
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje .............  9.00
Kitur užsienyje —............. 10.00

Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ...................... $8.00

Pavienio egzempl. kaina K centai

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 7, 1956 ¥¥¥¥

... .  Cs
LAISVE-LIBERTY

The Only Lithuanian Dally In 
Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827 ‘
PRICE 5c A COPY

............................. .....................

No. 110

KRISLAI
Liepos Pirmoji.
Sekmadieni.
Ga] bus perdėta.
Sako, “plėšo unijas”.
Skirtumas, labai mažas. 
Ieško “herojų”.

Rašo A. Bimba

Visi turėkime mintyje lie
pos pirmąją dieną. Atsimin
kime. kad tai bus sekmadie
nis ir kad ta dieną įvyks du 
Laisvės naudai piknikai—vie
nas Montello, Mass., kitas 
Brook lyne.

Svarbu, kad šitie piknikai 
būtu dideli. Svarbu, kad jie 
suteiktu dienraščiui gražios 
medžiagir.ės ir dvasines para
mos.

Reikia \ įsiems pagal išgalę 
pasidarbuoti hi tokiais pada
rymui.

O ateinantį sekmai! ienį, 
birželio 1<» d. įvyks Laisves, 
naudai piknikas Baltimore je.
Tai tradicinis balt imoriečiu 
piknikas.

Pastebėjau, kad filadolfie- 
<’iai į šį pikniką važiuos di
džiuliu busti. Taip ir reikia, 
taip ir gerai.

'°. Berods ruošiasi su baltimo- 
J oriais susitikti ir grupė 
*>i ooklyniečiu menininku. Jie 
len padainuos, pikniko daly
vius palinksmins.

Leidinyje “Soviet Union” 
( skaitau apie atidarymą Le

ningrado “subvės” (požemi
nio traukinio). Telpa 
stočių atvaizdai. Tai 
puošnūs palociai.

Ir prisiminė man Maskvos 
“subvės” stotys. Taip pat 
kiekviena stotis gražiausias 
palocius.

Dabar aš galvojau : Ar tik 
tu subviu statytojai ne bus 
pertoji nuvažiavę su tuomi 
puošnumu? Ar negeriau, kad 
geroka doza to grožio ir tu 
puošmenų būtu buvę pataupy
ta kam nors kitam, kam nors 
greitesniam?

Abejoju, ar šūkis “kad • ir 
mažiau, bet juo gražiau ir 
puošniau” via jau taip labai 
gi ras ir praktiškas šūkis, kuo
met dar tiek daug visko 
trūksta kasdieniniame žmonių 
gyvenime ?

Aną dieną pastebėjau pa
našiu kritišku minčių ir tary
binėje spaudoj*-.

Pasirodo, kad Darbo Fed e-

('a I if orui j o j e Stevenson as 
nustelbė Estes:) Kefauverj

Federalis teismas klabamoje: Komunistai susilaikė nuo

Califor- Į voti,Los Angeles.
nijos pirminiai rinkimai su
davė nemenką smūgi Ke- 
fauveriui ir naujos jėgos 
Adlai Stevensonui. Dar ne 
visai pilni rezultatai rodė 
trečiadienio rytą, kad Ste- 
vensonas gavo apie 459,000 
balsu, o Kefauveris tiktai 
262,000. Taipgi jau buvo 
aišku, kad Adlai Stevenso-1 
nas gavo visus 68 Califor-1 
nijos delegatus. Tas žy
miai sustiprino jo šansus 
būti nominuotam Chicagos 
konvencijoje.

Kefauveris, žinoma, kaip 
tai priprasta politiniame 
gyvenime, nepripažįsta, jog 
jam suduotas smūgis. Jis 
tik sako, kad jam dabar 
prisieis “dar smarkiau ko-

” kad laimėti nomina-

Stevensono stovykla tri
umfuoja ir sako, kad dabar 
nėra abejonės, jog jis bus 
nominuotas. Vis plačiau 
kalbama apie tai, kad Ke
fauveris gali tapti vice-pre- 
zidentiniu kandidatu kartu 
su Stevensonu.

Darbo unijų 
kovos lauke
Los Angeles. — George 

Meany sako, kad dar yra 
AFL ir CIO veikėjų, kurie 
priešinasi vienybei, vis ati
dėlioja vietinių' unijų sulie
jimą. Jis sakė, kad prieš

Basinė segregaciįa 
važiuotoje nelegali

balsavimo už Guv Molleta
Paryžius. — Francūzijos 

parlamentas išreiškė pasiti-

Ir katalikai 
Imlu atvykę

New Yorke. — Amerikos 
Nacionalės bažnyčių tary
bos atstovas išaiškino, ko
dėl tarybiniu dvasiškiu de
legacijoje nesiranda katali
kų. Kaip yra žinoma, ta 
delegacija sudaryta iš Ru
sijos pravoslavų - stačiati
kiu, Rusijos protestantų-

tuos vienybės priešininkus 
reikia -kovoti.

Montgomery, Ala. — Fe
deralinis teismas išnešė 
sprendimą, kad rasinė se
gregacija autobusuose yra 
nelegaiiškas dalykas, lau
žantis konstituciją. Teis
mas išnešė tą sprendimą, 
kaip tik apie pusmetis po 
to, kai patys Montgomery 
negrai pradėjo hoikotuotį 
segreguotus autobusus. 
Apie 50,000 negrų, beveik 
visi to miesto negrai gyven 
tojai, dar dalyvauja boiko
te.

Teismo sprendimas reiš
kia, kad Montgomery mies
tas ir majoras, kuris palai
ko segregaciją, nusižengia 
įstatymams. Tas reiškia,

kad miestas gali būti pri
verstas segregaciją pabaig
ti. Bet miestas, kaip atro
do, dar apeliuos į Aukš
čiausią teismą, bandyda
mas segregaciją palaikyti.

Tuo tarpu Montgomery 
negrų visuomenė, kuri ve
da boikotą, skaitys teismo 
sprendimą dideliu savo lai
mėjimu.

Teismas išnešė sprendimą 
vienbalsiai. Du teisėjai pa
sisakė, kad segregacija ne
legali, bet vienas teisėjas, 
S. Lynne, teigė, kad “lygios 
bet atskiros važiavimo są
lygos yra legališkos,” tai 
yra — segregacija jhm pa
tinka.

kėjimą Mollet’o valdžiai, 
bet tas pasitikėjimas nebu
vo toks persveriantis, kaip 
praeityje. Vasario pirmą 
dieną, kuomet Mollet stojo 
prie vairo, už jo kabinetą 
balsavo 420 deputatų, o 
šiuo kartu tik 271. 59 de
putatai balsavo prieš ir 201

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

susilaikė nuo balsavimo.
Už Molleta šiuo kartu

keleto ' babtistų, Latvijos ir Esti- 
‘lidcli, j jos protestantų - liuteronų 

i ir Armėnijos stačiatikių-

tari.jos ir Cl() susivienijimu 
naudojasi tūlu amatin'ii uniją 
lyderiai. Jie pešioja iš indus
triniu uniją narius ir traukiai 
uos į savo siauras, sektanti- ;

yes organizacijas.
O turėtu būti atbulai: ama-! 

tinią uniją nariai, dirbą įmo
nėse, kur veikia Industrinės 
unijos, turėtą pereiti į tas uni
jas. Tiktai toks uniją apvie-'j 
nijimas duotą praktiškos nau-! 
dos visiems darbininkams.

Dabar iškyla klausimas: Ar j 
/’!() industrinių uniją lyderiai 
niokos atsilaikyti prieš amati- 
mą uniją lyderius?

r Skirtumas tarpe Stevensono 
ir Kefauverio toks mažas, jog 
jį galima pastebėti tiktai pa
didinamąją stiklą pagalba.

Iki šiol Demokratu partijo
je nepasirodė nė vienas kan
didatas su tikrai liberališka, 
dačia ir nauja programa.

Galingas darbo uniją judė-
(Tąsa 4-tam pusi.)

I ortodoksų. J delegaciją bū- 
: tų galėję įeiti ir Lietuvos, 
Lat^alijos bei Vakaru Uk
rainos katalikų dvasiškiai, 

1 bet už ju neatvykimą kali 
I ta Amerikos katalikų va- 
; dovvbė.

Mat, Amerikos Bažnyčių 
taryba susidaro iš visų pro
testantiškų sektų bei orto
doksu, tai yra, šios šalies 

i rusiškų, rumuniškų, grai
kišku, serbišku ir kitu Rv- 
tų apeigų ortodoksinių baž
nyčių. Katalikai irgi buvo 
kviesti prie tos tarybos pri
sidėti, bet jie neina į ko
kias nors organizacijas su 
kitais krikščioniais. Kadan
gi jie neįeina, tai jų atsto
vu nebuvo Amerikos dva
siškiu delegacijoje, kuri

Buffalo, N. Y. — UAW 
sekretorius-iždininkas Emil 
Mazey čia sakė tos unijos 
vietiniu lokalu konferenci-I c C

joje, kad gerai padaryta, 
kai pasisakyta prieš taip 
vadinamas “ne-komunisti- 
nes priesaikas”. Jis sakė, 
kad unijų priešai naudoja 
tas priesaikas ne tik prieš 
komunistus, bet prieš uni- 

i jas bendrai.
•! Detroitas. — UAW (au- 
to-darbininkų unijos) vadai 
sako, kad didžiuliame san
dėlyje Detroite guli dideli 
kiekiai valdžios supirkinė
to “pertekliaus” maisto, 
bet tas maistas nedalina- 

i m as 122.000 bedarbių, ku
inų didelė dalis jau negau
na nedarbo kompensacijos 
ir gyvena pusbadžiai.

Greenwich, Conn.—8 ta
rybiniai Rusijos, Latvijos, 
Estijos ir Armėnijos dvasi
ninkai aplankė Yale uni
versitetą, kur jie buvo la- 

I bai draugiškai priimti. Bet 
iš New Haven o atvyko uk
rainiečių fašistinių pabėgė
lių grupės, kurios suorga
nizavo triukšmingą ir akv- 
plėšišką pikietą. Policija 
skaitlingai atvyko, kad ne

lankėsi Sovietuose, ir jų I leisti pikietams pulti sve- 
nėra tarybinėje delegacijo-1 čius, ir pikietas nusirami- 
je, kuri atvyko čionai. I no.
.— ■ "i ■ ii ■ ■imi..—■ ■ »   „.no,.   ■ —r-« ------------ --------- --------------------------------------

Atskirų tarybinių respublikų 
ministerijos perima pareigas

Maskva. — Kaip buvo 
pranešta praeitos savaitės 
pabaigoje, Tarybų Sąjunga 
nutarė likviduoti visasą
jungines lengvosios pramo
nės, maisto, žūklės, trans
porto, kelių tiesimo ir ei
les kitų ekonominių reikalų 
ministerijas. Vietoje jų, 
kiekvienoje respublikoje, 
kaip tai Rusijoje, Ukraino
je, Lietuvoje, Latvijoje ir 
kitose, sava ministerija pil
nai tvarkys tuos reikalus.

Taipgi likviduota visasą
junginė teisingumo minis
terija. Kiekvienos respubli
kos teisingumo ministerija 
dabar pilnai tvarkys savo

šalies justicijos reikalus— 
teismus, teisingumo prave- 
dimo organus ir t. t.

