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KRISLAI
Delegacija Lietuvoje.
Tai pirma tokia.
Hartforde.

Rašo R. Mizara

lapkričio pradžioje iš Urug
vajaus lėktuvu išskrido į Ta- 
lybu Sąjungą delegacija. Ji 
ten svečiuosis visą mėnesį.

Įdomu tai, kad delegacijo
je buvo ir keletas lietuvių dar
bo žmonių, jų tarpe ir Rasi- 
kas, šitų žodžių rašytojui pa
žįstamas asmuo.

Pasiekusi Maskvą, delega
cija pasidalijo: lietuviai nu
vyko Lietuvon apsidairyti ir 
pasisvečiuoti, o kiti —Į kitas 
tarybines respublikas.

Sekamą mėnesi urugvajie
čiai jau bus namie ir pasakos, 
ką jie matė ir girdėjo Lietu- 

vv°Jp-

Tenka pasakyti, kad urug
vajiečių lietuvių delegacija 
yra pirmoji lietuvių darbo 
žmonių delegacija, aplankiu
si Tarybų Lietuvą.

1945-ais metais ten lankėsi 
Antanas Bimba, ir tai buvo 
didelės reikšmės dalykas. Bet 
po jo ligi šiol nieks ten ne
buvo nuvykęs ir sugrįžęs: ke
letas šimtų pietamerikiečių 
lietuvių, tiesa, nuvyko į Lie
tuvą, bet jie ten nuvyko gjr- 
venti — jie grįžo kaip sūnūs 
ir dukros į savo gimtąją šalį.

4 šių metų pradžioje man 
tysant Kanadoje (Toronte) ten 
buvo galvota apie pasiuntimą 
kanadiškės lietuvių delegaci
jos į Lietuvą, bet, matyt, ne
pavyko tai padaryti.

Na, 
dabar 
jokios 
Mat, 
ras!

Lauksime urugvajiškės lie
tuvių delegacijos grįžtant iš 
Lietuvos; lauksime ir žiūrėsi
me, ką jie pasakos, kaip jiems 
dabartinė Lietuva atrodo.

o iš Jungtinių Valstijų 
mes negalime į Lietuvą 

delegacijos pasiųsti, 
tebeveikia šaltasis ka-

EGIPTAS REIKALAUJA SANKCIJŲ PRIEŠ AGRESORIUS
Jordanas nutraukė paktą su Lenki j

-----------------------------------------------------------------i------------------------------------------- b

Irakas ginkluoja klajoklius ir 
siundo juos prieš Siriją; daros 
aišku, kad konfliktas surimtėjo
Damaskas. — Irakas pra

dėjo ginkluoti beduinų-kla- 
jokliii gentis prie Sirijos 
sienos, taipgi per savo agen
tus ir šalininkus beduinus 
ir pačioje Sirijoje. Irakie
čiams. tose pastangose, sa
koma, padeda britų koloni- 
aliai agentai, kurie yra se
ni Artimųjų Rytų intrygų 
meistrai.

Reakcinė Irako valdžia 
ginkluoja beduinus, tikėda
masi juos naudoti Sirijos 
pažangesnės valdžios nu
vertimui. Taipgi yra žinių, 
kad irakiečiai ir turkai 
ginkluoja ir kai kurias 
kurdų gentis,, vis tam pa
čiam tikslui.

Irako valdžia paskutinė
mis dienomis aštriau puola 
Siriją ir Egiptą kaip pro
komunistines šalis, negu 
britus arba francūzus. Fak- 
tinai irakiečiai, nors jie 
arabai, dabar pasidarė kaip

ir britų šalininkai. Irako 
žmonių tarpe sentimentas 
su Egiptu, bet valdžia da-, 
bar suka kita puse. Irako 
valstybinis radijas dabar 
visai neliečia britų arba 
francūzų, nors propaganda 
prieš Izraelį lieka stipri.

Kad konfliktas tarpe Si
rijos ir Egipto iš vienos pu
sės [ir Irako iš kitos daro
si vis rimtesnis, dabar jau 
aišku. Jordano nusistaty
mas dar nesikristalizavo. 
Parlamento dauguma už 
solidarumą su Sirija, bet 
karalius Husseinas palan
kesnis Irakui.

Toriai ragina 
britus išstot

I iš Jung. Tautų
WASHINGTONAS.—Val- 

džia pripažįsta, kad per 
spalio mėnesį pragyvenimo 
kaina pakilo ant pusės nuo
šimčio.

Philadelphia, Pa.
Mirė Stanley Lesčius, 

Laisvės skaitytojas, gyve
nąs 3450 Tampa St.* Pa
šarvotas Roman (Rama
nausko) koplyčioje, 1113 
Vernon St. Laidos penk
tadienį, lapkričio 30 .d., 11 
vai. ryto, Oakland kapine- 

sekmadienį sma- ge. žinią pranešė laidotu
vių direktorius Roman.

Liūdintis sūnus Edvar
das prašo draugus irz pa 
žįstamus atvykti į laidotu
ves. Velionio žmona mirė 
praėjusio gegužes mėnesio

Praėjusį
giai praleidau Hartforde. Nau
jas Suzannos Kazokytės Old
smobile gabeno ten komedijos 
“Lapkaus” aktorius, tai ir aš 
kartu pasivažinėjau.

a HartfordieČiai turi savo sve- 
^tainę, bet joje nebuvo estra

dos, nebuvo steidžiaus, kur 
būtų galima vaidinti. Tačiau 
jie pasiryžo žūt-būt spektaklį 
turėti.

Ant greitųjų jie sutaisė es
tradėlę — jaukią, komedijai 
labai tinkamą. Čia ir buvo 
komedija pastatyta — suvai
dinta ji sėkmingai. •

Montgomery, Ala. — Ala- 
bamos KKK vadovas Alvin 
Horn per televiziją grasino 
negrams, kurie nori inte
gracijos. Jis sakė, kad ne
gras, kuris nori integraci
jos, “gaus laidotuves.”

— -- *

os spauda gina Jugoslavus
britais, planuoja llžmegsti sako, kad ir TSRS ėmė pagalbos 
diplomatinius ryšius SU TS Vakarų; SĖD kritikuoja lenkus

i
Jungt. Tautos.—Egipto 

užsienio reikalų ministras 
Mahmoud Fawzi paskelbė, 
kad Egiptą

Nasserio

L. Žemaitiene, atidarydama 
spektaklį, sakė:

—šią estradą mums pasta
te Zigmas Juška ir už savo 
sumanumą ir darbą jis neėmė 
nė cento!

Publika gabiam meistrui iš
reiškė padėką gausiais aplo
dismentais.

Amerikiečiai sako: “Where 
there is* a will, there is a 
jvay.. .”

Šis posakis labai tinka vi
sur : kur yra noro, ten suran
dama išeitis.

Honolulu. — Į Hawaii at
vyko senatorius Eastlan- 
das, kuris čia planuoja pra
vesti ragangaudiską ap
klausinėjimą prieš Bridge- 
so vadovaujamą krovikų 
uniją.

Hanoj. — Spauda s.ako, 
kad neramumai, kurie bu
vo Ji'ilę tarp valstiečių kai 
kuriose Šiaurės Vietnamo 
srityse, dabar nurimo.

Girdėjau, kad hartfordie- 
čiai ruošiasi patys neužilgo 
pastaltyti naują scenos veika
lą, kurin įeis ir Laisvės Cho
ras su savo dainomis.

Vienaip kalbėsime ar ki
taip, Hartfordo pažangieji

lietuviai yra veiklesni negu 
kurio kito Connecticut valsti
jos miesto lietuviai. Tiesa, jų 
ten yra daugiau.

Dienraščio Laisves reikalais 
vajininkai gražiai rūpinasi.

Geriausios jiems energijos!

Londonas. — Jau prieita 
prie to, kad kraštutiniai 
konservatoriai - toriai no
ri, jog Britanija išstotų vi
sai iš Jungtinių Tautų. Lor
do Beaverbrooko redaguo
jamas laikraštis “Daily 
Express” sako, kad Brita
nija turėtu trenkti duris ir 
visaji nab’kti Jn^°’ 
tas.
tos nenorėjo suprasti, kad 
Bripmiia ir Francūzija at
lieka visai gerą darbą ata
kuojant Egiptą...

“Daily Express” tai vie
nintelis Londono laikraštis, 
kurjs iš pat karto pritarė 
Edeno sugalvotai invazijai 
prieš Egiptą.

reikalaus iš 
Jungtinių Tadtų sankcijų 
prieš agresorms — Brita
niją, Francūzija ir Izrae
lį. Jis sakė, kad tie trys 
kraštai turi paskelbti datą, 
kada jie pasitrauks iš Egip
to teritorijos, kaip tai rei
kalavo Generalinė asamblė- 
ji beveik vienbalsiai.

Jeigu agresoriai nesi
trauks, Egiptas reikalaus, 
kdd Jungtinės Tautos nu
balsuotų ekonomines arba 
kitokias sankcijas prieš 

■ į agresorius.
Iš Egipto tuo tarpu pra

nešama, kad egiptiečiai pra
dėjo dar smarkiau mobili
zuotis, sutraukti daug ka
rpių jėgų, ginkluoti jauni
mą, ir taip toliau. Egipto 
spauda i sako, kad jeigu 
agresoriai nesitrauks, ne
klausys Jungtinių Tautų

eiškė per Kairo ra

Varšuva. — Diskusijos 
socialistiniame pašau 1 y j e 
įvairiais klausimais tęsiasi. 

a“ Dauguma Lenkijos laikraš
čių, tarp jų partijos orga
nai, kritikuoja “Pravdos” 
straipsnio pagrindines min-

nius veiksmus.
valdžios aukštas pareigu 
nas par 
diją:

“Jeigu agresoriai neklau
so Jungtinių Tautų, jie tu- j 
res klausyti musų ginklo.; tis> nors sako> kad Tito kal. 
Mes negalime sėdėti ilgai kos įonas hUv0 perdaug 
rankas j sudėję, tuo tarpu, arOgantiškas. Vienas laik- 
kai svetimas įsiverzehs mū- ■. 
sų žemėje!” rastis, “Žycie Warszawy,” 

sako, kad būtų nenatūralu, 
žymioį pakaitos Jordane jeigu Tito galėtų susilaiky

ti nuo tam tikro arogan
tiškumo: tie, kurie jam da

lbai primeta išpuikimą, jį 
'ne tik kritikavo praeityje, 
bet baisiausiai šmeižė kaip

Amanas. — Jordano Maj
lis (parlamentas) nutarė , į 
nutraukti karinį paktą su i 
britais ' ir pareikalauti iš 
britų, kad jie ištrauktų vi
sas savo karines/jėgas iš. 
Jordano. Taipgi nutarta 
užmegsti diplomatinius ry- 
šįus su Tarybų Sąjunga.

Jordanas, tokiu būdu pa
darė ržtingą žingsnį link 
tampresnės santarvės su 
anti-imįperialištiniu Egipto 
ir Sirijos bloku. Manoma, 
kad paaštrės santykiai tarp 

nutarimo, tai Egiptas bus Jordanp ir pro-britiško Ira- 
priverstas atnaujinti kari-1 ko.

j j -« .

Užpuolimas ant Egipto jau sudarė 
kuro stoką visoj Vakaru Europoj

i nes Tau-
Esą, Jungtinės Tau-

Rasistiniai chuliganai vėl 
atakavo mokinius Clintons

Clinton, Tenn. — Padėtis 
jau buvo nusistovėjusi — 
negrai vaikai jau lankė vie-

Paryžius. — Britų-fran- ta irgi' sunkiau

fašistą, ir nejaučia dabar, 
kad jie buvo kvailai aro
gantiški tada, ir iš jo dabar 
reikalauja kuklumo disku
sijose, ko patys daug ma
žiau turėjo.

Varšuvos srities komu
nistinis organas “Trybuna 
Mazowiecka” sako, kad 
“Pravda” neteisingai kriti
kuoja Jugoslaviją už pa
galbos ėmimą iš Vakarų. 
Tas laikraštis primena, kad 
ir pati Tarybų Sąjunga 
sunkenybių laikais nesivar
žė gauti ekonominės pagal
bos iš kur tik galėjo, kad 
tuojau po revoliucijos buvo 
gaunama ekonominė pagal-' 
ba badui nugalėti, kad tarp 
Pirmo ir Antro pasaulinio 
karo Tarybų Sąjungą net 
nuomavo produkcijos cen
trus kai kurioms užs;enio 
firmoms, kad naudojo už
sienio, ypatingai Vokietijos, 
specialistus ir t. t

Be to, sako “Trybuna 
Mazowiecka,” pati “Prav
da” dar visai neseniai taip 
išsireiškė apie Jugoslavijos 
imtą pagalbą iš Vakarų: 

“Jugoslavija palaikė sa
vo nepriklausomybę ir at
rėmė užsienio kapitalo pa
stangas kontroliuoti j o s 
ekonomiją.”

