas..

Lenkai suėmė 2 savo 
saugumo tarnautojus
Varšuva. — Lenkijos val

džia įsakė policijai suimti 
du aukštus viešo saugumo 
pareigūnus, kurie nusikal
to socialistiniam legališku- 
mui. Tie pareigūnai yra 
Romanas Romkowskis ir 
Anatolis Feiginas. Kaltini
mas prieš juos yra, kad jie 
be pakankamo pamato su
iminėjo žmones ir tyrinė
dami suimtuosius naudojo 
neleistinas metodas.

Paryžius.—Italijos prem
jeras Gronchi lankosi Fran- 
cūzijoje.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, švelnu

i
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Kauno Muzikinio Dramos 
Teatro jubiliejus

Rašo D. M. šolomskas 
politikos laikėsi ir dauge- per ketverius metus ataka- 
lis kitų. Dabartiniu laiku 
Egiptas nesutinka praleisti 
per Suezo kanalą Izraelio 
laivus.

Ant kiek prekyboje svar
bią vietą užima laivai, tą 
liudija, kad 1952 metais pa
saulyje buvo virš 15,000 lai
vų su įtalpa apie 100,000,- 
000 tonų.

Jūros ar ežerai?
i

Viduržemio jūros yra vie
nos iš didžiųjų. Nuo Do- 
bfaltaro iki Azijos jos tu
ri 2,300 mylių ilgio. Adri- 
atiko, Tirkeiniškosios, Jo- 
nijano jūros sudaro, kaip 
ir atskiras Viduržemio jū
ros dalis, nes jos visos su
daro nedalinamą vandens, 
plotą.

Dardanelų sąsiauris jun
gia jas su Marmuro jūro
mis, o per Bosforo sąsiaurį 
jos jungiasi su Juodomis ir 
Azovo jūromis. Kadangi 
dabar Tarybų Sąjungoje 
prakasė kanalą tarp Do
no ir Volgos upių, tai jo 
pagalba galima pasiekti ir 
Kaspijos jūras.

Ir iš visų šių jūrų, kurios 
jungia Europos, Azijos ir 
Afrikos sausžemius, kur 
tiek daug valstybių yra įsi
kūrusių, į platųjų pasaulį 
išėjimas buvo tik vienų vie
nas, tai Gibraltaro sąsiau
ris (pertaka). (Tiesa, 1850 
metais buvo atidarytas 103 
mylių ilgio Suezo kanalas, 
tarpe Viduržemio jūrų ir 
Raudonųjų jūrų, o pastaro- 

isios jūros jungiasi su Indi
jos vandenynu.) Bet iki to 
laiko Viduržemio jūros ir 
pagalba sąsiaurių su jomis 
sujungtos visos kitos jūros 
buvo kaip didelė bonka, o 
Gibraltaro sąsiauris kaip 
kaklas, pro kurį galėjo lai
vai įplaukti ir išplaukti. Ir 
kas valdė Gibraltaro są
siaurį, tas galėjo padiktuoti požeminius fortus, tunelius, 
savo galią kitiems.

Gibraltaras
Dažnai girdis: “Tvirtas 

kaip Gibraltaro uola.” Bet 
tai nevisai teisinga. Kas 
gi Gibraltaras?

Gibraltaro sąsiauris, tai 
vandens juosta, kuri jungia 
Viduržemio jūras su Atlan
to vandenynu, o jau pasta
rasis su visu pasauliu. Gi
braltaro sąsiauris atidali
na Europos sausžemį nuo 

_______ Jis turi apie 15- 
ką mylių ilgio ir tiek plo
čio. Europos pusėje yra 
Ispanija, o Arikos Maroko 
ispanų valdomoji dalis.

Gibraltaro svarbą supra
to jau romiečiai, ir už jį 
nuolatos ėjo kovos. 711 me
tais Gibraltarą užvaldė 
maurai, jie įsteigė savo 
tvirtoves ir valdė jį per ke
lis šimtus metų. Nuo 1333 
iki 1462 metų jo valdymas - taro anglų “uoloje” yra tik 
pereidavo tai į ispanų, tai į j apie 20,000—daugiausia tai 
maurų rankas. 1462 me-; prieplaukų darbininkai 
tais ispanai išvijo maurus žvejai, 
ir ten pasistatė savo “ne
įveikiamą tvirtovę.” * “uola”

Bet 1702 metais anglai ir 
hoiandai užklupo ispanus ir 
po ilgų kovų užvaldė Gi
braltaro sausžemį Europos 
pusėje. Bet Ispanija neno
rėjo nusileisti ir ji iki 1726 
metų, tai yra, per 22 me
tus, tęsė Gibraltaro apgu
limą. 1726 metais ispanai 
nuėmė Gibraltaro apguli
mą, bet ir neatsisakė nuo 
savo teisių prie jo. Ir ka
da tik Anglijai susidaryda
vo keblumų, tai ispanai iš 
naujo anglus ten atakavo. 
Laike revoliucijos Ameri
koje prieš Angliją ispanai

L

GIBRALTARAS
IR JO SVARBA

Gilioje senovėje žmonių 
i susisiekimui tarnavo upės 
ir paupiai. Jomis galėjo 
praplaukti tankiausius miš-

vo ten anglus. 1782 metais 
jie vėl puolė anglus. Laike 
Pirmojo ir Antrojo pasau
linių karų, kada tik Angli
ja buvo keblume, tai Ispa
nijos valdonai kėlė klausi
mą apie atsiėmimą Gibral
taro.

Dabartiniu laiku Gibral
taro sąsiaurio plotai seka
mai valdomi: ĮTianžiras 
(Tangier), sklypelis žemės 
225 ketvirtainių mylių plo
to, Afrikos pusėje, prie 
lanto vandenyno, tvarki 
mas tarptautinės komisijos, 
kurią 194*5 m. sudarė Angli
ja, Franci ja, Jungt. Valsti
jos, Tarybų Sąjunga ir vė
liau pakviesta Ispanija.

Maroko, kuri priklauso 
Ispanijai, užima 18,000 ket
virtainių mylių, turi apie 
1,500,000 gyventojų. Ji pii" 
eina prie Gibraltaro sąsiau
rio ir geros dalies Vidur
žemio jūros. Vėlesniu lai
ku Ispanijos valdonai pa
skelbė Maroko “nepriklau
somybę,” bet ji yra . tokia 
menka, kaip ir kitur impe
rialistų suteiktos “nepi^ 
klausomybės” kolonijų gy-

statė muzikinė teatro trupė. 
Ji parodė pirmąją tarybinę 
lietivviškąją i

Aukso marios”,

i Kauno visuomenė pažymėjo 
• Kauno muzikinio dramos tea- 

Canada and Brazil, per year $9.00 tuo draminės ti’iTpūs Įsikūrimo 
penktąsias metines d j ją 

trupės Įsikūrimo parašė Bielozaras. 
s metines, 
•je susirinko ra

išy tuja i, dailininkai, studen
tai. darbininkai. inžinieriai, 
visuomeninių organizacijų at
stovai. Pranešimus apie kūry
bini teatro kelią padarė vy
riausiasis teatro režisierius 

muzikinės tru- 
;is režisierius

Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

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

DIDELĖS REIKŠMĖS SPRENDIMAS
AUKŠČIAUSIO TEISMO sprendimas, paskelbtas 

praėjusį pirmadieni, turi milžiniškos reikšmės.
Kalbame apie sprendimą, panaikinantį seegregaciją 

busuose ir, žinoma, kartu visoje transportacijoje. Įdomu 
ir tai, kad Aukščiausias Teismas šį sprendimą padarė

Taigi, teismo nutarimu, panaikinta segregacija mo
kyklose, panaikinta segregacija važiuotėje, panaikinta 
segregacija visose visuomeniškose vietovėse.

Kokia gėda segreguoti negrus busuose bei gatveka- 
riuose! O toji gėda; per ilgus, metus buvo praktikuoja-

sės sėstis į baltiesiems paskirtą buse vietą! Negrai tu
rėjo jiems paskirtą kampelį pačiame buso gale.

Montgomery miesto (Alabamoie) negrai pasiryžo 
tą gėdą — segregacija busuose — nugalėti boikotu. Jie 
atsisakė važiuoti segreguotuose busuose. Ir jų kova
—pasyve kova, aišku—privedė baltuosius šovinistus prie bi vo 
pasiutimo. Jie griebėsi už teismo, norėdami negrus pri
versti atsisakyti savo kovos.

Žinoma, Aukščiausio Teismo sprendimas yra vienas 
dalykrs,- o jo gyveniman pravedimas—kitas. Netenka
nei sakyti, kad baltieji valdovai pietinėse valstijose da-; Lunačarskio 
rys viską* segregacijai palaikyti. Tačiau, 
sprendimas padrąsins negrus kovoti už tai, kad segrega
cija būtų panaikinta.

trisdešimt 
ir muzikines

Vancevičius ii

1920 metų spalio 19 dieną 
i teatre buvo parodytas pirmas 
draminės trupės spektaklis. 

| šioji trupė išėjo sudėtingą ke- 
; lią. Senojoje Lietuvoje val- 
: dančiosioms klasėms mažai 
i terūpėjo vystyti pažangų me- 
' na. Talentingiems teatro re- 
į žisieriams B. Dauguviečiui, A.

j maža pastangų, kad j teatro 
i repertuarą būtų Įtraukti ge- 
• riausieii rusu klasikinės ir už-
sienio dramaturgijos

Tik po to. kai

muzikinę kome- kus, paupiais galėjo pasiek- 
kurią ti kitą kalnų pusę. Ir da- 

Apie kū- bar vandens keliai yra pi- 
i-ybinį trupės augimą liudija giausi ir didelių kiekių per- 
čaikovskio “Eugenijaus Onie- 
ginio”, Verdi “Rigoletto” iri 
“Traviatos”, Rossinio “Sevili
jos kirpėjo” ir kiti pastaty
mai.