Pareigų perdavimas at
skiroms ministerijoms jau 
eina. Nurodoma, kad tas 
suteikia žymiai daugiau sa
vivaldybės atskiroms res
publikoms.

Beirutas. — Libano val
džia konfiskavo praeito 
šeštadienio N. Yorko Times 
laidą, kadangi ten tilpo 
editorialas apie Izraelio- 
arabų santykius, kuris bu
vo draugingas Izraeliui.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

Pasitarimai Maskvoje
Tito pritaria TSRS 
taikingai politikai

Maskva. — Per kalba c 
Kremliaus bankete, per pa
sitarimus ir per paskaitą 
Maskvos universiteto stu
dentams, Jugoslavijos pre
zidentas Tito išsireiškė, kad 
jis pilnai pritaria Tarybų 
Sąjungos taikingai politi
kai, nusiginklavimo sie
kiams ir pagalbai atsiliku- 
siems Azijos bei kitų pa
saulio daliu kraštams.

Darosi aišku, kad užsie
nio politikos lauke tarp ta
rybinių vadų ir Jugoslavi
jos vadovybės nėra dides
nio pamatinio skirtumo.

Tito taipgi išreiškė savo 
pasitenkinimą vidujinėmis

pakaitomis Tarybų Sąjun
goje.

Derybose su Titu, Karde- 
liju ir Popovicu iš Tarybų 
Sąjungos pusės dalyvauja 
ne tik Bulganinas, Chruš
čiovas ir naujasis užsienio 
reikalų ministras Šepilovas, 
bet ir atsistatydinęs iš to 
posto Viačeslavas Moloto
vas., kuris yra vice-premje- 
ru.

Derybos vedamos rusų 
kalboje, kurią gerai moka 
pats Tito ir kiti jugoslavai. 
Abiejų delegacijų nariai 
vieni kitus adresuoja 
“draugais.”

Lenkija jau paliuosavo iš 
kalėjimų 28.000 kalinių

Varšuva. — Balandžio 27 
dieną Lenkija paskelbė am
nestiją. Ji pravedama di
deliu greičiu—mažiau kaip, 
per du mėnesiu iš kalėjimų 
jau paleista 28,000 kalinių, 
kurių nemenka dalis buvo
nuteisti už politinius nusi
kaltimus. Tūksta n č i a m s 
žmonių bausmės sumažin
tos ir jie greitu laiku irgi 
pradės apleisti kalėjimus.

Varšuvos spauda sako, 
kad dauguma kalėjimų liko

apytušti, o kai kurie be
veik tušti. Darbo unijos ir 
kitokios liaudies organiza
cijos rūpinasi, kad paliuo- 
suotieji galėtų gauti darbo, 
kad prieš juos nebūtų dis
kriminacijos.

Tarp išlaisvintų politinių 
kalinių randasi visokie opo
zicionieriai, socialistai iš 
PPS partijos ir taipgi kon
servatyviai elementai bei 
klerikalai.

Japonų žvejai vėl nukentėjo
Tokyo. — Japonijos žve

jybos laivo kapitonas šin- 
kiči Murata kaltina, kad 
Amerikos kariniai pareigū
nai išsprogdino hidrogeni
nę bombą prie Bikini saly
no visai nepranešus apie 
tai japonų laivams. Lai
vas “Mizuko Maru” plau
kiojo 1,660 mylių atstume 
nuo Bikini ir du įgulos na
riai dabar apsirgo kraujo 
baltųjų dalelių stoka, liga, 
kuri pareina nuo radioak
tyvumo. Su laiku toks už-

sinuodijimas gali privesti 
prie mirties.

Tai ne pirmu kartu ja
ponų žvejai taip nukenčia 
nuo amerikiečių atominių 
ir vandenilinių, bombų 
sprogdinimų Pacifike, sako 
japonų spauda.

Washingtonas. — Ameri
kos balsas visomis kalbo
mis transliuoja Chruščiovo 
kalbą, kurios tekstą pa
skelbė valstybės depart- 
mentas.

Tallahassee, Fla. — Vie
tinių negrų boikotas prieš 
segreguotus autobusus įsi
tvirtino ir atrodo, kad jis 
tęsis panašiai, kaip tęsiasi 
Montgomeryje, Alabamoje.'

Lima, Peru. — čia atvy
ko du Amerikos FBI agen
tai, kurie ieško profeso
riaus Galindezo žudikų. 
Esą gautų žinių, kad tūlas 
Hernandezas, kuris gal su 
tuo nusikaltimu surištas, 
atvyko į Peru.

Washingtonas. — Senate 
ir atstovų bute dešinieji 
republikonai kelia balsą už 
tai, kad Amerika tuojau
nutrauktų pagalbos davimą 
Jugoslavijai.

Argentina pašalino armijos 
generalinio štabo generolą

Buenos Aires. — Argem 
tinoje, kaip tai atrodo, kas 
nors verda po uždanga, kas 
nors dedasi, ko neskelbia
ma viešumoje. Spauda duo
da suprasti, kad peronisti- 
niai elementai smarkiau 
veikia armijos karininkų 
tarpe, kad eina gandai apie 
sąmokslus ir t. t.

Prezidentas Aramburu 
tuo tarpu pašalino iš jo 
posto armijos generalinio 
štabo viršininką generolą 
Julio Alberto Lagos. Į jo 
vietą ant greitųjų tapo pri
saikdintas generolas Fran
cisco Jose Zerda. Manoma, 
kad bus ir daugiau pakaitų 
armijos vadovybėje, nes

■.balsavo socialistai, katali
kai ir dalis radikal-socialis- 
tų bei generolo de Gaulle 
pasekėjų. 144 komunistiniai 
deputatai susilaikė nuo bal
savimo. Jie pritaria val
džios vidujinėms sociali
nėms reformoms, bet smer
kia žiauraus karo vedimą 
Alžyre. Molletas reikala
vo, kad pasitikėjimas būtų 
balsuojamas bendrai, imant 
abu klausimu kartu. Tad, 
komunistai susilaikė. Stfsi- 
laikė ir kai kurie radikalai 
bei nepriklausomi. 59 prieš 
balsavusieji yra kraštuti
niai dešinieji, kurie laikosi 
nuomonės, kad Molleto val
džia neveda pakankamai 
griežto karo Alžyre.

Nasseris vyks 
aplankyti Tito 
Kairas. — Egipto valdžia 

skelbia, kad valdžios galva 
Nasseris vyks Jugoslavijon 
aplankyti Tito. Jis vyks 
tuojau po to, kai Tito grįš 
iš Tarybų Sąjungos — ko
kios dvi savaitės nuo da-
bar.

Tuo apsilankymu Nasse
ris atsimoka už Tito vizitą 
pas ji Kaire. Tarp Kairo 
ir Belgrado paskutiniu lai
ku įsigyveno nemenkas ben
dradarbiavimas, ypatingai 
užsienio politikos lauke, 
kur abi šalys užima pana
šias neutralistines pozici
jas.

Nasseris taipgi yra priė
męs kvietimą apsilankyti 
Tarybų Sąjungoje, bet to 
apsilankymo data dar ne
nustatyta.

valdžia i taria, kad yra su- 
sidariusios stiprios kari
ninkų klikos, kurios veikia 
už Perono sugrąžinimą ša
lin.

Tuo tarpu šalyje sugriež
tėjo spaudos cenzūra ir 
laikraščiai apie įvykius ra
šo labai atsargiai.

Nenni ir Matteotti veda derybas
apie socialistų partijų vienybę
Roma. — Italijos kairių

jų Socialistų partijos vadas 
Pietro Nenni ir dešiniųjų 
socialistų (socialdemokra
tų) vadas Matteo Matteot- 
ti pradėjo derybas apie 
abiejų socialistinių partijų 
suliejimą. Dešinieji socia
listai atskilo nuo Socialistų 
partijos 9 metai atgal, nes 
jiems nepatiko partijos vie
nybės paktas su komunis
tais.

Nennio vadovaujama par
tija iki šios dienos veikia 
kartu su komunistais. Ji 
yra kelis kartus didesnė, 
negu dešiniųių socialistų 
partija, kuri dalyvauja ko
alicijose su klerikalais.

Kas iš tų derybų išeis,

dar nežinoma. Paskutiniuo
se rinkimuose abi socialis
tinės partijos sustiprėjo. 
Socialistams susiliejus, jie 
kartu su komunistais galė
tų valdyti Romą ir eilę ki
tų Italijos didmiesčių.*

Bet gali būti, kad deši
nieji reikalaus iš Nennio 
socialistų, kad jie atsisa
kytu vienybės fronto su ko
munistais.

Matteo Matteotti, kuris 
dalyvauja derybose, vra sū
nus Giacomo Matteotti. ku
rį Mussolinio fašistai už
mušė.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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JUDOŠIŲ DORA
ŠIUO METU, kaip žinia, federaliniame teisme New 

Yorke vyksta teismas septynių komunistų veikėjų, kal
tinamų nusižengime Smitho Įstatymui.

Prieš teisiamuosius valdžia jau išstatė virš 20 liu
dininkų. Tarp jų buvo viena panelė, Marlene MacLane, 

Kadaise, ai ši panelė (beje, sakoma, ji jau divor-.
ji stojo FBI tarnybon; ji 

pa\įmojo papiįdyti savo pajamas gautais iš valdžios pi
nigais. Nieko sau “hobby”!

M. MacLane įsiskverbė i Komunistų partijos eiles 
New Yorke ir čia “darbavosi.” Tai buvo li948 metais. 
Už tai, kad ji “darbavosi,” tai bėgyje 1948-1949 metų, 
jos pačios prisipažinimu, ji gavo iš valdžios $900.

Iš tų pinigų, sako ši “panelė,” ji paaukojo Komu
nistų partijai tarp 200-300 dolerių. Ir valdžia tai žinojo. 
Valdžia leido jai aukoti valdžios pinigus!

Keista, ar ne? šniukštinėto jas ima iš valdžios pini
gus už tai, kad Šnipinėtu komunistus, ir tas pats 
šniukštinėtojas duoda valdžios pinigus partijai stiprinti 
finansiškai.

Ši “panelė” būdavo užkviesta į svečius pas pažįsta
mus. Ji eidavo. Nuėjusi, spausdavo jiems rankas, gal 
net ir bučiuodavo, o ant rytojaus tuos žmones skųs
davo valdžiai.

tai pavadinsite?!

Rojus Mizara

Mano pažintis sm V. 
aš tai čia pabrėžiu, tai vy
riausiai tam, kad priminti, 

t jog V. Kapsukui visa tai 
nėjo sveikatom kadangi jis 
katorgoje buvo “kažin ką 
gavęs”į savo plaučius. Tik 
vėliau jis, matyt, pajutęs 
nesveikatą, dažniau dirbda
vo savo gyvenamajame bu
te.

(Iš atsiminimų)

Prieš 40 metu i Amerika 
atvyko Vincas Mickevičius-

Prieš 40 metų Lietuvių 
Socialistų Sąjungos orga
nas išėjo Philadelphijoje. 
šiaurinėje jos dalyje — ten 
pat, kur šiandien atsiremia 
galas didžiulio tilto, jun
giančio Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijas.