Kritikuoja lenkus
Tuo tarpu, kai Lenkijos 

spauda kritiškai diskusuo- 
ja su “Pravda,” Rytų Vo
kietijos spauda kritiškai 
daro pastabas lenkams. 
SĖD (Socialistinės vieny
bės partijos, tai yra, ko- /. 
munistų) organas “Neues 
Deutschland” sako, kad 
Lenkijos spauda daro anti- 
marksistinę klaidą, kai vi
sad praeities, klaidas sude
da į vieną sistematingą ka
tegoriją, kurią vadina sta
linizmu. Stalino klaidos bu
vo sunkios, sako SĖD or
ganas, bet sistematizuoti 
tas klaidas į kategoriją yra 
nemarksistinis priėjimas, 
nes jos išplaukė iš įvairių 
priežasčių ir aplinkybių.

Marokiečiai 
sustreikavo 
prieš J.A.V.

Casablanca. — Maroko 
uostų krovikai sustreikavo I 
ir atsisakė iškrauti laivus,! 
kurie atveža karinius reik
menis amerikiečių bazėms. 
Kaip žinia, Amerika Maro
ke turi karinius aerodro- Į 
mus ir kitokias bazes. Ca- 
sablancoje krovikai atsisa- 

pasiekia ‘ kė iškrauti Amerikos laivą

Maroko premjeras Bek- 
kai pareiškė, kad Marokas 
reikalaus iš Amerikos už
daryti savo bazes. Maroko 
Nepriklausomybės partija, 
kurios nariu yra premjeras 
Bekkai, savo suvažiavime 
pasisakė už reikalavimą 
panaikinti Amerikos bazes

cūzų užpuolimas ant Egip- Europą dėl Suezo kanalo “Norfolk' Victory.
to jau atnešė rezultatus, 
kurie aiškiai jaučiami viso
je Vakarų Europoje: Arti
mųjų Rytų naftos importas 
žymiai sulaikytas, taip, kad 
šią žiemą sunki skysto ku
ro stoka gresia Francūzi- 
jai, Britanijai, Belgijai, 
Olandijai ir kitiems kraš
tams.

Kaip žinia, naftos vamz
džiai, kurie eina nuo Irako 
link Libano, perkirsti Siri
joje.. Saudi - Arabijos naf-

užblokavimo. Francūzijos ’ 
kabinetas trečiadienį ' laikė 
specialų posėdį, kuriame ta- 

1 • • 1 • ■V • * •rėsi apie susidariančią kri
zę. Olandijoje išleistas pa
tvarkymas, kad sekmadie
niais privatinių automobilių 
savininkai neturi teisės jais 
važinėti. Tas daroma, kad ; Maroke, 
sutaupyti benziną. Britą- j 
nijoje vėl planuojama raci-1 
jonuotį benziną, kaip tai 
buvo praeito karo metu.

Vėliausios žinios
T

tinę vidurinę mokyklą kar-j 
tu su bailtaisiais ir viskas/! *
buvo gerai. Bet rasistiniai 
kiršintojai nenurimo ir šią 
savaitę jų chuliganai vėl 
pradėjo rinktis prie mo
kyklos. Jie pradėjo apmė
tyti negrus mokinius kiau
šiniais in akmenimis. Du 
mokiniai paskui atsisakė 
eiti mokyklon, - bijodami 
chuliganų. Likusieji pareiš
kė, kad jie nesiduos atbau- 
ginami, kad lankys mokyk
lą. Jų tėvai reikalauja, kad 
policija juos apgintų.

Eisenhoweris ir Nehru 
konferuos Gettysburge

1 Washingtonas. — Skelbia
ma, kad prezidentas Eisen- 
howeris priims Nehru ne 
Baltajame Name, o savo 
farmoje Gettysburge. Jie 
ten konferuos gruodžio 17, 

ir 19.18
t

Iš viso pasaulio
Deli. — Indijon atvyko 

Kinijos premjeras Čou En- 
1 ! *

Augusta, Ga. — Eisenho- 
weris sako, kad. nesutiki
mai tarp Amerikos iš vie
nos. pusės ir Britanijos- 
Francūzijos iš kitos neken
kia nei Vakarų vienybei, 
nei NATO vieningumui...

Londonas. — Apie šimtas 
kraštutinių britų konserva
torių deputatų, tai yra, apie 
trečdalis jų frakcijos par
lamente, išleido inanifestą, 
kuriame smerkia Amerikos 
nusistatymą Artimuose Ry
tuose. Tie toriai sako, kad 
Amerika turėtų remti bri
tų - francūzų žingsnius E- 
gipte.

■' i \

Viena, — Iš Vengrijos at
eina pranešimai, kad ten

per kelias dienas radosi bu
vęs Tarybų Sąjungos prem
jeras Malenkovas.:

Budiapeštas. — Tarp 50 
ir 80 nuošimčių'.darbininkų 
jau grįžozprie 'darbo, bet 
daugelyje vietų dar nedir
bama,'nes nėra kuro. Dau
gelis (Jarbininkų dar nega
li pasiekti savo darbo vie
tų, nes nėra transportaci- 
jos. Valdžia nutarė ant 
greitųjų išdalinti 15,000 
dviračių, kad padėti žmo
nėms paniekti darbp vietas.

Viepia. — Vis. mažiau pa
bėgėlių pereina' iš Vengri
jos Aųstrijon.

Pekinas. — Mao Tse-tun- 
gas sąkė Indijos" rašytojui 
Malaparte, kad Kinija ar
timoje ateityje išlaisvins 10 
kalinamų amerikiečių.

Clevelandiečiai beveik buvo 
pripratę apsieit be spaudos

Clevelandas. — Kuomet 
šio mėnesio, pradžioje foto- 
graviūros darbininkų strei
kas sulaikė visus vietinius 

11 a i k r a š č i us, clevelandie- 
čiams atrodę, kad be spau
dos bus labai sunku. Bet 
laipsniškai jie priprato 
klausytis žinių per radiją 
arba TV, skaityti daūgiau 
žurnalų ir knygų, ir pana
šiai.

‘ Dabar streikas pasibaigė. 
Darbininkai laimėjo $4.50 
algos pakėlimą mėnesiui. 
Laikra'ščiai išeina ir jų vėl 
pilni stendai-kioskai. Žmo
nės juos perka kaip pa- kurioje 
prastai, bet daugelis pripa- ! Britanijos - Francūzijos ir 
žįsta, kad jau buvo taip Izraelio, agresija prieš Egip- 
atpratę nuo jų, kad jie tą. Ta rezoliucija irgi pri- 
jiems atrodo “nauju daly
ku.”

Detroitas.—Detroito sri
ties UAW lokalai priėmė 
rezoliuciją, kurioje pasmer
kė tarybinę intervenciją 
Vengrijoje. Bet 600-asis lo- 
kalas pareikalavo, kad būtų 
priimta ir kita rezoliucija, 

būtų pasmerkta

Tel-Avivas. — Naujai iš
rinktas senatorius J. Ja
vits, republikonas iš New 
Yorko, dabar lankosi Izra
elyje.'1

imta, bet Izraelio vardas 
praleistas. Reutheris, mat, 
aiškino, i<ad socialdemokra
tų valdomas Izraelis nėra 
agresorius, o “gina save.”

ORAS NEW YORKE 
Vešu, giedra

/
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do, kad masonizmas
Pirmie-

? onai JAV įsikūrė

Išro
Amerikoje plinta, 
ji ma
1770 m. ir dabar jau turi 
savo 16,000 ložėse 
4,000,000 narių. Išeitų, jog 
kiekvie: 

| kratšo
■ yra

suvirs

ja sumažėjo. Gazolino jau 
galima pirkti tik nustatytą 
normą, o ne kiek reikia. 
Įvežamieji daiktai pabran
go, o išvežamuosius turi 
nupiginti, nes kelionė ap
link Afriką yra ilga ir 
brangi. Egipto invazija An
glijai iki šiol jau atsiėjo su
virs, 100 milijonų dolerių, 
neskaitant užmuštų bei su
žeistų karių. O kur dar 
visos ekonomijos dislokaci-

IMPERIALISTŲ ŽYGIS
ŠALDYS VAKARŲ EUROPĄ

ANGLIJOJE, FRANCŪZIJOJE ir kitose Vakari? 
Europos š;
kuro. - i

Didžiojoje 'Britanijoje jau ruošiamasi įvesti gazoli
no racionalizavimą: su š. m. gruodžio mėnesio 17 diena 
automobilių savininkai tegaus tik tam tikras, gazolino 
“porcijas”.

Prancūzijoje įvesta kvotų sistema aliejui, naudoja
mam kurui. Be to, automobilių savininkams yra uždrau
sta automobiliais važiuoti toliau už ribų apskrities, ku
rioje jie gyvena.

Šveicarijoje ir Švedijoje uždrausta vartoti automo
bilius pasivažinėjimui “for pleasure”.

Vakarų Vokietijoje taipgi daromi žygiai gazolinui 
racionalizuoti.

Italijoje jau pakeltos gazolinui kainos.
Amerikoje taipgi manoma, kad neužilgo bus pakel

tos gazolino kainos.
Spėjama, kad neužilgo Vakarų Europoje, dėl gazoli

no stokos, teks užsidaryti daugeliui fabrikų, o kiti fabri
kai bus priversti kelti savo produktams kainas.

Žodžiu, dėl gazolino stokos gali prasidėti Vakarų 
Europoje ekonominė krizė.

Tai, kad automobilių savininkams uždrausta nau
doti automobilius “smagiam pasivažinėjimui”, nesudaro 
bėdos. Bėda žmonėms bus ta, kad daugelis jų, negauda
mi gazolino kurui, turės gerokai šią žiemą pašalti.

Anglies taipgi Vakarų Europos šalys stokuoja; iš 
Amerikos anglies gauti nėra taip lengva; stokuoja laivų 
angliai gabenti.

Na, ir kas dėl viso to kaltas? Kodėl gazolino stoka? 
Kodėl žmonės turės žiemą šalti? Kodėl fabrikai turės su
stoti dirbę? Kodėl atsiras daug bedarbių?

Atsakymas yra toks: dėl viso to kalti yra imperia- 
listi’ivai agresoriai — visų pi ėmiausi a Anglijos, Prancū
zijos ir Izraelio agresoriai.

Kai jie, susitarę, užpuolė Egiptą, savo bombomis nu
skandino Suezo kanale nemaža laivų; Suezo kanalas už
verstas laivais, per jį laivai negali plaukioti. Ims daug 
laiko, gal kokius tris ar daugiau mėnesius, kol Suezo ka
nalas bus išvalytas. Ir tai, jis bus išvalytas tik tuomet, 
jei Egipte bus ramybė, jei iš ten pasitrauks agresorių 
armijos. Tik tuomet Suezo kanalu galės laivai laisvai 
plaukioti, kaip plaukiojo prieš agresorių įsiveržimą į 
Egipto žemę!
. Dabar laivai su arabišku aliejumi tegali plaukioti tik 
aplink Afriką, o tam ima daug laiko. Pagaliau Vakarų 
Europos šalys neturi užtenkamai ir aliejui gabenti laivų!

Reikia atsiminti, kad rynos, kuriomis aliejus iš Ira
ko plaukė pro Siriją ir Lebanoną į Viduržemio jūros pa
kraštį, tapo nukirstos. Jas nukirto įniršę sirijiečiai po 
to, kai agresoriai užpuolė ant Egipto.

Dar viena didelė ryna, kuria aliejus eina iš Saudi 
Arabijos, į Sidono miestą, Lebanone, yra neperkirsta, 
bet klausimas, ar ir jos neperkirs įtūžę ant britų ir 
francūzų arabai. Jei taip bus, tuomet dar blogiau bus.

Kaip matome, dėl imperialistų agresijos turi nuken
tėti milijonai nekaltų žmonių!

Štai kodėl pasaulis reikalauja ir turi dar griežčiau 
reikalauti, kad agresorių armijos iš Egipto žemės priva- 

Jo kuo greičiausiai nešdintis laukan, kad juo greičiau bū
tų atsteigtas normalus kelias per Suezo kanalą!

William Z, Fosteris apie 
nuotykius VengrijojeBalfo šęfas kun. Končius 

tik ką grižo iš “kelionės,” 
kurioje užtruko net pusan
trų metų! 
vęs, anot 
Rym.” Iš

ir glaudūs bendradarbiavi
mo santykiai bus išdirbti

Mes jau rašėme apie1 
straipsnį, su kuriuo nese-Sąįmsi apvažia- 

rusų, “Krym i 
^baladojęs ne tik 

visoje Europoje, .bet Azijo- 
koje, kur lietuvių 
nėra. Tokios tu-

niai Daily Workery išstojo su Liaudies demokratijo- 
Wm. Z. Fosteris, Jungtinių :
Valstijų Komunistų parti- nominius sunkumus, atsta-
• . _ _ _ ? - * ? . * I —   J I M-V I 1 I 1 H

mis, kurie sušvelnins eko-
nas dvyliktas šio 
suaugęs gyventojas

rbasonas. Pradedant
Jurgiu Washington!! ir bai
giant Harry Trumann, ma
sonais yra buvę net 13 Ame
rikos prezidentų.

