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KRISLAI Vėliausios
♦Labai gražus darbas!
Pavojus, dvejopas.
Du pasitarimai.
Sveikinimas ne vietoje.
Kur jai nesiseka.
(Klaidingi vaistai.

Rašo A. Bimba

Vilniškis savaitraštis “Lite
ratūra ir Menas“ praneša: Su
tvarkytas Miko Petrausko 
rankraštinis palikimas. Fonde 

‘randasi 211 vienetas, 1,193 
rankraščių lapai!

Štai kas labai Įdomu lame 
• pranešime:

“Rankraščių fondo sudėtis 
rodo, kad M. Petrąuskas šalia 
Kūrybinio darbo buvo linkęs 
ir i mokslini darbą. Yra išlikę 
tokie jo mokslinio pobūdžio 
veikalai, kaip ‘Muzikos gra
matika’, ‘Muzikos istorija’, 
‘Lietuvių muzikos raida’ ir ne
maža surinkta medžiagos 
‘Muzikiniam žodynui’ ’’.

Komercinėje spaudoje daug 
šnekama apie senatinio komi
teto Įsiveržimą i Tymsterių 
unijos reikalus.

Kalbama apie perėjimą nuo 
tymsterių unijos Į kitas di
džiąsias unijas.

To tyrinėjimo tikslas: su
duoti darbo unijoms smūgi.
* Bet pavojus unijoms reiš
kiasi ne tik iš tos pusės. Dar 
rimtesnis pavojus, man rodo
si, yra vidujinis pavojus.

Didžiųjų unijų lyderiai pa
sidarė stambiais biznieriais.

Kur gi unijos biurokratas 
padės per metus gavęs iš uni
jos penkiasdešimt tūkstančių 
dolerių algos? Ar jam berūpi 
unijos narių interesai? Ne, 
neberūpi. Jis skęsta turtuose 
kaip inkstas taukuose.
’ Biurokratizmas ir raketiz- 
mas eina ranka rankon.

Tegu' Meany ir Reuther 
apie tai pagalvoja. Tegu pra
deda apsidairyti apie save.
• Milijonai dolerių didžiųjų 
unijų ižduose sudaro nenuga
limą pagundą raketieriams.

Ne Senatas, ne valdžios or
ganai, bet pačios unijos priva
lo taisyti savo reikalus.

Šiuo tarpu turime du Įdo
mius pasitarimus — Bemudo- 
Jr ir Maskvoje. Mūsų prezi
dentas susitiko su Anglijos 
premjeru. Bermudoje, Mask
von pribuvo Vengrijos, lyde
riai pasitarti su tarybiniais va
dais.

Paviršutiniai žiūrint, šitie 
pasitarimai vienas nuo kito 
labai toli. Bet paėmus pagrin
diniai, jie turi daug ką bend
ro.

«. Abu pasitarimus pagimdė 
tarptautinė krizė. Abiejų tiks
las sustiprinti savo pozicijas: 
Bermudoje kapitalistinio pa
saulio pozicijas, o Maskvoje 
— socialistinio.

%.

NATO vyriausias koman- 
dierius gen. Norstad sveikina 
Vokietijos militarizmo atgi
mimą.

• Kur to žmogaus protas? 
Keno interesus jis gina linkė
damas vokiečių militarizmui 
jpasisekimo?

Vienas dalykas aišku : Jis 
negina nei Amerikos, nei tai- 
lįos interesų.

Isitėmykite: Francūzijos
premjeru yra socialdemokra-

4-tame puslapyje

Pasaulio
Bermuda. — Pasikalbėji

mai tarp Ike ir Macmillano 
einą taip sklandžiai, kad ge
riau ir būti negali, sako pir
mieji pranešimai.

New Yorkas. — Ameri
kos Civilinių .laisvių sąjun
gos (ACLU) forumas, ku
riame turėjo kalbėti “Dai
ly Workerio”1 redaktorius 
John Gates, negalėjo. įvyk
ti penktadienį, nes po Legi- 
jono spaudimu viešbutis 
Martinique atsisakė duoti 
salę.' Mitingas įvyks kitoje 
vietoje kuriuo nors kitu lai
ku.

