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KRISLAI |
Baisus žmogaus sugedimas. 
Pabėgėliai vėl bėga.
Kinijos problema.
Monarchiški juokdariai.
Vėl knygos (eisme.
Jau atėjo kaleina.

Rašo A. Bimba

David (i> eriiglas puikiai pa-i
vaizduoja visiškai sugedusį, 
išsigimusi žmogų. Ir dabar, 
kai visa padorioji žmonija vis I 
labiau ir labiau įsitikina, kad ■' 
lioscnbergai buvo nuteisti ir 
nužudyti nekaltai, jis viešai
didžiuojasi padėjęs nužudyti 
savo seserį Ethel Rosenbei-gie- . 
nę ir švogeri Julia Rosenbor-

V gą.
O kas nežmoniškiausia, tai j 

kad šio baisaus išsigimėlio 
plepalu klausosi mūsų sostinė- 1 
je senatoriai. Kur gi ju pro-' 
tas ir sąžinė?

Labai daug lenku, rusu, 
. ukrainiečiu pabėgėliu vėl bė

ga: iii' dabar bėga iš Ame
rikos atgal į savo tėvynes.

Gerai, protingai jie daro.
Bet tas naujas pabėgėliu 

bėgimas labai nepatinka dole- 
liais apsikrovusiam American 
Refugee Rescue komitetui. Da
lykas aiškus: kai pabėgėliai 

f pabėgs, komitetui nebeliks 
nei darbo, nei biznio.

Kinija yra skaitlingiausias 
kraštas visame pasaulyje. Ji 
turi apie 600 milijonu gyven- 
10 j Ų .

Kaip tokį kraštą išmaitinti 
ir aprengti ? šiandien visoje 
Kinijoje yra tik apie 273,000,- 
000 akru ariamos žemės—ne
ištenka nė pusės akro ant 
žmogaus!

Todėl, kaip pranešama, 
liaudies valdžia labai susirū
pino įdirbimu nauju žemiu. 
Maisto kiekybės padidinimas 
— svarbiausia problema.

—o—
Neseniai monarch iškas cir

kas su‘princo vestuvėmis Mo- 
nakoje juokino pasaulį. Da
bar labai panašūs prajovai su 

1 karaliaus karūnacija įvyko 
Nepalyje. Ir į ten plaukė val
džių atstovai, laikraštininkai, 
įvairiausio plauko avantiūris
tai. Prezidentas Eisenhoweris 
turėjo pasiuntęs net tris spe
cialius ambasadorius .’

Kad monarchistai nori pa
sirodyti, tai nėra ko stebėtis. 
Bet kad civilizuoti žmonės to
kiais cirkais susižavi, tai dau
giau, negu juokinga. i

—o—
New Yorke federaliniame 

teisme ant Foley Square by
loje prieš septynis komunistus 

b*vėl prasidėjo demonstravimas 
neapykantos knygoms. Pro
kuroras, užlaikomas ir riebiai 
apmokamas mūsą taksais, rei
kalauja nubausti ilgų metų 

"’kalėjimu žmonės už skaitymą, 
rašymą arba platinimą knygų.

Tai juk labai panašu į Vi
duramžių i Inkvizicijos laikus. 
Tada irgi prokurorai reikala

ut vo net sudeginimu bausti žmo
nes už rašymą bei skaitymą 
tam tikrų knygų.

Ateis laikai, kai žmonės 
skaitys mūsų prokuroro argu
mentus prieš knygas šioje by
loje ir stebėsis, jog taip ga
lėjo atsitikti New Yorke ant 
Foley Square.

♦ Lousianos valstijos valdžia 
oficiališkai ir absoliutiškai už- 

raude gyvuoti bei veikti Na- 
^tional Association for the Ad

Hammarskjoldas sako, kad 
jis užtikrino pastovias 
paliaubas Artini. Rytuose

George Meany užtikrina:
HFL-CIO vienybė 
virta ir pastovi...

Jungt. Tautos. — J. T. 
generalinis sekretorius 
Hammarskjoldas, kuri s
dabar jau pakelyje namo, 
iš Jeruzalės raportavo, kad 
jis užtikrino pastovias pa
liaubas Palestinoje. Izra
elis iš vienos pusės ir ara
biški tos šalies kaimynai —- 
Egiptas, Jordanas, Libanas 
ir Sirija — iš kitos, tvirtai 
pasižadėjo jam laikytis pa
liaubų.

Hammarskjoldas pabrė
žė, kad dabar pravestos 
paliaubos yra skirtingos ir 
tvirtesnės, negu tos, kurios 
vyravo iki šiol. Iki šiol vy
ravo taip vadinamos pa
liaubos, pravestos taipgi 
po Jungtinių Tautų globa, 
kurios buvo tik laikinas 
“šaudymo sulaikymas.” 
Dabartinės paliaubos dar 
nėra taikos sutartis, bet 
žingsnis link jos, sakė Ha
mmarskjoldas.

Antradienį susirinks 
Saugumo taryba, kad iš-

Indijos komunistai neužmirš 
Stalino didžių užsitamavimų

Madras. — Indijos Ko
munistų partijos suvažia
vime Palgate dauguma de
legatų išsireiškė, kad ne
žiūrint prieš Staliną ke
liamos kritikos, Indijos 
komunistai neužmirš jo 
didžiu užsitarnavimu. Vie
nas delegatas sakė:

“Mes girdėjome, kad Sta
linas kritikuojamas, bet 
ta kritika labai miglota ir 
mes nežinome tiksliai, ko
kios buvo jo klaidos. Bet 
mes žinome, kiek Stalinas 
užsitarnavo, ypatingai pa
dėdamas kolonialėms ša
lims išsilaisvinti iš impe
rializmo jungo. Indijos 
darbo žmonių sąmonėje 
Stalinas lieka revoliucijos 
didvyriu.”
Cadiz, Ohio.—Hanna kom

panijos kasykloje įvyko 
sprogimas, kuriame užsi 
mušė keturi angliakasiai. 
Užsimušę yra Wm. Stevens, 
Harry Deaton, Clarence 
Hawthorne ir Richard De- 
lowa.
vancement of Colored People.

Nors tai yra organizacija, 
kurios vadovybė ne kartą vie
šai pasmerkė visus komu
nistus ir “raudonuosius”, ta
čiau ir ji susilaukė persekioji
mo kaleinos.

Argi nebuvo tiesa tų, ku
rie visuomet nurodinėjo, kad 
persekiojimas komunistų ne
pasibaigs sui komunistais?

Pamatysime, Lousianą pa
seks kitos pietinės valsijos.

Minėtoji organizacija, aiš
ku, eina į teismus ir ieško tei
sybės. Kiekvienas padorus 
amerikietis linki jai pilniausio 
pasisekimo.

Bet teismuose užtarimo ieš
kojimas yra ilgas procesas. 
Tuo tarpu organizacijos veik
la Lousianoje sulaikyta, jai 
demokratinės teisės atimtos. 

klausyti pilnesnį Ham- 
marskjoldo pranešimą.

Jungtinių Tautų rate
liuose sakoma, kad paliau
bų užtikrinimas yra skai
tomas nemenku Hammars- 
kjoldo atsiekimu, kuris 
sutvirtina jo poziciją kaip 
generalinio sekretoriaus.

Suktinasis Nixono draugas 
landžiojo Į Baltąjį namą...

Washingtonas. — Arti
mas vice-prezidento Nixo
no draugas Murray M. 
Chotiner, kuris kaltina
mas kaip “fikseris,” vis 
landžiojo į Baltąjį namą ir 
matėsi su aukštais Eisen- 
howcrio asistentais, bandy
damas užtarti suktingus 
valdžios kontraktorius. 
Chotiner, betgi, paneigia, 
kad jis naudojo Nixono 
vardą. To nereikėjo, sako 
stebėtojai, nes Baltojo na
mo valdininkai puikiai ži
nojo, kad jis yra Nixono 
sėbras.

Du Eisenhowerio asis
tentai, M. Rabb ir Charles 
F. Willis, jau pripažino, 
kad jie priėmė Chotinerį 
savo ofisuose. Bet prezi
dento spaudos asistentas 
Hagvi’ty sako, kadi nieko 
blogo nepadaryta, nes kon 
traktoriai, kuriuos Choti- 
neris bandė užstoti, vis 
vien tapo nubausti.

Marakešo riaušėse užmušta 
40 EI Glaoui’o šalininku

Marakešas, Marokas. — 
Apie 40 buvusio Marakešo 
pašos EI Glaoui šalininkų 
užmušta. EI Glaoui, kuris 
mirė keletas mėnesių, at
gal, buvo francūzų kola- 
boratorius, kuris padėjo 
francūzams smaugti nacio
nalistus. Nors EI Glaoui 
prieš pat mirtį nusilenkė 
nacionalistiniam sultonui, 
nacionalistai palaikė ne
apykantą jo sėbrams. Da
bartinėse riaušėse ta nea
pykanta išsiveržė pavir
šiun ir privedė prie tų į- 
vykių.

Popiežiaus apaštalai 
už “geresnį pasaulį”
Roma. — Netoli popie

žiaus vasarnamio prie Cas- 
tel Gandolfo statomi rū
mai, kurie vadinsis “Pijaus 
XII centras už geresnį pa
saulį.” Tai būsiąs kaip ir 
koks štabas, kuriame dar
buosis “moderniški apaš
talai” jėzuitai ir kitokie 
kurių tikslas bus “darbuo
tis socialiniame lauke,” tai 
yra, prisivilioti darbinin
kus.

Roma. — Čia atskrido 
Hammarskjoldas, kuris 
vyksta New Yorkan.

i

Philadelphia. — George 
Meany čia pareiškė, kad 
visokie nesutikimai ir gin
čai naujosios vieningos 
AFL-CIO federacijos vi
duje yra tiktai “gimimo 
skausmai.” Tie sunkumai 
ir nesutikimai jokiu būdu 
nereiškia, sakė Meany, 
kad egzistuoja koks nors 
pavojus AFL-CIO vieny
bei. Jis sakė, kad susilieji
mas buvo didelis ir sunkus 
žingsnis ir tikėtis, kad jis 
praeis visais atžvilgiais 
sklandžiai, būtų klaida.

Meany taip pat aiškino 
apie Amerikos darbininkų 
santykius su dabartine ad
ministracija. Jis sakė, kad 
po dabartine administraci
ja unijos “išlaikė savo pozi

42 deputatai vietoje 12
Komunistai laimėjo 
Burmos rinkimuose
Rangoonas. — Burmos 

komunistai atsiekė dide
lius laimėjimus parlamento 
rinkimuose. Valdžia ir 
dauguma stebėtojų tikėjo, 
kad komunistai gaus ma
žiau balsų, o geriausiu at
veju gaus apie tiek, kiek 
anksčiau. Bet jie gavo 
bent trigubai daugiau bal
sų ir padino savo deputa
tu skaičių nuo 12 iki 42. 
Iš viso jie gavo 30 proc. vi
su balsu. Likusius balsus 
turi prie valdžios vairo 
stovintis U Nu vadovauja
mas Liaudies anti-fašisti- 
nis frontas, kuris yra 
pro-socialdemokratinis.