Daugumą masonų sudaro jos problema? Artinasi 
žydai ir protestantai. Ma- Edenui politinės sutemos! 
šonų tarpe yra gana daug 

eštantų dvasininkų.
Tik katalikams ginama ma-
ir prot

alyse jau pasireiškia stoka gazolino, stoka šonuose ^dalyvauti, nes 1738

Anglų ir francūzų spau
da skelbią, kad vengrų su
kilimą sukurstė ir išplėtė 
Amerikos turčiu finansuo
jama t. v., “Free Europe” 
radijo stotis, esanti vakari
nėje Vokietijoj. Buvę Ven
grijos sostinėje, Budapešte, 
minėtų 1 
dentai teigia, kad iš 
stoties buvusi transliuoja
ma ugninė agitacija ir pro
paganda, raginanti vengrus 

ateistali, jie pripažįsta die- sukilti ir laikytis! Tie ka
ro kurstytojai žadėję ven
grams užsienio paramą ir 
ginklus. Dabar patys ven
grai, kurie tos propagandos 
paklausę nuniokojo savo 
šalį, apgriovė industriją ir 
nuvargino jos ekonomiją,— 
graužia sau pirštus iš nusi
vylimo !

Pasėkoje to žioplo sukili
mo ir destrukcijos, kraštas 
nubiednės, bus vargo, ne
darbo, ligų, badavimo ir 
sielvartų. Vengrijoj pralie
tas kraujas tai juk ne dipu
kų, kurie kasdien išsižioję 
per “Free Europe” radiją 
rėkia, todėl jie su jų pačių

i m. popiežius Klemensas XII 
1 paskelbė, jog katalikai, ku
rie dalyvaus masonų ložėse, 
bus e 
yra, iš 
Šių diį 
chija

be jo 
Amerikos

kskomunikuoti, tai 
skirti, iš bažnvčios. 
mų katalikų hierar- 

djar vis laikosi šios su- 
įsios dogmos, nors ir

kio pagrindo. .Juk
masonai nėra

> .1 ~ —----------i

p visatos kūrėja; jie I 
ia savo “brolišku-

vą, ka:
pabrėš
mą,” ąitas kitam solidaru
mą, sa 
Šelpim.

vo žmonių parėmimą, 
i, globą ir protekciją, 
deli labdaros prote- 
ai, etc.
katalikų hierarchija 

yra visa tam priešinga?

guotoj

u. Tarp šio skaičiaus

Tik ką praėjusiuose rin
kimuose buvo įsiregistravę 
apie 65,000,000 piliečiu. Tai 
netoli pusė visu krašto gy
ventoj
įsiregistravusių negrų bu
vo t i 
15,000 
mažas 
sudari apie 10% mūsų gy
vento 
tekti 
tojų, 
balsavimo teisės labai su
varžytos visokiais 
tax,”

< apie 1,250.000. Iš 
,000 negrų, tai labai 
skaičius! Negrai juk

jos pirmininkas, dėl įvykių I 
Vengrijoje. Žemiau talpi
name jo straipsnį, nes ma
nome, kad jame yra daug 
tiesos pasakyta—tiesos, ku-

je ir Afri 
veik visai 
ro kelionėj daug lėšuoja, o 
visa tai padengiama iš Ral
fo pinigųj surinktų “varg
dienių” k vardu! Vokietijoj I rią turėtų kiekvienas žino
jau likę Vos keletas senių, gus žinoti.—Red. 
tad sugalvota naujas šūkis 
pinigams iš lengvatikių vi
lioti: šelpimas Sibire ir pa
čioj Lietuvoj gyvenančių 
lietuvių! Kun. Končius skel
bia, būk Lietuvos žmonės 
neturį “duonos kąsnio į 
burną įd$ti,” prašo juos 
šelpti.

Iš lietuves dabar ateina----- ------------------------- , ----------  
kraštų korespon- gana daug laiškų ir nei vie

tos name niekas nesiskundžia, 
kad duonbs neturėtų! Tie
sa, ten kol kas stoka drabu
žių, drabužiams. medžiagų, 
avalynės, odos, riešinių laik
rodėlių, gerų peilių ir kitų 
galanterijos reikmenų. Sto
ka kaikurių vaistų, k. t. an
tibiotikų, etc. Bet duonos, 
tai jau jie turi pakankamai. 
Tad kam, rodos, reikėtų 
kunigui, |r dar kanaunin
kui, taip negražiai meluoti! 
Gėda! Geriau tegu kun. 
Končius yisuomenei paskel
bia, kiek iš jo surinktų pi
nigų išeina administracijai, 
kelionėms ir turistiniam 
pasivažinėjimam, o kiek 
lieka “šelpimui,” tai bus 
daug įdomiau. Bado Lietu
voje nėra!

Cleveland, Ohioų, taigi jiems turėtų
apie 6,500,000 balsUO- Žinutės iš mūsų miesto

C.Ų.M. Klubo susirinkimas ĮBet pietuose negrų

varžtais.

“poli
segregacija ir kitais

Pasirodo, kad kandidato 
populiarumas ar nepopulia
rumai reiškia daugiau, nei 
partijos platforma. Tik ką 
pasibaigusiuose mūsų kraš
to rinkimuose Eisenhowe- 
ris laimėjo ne ant republi- 
koniš,\ojo dramblio joda
mas, bet jį ant savo pečių 
nešdamas. Jo partija rin
kimuose į senatą ir atstovų 
butą gavo mažiau balsų, ne
gu jifai.

patį galima pasakyti 
ie Stevensoną, tik išir ap 

kito galo: jo partija laimė
jo daugiau, negu jisai. Ki-

SMURTIŠKAS UŽPUOLIMAS
SAVAITRAŠČIO “National Guardian” korespon

dentė Tabitha Petran iš Egipto sostinės, Kairo, praneša, 
kad ji turėjo pasikalbėjimus su egiptiečiais, atbėgusiais 
iš miesto Port Said, kurį anglai ir francūzai okupavo.

Iš viso Port Said miesto į Kairą atbėgo apie 60,000 
žmonių. Jie pabėgo nuo baisaus francūzų ir anglų tero
ro. Daugelį pabėgėlių francūzai ir britai užmušė kelyje.

Pabėgėliai pasakoja, kaip buvo užimtas Port Said. 
Sako, lapkričio 5 d. francūzai ir britai, gyveną Port Sai- 
de, važinėjo po miesto gatves ir skelbė per garsiakalbius, 
būk sekamą rytą miestan įžygiuos sovietiniai tankai.

Ant rytojaus ir pasirodė tankai su egiptiškomis ir 
sovietinėmis vėliavomis, žmonės juos pasitiko draugiš- 

' kai, entuziastiškai.
Staiga tie “sovietiniai” tankistai pradėjo į žmones 

šaudyti! Tankai puolė ant žmonių, trėškė juos po savi
mi, kaip kokius nieko nevertus šliužus! Prąsidėjo žmo
nių skerdynės. Pasirodo, kad tai būta francūzų ir anglų 
tankų! Jie, sovietines vėliavas metę į šalį, skerdė egip
tiečius. O jiems padėjo francūzai ir anglai, kurie mieste>

Tokias apgavystes naudojo “kultūrinės tautos” ! To
linas šelmystes papildė Anglijos konservatorių ir Pran
cūzijos socialistų prisiųsti kareiviai! >

Tokią civilizaciją ir kultūrą britų ir francūzų. agre
soriai nunešė į Egipto žemę!

taip sakant': jo asilėnas, jį 
išmetė iš balno I

Elektorių kolegijoj šie
met atstovauja, Demokratų 
partijai tik septynios vals
tybės 
labja

ir tai tamsiausios, 
ašiai atsilikę pietų 

valstybės!

Anglijos premjeras An
thony Eden šiuo , metu yra 
nepopuliariškiausias žmogus 
savo tėvynėje, nežiūrint to, 
kad jį remia pariamento 
reakciniai ‘ toriai — dvari
ninkai ir bankininkai. Jei- 

abaų būtų • paskelbta 
mai, neabejotinai būtų 
kta darbiečių partija.
Idamas Egiptą Edenas 
norįs “apsaugoti lais-

rinki 
išrin

Pu
sakė
vai navigacijai” Suezo ka-
nalą. 
mo, 
laisv 
dien 
laivą 
f ran 
ten 
vų,

Skaitytojas

Philadelphia, Pa
vlanifl susirūpinęčia per

Besiartiiiant rinkimams taip 
čia buvo kalbama, 

kurie kandidatai
— Skaitytas laiškas nuo Lie-j laimės. Kaįip kam, žinoma, bu- 
tuvių Bendrovės Namo su rei- v0 karštą, grėsė netekimas

įvyko lapkričio 15 dieną. Na-: jau daug 
rių atsilankė sk a iltį i ilgas būre-1 spėliojama, 
lis. Skaitytas laiškas nuo Lie-! laimės Ka 
tuvių Bendrovės Namo su rei-)v0 karštą, 
kalavimu prisiųsti delegatų ir lengvo, pelningo darbelio.

Tragiškoji padėtis Ven
grijoje gali būti gvildena
ma trijomis bendromis fa
zėmis.

Pirmoji fazė buvo Stali- 
no-Rakošio režimo, kuris 
tęsėsi nuo Liaudies Demo
kratijos įsteigimo Vengri
joje po II pasaulinio karo 
iki priversto Rakošio atsi
statydinimo šiais metais. 
Tai buvo dešimtmetis aš
trių nedateklių ir neteisėtu
mų prieš Vengrijos žmo
nes.

Kuomet Vengrija 1947-ais 
metais atsirado, kartu su 
kitomis socialistinėmis ša
limis, prieš didėjantį ato
minio karo pavojų, kurį kė
lė agresingasis Amerikos 
imperializmas, ji rado rei
kalo dėti kraštutines pa
stangas, kad išvystyti gy
nybines karines jėgas. Tai 
uždėjo sunkią naštą ant na
cionalinės ekonomijos ir‘su
darė žemas gyvenimo: ir 
darbo sąlygas masėms. 
Sunkią ekonominę padėtį 
dar labiau pablogino Rako
šio režimo suklydimai ir ti
ronija.

Padėtį dar labiau paaštri
no charakteringi Stalino 
paskutinių metų ekscesai ir 
brutalumai, jo asmenybės 
kultas ir didrusiškas šovi
nizmas. Pasėkoje to Ven
grijos tautinė nepriklauso-

tys aprėžtas civilines lais
ves ir atsteigs jų tautinę 
nepriklausomybę.

Visi šie žingsniai pasida
rė dvigubai reikalingi, kuo
met tapo sulakytas Ameri
kos imperializmo vajus už 
karą ir pasaulio dominavi
mą, ir kuomet to pasėkoje 
sušvelnėjo pasaulinė padė
tis po Ženevos “viršūnių” 
konferencijos 1955 metų 
liepos mėnesį. Nors padė
tis dar nepateisino vienpu-, 
siško visuotinio nusiginkla-1 
vimo socialistiniuose kraš-' 
tuose, vis vien padėjo pa
matą žymiai ekonominio 
spaudimo ir politinės disci
plinos sušvelninimui. Tuo 
tarpu Stalinas mirė dar 
1953 metų kovo mėnesį.

SU JUGOSLAVIJA
Įžvalga to, kokie santy

kiai bus įsteigti tarp TSRS 
ir Liaudies demokratijų, 
buvo duota dar 1955 me
tų liepos mėnesį, kuomet 
Chruščiovas ir Bulganinas 
apsilankė Belgrade, pripa
žino rimtas klaidas, kurios 
buvo padarytos link Jugo- z 
slavijos Stalino režimo, ifr* 
atsteigė bendradarbiavimo 
santykius su ta šalimi. Tai 
buvo praktinė išraiška le- 
ninistinio principo, kad 
kraštai negali- rasti sau ke
lio link socializmo pagal 
kietus iš anksto numatytus 
planus, bet kiekvienas savo 
keliu, pagal savo tautines 
sąlygas ir tradicijas. Jugo
slavijos reikalo teisingas 
traktavimas buvo Tarybų 
Sąjungos socialistinės di
plomatijos triumfas ir visa
me socialistiniame pasauc?

paramos. Ta proga nutarta 
pasveikinti su $10.

Iki šio žioplo puoli- 
Sūezo kanąlas buvo 

as navigacijai; juo kas- 
praplaukdavo po • 40 

O dabar, britai ir 
eūzai savo bombomis 
)as.kandino apie 50 ląi- 
sanalą užkimšo kokiai 

pusėj metų! Tai tau ir 
va navigacija.” Angli
an gyvenimas pabran-

“lais
joj J

tainos iškilo, produkcLgo

ir lietuviai turi daliDabar 
gyibę rūpesčio. Liet. Republiko-

Nuitarta praleisti žaislų die- nų Susivienijimas

mybė tapo_ beveik sunaikin-1 lyje jaustaSi kad potencia-T 
ta; civilinės laisvės ^P° i Kai-pavojinga padėtis tapo 
beveik atimtos ir žmonės j VAnchnVtwL; 'icvwctvta

(Klubas) 
kuri turėjo įvykti gruo-! persikėlė (i naują puikų namą, | 

už tai, kad tarpu-:tai kiti rūpinasi kaip čia susi- 
privažiuoti į naują 

Aš manau, kad labai 
30 North 4th St. vi- 

o vaka- 
>enktos vai. visuomet 

svečius sutinka ir viską apro- 
dineja —j kurie žingeidauja.