Washingtonas. — JTixon 
jau namie.

Damaskas. — Sirijoj vyk
sta konfliktas tarp kelių 
karininkų grupių. Kai ku
rie karininkai deda pas
tangas pašalinti pulkinin
ką Serraj, kuris skaitomas 
įtakingiausiu režimo asme-

I Japoniją skridęs orlaivis su 
67 žmonėm pranyko virš okeano

Washingtonas. — Karinė 
aviacija praneša, kad tran
sportinis orlaivis, kuris 
skrido iš Amerikos Japo- 
nijon, pranyko Prie pat 
Japonijos kranto. Paskuti
nis radijo signalas buvo 
girdėtas, kai orlaivis rado
si anie 200 mylių nuo Ja
ponijos kranto. Orlaivyje 
radosi 67 žmonės, iškaitant 
įgulos narius. Keleivių dau

Kinija praveda 
žvmias pakaitas 
legal. sistemoje

Pekinas. — Kinijos Auk
ščiausio teismo pirminin
kas Tung Pi-wu sako, kad 
žymios pakaitos daromos 
legalinėje sistemoje. Praei
tyje, sakė jis, kovoje su 
kontr-revoliuciniais ele
mentais kartais buvo nusi
žengta socialistiniam lega- 
liškumui, bet dabar bus de
dama pastangų, kad tokių 
nusižengimų nebūtų. Mao 
Tse-tungas neseniai pareiš
kė, kad Liaudies valdžios 
šventa užduotis yra užtik
rinti, kad nei vienas nekal
tas asmuo nenukentėtų.

Daugelyje atsitikimų tei
sės ir laisvė gražinami as
menims, kurias jie prarado 
nelegališkai.

Accra. — Ghanos premje
ras Nkrumah paskelbė, kad 
jis šauks aštuonių nępri- 
klausomų Afrikos kraštų 
konferenciją. Tie kraštai 
yra Tunisija, Libija, Maro
kas, Ethiopija, Sudanas, 
Egiptas, Liberija, Ghana. 
Tunisija, Libija ir Marokas 
yra arabiški kraštai. Gha
na ir Liberija negriški, Su
danas maišytas negriškai- 
arabiškas, o Ethiopija per- 
sveriamai negriška.

naujienos 
niu, “sirišku Nasseriu”. 
Kai kurie karininkai jį kal
tina esančiu perdaug “pro
sovietiniu”.

Phnompens, Kambodija.
— Lenkijos premjeras J. 
Cyrankevičius atvyko Kam- 
bodįjon.

Pretoria, Pietų Afrika.
— 25 afrikiečiai negrai pa
karti masinėje egzekucijo
je. Kaltinimas prieš juos, 
buvo, kad jie nužudė 5 poli
cininkus. Baisi masinė eg
zekucija sukėlė daug pro
testų. Valdžia dabar sako, 
kad egzekucija buvo “pra
vesta kuo humaniškiau
siai”.

Manila. —Magsaysay lai
dotuvėse buvo tiek suirutės 
ir emocijos, kad daugelis 
žmonių tapo sužeisti stum- 
dydamiesi, tūkstančiai ap
alpo, minios pralaužė po
licijos sargybų grandis ir tt.

guma buvo kariškiai, bet 
buvo ir keli civiliniai.

Dar penktadienio rytą 
vedamos ieškojimo operaci
jos. Laikraščiui einant į 
spaudą, dar nebuvo pilnai 
žinoma, ar nelaimė buvo 
fatališka, ar visi keleiviai 
žuvo, ar ne. Gelbėjimo veik
smams bent kiek kenkė 
vandenyne siaučianti aud
ra.