Tai lūšnynų rajonas.
Nežinau, kas tame name 

buvo pirmiau negu “Kovos” 
spaustuvė, raštinė eir redak
cija ten susikraustė. Nedi
delė tai vieta—ilgoka, bet 
siaura. Jos priešakis ste
bėjo nedidelį parkelį, ku
riame visuomet, vasaros 
metu, būdavo visokių palie
gėliu ir “visuomenės atma-

skaitomoje knygoje da
lykus ir juos vėliau pakar
todamas studijuok.

Būtinai, sakydavo jis, rei
kia kiekvienam studijuoti 
marksizmą, be kurio nieko 
nepeši; negalėsi svarbių vi
suomeniniu klausimu su
prasti, negalėsi jų aiškinti 
kitiems. Skaityti tenka 
daug ir visokių knygų, — 
mokslinių, grožinės litera
tūros, etc. Jei sugauni pro
gą, eik į tą ar kitą vaka
rinę mokyklą ir ten imk 
kursus.

Aš tuomet buvau perskai
tęs Šekspyro “Makbetą” ir 
sakiau jam, kad nematau 
nieko didelio tame veikale. 
V. Kapsukas patarė man 
skaityti “Makbetą” keletą 
kartų; jis patarė skaityti 
“Hamletą” ir kitus Šekspy
ro kūrinius. Visa tai man t/ 7 J

i nenorėdavome palikti pada- labai daug padėjo giliau su- 
j vėjams tipų. Kai jis kartą prasti klasikinės literatū- 
; paklausė, kodėl mes taip j vertę, jos reikšmę.

Tuomet mano galva dar i darome, nežinau, kuris iš S Iš tuometinių lietuvių ra- 
vis buvo apsukta muzika,; mūsų sakė, jog tai yra bur- šytojų V. Kapsukas aukštai 

’ ’ ’ mes statė Žemaitę, Julių Jano-
Kapsu- nį, J. Biliūną; iš rusų —

vo paskirtas ir žurnalo 
“Naujosios Gadynės” re
daktorium. K. Vidikas jam

i kas 1917 metų vidury išvy- 
! ko į Rusiją, tuomet “N. 
Gadynės” ir “Kovos” reda
gavimą vėl perėmė K. Vi- 
dikas, padedamas Staliorai- 
čio, kuris šiuo metu gyve
na Vilniuje.

II.

kapsuku 
išsilaisvins ir vykdys soci
alizmą? Tokie ir panašūs 
klausimai būdavo jam sta
tomi, o jis juos nagrinėda
vo, teikdamas mums labai 
daug įdomių žinių.

Jis visuomet, atsimenu, 
sakydavo, kad Lietuvos dar
bo žmonių išsilaisvinimas 
yra tampriai susijęs su vi
sos Rusijos darbo žmonė
mis. Apie bolševikus ir 
.menševikus, rodosi, jis ne
daug mums teaiškindavo, 
nes jam, matyt, atrodė, kad 
mums tasai klausimas yra 
gal per sunkus, o gal ne 
tiek jau ir įdomus.

Jis kreipdavo dėmesį į 
s m u 1 k i a usius dalykėlius. 
Pavyzdžiui, mes restorane

t

tų.”
Krautuvės priešaky buvo 

“Kovos” adminis t r a c i j a, 
taipgi ir LSS sekretoriaus 
raštinė. Toliau spaustuvė— 
stalai, ant kurių laikraštis i 
sulaužiamas, o pačiame ga-, 
le, i šiaurę, buvo atitvertas 
nestoromis lentomis kam- 

I pelis — redakcija. Greta 
jos stovėjo linoti’pas. O rū
syje (skiepe) buvo spausdi
namoji mašina, kuria buvo

kurios buvau pradėjęs mo- j žuaziškas dalykas, o 
kytis South Bostone pas M. esame socialistai.

GERAI, KAD ATKRISTŲ :
SAKOMA. Tarybų Sąjungajo bus einama prie at- i 

keitimo pavadinimų tų vietovių bei gatvių, kurios buvo | 
pavadintos gyvų žmonių-veikėių vardais.

Tai, esą, bus padaryta .palaipsniui, be iokio striuko.-
Prisipažinsime, mums niekad nepatiko davimas pa

vadinimu visokiom įstaigom—fagrikams, gatvėms, kol- i 
ūkiams, etc. — dar gyvų žmonių pavardžių. !

Daugiausia, aišku, viešu ištaigų ir gatvių gavo Sta
lino pavardė. Na, ir kas? Pasirodo, kad jis, be gerų 
darbų, buvo atlikęs ir negerų. Pasirodo, kad buvo pa
daryta didelė klaida, statant jam (dar gyvam esant!) 
paminklus, pavadinant jo vardu net miestus ir gatves.

Mums, pavyzdžiui, nepatiko, kai tokiame Kaune 
Laisvės alėja buvo navadinta “Stalino prosDektu,” kad į 
Vilniuje Gedimino gatvė buvo pavadinta “Stalino pro-

Miestus, gatves, fabrikus bei kolūkius galima pa
vadinti vardais žymiu veikėiu, bet tik tuomet, kai jie 
mirę; juos reikia pagerbti, iei tos pagarbos jie užsipelnė.

“Asmenybės kulto” laikotarpiu daug asmenų buvo 
garbinti jiems dar gyviems esant be iokio reikalo.

Užtenkamai vra žymių žmonių, jau mirusių, kurie 
turėtu būti įamžinti.

Gerai, kad dabar padarytosios klaidos atitaisomos.

Vilnis apie Dombrovskio užmušimą
DIENRAŠTIS VILNIS, panašiai, kai}) ir mes, mano, 

kad lenku amerikiečių žurnalisto ir veikėjo užmušimas 
buvo atliktas politiniais sumetimais.

Laikraštis rašo:
“Ketverge maskuoti banditai New Yorke puolė 

progresyvių lenkų pokilį, kuriame sutikti sugrįžę iš Len
kijos 46 turistai padarė pranešimą, savo įspūdžius atpa
sakodami. ♦

“Banditai neva puolėsi prie pinigų, bet pinigų jie 
'nepasigrobė. Kada Thomas Dombrowskis norėjo nu
plėšti vienam jų maską, banditai ėmė šaudyti. Dom
browskis užmuštas ant vietos. Frank Grodzki mirtinai 
sužeistas, taipgi Walter Nogas pavojingai sužeistas.

“Dombrowskis buvo redaktorius liaudies laikraščio 
‘Glos Ludowy,’ kuris eina Detroite. Jis, matyti, buvo 
nuvykęs New Yorkan kalbėti tame pokilyie.

“Atrodo, kad banditai buvo politiniai. Pats tas fak
tas, kad jie pirmiausia nušovė Dombrowskj, kuris buvo 
drąsus kovotojas prieš atbėgusius Amerikon seno Len
kijos ponų režimo likučius, rodo juos 
žmogžudžiais. Antras, šaudė žmones, 
dėtų po kilyje pinigų.

“Lenkų reakcininkai Amerikoje
žmones prieš dabartinę Lenkijos valdžią ir prieš tuos 
lenkus, kurie pritaria jai. Tas faktas, kad daugelis 
lenkų vyksta savo senon tėvynėn ir sugrįžę gerai- apie 
ją kalba, daro tuos gaivalus desperatais.

“Šiame pokilyje buvo net 46 turistai sugrįžę iš Len
kijos. Banditų tikslas, matyti, buvo nudėti patį žymiau
sią lenkų darbininkų veikėją, taipgi įbauginti kitus.

“Tas brutalus puolimas, tas kruvinas darbas pa
tiems kurstytojams skaudžiai atsilieps. E— --------
pasipiktins banditizmu.”

gos įr “Naujoji Ga 
kai ją p radėjo leisti, 
vo ten, rodosi, dar viena 
kita mašina.

“Kovos” ad m i n is tr a to - 
rium tuomet buvo P. Kuv- 
kulis, su kuriuo turėjau pa
žintį, kai jis gyveno South 
Bostone — kartu dirbome 
Keleivy.

Kai Kurkulis patapo “Ko
vos” administratorium, ne
užilgo jis pakvietė mane 
dirbti LSS spaustuvėje lau- 
žėju ir presmanu. Aš tuo
met jau buvau išėjęs “Jur
gio Gegužio klases” Kelei
vy; buvau pradėjęs moky
tis dirbti ant linotipo ir 
maniau kad gausiu to dar
bo mokytis ir Philadelphi- 
joj. P. Kurkulis, beje, pa
žadėjo man mokėti du dole
riu daugiau per savaitę ne
gu gaudavau Keleivy.

Prieš. 40 metų nuvykęs į 
“Kovos” spaustuvę, atra
dau, kad rūsį, kur spausdi
namas laikraštis ii” knygos, 
buvo smarkiai a p s ė m ę s 
vanduo. Visur dvokė ne
malonus kvapas. Tokie ap- 
sėmimai ten karts iš karto 
pa s i rodydavo.

Na, ir pradėjau dirbti.
Buvo pranešta, kad neuž

ilgo į Philadelphiją atvyks 
Vincas M ickevičius-Kapsu- 
kas. Bet kada jis atvyks, 
nieks tikrai nežinojo. Visi 
nekantriai laukėme, nes

VINCAS KAPSUKAS
Petrauską. Todėl aš, gy
vendamas P h ilade Iph i j oje, 
tepriklausiau tik LSS 1-a-

taipgi kartą per 
ėmiau

kas tai kį/itikavo, nurody
damas, kad mes dar negy
vename socialistinėje san
tvarkoje; "gyvename buržu
azinėje, todėl privalome ir 
elgtis taip, kaip kiti žmo
nės.

Jis ragindavo mus ra
šyti, — mokytis ir rašyti. 
Man šis dalykas labai rūpė
jo, nes jau tuomet buvau 
pradėjęs kai ką kurti, ban
dyti rašyti grožinėje litera
tūroje.

Kaip lavintis? Kaip “bū
ti mokytu,” nebaigus aukš-

Jack Londoną ir k t.
Jis neretai prieidavo prie 

manęs asmeniškai ir klaus
davo visokių klausimų: iš 
kur kilęs, ko Amerikon at
vykau, kas manau būti? Jis 
teiraudavosi apie M. Pe- 
Petrauską ir kitus sou th- 
bostoniečius, man pažįsta
mus. Nevengdavo jis pas 
mane “užklysti” ir į tą ne
malonios atmosferos rūsį, 
kai spausdindavau laikraš
tį.

Atidžiai stebėdavau, kaip 
jis taiso bendradarbių raš
tus. Paims jis kieno nors 
menkai parašytą straipsne
lį, atidžiai jį nagrinės, tai
sys, bandydamas palikti 
kiek galint daugiau auto
riaus originalių išsireiški
mų.

Rašomosios mašinėlės jis 
nevartojo — tuomet, beje, 
turbūt dar nė vienas lietu
vis redaktorius jos nevar
tojo.

Man įstabu būdavo, kai}) 
jis taiso K. Giedrio straips
nelius. K. Giedrys buvo ma
no artimas bičiulis. Tuo
met jis dar rašė prastokai.

savaitę 
dainavimo lekcijas 

pas M. Karužaitę, o vaka
rais dažnai “.birbindavau” 
vargonėlius, kuriuos buvau 
įsigijęs ir pasistatęs savo 
gyvenamajame kambarėly, 
esančiame netoli nuo spaus
tuvės.