Komunistai laimėjo ne
paisant fakto, kad U Nu 
žmonės kontroliavo visas 
rinkimų tarybas, susiekimo

Reakciniai pabėgėliai susirūpinę
del tendencijos
New Yorkas. — Lenku, c. J 

vengrų, ukrainiečių, lie
tuvių ir kitų reakcinių pa
bėgėlių vadovų tarpe vieš
patauja vis didesnis susirū
pinimas dėl eilių pabėgėlių 
nuotaikos. Mat, daugelis pa
bėgėlių vis rimčiau prade
da galvoti apie sugrįžimą 
namo, į savo tėvynes. •

Kad “užbėgti įvykiams 
už akių,” reakciniai pabė
gėliu vadai pradėjo smar
kią kampaniją. Dalis tos 
kampanijos yra teigti, kad 
socialistinių kraštų pasiun
tinybės “baugina” ir “ver
čia” pabėgėlius grįžti.

Vengrų reakcininkas ku
nigas Bela Varga teigė Se
nato komitete Washingto
ne, kad Vengrijos pasiun
tinybė ir konsulatas “te
rorizuoja” pabėgėlius ven
grus. Panašius pareiški
mus paskutiniu laiku darė 

cijas,” bet nieko ypatingo 
nelaimėjo. Jis pasisakė 
prieš “paaštrintą klasių ko
vą,” teigdamas, kad Ame
rikos visos klasės turi 
bendradarbiauti, kad at
siekti gerbūvį.

“Darbininkų klasės do
minuojama valdžia būtų 
taip pat žalinga,* kaip di
džiojo biznio dominuoja
ma,” sakė jis. Jis nesakė, 
ar Eisenhowerio valdžia 
yra didžiojo biznio domi
nuojama.

Meany tas visas savo 
nuomones išreiškė Inter
national Brotherhood of 
Firemen and Oilers suva
žiavime. Jo pastabos apie 
klasių bendradarbiavimą 
buvo sutiktos šaltai.

priemones, kad U Nu par
tijai padėjo valstybinis ra
dijas ir t. t. Komunistų lai
mėjimai būtų buvę dar 
didesni, jeigu rinkimai bū
tų buvę pravesti visoje ša
lyje. Bet keliose provinci
jose valdžia rinkimus ati
dėjo, nes ten esanti “nera
mi padėtis.” Spauda pri
pažįsta, kad tai kaip tik 
tos sritys, kur komunistai 
stipriausi ir kur buvo tikė
tasi jų laimėjimo.

Komunistų partija jau 
išleido deklaraciją, kurioje 
ragina U Nu valdžią kartu 
darbuotis už taika ir Bur
mos žmonių gerovę. Ko
munistai, sakoma, įeitų U 
Nu valdžion, jeigu būtų 
pakviesti.

grįžti į tėvynės
kitų tautinių grupių pa
bėgėlių reakciniai vadai. 
Sakoma, kad jie tuomi 
rengia dirvą aiškinimui, 
tai yra, kai tik pabėgėlių 
dauguma pradės grįžti, jie 
sakys, kad tai yra “tero
ro pasėka.” Kitas tos kam
panijos tikslas yra suda
ryti įspūdį, kad bet koks 
susisiekimas tarp socialis
tinių kraštų pasiuntinybių 
-konsulatų ir eilinių pabė
gėlių yra “ bauginimas,” 
“terorizavimas” ir t. t.

Paryžius. —Policija kon
fiskavo trockistinį savait
raštį “La Veri te,” nes j^me 
tilpo atsišaukimai į darbi
ninkus neiti kovoti už ka
pitalistų reikalus Alžyre 
prieš tenykščius žmones. 
“La Verite” sakė, kad so
cialistas Mollet, kuris yra 
premjeru, išduoda darbi
ninkų reikalus, kovodamas

Nusiginklavimo pasitarimai 
Londone baigėsi; Paryžiuje 
posėdžiauja NATO ministrai

Londonas. — Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo sub- 
komisija, susidedanti iš A- 
merikos, Tarybų Sąjungos, 
Britanijos, Francūzijos ir 
Kanados atstovų, nutarė 
pabaigti savo posėdžius. 
Pripažįstama, kad pasita
rimuose nebuvo atsiekta 
teigiamų rezultatų.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Jeruzalė. — Nespėjo 
Hammarskjoldas išvykti iš 
Palestinos srities, kaip su
sirėmimai tarp Izraelio ir 
kaimynų atsinaujino, nors 
Hammarskjoldas skelbia, 
kad paliaubos užtikrintos.

Vienas susirėmimas įvy
ko tarp izraeliečių ir jor- 
daniečių, ir vienas Jordano 
kareivis užmuštas. Kitas 
susirėmimas įvyko su E- 
giptu Gazos srityje.

Nepalas. — Čia skleidžia
mi nepatvirtinti gandai a- 
pie anti-komunistinius su
kilimus Tibete.

New Yorkas. — Septy
nių komunistų vadų byloje 
teisėjas prileido kaip “įro
dymus” visą eilę marksisti
nių knygų, tarp jų virš 
šimto metu senumo “Ko
munistų Manifestą,” Leni
no “Valstybę ir Revoliuci
ją,” Stalino “Leninizmo Pa
matus” ir eilę kitų.

Įbauginti studentai klausia 
Brownellio: galim klausytis?

Pasadena, Calif. — Cali- 
fornijos technikumo stu
dentai suorganizavo taip 
vadinama atvira forumą, 
kuriame tikisi girdėti vi
sokių politinių pakraipų 
žmonių kalbų. Jie tarp ki
tų planavo pakviesti ir ko
munistų atstovę Dorothy 
Healy. Bet jie pagalvojo: 

I kaip tai atsilieps į mūsų 
karjeras ateityje? Ar ne- 
primes mums paskui, kad 
“1956 metais, kai buvote 
technikume, klausėtės ko
munistės kalbos”?

Tad įbauginti studentai 
pasiuntė laišką generali
niam prokurorui Brow
nell, atsiklausdami, ar jie 
turi teisę kviesti komunis
tinį kalbėtoją. Dorothy 
Healy kalba tuo tarpu ati
dėta. Brownell dar nesitei
kė atsakyti.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris išvažiavo praleisti 
savaitgalį savo farmoje 
Gettysburge, Pennsylvani- 
joje.

prieš Alžyro nepriklauso
mybę. Laikraštis taipgi 
smerkė komunistus už bal
savimą kartu su socialistų- 
radikalų koalicija už Mo
llet.

Bet taipgi sakoma, kad 
nesutikimai tarp Rytų ii’ 
Vakarų nusiginklavimo 
klausimu tapo “sumažin
ti,” tai yra, susitarta kai 
kuriais reikalais.

Amerikos delegatas Sta- 
ssenas iki paskutinės die
nos laikėsi reikalavimo, kad 
nusiginklavimas turi pra
sidėti nuo orinės inspekci
jos, tai yra, nuo vienos ša
lies foto-žvalgybos orlaivių 
skraidinėjimo virš kitos.

Tarybinis delegatas Gro
myko laikėsi nusistatymo, 
kad reikia pradėti nuo ato
miniu ir vandeniliniu ban
dymų sulaikymo ir nuo 
ginkluotų pajėgų skaičiaus 
mažinimo. Kai kurie ste
bėtojai mano, kad Sovietai 
sumažins savo karines pa
jėgas artimoje ateityje, 
nors nesusitarta.

Tuo tarpu Paryžiuje sa- 
I vo posėdžius pradėjo 15 
NATO šalių ministrai. 
Dulles išrėžė smarkią kal
bą apie reikalingą “vis 
tampresnę vienybę,” bet 
kitų šalių delegatai, sako
ma, liko abejingi.

J.A.V. smuikininkas Sternas 
gastroliuoja Tar. Sąjungoje

Maskva. — . Maskvoje 
gastroliavo vienas žymiau
sių Amerikos smuikininkų, 
Iskas Sternas. Jo koncertas 
buvo priimtas labai entu
ziastiškai. Po koncerto il
gai plota, iki smuikinin
kas pasirodė estradoje ir 
pasakė: “Aš esu pirmas a- 
merikietis čia, bet tikiu, 
kad ne paskutinis.”

Sternas kalbėjo rusiškai, 
kalbėdamas sklandžiai. Jis 
gimė Bielorusijoje, bet 
kaip vaikas atvežtas Ame
rikon. Kadangi jo namuo
se rusų kalba visuomet bu
vo vartojama, jis rusiš
kai kalba labai gerai.

Jis dabar koncertuos 
Leningrade, Kieve, Baku, 
Tbilise ir Jerovane (Armė
nijoje).

Lenkija jau išlaisvino 5,000 
politiniu ir kitokiu kalinių

Varšuva. — Lenkai jau 
išlaisvino 5,000 kalinių, 
daugumoje politinius. Tai 
tik maža pradžia, nes sei
mo nutarimu lenkai išlais
vins net 70,000 politinių ir 
kitokių kalinių. . Didelė da
lis pirmųjų išlaisvintų ka
linių yra visokie opozicio
nieriai, kurie buvo įkalin
ti per paskutinius kelerius 
metus. Išlaisvintųjų gero
ką nuošimtį sudaro mote
rys.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
RYTOJ, gegužės 6 dieną, Chicagoje dienraščio Vil

nies bendrovės šėrininkai suvyks į savo metinį suvažia
vimą.

tęs užlieja vaiski pavasario 
saulė. Ir tik retkarčiais pro 

i Petrapavlovsko tvirtovės 
j bokštus praslinkę debesys 
dar atneša ledinį Baltijos 
kvėpavimą. Statybų pas
toliuose paskendęs, kūry
binio darbo ritmingu pulsu 

i alsuoja šlovingasis Leni
no miestas, miestas -didvy-Kaip kas metai, tai}) ir šiemet, vilniečiai aptars 

savo laikraščio ekonominius reikalus, taipgi diskusuos 
dienraščio turinį. Visų jų mintis bus sukaupta į vieną 
tašką: kai]) Vilnį sutvirtinti, kai]) ją pagerinti, kai}) ir plaukia mašinos 
ką daryti, kad ji ilgai galėtų eiti dienraščiu.

Be abejojimo, jie visa tai teigiamai išspręs ir šiame 
suvažiavime jie sutvirtins laikraštį finansiškai.

Yra tačiau dalykų, kurių suvažiavimai—nei laisvie- myklų

geliais. Šlovingosios rusų 
tautos žemė! Didysis lietu
vių tautos sūnus Julius Ja
nonis su aistringa meile 
gimtajai Lietuvai jungė 
didelę meilę didžiajai Rusi
jai. šia meile persunkti jo 
kovingos poezijos posmai, 
dainuoja apie sunkia cari
nės Rusijos darbo žmonių 
dalią, šaukią į kovą prieš 
prispaudėjus, skelbią iš
auštantį Naują Rytą —so
cializmo , rytą visoms Ru
sijos tautoms 
pusiasalio lig 
gos”.