Labai rūpinaisi keletas senes
nių laisviečįų, kaip čia Laisvės 
vajų paspartinti. Tai gera rū-. 
pestis, reikia ir pagalbom. O 
daugiausia susirūpino keletas 
scenos veikalų mylėtojų, kaip 
čia padaių’ti, kad Philadelphia 
jos lietuviams suteikti progą, 
pamatyti puikią lietuvišką ko
mediją Bet čia jau nebeliko ta-< 
lentingų vaidintojų ir vietiniai 

seniki nebelošia teatrų.
Kks daryli? Įsitėmijo newyor-' 

puikiai, pasekmingai- 
vaidinant' us 
kų”. Na ir užmanė juos parsi- 
kviest

na, 
džio 6-ą, 
šventyje nekurios šeimininkės (rasti, kaip 
labai užimtos savo reikalais. (namą. .

Sekanti žaislų diena įvyks lengva. 25: 
po Naujų Metų pirmą ketvir-' siems žinųma gatvė, 
tadienį. 
iėmykite.

Sekantis mūsų klubo 
rinkimas įvyks gruodžio 
dieną. Daugės, ateidamos 
neškite dovanėlių taip, 
ir kitais metais, 
kaip už 50 centų vertės, 
daugiau kiek jūs norite, 
jūsų dalykas.

Pranerta, kad O. Masilio- 
nienė sunkiai serga, tokiu bū
du paliko sekančiam susirinki
mui išrinkti komisiją, kad ją 
aplankytų, gal bus daugiau 
susveikusi.

Lapkričio 18 d. atlankėm 
M. Geibienę. Radom sėdinčią 
ant lovos, akys pilnos ašarų, 
žodžio negali pasakyti, tik 
papurto galvą. Ranka dar te-

I bėra į cementą įdėta, vaikš- 
čioK’i negali. Vincas taipgi li
gos suimtas vaikščioja kaip 
nesavo kojomis.

čia ’deni žmones reikalavo 
Geibių adriso. Jis yra: 3221 
Archmere Ave., Cleveland 9, 
Ohio.

J. Paltoh dar vis ligoninėje. 
Prie to viso prisidėjo dar vie
nas didelis smūgis: 
Juozo moteris mirė 
21-ą dieną. Visi tie 
atsiliepė ant ligonio

Gilios užuojautos 
susveikimd linkime draugams!

Mirė Butirius, Darbininkų 
Pa šnipinės D—jos narys. Lap
kričio 20-ą dieną įvyko laido
tuves.

Mirė Sadauskienės - Buivy
dienės sūnus 42-ų metų, Lai-  
dotuvės įvyko lapkričio 23 d.l ninkai č 
Neteko mali dalyvauti. , ..

Cleveland*) spaudos darbi-

Mylėtojai žaislų įsi- rais nuo

susi- 
20-ą 
atši
lk ai p

nemažiau , 
o

tai

s Giliaus

blogumai 
sveikatos, 
ir greito

jau

kiečius
komediją “Lap-

ant 1 dienos gruo*i?
džio, subatvakarį, į Rv.au Klu-, 
bo svetainę, 1150 N. 4th Št

Lošėjai 
tyti iš ki 
kur jie I 
džiaugias 
ti. Bet va, didžioji bėda, kaip' 
čia paskhisti tą svarbią žinią, 
kad sužii otą kuo daugiausia tu 
senesniu I
sunku susieiti? Kur juos suras
ti?

Mano 
nai !kiekv 
to jas turi 
telių prih 
ną gruod 
Tai

tikrai bus. Kaip may 
tų miestų pranešimų,, 
jšė, pasekmėmis visi* 
. Ir čia taip turės bū-.'

dailės mėgėjų, kuriuos:

sumanymas, kad būti- 
ienas Laisvės skaity< 

i bent porą savo prie* 
kalbinti atvykti 1 die< 
žio j 1150 N. 4 th St.< 

bus naudinga rengėjams 
ir svečiams. »

Dėdč R.:

ar vis streikuoją, to
kiu būdų sunku ką žinoti.- ,

j konstruktyviai išvystyta.
Po Jugoslavijos incidento 

stebėtojams užsienyje, ko
munistams ir kitiems, pasi
darė aišku, kad santykiai 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Liaudies demokratijų būti
nai ir greitai turės nusista
tyti maždaug pagal santy
kius su Jugoslavija. Ben
drai buvo priimta, kad taip 
bus. Sunku buvo įsivaiz
duoti, kad kitos Liaudies 
demokratijos pasilikę seno
je padėtyje, kurioje daug 
ko, o gal daugiausia, iš gi
liai neapkęstos Stalino biu
rokratinės sistemos liko ga
lioje.

Atrodė, kad tuojau po su- 
susitarimo su Titu, Tarybų 
Sąjunga ir Liaudies demo
kratijos, pavieniui arba ko
lektyviai, galėjo imtis kur
so, kuris panaikintų Stali

nio, asmenybės kulto lieka- J nas ir įsteigtų lygybės san- 
Tarvbu 1 tykius, kurie labiau tinka

įvykusiu 1956 ?ar)j^^.US

padėti po piktu slaptosios 
policijos dominavimu; jie 
buvo pastatyti prieš berei
kalingai aštrius ekonomi
nius sunkumus ir kelios po
litinės partijos, kurios ori
ginaliai kartu su komunis
tais sudarė liaudies valdžią, 
tapo arba nugalintos arba 
visai likviduotos.

Šie aštrūs ir neteisingi 
būdai,” svetimi socializmo ( 
principams, negalėjo būti 
pateisinami būtinumo dis
ciplinuoti ir ginkluoti liau- į 
dį prieš Wall Streeto karo 
pavojų. Visas šitas didžiu
lis socialistinės politikos iš
kraipymas, kuriame Rako- 
šis buvo klusnus Stalino 
agentams, sėjo tą audrą, 
kuri paskui sprogo Vengri
joje visu pilnu įžulumu.

ANTROJI FAZE
Galima sakyti, kad an- j 

troji Vengrijos padėties fa-, 
zė prasidėjo su 20-u ’ 
Sąjungos Komunistų Parti
jos kongresu, ; 
metų vasario mėnesį, kuo
met sekretorius Chruščio
vas padajrė savo gerai žino
mą Stalino asmenybės kul
to numaskavimą. Tarp kit
ko tuo laiku pripažinta, Y.J 
kad politinės neteisybės bu-) įimas . ., .. . ,
vo atliktos prieš kaimyni-1 zuigsmų^ del vidujinių kliu- 
nes Liaudies demokratijas cnh kurių sutikta partijo- 
ir kad bereikalingi ekono- nugano bandymus 
miniai sunkumai tapo už
mesti ant jų Stalino po 
priedanga bendros i 
tinio pasaulio apgynos prieš 
gresiantį baisų atominį pa
saulini karą. Aaišku, suva
žiavimo dvasia rodė, kad 
nugalint Stalino kulto 
griaunantį veiksmą, nauji

socialistiniams kraštams, 
;, kurie paremti 

bendrais socialistiniais sie
kimais. Bet aišku, kad sti
prių žingsnių nesiimta. Ant 
kiek už tą delsimą atsakin
gos politinės klaidos ir So
vietinės vadovybės negalė- 

imtis reikalingų

įsteigti labiau broliškus in-; 
ternacionalistinius santy- 

socialis" I mes turime mažai in
formacijos.

(Bus daugiau)

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms i Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

2 pusk—Laisvė (Liberty)-Ketvir., Lapkričio (Nov.) 29, 1956



v. MYKOLAITIS-PUTINAS-----------------------------

SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

Komp. V. Baumilas
. 1 . <

Kolektyvo egzahiinas
(Tąsa)

Ne vien liga, bet ir kitos aplinkybės 
apkartino ponui Skrodskiui tėviškus 
jausmus. Tas atsitikimas pagirio smuk
lėje ! Tas negirdėtas chlopų-plėšikų aki
plėšiškumas! Sukišti į rekrutų kaladę 
žandarą, policininką, vaitą ir tijūną! Ir 
sako, kad tai gaujai vadovavęs jo paties, 
pono Skrodskio, pabėgęs baudžiauninkas 
Juozas Pranaitis!

.Šį atsitikimą ponas Skrodskis svarstė 
su jurikonsultu. Jurkevičium, ir abiejų 
nuomonės sutapo. Krašto valdyme ne
jaučiam stiprios rankos. Vilniaus gene- 
ral-gubernatorius Nazimovas — žmogus 
senas ir nuolaidus, Kauno gubernato
rius Chominskis, lietuviškos kilmės len
kas, ne tik palaiko artimus ryšius su 
fieištikimais ciesoriui dvarininkais, bet, 
dar blogiau, yra baudžiavos panaikinimo 
šalininkas. Juk jis projektavo skirti bau
džiauninkams žemės, leisti jiems išsi
pirkti ne tik sodybas, bet ir dirbamus 
laukus. Argi gali tokie gubernatoriai 
imtis visų tų griežtų priemonių prieš 

, visokius kurstytojus ir išsiš o k ė 1 i u s ?
Rykštėmis chamų-mužikų nesuvaldysi, 
prie rykščiti jie pripratę. Reikia kulkų 
ir kartuvių!

—Arba štai dar policija!—kalbėjo įsi- 
• karščiavęs ir pasipiktinęs ponas Skrods
kis juriskonsultui. — Kas čia per polici
ja! Tai daugiausia vietos kilmės žmo
nės katalikų tikėjimo. Prašau klaidingai 
manęs nesuprasti, pone Jurkevičiau. Aš 

‘Vpats esu geras lenkas, Lietuvos bajoras 
M’ katalikas. Bet aš esu ir žemės savi
ninkas, imperijos pilietis. Aš turiu būti 
lojalus imperijai. Ciesorius gina mūsų 
reikalus, o mes esame jo ramsčiai. Ir 
ciesoriui ir mums, dvarininkams, reika
linga stipri valdžia, stiprus administra
cijos aparatas, šiuo metu Lietuvoje ir 
Lenkijoje geri ištikimi valdžios tarnau
tojai tegali būti pravoslavų tikėjimo 
žmonės. Patvaldystė ir pravoslavija ne
atskiriami dalykai.

Ponas Jurkevičius mandagiai tylėjo, 
nedrįsdamas prieštarauti savo globėjui, 
nors ir nepritarė jo per dideliam lojalu- 

^mui Rusijos imperijai ir ciesoriaus vy
riausybei.

O Ponas Skrodskis, įsismaginęs, sam
protavo toliau:

—Pagalvok, pone Jurkevičiau, ar gali 
geras katalikas mūsų sąlygomis būti iš
tikimas žandaras arba policininkas — 
ciesoriaus imperijos gynėjas? Aišku, 
negali. Dėl to aš ir patariau general
gubernatoriui Nazimovui, kad jis at
kreiptų dėmesį į policijos sudėtį šiame 
krašte. Jei kils maištas, prasidės su
kilimas, kaip skelbia visokį karštagal
viai neva “patriotai,n tamsta pamatysi, 
pone Jurkevičiau, kad policija neatliks 
savo pareigos ir daugelis iš jų, jei ne 
dauguma, pereis į sukilėlių eiles. Žan
darmerija tvarkoje, bet policija—ne!

Ne tik šitie viešojo gyvenimo ir poli
tikos reiškiniai gadino ponui Skrodskiui 

v nuotaiką, bet ir artimieji, šeimyniniai 
4 jo rūmų santykai, nesiklosto taip, kaip 
' jis to buvo norėjęs. Samdiniai sauva

liauja toliau, ne tik vežėjas Pranciškus, 
bet ir Agota paskutinėmis dienomis pa
sidarė įžūli ir nebesukalbama. Naujoji 
kambarinė Katrė Kedulytė, jau kelios 
dienos kaip dirba rūmuose, bet ponas 
Skrodskis kol kas jos dar neperprato ir 
neprisijaukino. Keleto dienų tam gal ir 
nepakanka, tačiau yra ir kitokių prie
žasčių. Svarbiausia — tai Agota. Šita 
storoji akiplėša taip paėmė naująją kam
barinę į savo globą, kad stačiai jos iš 
akių nepaleidžia. Apgyvendino ją. šalia 
savęs, darbus jai uždavinėja pati, o į po
no Skrodskio kabinetą vienos ir visai 
neleidžia. Arba pati ją seka, arba Mo
tiejų ’kartu siunčia. O šitam grevai, 
matyt, ir patinka tiypinėti paskui gra
žią mergaitę. Ir aprengė ją ne taip, 
kaip ponbs Skrodskis buvo norėjęs. Iš- 

jtraukė jai kažkokį storą kvolduotą sijo- 
v nų, ligi kaklo užsagstytus marškinius, 
^•apdribusią liemenę, netinkamos spalvos 
, skarą — su tokiais drabužiais žuvo visas 

mergaites grakštumas ir patrauklumas.
Prie viso to prisidėjo ir pono Skrods

kio nesveikata. Nebūtų jam taip nuo
bodu sirgti, jei jį slaugytų graži mergai
tė, o ne nusibodusi, įkyrėjusi Agota.