Teatro kolektyve yra daug 
talentingų aktorių. Didelį pa
sisekimą žiūrovų tarpe turi 
Lietuvos TSR liaudies artistas 
J. Laucius, respublikos nusi
pelnę artistai K. Jūrašiūnas, 
A. Vainiūnaitė. Įsimenančius 
vaizdus sukūre ir .jaunos akto
rių kaitos atstovai M. Raštei- 
kaitė, K. Genys, Ja Zelcius, 
L. Noreika ir kiti.

didžiuojasi tuo,

valdžia, i

vežimui parankiausi, 
i

Paimkime apie 10,000 to
nų įtalpos žibalu pervežimo 
laivą (tankerį). Pribuvo jis 
į prieplauką, į kurią atves
ti žibalo vamzdžiai. Sulei
do į laivą 10,000 tonų žiba
lo, ir jis tą nuveš pigiai už 
tūkstančių . mylių atstos. 
Jeigu ir būtų susisiekimas 
sausžemiu tarp tų vietovių, 
kiek tai reikėtų sunkveži
mių arba prekinių trauki
nių, kad tą pergabenti! O 
laivu, nors ir ne taip sku
biai, bet tas kiekis pigiai 
ir parankiai pergabenamas. 
Atvyko laivas į skiriamą 
prieplauką, ir ten siurbliai 

liaudies ištraukia žibalą į jam ski 
premijos rjamas patalpas. -Tas pats 

ir su kitokiais reikmenimis.
štai kodėl nuo senu lai-

teisėtai 
čia pra

dėjo savo teatrinę veiklą TS
RS liaudies artistas, Stalini
nės premijos laureatas J. Si
paris, respublikos 
artistai, Stalinines 
lai realai J. Rudzii
Kymantaitė, respublikos nusi- 

I pelnę artistai T. Vaičiūnienėj
E. Grikevičiūtė ir į kų pasidalinusiame pasau

lyje, kuriame nuolatos tar
pe valstybių buvo varžyti
nės, ėjo ir eina kova už 

kolūkiuose vanc(ens kelius. Per šimtus 
metų anglai valdonai dėjo 
pastangų, kad Rusija netu- 

] retų neužšalamų prieplau- 
|kų, kad jai būtų uždaryti 
vandens sąsiauriai Bosfo-

rymiškai su klestėti. 1952 mc-lkiti.
■tais Į teatro kolektyvą Įsilic- Kickvieneriais metais tvir- 
i jo didelė grupė jaunų talcn-|tėja teatro ryšiai su žiūrovais.
j tingu aktorių — Maskvos V. j Miesto įmonėse, 

vardo valstybinio Įvyko dešimtys žiūrovų kon
ferencijų ir artistų susitikimų 

Įvykis teatro Į su darbininkais ir kolūkie- 
jo dalyvavi-Į čiais.

me- Visai neseniai teatro sceno-
; no dekadoje, Įvykusioje Mas- je su sėkme buvo parodyta
1 kvoje. šiuolaikinio lenkų dramaturgo r<is, Dardanelai, kad nepri-

Savo 35-tąsias metines dra-ĮA. Mališevskio pjesė “Bala-
■ minė trupė sutiko su Įžymiais 1 (les ir romansai”. Ji paskirta
■kūrybiniais pasiekimais. Da-1 didžiajam lenkų poetui Ado-1 leistų Rusijai Atlanto van-
I bar jos repertuare yra 17 | mui Mickevičiui, 
'.Įvairių pjesių. Jų tar])c dide-1 veiksmai K;::::: 
! lę vietą užima ru 
nūs dramaturgijos 
Kauno teatro 
pastatyta A.

teisini'' i teatrinio meno instituto auklė-
!tinių. S
Į gyvenime
i mas lietuvių literatūros ir

JANONIUI PAMINKLAS
KAIP JAU ŽINOMA, š. m. balandžio 5 dieną sukako 

60 metų, kai gimė Julius Janonis, poetas ir kovotojas už 
liaudies reikalus.

Šį įvykį Lietuvos spauda atžymėjo labai plačiai. 
Miestuose ir miesteliuose ivyko susirinkimai, kuriuose 
buvo dėstomas uoeto gyvenimas ir jo kūryba.

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas nu
tarė, kad būtų restauruotas (atremontuotas) namas, 
Šiauliuose, kuriame poetas gyveno 1913 metais.

Taipgi nutarta pastatyti Juliui Janoniui paminklą 
Biržuose.

Julius Janonis—patsai populiariausias lietuvių tau
tos poetas.

Lietuvoje Juliaus Janonio raštai buvo išleisti aštuo- 
niais leidimais — iš viso apie 80,000 egzempliorių. Jo 
poezija yra išversta ir rusų kalbon — išleista 100,000 
egz. Baltarusiai taipgi turi išsivertę jo raštus savo kal
bon ir plačiai pasklidę Baltarusijoje. Išversti Janonio 
eilėraščiai ir į estų, latvių ir kt. tautų kalbas.

O šiemet Lietuvoje bus išleisti du Juliaus Janonio
Leidinyje bus plačiai išnagrinėtas visas j dės

kūryba, iš bažnyčios gerai nusitei- kendama atsakė ji.
—O aš tau, misiuk, pa- viliojusi, tai ir šiandien mu< 

sakysiu, kad boba ne iš šon- du burkuotuva kaip du ba- 
1 -1-‘~ ‘š... Į landėliai.

Moteriškė' pašoko nuo I

, o vyksta jos 
Kauno ir Vilniuje 

metais.
Iškilmingamp vakare, skir- 

sceno.p' buvo Į tame teatro jubiliejui, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininkas 
J. Paleckis karštai pasveikino

kaltės kalti”, L. Tolstojaus 
“Gyvas lavonas”. M. Gorkio 
“Barbarai”. Didelis dėmesys kolektyvą. Jis paskaitė Įsaką 
skiriamas originaliajai drama- dėl teatro apdovanojimo Lie- 

žiūrovas aukštai tuvos TSR Aukščiausiosios Ta- 
J. Baltušio “Gieda Irybos Prezidiumo Garbės raš- 
”, A. Griciaus “Išva-itu. Tolesnės kūrybinės sūk
iu “Karšta vasara” ir 

kitus spektaklius.
38 muzikinius

t orgijai. 
Įvertino

Tolesnės kūrybinės sėk
mės teatrui palinkėjo Lietu
vos TSR! kultūros ministras 

veikalus ph-1 Smilgevičius, Kauno miesto

raštu tomai.
poeto neilgas bet reikšmingas gyvenimas ir 
Lietuvoje, beje, dar yra užsilikusių Janonio rankraš
čių, saugojamų Šiaulių muziejuje.

leidus jos prie Persijos įlan- ■ 
kos, kad Norvegija neuž- Į

denyno pakraščių. Tokios

vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Narkevičiū
tė, rašytojai, dailininkai, 
respublikos teatriniu kolekty
vu, mokslo Įstaigų, Kauno 
Įmonių ir Įstaigų darbuotoji) 
atstovai.

Vakare buvo paskaitytos pa
sveikinimo telegramos, gau
tos nuo Maskvos, Rygos, Ta
lino ir kitų miestų teatrinių 
kolektyvų.

Ispanija valdo visą Gi
braltaro sąsiaurio plotą 
linkui Atlanto vandenyno.

Angių Gibraltaras yra 
nedidelis žemės snaputį/ 
prie Viduržemio jūros, Eu
ropoje. Jis yra dalis Ispa
nijos sausžemio. Anglų 
“uola” yra nepilnai trijų 
mylių ilgio ir .mažiau, kaip 
mylios pločio. Kalnas turi 
iki 1,400 pėdų aukščio. Vie
tomis uola yra iš marmuijo, 
o vietomis tik kalkių jun
ginys.

Kadangi ispanai nuolatos 
puolė anglus, tai anglai ten 
įsirengė visokių apsigyni
mui priemonių, pasigamina

S. Smolinskis

Kiaušinis ir faktas
Velykų rytą jūsų Dė- mat .. Ugi tas, 
Vinco gaspadinė parėjo dievas Jievą padarė, —ki

kusi. Tuoj nusimetė naują 
■ skrybėlaitę, kailinukus; pa-

KAM TRIUKŠMAUTI?
NIKITA CHRUŠČIOVAS, kalbėdamas Birmingha- 

me, Anglijoje, priminė, kad Tarybų Sąjunga neužilgo 
padirbs tokius karinius pabūklus, kuriais bus galima 
paleisti hydrogeninę bombą bet kuriame pasaulio kampe.

Jis taipgi priminė, kad Tarybų Sąjunga jau surado 
*būdus, kain hvdrogeninę bombą numesti iš lėktuvo. Ir 
tai jau buvo išbandyta. Amerika kol kas dar nesurado 
priemonių, kaip hydrogeninę bombą eksplioduoti iš 
lėktuvo. t

Dėl. šito Chruščiovo pareiškimo sukelta 
triukšmo. Kai kurie laikraščiai ir radijo komentatoriai I 
tą Chruščiovo pranešimą ima it grūmojimu “Vakarams.” i

Mums gi rodosi, kad kelti triukšmą dėl to nėra rei
kalo. Pranešimas, ką Tarybų Sąjunga pasiekė hydroge- 
ninėje srityje, nėra grūmojimas, o tik fakto paskelbimas.

Kad Tarybų Sąjungos mokslininkai toje srityje, apie 
ką Chruščiovas kalbėjo, darbuojasi, kiekvienam turėtų 
būti žinoma. Tarybiniai mokslininkai, nėra nei kiek 
prastesni už amerikinius mokslininkus. Tai irgi žinoma 
kiekvienam, kuris nori žinoti.

Hydrogenines bombos yra labai galingas naikini
mui įrankis, todėl reikėtų visa daryti, kad jų nieks ir 
niekad nenaudotų. Tarybų Sąjunga, atsiminkime, jau 
seniai siūlė Amerikai, kad visokie atominiai ir hydro- 
geniniai ginklai nebūtų gaminami. Tam pritaria šim
tai milijonų pasaulio žmonių. Betgi mūsų šalies vy
riausybė atsisako tai daryti.