“nuo čiukčių
Nemuno va-

čių, nei vilniečių—išspręsti negali. Kas jie Mūsų laik
raščių personalų sudarymas, ypatingai techniškosios 
jų pusės. Kaip Laisvėje, taip ir Vilny je stokuojama la
vintų technikų, lavintų ypatingai linotipininkų. Tiesa, 
Vilnyje ir šiuo klausimu yra lengvesnė padėtis negu 
Laisvėje. Bet, pagaliau, lavintų spaustuvės darbininkų 
trūkumus jaučia ne tik Laisvė, ne tik Vilnis, o ir kiti 
lietuviškieji laikraščiai. Tai bendra liga, kuri pareina
vyriausiai iš to, kad per ilgus metus lietuviškų spaustu- Įčiomi 
vių darbininkai buvo menkai apmokami; menkai ap
mokami jie, palyginti su angliškų laikraščių spaustu
vėmis, ir dabar. Dėl to šiandien pasikalbėk su to ar 
kito lietuviško laikraščio leidėjais bei administrato
riais, kiekvienas jų nusiskūs darbininkų trūkumais.

Dienraštis Vilnis vaidina labai svarbų vaidmenį.

srove 
viena iš 

didžiausių miesto ’ magist
ralių — Stalino prospektu. 
Jos praeina pro naujų ga- 

gigantiškus korpu
sus, dešimtaaukščius gy- 
venammuosius n a m u s, 
pro Pergalės sodą ir Didvy
rių alėją, kuriuose marmu
re, granite ir bronzoje įam
žintas Lenino miesto gynė
jų - didvyrių atminimas. 
Prieš keliolika metų, rūš

is Leningrado r blo pėda aplaistyta
j kados dienomis, čia ėjo pir-! kūjų Lenino miesto gynėjų 
j mosios miesto gynybos Ii-Į krauju, perkasta šimtų ir 

kurią tūkstančių bombų bei pa
būklų sviedinių sprogimų.

Tolumoje atsiskleidžia 
vaizdas garsiųjų Pulkovo 
aukštumų, kuriose įkurta 
viena didžiausių pasaulyje 
observatorijų. Nuo čia 
autostrada suka į kairę. 
Karo metu čia kiekvieną 
dieną be paliovos griaudė 
naikinanti priešo artileri
jos kanonada, viską nušluo- 
dama nuo žemės pavir
šiaus, čia kiekviena žemės 

didvyriš-

autostrada tiesiasi link 
Puškino miesto, kuria
me gyveno ir mokėsi genia
lusis rusų tautos sūnus. Dė
kingi ainiai įamžino didžio
jo poeto atminimą, jo var
du pavadindami miestą, pa- 
statydami neįkainuoja
mos meninės vertės pa
minklus. Pro miestą praū
žusi karo audra buvo pali
kusi labai niūrius pėdsa
kus. Bet šiandien Puškino 
miestas atgimęs pakilo visu 
savo grožiu.

Maždaug pusantro kilo
metro už miesto tarp snie
go padengtų laukų iškyla 
nedidelis gojelis. Šimtame
čių medžių paunksnėje pri
gludę stovi seni, nebylūs 
antkapiai. Tai Puškino 
miesto kapai. Į juos veda 
nedidelis paprastas kelias. 
Šiuo keliu prieš 39 metus 
savo paskutinėje kelionėje 
buvo palydėtas paprastų 
Lietuvos darbo žmonių dai
nius, liepsningas revoliu
cionierius Julius Janonis, 
nesulaukęs šviesaus socia
lizmo ryto aušros, kurią jis 
taip karštai skelbė ir už 

i kurią kovojo. Seno klevo
leningradiečių ra- paunksnėje kuklus antka- 

'ytojų užsimezga gyvas pa- pjs su įrašu lietuvių ir rusų 
.. . . kalbomis:

Lietuvių Proletai*ų Poetas 
JULIUS JANONIS 

(Vaidilos Ainis) 
1896—1917

Atvykę jo atminimo pa- 
leningradiečiai ra- i

se po keletos savaičių jauni 
vaismedžiai išskleis p i r- 
muosius žiedus. Jis prime
na Juliaus Janonio posmą:

“Išvaikščiok Rusiją 
skersai ir išilgai -

Nuo čiukčių pussalio 
lig Nemuno vagos

Ir grįžęs pasakyk, 
ar daug tu sutikai 

Žmonių nenorinčių, 
netrokštančiu taikos”.v-

— Lyg šiandien parašyta,- 
pridųria drauge su lenin
gradiečiais rašytojais vyks
tąs aplankyti Juliaus Jano
nio kapą baltarusių poetas 
Maksimas Tankas. — Ne
daug tuo metu būta poetų, 
kurie taip aiškiai ir su to
kia jėga būtų išreiškę so
cialistinės revoliucijos per
galę, šviesiausius žmoni
jos idelus.

Tarp

! buvo pasiekę hitleriniai
tankai, čia ėjo tramvajus, O dabar toje vietoje, tary- 
kuriuo tiesiog į pirmąsias turn simbolizuodamos ta

ne tik patys chicagiečiai, o ir toliau fronto linijas vyko Baltijos rybinio žmogaus jėgą, tary- 
Sko- binės santvarkos gyvy- 
arbi- bingumą, kiek tik akis ap

rėpia tiesiasi ilgos jaunų 
vaismedžių eilės. Tarybi
nio žmogaus valia gyvybės 
syvais pripildyta žemė vėl 
virto žydinčiu sodu.

Su grupe leningradie
čių rašytojų vykstame ap
lankyti J. Janonio kapo.

Leningradietis rašyto-

Tai jaučia, tai žino
nuo ių gyveną pažangieji lietuviai. Dėl to ir suvažiavu
sieji į savo metinį sambūrį vilniečiai, tai žinodami, tu
rėtų būti drąsūs ir ryžtingai statyti dienraščio ateičiai 
gaires!

Linkime vilniečių suvažiavimui geriausios kloties!

Dėl Aukščiausio teismo sprendimo 
McCarran įstatymo reikale 1

PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ Aukščiausias Teismas 
padarė daliną sprendimą McCarran įstatymo reikale. 
Pirmiau negu kalbėsime apie patį sprendimą, norime 
pasakyti keletą žodžių dėl to įstatymo.

1950 metais Kongresas priėmė t. v. McCarran įsta
tymą, kurį prezidentas Trumanas buvo vetavęs, bet 
kurį Kongresas vėliau priėmė prieš prezidento vėtą.

Einant tuo įstatytmū, justicijos departmento ap
skelbtos subversyvėmis organizacijos privalo registruo
tis valdinėse įstaigose. Kitais, žodžiais, jos privalo už
sidaryti. Vyriausia “subversyve” organizacija skaitoma 
Komunistų partija, o po jos skelbiamos kitos pažanges
nės organizacijos, grupės bei įstaigos. Tokių organi
zacijų “subversyvėmis” yra apskelbta apie trejetas 
šimtų.

Einant tuo įstatymu, buvo įkurta speciali taryba,— 
Subversive Activities Control Board,—kuri sprendžia, 
katra organizacija turinti
džiai savo narių adresus, nurodant, ką kiekvienas narys 
veikia, etc., taipgi turinti parodyti savo finansus, etc.

Kaip Jungt. Valstijų Komunistų partija buvo pa
šaukta prie SACB, kad registruotųsi, įvyko savotiškas 
teismas, kuris tęsėsi keletą mėnesių. Partijos advo
katai įrodinėjo, kad McCarran įstatymas yra nekon- 
stitucinis, kad partija nėra subversyve, kad reikalau
jamas registravimasis reikštų jos visišką uždarymą. 
SACB pasikvietė keletą apmokamų šnipų-melagių, kurie 
“liudijo,” kad Komunistų partija esanti subversyve ir

priduoti vai-

K irovo irjūreiviai,
rochodo”

; įlinkai, Smolnio rajono į-

Pamažu retėja namai, ir

įsilieja į tokią pat plačią 
autostrada. Prieš akis at
siskleidžia/ pavasarėjan- 
čios rusų žemės peizažas: 
lygumos su kur-ne-kur bo
luojančiais berželiais, nau- jas — Tėvynės karo dalyvis 
jos kolūkinės gyvenvietės Kobzarievskis, 
su 
tais

susimas-! 
baltai ir mėlynai dažy- tęs žvelgia į saulės spindu- ! 

kolūkiečių namų lan- lių užlietus laukus, kuriuo-į

sikalbėjimas apie Julių Ja
nonį. Daugeliui jų gerai ži
nomi kovon už socializmo 
pergalę šaukią Janonio po
ezijos posmai, kai kurie jų 
Janonio poeziją verčia į ru
su kalba.

Nuo Pulkovo aukštumų gerbti,

Motinai
O motina mūsų mieliausia, 
Gimdytoja mūsų visų!
Auklėjai tu mus kuogeriausiai, 
Kentėjai dėl mūsų daug vargų.
Auklėdama vis glamonėjai, 
Per dienas, naktis liūliavai, 
Ant rankų visuomet nešiojai 
Ii meiliai kasdien bučiavai.
Užaugę, kai ėjom į svietą, 
Tu laiminai mus širdingai,

ryti.
Po to SACB šaukė visą eilę kitų organizacijų ir ! 

kai kurias darbo unijas; o daugybė organizacijų laukė į 
savo eilės būti pašauktomis.) ‘ i

Taip SACB ir nutarė: Komunistų partija turi re
gistruotis. Bet ji SACB nepaklausė, o kreipėsi į Aukš
čiausią teismą, reikalaujant, kad jis atmestų SACB į 
sprendimą. Partija sakė: MccCarran įstatymas yra i 
nekonstitucinis, todėl jis turi būti atmestas; ji sakė, 
kad prie SACB prieš ją teisme “liudijo” prasiradę, pra- 
simelavę asmenys, dirbą už pinigus, todėl jais, negalima 
pasitikėti. Partija sakė, kad ji yra politinė organizacija, 
kaip ir kitos politinės partijos, todėl jokio registravimosi 
jai nereikia.

Aukščiausias teismas šią partijos apeliaciją spren- 
’ _dė, bet jis nepasisakė, ar McCarran įstatymas yra kon

stitucinis ar ne. Teismas tik tarė: Kadangi prieš Ko
munistų partiją (prie SACB) buvo išstatyti “susitepę” 
liudininkai (parsidavėliai, melagiai), tai SACB privalo iš 
naujo Komunistų partijos registravimosi klausimą 
svarstyti.

Na, ir to pasekmėje SACB atsidūrė keblion padetin, 
' kur ji gaus teisingą žmogų sakyti tai, ką sakė melagiai, 
“susitepusieji”?