'Tokių liūdnų minčių persekiojamas, 
sutiko ponas Skrodskis lauktąją dieną. 
Tą dieną jis. pąsijuto žymiai geriau. 
Naktį ramiai mi^^^ — 
išaušo giedras, 
atsikėlė ir apsii 
galbos, papusryčiavo, apžiūrėjo kamba
rius, liepė sutva ’ 
liko patenkintas

Pana Jadvyga 
tiktai vakare, a 
Skrodskis jau r 
laukti. Pavakar 
vičium raiti išjojd keliu link Kėdainių 
jos pasitikti. Netoli nujojo, nes ponas 
Skrodskis po lig 
re jo grįžti. Ni
priekin kelią, b 
vežimo.

Vis dėlto pi 
temstant. Su ašaromis akyse ponas 
Skrodskis sveikindamasis bučiavo duk-

egojo, pasilsėjo. Rytas 
šiltas. Ponas Skrodskis 
engė be Motiejaus pa-

•kyti kabinetą ir viskuo

tegalėjo parvažiuoti 
oie saulėleidį, bet ponas 
uo pietų pradėjo jos 
e, abudu su ponu Jurke-

os pasijuto silpnas ir tu- 
id kalnelio jis žiūrėjo 
>et jame nesimatė jokio

rvažiavo patį vakarą,

—Mylima maho Jadze, — kalbėjo jis, 
vos spėjęs pasisveikinti,—kaip aš bijo
jau, kad kely peužkluptų tavęs naktis,! 
Dabar tokie nėr

—O kas blog| galėtų 
naktį, tėveli?—1 
Aš ne iš bailių ji

<

—Ah, tu neži
žmonės. Reikia

—Bijoti kaim 
ga.—Tai puikiausi žmonės!

—Ak, tu neži
Rytoj aš tau v 
ačiū dievui, k a 
sveiką.

—Be to, aš n 
lionės draugas, 
Mykolas Pianki

Tik dabar po

amūs laikai!
man atsitikti 

klausė duktė.—inksmai
u.v

nai, kas
bijoti kiekvieno chlopo.

iečių?!—nustebo Jadvy-

pas mus per

ini, — kartojo tėvas. — 
iska papasakosiu. Na, 
d matau tave gyvą ir

e viena. Štai mano ke- 
o tavo svečias, tėveli:

nas Skrodskis pastebėjo
jauna vyriškį, kukliai stovėjusį prie ka
rietos, matyt, nenorėjusį kliudyti duk
teriai pasisveik

Ponas Skrode 
mininkas, ntidž: 
dėkojo už savo 
je sunkioje keli

Tų vakarų pašnekesys ėjo 
džiai, nębuvo paliesta jokia įdomesnė te
ma. Duktė ir 
nuvargę, o -tėvą 
ti, kokiu klausi 
ti. Pirmo banalaus pokalbio metu apie 
kelionę ir sveikata jis akyliai stebėjo 
dukterį. Apskri 
tus ii maža pa 
jau subrendusi 
Aukšta, tiesi, 
taus veido i 
akimis, balta ii 
perlai šviečia 
jai nusišypso j 
biustas, be pi]' 
kos! Ponas S 
gėdina save, ; 
kukliai stebi ii 
dukterį.

Bet pamažu 
ir kažkų naujo, 
surimtėjusi. C 
gio pasėka? 
višku nujautim 
šioje kažkas pasikeitė, 
veidu susimus! 
nuo karto suti 
jų atsirandanti 
blausia, tas ke 
kartkartėmis n

Kas atsitiko

inti su tėvu.
kis, kaip mandagus šei- 
ugo svečio atsilankymu, 
dukters globojimą tokio- 
onėje iv prašė į vidų.

nesklan-

svečias buvo po kelipnės 
s dar nesuskubo susivok
iau ir kokiu tonu prabil-

itai, per tuos dvejus me- 
įsikeitė, nes ir išvažiavo 

moteris.
liekna,

Graži pana! 
pailgo, skais- 

aodbrūvė, spindinčiomis 
dantimis^ kurie kaip 
pro raudonas lūpas,

us. Puikus kaklas ir 
•iekaišto pečiai ir ran- 
krodskis minty net su- 
susigriebęs, kad taip ne- 
:1 analizuoja savo gimtųjų

jis ima pastebėti duktery 
. Tuojau matyti, kad ji 

1 gal tai kelionės nuovar- 
Ne. Ponaą Skrodskis tė
ti įspėja, kad Jadzės dva- 

Tas nųslenkąs 
ymo šešėlis, tie kartas 
aukiami antakiai ir tarp 
stačia raukšlelė, o svar- 

istas žvilgsnis, kuriuo ji 
uvėria tėvą!

? Ji prasitarė buvus su
stojusi valandėlę pas Survilą. Nejaugi 

pomanas ko nereikalingo 
'• gal vežėjas Pranciškus? 
mėgdavo' su tarnais pa- 
s tas jos palydovas My- 

Ar ne jis čia kaltas? 
įmylėjusi? Tai būtų dar 
seniai laikas tekėti. Bet 
jo turtas? Ponas Skrods-

tas senas- chlo 
pripliaušė ? O 
Jadzė visados 
plepėti. O ka 
kolas Pianka? 
Gal Jadzė jį įs 
nieko. Jadzei 
kas jis? Koks 
kis mato jį pirĮmų kartų, bet kažkas sve
tima dvelktelė 
varde jo skam 

Po vakarier
kambarius. Pinas Skrodskis, atgulęs, il
gai negalėjo u
no taurė apramino' prieštaringų jausmų 
ir minčių sūkurį ir dvarininkas užmigo 
kietu miegu.

b nuo to vyruko. Ir pa- 
ba įtartinai, nebajoriška... 
ėd visi išsiskirstė į1 savo

žmigti. Pagaliau vengri

(Bus daugiau)
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me; šokant ispaniškus šokius ankstesnių spektaklių kaip 
minia raginančiai šūkauja (is- rimtas vokalistas, šiame pa- 
panų kalba!), trypia kojomis, statyme pasiekė kai kurių lai- 
Šis natūralistinis reiškinys ne 
tik pažeidžia operinę etiką, 
bet ir bendrai iškrenta iš viso 
spektaklio.

Pasitaiko scenų, kuriose 
per daug triukšmo (II veiks
mo pradžia) ir kritimų (pvz., 
Karmen kelis kartus parbloš- 
kiama žemėn). Gana natūra
listinės don Chose 
muštynės.

Reikia manyti, 
šių trūkumų yra 
pobūdžio. Bet jie
būti iš spektaklio pašalinti.

žymią pažangą padarė ir 
teatro solistai -jauni daininim 
kai, prieš 2—3 metus baigę 
konservatoriją ir

ir Cunigos

mėjimų ir vaidybiniu požiū
riu. Nors diapazono atžvilgiu 
plati Eskamiljo vokalinė par
tija ne visai tinka V. Blažio 
lyriniam baritonui, tačiau vi
sumoje jo sukurtas vaidmuo 
yra priimtinas.

H. Kontrimavičius, 
matytas kukliuose 
niuose vaidmenyse,
partiją vaidybiniu požiūriu at
liko nepriekaištingai. Kalbant 
apie vokalą tenka pripažinti, 
kad solistas vis dar nesugeba 
pakelti reikiamo intonacijos 
švarumo.

Kontrabandininkai Dan- 
kairo, Remendado, Fraskita

iki šiol 
epizodi- 
Cunigos

kad dalis 
atsitiktinio 
visi turėtų

“Kar
“Bori

Kalbant apie G. Bize operos 
“Karmen” pastatymą Kauno 
muzikinio dramos teatro sce
noje, klaidinga būtų jį anali
zuoti atitrauktai nuo šio ko
lektyvo kūrybinio kelio, ir, ga
lų gale, nuo mūsų respubli
kos muzikinio gyvenimo. šį 
premjera iškelia daug minčių 
bei samprotavimų, leidžią da
ryti apibendrinančias išvadas. 

# * #
Ne paslaptis, kad

žanras pastaruoju metu per
gyvena krizę. Ne tik mūsų 
respublikęs, bet ir visos ša
lies bei pasaulio scenoje nesu
kuriama tokių nemirtingų vei
kalų, kaip “Otelio”, 
men”, “Pikų dama”, 
sas Godunovas” ir pan.
pat ir klasikinių veikalų pa
statymuose jaučiamas blašky
masis, neradimas tinkamo 
spektaklių sprendimo bei įti
kinimo veikalų idėjos perdavi
mo nūdieniam žiūrovui. Per- 
žvelgus istorinį operos vysty
mosi kelią, matyti, koks jis 
buvo nelygus krypčių, stilių 
bei žanrų požiūriu, žinome, 
ką iš operos padarė kai kurie 
Vakarų teatrai: vulgarus na
tūralizmas, ’šlykštus veikalo 
“perfrazavimas” ir pan. Taip 
pat kitas kraštutinumas, vis 
dar pasitaikąs šiame žanre, 
tai—primityviškumas, siauras 
vokalo demonstravimas, išstu- 
miant dramaturginius veikalo 
momentus. Mūsų šalyje ypa- 

kovojama už operinio 
suklestėjimą, ieškoma 
.naujiems it įdomiems 
sprendimams surasti. Ir 

respublikos teatrai, sta-

rbas susilaukė ir rezul- 
Egzaminas išlaikytas, 

en” spektaklyje Kau- 
dramos teatro

atkaklaus R Mersedes (J. Smitas, R. An- 
darbo dėka pasiekę žymių lai-i drejevas, A. Ragauskaitė, Z. 
mėjimų tiek vokaliniu, tiek Masiulevičiūtė) savarankiai

tingai 
žanro 
kelių 
operų 
mūsų
lydami operinius spektaklius, 
nesitenkina “įsigalėjusių tra
dicijų“ bei štampų medžioji
mu, o nuolatos siekia novato
riškumo. Tai kartais pavyks
ta, kartais ne. Pavyzdžiui, 
LTSR Valst. akademinis ope
ros ir baleto teatras pagrįstai 
gali didžiuotis tokiais spekta
kliais, kaip T., Chrieiūkovo 
“Audroje”, J. Juzeliūno “Ant 
marių kranto”, M. Musorgs- 
kio “Borisas Godunovas”, ku
rie pasižymi palyginant teisin
gu idėjiniu jų sprendimu bei ! 
aukštu meniniu lygiu. Tačiau 
pastarųjų metų spekliai, kaip 
“Pajacai”, “Eugenijus Onie- 
ginas”, “Zaporožietis už Du
nojaus“ rodo, kad teatras vis 
dar nepajėgia išsivaduoti iš 
kasdieniškumo, štampo bei 
nuobodumo rutinos. Tai liudi
ja ir nepateisinami svyravimai 
spektaklių meninio lygio po
žiūriu, ir nevykę režisūriniai 
jų sprendimai, ir, galų gale, 
apvilti žiūrovų veidai teatro 
vestibiulyje (pneangčje).

Štai, kupini tokių minčių, 
žiūrime ir “jaunojo operos te
atro” -—Kauno muzikinio dra
mos teatro spektaklį “Kar
men”. Šio teatro kolektyvas, 
per neilgą savo kūrybinio gy
vavimo laikotarpį, spėjo už
kariauti respublikos teatrinio 
meno mėgėjų simpatijas savo 
entuziazmu, kūrybiškumu ir 
ryžtingumu.
j TOLIMESNĮ KŪRYBINI 

| KELIĄ

riška

-—vienas iš rimtesnių laimėji
mų, tačiau parodė ir visą eilę 
spragų.’ Ne visur buvo išlaiky
tas tinkamas ritmas, sceninis 
susivaržymas trukdė išvystyti 
reikiamus spektaklių tempus, 
šlubavd ansambliai. Kaip stu- 
dijįnį darbą teatras pastatė D. 
čimarožos komišką operą 
“Slaptčs vedybos”, šiuo spek
takliu ir buvo pašalinta žymi 
dalis minėtų trūkumų. P. I.

operos I Čaikovskio opera “Jolanta” 
taip piįt buvo pastatyta kaip 
studijiiįis darbas, kad paruo
štų aktorius sudėtingiems psi
chologiniu požiūriu vaidme
nims kurti.

Į PUIKŪS REZULTATAI
šis kruopštus pasiruošiama- 

sis da 
tatų. 
“K arm
no muzikinio 
muzikinės trupės kolektyvas 
neatpažįstamai naujas, kūry
biškai išaugęs, pasiekęs aukš
tą meistriškumo lyg j.

Pirmoje eilėje norisi pakal
bėti apie spektaklio režisūrinį 
sprendimą, kuriame gausu 
“šviežjo oro” bei naujų min
čių, ajrtimai susijusių su ope
rinio meno problemomis.