(Feljetonas) 
iš kurio i —Po ranka vesdavosi, o 

j su kita pabėgo ! 1 - . 1ACL JJIU V. JI nebūtų pa- Afrikos.—Jei ta..

si rišo ružavą žiurkštuką ir į kaulio, o iš
pradėjo dėlioti Velykų pus- j

! ryčius ant stalo. : krėslo nei įgilta,, užraudo, siuke, ar kuo geresnė už tą,
i Dėdė Vincas irgi nepali- • įsirėmė rankomis į klubus, anot tavęs... ? Jukirtams-
ko taip vadinama kiaule: atstatė krūtinę, treptelėjo į tėlė sau antrąjį vyrelį pasi-
atkimšo pantukę krokodi- ’ koja į grindis ir užgiedo-; viliojai nuo kitos Jievutės
liaus ašarų, pripylė du stik- jo: __________ ____

įlinku ir, pakišęs savo mi-i terš stono! Priprūvyk, kad

—Aure, kaip! 0 pati mi-

? Juk ir tams-.

Tai insoltinimas mo-' dukrelės.
' I Mano misiukė, tai išgir- 

; siukei krėslą po pusiauju, ’ moteris ne iš Adomo šon- dus, tik aiktelėjo ir klek- 
! telėjo į krėslą. Mudu vėl 
išgėrėva po vieną ant u- 
gadų ir atrodė, kad dispu
tas baigtas. Bet kas 
jums duos!. Užkandus ir 
išlašintis paskutinius lašus 
iš pantukės, misiukė vėl 
atidarė ugnį:

O kunigėlis ant ambo- 
no sakė, kad moterys gali 
būti ne tik prezidentais, o

pakėlė stikliuką ir suktelė-į kaulio, ir atsiprašyk!
Į jo: Už ramybę geros va
lios žmonėms ant žemės Jr 
pakajų tarp šventųjų dan
guje!

Jo misiukė, maktelėjus,
nemažai i net apsilaižė ir dadėjo:

—O dabar muškiva kiau- 
Į šiais iš atimtinių.

Mišių k ė sumušė jo smai
galį, o jam sumušus jos 
plieką, išėjo lygiomis. Taip

už savas sveikatas užmetę 
po vieną už lūpų, o po mar
gutį suvalgų—dar po vieną, 
ir misiukė visai suminkštė
jo. Ji’ palinko prie jūsų 
Dėdes ir nei katelė subur- 
kavo: Padyvisi man ar ne- 
padyvysi, o tas šonkaulis 
nerimsta be savo brolių, 
nors pasiusk...

—Koks šonkaulis?
—Tai, va, dar klausia,

—O kaipgi ne? Kol ne
vedusius, tai einate į vyro 
rankovę įsikibusios, o kada 
apsivedate, tai ir sekate 
kaip uodegos paskui vyrus. 
Antai ir mūsų valdininkai 
be bobos uodegoje nė iš stu- 
bos neišeina. Važiuoja val
dininkas prakalbą sakyt, 
seka paskui jį ir jo uode
ga—boba! Juk ir tu pati, 
misiuk, pirmąjį savo vyrelį 
iš saliūno varydama argi 
nesekdavai nei uodega iš 
paskos?

—Firmas mano vyras bu
vo ne vyras, al'e bomas! Jis 
mylėjo ne mane, ale kazy- 
ras ir viskę! Koks jo buvo 
gyvenimas, tokia ir smertis 
—girtas palindo po karu, 
girtas ir numirė. Ale Už 
tai antrasis visuomet mane 
po ranka vesdavosi.

Ant tų jos žodžių Dėdė 
Vincas, gardžiai nusikvato
jęs, atidarė ir savo ugnį:

—Į ką gi jau būtų pa
našu, jei vieną rytą išgirs
tumėm laikraščių parda
vinėtojus šaukiant: “Nau
jiena ! Mūsų prezidentas 
susilaukė dvynukų I” Arba 
vėl: “Nekalto prasidėjimo 
parapijos kunigėlis susilau
kė mergaitės!”

(Tąsa 3-čiain pusi.)

visokias .priešui painiavas, 
i Pasistatė net iki 18-kos co
lių pločio‘gerklėmis kanuo- 
les, kurios lengvai gali per
šauti per visą sąsiaurio 
vandens plotą. Turi apie 
10,000 kareivių, jiems dau^ 
požemyje maisto ir amuni
cijos. Prieplaukoje nuola
tos yra keli anglų karo lai
vai.

Anglai yra įrengę dvi 
prieplaukas, arčiau prie Is
panijos sausžemio prekybą* 
laivams, o arčiau prie van
dens sąsiaurio vien karinę 
savo laivų prieplauką.

Kad nebūtų tarpe anglų 
ir ispanų nesusipratimų, 
tai tarpe Ispanijos ir angkĮ 
“uolos” yra žemės plotelis, 
kuris skaitomas “neutra- 
liška žemė,” kuris nepri
klauso nei vienai, nei kitai 
šaliai.

Civilinių žmonių Gibral-

Atrodo, kad Gibraltaro 
’ jau atgyveno savo

ba r tinęs patrankos ir iš 
Maroko galėtų lengvai jį 
pasiekti. Aviacija pasiekia 
laivus toli jūroje. Atomi
niai ginklai yra tokiam ifj^r 
žam ploteliui dar daugiau 
pavojingi, negu kariams, 
esantiems dideliame miške. <

Būtų geriausia, kad visos 
tokios pertakos, sąsiauriai, 
kaip Gibraltaras, Bosforas, 
Dardanelai, Danijos sąsiau
riai, būtų valdomi bendri 
ir visiems kraštams lygi' 
susisiekimui prieinami, .-4 
karai sulaikyti ant visados^ 
—------- *—......

2'pttsL Laisvė (Liberty). Penktad. BaE (April) 27, 1956
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f AGRONOMAI-SIUVEJAI
(Feljetonas)

Šiuo metu Lietuvoje vy
riausias dėmesys kreipia
mas į žemės ūkio pakėlimą, 
į gyvulių daugiau priaugi
nimą, kad būtų daugiau 
žmonėms duonos, pieno ir 
mėsos. Žemės ūkis Lietuvo
je, kaip žinia, beveik visas 
sukolektyvintas. Deja, nau
jame, sukolekty v i n t a m e 
kaimo gyvenime dar yra 
daug sunkumų, ne visur ir 
ne viskas eina “kaip svies
tu patepta.” Tai supranta
ma.

Lietuvoje mokyklos ruo
šia žemės ūkio specialistus 
—agronomus, zootechnikus 
(gyvulių ūkio specialistus) 
—ir juos siunčia į kaimą, 
kad padėtų kolūkiečiams 
tvarkyti naują gyvenimą. 
Bet atsiranda ir tokių spe
cialistų, kurie, padirdę že
mės ūkyje, iš ten traukia 
atgal į miestą, stoja į fabri
kus, — čia, mat, lengviau, 
čia daugiau visokių gyveni
mo patogumų.

Žemir’1 telpantis feljeto
nas iš siuvimo fabriko Vil
kaviškyje vanoja tuos, ku
rie savo specialybę palikę, 
pasitraukė iš kolūkių ir da
bar dirba kriaučių darbą. 
Feljetonas įdomus.

—Laisvės Redakcija.

Laikrodžio rodyklė susto
jo ties trijomis. Siuvimo 
fabriko darbininkai pasikė
lė nuo konvejerio. Į darbą 
rinkosi antroji pamaina.

Tarpduryje, pasikišęs po 
pažastim pluoštą laikraš
čių, pasirodė partinės orga
nizacijos sekretorius Sto
nys.

Retkarčiais atsikosėda
mas, sekretorius perskaitė 
iš laikraščių pieštuku pa
brauktas vietas ir kai ką 
pridėjo iš savo galvos.

— Šiandien mes turime, 
taip sakant, apsvarstyti la
bai svarbų klausimą — apie 
pramonės paramą žemės 
ūkiui. Visų mūsų pareiga 
aktyviai Įsijungti į šį visa
liaudinį reikalą, sustiprinti 
šef avimo darbą...

Sekretorius pagaliau su
suko į triūbelę laikraščius 
ir atsisėdo.

Kurį laiką visi tylėjo.
— Nesivaržykit,. draugai,

— šyptelėjo sekretorius.— 
Kas norit pasisakyti? Pra
šom. .. žodį gauna siuvėja, 
buvusi “Bartininkų” kolū
kio zootechnikė Danutė Va
siliauskienė.

Vasiliauskienė žvilgterė
jo į veidroduką ir, pataisiu
si plaukų sruogą, atsistojo.

—Ką ir sakyti, — kreste
lėjusi galvą, pasakė ji. — 
Teisingai čia kalbėjo; kad 
ne kokie reikalai su gyvuli- 
ninkyste.. Aš .juk gerai 
dirbau zootechnike. Gyvu
lininkystės, draugai, reika- 
1 a s sudėtingas. Pasiekti 
aukštą produkciją — tai ne 
kelnes pasiūti. O pakelti ją 
galima, reikia tik ryžtin
giau kovoti.
— O kodėl jūs pati neko- 
vojate? — paklausė kažkas 
už jos nugaros.

—Galiu ir atsakyti, — at
siliepė įsižeidusi zootechni- 
kė-siuvėja. — Išėjau iš dar
bo dėl nesugyvenamo kolū
kiečių būdo.

—Draugai, mes susirinko
me ne ginčytis, — pabarš
kino pieštuku į stalą Sto
nys. — Nenukrypkite nuo 
reikalo... Žodis suteikia
mas siuvėjai Elenai Cinai- 
tytei, buvusiai “Gegužės- 
Pirmosios” kolūkio agrono
me!.

Į priekį išėjo agronomė- 
siuvėja.