•SACB dabar nutraukė savo darbą ir galvoja: ką 
toliau daryti? Galimas daiktas, kad bus išųiaujo pradė
tas-Komunistų partijos apklausinėjimas. Bet tam ims

AVE VITA, MORITURUS TE SALUTAT!’)
Pamylau dangaus žydrumą, 

Auksu spindinčią mėlynę, 
Buinų vasaros žalumą, 
Yt krištolas, skaidria rasa.

Pamylau ir mergą jauną, 
Da skaistesnę užu saulę, 
Da lieknesnę už žolyną 
Ir blaivesnę užu rasą.

Ir svajojau siekti laimės 
Su visu plačiu pasauliu, 
Kam nuo kojų pančiai krinta, 
Kam dievų auši;a sušvito.

Milžino darbai vaidinos. 
Aš tikėjau juos atliksiąs, 
Herkules ir Promėtėjaus 
Tveriančius žygius nupinsiąs.

Bet, lyg beržas žalialapis, 
Sprogstant, kirmėlės pagriaužtas, 
Kad gyvam nesutrūnėti, 
Pirma laiko jaunas žūstu) r

Pirma laiko jaunas žūstu, 
Nė jėgų neišmėginęs. 
Ateities žygius nešuosi 
Su savim į šaltą kapą.

Su savim nešuos — ir meilę' 
Taip mergelės, tai]) pasaulio, 
To plataus, dailaus pasaulio; 
ką yt pumpuras da sprogsta.

' Nesulaukiau jo pražystant, 
Bet širdy užsiauginęs, 
Žengdamas į šaltą kapą, 
Sveikinu jį, greit bujosiant.

1917.' V. 15. 12 v. dieną.
Petrapilys.'

i) Tegyvuoja gyvybe! Kinas miriop tave sveikina.

' . (Šį eilėraštį poetas parašė priėš pat savo mirtį, 
parašęs, Janonis nuvyko ant geležinkelio ir puolė 
ateinančiu traukiniu.)

Linkėjai gyvent laimingai.
Manei, kad-išleidus jmus svietan 

Nors biskį kiek atsidūsi 
Ir kad jau visų vargų vieton 
Sau poilsį susirasi.
Bet, deja, mus. vaikus prispaudė 
Sunki prispaudėjų našta — 
Ir vėl. tavo sielą suardė, 
Ir vėl tu skausmuose visa.
Tad, motina mūsų mieliausia, 
Liepk mums visiems į kovą stot, 
Kovoje stovėt kuo drūčiausiai, 
Kad laisvę vargšams iškovot.
Kai baigsis šį kova sunkioji, 
Ir kai pavergtieji laimės — 
Tada ir tau, motin brangioji, 
Bus linksma, ramu ant širdies.

Jonas Juška

LMS News and Views
By Mildred Stensler

It is always exciting to contemplate the 
burst of cultural activity among our 
LMS groups at this time of the year... 
A new operetta, debutes m Chicago, an 
old favorite tours the Eastern coast... 
Concerts keep cropping up at all the ma
jor cities. We noted an exceptionally 
goodly amount of them in Chicago', with 
all the four choruses usually listed on 
each program.

And... for the final round, just be
fore Summer comes on with its lethar
gical haze, the Spring Festival of the 
LMS 2nd and 3rd Districts.

Ji 
po

laiko. Kiekvienam aišku, kad, jei SACB nuspręs, kad 
ši partija registruotųsi, tai byla ir vėl atsidurs Aukš- 
čiausian teisman.

Kaip ten bebūtų, bet Aukščiausio teismo sprendi
mą reikia skaityti nemažu Amerikos žmonių laimėjimu!

But, first things first. By the time 
you see this in print, that energetic Chi
cago Chorus, LKM, will have staged the 
first •xjrformance of a great operetta, 
“The Grand Duchess,” by the French 
composer, Jacques Offenbach.

This operetta, though a favorite in 
Europe, is little known in America^ 
LKM director, Clem Deffner, has found 
in it great possibilities for amateur

X

šytojai tylėdami, susimąstę 
žvelgia į antkapį, kurį va
kar, o, gal būt, net šiandien"!- 
rusų darbininkas, mokslei-f 
vis ar Lietuvos studentas 
papuošė šviežių žalumynų 
puokštėmis.

Stovint prie šio antka- '• 
pio, nejučiomis atmintyje 
atgimsta eilėraščio pos
mas, kokį sukurti galėjo tik 
revoliucijos dainius:

“Neverkit pas kapą - 
narsiųjų draugų:

Kas krito kovoj, 
tie didvyriai.

Kiekviena kova 
reikalinga aukų —

Laimingi už laisvę 
numirę”.

Taip, už laisvę, už Naują 
Rytą kovodamas, čia užbai
gė savo neilgo, bet gražaus 
gyvenimo .kelią taurusis lie
tuvių tautos sūnus. Jį pri
glaudė šlovingoji rusų že
mė, kurios laisvę jis siejo 
su savo gimtojo Nemuno 
krašto šviesiu rytu.

Ir dabar, kada šis skais
tus socializmo rytas išaušo 
ir mūsų žemėje, kada jis 
pergalingai žengia per nau
jas ir naujas Europos ir 
Azijos šalis, visu savo di
dingumu iškyla Janonio 
vardas. Jo atminimo pa-^ 
gerbti į Puškino miestą at
vyksta ne tik Lietuvos dar
bo žmonės, jį lanko rusų ra

ižytojas, darbininkas, jį puo-
(Tąsa 3-čiame pusi.)

group performance and set t to work 
readying it for the chorus. In its new 
Lithuanian translation, the operetta will 
further be known as “Didžioji Kuni
gaikštytė.”

For the dramatic and singing per
sonnel, the LKM Chorus has listed a su
perb cast. The Grand Duchess is the 
popular singer Estelle Bogden (now aV 
so teacher of the Cicero Women’s CboS 
rus), and other members of the cast in
clude Helen Stumbris, Edward Jokubka, 
Frank Kirka, Paul Dauderis, Adolph 
Kaukas, Valeria Urbikas, Phyllis 
Kwain, Dolores Pazar, Loretta Cooper, 
Leon Markiewicz, Roger Žilis and all 
the members of the Chorus.

As always, the LKM Chorus comes 
through with a magnificent show. We 
are sure this one follows the same line.

About the New York Aido Chorus re
vival of the old favorite “Grigutis” this 
season much has already been said at 
the last writing. Since then two per
formances have been witnessed by the 
public, at Newark on April 22 and Mon
tello, Mass-, on April 28th.

There is much drama and violence 
in this old Ukrainian tale; the songs 
bear witness to the story line carrying* 
the operetta to its ultimate tragedy. 
Perhaps, having taken the operetta out 
of its original colorful Ukrainian set
ting and substituting a later more 
familiar setting of pre-war Lithuania, 
the tragic tale may sound dated. None- 
theless, the haunting melodies still bear 
a freshness that is refreshing in this 
confused and complicated musical era 
we are living in.

DRAMA AND MUSIC AT FESTIVAL
It was the desire of the sponsors of 

the second LMS Spring Festival to of- A 
fer an evening of drama on the SaturĄ 
day night Festival spot. Since no full 
dramatic production was available, it 
was decided to bring out an operetta in
stead—the operetta “Grigutis.”

The musical portion on Sunday, 
May 20, will bring forth choral per
formances by the Worcester Aido Cho
rus, So. Boston Men’s Chorus, Aidsier 
tynas, and a rostrum of soloists it£ 
eluding Suzanna Kaza, Augustine Ieš
mantas, Madeline Knorr, Ona Dirvelis 
and John Sabaliauskas duet, Aldona 
Wallen-Downing, Eldon Downing, Serge 
and others.

New Englanders will have a spectac
ular cultural week-end at the LMS 
Spring Festival, May 10 and 20 at the 
Lithuanian Hall, 29 Endicott Street 
Worbester, Mass.

2. pulk Laisvė (Liberty), šeštad,,' Gegužės (May) 5, 196^6



Ten, kur palaidotas 
poetas Julius Janonis

Apie Uruguajaus lietuvių 
meniškus iiuoveikius

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
šia jauna rusė -mergaitė.

* Grįždami iš kapų, mes 
sutikome pagyvenusį vyrą, 
kapų sargą. Jis mums pa
pasakojo apie Puškino mies
to darbininkės dukrą Liud
milą Ščegalkovą, kuri su sa
vo draugėmis nuolat ateina 
sutvarkyti ir papuošti Ja
nonio kapą. Ją, žydraakę, 
keturiolikmetę rusų mer
gaitę sutikome vidurinėje 
mokykloje pertraukos me-

I tu.
— Iš Lietuvos? — mūsų 

užkalbinta, drąsiai paklau
sė Liudmila. — Iš Janonio 
tėviškės. O aš jau ir jo eilė
raštį išmokau. — Mergai
tės akyse pastebimai sutvis
kėjo pasididžiavimo lieps-; 
nelė.

— Galima? Padeklamuo-

kūriniai pasirodė atskirais lei
diniais 8 kartus bendru dau
giau kaip 80 tūkstančių eg
zempliorių tiražu, šimto tūks
tančių egzempliorių tiražu iš
leisti ir J. Janonio raštai rusų 
kalba, išėję pęnkiais leidimais. 
Jo eilėraščiai yra išversti taip 
pat į baltarusių, estų ir kitas 
kalbas.

šiais metais numatoma iš
leisti pilną J. Janonio raštu 
dvitomį, kuriame bus įdėta jo 
poezija, proza, publicistika 
bei susirašinėjimas.

Prieš dešimt metų Mon- 
tevidėjaus lietuviai, Uru- 
guajuje, įsikūrė Urugua- 
jaus Lietuvių Centrą — pa
talpas, kur gali susirinkti, 
šalę, kur gali statyti scenos 
veikalus.

Jų laikraštis “Darbas” 
(kovo 17 d. laidoje) tą su
kaktį atžymėjo eile straips
nių. Žemiau talpiname A. 
Ragausko raštą apie tai, 
ką Montevidėjaus pažangie
ji lietuviai per tą dešimt 
metu nuveikė meno srityje. 
—Red.

A. Vasiliaus- 
Abračinskiene.

nelė.

T siu.
Ir mūsų nustebimui iš 

jos vaikiškų lūpų įkvėptai 
išsiliejo Janonio liepsningi 
žodžiai:

Juliaus Janonio rankraščių 
palikimas

Kaunas, IV. 4 d. (ELTA) 
Nedideliame, nuo laiko, kiek 
patamsėjusiame voke aiškia 
rašysena užrašytas adresas: 
“Vilniaus miestas, Semionovs- 
kaja gatvė, Nr. 10, ‘Lietuvos 
žinių’ redakcijai”. Tai 
vienas iš nedaugelio 
lietuvių proletarinės 
pradininko Juliaus 
laiškų originalų, šis
saugomas Lietuvos TSR Vals- 

1 tybinės respublikinės bibliotc- 
| kos rankraščių skyriuje. Čia 
lyra ir kiti rašytojo rankraš- 
I čiai.

yra 
išlikusių 
poezijos 
Janonio 
laiškas

*

“Su savim nešuos 
ir meilę

i Taip mergelės, 
taip pasaulio

To plataus, dailaus 
pasaulio,

’ Kurs it pumpuras 
dar sprogsta”.