Režisierius R. Senkutė ope
rą supranta ne kaip gryną 
muzikinį veikalą, o kaip sce
ninį veikalą, kuriame svar
biausias elementas yra muzi
ka. Teisinga jos pažiūra, kad 
vokalas irgi nėra “daiktas sa
vyje”,j t. y. gražus dainavimas 
dėl gražaus dainavimo, tai— 
pagrindinė operinio žanro iš
raiškos priemonė. Džiugu, 

, kad Ę. Senkutė paskelbė kovą 
prieš “chemiją muzikoje”, 
prieš muzikos ir jos sudėtinių 
dalių bei elementų pedantiš
ką nagrinėjimą, į šalį nustu
miant! sceninio vaizdo visumos 
įtikinamą sukūrimą.
NOVATORIŠKOS 
IR ĮDOMIOS

Kuį> gi pasireiškia novato- 
“Karmen“ sprendimas?

|Visų (pirma, spektaklyje vis- 
jkas pajungta teisingam ir įti
kinamam sceniniam vaizdui 
atskleisti. Masinės scenos, an
sambliai, atskiros mizansce
nos išplaukia iš veiksmo dra
maturginės linijos. Imkime, 
kad ir pirmą veiksmą. Jis vi
sas įlsuoja Sevilija, 
tyvai 
šiai Įkomponuotos į gatvės gy
venimo temperamentingą tvai
ką. šiame veiksme 
svetir 
kėjai 
statistai veikia aiškiai 
tyta1 Ii " , . 
režisieriaus sumanytą 
mą sceninį vaizdą. Ypatingai 
daug įdomių mizanscenų. Pa-. 
ti Karmen niekur dirbtinai ne- 
demonstruojama kaip spek
taklio herojus. Ji—masės da
lis, pirmajame plane pasiro
danti! tik tuomet, kai to rei
kalauja realistinis scenos vaiz
das. j Visiškai priimtina, kad 
“Segidiliją” Karmen dainuoja 

I už grotų ir kaip tik tokiame 
j sprendime. Tuo paryškinama 

„ , , .... u laisvės tema, be to, tai ati-Kaūno muzikinio dramost 4 x .. itinkai ir teisinga veiksmo eigą,teatro muzikine trupe per pa- Origįnaliai ir ne stati3kai į 
staruosius ketverius metus sa- r 
lia spektaklių, tiesioginiai ati
tinkančių teatro profilį (muzi
kinės komedijos, operetės),, 
pastatė ir septynias operas. 
Netenka abejoti, kokiu tikslu 
tai daroma: šis jaunas ir en-i 
tuziastingas kolektyvas kovo
ja dėl savarankaus operos te
atro sukūrimo Kaune. “Kar
men”, vienas sudėtingiausių, 
spektaklių operinėje literatu-' 
rpje, yra kolektyvo egzami
nas, mano nuomone, spren
džiantis tolesnį šių entuziastų 
kūrybinį kelia.

šiam egzaminui- kolektyvas, 
ruošėsi kruopščiai. “Rigolet- 
to”, “Traviata”, ■ “Eugenijus 
Onieginas” teatro scenoje -- 
tai pirmieji jėgų išbandymai, 
o šių spektaklių pasisekimas 
—kūrybinė kibirkštis, . užde
gusi visą kolektyvą naujiems 
darbams. - “Sevilijos * kirpėjas”

Rečita-
ir atskiros scenos vyku-

visiškai 
tas statiškumas; visi veį- 
individualizuoti,

inija, padėdami

net ir 
pram a- 
sukurti

vaidybiniu požiūriu.
SOLISTĖ GQNTYTE

Karmen — G. Gontytė — 
nauja Karmen. Nesuvaldomai 
trykštantis temperamentas ir 
aistra šią kalnų dukrą daro 
itin įtikinamą ir patrauklią. 
Laisvės, neribojamos meilės 
begalinis troškimas, nepripa
žinimas jokių laisvo žmogaus 
prigimtį varžančių įstatymų— 
šie bruožai verčia žiūrovą ti- tyvas, tai yra, technikinis per
keli G. Gontytės sukurtu vaid- sonalas ir spektaklyje neda- 
meniu. Tik tokia Karmen ga-įlyvaują solistai.
Ii įsimylėti iš pradžių abejin
gą don Chose ir pražūtingai 
trokšti Eskamiljo meilės.

Solistė laisvai jaučiasi sce
noje ir puikiai sujungia voka
lą su vaidyba, štai viena deta
lė. Karmen, išvesta iš fabriko 
po peštynių, tvarkosi rūbus 
bei taisosi plaukus. Tuo metu, 
pagal partitūrą, ji turi dainuo
ti skiemeniniu “la, la” vieną iš 
savo motyvų. G. Gontytė, pa
ryškindama scenoje situacijo
je būtiną Karmen drąsumą ir 
Įžūlumą, dainuoja neišsiimda- 
ma iš dantų plaukams segtu-! 
ko. Tai atrodo smulkmena, ta- J 
čiau kaip nuoširdų ir įtikina-! 
m a!

įspūdinga Karmen ir antra- čytinų 
me veiksme scenoje su don f - • 
Chose. Tačiau čia pat tenka takho 
perspėti G. Gontytę, kad tem- teisingai, 
peramentas neturėtų pereiti j j Nors šio spektakJio dekora. 
isterijų. Toje pačioje scenoje I cjjos h. kostiumai nėra dai[i. 
Karmen be reikalo pradeda !]inkgs L Kirlyt6s ypatingas 
nervintis, trypti kojonus ir net !aim6jimaSj tačiau reikia

pasireiškia antrame veiksme. 
Norisi pažymėti vokaliniu po
žiūriu gerai sudainuotą kvin
tetą : balsai skamba darniai, 
gana laisvai susidorota su 
greitakalbe, ir bendrai šis su
dėtingas ansamblis palieka 
gerą įspūdį.

Apie teatro entuziazmą 
galima spręsti dar ir iš to, kad 
chore ir masinėse scenose ak
tyviai dalyvauja visas kolek-

Chormeisteris K. Linkevi
čius chorą šiame spektaklyje 

i paruošė nepalyginamai ge- 
iriau, negu kituose spektak
liuose. Dar būtina atkreipti 
dėmesį į ketvirto veiksmo cho
rą šokio metu, kur moduliuo

sianti choro partija reikalau- 
Ija ypatingai švarios intonaci
jos.
KITI DARBUOTOJAI

Dirigentas J. Indra, atrodo, 
įdėjo didelę dalį savo kūrybi- 

piės energijos ir sugebėjimų 
į šiam spektakliui paruošti. Net 
ir “jungtinis” orkestras skam
ba žymiai geriau.

Spektaklyje pasitaiko gin- 
j vietų traktavimo at

žvilgiu, tačiau bendras spek- 
------ i ritmas traktuojamas

natūrališkai draskytis. Visa 
tai neatitinka nors ir tempera
mentingos, tačiau išdidžios 
gonės charakterio.
SOLISTAS KUKAITIS

Didelę pažangą padarė 
V. Kukaitis, atliekąs don Cho
se partiją. Ypatingai jis pa
trauklus pirmame ir antrame 
veiksme. Scena su Mikaela (1 
veiksmas), arija “Gėlę, kurią 
man dovanojai!” atliktos rei
kiamu meniniu lygiu. Scenose 
su Karmen V. Kukaitis rodo 
teisingus santykius, maloniai 
skamba jo balsas. Pradedant 
trečiuoju veiksmu, o ypač ket
virtame veiksme V. Kukaitis 
dar nesurado užgauto, bet 
kartu ir aklai mylinčio ispano 
vaidmens tinkamo sprendimo. 
Solistas turėtų giliau pergy
venti tą lūžį, kuris įvyko don 
Chose sieloje.
KITI ARTISTAI

či-

ir

žymėti įtikinamas pirmo ir 
nuotaikingas trečio veiksmo 
dekoracijas. Mažiau vykę ant
ras ir paskutinis veiksmas.

T. Obrazcova, aktyviai įsi
jungdama į ansamblį ir solis- 
tus-dainjninkus, gerai paruošė 
šokius. Jų spektaklyje nedaug 
— vos keli, tačiau jie kontras- 
tingi ir įdomūs.

Suglaudžiant šias mintis, 
reikia pripažinti, kad Kauno 
ihuzikinio dramos teatro mu
zikinė trupė yra rimta profe- 
sijonali meninė jėga, turinti 
perspektyvą toliau augti ir tu
rinti teisę į naują savo kūry
binio darbo etapą — į sava
rankaus operos teatro
duolio sukūrimą respublikoje
KAUNO VISUOMENĖ

Kaunas — stambus mūsų 
respublikos pramonės ir kul
tūros centras. Kauno miesto 

' visuomenė ypatingai myli ope-
(Tąsa 4—tame puslap.)

branr

r o vu i
Blažys (Eskamiljo) žiū- 
jau gerai pažįstamas iš

Atskirai
pažymėti beveik visas

spręstas populiarusis kvinte^ 
tas antrame veiksme, įspūdin
gas operos finalas, 
tenk
masihes scenas. Jos daugumo
je povatoi’iškos ir įdomios. 
Sceniniu atžvilgiu veiksmingi 
visi chorai, gerą įspūdį palie
ka ritmingas vėduoklių mosa
vimas scenoje su Eskamiljo 
antrame veiksme, graži scena 
kalnuose, patraukli kastanje- 
Č1U “TT_t-------
TRŪ

mįtacija “Habaneroje”.
KŪMAI IR KLAIDOS

Aplamai įdomiame ir įtai
giame spektaklyje neišvengta 

žisūrinių klaidų. Pastebi- 
mažai išnaudojama ope- 
muzikinė dramaturgija, 

veiksmui 
panaudojami 

ralistiniai elementai.

ir re
mai
ros
veikąlo ištisiniam
vyst;zti . dažnai
natų:

Nęleistinas partitūros “pa
pildymas” ketvirtame veiks-

rm ra

Philadelphia, Pa.
LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 

iš New Yorko
’ VAIDINS TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJĄ

“LAPKUS”
Sekmadienį

Gruodžio 1 December
Rusų Kliubo Svetainėje

1150 No. 4 th St., Philadelphia, Pa.
ę..

Pradžia 7:30 Vai. Vakare
n «in m S
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Laisves koncerto įspūdžiai

ir prisiminimai
NewWta>-*^jg02fe7lnlOT NEW YORK

HELP WANTED—FEMALE’

kelionėn New
dideliu pasi-

me su “daina širdyje”. Pasa- 
žėriai net interesavosi jų dai
navimu. Ir kaip bematant pra
nešta, kad jau esame La Gu- 
ardija aerodrome. Vėl reikia 
diržą suveržti, ir nekantriai 
laukiam orlaivio nusileidžiant. 
Per langelį greitai pamatėme 
draugą Buknį laukiant prie 
vartelių. Buvo labai malonus 
susitikimas.' Ir jis greitai nori 
mus parvežti i svetainę, nes 
Aido Choras repetuoja. Kaip 
bematant jau svetainė! Per 
duris įėjusios greit išgirdome 

nę”. Nors esu gimusi ir augus' dainą. Stiprūs balsai, Tiarmo- 
Wiilkes-Barre, Pa., bet dar ningai, sutartinai 
mažai mergaitei būnant visuo-. pagalvojau aš. < 
met tekdavo dalyvauti laisvie-1 trepais aukštyn, 
čių parengimuose, menininkų galėčiau klausytis, 
suvažiavimuose ir mitinguose. 
Taki pas mane paliko arti
miausiai širdyje brooklynie- 
čiai, menininkai ir veikėjai! 
Neapsakomas malonumas bus 
man sutikti juos! Pasidalinti 
mintimis ir šiltai pasveikinti 
mano artimus draugus

Kuomet aplinkybėm susidė
jus v'ilkes - Barre miestelyje, 
Aido Choro vedėjas pabėgo iš 
Aido ir su “sklokininkais” su
sidėjo, aidiečiai mane, jauną 
mergaitę, rekomendavo lavin
tis ir tapti chorų vedėja. Ma
ne tuomet paskatino brookly- 
niečiai, taipgi buvusi chorų 
vedėja B. šalfnaitė, — jūs visi 
įkvėpėte manyje tą “inspiraci
ją” lavintis, tobulintis ir pra
sisiekti muzikoje. Rašydama 
šią korespondenciją, aš tą vis
ką prisimenu ir jaučiu. Esu 
labai dėkinga, brangūs idėjos 
draugai, kad prisidėjote prie 
mano auklėjimo, laisvės nu
šviestu keliu. Visuomet palie
ku jūsų Liaudies Dukra. 
Kelionė New Yorkan

su
nes lapkričio 18-ą 

įvyksta iškilmės —dien- 
Laisvės metinis koncer- 
čikagietės dainininkės 
Mikužis ir Nancy Ro-

Ruošiamės
York an
Šventimu, 
dieną 
raščio 
tas. 
Jerry
man susirūpinusios ruošiasi,la- 
vinasi, kad paliktų pavyzdin
gą įspūdi pas laisviečius daly
vaudamos programoje. O aš 
p>iti su ūpu ruošiaus, lavinau 
savo artistes su pasišventimu, 
nes jaučiau savo sieloje, kad 
būk tai grįžtu į savo “gimti-

i dainuoja, i 
Greitai lipu 
kad arčiau 

. Man įėjus 
į priekambarį, pastovėjau ir 
klausiaus, nenorėjau sutruk
dyti, nes merginų choras dai
navo komp. Frank Balevičiaus 
“Oi, Neklauski”. Puikiai 
skambėjo ta daina. Gerų so
pranų ii- alto balsi} Aido Cho
ras turi.