Meilė nugalėjo šaltojo 
karo visokias kliūtis
Praga. — Pasaulinėje 

sporto olimpiadoje, kuri į- 
vyko Melbourne, Australi
joje, amerikietis sporti
ninkas Harold Connolly, 
bostonietis, sutiko ir įsimy
lėjo į jauną Čekoslovakijos 
čempijbnę Gigą Fikotovą— 
o jinai į jį. Per paskutinius 
kelius mėnesius bostonietis 
ir pragietė dėjo visokias 
pastangas apsivesti, bet 
buvo daug kliūčių. Čekoslo
vakijos valdžia nesiskubino 
duoti leidimą Fikotovai ap
leisti šalį, o Amerikos vals
tybės departmentas irgi ne
žiūrėjo labai palankiai į ve
dybas.

Let šį savaitgalį Harold 
Pragoję vedė Olgą — su 
Čekoslovakijos prezidento 
ir Amerikos generalinio 
konsulo palaiminimu.

Washingtonas. — Ameri
ka turės įspūdingą pavilijo- 
ną tarptautinėje! mugėje 
Poznanėje, Lenkijoje. Mu
gė atsidarys birželio 9 d. ir 
tęsis dvi savaites.

Ithaca, N. Y. — Prezi- 
derito Eisenhowerio ekono
minis patarėjas William I. 
Myers sako, kad 1958 me
tais mes galime susilaukti 
recesijos, ekonominės kri
zės pradžios.

klabamos teisėjas 
remia segregaciją

Jis rado 22 Birminghamo negrus 
kaltais kaip įstatymų laužytojus
Birminghamas. — Teisė

jas Ralph Parker rado 22 
negrus kaltais, nes jie va
žinėjo miesto autobusais, 
nesėsdami į segregūotas 
vietas. Teisėjas pripažino, 
kad apkaltintieji nelaužė į- 
statymų, kaip tai juos da
bar aiškina šalies Aukš
čiausias teismas, bet jis sa
kė, kad Aukščiausio teismo 
nusistatymas yra “anti
konstitucinis”. Kitaip sa
kant, teisėjas Parkeris at
virai paniekino Aukščiau
sio teismo autoritetą.

Apkaltintieji negrai su
imti praeitų metų gruo
džio 26 dieną, kuomet jie

Lenkijos angliakasių delegatai 
aplankys kasyklas šioje šalyje

New Yorkas. — Ameri
kon atvyko lenkų angliaka
sių delegacija, susidedan
ti iš kasyklų ekspertų. Len
kai angliakasiai aplankys 
kasyklas West Virginijo
je, Illinoise (“Mažajame E- 
gipte”) Pennsylvanijoje, 
Indianoje, Ohio ir t. t. Dau
gelyje kasyklų, kurias ap
lankys delegatai, dirba ne
mažai ateivių iš Rytų Euro
pos, tarp jų lenkai, lietu

Nennio partija 
balsavo kartu 
su komunistais

Roma. — Italijos parla
mente balsuota pasitikėji
mo Segnio valdžiai klausi
mu. Nors Nennio vado
vaujami kairieji socialistai 
paskutiniame savo suvažia
vime nutarė nutraukti vie
ningos akcijos sutartį su 
komunistais; jie šiame bal
savime balsavo kartu su 
jais.

Dešinieji socialistai, Sa- 
ragato vadovaujami, su ku
riais Nennio socialistai 
bando susilieti, balsavo už 
valdžią, kartu su krikščio
nimis demokratais.

Valdžiai palankus balsų 
n nuošimtis, betgi, šiuo kar
tu padidėjo, nes monarchis- 
tai ir neo-fašistai, kurie 
paprastai balsuoja prieš 
valdžią, šiuo kartu susilai
kė nuo balsavimo.

Kairas. •— Suezo kanalo 
administracija nepraleido 
dviejų Libano laivų, nes jie 
negalėjo užsimokėti dole
riais.

New Yorkas. — ACLU 
(Amerikos civilinių laisvių 
sąjungos) patarėjas R, 
BalęLvinas išvyko Puerto 
Rican, kad tyrinėti ten eg
zistuojančią civilinių teisių 
padėtį.

demonstratyviai važinėjo 
nesegreguotu būdu. Alaba- 
mos valstijos įstatymas 
dar reikalauja segregacijos 
ir šie negrai tiksliai prave
dė tą aktą, kad įrodyti per 
teismus, jog valsti jos įsta
tymas laužo konstituciją.