Liudmila ne be susijau- 
* dinimo mums papasakojo, 

kad jos tėvelis žuvęs pra- 
laužiant Leningrado bloka
dą. Ji savo tėvo kapo neži
nanti ir todėl ateinanti pa
puošti mylimo poeto kapą.

— Juk jie abu už tą patį 
, kovojo, — mergaitės akyse 
^sublizga ašaros, bet čia pat 

ji susitvardo ir priduria:
— Eilėraštį man išvertė 

vienas lietuvis studentas, 
kuris su savo draugais lan- 

' 4 kė poeto kapą.
Mašina lygiu autostra

dos asfaltu vėl skrieja pro 
istorinių mūšių vietas. To
lumoje atsiskleidžia didin
ga Lenino miesto panora
ma. O prieš akis tebestovi 
jaunos rusaitės Liudmilos 
veido bruožai. Kažkur čia 

* yra tos mergaitės tėvo ka
pas, kapas rusų žmogaus, 
kuriam gražiausius drau
gystės jausmus išreiškė, su 
kuriuo drauge už Naujo 
Ryto aušrą kovojo taurusis 
lietuvių tautos sūnus Ju- 

v liūs Janonis.
ST. LAURINAITIS 

Leningradas, 
1956 m. balandis.

niuriaus rankraščių kolekcija 
turi didelę reikšmę studijuo
jant J. Janonio kūrybą. Tarp 
originalių dokumentų, kurie 
saugomi bibliotekoje, yra at
siųsti “Lietuvos žinių” redak
cijai 8 eilėraščiai, datuoti 19- 
12 metų gruodžio 12 diena, 
šių eilėraščių tarpe — “Kle- 

dainos”, “Atminimui 
Gėlei”. “Malonu”, 
mūza”, “Man vis 

širdis”, “Kaziuko vis 
’ ir kt. Apačioje užra-

kas menesi

zigmui
“Mano
skauda
trūksta
sytas poeto adresas — Biržai, 
o taip pat ir slapyvarde, kurią 
tuomet Janonis pasirašydavo 
—Vaidilos Ainis.

" Tarybų Lietuvoje J. Jano
nis— vienas iš mylimiausių ir 
populiariausių poetų Jo kūri
niai plačiai pasklido darbo 
žmonių masėse. Apie tai liudi
ja nuolat augantis jo kūrybos 
leidinių tiražas.

Pirmasis poeto eilėraščių 
rinkinys buvo išspausdintas 
1918 metais Voroneže ir iš
leistas nedideliu tiražu. Po ; 
poros metų (1920 m.) buvo’ 
išleistas antras jo poezijos lei-1 
dinys “Darbininkų giesmės”. 

t^zNuo to laiko per ištisus 20 
metų J. Janonio raštai nebuvo 
leidžiami, išskyrus 112 psl. jo 
raštų rinkinėlį, išleistą 1921 
metais, o taip pat 1924 metais 

A Čikagoje pasirodžiusią eilėraš
čių knygelę “Jaunų dienų raš
tai”.

Tik tarybinės santvarkos 
metais poeto kūriniai susilau
kė tinkamo įvertinimo. Vos 
tik atkūruš Lietuvoje Tarybų 
valdžią, 1941 metais buvo iš
leistas gana stambus jo raštų 
rinkinys 4,200 egzempliorių 

</• tiražu. Per laikotarpį nuo 19- 
• 45 iki 1956 metų J. Janonio

Išliko poeto eilėraščių, ku
riuos jis pasiuntė laikraščiui 
“Darbininkų balsas,” origina
las. Jaunojo poeto prozos kū
rinių tarpe — apsakymas 
“žvaigždė,” apsakymo “Trys 
jaunuoliai’’ vertimas iš žydų 
kalbos. įdomios yra kronikos 
žinutės, kurias J. Janonis siun
tė į lietuviškus laikraščius. 
Vienoje jų pranešama apie 
naują Biržų mokyklos laidą, 
kitoje — poetas griežtai smer
kia tėvus, kurie priverčia savo 
vaikus prieš jų norą stoti į ku
nigų seminarijas.

Dabar tyrinėjamas J. Jano
nio rankraščių1 palikimas. Iš
likusiais dokumentais naudo
jasi Lietuvos TSR Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla, 
ruošdama naujus poeto kūri
nių leidinius. Daugelis rank
raščių fotokopijų bus įdėta 
poeto memorialinio muziejaus 
.Šiauliuose stenduose. Eilė do
kumentų eksponuojama paro
doje, kuri atidaroma Lietuvos 
TSR Valstybinėje respubliki
nėje bibliotekoje ryšium su 
lietuvių proletarinės poezijos 
pradininko gimimo 60-osiomis 
metinėmis.

PER DEŠIMT METŲ
Švenčiant dešimtmetinę 

U. L. C. nuosavos pastogės 
įsigijimo sukaktį, pažymė
tina, kad tuo pačiu laiko
tarpiu, jei ir ne per plati, 
tai gana gili, o ypatingai 
tiesi, neklaidinanti žmonių 
vaga yra išarta meninėje 
dirvoje mūsų nenuilstamų 
Centro ir Cerro skyriaus 
menininkų. Iš šios meninės 
vagos sėmėmės dvasios pe
no beveik mes visi.

Be įvairiomis temomis 
laikytų paskaitų, be dainų, 
klasišku baleto šokių ir fil- 
mų, maž daug
buvo perstatyti bent du sce
nos veikalai.

Tikslu, kad neužimti 
daug vietos su šiuo straips
niu laikraščio skiltyse juos 
visus išvardinti, tai sumi
nėsiu tik 
spektaklius pagal atsilan
kiusių žmonių skaičių.

Pirmą vietą užirya filmą 
“Marytė,” lietuvių kalboje, 
ji vaizduoja mūsų tautos 
didvyrės Marijos Melnikai- 
tės gyvenimą nuo pat jos 
kūdikystės dienų, o paskui 
kovą su hitleriškais oku
pantais. Pirmą kartą tą 
filmą rodant atsilankė visi 
mūsų kolonijos lietuviai ir 
vienas kitas išvietintųjų, 
Tarybų Lietuvos priešų ir 
atsibaladojusių jėzuitų “tė
veliu.”

kių buvo sukurti, parašyti 
savų menininkų, šie veika- 
liukai mūsų publikai patiko 
—jie ne tik prajuokindavo 
ją, bet kartu šio to ir pa
mokindavo.

Daugiausia, ypač dides
nius, režisavo gerb. S. Ra- 
sikas, A. Ragauskas, A. 
Bartnikaitė, 
kas ir A.
Šiai teko daug su mūsų ma
žaisiais artistais vargti. 
Reikia paminėti dešimt me
tų atgal pasižymėjusį me
ninėj veikloj dvejų vertingų 
veikalų autorių — “Raudo
nieji Šakalai” ir “Naujoji 
Lietuva” — amžinai atmin
tyje besiilsintį drg. S. Šta- 
binską.

Mūsų jaunimas irgi be
veik kiekvieną mėnesį pasi
rodydavo šiuo tuo scenoje, 
dažniausiai vietine kalba. 
Bet jie irgi veikia 'aktyviai. 
Jau surado ir įtraukė j sa
vas eiles gerai prityrusį re
žisierių gerb. Vilsoną Ar
mas Castro, kurio vadovy
bėje, palyginus visai trum
pu laiku pastatė garsaus 
dramaturgo Bernard Shaw 
veikalą — “Ginklai ir Žmo
nės (Šokolado Kareivis) — 
ir pasižymėjo uruguajiečių 
dramaturgo Florencio San- 
chez’o veikalu “En Fami- 
lia.” Pastarasis veikalas, 
statant scenoje, tapo net 
nufilmuotas. Abu veikalai 
tapo meistriškai suvaidinti, 
ir scenos dalyviai pilniau- 

i artistoįspūdingesnius sjai užsitarnavo

N epą m i i ’štamą v i s uo m e- 
nei įspūdį paliko pasekmin
gai perstatyta Miko Pe
trausko operetė — “Malū
nininkas ir Kaminkrėtis.” 
Gerai pasisekdavo ir viso
kią naudą suteikdavo suvai- 
dinimas “Nesusipratimo” ir 
kitų pažangiųjų' lietuvių 
mylimo rašytojo gerb. R. 
Mizaros veikalų. Nema
žiau vertingi ir pasisekimą 
turėjo V. Miliūno — “Savi
ninkėliai,” VI. Audronašos 
—“Nelaukta Viešnia” ir ki
ti Tarybų Lietuvos drama
turgų veikalai, kurie tik 
buvo prieinami mūsų sce
noj suvaidinti.

Keletas scenos kūrinėlių, 
monologų, kupletų iš aktu
alaus vietos gyvenimo įvy-

Kalvis
Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu. 

Man plepėt su tavim nėr kada. • 
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, 
O aš galo sudurt negaliu su galu, 
Nors kalu, dieną, naktį kalu.

Jam gražu pažiūrėt, kaip gyvena vargšai! 
Gal dar mąsto, kad skursti—saldu, 
Kad tai niekis per dieną mosuoti kūju, 
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai!
Jam gražu, kaip gyvena vargšai!

Jam gražu! Cha, cha, cha! Bet tada bus 
Kai varguoliams kantrumo pritruks, [gražiau, 
Kai Vargdieniai visi iš nagų jums išspruks... 
Pakalbėsim tada apie tai, ką kenčiau!
Cha, cha, cha! Tada bus dar gražiau!

Julius Janonis
1914 m.

3 pusi. Laisve (Liberty). Šeštad., Gegužės (May) 5, 1956

/

vardą.
O mums senesniems U. L- 

C. scenos mylėtojams prisi
eina kepurę nusiimti prieš 
U. L. C. jaunuolius, kuo
met jie scenoje pasirodo.

A, Ragauskas

I.KM
Mildos teatre

Chicago^ 111.
Grand Duches”

tu- 
meni-

Chicagiečiai ir apylinkės 
tuviai jaučiasi patenkinti 
rodami tokius chorus, 
ninku centrus, kurie be eilės
koncertinių pasirodymų kas 
metais sugeba perstatyti po 
operetę. Tai yra stipri ener
ginga meninė jėga.

Praeitą sekmadienį, balan
džio 29 d., Mildos Teatre, 
LKM Choras perstatė opere
tę “Grand Duches”.

“Grand Duches” turinyje: 
Kunigaikštytė suviliodama 
Fricą paprastą kareivį, pa
aukština jį iki generolo, iki 
karo vado, šis grįžęs iš karo 
su pergale, vis dėlto nesu
pranta jos meilės, apsivedajo 
mylimą kaimietę Vandą. Ant 
galo Fricas praranda savo ti
tulą, lieka išmestas iš kariuo
menės.