Uostininkai beveik tikri*)

kad vėl reikes streikuoti
Šią savaitę New 
krovikai dirba 

ilįkas valandas — 
10 streiko dienų

Yorko uos- 
sunkiai ir 
per kokias 
uoste susi-

žiemą, streikas gali būti

kąupė didžiulės krūvos prekių 
ir reikia

i suši
lau-

Penktadienio popietis, 4-ta 
valanda, aerodrome. Nekan
triai laukiam to didelio 
“paukščio”, .kuris skrajoja pa
dangėmis, ir nuveš mus New 
Yorkan! Diena skaisti, saulu- 

glamonėja 
nors oras 

Abelnai

tės spinduliai . 
mūsų veidelius, 
šiurpus, šaltas, 
dėlei lėkimo, oras pasitaikė
puikiausias. Nerimstam, vie
nok drąsios palikome, žūt-būt, 
skrisime Laisvės koncertam

Lygiai 4 :30 vai. popiet įli
pome į orlaivį, susiveržėm 
“safety belts”. Per micropho- 
ną praneša mums, kad skrisi
me 17,000 pėdų padangėmis 
už debesų ir 270 mylių į va
landą, atvyksime 
ja aerodromą už 
10 minučių.

Nurimom visi, 
padanges 5 vai., 
nom su Čikaga, 
gražūs
žvaigždės mirga, 
skaisčiai šviečia 
kelią.
dainuoti, ir linksmai keliavo-

1 La Guard i-
2 valandų ir

pakilome į 
ir atsisveiki- 
Jau sutema, 

žydruotas dangus, 
o mėnulis 

mums visą 
Mano artistės pradėjo

Aidietes pąs aidiečius
Baigiant dainuoti įėjau 

svetainę. Choras gražus, turi 
apie 30 dainininkų. Pirmiau
siai mane nustebino Aido Cho
ro vadovė Mildred Stensler! 
Daug metų teko ją asmeniš
kai pažinti. Atmenu, kuomet 
jinai daug veikė Sietyno Cho
re. Artistė, dainininkė, bet 
niekuomet neteko matyti ją 
priešakyje, rolėje vadovės. La
bai talentinga moteris! Ir per 
tą trumpą laiką kaip jinai su
gebėjo vesti, ir diriguoti, tai 
tiesiog mane stebino! Koks 
įspūdingas momentas buvo 
ją diriguojant matyti, o prie 
piano lydint akompąnistūi F. 
BaleviČiui. Kaip sutartinai 
jūs kooperuojate, pagalvojau, 
ii’ iš tiesų pavydėjau Mildutei, 
kad jinai turi savo eilėse tokį 
gabų kompozitorių - pianistą. 
Mes tokio neturime Čikagoje, 
norėčiau “kidnapint” jūsų Ba- 
levičių ir partraukti Čikagon. 
Jis turėtų daug, daug darbo 
su menininkais Čionais ir būtų 
priverstas daugiau kurti d ai- | 
nu mūsų mene.

Bravo Mildred, kad taip su
gebėjai išauklėti Aido Chorą’; 
ir taip gražiai išlavinai. Nenu-I J 
leisk rankų, su daugiau ener
gijos pirmyn su daina, kaip 
kad poeto Maironio žodžiai 
skąmba—“Tegul skamba mū
sų dainos po šalisplačiausias”. 
Smagu buvo matyti meninin
kus, veikėjus, 
prie Aido. Pavyzdingą impre
siją manyje paliko, .... ___
su Aidu dainuoja mūsų reži- 
sorius, : 
filmininkas Klimas, senas pa-

bagažo, kuriuos : 
auti į laivus, o taipgi 
upė daug laivų, kurie 

kė iškrovimo.
Bet uostininkai beveik 

ne i įsitikinę, kad streikas bus 
atnaujintas no dviejų mene
sių. Jie grižo darban, nes to 
reikalauja Taft - Hartley anti- 
darbininkiškas įstatymas, ku
ris nustato “atšalimo perio
dą”. Uostininkai, Betgi, įsiti
kinę, kad laivų savininkai ne
nori susitarimo, kad jie nepa
darys pakankamai nuolaidų ir. 
kad vėl teks išeiti streikai!.

Vienas krovikas sakė spau
dos atstovams:

“Padirbėsiu dabar sunko- 
nes noriu sutaupyti bent 

ek pinigų. Gerai žinau, kad 
streikavus antru kartu šią

ne 
cen- 

bet jie taipgi

Į TEATRUOSE
Capieo teatras rodo naują 

tarybinį, filmą, “The Case of 
Sergeį Rumantsev”. Visi kri
tikai ’pažymėjo, kad tai gan 
naujos rūšies tarybinis filmas, 
panašus ‘į Vakaruose gamina
mus detektyvinius filmus.

atsitiki -
kuriame, sunkvežimio 

nekaltai

Mokykla supratimui ir 
pažinimui narkotikų

MOTERIUKE, žemiau 40 metų, 
abelnam namų ruošos darbui, 4 die
nom, 1 P. M. iki po pietų. Biznierių 
pora, mažas apartmentas, pilni na
mai, randasi East 72nd Si., Now 
York City. Reikalingi paliudijimai. 
Šaukite vakarais po 6. P. M. šešta
dieniais ir sekmadieniais per dieną.

Policija pradėjo duoti pen- ' bu. 8-8iii
kilį savaičių kursus, kuriuose ____________________ (232-234)
mokinama, kaip galima’jr rei
kia pažinti narkotikus. Jų vis 
daugiau ir daugiau mieste at
siranda. Kursus lanko 60 de
tektyvų. Jie pasidarys specia
listais medžiojime narkotikų.

kai, 
ki<
su

Uostininkai reikalą u j a 
tik pakelti jų algas 32 
tais valandai, 
nenori leistis Labiau išnaudo
jami. Savininkai, mat, nori 
sumažinti krovimo komandas 
nuo 20 vyrų į 16, kurie turė
tų atlikti tą patį darbą. Sa
vininkų atstovai teigia, kad 
20 vyrų komandai dirbant 
prie krovimo “keli vis stovi- 
nėja ir neturi ko daryti”. Bet 
krovikai sako, kad visai ko
mandai darbo tiek ir tiek, ir 
jeigu keli kartais stovinėja, 
tai tik tam, kad atgauti kva
pą nuo sunkių dėžių kilnojimo 
ir vilkimo.

Savininkai jau sutinka pa
kelti algas 32 centais, bet tik 
laipsniškai, praskečiant tą 
per trijų metų kontraktą.

ILA unija, kuri vadovauja 
krovikams, su tokiu siūlymu 
nesutinka.

■kad 
iki nesuran- 

ir jam prieš- 
naujoji tarybinė 

ja, kuri labiau huma- 
teisingesnė.

spaudos kriti-

Rasistas neturi teises likti leiseiu
sako New Yorko NAACP

NAACP (Susivienijimo už bū organizacijų pradėjo 
Negrų Pažangą) New Yorko ti protestus ir reikalauti, 

yrius reikalauja, 
jas George M. Carney 
pašalintas iš 
Carney 
specialių

siųs- 
kad 

kad teise-! jis būtų pašalintas. Pats tei- 
būtų sėjas Carney neneigė, kad 

savo pareigi!. | taip išsireiškė. Jis net sakė, 
yra taip vadinamų’kad “nemato nieko blogo ta- 
sesijų, teismo teise- me, ką pąsakė”.

s. Tas teisėjas pasakė vie
ku r i o 

obacijos prašymą jis turėjo
nam baltam asmeniui, 
pi
svarstyti:

“Aš nematau, kaip j 
life būti rehabilituotas, 
tarpu, kai gyvenate su negro 
moterimi’’.

Kuomet spaudoje buvo iš
kelta, kad teisėjas Carney 
padarė šį pareiškimą, daugy-

Buvo manyta, kad jis greit 
bus atleistas iš pareigų, bet 
taip neatsitiko. Dabar NAA
CP sako, kad ilgiau laukti 

'negalima. Carney tarnybos 
periodas baigiasi 19ae-ų metų 

• pabaigoje ir negalima leisti 
Tokiam rasistui sėdėti dar me
tus garbingoje teisėjo vietoje, 
sako NAACP.

Minimale alga turėtu
būti $1.25 į valandą

New Yorko valstijos legis
latures komisija pradėjo ap
klausinėti patarėjus ir eks
pertus apie minimales algas. 
Darbininkų atstovė Julia Al- 

viešbučių darbininkų 
unijos veikėja, taip išsireiškė: 

“Pragyvenimo kaina New 
Yorke aukštesne, negu bile

Kolektyvo'egzaminas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Ką ;z jos nepatenkina kuklūs 
lengvo žanro spektakliai, ku
riuos ilgą laiką statė 
muzikinis 
Kauniečiai

Kauno 
dramos teatras, 
iš šio kolektyvo 
reikalauja aukšto 

> ir meninio lygio spek- 
ir, būtent, — operinių

Kauno muzikinis dramos 
tras dabartinėmis savo dar- 
sąlygomis nepajėgia pa
trinti reiklaus Kauno mies- 
žiūrovo. Kuklios pastaty- 

minės asignacijos, neturėjimas 
savo patalpų, negausus ir ma-/ 

kvalifikuotas orkestras — 
rentos kliūtys, ! stabdančios 
normalų kolektyvo darbą.

žindoma, šie visi nenormalu
mai atsiliepia spektaklių ver
tei. Atitinkamos respublikos 
organizacijos turėtų, rimtai 
apsvarstyti šį klausimą ir, ra
dusios galimybę, Kaune įsteig
ti operos teatrą.

(IŠ “Pergalės”)

12,000 “parking meters”
Pasirodo, kad šiuo tarpu Į 

New Yorko mieste jau veikia 
12,000 “parking meters”, j ku
riuos reikia įmesti dešimtuką 
už pasistatymą automobiliaus 
vienai valandai. Miestas iš to 
pasidaro gražaus pelno.

NAMŲ DARBININKE, gražioj sek
cijoj, Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu
rėti kiek nors supratimo apie papras
tą valgių gaminimą. Nuolatinis dar
bas su geru užmokesčiu. Aktoriaus 
namuose, šaukite WII. 5-6597 (ki
ti darbininkai gyvena vietoje). Šau
kite po 8::30 A. M. (už pašauki
mas pinigai negrąžinami).

(231-237)

NAMŲ PATARNAUTOJA, jauni 
vaikai, lengvas namų ruošos darbas, 
visi įrengimai, nauji namai, atskiras 
kambarys^” maudynė ir T. V. Graži 
apylinkė. Šaukite:: NE. 3-7668. ,4

(231-232 )▼

kurie dainuoįa I Mkiame kitame mūsų šalies 
J mieste. Dauguma New Yor- 

tai kad ko darbo žmonių uždirba ma- 
žiau, negu to reikalauja pa

išytojas” Jonas Juška, čios valdžios organų sudaryta 
lumiiunkas Klimai statistika, kiek L-” '-
triotas chorų Petras Grabaus- l<am pragyvenimui.
kas; buvo malonu matyti Jo-,Pf1]’ kad New Yorke minima- 
ną Grybą, 
pirmininku. Labai maloni vtuanuai, 
draugė Nastutė Buknienė, už- ^'ra visos šalies mastu, 
imanti vice-pirm. vietą; ir ne-,^9^erįs 
muistanti veikėja Sasna dai-1 Kaip žinia, dauguma 

po visą šalį reikalauja, 
minimale alga Racionam 
tu irgi būtų $1.25. 
reikalavimu sutinka Demokra
tų partijos liberališkas spar- 
n 
baltinis Kongresas tokį įstaty
mą praves.

statistika, kiek reikia svei- 
Aš ma-

kuris yra* choro.' a^a turėtų būti ne dole-
Labai maloni valandai, kaip tai dabar 

bet

nuoja prie choro. Taipgi daug 
naujų veidų, man nepažįsta
mų, kurie dainuoja ir priside
da prie Aido bujojimo. Teko 
sueiti į pažintį su neseniai at
važiavusiu iš Argentines Au
gustinu Iešmantą. Stiprus jo 
balsas, gerai išlavintas, malo
nu, kad nesididžiuoja ir sto
ja į Aido eiles, padedant cho
rui. Daugiau tokių menininkų 
reikėtų mūsų eilėse. Beje 
man : 
tuvoje 
pas; Kiprą Petrauską.

Aido Choro repeticijos pa
siliks mano mintyse ilgai. Bai
giant pamokas, man diriguo
jant .ir čikagietėms pritariant, 
užtraukėme iš operetės “Ka
da Kaimas Nemiega” “šiena
pjūtės Dainą”, muz. Bačiulio, 
jiianu lydint F. BaleviČiui. 
Baigiant, noriu pasakyti, kad 
Aido Chore yra gera harmo
nija, kuri retenybė išgirsti 
choruose. Vyrų balsai yra stip
rūs, ypač “bass”, tenorai 
biskį silpnesni, bet vienok ge
ra harmonija. Moterų balsai 
nors stiprūs, bet neužrėkia 
vyrų. Vyrai, moterys, laikyki-1

XZV/J'Jj \ JIS 
sakė, kad būdamas Lie- 

jis dainuoti lavinosi

unijų
kad

mas-
Su tuo

is, bet abejojama, at da-

Statistika rodo, kad, vidu
tiniai imant, New Yorko dar
bininkai uždirba apie $80 sa
vaitėje, nors, žinoma, yra 
daug tokių, kurie uždirba tik 
$70, $60 ir net $50. Bet ir 
$80 nepakankama, nes ap
skaičiuota, kad vidutinei šei
mai reikia bent $85 savaitei, 
kad sveikai ir gerai gyventi— 
turėti neblogą butą, pirktis 
sveiko šviežio maisto, būti ge
rai apsirengusiems, praleisti 
neblogas atostogas ir t. t., 
tdipgi turėti gerą medikališką 
priežiūrą.