Negras advokatas Art
hur Shores, kuris gina ap
kaltintuosius sako, kad by
la bus apeliuojama. NAA- 
CP sako, kad teisėjas Par
keris pasirodė aršiu rasis
tu. Jis teisme net sakė, kad 
verčiau pats taptų kaliniu, 
negu klausytų šalies Aukš
čiausiojo teismo nutarimo, 
nes to jam neleidžia “pie- 
tieška (rasistinė)' sąžinė”.

viai, slovakai ir t. t.
Lenkai ekspertai susipa

žins su paskutiniais page
rinimais Amerikos kasyk
lose. Šiandien, šeštadienį, 
delegacija dalyvaus pie
tuose,. Kuriuos jai priruo- 
šia Nacionalinė anglies a- 
sosiacija. Dalyvaus ir at
stovai iš Lenkijos ambasa
dos, valdžios kasyklų biu
ro ir AMW, angliakasių, li
nijos.

Lindene atleido• « 
iš darbo šimtus 
auto-dirbėjų

Linden, N. J. — General 
Motors Buick-Oldsmobile- 
Pontiac dvivizija.atleido iš 
savo vietinio fabriko čia 
500 darbininkų. Kompanija 
sako, kad priversta atleis-j 
ti darbininkus, nes nelabai 
gerai parsiduoda General 
Motors automobiliai. Ke
lios savaitės atgal Shevro- 
let divizija Detroite pas
kelbė, kad atleidžia darbi
ninkus dėl tos pačios prie-’ 
žasties.

General Motors jau at
leido nemažai darbininku iš 
savo Diesel divizijos Grand 
Rapidse, Packard divizijos 
Warrene, Ohio . valstijoje ir 
t. t.

Kol kas atleistieji iš dar
bo gauna kompensaciją, 
nors menką. Kaip jie pra
gyvens po kompensacijos 
pasibaigimo, jie nežino.

Singapore. — Malajos 
premjeras Rahmūn, kuris 
rugpjūčio mėnesį taps dali
nai nepriklausomos Mala
jos federacijos , valdžios 
galva (dabar šalis turi tam 
tikrą autonomiją), reika
laus iš britų sumažinti savo 
karines jėgas. Rahman sa
ko, kad iš britų bus. prašy
ta ištraukti bent pusę savo 
karinių jėgų.

Prancūzai padėty Izraeliui
Naujoje agresijoje

Jeruzalė. — Izraelio už
sienio reikalų ministrė G. 
Meir pakelyje namo iš A- 
merikos • buvb sustojusi Pa
ryžiuje, kur ji tarėsi su 
užsienio reikalų > ministru 
Pineau. Gerai informuoti 
šaltiniai sako, kad izrae
liečiai prašė francūzų kari
nės pagalbos, jeigu jie išei
tų į naują agresingą žygį 
prieš Egiptą. Tie patys šal
tiniai sako, kad francūzai 
izraeliečiams tokią pagal
bą žadėjo ir kad francūzų 
kariniai orlaiviai jau kon
centruojasi Kipre, kurį 
valdo britai, netoli Izraelio.

Kaire Hammarskjoldas 
tęsia pasikalbėjimus su 
Nasseriu. Hammarskjol
das bando išgauti iš Nasse- 
rio sutikimą, kad Gazos 
srityje policiją kartu su e- 
giptiečiais tvarkytų Jung
tinės Tautos.

Sekančia savaite Ham-C-

Nauji Britanijos darbiečiu 
laimėjimai rinkimu eigoje

Londonas. — Pridėtiniai 
rinkimai į parlamentą įvy
ko dviejose Britanijos rin
kiminėse apygardose. Tas 
vietas iki šiol laikė konrser- 
vatoriai. Jie ten palaikė sa
vo daugumas, bet jos tapo 
sumažintos. Darbiečiai la
bai patenkinti. Jie sako, 
kad šie rinkimai rodo, jog 
Darbo partijos įtaka auga, 
kad ji dabar gulėtų laimėti 
rinkimus.