Tikrai operetė “Grand Du
ches” yra įdomi, juokinga ir 
skanios muzikos pilna.

Turime pripažinti tikrai di
deliu dirigentu Clem Deffner, 
kad su tiek žmonių, neieškant 
iš pašalius jėgų, sugebėjo “iš
spausti” tokį puikų menovaiz- 
dį. Aišku: trūkumų buvo pa
stebėta. Choro dainos buvo 
silpnos, o antra, kad choras 
su orkestrą tik sekmadienio 
ryte teturėjo vieną bendrą re
peticiją.

Ne pa mule rolė atiteko A. 
Stumbriui. Dėl tam tikrų prie
žasčių jis tą rolę mokinosi tik 
keturias dienas. Man iš paša
lius žiūrint, A. Stumbris atli
ko ją labai gerai.

Baron Grog rolėje, Leonas 
Markievicz tikrai atrodė aris
tokratiškas baronas. Atliko 
gerai. Ladies of the Court: 
užėmė Valerija Urbikas, Phil
lis K wain ir Dolores Pazar. 
Labai gražiai sudainavo. Kad 
taip viskas atlikti, manau, 
jos daug vakarų turėjo treni
ruotis. Baron Puck—A. Kau

kas. Ilga, svarbi rolė. Neblo
gai suvaidinta. Vietomis bal
sas posilpnis. A. Kaukas vai
dink tankiau! publikai pati
kai. Princas Paul—Paul Dau- 
deris: per visą vaidinimą ne
išėjo iš charakteriaus. Pagir
tina, Povilai! Generolas Boom 
—Frank Kirka: mano nuomo
ne Kirka atrodė tikras gene
rolą? Boom. Kirkai prisiėjo 
pirmą kartą Mildos Teatre 
dainuoti “solo” ir padainavo 
geriau kaip kad maniau. Pa
girtinas vaidinimas. Vaidink 
daugiau' Kirka. Mėgink ištart 
žodžius aiškiau! Fritz — Ed. 
Jokubka: už Ed w ardo vaidy
bą sakyčiau “gerai, tačiau, 
mano nuomone, turėjai būti 
meilingesnis tavo “sužieduoti
nei” Vandai. Nemažai pagir
tinų scenų. Bravę Ed!

Vanda — Helen Stumbris: 
Taip, kaip ir visuomet man, 
o ir visai publikai patinka ta
vo vaidinimas! šioje operetė
je H.elenutė turėjo dainuoti 
daug vietų, sunkiuose įėjimuo
se. Tačiau viskas atlikta pui
kiai, sąžiningai. • Už mažus 
trūkumus tegalima kaltinti tik 
trumpas laikas prisiruošimui.

“Grand Duches”, svarbiau
sia rolė iš visų, atliko Estelle 
Bogden. Estella nenuilstanti 
menininkė ?— dainininkė, dar 
kartą pasirodė Mildos Teatre 
žvaigždė.

Su savo gracioziška eisena, 
šypsena, vaidyba ir skamban
čių kanklių balsu sugebėjo su

Vienu žodžiu: operetė buvo 
gerai atlikta. Svečių buvo 
daug ir matyti visi patenkinti.

Nenu lįskite, kauki iečiai! 
pailsėję ruoškitės prie 
operetės.

Kiek 
kitos

Matęs

Norwood, Mass.
Mūsų ligoniai

LDS 3 kuopos fTn. sekreto
rė Olga Zarubienė buvo smar
kiai susirgusi. Dešinės rankos 

i per alkūnę kaulas buvo trū- 
• kęs. Per kelias savaites nega- 
1 lojo nieko dirbti, turėjo būti 
•namie po daktaro priežiūra ir 
gydytis. Dabar jau pradėjo 
dirbti, vienok rankos pilnai, 
kaip sveikos, dar negali val
dyti.

Juozas Galgauskas, dien
raščio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas, bal. 21 d. sunkiai su
sirgo ir tapo išvežtas į Nor- 
woodo miesto ligoninę. Po pil
nos gydytojų egzaminacijos 
nustatyta, kad jam reikės da
ryti operaciją ant vidurių.

Nuoširdžiai linkiu jam pa
sekmingos operacijos ir pilnai 
pasveikti!

E. Kurulienė, taipgi Laisvės 
skaitytoja, yra pasiruošusi iš
eiti į ligoninę operacijai ant 
akių. Laukia ligoninėje vie
tos.

Norvvoodo miesto ligoninė 
yra ne visai maža, vienok li
goniais perpildyta visada. Ir 
dėl mažesnės bei netaip jau 
pavojingos operacijos kartais 
prisieina išlaukti dėl 
keletą savaičių.

M. Uždavinis, 
na po num. 16 
Norwood, Mass., 
Bird & Son, Inc. 
Mass., bal. 23

vietos

kuris
Folan

gyve- 
Ave., 

f j* dirba pas 
E. Walpole,

d. prie darbo 
smarkiai pažeidė savo kairią
ją ranką iš peties. Dabar yra 
namie po daktaro priežiūra ir 
gydosi. v

Laisvės Skaitytojas

Brockton, Mass.
Balandžio 24 d. Laisvės lai

doje tilpo simpatijos pareiški
mas, mirus Antanui Podžiū- 
nui. Vieną vardą praleidau 
per neapsižiūrėjimą — George 
Shimaičio vardas netilpo.

' Atsiprašau!
K. Čereškienė

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia panaikino 
taip vadinamą perohistinę 
konstituciją ir šalis sugrįžo 
prie Senos konstitucijos, 
kuri buvo priimta dar 103 
metai atgal.

Cleveland, Ohio
Naudokitės balsavimo 
teisėmis

Visiems Amerikos žmonėms, 
kurie rūpinasi Amerikos žmo
nių, kaip ir pats savo gerove 
balsavimo teisės yra brangiau
sias ir vienintelis dalykas, 
priemonė išlaikyti Ameriką 
tose tradicijose kokias iškovo
jo Tomas Jeffersonas, Sam
uel Adams, Thomas Paine ir 
kiti ankstyvi demokratijos 
steigėjai. Ypatingai yra rei
kalinga visiems naudotis bal
savimo teisėmis, kad išlaikyti 
Teisių Bilių už kurį Tomas 
Jeffersonas taip stropiai kovo
jo iki laimėjimui, nes šių lai
kų išrinkti šalies valdovai tai
kosi sunaikinti Teisių Bilių, o 
civilės teisės jau nei vienam 
darbo žmogui nėra užtikrin
tos, teisės žodžio ir spaudos 
yra persekiojamos ir taksomis 
prispaustų žmonių pinigai yra 
bilijonais pilami palaikymui 
bei auklėjimui fašizmo įvai
riuose pasaulio kraštuose. Ati
taisymui to viso yra vienintelė 
priemonė visų Amerikos' pilie
čiu protingas panaudojimas 
balsavimo teisių. Tik bėda ta
me, kad ir mūsų pažangiųjų 
draugų bei draugių užklausus 
ar eisite balsuoti?, numoja 
ranka sakydami, ką gelbės 
mano balsas, kada visi kandi
datai yra palaikanti reakcijos 
pusę. Tas netiesa.

šiose nominacijose, kurios 
Įvyks sekanti antradieni, ge
gužės 8 d., Cuyahoga apskri
tyje, į kurį įeina Clevelandas 
ir visi jo priemiesčiai, šios 
apylinkės piliečiai turi progą 
balsuoti Į valstijos seimelį, le- 
gislatūrą už tris pažangius se
natorius ir už 12 atstovų. Vi
siems reikia atsiminti ir įsitė- 
myti, kad valstijos seimelis 
yra įstatymų leidimo įstaiga, o 
darbininkams neturint savo 
atstovų, reakcijonieriai turės 
liuosas rankas išleisti prieš 

, darbo žmones žalingus įstaty
mus kaip, kad praeityje yra 

; padarę.
Todėl gegužės 8 d. vįsi 

Ohio piliečiai privalo padėti 
savo balsą už nominavimą pa
žangių -kandidatų sąrašą į 
seimelio 3 senatorius ir 12 at
stovų, kurie seka: į senato

rius mokytojas ir tos unijos 
narys Joseph H. Avellone, tai 
praeito termino vienintelis pa
žangus senatorius, kuris daug 
veikė prieš išleidimą žalingų 
įstatymų prieš darbo žmones 
ir už naudingus įstatymus 
darbininkų labui; taipgi kiti 
pažangūs kandidatai į sena
torius: elektros unijistas Al
beit T. Bali ir AFL unijistas 
James T.' Topping.

į Seimelio atstovus: auto 
unijistas Joseph J. Būras, 
tlmsterių unijistas Sam D. Ca- 
nitia, Sheldon Clark, plieno 
unijistas Valentine Cupak, 
rep. Norman A. Fuest, rep. 
Joseph J. Horvath, John F. 
O’Brien, mokytojas Samuel 
Schulman, plieno unijistas 
Francis D. Sullivan, William 
Turner, AFL uni. Frank E. 
Fagan ir plieno uni. Walter 
W'. Klein. S Ohio vaisi jos ge
neral) prokurorą UE 735 uni. 
advokatą Stephen M. Young.

Į šalies kongresą reikia no
minuoti pažangų advokatą 
Harry A. Blachman, kuris yra 
gerai išsimokslinęs ' keliuose 
universitetuose savo profesijos 
ir daug dirbęs už darbo žmo
nių būklės pagerinimą. Blach
man kandidatuoja iš 22 kon
gresinio distrikto, prieš kong. 
Francis Bolton, kuri pastaruo
ju laiku jTa labai susirūpinusi 
Arabijos aliejum ir taipgi ne
sirūpina pagelbėti savo dis
trikto žmonėms. Pora pažan
giųjų lietuvių buvo nuėję į 
kong. Bolton raštinę, Cleve- 
lande, kad ji pagelbėtų gauti 
pilietybę, pirmučiausias klau
simas buvo ar jie turi pažintį 
su “Dirvos” leidėjų štabu. Tas 
reiškia, jeigu neturi pažinties 
su fašistuojančiais žmonėmis 
esi neveifas pilietybės. Kad 
nepamiršus už ką nominuoti ir 
ne praleidus nei vieno, yra ver- 

| ta išsikirpus kandidatų var
dus nusinešti į balsavimo vie
tą. J. N. S.

' Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iŠ viso pa* 
Saulio.
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Atsakoming'iausia Firma Pasiuntimui Reikmenų
Į SOVIETU SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS ’

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų pakietais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti ([ 

per mus siuvamąsias maSinas ir akordlonus. (

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

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. i!
Tel. INgersoil 7-6165, INgersoll 7-7272 li

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

Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą
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Gegužės-Mav 12
Čia įvyks pažmonys , kurį rengia moterys ir 

/ vynai. Pelnas skiriamas sukėlimui Laisvei 
$15,000 fondo. Bus Gedimino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6-tą valandą vakare.
Visus apšvietą branginančius žmones maloniai 
kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti dienraš- 
tį Laisvę. Atminkite, kaip svarbu yra turėti 
dienraštį, nes be jo daug dalykų mes nežino
tume.
T>k prašome nevalgyti vakarienes namie, nes 
mes pagaminsime skanią vakarienę, busite visi 
patenkinti. Tai neužmirškite: šeštadienį, gegu
žės 12 d., 6-tą vai. vakare, būkite Gedemino 
Svetainėje.