Visa tai man neleido įei
ti į “aukštesnę politiką,” 
susipažinti su tuo, ką ta
ria, ką veikia vadovaujan- Į tesnės mokyklos? V. Kap- 
tieji LSS organai. | sukas į tai kreipė didelio

TWinn V Knnciikn dėmesio.

įstaigoje.
Vieną gražų rytą pasiro- 

| do V. Kapsukas. Nežinau 
tikrai, kaip jis Ameriką pa
siekė — niekad su juo apie 
tai nesikalbėjau. Buvo sa
kyta, kad jis atvyko iš Ško
tijos į Halifaxa darbinin
ku, peč kuriu. O iš ten trau
kiniu į Jungtines Valstijas.

V. Kapsukas atrodė “ti
kras amerikonas.” Išsisku- 

! tęs, švariai, amerikietiškai 
apsirengęs. Pirmoji su juo 
pažintis buvo labai maloni.

Neužilgo jis pradėjo dirb- 
l ti “Kovos" spaustuvėje, 
j Dirbo abudu su K. Vidiku 
j —dažniausiai tame mažy
čiame kambarėly, kur sau
lės spindulys, rodosi, nepa
siekė, kur dulkių buvo už
tenkamai,—kuris, beje, sto

rinsiu, neretai 
igusio. Taigi

• užtenkamai ten buvo dul- 
2 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Birželio (June) 7, 19561 kill ir dl’ėgnatvės. Ir jeigu

esant politiniais 
bet negrobė su-

biauriai kursto

Dori žmonės vėjo viršuje

teko susieiti i artimesnį 
kontaktą ir jį geriau pa
žinti. Mes, vien g u n g i a i 
(dabar nebeatmenu, kurie), 
eidavome valgyti pietų į to
lokai nuo spaustuves esamą 
restoraną, kuris teikė eu- 
ropietiškus patiekalus. Su 
mumis eidavo ir V. Kap
sukas. Ir čia būdavo man 
savotiška mokykla. Kol 
nueiname, pavalgome ir su
grįžtame —kalbamės; iš 
tikrųjų daugiausia kalbė
davo Kapsukas, o mes tik 
klausydavome, ką jis sako.

O jis daug turėdavo ką 
pasakyti. Jis jau buvo in
telektualas, visuomeninin
kas, vadovas. Dažnai mes 
jį apipildavome visokiau
siais klausimais ir jis juos 
be pasididžiavimo aiškinda
vo.

Kas dabar Lietuvoje da
rosi? Kas ten stovi social
demokratų priešakyje? Ka
da Lietuvos' darbo žmonės

nas, kuris tik trokšta ir de
da pastangų, prasilavina. 
Tiesa, pabrėždavo jis, sava
mokslio kelias yra sudėtin
gas, sunkus. Reikia turėti 
kantrybės ir ryžto, norint 
ką pasiekti. Pirmiausia, 
sakė jis, tenka pramokti 
“didesnes kalbos” — Ame
rikoje gyvenant, aišku, an
glų kalbos, — kadangi lie
tuviška literatūra yra labai 
mažyte, nedaug joje kny
gų (žinoma, taip buvo 
prieš 40 metų, o ne dabar!).

Pasiėmęs veikalą, vieno
kią ar kitokią “sunkesnę” 
knygą, privalai ją ne tik 
skaityti, o ir studijuoti.

kreipdavo į Giedrį didžiau
sios domės. Ir jis nuolat 
sakydavo: patys darbinin
kai privalo rašyti ir jie ra
šys, bet jiems reikia padė
ti išmokti. (K. Giedrys, 
kaip žinia, 1917 metais kar
tu su Kapsuku nuvyko Ru
sijon. o 1926 metais fašis
tai jį sušaudė Kaune.)

Bendrai, V. Kapsukas 
tuomet ragino pačius dar
bininkus tapti veikėjais sa
vo organizacijoje, įeiti į va
dovaujamus komitetus, bū
ti vadovais.

Vakarais retai kada tek
davo man jį sutikti. Apie 
keletą kartų, atmenu, kai 
atvykdavo iš Brooklyno J. 
Šukys, tai keletas mūsų už
eidavome į vieną saliūną 
pasišnekėti ir užkąsti. Mes, 
prie sanvičių, paimdavome 
po stiklą alaus, bet aš da
bar nebeatmenu, ar V. 
Kapsukas gerdavo alaus, ar 
ne. Žinau tik tai: jis nerū
kė.

Vėliau dažniau jis išvyk
davo iš Philadelphijos į ki
tus miestus organizaciniais 
reikalais, tad rečiau ir man 
teko jį sutikti.

Klausiau keletą jo sakytų 
prakalbų — jos visos buvo 
labai įdomios. Jis nebuvo

Imk paragrafą po paragra-į “didžiausias oratorius,” ne- 
fo, žodį po žodžio, skaityk J silygino balse ir gestuose 
ir bandyk viską suprasti. į tokiam F. J. Bagočiui, bet 
Nepraleisk nė vieno žodžio 
nesuprasto: Turėk po ran
ka žodyną; dažnai tenka ei
ti ik į enciklopediją. Nuo
lat pasižymėk svarbesnius

jo kalba buvo visuomet tu
rininga, o balsas—malonus, 
patrauklus. Bet labiausiai 
klausytojams patikdavo jo 
nuoširdumas ir logiškas

klausimų aiškinimas, jų 
dėstymas. Kiek kartų girdė-jt 
jau jį rakant prakalbą, vi-r 
suomet klausytojai godžiai 
dėjosi į galvą jo žodžius 
(bent man tai]) visuomet 
atrodė).

V. Kapsukas, beje, pas 
mus gyveno ir veikė labai 
įdomiu laikotarpiu: Kai 
Socialistų Internacionale 
virė aštri kova dėl “tėvy
nės gynimo,” dėl Pirmojo 
pasaulinio karo rėmimo. 
Kapsukas tuomet pritarė 
Lenino politikai ir tai įne
šė pas mus ką nors nau
jo, didelio, įdomaus ypatin
gai socialistams. Dėl to jo , 
čia buvimas, jo darbas, at
liktas raštu ir gyvu žodžiu, 
suvaidino didelį vaidmenį.

Amerikon buvo atvykę 
ribotam laikui nemažas 
skaičius visokių veikėjų, 
dirbusių įvairiose srovėse, 
bet nemanau, kad nors vie- 

' nas jų per tokį čia buvimo 
laiką, kokį praleido V. Kap
sukas, būtų suvaidinęs to
kią lemiamų rolę, kokią su
vaidino jis darbininkų ju
dėjime. Jį žmonės mylėjo 
ir gerbė.

V. Kapsukas buvo ne 
tik revoliucionierius-kovoto- 
'jas, visuomenininkas; jis 
buvo ir rašytojas, vienas 
pirmųjų, pasireiškusių lie
tuvių proletarinėje groži
nėje literatūroje.

Tiesa, būdamas Ameriko
je labai užimtas visuome- 

I niniais darbais, Kapsukas, 
rodosi, nesukūrė čia jokio 

Į apsakymo bei apysakos, bet 
1 jis rašė apie kitus rašyto- 
ijus: kunigą A. Strazdą, J. 
j Biliūną ir kt. Iš tikrųjų ) 
jis buvo pirmas, parašęs 
knygą apie J. Biliūną.

Jis turėjo didžiulį talent; 
kitus mokyti, kitiems p? * 
dėti tapti veikėjais, rašyt 

j jais. Jis netingėdavo jau
niems žmonėms, norin
tiems, pavyzdžiui, rašyti, 

: pabrėžti atviruką bei laiš- 
i kutį, patariant, ką ir kai}) 
j rašyti.
h Ne visi mūsų veikėjai ir 
redaktoriai tą talentą turi.

Amerikon jis atvyko 36 
metų amžiaus, dar jaunas. 
Bet jis matė, kad čia yra 
daug jaunesnių už jį žmo
nių, neseniai atvykusių iš 
Lietuvos, mažai apsitašiu- 
sių, tik ką pradedančių 
naudoti plunksną. J tokius 

*> V. Kapsukas y p a t i n g a i 
kreipė didžiulio dėmesio.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa. <
Dar kaslink pikniko

(Jerbiamieji: Laikas jau pri
siartino. Tik už keliu dienu, 
sekmadieni, birželio (June) 
10-ą dieną philadelphiečiai,— 
pasisamdę Dusą, vyks i pikui 
ką, baltimoriečių surengtą — 
Slovak National Home gražia 
me parke, Baltimore, Md. 
Jeigu ir pasitaikytu, kad tą 

i dieną užeitu lietus, tadgi ne 
'reikia bijoti. Nes parke yr 
didelė svetainė ir kitokios p< 

i.stogė.s, kur šimtai žmonių ga 
:li sutilpti, ir linksmintis
draugais ir jiažistamais. Ta- 

'čiau mums iš praeities gerai 
..žinoma: kad 10-tą dieną bir- 
; želio visuomet buvo saulėta.

Tadgi dar kartą primenan’. 
! norintiems važiuoti į pikniką 
1 pasiskubinti nusipirkti tikie- 
' lūs. Nes basas turi tik 29 sė- 
! dynes. Tikicius galima pinkti 
į pas H. Tureikienę, 113 Piei| c 
LSt.. tel. DE 1-1026. Pas O. 
į žalnieraitiene. 1009 Jackson 
j St., tel. HO S 7226. Pas II. 
| riėtienę, 2116 Mt. Vernon St., 
te). ST 2-7317. Pas R. Merkį, 
5208 Warnock St., tel. GL 5- 
3616.

Atsiminkime, kad šis pikni
kas šią vasarą yra pirmutinis 
ir gal būt paskutinis.
yra žinoma, rengimui pik 
kams sunku gauti parką. Tad
gi pasinaudokime šia progai

Kviečia rengėjų Komisijįft



Vystosi Lietuvos respublikos 
kultūra 6-ajame penkmetyje 

(Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR Kultūros ministru
J. Smilgevičium)

I

Didžiai suklestėjo Tary
bų valdžios laikais lietuvių 
tautos kultūra. Bet dar di
desnės perspektyvos lie
tuvių kultūrai vystytis at
siskleidžia šeštai ame 
penkmetyje.