Newcastle-on-Tyne kon-1 
servatorius laimėjo su 12,-1 
176 balsų dauguma, tuo! 
tarpu praeituose generali
niuose rinkimuose toris 
ten laimėjo su 21,237 balsų 
dhuguma.

Beckenhame, Kento apy
gardoje konservatorius lai-(mente, 
mėjo su 6,462 balsų daugu- kaltinimu 
ma, tuo tarpu, kai praei-

Adis Ababa. — Ethiopija 
užmezgė diplomatinius san
tykius su Vatikanu. Vy
riausia religija Ethiopijoje 
yra krikščioniška, koptiš- 
kai-ortodoksinė, kiek gimi
ninga Rusijos, Graikijos ir 
Armėnijos ortodoksams.

Roma. — Kai kurie Ita
lijos laikraščiai sako, kad 
buvusi Rumunijos ministrė 
Ana Pauker miršta nuo vė
žio. Jai dar 1951 metais 
Vienoje, Austrijoje, buvo 
padaryta operacija nuo vė
žio, sako tie laikraščiai.

Londonas. — Amerikčs 
rasistų KKK pradėjo orga
nizuoti savo vienetus Bri
tanijoje.

Washingtonas. — Sugrį
žęs iš Afrikos Nixonas pa- 
“plačiau atidarė akis” ir jis 
reiškė, kad kelionė jam 
dabar turįs “daug geresnį 
supratimą apie pasaulinius 
įvykius”.

marskjoldas vyksta Izrae
liu, -kur jis bandys įtikinti 
Ben-Gurioną, kad Izraelis 
sutiktų su egiptiška civili
ne administracija Gazoje.

New Yorkas. — Ameri
kos Socialistų-socialdemo- 
kratų federacija pasiuntė 
protestą Jugoslavijos vy
riausybei. Proteste sako
ma, kad Tito kritikas Mi- 
lovanas Džilas laikomas 
kalėjime vienutėje,, kad jis 
serga reumatiniu artritu. 
Reikalaujama jį paleisti iš 
kalėjimo. Amerikos social
demokratai taipgi kreipėsi 
i Britanijos Darbo parti
jos vadus su raginimu pro
testuoti ir reikalauti Džila- 
sui laisvės.

Džilas suimtas už val
džios kritikavimą. Jis pra
eityje buvo artimas Tito 
bendradarbis.

tuose generaliniuose rin
kimuose konservatorius ten 
laimėjo su 16,933 dauguma.

Apskaičiuojama, kad ke
liuose. pridėtiniuose rin
kimuose, kurie įvyko pas
kutiniu laiku, darbiečiai 
padidino savo balsus maž
daug penkiais procentais.. 
To užtenka, sako ekspertai, 
kad laimėti rinkimus na
cionaliniuose rinkimuose— 
jeigu tokie dabar įvyktų.

i Turčiai padėjo 
Kongr. grupei, 
sako komunistai

Deli. — Indijos parla- 
komunistai iškėlė 
is, kad didieji in- 

dustrįalistai teikė didžiules 
sumas Kongreso partijai,
kad padėti jai laimėti rin
kimus. Nors Kongreso 
partija (kuriai vadovauja 
pats Nehru) sakosi sto
janti už “socialistinio po
būdžio santvarką ateityje“, 
didieji fabrikantai randa 
reikalo ją dabar remti.

Komunistų deputatas Re
mi Čakravarti sakė, kad
Tatos nlieno kompanija
suteikė Kongreso * partijai * 
net tris /Tiuli j onus dolerių.

Nehny atsakė kritikams. 
Jis pripažino, kad “vado
vaujantieji indųstrialistai 
padeda mūsų partijai”. 
Jis sakė, kad Indijoje nėra « 
istatvmo, kuris tokias au
kas draustų.