—Ne taip jau lengva dirb
ti tame žemės ūkyje, — pa
sakė Elena. —Purvą kolū
kyje mindyti — tai ne prie 
siuvamos mašinos sėdėti. 
Bet svarbiausia ne tai: nu
simanyti žemės ūkyje rei
kia. Kad išaugintume gau
sius derlius, turime turėti 
aukštą agro techninį išsila
vinimą. .. Aš tai puikiai 
supratau...

—Ir išbėgau iš kolūkio... 
■—papildė iš paskutinių ei
lių.

—Kas tai? — užsidegė Ci
nai ty te. — Jūs ten per daug 
sau leidžiate! Argi čia kol
ūkio susirinkimas, draugas 
sekretoriau? Aš juk noriu 
pasakyti, kad teisingai su
pratau savo klaidą ir, sėdu
si už konvejerio, tęsiu agro
nomijos mokslą: Aš,, jeigu 
norite žinoti, neakivaizdi
ninke pirmūnė, — ir užsi
gavus! atsisėdo.

—Kalbėsiu ir aš, — kilste
rėjo ranką Varnagirienė.— 
Ko čia erzinti mergaitę... 
Ji visiškai teisingai kalba. 
Aš juk senas vilkas tuose 
reikaluose ir geriau matau, 
ko žemės ūkiui reikia. Kva
lifikuoti specialistai, pasa
kysiu, svarbiau už viską. 
Koks ten specialistas su 
viduriniu išsilaivinimu .. 
Prisižiūrėjau aš į juos dirb
dama Gižų MTS. Kolūkyje 
agrotechnika sudėtinga, na, 
o jiems žinių neužtenka. Ką 
ir kalbėti—nelengva jiems. 
Štai aš prieš metus Lietu
vos žemės ūkio akademiją 
baigiau, diplomuotas agro
nomas esu. O ir tai kartais 

' riestai būdavo...
—Žinoma, įdiegti agro

techniką į suknelių sukirpi- 
. mą žymiai lengviau... — 
nusikvatojo storas balsas iš 
kampo.

—Prašau manęs nenu
traukti, — pašaipiai dėbte
lėjo per sėdinčių siuvėjų 
galvas Varnagirienė.— Ar 
mes čia susirinkome žmo
nes užgaulioti? Gal būt, 
tas žemės ūkis visai nebuvo 
mano pašaukimas. Ir apla
mai, tie kaimiečiai man 
nervus gadina...

—Na, liaukitės, brangieji, 
— įsikišo sekretorius. — 
Kiekvienam leisiu pasisa
kyti.

—Man prašau, — šūktelė
jo paskutinėse eilėse sėdin
ti agronome - siuvėja Arči- 
konytė. — Čia vien tuščios 
kalbos. Mes, agronomai, ži
nome, kad “ką pasėsi, tą'ir 
piausi.” Todėl aš siūlau su
teikti kolūkiams konkrečią 
paramą. Aš asmeniškai pri- 
siimu įsipareigojimą kuria
me nors gretimame kolūky
je paskaityti paskaitėlę 
apie seklų paruošimą sėjai, 
na, ir aplamai apie žemės 
ūkio specialisto vaidmenį 
kolūkyje.

—Malonu girdėti, — link
telėjo galva Stonys. — čia 
tai pagirtinas reikalas,—ir, 
apžvelgęs susirinkusius, su
stojo ties buvusia Sintautų 
MTS zonos “Keturnau j ie
nos” kolūkio agronome Sta
nislava Ralickaite. — O kuo 
jūs žadate prisidėti?

Ralickaite prikando lūpą 
ii* kurį, laiką žiūrėjo į ilgą 
konvejerio juostą. Paskui 
spragtelėjo pirštai ir pakėlė 
galvą.

—Sugalvojau. Štai ką su
galvojam Greta fabriko yra 
“Už taiką” kolūkis. Sekma
dieniais aš pasižadu ten už
sukti ir atsakyti kolūkie
čiams į agrotechniką lie
čiančius klausimus.

—Aš pamokysiu žiniaraš
čius užpildyti,—pasiūlė zo
otechnikė - siuvėja Nemuly- 
tė.

—Jeigu jau labai reikia, 
—delnuku slopindama žio
vulį, pasakė agronome - siu
vėja Baraišytė, — galiu ir 
aš ką nors užsukusi į kol
ūkį padaryti. Tik trumpam. 
Nes manęs niekur ilgai ne- 
laiko.

Stonys patenkintas sučep
sėjo lūpomis ir, vesdamas 
pirštu per iniciatorių sąra
šą, pasakė:

—O, kokį gražų specialis
tų būrį turime. . .

—Taigi, beveik tuzinas. 
Atskirą agronomų - siuvėjų 
brigadą sudarykit, — pata
rė kažkas iš susirinkusiu.

Sekretorius atsistojo, iš
gėrė likusį vandenį ir, 
rankomis atsirėmęs, į stalo 
kraštą, prabilo:

—Draugai! Jūs visiškai 
teisingai kalbėjote, kad že
mės ūkyje dar yra rimtų 
trūkumų. Aš ir pats apie 
juos gerai žinau, nes ilgą 
laiką dirbau Alvito MTS. 
Kolūkiuose neužtenka že
mės ūkio specialistų. Todėl 
dėkoju už jūsii pasiūlymus. 
O kad jūs galite suteikti 
paramą kolūkiams savo pa
tarimais — neabejoju. Ti
kiu, draugai, kad, atėjus 
pavasariui, mūsų agrono
mai ir kiti specialistai, di
džiam kolūkiečių džiaugs
mui, padarys sekmadienį iš
kyla į Šefuojamą “Už tai
ką” kolūkį.
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Ne, kolūkiečių nepradžiu
gins tokie adatomis ir žirk
lėmis ginkluoti agronomai, 
kurie nusispiovė į savo tie
sioginį darbą žemės ūkyje, 
į savo specialybę. Nėra ko 
džiaugtis tokiais išversta- 
kailiais siuvėjais h* fab
rikui.

A. Banaitis, 
L. Kiauleikių

Cleveland, Ohio
SVEIKINIMAS

Mieli Draugai! Siunčiu vi
siems laisviečiams,- mano gi
minėms, Laisvės skaitytojams 
ir pažįstamiems, linkėjimus 
su 1-mos gegužės švente.

Linkiu linksmai ir laimingai 
praleisti tą brangią darbinin
kų šventę. Lai gyvuoja mūsų 
dienraštis Laisvė! Lai gyvuo
ja taika, meilė ir vienybė vi
same pasaulyje!

—Julia Werrter

PATTERBURGN. J.
Serga Vladas Barštis. Buvo 

nuvežtas į ligoninę, kur nuė
mė nuotrauką. Jo daktaras 
sako, gal operacijos nereikės, 
o galima bus sugydyti su me
dicina. Taigi V. Barštis dabar 
randasi savo namuose.

V. Barštis ilgą laiką gyve
no Bayonne, N. J. Visiems ge
rai yra žinomas. Malonėkite 
aplankyti malonų draugą.

K. čiurlis

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 

' tai pasirūpink gauti.

So. Boston, Mass.
f

Jau atėjo pavasaris ir va
sara čia pat. Tai jau laikas 
bus vasarinių parengimų pik
nikų. Bet pirma to mūsų 
drauges moterys dar ruošia 
vieną smagų pobūvį pastogė
je, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 6 dieną d vai. popiet, 
318 W. Broadway, So. Bosto
ne. Kuo jos pavaišins, tai tik 
atsilankiusieji sužinos. Bet 
kad kas tai bus nepaprasto, 
tai jau dabar jaučiama. Sako, 
dainoriai ir dalyvausią su 
naujomis dainomis, netaip 
dainuosią, kaip seniau. Svečių 
irgi bus—vienas iš jų pasakys, 
kodėl dabar yra reikalas su
kelti Laisvei $15,000. Rengė7 
jos kviečia visus atsilankyti ir 
tuo paremti laikraštį Laisvę. 
Mums pažangiems lietuviams, 
būtinai reikalingą.
Susirinkimas

ALDLD 2 kuopos So. Bos
ton susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužės 3 dieną, 8 
vai. vakare 318 Broadway. J 
šį susirinkimą visi nariai pra
šomi atsilankyti, užsimokėti 
duokles, nes jau sako, kad 
L. Prūseikos parašyta knyga 
neužilgo bus atspausdinta, o 
ją gaus tik tie, kurią, mokes- 
tys bus užmokėtos už šiuos 
metus. Ir apie mūsą vasari
nius parengimus-piknikus rei
kės pasitarti.

Aist

dorų daigai. Šiuo metu į šil
tadaržius vežamas iš rudens 
paruoštas kompostas. T.

Jaunųjų geografų vakaras
TRAKAI. Trakų padego- 

ginės mokyklos auklėtiniai la
bai domisi geografijos mokslo 
pasiekimais. Neseniai geogra
fijos ratelis surengė vakarą, 
skirtą tarybinių mokslininkų 
tyrinėjimams Arktikoj ir An- 
tarktikoj. Pranešimą padarė 
geografijos dėstytoja Semaš- 
kevič. Ji papasakojo apie mū
sų poliarininkų indėlį į pasau
linį mokslą.

E.

KIAUŠINIS IR FAKTAS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

—Kunigai neženoti! -** 
atšovė ji.

—Bet gali būt ir be griė- 
ko pradėti. Ant galo, pa
galios, kas atrado Ameri
ką — boba, ar vyras? Jei
gu ne Kolumbas, tai nebūtų 
nė Amerikos!

—O jeigu nebūtų buvę 
bobos, tai nebūtų buvę nė 
Kolumbo! — Tai tarusi, šo
vė kiaušiniu Dėdei Vincui 
į kaktą ir kvatodama įbė- 
go į savo miegruimį.