širdingai kviečiame atsilankyti.
Rengėjai



Peticijos pirminiams 
rinkimams jau pilnos

Šią savaitę politinės parti
jos jau Įteikė peticijas dėl 
pirminių rinkimų, kurie New 
Yorke Įvyks birželio 5 dieną. 
Darbo partija (ALF), kuri 
paskutiniu kartu nesurinko 
balsų minimumo (50,000), šiuo 
kaitų rinkimuose nefiguruoja.

Nom i n ac in i u ose r i n k i m uose 
kai kurie kongresiniai distrik- 
tai traukia daugiausia dėme
sio, 
tas,
darbi.etis 
Kaip yra žinoma, 
nai, 
buvo susidėję, kad išėsti
cantonio iš Kongreso, 
jiems pasisekė padaryti.

Dabar tame distrikte 
didatuoja ultra - reakcinis re
pu bl ikonas Donovan (kuris 
dabar užima Marcantonio vie- 

demok ratas 
yra vaisti
ne priklau- 
H. Citron 
kuris kan

ypatingai 18-as- distrik- 
iš kurio kandidatuodavo 

Vito Marcantonio. 
republiko-

demokratai ir liberalai 
Mar-

kan-

tą Kongrese), 
Santangelo, kuris 
jos senato narys, 
somas demokratas 
ir Santiago G re vi,
didatuoja kaip puertorikietis.

Bedford - Stuyvesant apy
linkėje Brooklyno, kuri tan
kiai apgyventa negrų bied- 
nuomenės, dedamos pastangos 
išrinkti negrą kongresmaną. 
Negras chirurgas daktaras 
Gladstone Hodge kandidatuos 
p irm i n i u ose n om f naci n i irose 
rinkimuose prieš demokratę 
Adna Kelly.

Teisėjas O’Brien kalbės mitinge 
už Morton Sobell’io išlaisvinimą
Carnegie salėje šio mėne

sio 15 dieną Įvyks masinis mi
tingas už Mortono Sobell’io 
išlaisvinimą. Sobell, kaip yra 
žinoma, sėdi Alcatrazo kalė
jime, nuteistas 30 metų kartu 
su Rosenbergais, kurie buvo 
nuteisti mirtim ir sudeginti 
elektrinėje1 kėdėje.

Mitingo rengėjai 
kad tarp kalbėtojų 
nas vadovaujančių

praneša, 
rasis vie- 
Amerikos 

juristų, teisėjas Patrock
O’Brien, buvęs Michigano ge
neralinis prokuroras. Jis da-

Teatruose įvairūs atsitikimai

“Dėdė 
4th St., 

“Mėnesis 
teatre ir 
Gelmės“

Dramos teatruose New Yor
ke šiais metais, galima sakyti, 
“rusiškas“ sezonas. Trijų ru
sų klasikų veikalai dabar vai
dinami: Čechovo, Turgienievo 
ir Gorkio. Čechovo 
Vania“ vaidinamas 
teatre, Turgienievo 
užmiestyje“ Phoenix 
Gorkio “Giliosios
Contemporary teatre, 15 Se
cond Ave.

Visi šie teatrai neištaikingi, 
biletai nebrangūs.

# * 
muzikai is filmas 
dabar jau rodo- 
c ii ėjo apylinkių

Linksmas 
“Karuselis” 
mas viso j e 
teatrų.

* # *

Paris teatras dar vis rodo 
filmą “Romeo ir Džiu-lieta“, 
gamintą Tarybą Sąjungoje.

IR JIS SERGA VĖŽIU
Nuteistas kalėjiman Frank 

Costello pasiskundė teismui, 
kad jis serga vėžiu, ir todėl 
negali .eiti j kalėjimą. Jis nu- 

• teistas penkeriems metams 
kalėti.

ARROW FARM
Vakacijom 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

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.

4 pus!. Laisvč (Liberty). Šeštad., Gegužės (May) 5, 1956
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NewWto^AfcrZInltw
Daugiau sveikinimų 
vilniečiams

Vilniečių suvažiavimui, ku
ris Įvyks gegužės 3 dieną, 
Chicagoje, gerieji laisviečiai iš 
Didžiojo New York o sudėjo 
su sveikinimais $256.00.

Pinigai su sveikinimais iš
siųsti ketvirtadienį oro paštu, j vingą
tad vilniečiai, be abejojimo, 
juos prieš sekmadienį gaus.

Paskutiniai sveikintojai sa
vo dovanas Įteikė pastarosio
mis dienomis. Vienas jų davė 
stambesnę dovaną, negu kuris 
kitas iš paskelbtųjų, štai jie:

J. P. iš K. . . . .......... $50.00
Jonas, Jr......................... 5.00
M. Grigas ................... 2.00
I. Levanienė .............. 1.00
Visų sveikintojų ir Įteiku

siųjų dovanas vilniečių suva
žiavimui vardai ir pavardės 
tapo pasiųsti Vilniai ir aš ma
nau, kad ji juos perspaus
dins.

Visų vilniečių vardu, dėko
ju- visiems, kurie prisidėjote, 
su dovanomis mūsų broliškam 
dienraščiui Chicagoje.

Dabar mes ir vėl daugiau i 
rūpinsimės “savaisiais reika
lais“, būtent, kaip sėkmingiau 
sukelti $15,000 fondą mūsų 
Laisvei. R. M.

bar yra Wayne apskrities pro
bate teisėjas.

Taipgi kalbės Chicagos uni
versiteto juridinio fakulteto 
profesorius Stephen Love. 
Kalbės ir John Wexley, kuris 
parašė išsamią ir gausiai do
kumentuotą knygą “Judge
ment of Ethel and Julius Ro
senberg’’.

Biletus Į tą mitingą jau ga
lima gauti dabar komitete už 
Sobel)’io laisvę. To komiteto 
adresas yra 940 Broadway.

Dar kitas advokatas kabi
nasi prie Ievutės Paulekiūtės, 
buvusios Rockefellerienės, ir 
.jos eks-vyro. Vienas boston ie
tis advokatas sako, kad jam 
nedamokėta $100,000, o da
bar atsirado kitas, newyorkie- 
tis Leo C. 'Kennelly, kuris rei
kalauja 
1953-ais 
tarnavo

tokios pat sumos. Jis
ir 1954-ais metais

Itockefellerienei.

vokiečių laivu

# ■ 
filmų komike

*
ir 
gavo teismo įsa-

* * »
Newyorkieciai jau pradėjo 

vykti Europon atostogų, šiais 
metais, kaip pasirodo, žy
miai anksčiau, negu papras
tai. Tik praeitą trečiadieni 
britų laivu Qeen Elizabeth iš
plaukė 2,033 žmonės, italų 
laivu Cristoforo Colombo 1,- 
089, francūzų laivu lie - de- 
France 928 ir 
Berlin 847.

*
Televizijos 

Martha Raye 
kymą Įrodyti, kad ji neprisi
viliojo gražiojo jauno polici
ninko O’Shea. O’Shea žmo
na Barbara, kuriai tik gimė 
kūdikis, reikalauja iš Mar
tha Raye $50,000 “už meilės 
pavogimą“.

Barbara turi 20 metų am
žiaus, Martha apie 40. Tad, 
sako Barbara, negalimas da
lykas, kad jos vyras tikrai 
įsimylėjo j komikę — tai ji
nai jį prisiviliojo dovanomis, 
pinigais ir t. t.

Policininkas O’Shea, kuris 
po darbo valandų policijoje 
buvo privatinis Marthos sau
gotojas, nieko nesako.

SPROGIMAS PO SALIŪNU
Cafe Bernard saliuno skie

pe sprogo aliejinis pečius. Be
veik visą smuklę sugriovė, bet 
jame esančių žmonių nesužei
dė Laiminga nelaimė!

Pasimatysime 
gegužes 6-ą,

Praėjo virš ketvirtoji dalis 
šimtmečio nuo paskiausiu vai
dinimo operetės “Grigutis” 
Brooklyno.

Dar kartą pamatyti tą ža- 
ukrainų operetę bus 

proga ši sekmadieni (rytoj), 
gegužės 6-ą dieną. O po to 
gal už tiek laiko. Bet, ar dau-

JONAS JUŠKA 
režisierius

gelis iš mūsų bėsutįksime tiek 
palaukti ?

Reikėtų visiems pasinaudo
ti šia proga.

Tai operetei 
kia daug gerų 
d,y bos spėkų, 
ir ryžtingos vadovybės. ’ 
kia laiminga sudėtis tik 
karčiais 
choruose, 
mę turime ir kviečiame 
ta laime pasinaudoti sykiu 
mumis.

Operetėje vadovaujančia.4

pastatyti rei- 
dainos ir vai- 
Reikia gabios 

O to- 
: ret- 

tepasitaiko liaudies 
šiandien mes tą lai- 

visus 
su

Augustinas Iešmantą 
trazauskiene, Joną.'

Skwefai Įaimėįo> 
alc^os pakėlimą

<

Apie 150,000 siuvėjų, Amal- 
gameitų unijos nariai, laimė
jo algos pakėlimą ir kitokius 
pagerinimus. Unijos preziden
tas J. S. Potofsky paskelbė, 
kad tai pirmas, algos pakėli
mas trijų metų bėgyje. Kom
panijos sutiko pakelti algas 
po ilgokų derybų, kuriose uni
jai prisiėjo pagrasinti bosams

Apie J0.000 tų siuvėjų dir
ba New Yorke. .

Algos bus pakeltos ant 12 
centų valandai. Taipgi išsiko
vota tam tikri pagerinimai ap-

UŽMUŠĖ DARBININKĄ c
Richmond Hill kaimynystė

je netoli Idlewild aerodromo 
sunkvežimis užmušė darbinin- 
ką Angelo Maggio, 5 
amžiaus. Nelaimė atsitiko ant 
Van Wyck Expressway. Ce
mento maišymo trekas, užva
žiavo ant .jo.

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

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

TR. 6-3000

FIFT1I AVENUE MOKYKLA 
36 W. 40th ST. 

Vienatine mokykla vedama 
Daktarų ir slaugių slaugystės 

mokslo specialistų.
Ligoninės užtikrintas kūdikių 

slaugimo patyrimas. 
Nemokamai aprūpinama darbu— 

dienom-- popiečiais—vakarais
Miss Romero

Frank F. Magallanes, D. C.
CHIROPRACTOR

Tol. EVergrcen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 
Greenpoint, Brooklyn

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

penktadieniais 
antradieniais, 
ir šeštadie- 

P. M.

pas “Grigiitį” 
Auditorijoje
Gr,vbas, Nele Ventiene, Juo
zas Judžentas, Nastė Buknie- 
nė. Petras Grabauskas, Vera 
Bunkienė, Koste Rušinskienė, 
Marijona Tam el is, Vincas

NASTĖ BUKNIENĖ 
motinos rolėje

ViKazlauskas. Ir dalyvauja 
sas Aido Choras.