Kapsuko mieste šeštaja
me penkmetyje įkuria
mas devintas • respubliko
je dramos teatras. Būdin- 

. ga, kad aktorių kolektyvas 
\ šiam teatrui bus sukomp

lektuotas iš; artistų, baigu
sių Lietuvos TSR Valsty
binės konservatorijos te
atro meno fakultetą. Ant 
Neries kranto Vilniuje nu
matyta, pastatyti naują A- 
kademinio operos ir baleto 
teatro pastątą. Kaune bai
giamas rekonstruoti Jau
nojo žiūrovo teatras. Prie 
respublikos V alstybinės 
filharmonijos bus įsteig
tas Didysis i simfoninis or
kestras. Jau šiemet pradės į 
veikti televizijos centras 

Jo transliacijas 
daugelio Lietuvos 
ir kaimų gyvento-

plačiau vystoma kinofil- 
mų gamyba. Tarybų vald
žios laikais įsteigtoji Lietu
vos kinostudija šeštojo 
penkmečio pradžią atžymė
jo dideliu įvykiu savo kū
rybinėje veikloje — išleis
tas pilnametražinis me
ninis filmas “Ignotas grį
žo namo”. Filmas pastaty
tas garsiojo lietuvių rašy
tojo Gudaičio - Guzevičiaus 
romano ’’Kalvio Ignoto tei
sybė” motyvais. Į ekranus 
išėjo taip pat trumpamet- 
ražinis filmas “Paskenduo
lis”, sukurtas 
Cvirkos to paties pavadini- 

J. Dovy- 
scenarijų

Cleveland, Ohio
Darbininku savimi nepasiti
kėjimas plaka juos

Didelė dauguma iš Ameri
kos darbo žmonių balsavimais 
yra taip nusivylę, kad šian
dien nei nebesirengia prie bal
savimų. Jų pasiteisinimas yra. 
kad turčių dominuojamose, ai
tai republikonų ar demokratų, 
konvencijose yra išrenkami 
turčiams ištikimi kandidatai i 
būsimas valdvietes ir jūs ga
lite balsuoti už demokratus ar 
republikonus — abieji bus iš 
tikimi tik turčiams. O, žinoma, 
dėl darbo žmonių didesnio su
varžymo išleis dar žiauresnius 
Įstatymus, kad darbininkai ir 
pasijudinti negalėtų, kada 
turčiai pradės dar žiauriau 
juos išnaudoti. Bet kaip ilgai 
darbo žmonės galės pakęsti, 
jeigu dalykai nuolatos eis ton 
linkmėn ?

suvažiavusieji pikniko svečiai 
buvo geroje nuotaikoje ir la
bai draugiški. Prieš pavakarį 
susidaręs būrelis buvusių cho
ristų gražiai sudainavo kelias 
daineles, ir tas visas sudarė 
daug smagumo ir svečiai nesi
skubino skirstytis Į namus iki 
vėlaus vakaro.

iš Lietuvos

pamatys 
miestu 
jai.

šeštajame penkmetyje'

Lietuvoje

ko-

monumentalus r espubli- 
kinės viešosios bibliotekos] 
pastatas, bus pradėtas sta- 
tyti respublikinis istori-j 
jos muziejui.

1954 metais
buvo sukurta pirmoji lietu
vių tarybinė opera “Mary
tė” ir pirmas lietuviškas 
baletas “Ant mariu kran- 
o”. Per tuos metus respub- 
ikoš teatruose pastatyti 

astuoni originalūs lietu
vių autorių kūriniai.

Respublikos teatrų
lektyvai dabar ruošia spek
taklius, kurie vaizduoja 
daugiapusį Tarybų Lietu
vos gyvenimą, lietuvių tau
tos kovą už laisvę ir nepri
klausomybę. Operos ■ ir 
baleto teatras ruošia kom
pozitoriaus V. Klovos operą 
“Pilėnai”, kuri yra skirta 
išsivaduojamajam Ii e t El
viu karui su kryžiuočiais, 
ir kompozitoriaus J. Ind
ros baletą “Audronė”, pie
šiantį liaudies judėjimą 
dėl Lietuvos suvienijimo. 
K. Kymantaitės ir A. Lio- 
bytės pjesę “Paskenduo-

* lė”, parašytą pagal lietuvių 
literatūros klasiko Vienuo
lio - Žukausko to paties pa
vadinimo apysaką, baigia 
ruošti Lietuvos TSR Vals
tybinis Akademinis dra
mos teatras. Šis teatras 
ruošia taip pat įžymų lietu
vių dramaturgijos veika
lą “Žentas” — iš lietuvių 
valstiečių gyvenimo caro 
laikais — ir V. Krėvės - 
Mickevičiaus istorinę dra
mą “Skirgaila”.

Numatoma išplėsti kino- 
teatrų tinklą. Neseniai, pa

-vyzdžiui, įsteigtas naujas 
kinas Šiauliuose. Dabar 
baigiami statyti nauji ki
nai Naujosios Vilnios ir 
Ukmergės miestuose, Prie
nų ir Šilalės rajonų cent
ruose,
langoš kurortuose- 

>, teatrai

daičio parašytą 
dabar statomas 
ražinis meninis 
“Tiltas” — iš lietuvių inte
ligentijos gyvenimo Did
žiojo Tėvynės karo metais. 
Jauniesiems žiūrovams pa
gal jauno rašytojo Lankau
sko scenarijų kuriamas fil
mas “Jie keliauja prie jū
ros”. Netrukus bus pradėti 
ruošti meniniai filmai 
“Auksinės burės’’ — iš 
Klaipėdos žvejų gyvenimo,! 
“Medaus mėnuo” ir “Pava
sariop” — iš Lietuvos kai
mo gyvenimo. Viso per 
penkmetį bus sukurta vie-į 
nuolika meninių filmų ir 
daug, kronikinių - doku
mentinių filmų.

Didinant kinofilmų 
stiprinama 
materialinė i m>s 1A x 
Projektuo- unj.i°s 

Vilniuje !..... .
. . . p • i terminui,kinostudija.]| registrąv< 
dėmesį pa-i minėtų L

Veikianti Vilnių- nominuotais Į Seimelio atsto- 
respubliki- vus. lai kokia skaudi rykštė 

plaka visus už daugumos dar- 
Ibininkų nusivylimą!
Į Smagus buvo LDS 55 
’kuopos piknikas

Netikėtai buvo smagus to
dėl, kad iš ryto lijo ir visa 
atmosfera buvo apsiniaukusi. 
Prie to dar valdžios oro biu
ras pranešė, kad visą dieną 
lynos ir bus perkūnijos, ir dar 
perspėjo, kad ant Erie ežero 
būtų, atsargūs su mažais lai
veliais. nes galinti kilti vėtra.

Tas visas piknikų mėgėjams 
sudarė blogą ūpą. Bet toks 
ūpas nebuvo pas visus; neku- 
rie pradėjo atvažiuoti gan 
anksti, kad pasigėrėti anksty
vo pavasario- gamtos grožiu, 
kuris laiko apsupęs d.d. Rūbų 
farmą, o vėliau', kada nors 
biski saulutė parode savo 
dą, suvažiavo daugiau iš 
velando, Akrono ir kone 
mūsų mylimi farmeriai.

leidimą, kartu 
kinostudijos 
-techninė bazė.
jama pastatyti 
naują didelę

Druskininkų ir Pa- 
Kino- 

su plačiu ekranu

ne. Per penkmetį Lietuvoje 
bus atidaryta daugiau kaip 
20 naujų kinoteatrų, dau
giau kaip šimtu padidės 
kaimo kinų skaičius.

Kinematografijos pra
monė seniau Lietuvoje bu- 

. vo nepakankamai išvys- 
C lyta. Naujajame penkme-

Po antrojo pasaulinio ka-Paryžiaus ir Londono. Nors 
ro žymiai padaugėjo kelia-ten kelionė jūromis netoli- 
vimas oru. Ypačiai tas pa-ma, bet rupi. Apie septyni 
stabu tolimose kelionėse į iš dešimties tarp Jungtinių 
užjūrius. Oru keliauja apie Valstijų ir Pietų Amerikos 
trečdalis visų keleivių tarp keliauja lėktuvais.

Partija veda

PASVALYS. — Su didžiu
liu pakilimu rajono darbo 
žmones sutiko Gegužės Pir
mąją. Partijos XX suvažiavi
mo didingos programos pa
skatinti, darbininkai ir vals
tiečiai ryžtingai kovoja už 
prisiimtų įsipareigojimų įvyk
dymą. Rajono kolūkiečiai, 
lenktyniaudami su Biržų rajo
no žemdirbiais, siekia iš kiek
vieno hektaro gauti po 11 cnt 
grūdinių kultūrų, padidinti 
pieno ir mėsos gamybą.

šventės išvakarėse daugelis 
Įmonių] raportavo apie sėk
mingą įsipareigojimų Įvykdy
mą. Vietos pramonės kombi
nato virvių , gamykla keturių 
mėnesių planą įvykdė 170 
procentų. /Darbininkai Lope
taitė, Nainys ir kiti, sutikda
mi Gegužį, įvykdydavo po dvi 
užduotis. Viršiję balandžio 
mėnesio planą, sutiko šventę 
ir Kraštų plytų-čerpių fabri
ko darbininkai.

Išaugo nauji gamybos pir
mūnai kolūkiuose. “Daujėnų” 
kolūkyje šiuo metu karvių 
pieningumas pakilo 2.5 karto 
lyginant su praėjusių metų 
tuo pat laiku. Naujus laimė
jimus darbe pasiekė “Perga
lės” kolūkio karvių melžėja 
Leveikaitė. “Atžalyno’’ kolū
kio — Marcinkevičiūtė ir ki
tos. Koresp.

LAISVĖS SKAITYTOJAI!
ReiVikime Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

J. N. S.

Apie pikniką

Mūsų piknikų lankytojai ga
na tankiai teiraujasi, kada 
Įvyks bendras piknikas su ak- 
roniečiais. Ir visai natūralu, 
kad žmonės teiraujasi, nes 
tai būna vieni iš didžiausių ir 
smagiausių piknikų, bet ir 
vieta viena iš gražiausių ko
kių Clevelando apylinkėje ne
siranda. Todėl su džiaugsmu 
galiu visiems pranešti, kad 
Clevelando - Akrono piknikas 
Įvyks birželio (June) 10 die
ną Joe Kovach Picnic grounds, 
3142 Ridgewood Rd., Copley, 

Yra tik vienintelis būdas iš-: Ohio. Iš Clevelando važiuoki-Į 
te route 21. Pervažiavę sker
sai route 18, už 2 mylių rasite 
užrašą Copley. Ties tuo užra
šu sukite po kairei į Ridgewood 
Rd. Ten neto i i rasite pikni
ko vietą. Iš. Akrono irgi va
žiuokite route 21, bet priva
žiavę Copley sukite po tie
siai.
LDS 55 kp. reikalai

Pereitame susirinkime išrin
ko delegatus Į Seimą, o seka
me susir., kuris Jvyks birželio 
(June)) 6 dieną, bus įteikia
mi delegatams geri sumany
mai LDS reikaluose. Todėl vi
sų narių pareiga šiame susi
rinkime dalyvauti.

J. Žebrys

ėjimui iš tokios padėties, tai 
audojimas balsavimo tei- 

šiemet tik Cuyahoga 
apskrityje darbo unijų Labor 
Citizens Committee buvo iš- 
stačiusios darbininkams ištiki
mus kandidatus nominavimui 
Į Ohio seimelį: 3 j senatorius, 
10 i seimelio atstovus ir vieną 
Į valstijos prokurorus. Ir jei
gu tik visi unijų nariai būtų 
buvę užsiregistravę balsavi
mui ir ėję balsuoti nominacijų 
“Primaries”, dienoje gegužės 
8-ą, Cuyahoga apskrities d ars 
bo žmonės būtų galėję tikėtis 
geriausios savo atstovybės 
Ohio seimelyje. Bet kaip pra
neša “UE 735 News”, kad 

;v! tokiose1 unijizuotose dirbtuvė- 
|se, kaip Fordo, Fisher Body ir 
i panašiose tik 20-tas nuošimtis 
unijos narių buvo užsiregis- 

iŠ-i travę balsavimui! Toliau “UF 
V’ sako, kad “tik vie- 
irš minėtų dirbtuvių

• “’jos nariai būtų galėję no
minuoti sen. Avellone antram 

jeigu jie būtų užsi- 
’. Dabar iš visų virš 
nd i datų tik 3 tapo

pilnamet- pasiiu 
is filmas | semis.