Dėde Vincas
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BROCKTON, MASS

čia
BROOKLYNO AIDO CHORAS SUVAIDINS

Operetę “Grigutis”

NEWARK, N. J.
"Grigutis” gražus, pavyko

Tai jau ir po įvykusios ope
retės “Grigutis”. Aido Cho
ras iš Brook lyno jį sulošė Uk
rainą svetainėje, 57 Beacon 
St.. 22-rą dieną balandžio. 
Reikia pasakyti, kad pažiū
rėti operetes “Grigutis” sve
čią susirinko gana apsčiai, ir 
galima sakyti, kad jau seniai 
tokis sėkmingas parengimas 
įvyko Newarke. Geras būrys 
buvo ir iš Easton, Pa., su drg.

įso balsą, savo rolėje tiko. 
į Tarnas, Jonas Grybas, publi
kos nemylimas per visą ope
retės vaidinimą, nudavimu ir 
išvaizda tiko. Vera Bunkienė, 
Elena Ventienė, J. Judzentas, 
N. Buknienė, tai šie turėjo il
gesnes ir svarbesnes roles. V. 
Kazlauskas, Mary Thamas, 
P. Grabauskas ir K. Rušins- 
kienė, ir kartu visas Aido 
Choras vaidinimą dapildo.

Reikia priminti, kad J. Jud-
Tilviku priešakyje.

Gi newarkieciu ir apylinkės 
svečiu matėsi iš arti ir toli. 
Tėmijant susirinkusius kokis 
jų atsitiesimas link “Grigu- 
čio” ir jo vaidintojų, buvo 
rimtas. Ramumas laike vaidi
nimo buvo pagirtinas, ir visų 
vienodas nusistatymas sir rim
tu domėsiu sekti atskirų vai
dintojų kalbas ir grožėtis vi
so choro dainomis.

Man teko matyti “Grigutį” 
bent kelis kartus 25-ki metai 
atgal.. Atskirų vaidintojų gra
žios kalbos ir geri nudavimai 
priduoda daug svarbos loši
mui.

Yes, 25-ki metai atgal lo
šėjai buvo jaunesni. Jaunes
ni buvo ir mūsų parengimų 
lankytojai. Tačiau, mano su
pratimu, dabartinė mūsų pu
blika j vaidinimą žiūri daug 
rimčiau, įvertindami kiekvie
ną aktorių pagal jo gabumus 
ir įsi mok in imą savo rolės.

Operetė suvaidinta gerai. 
Negalima sakyti, kad nebuvo 
ir trūkumų, klaidų, ir temy- 
jant rimtai, juos buvo galima 
pastebėti.

Ir nemanau, kad aidiečiai 
supyks, kuomet porą jų įvar
dinsiu. Mariutės motina turi 
būt senesnė, dabargi mažai 
kuo skiriasi nuo dukters, kuo
met jos kartu kalbasi. “Gri- 
gučio” apranga turi būt pri
taikyta jo rolei. Grigutis, ma
no manymu, neturi visada 
būti nusiminęs, ir tam tikruo
se žodžiuose parodyti drąsos. 
Ragana turi būt ta pabaisa, 
kokia ji buvo 25-ki metai at- 

'gal, kuomet ją vaidino.
Tačiau aktoriai kiekvienas 

atliko savo pareigą pagal sa
vo geriausią supratimą. Ma
riutės rolėje Elena Brazaus
kienė tiko. Grigutis, Augusti
nas Iešmantą, turui stiprų ba-

zentas komiko rolėje prijuo
kino publiką. Jo kiekvienas 
pasijudinimas buvo tėmy ja
mas ir juokingas.

Na, tai laimingo Aido Cho
rui pasisekimo su kelione 
“Grigutis” po lietuvių koloni
jas. Jūs aidiečiai užsitarnau
jate didelio ačiū už jūsų pa
sišventimą ir senos kartos lie
tuvių palinksminimą, šis pir
mas. jūsų pasirodymas New
arke suteikia jums kitose ko
lonijose geresnį vaidinimą ir 
geresnį pasisekimą. Gi jūs, 
parengimų lankytojai,’ kur Ai
do Choras vaidins “Grigutį”, 
iš arti ir toliau dalyvaukite. 
Dalyvaudami savęs nesuvilsi- 
te, bet būsite pilnai pasiten
kinę.

Aido Choro mokytoja Mild
red Stensler, tai mūsų meno 
lakštutė. Ji ne tik Brooklyne 
ir New Jersey valstijoje savo 
gabumais ir pasiaukojimu mus 
linksmina, bet ji ir jos vado
vybėje dainininkai pasiekia ir 
kitas valstijas. Pianistas Ball
wood tai vienintelis ir pasi
šventęs žmogus, kuris daini
ninkam palydi pianu, ar tai 
pavieniams, ar vaidinant ope
retes.

Ir aidiečiai, tardami Mildu
tės motinai ačiū už taip ga
biai išauklėtą dukrelę, po vai
dinimo pavaišinimui, sudaina
vo “Ilgiausių metų.”.

Rengėjai įžangos nedarė, 
bet pirmininkui atsikreipus į 
susirinkusius, kad paaukotų 
padengimui lėšų, sudėjo $168 
su centais. Ačiū jiems.

Reikia tarti ačiū LDS Tre
čiajai Apskričiai ir Newarko, 
Harrisono ir Livingstono kuo
poms, kurių pastangomis ope
retės vaidinimas įvyko, kad 
jie pasiryžo tokį atsakomingą 
darbą atlikti. Jis įvyko ir tu
rėjo gerų sėkmių.

Pilietis

Balandžio 9. mirė Antanas 
M artink us. Jis mirė labai stai
giai, vos pasirgęs tris dienas. 
Antanas buvo progresyviš 
žmogus; nors mažai veikė, bet 
visuomet rėmė darbininkišką 
judėjimą. Gaila, kad jam tiek 
mažai teko gėrėtis Floridos 
gyvenimu. Jis labai mėgo šios 
valstijos gamtą ir man dėko
jo, sakydamas, jei ne tu, sese
le, tai ir mums nebūtų buvę 
progos čia apsigyventi. Jis čia 
išgyveno ne pilnus dvejis me
tus. Paliko žmoną, Adelę, tris 
dukteris ir. vieną sūnų, taipgi 
14 anūkų.

Velionis turėjo čia nusipir
kęs gražų namuką ir tuo did
žiavosi. Jis pastaruoju laiku 
jau buvo pensininkas. Anta
nas su pirma savo ligos diena
jautė, kad jis nebegyvens. Ir 
kuomet aš su jo žmona jį ap
lankėme' ligoninėje, lai jis 
mus prašė, kad nevežtume jo 
palaikų i šiaurę, bet kad pa
laidotume čia pat, Floridoje. 
Bet gyvenimo aplinkybės taip 
susidėjo, kad nebuvo galima 
išpildyti jo prašymą ir teko jo 
palaikus išvežti į Springdale, 
Pa., ir velionio visi vaikai ir 
draugai gyvena. Neabejoju, 
kad jis ten buvo gražiai palai
dotas. Gaila, kad aš negalėjau 
laidotuvėse dalyvauti.

Velionis buvo draugiškas 
žmogus. Lai būva tau, bran
gus švogerėli, lengva šios ša
lies žemė. Ilsėkis ramiai.

Natalia Martin

Baltimore, Md.
Lankiau sergančią draugę, 

Helen Balsienę. Jai buvo pa
daryta sunki operacija. Išbu
vo 2 savaites ligoninėje, grįžo 
namo—135 Willard. Jos svei
kata dar silpna. Džiugu, kad 
vis eina stipryn. Jos telefonas 
EDmondson 6-2952 M.

Linkiu draugei greit pilnai 
pasveikti.

P. Paserskis

iš Lietuvos
Plečiama daržininkystė

VIEVIS. “Pergalės” kolūkio 
nariai, siekdami padidinti kol
ūkio pajamas, nutarė žymiai 
išplėsti daržininkystę. Šiais 
metais kolūkyje numatyta ap
sodinti 10 hektarų daržovėmis 
ir iš jų gauti 158 tūkstančius 
rublių pajamų. Sudaryta 20 
narių daržininkystės grandis. 
Visos daržovėms skirtos dir
vos patręštos organinėmis trą
šomis. Kolūkio statybininkai 
užbaigė statyti 100 kvadrati
nių metrų šiltadaržį, kuriame 
bus auginami agurkai ir pomi

Vaidinimas bus gražioje Tautiško Namo Salėje, 
kur per daugelį metų buvo rodomi judamieji 
paveikslai, dabar vėl salė naudojama parengi
mams. Antrašas: 668 N, Main St., Montello.

Vaidinimas įvyks šį sekmadienį, balandžio-Ap- 
ril 28 d., prasidės 7-tą vai. vakare. Prašome ne- 
sivėlinti, nes prasidės paskirtu laiku.

Operetė “GRIGUTIS” labai gražus veikalas, 20 
puikių dainų, kurias attiks choras ir solistai. O 
pati drama yra jaudinančiai tragiška. Sukasi 
meilės romansai, pavydo intrigos ir baigiasi žu
dynėmis ir saužudystėmis. Tik matydamas te
gali tikrai suprasti veikalo šiurpulingą turinį.

ŠIUO SEZONU PO STOGU PASKUTINIS

POKILIS SO. BOSTONE
Rengia L L.D. 2-ros Kuopos Moterų Skyrius

įvyks Sekmadienį

Gegužės 6 May
Pradžia 4-tą valandą popiet

318 Broadway, So. Boston, Mass.
Kviečiame visus atsilankyti. Kiekvienas būsite 
skaniai pavaišintas, suviltų nebus. Po vaišių 
seks graži programa ii* vienas iš netolimos apy
linkės svečias pasakys prakalbą Laisvės reika
luose ii* kodėl Laisvei reikalinga finansinė pa
rama. ____

Rengėjai

GYDUOLES—5 RŪŠIŲ MOSTIS
Jau 15 metų, kai parduodamos Amerikoje ir Kanadoje lietu

viams gerai žinomos gyduolės MAT. ŠVILPAS HERB SALVE.
No. 1—Nuo Įvairių odos ligų. Užsivietrijimas, išbėrimas, votys, 

Athlete’s Feet, Sinus, Hay Fever, nudegimas, nosies ar burnos ne
sveikumas, žaizdos, ronos (tik ne vėžio). Visada gelbsti; kurie 
vartojate, tai žinote.