Muzikos mokytoja ir diri
gentė Mildred Stensler. Tos 
20 dainų, kurias girdėsite so
lo, duetuose ir chorą dainuo
jant — tai jos pastangomis 
sumokyta. Akompanuos muzi
kas - kompozitorius Frank Ba- 
levičius - Balwood. Režisio-

Lauksime su jumis visais 
pasimatymo gegužės 6 dieną, 
3:30 po pietų, Liberty Audi
torijoje1, 1 1 Oth St. ir Atlantic

Iki pasimatymo!
Aido Choras

draudoje, ligoninių ir opera
cijų apmokėjime ir 1.1. Tie 
kiti laimėjimai savimi persta
tė, sakoma, dar maždaug 4 
centų valandai lyg algos pa
kelini ą.

Manoma, kad dabar kiti 
siuvėjai, tai yra, moteriškų 
drabužiu, marškiniu ii’ kt. iš- 
sikovos algų pakėlimą, nes 
amalgameitai visuomet šiame 
pirmi.

Sm.iilkmeniškiau apie atsiek
tus laimė.)imtis gal parašys 
patys siuvėjai kriaučiai.

DU POLICISTAI TAPO 
SKAUDŽIAI NUBAUSTI .

Policijos departmentas at-
; statė iš vietų policistus Mulli-

(> metu tt'an’ motų amžiaus, ir Go-
garty, 35 metų. Jie buvo kal
tinami suareštavime nekalto 
žmogaus, kuriam jie primetė 
u žsiimd inė.j imą verbavimus
kostumerių arklių lenktynėms.

SUCKLING-BABY NURSE
Puiki profesija. Moteris gydy- 

toja-mokytoja. Angliškai ,ir Vo
kiškai. Lekcijos rytais ar vaka
rais. Bilo amžiaus.

The American Training 
Center For Baby Care

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

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

Kaina $5,50. Persiuntimą Apmokame 
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Savo sukakties proga jie 
pasveikino Aido Chorą

J. i)- S. C e tironai šiemet mi
ni 45 metų sukaktį savo vedy
binio gyvenimo. Ta proga jie 
pasveikino Aido Chorą ii* jo 
statomą operetę 
Tai nuolatiniai 
veiksmų rėmėjai.

“GrigutĮ“. 
choro ir jo

E.

Vaiky aikštelė kol kas 
lieka-teismas nuspręs

Motinos, kurios kovojo už 
tai, kad neprileisti vaikų žais
lų aikštelės pavertimo auto
mobilių parkinimo vieta tur
tingam restoranui, laimėjo: 
teismas išnešė laikiną in- 
džionkšiną, kad visi darbai 
toje aikštelėje turi būti su
stabdyti, iki teismo keliu bus 
išneštas sprendimas, 
telė randasi Central 
prie Tavern on the 
turtingo restorano.

Motinos teigė, kad 
departmentų galva Moses ne
turi teisės duoti tos miestui 
priklausančios aikštelės priva
tinei koncesijai, kuomi yra tas 
restoranas.

Ta aikš- 
parke, 
Green,

parkų

Nors darbas sustabdytas, 
aikštelė jair taip suardyta, 
kad vaikai joje jau visvien 
negali žaisti.

AUTOMOBILIŲ AUKOS 
MŪSŲ NEW YORKE

Valstijos važiuotės taryba 
paskelbė davinius apie tai, 
kiek pereitais metais mūsų 
New Yorke ištiko automobilių 
nelaimių. Pasirodo, kad tik 
vienoriais metais buvo sužeis
ta 70,249 žmonės, užmušta 
668! Pagal pavietus užmuši
mai dalinosi sekamai: New 
York —>224, Bronx — 101, 
Kings —C 181, Queens — 148, 
i)- Richmond — 14.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

Greit Užšaldoma
• SCUNGILLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of Sea Conch. SkanU 

su Spagetti.
• CALAMAI IN SAUCE 

Viskas iš vaisių su jūrų skoniu, 
produktai

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Invest mentus 

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

Rockledge Service Station
TE. 4-4321—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5547

MR. PEPPE
Sugestuoja

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svario; pasigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

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

ILA išmetė Anastasia 
vadovaujamąjį lokalą

1LA (International long
shoremen’s Association), uos
to darbininkų krovikų unija, 
pašalino iš savo eilių lokalą 
1827, vieną tų Brooklyno lo
kalų, kuriam vadovauja Tony 
Anastasia, žmogus, kuris, sa
koma, turi ryšių su krimina
linėmis padugnėmis.

1LA vadai tvirtina, kad 
Anastasios vadovaujamas lo
kalūs elgėsi suktingai, bandy
damas užgriebti kitų lokalų 
narių darbus, organizuoda
mas i savo eiles uostininkus, 
kurie turėtų, pagal teritoriją, 
priklasyti kitiems lokalams.

Bet Anastasia tvirtina, kad 
nieko panašaus nėra. Jis sa
ko, kad tas lokalas, turis apie 
1,100 narių, taip greit išaugo, 
nes jie organizavo ne tik uos
tininkus, bet kai kuriuos dar
bininkus, kurie dirba fabri
kuose prie pat uosto.

JAU TURI 5,000,000
Jungtinių Valstijų Young 

Women’s Christian Associa
tion jau turi surinkusi virš 
penkis milijonus dolerių Į sa
vo metinio vajaus fondą. Vir
šininkės sako, kad šiemet 
žmonės pasirodė daug duos- 
nesniais.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks gegužės 9 d., 7:30 
re, 110-06 Atlantic Avė., 
Hill. Nariai malonėkite 
skaitlingai.

vai. vaka- 
Richmond 

atsilankyti
Valdyba

(87-88)

ROCHESTER, N. Y.
Gcdemino Draugystės metinis 

piknikas jvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 19 d„ savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave.

Visi Rochesterio lietuviai prašo
mi dalyvauti. Jžanga nenariams 
nemokama, Nariai, bus ar nebus 
pikniko, įžangą turės užsimokėti.

Bus gera muzika, skanūs valgiai, 
šalti ir karšti gėrimai. Taigi visi 
lietuviai yra maloniai prašomi būti 
piknike. Rengėjai. (87-90)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks gegužės (May) 7, pra
džia 7:30 vai. vakare, Tautiško Na
mo kambariuose. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių dalykų, 
kuriuoe turėsime apsvarstyti Lais
vės vajaus sukėlimui $15,000 metinis 
Laisvės piknikas, kuris jvyks liepos 
1 d., Tautiško Namo Parke.

Geo. Šimaitis, fin. sekr.
(87-88)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

G«ral Patyręs Barberls

4444M++++++M+++++++++**

MATTHEW A
BUYUS
(BUTAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*oc**oc*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2.5172

NEW YORK
j HELP WANTED—FEMALE N k

NAMV DARBININKE, jauna Nėra 
valgių gaminimo. Guolis violoje, Air 
cond. rūmas su TV. Vasarą už
miestyje. Yra kili darbininkai.

Tel. LI. 4-5042
(87-90)

SLAUGES—RN IR LP

Manhattan slaugių Įstaigai.
5 dienos. Linksma apylinkė, 
Gera alga, pridedant valgį .

Tel. UN. 4-7017
Šaukite nuo 8 A. M. iki 8 P. M.

(87-93)

NAMV DARRININK— VIRĖJA
Su vėliausiais paliudijimais.

Visi įrengimai 
atskiras kambarys, 

maudynė. Gera alga.
Tol. MA. 7-5794

(86-89)

Pardavėja. Kepykloje, su patyrimu.
Pilnam ar daliai laiko. $1.25 į vai. 
Gali būt j ir nuolatinis darbas tin
kamai moteriškei.

JAY DEE BAKERY
1 16-34 Queens Blvd., Forest Hills 

BO. 3-9119
(84-90)

QUICK AGENTCKA
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.

NAMV DARBININKE
Guolis vieloje, $45. Air conditioned^ 

ranch, visi įrengimai, atskiras kam
barys, maudynė, TV. Mylinti vaikus. 
Su vėliausiais paliudijimais.

Tel. EDgewood 4-5038
(88-91)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, jauna, 2 suaugę.

Yra kiti darbininkai. Išvykstame į 
California End of Valley. Tinkamą 
asmenį pasiimsime su savim, šauki
te po 10 A. M. FI. 8-8071

(88-91)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, atskiras kambarys 

ir maudynė, $38 pradžiai. Stebėtina 
proga pastoviam darbui draugiškue- 
,se namuose.

Šaukite 1-2 ;30 arba 7-9

Tel. RO. 6-4858 .

Worn en—Opportun i t y 
AT Home .

Shelter boarding-house for Jewish 
children from 6 days to 12 years 
of age. Urgently needed in lime of 
family emergency.

$172 a month for two children 
$85 or $87 a month for one child.

Medical care and clothing provided. 
Children leave after staying up to 

90 days.
Home that serves the children 

Templeton 8-4500

MALE and FEMALE

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Taipgi Butler-chauffeur su paliu

dijimais. Vedusių poros arba paskiri s 
individualai. Guolis kitur.

Tel. GR. 3-1822
Nešaukite Sekmadieniais

(88-91)

HELP WANTED-MALE

PINSETTERS, PATYRĘ

• Kisena Bowling 
Yra Samdomi

160-04 46th Ave., Flushing 
Tel. FL. 9-9484

Wood-finisher, patyręs. Pritaikyti 
spalvas įstaigai, kuri išdirba krau- r 
tuvėms įrankius. Unijistas.
JAFF BROS. WOODWORK, INC. 

41-48 37th St., L. I. C.
ST. 4-1477

(84-90)

Tool ir Die Makers. 1-mos kl., su 
patyrimu. Nuolatinis darbas; ge
ra alga, apdrauda ir ligoje prižiūrė
jimas. 41 Varick Avė., B’klyn.

IIY. 7-5000.
(83-89)

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar t 
ba krautuvei patalpa 20x100 pėdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 351 h St. Tel. WI. 7-6240

(82-89^

PARSIDUODA NETIKĖTINAI
Roominghouse, 25 rūmai, pilnai 

įrengta, didelis valgymui rūmas, 7 
šaldytuvai ir kiti įrengimai. Fire 
escapes, 2 akrai, nuėjimas į gražų 
ežerą ir krautuvių centrą. $6,800— 
ant išmokėjimo.

Scheldell, Jeffersonville, N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Kampinis namas, keturi 4-rių rū-/ 

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

6802 Bay Parkway
Saukite WI. 7-6240 ▼

(82-88)
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