PRASIDĖS STADIUMO 
KONCERTAI

vaistine galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j 
j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 
reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
nuo reumato antpuolių, ir vaistus

ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Pei1
pasiekia Lietuvą j 10

■Per mūsų 
Lietuvą ir 
kurie yra 
validolo ir 
del širdies
mūsų vaistine vaistai 
dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusu 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

..............—

Trijų Aktų Komedija

Liaudies Teatras bus pasiruošęs anksti šį rude
nį su šiuo veikalu ne vien tik savo kolonijoj, bet 
ir plačiau apvažinėti- Veikalas įdomus, dalyvauja

IŠ SOUTH AFRIKOS 
] NEW YORKĄ

Jūrininkas Kcssell yra 
Afrikos pilietis, 
metų amžiaus, 
atsimena,
kos sostinės Johannesburg at
sirado New Yorko policijos 
stotyje. Jis nieko nebeatsime-

So.
Jis dar tik 24

Jis nežino, ne
kaip iš South Afri-

Koncertų sezonas Lewisohu 
Stadiume prasidės su birželio 
18 d. Bus duota dvidešimt 
koncertų. Koncertus išpildo 
simfonijos orkestras ir pa
rinkti dainininkai bei muzi
kai.

tik penki asmenys.

REŽISIERIUS JONAS VALENTIS

Jau sekamuose miestuose ‘susitarta vaidinti: 
New Haven, Conn.—Rugsėjo (Sept.) 23 d. 
Wilkes Barre, Pa.—Rugsėjo (Sept.) 30 d. 
Richmond Hill, N. Y.—Spalių Oct.) 7 d.

Elizabeth, N. J.—Laikas dar nenustatytas

AL\

res- 
kai-

kultu-

traukia 
je kasmetinė 
nė meno paroda. Tūkstan
čiai žiūrovų lanko Kaune 
dailininkų M. Čiurlionio, 
K Šklieriaus ir P. Kalpo
ko paveikslų parodą. Gegu
žės mėnesį Lietuvos sosti
nėje atidaroma nuolatinė 
paveikslų galerija.

Ypatingas dėmesys 
publikoje skiriamas
mo gyventojų kultūriniam 
aptarnavimui. R a j o n ų 
centruose numatoma pa
statyti eilę naujų kultūros 
namų.

Dabar Lietuvoje veikia 
apie pusantro tūkstančio 
kaimo bibliotekų, kurių 
knygų fondas sudaro apie 
aštuonis milijonus tomų. 
Iki penkmečio pabaigos 
kaimo bibliotekų skaičius 
padidės daugiau kaip iki 
dviejų tūkstančių.

Penkmetiniame
Fines statybos plane numa
toma sustiprinti karo me
tais smarkiai nukentėju
sios poligrafijos pramo
nės techninę bazę ir žymiai 
išplėsti knygų leidimą. 
Knygų tiražas per šį penk
metį sudarys daugiau kaip į 
44 milijonus egzempliorių 
Palyginti su penktuoju 
penkmečiu, knygų leidybos 
produkcijos apimtis padi
dės daugiau kaip vienu 
trečdaliu.

Tarybų Lietuvos daili
ninkai, kompozitoriai, ki- 
nematograffistai v y s t o 
savo respublikos kultūrą 
ir mena, kuria didžiai me- 
ninius veikalus, kurie ryš
kiai atspindi Lietuvos Ta
rybų 
blikos 
minga 
nimą
koje Tarybų Sąjungos tau-

Socialistines Respu- 
darbo žmonių lai- 

. pilnakraujį gyve- 
vienin.go.je, broliš-

respublikoje bus vis■ tų šeimoje.
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FOOD OF ALL NATIONS 
CHILDREN’S PROGRAM 
DANCING • GAMES

Wed., July 4 
NATIONAL HALL and PARK 
65-13 38th Ave., Woodside, L.l. 

Admission $1 Children Free 
Tickets available at: Ameri
can Committee for Protection 
of Foreign Born, 23 W. 26th 
St., NYC 10 or call MU 4-3457 
By Subway:
IRT: Flushing train to 69th. 
St. (Fisk Av.) Stat. Walk 
north Vs block to 38th Av. 
BMT: Ast o ria train to 
Queensboro Plaza. Change to 
IRT Flushing, then same as 
above.
IND: GG train to 65th St. 
Walk south 2 blocks to 38th

NEW YORKO APYLINKĖS LDS KUOPŲ

PIKNIKAS
Visus Didžiojo<New Yorko LDS narius irnenarius 
kviečiame i šį gražų saskridį labdarybės reikalui.

Įvyks Sekmadienio Popietį

Birželio 17 J,m<
Gražiame Sode, Tyrame Ore

Kasmočiii Pavilione
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pelnaš nuo šio pikniko yra skiriamas padengimui 
delegatų lėšų, vykstančių į LDS seimą liepos 

mėnesį, Worcester, Mass-

Pikniko Pradžia 1-ą Vai. Popiet

Iš Brooklyno (Williamsburg) busas išeis 1-ą vai. 
nuo Lituanica Square. Iš Richmond Hill 1:30 

vai popiet nuo Liberty Auditorium.
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Dienraščio LAISV ES Paramai

PIKNIKAI
Prašome visuomenės įsitėmyti žemiau nurodytas datas ir vietas, kada ir kur 
piknikai įvyksta, ir iš anksto pasiruoškite juose dalyvauti. Visi apšvietę 
branginantieji darbuokimės, kad šie piknikai būtų sėkmingi, kad dienraštis 

turėtų geros finansinės naudos.

Birželio "June 1©. Baltimore., Md.
Slovak National Park, 6526 Holabird Avenue

Gera muzika, įvairi programa. Pradžia 1 i?al. dieną

Progamoje dalyvaus Aidsietyo Kvartetas 
iš New Yorko

Liepos-July S. Brooklyno Apylinkėje
NATIONAL HOME & PARK

65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y. (arti Roosevelt Ave.)

Laisvės metinis piknikas su gražia dainų programa. Pradžia 1-mą vai. die
ną. Muzika nuo 4-tos vai. popiet.

Liepos July Bostono Apylinkėje
Lietuvių Tautiško namo Parke 

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass, 
šauni dainų programa iš chorų ir mažesnių grupių

Gera muzika šokiams. Valgiai ir gėrimai



i

New Yorke vieši Kipro 
metropolitanas Pothios

J New Yorką atvyko Kipro 
salos graiku stačiatikiu met
ropolitas (arkivyskupas) Pho
tios, antras savo laipsniu tos 
salos stačiatikiu dvasiškis. Jis 
atvyko i Ameriką, kad sukel
ti daugiau simpatijos kiprie- 
čių kovai už apsisprendimo 
laisvę. Jis kalbės Amerikos 
graiku mitinguose, taipgi ban
dys paveikti amerikiečius ben
drai.

Metropolitas Photios sakė 
spaudos atstovams, kad Kip-; 
ro stačiatikių bažnyčia visa | 
širdimi pritaria kovai prieš 
britišką okupaciją. Kipro ku- 
nigai-popai dalyvauja toj vei
kloj, nors jie dalyvauja kaip 
pavieniai asmenys, nes baž
nyčia, kaip tokia, i pasaulie
tiškus dalykus nesimaišo.

Photios dar pridėjo, kad 
visi Kipro graikai yra didžiai 
pasipiktinę. nes britai ne
mandagiai ir žiauriai traktuo
ja vyriausią Kipro stačiatikių 
dvasininką, etnarchą (patri
archą) Makariosą, kuris lai
komas tremtyje saliukėje In
dijos vandenyne.

Makarios net buvo privers
tas išeiti į bado streiką.

Republic streikieriai 
jau susitarė su komp.

‘International Association 
of Machinists unija, prie ku
rios priklauso Long Islando 
Republic aviacijos fabriko 
streikieriai, jau pasiekė susi-1 
tarimą su kompanija. Dabar 
tik lieka streikieriams balsuo
ti, ar jie sutinka su tokiu su
sitarimu. Streike dalyvavo 
apie 10,000 darbininkų.

Tai buvo ilgas ir įniršęs 
streikas, kurio pradžioje kom
panija naudojo prieš pikietus 
policiją ir mušeikas, o vėliau 
skaldymo, kiršinimo ir demo
ralizavimo taktiką. Bet strei
ko palaužti kompanija nesu
gebėjo.

Kompanija dabar sutiko pa
kelti darbininkams algas ant 
17 centų valandai, grąžinti 
10 dienų bėgyje visus iš darbo 
atleistus aktyvius streikierius.

Šj ketvirtadienį, birželio 7-j 
tą, Community bažnyčios sa
lėje (40 East 35 St.) Įvyks 
debatai apie Smith o aktą. So
cialistų partijos vadas Nor
man Thomas argumentuos, 
kad Smitho aktas žalingas ir 
jį reikia atmesti, o William 
F. Buckley teigs, kad Smitho 
aktas geras dalykas. Įėjimas 
laisvas,

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

jimas, kaip atrodo, mažai te
daro spaudimo į pretenduoto- 
jus į šalies prezidento sostą. 
Laikas nuo laiko Walter Reu
ther pabara demokratus, bet 
ir jis jokių praktiškų pasiūly
mų neturi, neišgtato.

Dr. A. Baltinis Chicagos 
kunigų “Drauge’’ skundžiasi, 
kad “mums trūksta herojinių 
romanų“. Jis .posmuoja:

“Nors partizaninės kovos 
sudaro heroj iškiau-sią mūsų 
naujosios istorijos tarpsnį, ta
čiau rašyta apie Jas mažai, 
bent jatr nieko išsamesnio. 
Mūsų dabartinė rašytojų kar-k 
ta tarsi bijo paliesti šią temą“.

Labai įdomu. Dr. Baltinis 
ieško “herojų“.

Ilenojų reikia, bet jie ran
dasi ne ten, kur Dr. Baltinis 
nurodo. .

Taip vadinami “Lietuvos 
partizanai“ pasirodė hitleri
nių žmogžudžių vadovaujami 
fašistiniai banditai. Jie daug 
Lietuvos žmonių išžudė, daug 
jų kraujo sulakė, daug tautai 
žalos pridarė. Tą puikiai ži
no “mūsų dabartinė rašytojų 
karta“ ir todėl nesiima tuose 
“partizanuose“ ieškoti herojų.

Štai tikroji priežastis nebu
vimo klerikalinėje grožinėje 
literatūroje herojinių romanų.