No. 2—Mostis nuo paviršutirtių skausmų, kojų, rankų, sprando, 
sąnarių, ir tt.

No. 3- Ointment. Nuo dantų skaudėjimo ir sustiprinimui sme
genų (gums). Prašalina skausmų ilgam laikui.

No. 4—Mostly nuo niežėjimo—rash, Ivy Poison, tuoj gelbsti.
No. 5—Mostis, kuri greit gelbsti nuo piles, užsisenėjusių at < 

naujų. Pagelbės, jei dar nejsivystė j vėžio ligų. Sustabdo kraujo 
tekėjimą, skausmus ir gydo bi jpiovjmą. Visuomet gelbsti.

Aš, būdamas senas ir singelis ir nenorėdamas palaidot savo išradimu, . 
nutaria parduoti visas hcrbs-žoles, iš kurių aš darau gyduoles. Dudt- 
siu nurodymą, kaip reikia sutaisyti, prie kurios rūšies ir kaip vartoti/ 
Pirmutinę progą duodu lietuviams—nesnauskite, naudokitės proga. 
Išmoksite kaip daryti gyduoles, bot svarbu jsigyti leidimą (Licen'sė) 
State ar U. S. Svarbu kiekvienam (irgi gydytojams ir apffekb- 
riams), turiu daug žolių už keletą tūkstančių dolerių vertės, bet jos 
gali greit, išeiti. Norintieji pasinaudoti proga prašomi pasiskubinti. 
Būtų gerai, kad galėtumėt atvykti asmeniškai pasikalbėti.

Žolių kaina -1 oz. per paštą $10, bet galėsite pasidaryti vertėję 
iki $30; perkant už daugiau, gausite pigiau. Vienam asmeniui ne
parduosiu visų žolių, turi gauti progą ir kiti. Mano adresas:

MAT. ŠVILPA
597 Broad St., Hartford 6, Conn.

(Siųskite laiškus registruotus, tuščius ar su pinigais.)



š. m. pradžioje iš Argenti
nos grįžęs Lietuvon Danielius 
rašo (imam iš Arg. “Tėvy
nės”) savo draugui sekamą 
laišką:
Vilnius, vasario 3 d. 1956 m.

Brangus d ra inge Tadai:
Siunčiu tau’ šiuos žodžius iš 

brangiosios mūsų tėviškės sos
tinės Vilniaus. Jau 10 dienų 
kai čia randuos. Per tą laiką 
daug ką mačiau, labai užim
tas buvau. Net ir su laiškais 
draugams užtrukau.

Dar nedirbu', nežinau dar 
ir kur apsistosiu, Vilniuje ar 
Kaune: greičiausia šiame pa-! 
starajame mieste, nes ten yra j 
dideli audimo fabrikai. Teks j 
nuvažiuoti į Kauną pasidairy
ti. Gal ir Ulevičių su Tamo
šiūnu susitiksiu. Jie gyvena 
tenai.

Vos man atvažiavus, prasi
dėjo L.K.P. suvažiavimas, tai
gi visa vyriausybė buvo labai 

kad pasi- 
teko

Dabar jau toko pa-1
papasakoti jiems | mis dienomis čia atidaryta ei-

siu keliu labai sirgo, tik prieš 
pasiekiant Vilnių pasijuto 
kiek stipresnė. Vilniuje tuo
jau ji buvo patalpinta į 1-ją 
Valstybinę ligoninę. Ji labai 
gerai prižiūrima ir dabar jau 
stovi gana gerai, sveiksta.

Jūsų švogerio dar nesura
dau, ii’ broliui laiško dar neį- 
leikiau; jį pasiųsiu, o vėliau 
rasis kelias ir susitikti, pasi-

Tikiu, jog už keleto dienų 
turėsiu daug daugiau naujie
nų jums parašyai. Tuo kartu 
baigdamas siunčiu nuošir
džiausius sveikinimus iš tėvy
nės ir linkiu daug ir didelių 
pasisekimų jūsų darbuose.

Danielius

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Darbo žmonių patogumui

KAUNAS. Mieste plečia
mas visuomeninio maitinimo 
įmonių tinklas. Dabar jų yra 
daugiau kaip 260. Pastarosio-

lė naujų valgyklų ir užkandi
nių. Ypatingas dėmesys ski
riamas visuomeninio maitini
mo įmonių tinklui išplėsti pra
monės ir darbininkų gyvenvie
tėse. Atidaromos valgyklos 
“Aleksoto” stiklo fabrike, 
naujame “Neries” fabriko pa
stato. Dvigubai daugiau dar
bo žmonių galės aptarnauti 
“Inkaro” avalynės kombinato

Dešimtyje valgyklų jau' 
įvestas lankytojų pačių savęs 
aptarnavimas. Tai įgalina 
darbo žmonos pavalgyti žy
miai greičiau.

Įdomios atostogos.

laimė- 
išstoji- 
garbės 

ten

KAUNAS. Kauno 
nikos instituto damų 
liaudies ansamblis, 
jamas A. či 
mos atostogų 
kęs į svečius pas Maskvos stu
dentus. Ansamblio atliekamos 
dainos skambėjo Elektrotech
nikos, Aviacijos institutuose, 

i Baumano vardo aukštojoje 
I technikos mokykloje, Stalino 
vai-do automobilių gamykloje, 
M. J. Lomonosovo vardo uni-

vadovau- 
čižo, studentų žie
bti metu buvo išvy-

Motinos tęsia kovą už 
vaikučių žaislavietę

nieko pada- 
, kurios vi- 

žaislavietę 
ir Central 

i majoras grie- 
gudrybių. Mies- 

buvo 
a, paversti tą 

aikštelę automobilių parkini- 
mo vieta. Bot šimtai tos apy
linkės motinų sako, kad tai 
vienintelė a i k: 
kai gali žaisti, 
tos aikštelės n

Zlnlin
■a* nw York

HELP WANTED—FEMALE

N o gal ė d am as i
ryti prieš motinas, 
są dieną saugojo 
prie 67th St. 
Parko, miesto 
būsi visokių 
tas nori, kaip tai jau

■lė, kur vai- 
kad jos neleis

dar 
sau-prieš 8 vai., kad aikštelę 

goti nuo mieseto traktorių.
’I’ad majoras ir parkų ko- 

m isijonierius Robert Moses 
dasigalvojo tokios taktikos: 
jie apie antrii valandą ryto, 
tamsoje, atsiuntė sunkvežimį 
su miesto darbininkais, kurie 
\isą aikštelę aptverė tvora. 
Kuomet rytą motinos atėjo, 
jos rado tvorą, kelis tuzinus 
policininkų, o už tvoros mies
to traktoriai vertė su šakni
mis medžius. Reiškia — bus 
parkinimo aikšte, bus bent 
kiek ieigu miestui, bot nebus
violos,

Bot dalykas tuomi ('ar no-

mitetą ir jos eina teisman

Planuoja apdraudą dantims

nai, 
tūros,

tam tikros agen- 
galima apsi- 

apmokėjimą, 
į ligoninę, pa
ir taip toliau.

katos apsaugos apdraudos pla
tai yra, 

kuriose 
ir gauti

kai tenka patekti 
siduoti operacijai
Tokią apdraudą duoda naciona- 
lio masto 
mas kaip 
Shield.”
kuris prieinamas 
tarnautojams, apmoka ir dakta-

planas, kuris žino- 
‘Blue Cross <&-. Blue 
Kitas planas,' H1P, 

tik. miesto *r

Pirmosios Gegužės 
šio, metu šūkiai

Laikraščių leidėjų 
suvažiavimas vyksta

Namų Darbininkė. Guolis vietojo, 
nuosavas kambarys, visi {taisymai. 
Mažai paprasto virimo. Mylinti vai
kus; geri namai. .$35 j savaite, ket-' 
virtadieniais laisvą, ir kas 2-rą sek
madienį. SP. 9-6444.

Jungtinis Pirmosios Gogu- 
s minėjimo komitetas iš- 
do lapeli, kuris dešimtyse 

da-
Yorko 

darbininkiškose

t ū k s t a n č i i į e g z e m p 1 i o r i ų i 
bar išplatintas New 
dirbtuvėse

vei’sija išleista iš
kalbantiems,

t ingai puertorikiečiams, 
rili New Yorke dabar

j na arti pusės milijono.
Tame lapelyje iškelti 

Iriausieji šūkiai, po kuriais 
New Yorko darbo žmonės 
šiais motais minės tarptautinę 
liaudišką šventę. Lapelyje

ispaniška 
paniškai ypa-

tarp kitko sakoma:
Gegužčs dienoje. . . išreiš

kime Amerikos žmonių norą 
už:

Ta ik ingą sugy ven Imą ;
Ginklavimo sumažinimą;
11 -bom bos uždrau d imą;
Atominę jėgą taikai;
Kolonializmo pabaigimą;
Puerto Rico laisvę;
Izraelio nepriklausomybę.

Gegužės dienoje remkime 
unijų reikalavimus už:

30 vai. darbo savaitę;
Skubinimo pabaigimą;
$1.2 5 a 1 gos m i n i m u m ą ;
Fed. paramą apšvietai;

Daugiau pigių butų ;
Taft-Hartley įst. atmetimą.
Gegužės dienoje padaryki

me civilines teises realybe vi
siems — negrams, puertori- 
kiečiams ir baltiesiems.