Brooklyn© Paramount .teat
ras dar vis rodo Tolstojaus 
“Karas ir 'Taika”.

tės ir tęskite savo darbą’ vis 
pirmyn!

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO
"Rengiasi prie smagaus 
pažmonio su vakariene

LLD 190 kuopos pažmonys 
su vakariene įvyks jau šį šešta
dienį, gruodžio 1-ą, LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair Ave. 
Pradžia 6-tą valandą vakare.

šeimininkės Antonette Mack 
ir Amelia Skleris susitarė savo 
rankom pagaminti šiltų ir ska
nių valgių ir tik už $1. šeimi-

AUTOMOTIVE

Filmas vaizduoja 
ma, 
(trokb) vairuotojas 
apkaltinamas suktybėse, bet 
jo bendradarbiai ir draugai 
sunkiai darbuojasi, kad įro
dyti policijai, jog jis nekal
tas. Filme vaizduojamas se
noviškas . policijos kapitonas, 
kuris laikosi nuomonės, 
“žmogus kaltas, 
damas nekaltu”, 
pastatoma 
j u stic: 
niška,

Komercinės
kai apie šį filmą sakė, kad jis 
nelabai svarbus. “Daily Wor- 
kerio” kritikas D. Platt, betgi, 
nurodo, kad pačioje Tarybų 
Sąjungoje šis filmas sutraukė 
labai daug publikos, 
naujos rūšies filmas, 
būti pagamintas tik 
niais po-stalininiais 
Sovietuose, o ne anksčiau. Jis 
sako, kad iš to taško filmas _ _
įdomus ir amerikiečiams, ku- ninkas Juozas Petraus pasirū- 
rie įdomaujasi tarybiniu gyve
nimu.

Daily Wor-

nės tai 
galėjęs 

dabarti- 
laikais

City-Music Hall di
li ino-teatras dabar roety 
“The Teahouse of the 

Praeitais me- 
s veikalas buvo statytas 
Yorke scenoje, dabar 

pavidale.

1956 Step-in Trokas. Viršus iš 
aliumino. Vietos—6 pėdų. 10-%
vietos vairuotojui pagulėti. įvažiuo
ta 3200 mailių. Privatus savinin
kas. Tiktai 
Nelson Ave., 
Island. IIO. 
iki 7. v. v.

$2800.
Great

6-1680.

Borchers, 2A
Kills, Staten

(226-232)

HELP WANTED MALE

Jau visi kaltinimai pa
tiekti prieš žmogvagį

Mineolos miestelyje jau se
nokai eina byla prieš Angelo1 
John LaMarca, kuris yra kai-; ^gai
linamas pavogime ir nužudy
me Weinbergeriu dviejų mė
nesių kūdikio.' Valdžia jau 
baigė patiekti savo kaltinimus 
ir parodymus. Nuo dabar sta
tys liudininkus ir šiaip gins 
La Marcos advokatai. Kol kas 
dar nėra pilnai aišku, kaip 
jie stengsis atmušti taip aiš-

Raqio 
d y sis 
filmą

I Augušt Moon”, 
tais ši 

| New 
pagamintas filmo 
Vyriausias roles turi Marlon 
Brando, kuris vaidina japono 
rolėjel Glenn Ford ir Machi- 
ko Kyo, geriausiai žinoma 
Japonijos filmų artistė, ta j 
pati, ;kuri vaidino tokiuose fil
muosi kaip 
“Gatei of Hell” 

*■ *

pins, kas bus daugiau reikalin
ga, kad patenkint visus svečius, 
atsilankiusius į pažmonį Bus 
gera muzika šokiams. Tik visi 
privalome ten būti

Rengėjai prašo, kuriems tik 
išgalima, atnešti į pažmonį do
vanėlių, iš kurių būtų galima 
padaryti daugiau jeigu apšvie
tos paramai. : Ir taipgi prašo 
n esi vėluot i ant vakarienės.

Mašinistai. Gera alga Lathe dar
bininkams. Dieniniai ar naktiniai 
šiftai. Auganti kompanija, išdirba 
ultrasonic dalykus. Reikalinga 5 m. 
patyrimo, šaukite Mr. Kaplan, ST. 
4-6602 pirm 6 vai. vak. CAVITRON 
EQUIPMENT CORP., 42-26 28th 
St., L. I. C. . (230-236)

BUSINESS OPPORTUNITIES *

MACHINERY—
Cincinatti No. 3 — 24 hydromatic 

Miller, $5,500—Richmond Universal 
Miller, complete $1,950 — Becker 
Vertical $650 — all equipment in 
A-l—mechanical condition except
ional buys, each and every one. 
Convince yourself.
IV. 5-2801. Uniondale Long Island.

(232-238)

“Rašoman”, 
ir kituose.

* v

mieste dabar
Fantasia”, seną

Eilę teatrų, 
“atgaivino” “ 
Walt Disney spalvuotą fanta- 
zi.šką filmą, kuris sudąrė gan! 
gilų spūdį apie tuzinas metų 

Kartu su tuo filmu tie 
teatrai rodo naują’ Disney re
portažinį filmą, “Sardinia”.

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio-Dec. 
3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 
riai dalyvaukite.

Kuriem yra pasibaigusi 
prenumerata, prašau ateiti 
mokėti. Tuomi pagelbėsito 
lo vajininkųi darbą ,varyt i
Darbuokimės visi, kad neatsilikti 
nuo kitų kolonijų, bet viršyti kitus. 
Dar mes turime 
jų ir simpatikų, 
limo vajuje gerai pasirodyti.

Visi na-

Laisvės i 
ir užsi- Į

LUNCHEONETTE. Busy Corner. 
Location, ideal sandwich shop — 
low overhead, reasonable rent, good 
lease. Ideal for partners, couples, 
or individuals. Private owner selling 
very reasonable. An opportunity you 
should not overlook. Convince your. 
selfi

Montel-1 Westchester Ave 
pirmyn.

nemažai skaityto- 
pasistorodami ga

Geo. Shimaitis

BROCKTON. MASS.
Moterų Apšvietos Kliubo mėnesi- ’ 

nis susirinkimas įvyks penktadienio 
vak., lapkričio (Nov.) 30. Visos na
rės yra prašomos dalyvauti. Taipgi 
atsiveskite ir savo drauges, kurios •AIDO CHORAS

vienos savaitės pertrau- Turėsime užkandžių, _______
Aidas Vėl pradės prakti- | linksmai praleisime laiką. Taigi ne-

Po
kos,

i kas Šį penktadienį, lapkričio
kius valdžios parodymus. Ma- 'Q,D-ą, .8-ą vai., Liberty Audito- 
noma, kad jie savo klientą r-’J°s į patalpoje. Visi naiiai
bandys padaryti bepročiu. Gi 
bepročio negalima bausti 
ties bausme.

Nesutinka su biudžeto 
direktoriumi

mir-

Miesto planavimo komisija 
priešinga mieslto biudžeto di
rektoriaus Mr. Beame pasiūly
mui nuskirti ateinančių metų 
biudžetą $43,547,000.' Komi- 
sija sako, kad šitoks nukirti
mas pakenktų daugybei už
planuotų statybų.

j prašomi atvykti.. Kviečiame ir 
norinčius įstoti tai padaryti ’ 

j dabar, nes planuosime ir pra- 
i dėsinąe naujus darbus. __

I viskam. reikia turėti juo dau
giau spėkų iš pat pradžios.

Valdyba

Užrašykite Laisvę savo draugui

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausios rūšies kiaulienos ir
dešr«|. /

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir daugmeniškai.

1927 Washington Ave.
Tremont 8-8198—Bronx 57, N.Y.

‘ - (230-236)

Bronx, N. Y. \
DA. 3-8826 W

(232-238f

BARBER SHOP
3 krėslai, ideališka vieta, savinin

kas atsistatydino iš biznio po 30 me
tų išbuvimo šioje vietoje. Puikiau
sias lysas, prieinama randa, arti L. 
I. Stoties, privatinis savininkas. Per
sitikrinki!. 29 Hanson Piece, Brook
lyn, N. Y. Tel. ST. 3-8752.

Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par
duodu už kainą, su kuria jūs sutik- 

>. Gerai įdirbtas 
arbatėlės ir biznis, geroje vietoje. Tai proga, 

; kurios neturėtumėt praleisti, atei- 
• kite, 4168 Boston Rd., Bronx, N.

FA. 4-9597.

norės galės įstoti į kliubą, o jei ne, auoau uz 
tai taip sau pas mus pasisvečiuos. s\te.po *nsPe^cMos

pamirškite ateiti. J. Stigienė
(231-233) Į (228-234)

PARDAVIMAI
PARDUODU NAMUS FLORIDOJE 
Dėl nesveikatos parduodu du nafrius 

Tam lengvomis sąlygomis. Puiki vieta, 
1.5 akro sodo' su dailiom palmėm, 
namas 6 kambarių, maudyne, skle- 

j pas, 2 porčiai. Garažas, virš jo 4 
kamb. ir mąudyriė. Kitas namas 2 

Į šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 
-■ ' po 2 porčius. Puiki vieta, pajamų 

duoda $250 per menesį. Kreipkitės: 
P. Kraucs

i 8050 N. W. 13th Ct. 
Miami, Fla.

Mašinų taisymo ir sandėlio biznis, 
vietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta 

, ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri- 
; einama renda. Privatiškas Sav. 

parduoda šį puikų biznį, sutiksite su 
’ kaina, kai pamatysite viską. 1064 
’ Washington Ave., Bronx, arti 165th 
I St. MO. 9-9914.

(229-235)

(232-236)

Bar ir Brill. Geroj vietoj, mažos 
išeigos. Gera proga įsigyti gerai 
įsteigtą biznį. Savininkas turi par
duoti iš priežasties kitų interesų. 
Reikalingas mažas įnešimas- Per
sitikrinkite. Brooklyiie. DI. 2-8794.

(229-235)

REAL ESTATE

Mokslas — Literatūra
Knygos, kurias vieni skaito iš nil

ŠLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, d^ug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymiu dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir šąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina , tik $3.00.

■. ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI' — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.0C
ŠIRDIES RCMAI — romanas, kuris ir įam, ir jai labai nuoširdžiai • 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalJ" —Jxl“ ~~
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudenį, žiei 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius- ’ 
truota, 449c psl., kaina $4.00.
SAULES RŪSTYBE — romanas, kuris ] 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt nega 
psl., kaina $3.00,
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori Įik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik 
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
Halsted St,, Chicago 8, III.

Švietimas

negu mariose vandens ir

ių medžių bei žydinčių ge
mą ir pavasarį vaikščiokitė

/ 
kiekvienam-nai sakyte sako:' 
iii, kada mane skaitai. , 311

$3.00, už 3 tik $4.00. Per- 
Dr. Alg. Margerls, 3825 S.

MATTHEW A
BUYUS

, /(BUYAU8KAS)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

MACHINERY & EQUIPMENT

Retėžiniai keltuvai, kranai. Ran
kiniai ir elektriniai. Visokių išdir- 
bysčių. Parendavojimyi ir pardavi
mui. Patarnavimai.

ALLBORO EQUIPMENT CO.
889 Pennsylvania Ave., B’klyn 

NI. 9-5859
, x (230-236)

„ W. Hempstead, $24,990, 4 miegrū- 
miai, mūrinis įgalima naudotis 2 šei
mom; ant pirmų lubų 5 dideli rū
mai, su gražiais stikliniais langais, 
porčius. 2-ruose rūmuose, tąipgi gra
žiai ištaisyta; didelis erdvingas skie
pas. 4 oro' vėdinamos sistemos, ir 
užimti. 554 Maxwell St. IV. 9-7155. 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuoj 

(227-233)

JAMAICA, L. I. Malonūs namai— 
5 rūmų, moderniniai, veranda, gara- 
džius, aliejm šildomi. Privatinis sa
vininkas parduoda už žemą kainą— 
tik už $11,990. Jūs geriausiai įver
tinsite šį puikiausią pirkinį tik ap
žiūrėję, persitikrinkite. Jamaica 8- 
8861. * (231-234),

5 ŠEIMŲ MŪRINIS NAMAS, kam- >’ 
pinė vieta, geros įeigos, aliejum šil- ų 
domas (visai nauja sistema tik da
bar įdėta). Storm langai, yra tuš
čias apartmentas. Parduoda privati
nis savininkas. Puikiausias pirkinys, 
kaip jūs patirsite po apžiūrėjimo. 
Ateikite ir persitikrinkite. Mr. ir 
Mrs. J. Kazlas, 670 Belmont Ave., 
Brooklyn, TA. 7-6989 — AP. 7-3485.

(232-238)

4 pusi. LatoVS (Liberty)Ketvir., Lapkričio (Nov.) 29, 1956