4 Laisvė (Liberty). Ketvirtu Birželio (June) 7, 1956
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New Yorko "Aidas"
Dar vis apie “Grigutj’’

Birželio pirmos' dienos va
kare teko smagiai su aidin
čiais praleisti kelių valandų 
laiką. Pirmiausia buvo trum
pa dainų praktika — prisiren
gimas dainavimui piknikuose. 
Po praktikos sekė iš praeities 
veiklos raportai, savikritika 
bei pasitarimai apie ateities 
veiklą. Dar prie to buvo pa
sakyta padėkavonės žodžiai 
aidiečiams ir visiems kitiems 
asmenims, prisidėjusiems prie 
pastatymo operetės “Grigu- 
čio“. Režisierius J. Juška 
džiaugėsi atliktai dideliu dar
bu ir ačiavo visiems už koope
raciją tame darbo. Muzikos- 
dainos mokytoja M. Stansler 
ne tik žodžiais giliai išreiškė 
padėkavonę visiems, bet dar 
nekurtoms aktorėms suteikė 
po dovanėlę.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
“Aidas“ turėjo ir finansinės 
naudos “Grigutį“ suvaidinęs. 
Kas reiškia, kad tas veikalas 
davė ne tik moralės naudos 
pažangiajai lietuviškai publi
kai; jis atnešė ir materialio 
pelno aidiečiams! Raportą iš
davė choro pirmininkas J. 
Grybas.

Kalbėdamas apie savikriti
ką turiu mintyje “Aido“ pir
mininko kritikavimą dėl jo 
permažo skaitymos su kitais 
choro valdybos nariais. Jį 
kritikavo J. J. ir V. K. A 
Iešmantą gal teisingai pasakė 
pastebėdamas, kad tai yra ne I 
vieno pirmininko, bot visos' 
valdybos kaltė. •

Yra patartina valdybai lai-į 
kyti nors trumpus pasitari-j 
mus, išsiaiškinti dalykus, su-! 
daryti planus ateities veiklai į 
ir juos patiekti viso choro su
sirinkime priėmimui ar atme
timui.

Mano supratimu, “Laisvė“ 
gana daug patarnauja aprašy
dama apie “Aido’’ darbus. 
Bet per šį susirinkimą buvo 
nemažai aštrios kritikos prieš 
“Laisvės“ red akciją, kam ji 
plačiau neparašė apie tai, kas 
liečia “Grigučio” pastatymą 
gegužės 6-ą d. Liberty Audi
torijoje. Nors aidiečiai kriti
kavo dienraščio redaktorius, 
bet vis vien jie nutarė laikraš
čio rengiamame piknike, lie
pos 1-ą dieną, i gegužinę susi
rinkusius svečius palinksminti 
juos su liaudies dainomis.

Dainavimo praktikavimas 
tęsis dar šį visą mėnesį kaip 
paprastai penktadienių vaka
rais. Per šį mėnesį bus pla
nuojama ir nutarta, ką choras 
veiks ateinančiais metais, at
einantį rudenį. Man atrodo; 
kad “Aido“ menininkai labai 
entušiastiškai su dideliu pasi 
ryžimu žiūri į jų veiklos atei
tį. Jš to visko galima spręsti, 
kad jie nesuvils juos remian
čią publiką su savo meniniais 
pasirodymais.

Po mitingo buvo duota dai
nininkams po stikl.iuiką kitą 
su vyšniomis pagražinto vyno. 
M. Wilsoniene visus pavaišino 
skaniu namie gamintu pyra
gu; Lietuvišką sūrį dovanojo 
Amelia, o dalį vyno Ch. 
Aleksynas. Jei teisingai nu
girdau J. Grybą—už kavą ir 
dalį vyno paties choro kiše- 
nius nukentėjo. Pasivaišinę, 
pasišnekučiavę ir linksmai pa
dainavę bei “kadrilį“ pašokę 
visi labai geroj nuotaikoj ne
noromis skirtėmės, turėjome 
eiti į namus, nes laikrodis 
mus liepė. 

* * *
Apie tokiuos balius, kaip 

aukščiau1 paminėta paskutinia
me paragrafe, “Laisvėj“ daž
nai skaitome. Man teko gir
dėti nuo pažangą remiančių 
žmonių prastai atsiliepiančių, 
kas link tokių Kultūriniame 
Centre vykstančių vaišių bei 
balių.

Gal iš toliau žiūrint ir at-

rodo, kad čia perdaug yra 
baliavojama. perdaug iš kitų 
kolonijų žmonių suaukoti pi
nigai (‘i k v o j a m i t i e m s b a 1 i a m s. 
Bet kada matai, kaip čia vis
kas yra daroma visai taip nė
ra, kaip nekurto. žmonės toli
mesnėse nuo New Yorko lie
tuvių kolonijose gyvendami 
permato. Meniški parengimai 
ir su jais susiję vaišės pri
traukia publiką, kas pagelbė
ja palaikyti Kultūros Centrą 
gyvu.

Dažnai žmonės neteisingai 
dalykus vaizduojasi, o nesi
stengia surasti būdus. kad 
sužinojus, kaip tikrai toji jų 
vaizduojamoji padėtis- yra.

A. K.

Anna Louise Strong 
kalbės apie T.S.R.S.

Anna Louise Strong, kuri 
ilgus metus gyveno Tarybų 
Sąjungoje, ateinantį antradie
ni birželio 12 diena, kalbės 
apie paskutinius įvykius Tary
bų Sąjungoje. Anna Louise 
Strong yra amerikiete žurna
listė. kuri Maskvoje gyvenda
ma redagavo laikraštį “Mos
cow News”. Po Antro pasau
linio karo .ji tapo ištremta iš 
ten ir apkaltinta kaip šnipė, 
bot po Serijos galo buvo iš
aiškinta. kad tie kaltinimai 
buvo neteisingi.

Jinai kalbūs šį antradienį 
Pythian salėje, 135 W. 70th 
St., Manhattane. prie Broad
way. Pradžia S vai. vakare. 
Tą paskaitą -•♦prakalbą rengia 
Amerikos - Sovietų draugingu
mo taryba.

Eiliniai jūrininkai 
gaus algos pakėlimą

National Maritime unija iš
kovojo 6 nuošimčių algų pa 
kėlimą eiliniams “nelaisniuo- 
tiems“ jūrininkams. Tokių 
New Yorke ir kituose uostuo
se yra 17,000 ir jie yra labai 
žemai apmokami. NMU per 
kokį mėnesį derėjosi su 357 
laivų savininkais, kurie susi
jungę į keliolika kompanijų.

Savininkai taipgi nusileido 
ir kitu tašku: jie dabar jūri
ninkams mokės ir už viršva
landžius daugiau kaip už pa
prastą darbą. Tai naujas da
lykas laivuose, nes iki šiol 
laivų kompanijos teigdavo, 
kad “jūroje viršvalandžių nė
ra“.

Skrybėlių ir kepurių 
darbininku konvencija

čia dabar vyksta skrybėlių 
ir kepurių darbininkų unijos 
suvažiavimas. Ta unija, žino
ma kaip United I Tatters, Cap 
and Millenary Workers Union, 
turi 37,000 narių. Didesnė jų 
pusė dirba New Yorke.

Suvažiavimą atidarė tos 
unijos prezidentas Alex Rose. 
Jis sake, kad unijos turėtų 
smarkiausiai veikti, kad ne 
prileisti Nixono išrinkimo. Su
važiavimą pasveikino miesto 
majoras Wagneris ir kiti. 

'Penktadienį, suvažiavimui 
baigiantis, ten kalbės George 
Meany.

Dideli statybos darbai

Visa Ne\V Yorko eastside 
pagyvėjo, kai tapo nugriau
tas 3rd Avė. iškeltas trauki
nys. Prasideda daugybės nau
jų namų statyba abiejose 
gatvės pusėse.

Norwegian Embroidery 
& Gift Shop 

R. Hendrickson, savininkas 
5612—8th Ave.,.B’klyn. IIY. 2-7617 

Turime Norvegiškų lėlių, pada
rome megstinlus ant užsakymo. 
Antspaudinčs medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir apsiūliavl- 
iiii).

Užmuštasis Grodzki buvo 
žymus pažangus veikėjas

Kuomet du žudikai, kurie, 
kaip manoma. buvo fašistų 
agentai, įsiveržė į Polonia 
klubą ir nušovė du žmones, 
jie sugebėjo pataikyti kaip 
tik į du svarbius veikėjus. Jau 
tas vienas faktas meta didelę 
abejonę ant policijos teigimo, 
kad tai buvo paprastas “hold
up”.

Spaudoje daug jau buvo 
rašyta apie “Glos Ludowy” 
redaktorių T. Dombrowski, 
kuris tapo nušautas. Kiek ma
žiau rašyta apie Maspetho 
lenkui, veikėją F. Grodzki, ku
ris mirė sekančią dieną po 
buvimo mirtinai sužeistu.

F. Grodzki, gyvenęs Mas- 
pethe, Queense, ir gerai pa
žįstamas eilei New Yorko pa
žangių lietuvių, panašiai kaip 
Dombrowski buvo energingas 
ir drąsus pažangietis veikė

Iš teismo salės • ••
Septynių komunistų vadų 

byloje prokuratūra ištraukė 
dar kitą liudininkę, šiuo kar
tu 1 lolly woodo gražuolę ir šo
kių mokyklos instruktorę Mar
lene MacLane.

Martene buvo apsivilkusi 
ankštu megztinuku, kad pa 
brėžti savo figūros linijas, ji 
šypsojosi prisaikdintiems tei
sėjams, kokietavo, bet prie
skonį visuose paliko labai ne
malonų: ji parodė, kiek ma
žai moralinės savigarbos ji tu
ri.

Marlene MacLane aiškino, 
kad ji 1948-ais metais New 
Yorke įstojo į Komunistų par
tiją. kad šnipinėti FBI nau
dai. Ber 1948-1949 metų pe- 
rijodą FBI jai išmokėjo apie 
$900.

“Ir ką padalėte su tais pi
nigais?“ jos klausė senukas 
advokatas Royal France. Mar
lene atsakė, kad apie $300 ji

Tevy Dienos pramoga įvyks 
birželio 9-os vakara c.

Liberty Auditorija bus ta 
vieta, kur vėl susieisime dar 
kartą baliavoti pirm išsiskirs
tymų po pramogas laukuose ir 
po atostogas. Kiek žinoma, ši 
jatr bus paskutinė šio sezono 
pramoga salėje.

Rengiama tikslu paminėti 
Tėvu Dieną.

Pramogos nevadiname ban
ketu, tačiau* bus tam panaši: 
geros keptos narnės vakarie

PATRIŪBIJIMAS JAM 
BRANGIAI ATSIĖJO

Charles Nelson, 33 metų 
amžiąjįs, pavogtu automobi- 
liumi skubinosi. Jo nelaimei, 
prieš jį pasitaikė moteriškė 
automobilyje. Jis jai smar
kiai patriūbijd, kad ji jį pra

leistų. Už tai prie jo prikibo 
policistas ir sulaikė. Teisėjas 
Leibowitz nubaudė nuo 4 iki 
5 metų kalėjimu.

Milijonas dolerių 
mokyklos statybai

Columbia universitetas ga
vo nuo kapitalistinės Booth 
šeimos visą milijoną dolerių 
aukų. Pinigai eis pastatymui 
prie universiteto “pilietybės 
mokyklos“.- Viso statyba kaš
tuosianti $4,000,000.

DERYBOS TEBEINA
Derybos tarpe Metropolitan 

Opera Co. ir American Guild 
of Musical Artists tebetęsia- 
mas. Manoma, kad bus susi
tarta dėl naujo kontrakto, ir 
operų pastatymas įvyks ir 
šiemet.