Pabaigkime segregaciją;
Už A. Lucy teisę mokytis;
Parama Montgomery ne

grams ;
Pabaigti Jim Crow;
Už federalinį F. E. P. C.
Gegužes dienoje ginkime 

Konstituciją ir Teisių Bilių —
Atmesti Smitho aktą;
Baigti polit, areštus;
Amnestija pol. kaliniams;
Prieš McCarrano aktą;
Už sveturgimių teises;
Baigti deportacijas;
Už spaudos laisvę.
Masinis mitingas - demon

stracija, kaip jau buvo pra
nešta, įvyks pirmadienį, ba-, 
landžio 30 dieną, Union 
Skvere, kur jau daugiau kaip 
60 metų, kaip vyksta Pirmo
sios Gegužės minėjimai. Mi
tingas bus tarp 5 ir 7 vai. va-

Waldorf - Astoria viešbu
tyje vyksta Amerikos laik
raščių leidėjų suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja 1,200 lei
dėjų ii' redaktorių. Atstovau
jami leidėjai didžiųjų^ laik
raščių ir taipgi 
vincinių, bet 
pažangi arba 
spauda.

Suvažiavime
atstovaujami leidėjai, 
laikraščių 
cija siekia 50 milijonų 

šalia to suvažiavimo savo 
suvažiavimą laikė ir AP žinių 
agentūros žmonės — prenu
meratoriai ir tvarkytojai.

mažų, prp- 
neatstovajama

sveturgimių

iškelta, kad 
kuriu 

bendroji cirkulia-

(80-83)

Namų Darbininkė. Guolis vietojo, 
biskį paprasto virimo; visi įtaisy
mai. 1 kūdikis, 1 mokyklą lankan
tis vaikutis. Geri namai tinkamai 
moteriškei. G L. 4-5847.

(81-84)

Namų Darbininkė, švari, patikima; 
nuosavas kambarys ir vonia. Guolis 
vietoje, moderniniai įtaisymai; gera 
alga. Kalbanti angliškai.

Manhasset 7-4975

(81-83)

Kalbės Howard Fastas, 
William Patterson, McManus, 
Albert Kahn, George Blake 
Charney ir daugelis kitų 
Bus ir meniška programa.

$96,000 už nupiautą koją
33 metų amžiaus orkestro 

vadovas Carlos Acosta dabar 
gali gyventi visą savo gyveni
mą be darbo: jis gavo $96,000. 
Bet tai ne džiaugsmo valanda 
jam, nes Acosta tuos pinigus 
gavo sąryšyje su tragedija: jis 
prarado koją.

Tai buvo automobilio aksi- 
dente. Jis nekuris laikas at
gal buvo Manhattane užgautas 
automobilio, kurį vairavo dak
taras Becker, akių specialistas. 
Jo koja tapo taip sunkiai su
žeista, kad reikėjo ją amputuo
ti virš kelio.

QUICK AGENTŪRA

Ieško namų darbininkių (gulėti ten 
pat), virėjų ir auklėtojų, dirbti gra
žiuose namuose Long Islande. Rei
kalingi paliudijimai, mokėti anglų 
kalbos. Dirbti pas draugiškus žmo
nes. Manhasset, L. I. MA. 7-3900.

NAMŲ DARBININKE — 514 die
nos, nuolatinis dieninis darbas — 
Jackson Heights, arti naujos ligoni
nės. Turi mokėti prižiūrėjimą jau
no vaiko. Malonūs namai — nuola
tinis darbas. Šaukite; TW. 8-8518 
arba ST. 6-5050.

(82-85)

ANN POLOWAN GOWNS ieško 
seamstesses, patyrusios, geresnės 
suknelės. 40 valandų savaitė. Aukš-> 
ta mokestis. ANN POLOWAN 
GOWNS, 943 Kings Highway, Brook
lyn, N. Y.

Kily krautuvui darbininkai nori 
pasekti Macy darbininky pėdomis

Dabar, kuomet Macy’s 
krautuvių 8,090 darbininkų 
ta i m ė j o stre i k ą, ir k i tų d i d ž i ų - 
jų krautuvių savininkai, kaip 
atrodo, pasidarys sukalba
mesni. RWDSU (krautuvių 
samdinių unija) sako, kad 

ik s, Sterns, Loe-
ir Norton depart- 
krautuvėse dirba 
darbininku, kurie

išstatys: tokius pat reikalavi
mus, kaip Macy’s darbinin-

(92-88)

se)‘, Nam 
mentinėse 
apie 9,200

Pas 
yimai 
bandys pilnai 
kitu d epartmelitinių 
vių kompanijas, 
lauš $50
pakelti dabartines algas ant 
$ I0 savaitei ir t. t.

Macy’s ne visi reikala- 
buvo atsiekti, bet unija 

išlaimėti prieš 
k ra u tu -

Unija reika- 
minimumo visiems,

HELP WANTED-MALE

šią vasarą 
tarybiniai 
ministras
Esą, Ėi- 

savo seną

TOOL—DIE—MAKER

Patyręs—Geri Pinigai 
L. I. C. AREA 

St. 4-6000 Mr. Pegnado

ir lenkų j 
žurnalų, j 
kitokių j 

Ir klausvk ir sto

užsiėmusi ir man, 
kalbėjus mano reikalais, 
palaukti, 
sikalbėti,
apie • Argentinos lietuvių pa
dėtį, jų pageidavimus. Buvau 
išklausytas labai mandagiai, 
suteikta mano šeimai piniginė 
pagalba, butas viešbuty, o J. 
Paleckis nuo savęs padovano
jo keletą labai vertingų kny
gų. Labai dėkingas jam ir vi
siems vyriausybės nariams.

Plačiau teko pasikalbėti su 
A. Vaivutsku. Jis mano supa
žindino su “švyturio” redakci
jos nariais, su “Tiesos” re
daktorium Zimanu ir redakci
jos sekretorium. Teko aplan
kyti “Tiesos” spaustuvę. Tai 
milžiniška ir labai puikiai 
.įrengta leidykla, turinti dau
gybę skyrių ir kiekvienas iš jų 
puikiausiai įrengtas, aprūpin
tas moderniškiausiom maši
nom, švari, sienos išpuoštos 
paveikslais, obalsiais, darbo 
metu griežia radijas... ir 
dirbt malonu. Be to darbinin
kams yra pavesta speciali už
siėmimų salė, joje sporto žai
dimai, saviveikla: dainos, šo
kiai, muzika, teatras, 
vitrinos su trofėjais, 
tais sporto ar meno 
muose: diplomai siu
pažymėjimais, biblioteka, 
vyksta ir meniniai parengimai 
ir "literatūriniai aptarimai, su
sirinkimai ir 1.1. Spaustuvėje, 
kokios Buenos Aircje neturi 
nei didžiausias komercinis lai
kraštis, išleidžiama ne vien 
“Tiesa”, o daugybė kitų laik
raščių lietuvių, rusų 
kalbomis; keletas 
daug brošiūrų bei 
spausdinių.
bėkis, Tadai: jau paruoštas 
projektas ir greit prasidės 
darbai didinimui—reformavi
mui spaustuvės. Bus iškeltas 
naujas pastatas, didesnis, er
dvesnis, moderniškesnis, kad 
mūsų Tėvynės spaudos darbi
ninkai dar 
darbuotis.

Buvusieji 
įsikuria ge 
pūtikų ir erdvų 
šioj Vilniaus vieto)—ant Stali
no prospekto ir Lenino aikštės 
kampo. Atidarius, jo buto jo. 
langą vasarą matysis medžiai, 
gėlės, Lenino paminklas... 
dabar, nors tai apdengta snie
gu, Irgi labai gražus vaizdas. 
Pas Baliukonį, iki man buvo 
parūpintas butas, gyvenau 5 
dienas. Ten ir Kakanis gyve
na.

Dagiai irgi jau baigia įsi
taisyti gerai. Jono uošvis gy
vena kartu su jais. Teko su
sitikti ir sui Meškelevičium ; 
jam suteiktas butas ir dar
bas Šiauliuose. Visiems 
žiavusiems teikiama 
materialinė pagalba ir 
kios lengvatos įsikurti, 
darbą ir t. t.

Man irgi, tikiu, kad seksis 
gerai. Nors dabar dar tik 
“svečias” skaitausi, nedirbu, 
dykinėju visur lankausi, visus 
trugdau, bet iš pirmų, įspū
džių, priėmimo, turiu tik 
džiaugtis, grįžęs į Tėvynę. 
Mes dabar gyvenam keturiuo
se — abu sūnūs ir aš su Ade
le. Uošvė dar laivu važiuojant 
buvo labai susirgusi, ir liku-

Ypač didelis ir įdomus bu
vo studentų draugystės kon
certas universitete. Jo progra
mą išpildė Kijevo universite
to, Kauno ir Tbilisio politech
nikos, Rostovo prie Dono sta
tybos institutų, V. I. Mičiurino 
vardo Mičiurinsko žemės ūkio 
a 1< a d e m i. j o s s a v i v e i k 1 i n i n k a i.

Kauniečiai aplankė Krem
lių. Mauzoliejų, V. I. Lenino, 
R e v o 1 i u c i j os, Pol i tech n i k os
muziejų ii' Trotjakovo gale-

Dabar grupe den Cistų orga
nizuoja ir tokį dantų apsaugos 

Užmokant tam tikrą su- 
plario 
den
til os 

tame

planą..
mą kas trečią menesį, to 
narys galės gauti veltui 
tistinį aptarnavimą pas 
dantų gydytojus, kurie 
plane dalyvauja.

Billy sukelia džiaugsmo 
kai kur, bet ne visur. .