Reakciniai New Yorko ar
mėnai minėjo Armėnijos “ne
priklausomybės dieną“.

jas, plačiai žinomas lenkų ir 
bendrai darbininkų tarpe.

Ispanijos pilietinio karo me
tu Grodzki (kaip ir Domb- 
roivski) buvo išvykęs kovoti 
tarptautinės brigados eilėse. 
Ten jis tapo sužeistas ir pas
kubi pateko Franco belaisvėm 
kiir buvo kalinamas 18 mėne
sių. Grodzki gimė 1910-ais 
metais Brooklyne. Jo tėvai 
buvo ateiviai iš Lenkijos. Nors 
jis gimė šioje šalyje, jis ge
rai kalbėjo lenkiškai, rūpino
si lenkų kultūros reikalais ir 
paskutinių laiku1 buvo Lenkų 
kultūros komiteto pirmininku.

j Jis taipgi buvo veiklus unijo
se.

Grodzkio liūdi ne vien len
kai. bet ir pažangūs lietuviai, 
kurių daugelis, ypatingai 
Maspetho apylinkės, jį paži
no. B.

paaukojo visokiems Komunis
tų partijos tikslams.

Advokatas norėjo žinoti, ar 
FBI žinojo, kad jų jai moka
ma alga dalinai tenka komu
nistams. Ji atsakė, kad žino
jo. Mat, ji turėjo, aukoti, kad 
padaryti geresnį įspūdį, kad 
įgauti daugiau pasitikėjimo...

Panelė MacLane taipgi aiš
kino, ko ji išmoko Jeffersono 
mokykloje, kurioje ji studi
javo marksizmą — ir prane
šinėjo FBI agentams apie mo
kinius ii* mokytojus. Esą, ,įai 
ten sakyta, kad “kuo blogiau 
ekonominiai šalyje, tuo tas 
geriau iš komunistų taško”.

Advokatė Kaufman tada 
skaitė ištraukas iš Jeffersono 
mokyklos vadovėlių, kuriuose 
nurodoma kaip tik atvirkščiai, 
kad tai “kuo blogiau tuo ge
riau“ teorija nieko bendro su 
marksizmu neturi. Byla tęsia
si. B.

nė (su pridėčkais) bus duo
dama vakarienės laiku, 6 va
landą. O po vakarienės—po
būvis, laisvai užsiimant tuo, 
kas kuo susidomėjęs.

Kviečiame visus su mumis 
praleisti smagiai vakarą ir pa
remti mūsų darbą, kuris, 
jums jau* žinoma, visuomet 
vertas paremti.

Klubiete

17,000 VASARINIŲ 
STUDENTŲ

Apšvietos taryba sako, kad 
šią vasarą tris New Yorko 
miesto kolegijas lankys 17,- 
000 studentų. Tarpe studentų 
bus 1,400 mokytojų, kurie 
per vasaros vakacijas nori pa
gilinti savo žinojimą.

VIENAS SUGRĮŽO, 
O iKITAS IŠVYKO

šiomis dienomis iš Tarybų 
Sąjungos sugrįžo smuikinin
kas Isaac Stern. Jis ten kon
certavo ir visur buvo šiltai 
žmonių priimtas. O pirmadie
nį iš New Yorko lėktuvu iš
skrido Metropolitan Opera te
noras Jam Peerce. Jis irgi 
lekia Tarybų Sąjungon kon
certuoti. Su juo išskrido ir jo 
žmona Ąlice.

Smuikininkas Stern ir dai
nininkas Peerce ragina prie 
platesnių meno spėkų apsikei
timo tarpe Amerikos ir Tary
bų Sąjungos.

Grupė iš 106 operetiškų 
dainininkų ir vaidintojų lėk
tuvu išlėkė į Puerto Rico, kur 
jie dalyvaus trečiajame meti
niame Operos Festivalyje. Jie 
ten gastroliuos per visą savai
tę tarp birželio 15 ir 23.

Kazimierą Tišką 
laidos šeštadienį

South Brooklyno gyventojas 
Kaz. Tiškus mirė birželio 4-ą. 
Pašarvotas Park Slope Fune
ral Parlor, 626 6th Ave., arti 
18th St., So. Brooklyne. Lai
dos birželio 9-ą d., 10 vai ry
to, Cypress Hills kapinėse.

Laidotuves prižiūri laidotu
vių direktorius Shalins — Šu
linskas.

KAI APSAUGA 
NEAPSAUGOJO

Ant kampo 56th St. ir 9th 
Avė. statomas namas, šaligat
vis apstatytas apsaugojimui 
praeivių. Pirmadienį ta ap
sauga sugriuvo ir sužeidė ke
letą žmonių. ,

KONGRESMANO SEKRE
TOREI KALĖJIMAS

Kongresmano Powell sekre
torė Miss. Dodson turi eiti ant 
7 mėnesių kalėjimai! ir dar 
pasimokėti $1,000. Ją nubau
dė už nepasimokėjimą taksų.

Persvarstys skalbėją 
minimum mokestį

New Yorko valstijoje suda
ryta specialė taryba persvars
tyti minimum mokestį už dar
bą skalbimo ir rūbų valymo 
bei dažymo industrijose.

Tarybą sudaro 9 asmenys. 
Po tris įeina nuo samdytojų ir 
t. u o unijų, o dar trys skaito
mi visuomenės atstovais. Tie 
trys turi būti oficialiai nepri
klausomi ne vienai grupei iš 
tų dviejų. Neoficialiai, veik 
visuomet, tuo trečiuoju nariu 
įeina valdančiosios klasės 
stambus šulas arba jai patiki
mas tarnautojas.

Nežiūrint tos sudėties, vis 
viena taryba yra įrankis de
ryboms. Jeigu unijos vadovy
bė yra stipri ir jeigu ji už 
savo pečių turi vieningą ir į 
veiklų eilinių narių judėjimą, ' 
ji gali kai ką išsiderėti.

Pakėlimas minimum mokes- 
ties šioms industrijoms yra 
būtinas. Jų minimum tebėra 
menkas, po 75c. skalbyklose, 
po- 80c. valytuvėse.

Paliečia apie 38,300 skalbė
jų ir 29,100 valytojų.

PAGERBS žUVUSį 
PROFESORIŲ i

Inter - American Association 
for Freedom and Democracy 
ruošia memorialinį mitingą 
pagerbimui žuvusio prof. Ga- 
llindez. Komitetas sako, kad 
panašūs mitingai įvyks vie
nuolikoje kitų- šalių, apart 
Amerikos.

“Thank you, president” 
pelningas raketas

New Yorke Mrs. Kirliu va
dovaujamas republikoniškų 
moterų komitetas plačiai iš
vystė už Eisenhowerj atvir
laiškių vajų. Moterys ragina
mos atvirutę pasirašyti ir pa
siųsti prezidentui. Su atvirute, 
žinoma, turi eiti ir nemaža 
auka. Mrs. Kirlin sako, kad 
jos komitetas jau yra išsiunti
nėjęs visą milijoną atviručių 
“Thank you, president”.

Gubernatorius Ilarrimanas 
paliko ligoninę, kurioje buvo 
operuotas. Jis dabar ilsisi sa
vo namuose, 16 East 81st St.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 11 d., 7:30 vai. vak., 29 
Endicott St. Šis susirinkimas pa
skutinis pirm didžiojo Laisvės spau
dos pikniko Montello. Mūsų kuopos 
nemaža pareiga yra pikniko pasek- 
mingumui pravesti. Taipgi šiame 
susirinkime išgirsime moterų pasi
darbavimą, surinktų daiktų išpar
davimo rezultatus. Jos sunkiai dir
bo per kelias dienas. Todėl visi 
būkime susirinkime. Sekr.

(110-112)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

Įvyks ketvirtadienio vakare, birže
lio 7, Liberty Auditorijoje. Svarbu 
visiems kuopos nariams dalyvauti, 
nes rinksime LDS Seimo delegatą, 
taipgi turime ir daugiau svarbių 
klausimų aptarti. Valdyba.

(107-110)

NEW YORK
___________ >T
HELP WANTED FEMALE *

ALTERATION HAND

Experienced. Sults & Dresses
9 A. M.—5:30 P. M.

FRANCESCA DRESSM AKI NG
1049 Lexington Ave., N. Y. C.

(109-115)

Narnų darbininkė. Patyrusi. Re
zidencinis viešbutis. Biskį raštinės 
darbo. šeštadieniais laisva.

880 Riverside Dr. MO. 8-1200

(Singer) (110-116)

Nainį) darbininkė. Pątyrusi 
Guolis nuosavam kambaryje. Pur
kos namai. Gera alga. 2 mokykla 
lankanti vaikai. Skambinkite pirm 
K) vai. ryto ar po 6 vai. vak.

B V. 4-0710.
(110-116)

Slaugės, RN. prižiūrėjimo par
eigoms. Nuo 12-tos nakties iki 
8 v. ryto. Alga nenustatyta. Nuo
latinis darbas. Puiki proga ilgam « 
bendradarbiavimui. 15-13 East N. Y. 
Ave., B’klyn. EV. 5-0304.

(110-116)

HELP WANTED-MALE

RAKANDŲ DARBININKAS
Rakandų krautuvei. Kreipkitės 
vien tik patyrę. Gera mokestis, 

nuolatinis darbas.
Long Island RO. 6-0910

(107-113) >

Stalioriai—Al. Patyrę vyrai, 
prie aukštos rūšies krautuvių ra
kandų ir staliorystes. Aukštos al
gos.

M. GERBER CONST.
395 Marcy Ave., Brooklyn 

EV. 8- 0208
(110-113)

Fonnanas prie kieto medžio už
baigimo darbų. Mūsų šapa gami • 
na aukštos rūšies krautuvėms ra
kandus ir staliorystes reikmenis. 
Turite būti patyrę prie pritaikymo 
spalvų ir galintis visą darbą ir pri
žiūrėjimą tvarkingai vešli.

M. GERBER CONST., 395 Man v 
Ave., B’klyn 6. EV. 8-0208.

(110-113

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS
Fiziškai Tinkami 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki šešt. kasdien 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

340 — Second Ave., N. Y.C.
Tarpe 19 ir 20 gat.

Slaugės. Vyrai ar moterys. Re
gistruoti New Yorko valstijoj. Pri- 
vatiškžf* sanitorija. Taipgi norimo 
ir laisniuotų praktikuoja ričių slau
gių. Graži vieta. KI. 9-8410.

(110-116)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Šemyniškas biznis — Bar ir Grill, 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
banketams salė; įsteigta 9 m., iš
taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai. 
Pageidaujama pinigais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki G v. vak.
(110-112)

REAL ESTATE

Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje šlubo
je 5 rūmai, porčius, aliejinis jiočius, 
7 bungalow vienetas, visi išforni- 
šiuoi. Turistai vasaros metu. Tesscl, 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-4631

(109-115)

Syosset-Ranch, 3 bedrm, model 
home, 1 yr. old. Wall to wall car
pet. Stove, comb, storms, patio, 
porch. Liv. rm., dining rm, full 
kitchen, dbl bath, basement, 65x100 
landscape plot, carport, nice out 
door area. G. I. loan. $16,300. Ownor 
transferred. Imm. poss. WA. 1-302(5.

(109-115)

Būkite Laisves Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00. /
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