Gegužes mėnesį New Yor- 
kan atvyksta evangelistas Bil- 

i. Jis čia praves 
už Kristų:” laikys 
religinius mitingus 
Square Gardene,

patogiau galėtų

argentiniečiai visi 
h-xBaliukonis turi 

itą gražiau-

įvairūs atsitikimai
M an

sa va i- 
tarp-

Pavasario lauku darbams 
J viskas paruošta

atva- 
gausi 
viso- 
gauti

VIEVIS. Pasiruošti pavasa
rio sėjai iki balandžio 1 d. — 
tokį įsipareigojimą prisiėmė 
“Dainavos” žemės ūkio arte
lės nariai, svarstydami TSKP 
XX suvažiavimo nutarimus. 
Savo žodį jie garbingai ištesė- 

Pavasario laukų darbams 
jau pasiruošta. Supiltos visos 
sėklos ir pagerintos jų kondi
cijos. Kolūkio kalvis V. šiš- 
kauskas baigė remontuoti 5 1 
plūgus, 18 kultivatorių, 23 
akėčias. Sutvarkyti vežimai, 
pakinktai. Didelė dalis arklių 
pastatyta poilsiui. Padidintas 
ju šėrimo davinys. Pavasario 
sėją numatyta atlikti per 10- 
12 darbo dienų. Kiekvienai 
lauki n i n k ystės br i gad a i 
rytas sėjos planas.

J kolūkio laukus jau 
ta daugiau' kaip 3,000 
vietinių trąšų.

d id el i us 
Madison 
kalbės Central parke ir bend
rai bandys “pakelti New Yor
ko religinę nuotaiką.”

Praeitą sekmadienį dauge
lyje protestantų bažnyčių 
pastoriai pasisakė apie Billy 
atvykimą (pats Grahamas yra 
protestantas, nors sakosi sto
vįs “virš įvairių sektų”). Vie
ni pastoriai reiškė savo didelį 
pasitenkinimą Grahamo atvy
kimu, bot buvo ii1 tokių, ku
rie 
jį vadino demagogišku 
nu, 
giau gėdos, negu naudos.

bot buvo ii1 tokiu, 
nors mandagiais žodžiais,

klou-
kuris religijai daro daug-

V i e n am o i š ta i k i n gų j ų 
hattano viešbučių šios 
tęs pradžioje įvyko 
tautinis garsinimosi (publici
ty) agentūrų atstovų suva
žiavimas. S u vyk o keli tūks
tančiai visokių reklamų a- 
gentūrų direktorių, kurie ta
rėsi savais reikalais.

Tarp jų radosi trys iš Fran
co Ispanijos.

Suvažiavimo pirmam posė
džiui atsidarius, Franco Is
panijos delegatai staiga atsi
kėlė, pareiškė, kad jie įžeisti 
ir išmaršavo iš salės, paskelb
dami, kad sugrįš, kai “už- 
gavimas bus pašalintas.”

Niekas negalėjo suprasti, 
kas atsitiko, iki vienas dele
gatas, pažiūrėjęs į visas iš
kabintas vėliavas, pareiškė, 
kad “klaidinga vėliava iška
binta.”

Pasirodė, kad tarp 16 ša
lių vėliavų buvo ir Ispanijos 
vėliava, bet ne dabartinė, 
frankistinė, o Ispanijos 
publikos; lojalistų.

Kur nors ant greitųjų
v o gauta frank istų vėliava ir 
ispanų ' delegatai sugįžo salėn.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Balandžio 28 d., ACW of A, lietu
vių kriaučių 218 skyr. rengia pava
sarinį balių, Unijos salėje, 209 W. 
Redwood St., 7:30 v. v. Įžanga su 
narystės korta. Rengėjai kviečią da
lyvauti.

Balandžio 28 d., Broliškos Tautos 
Draugai rengia 
minėjimo. Savo 
St., 8 v. v. Kam 
bu

Mūsų didmiesčio spaudoje
“Times’ sako, kad labai gali

mas dalykas, jog 
Amerikon atvyks du 
maršalai: apsaugos 
Žukovas ir Konievas. 
senhoweris atsikvietė
draugą Žukovą ir prašė jo at
sivežti su savimi ir Konievą.

“Times’ sako, kad tą žipią 
remia ant pareiškimo, kurį 
darė aukštas Valstybės depa'rt- 
mento pareigūnas, bet oficiališ- 
kai ta žinia dar iš niekur ne
pasitvirtino.

(79-85)

MECHANICAL ENGRAVERS CO.

Ine. samdo engravers—3 U, patyru- 
shop production, galinčius 

masters. Patenkinančios 
Alga pagal sutartį.
Tel. CII. 4-4888

(82-85)
• • '« * >

a- j sius Job 
nustatyti 
pašalpos.

BUSINESS OPPORTUNITIES

dalyvauti jų

koncertą 1 d. geg. 
salėje, 510 Ponca 
laikas leidžia svar- 
parengime.
Pirmiaus buvęs.

(80-82)

BROCKTON, MASS.
5-kių aktų operetė “Grigutis” — 

įvyks balandžio 28 d. Rengia Liet. 
Taut. Namo Dr-vė, L. T. Namo di
džiojoje salėje, 886 No. Main St., 
7 v. v. Bilietas .$1.50. Operetėje, 
kaip žinoma, yra muzikos ir dainų, 
užims tris valandas. Vaidintojai bus 
iš Brooklyn, N. Y., Aido Choras ir 
iš Newark, N. J., 
padės aidiečiams. 
sale yra erdvinga, 
Kurie dalyvausite,

“Daily Worker” vedamajame 
straipsnyje sako, kad Estes 
Kefauver užima vis daugiau 
pažangesnių pozicijų, negu jo 
oponentas Stevensonas. Ketau- 
veris Washingtone auto-darbi- 
ninkų apšvietos konferencijoje 
smarkiai pliekė monopolijas, 
jis aiškiau negu Stevensonas 
pasisako prieš rasizmą, jis už
ima ir geresnę poziciją 
klausimu.

Bet “Daily Workeris” 
mi, kad dar peranksti 
paremti Kefauverį. Dar
palaukti, iki jo pozicija išsi
kristalizuos.

Mėsinyėia. Jamaica. Turime 
duoti šią savaitę! $3,500. 
įtaisyta. Geras bižnis, kurį 
padidinti.

CE. 9-8091

par- 
Pilnai 

galima

(81-87)

res-

bu-

su da-

to n u

taikos

pažy- 
pilnai 
reikia

Sietyno Choras 
L.T.N. viršutinė 
didelė estrada, 

nesigailėsite.
Kom.

(80-82)

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar
ba krautuvei patalpa 20x100 pėdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 35th St. Tel. WI. 7-6140

(82-88)

REAL ESTATE

Jau visos penkios Macy’s 
krautuvės normališkai ir pil
nai operuoja. Darbininkai 
džiaugiasi streiką laimėję. 
Darbininkų unija per šį strei
ką sustiprėjo.

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

įvyks antradienį, gegužės 1 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimai Centro Valdybos ir 
Seimo delegatų. Kurių duoklės ne
mokėtos, malonėkite ateiti ir užsi
mokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba

“Post” bendradarbis negras 
Ted Poston sako, kad New 
Yorko policijos užpuolimai 
prieš negrus, sumušimai ir 
kankinimai policijos stotyse po 
Wagnerio administracija 
miai sumažėjo^

| Esą, policijos akademijoj 
bar jauniems policininkams
pabrėžiama, kad “visi lygūs,” 
kad “visus reikia traktuoti vie
nodai’ ir tt. Bet Poston turį 
pripažinti, kad rasistinio žiau
rumo iš policijos pusės dar 
yra tiek ir tiek, nors mažiau, 
negu praeityje.

MASSAPEQUA PARK
Gražūs 7 rūmai split level, Hi 

maudynės, indry rūmas, att. gara- 
džius. Daug eskstra įrengimų. Tuo
jau užimamas. $16,200.

LI. 1-6421
(79-82)

žy-

da- 
vis

Ankara. — Turkija ir Va
karų Vokietija pasirašė 
prekybos paktą.

garlaiviu 
at

metu 
Frederica, 

jos 
am-

ma-

(82-83)

DIDELIS NUFIGINIMAS
Kampinis namas, keturi 4-rių rū

mų apartmentai. Keturios krautu
vės. Nėra lyso, visas mūrinis, oil 
burner su 1,000 galionų tanka.

6802 Bay Parkway 
kaukite WI; 7-6240

(82-88)

Norintieji pirkti biznį,

per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

RADIO CITY MUSIC WALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

GRACE KELLY*ALEC GUINNESS*LOUIS JOURDAN

Didysis Fcrenc Molnar’io veikalas, dabar 
matomas ekrane kaipo jaudinanti filmą.

CineftwScope and Color • An M-G-M Picture

ON STAGE; “MERRY MINSTRELS” — Brilliant new revue.. produced 
by Leonidoff, with the Rockettes, Corps de Ballet, Choral Ensemble ., , 
Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Transatlantiniu 
“Constitution” aną dieną 
plaukė iš Italijos. 70 
amžiaus Caroline
Prieplaukoje jos laukė 
brolis John Tott, 77 metų 
žiaus senelis.

Jie viens kito nebuvo 
tę per 60 metų, kuomet John,
17 metų jaunuolis, paliko Ita
liją Jo sesutė Caroline tada 
turėjo dešimt metų amžiaus.

Tott (kurio originališka ita
liška pavardė buvo bent kiek 
kitokia) dabar gyvena Tren
ton, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks 

čiadienį, gegužes 2-rą d., 7:30 
vak., Liberty Auditorium, 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti, nes turėsime L.D.S. Centro 
Valdybos balsavimus ir L.D.S. Sei
man delegatus išrinkti; prie tam rei
kės ir kiti kuopos reikalai atlikti.

Kuopos Valdyba
(82-84)

tre- 
val.

Pekinas. — Kinijos Vidu
jinės Mongolijos autonomi
nės srities vice-premjeras 
Ulanfu išvyko į Nepalį.

H4M4HI MM MMMMM+ f

TONY’S

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

Praiga. — Iš pareigų pa
sitraukė Čekoslovakijos vi
ce-premjeras Aleksei Cep- 
lika.

MR. PEPPE 
Sugestuoja 

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svarioj pa,sigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Del 
pasitarimų telefonuokite: LE. 
7780.

115 E. 78th St., 
Tarpe Lexington ir Park

5-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkai

80S UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyrei Barberii

M

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark S, N. J. 

MArkat 24172

4 puti. Laisvi (Liberty). Penktad. Bal. (April) 27, 1956