Belgradas. — “Politika” 
sako, kad ant kiek bus at
gaivintas Balkanų paktas, 
tai tas bus vyriausiai kul
tūriniam ir ekonominiam, 
o ne kariniam bendradar
biavimui. Prie to pakto 
priklauso Jugoslavija, Tur- -
kija ir Graikija.
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APIE DARBO UNIJŲ TYRINĖJIMUS
KAI KURIE ŽMONĖS šiandien klausia, kuriuo tiks

lu senatinis komitetas, vadovaujamas sen. John L. 
McClellano, pradėjo tyrinėti darbo unijas, apklausinėti 
jų vadovus?

Sunku į tai pilnai atsakyti. Tačiau, nemanome, jog 
suklysime pasakę, kad tyrinėjimas yra daromas ne 
dėl meilės darbo unijoms, organizuotiems darbininkams.

Sutinkame, jog kai kuriose darbo unijose nėra viskas 
tvarkoje. Kai kurių stambiųjų unijų vadovai elgiasi 
neetiškai, elgiasi blogai, neatsižvelgdami į savo narius, 
kurie juos pastatė darbininkų interesus ginti.

Patsai senatinis komitetas yra pavadintas: ’’Senate 
Rackets Committee”. Kitais žodžiais: jis tyrinėja ra- 
ketizmą darbo unijose. Ar unijų viršūnėse yra raketie- 
rių? Mums atrodo, taip, yra.

Sakysime Tymsterių (sunkvežimių vairuotojų, etc.) 
unijoje, kuri turi daugiau kaip vieną milijoną narių, 
iškilo aikštėn, kad kai kurie jos viršininkai švaisto li
nijos pinigus, rūpinasi visokiais netgi nešvariais biz
niais, o pamiršta savo narių interesus. Antai Frank W. 
Brewsteris buvo įėjęs į arklių lenktynių biznį ir ten su
kišęs nemaža pinigų; jis naudojo unijos pinigus, nors 
sakosi, juos kada nors sugrąžinsiąs.

Minėtos unijos prezidentas Dave Beck viešai pasi
sakė, kad jis buvo pasiskolinęs i« unijos tarp $300,000- 
400,000 dolerių be jokių palūkų. Sako, tuos pinigus su
grąžinęs. Galimas daiktas. Tačiau naudojimas tokių 
unijos pinigų sumų savo asmeniniams reikalams 
geras, tiesiog' yra smerktinas.

Neužilgo Dave Beck bus pašauktas sen atimam 
mitetui liudyti. Jam įsakyta, beje, atvežti visus
kaip unijos prezidento rekordus. Beck pasisamdė žy
mų advokatą, buvusį senatorių (iš Pennsylvanijos) J. 
L. Duff, kad šis iį gintų.

Galimas daiktas, kad ryšium su Becko kamantinėji
mu iškils ir daugiau visokių šulęrysčių.

Visa tai yra bloga. Visa tai žemina unijas visuomenės 
akyse.

nėra

savo

Pabaltijo grafika
(Laiškas iš Vilniaus)

. Pastaraisiais metais jau 
susidarė tradicija, kad 
Lietuvos, Latvijos, ir Esti
jos dailininkai surengia 
bendras savo kūrinių paro
das ir jų bazėje sušaukia 
kūrybines konferencijas. 
Pirmoji bendroji konferen
cija vaizduojamojo meno 
klausimams aptarti įvyko 
Rygoje 1952 metais, antroji 
konferencija, skirta deko
ratyviniam taikomajam me
nui, įvyko 1955 metais Ta
line. Trečioji konferenci
ja, skirta grafikai, įvyko 
Vilniuje 1956 metų spalio 
mėnesį. Į konferenciją at
vyko dailininkai ir meno ži
novai — visų šalies respub
likų atstovai. Iš Latvijos ir 
Estijos atvyko dailininkų, 
parodos, atidarytos Vil
niaus dailės muziejuje, da
lyvių, delegacijos.

Parodoje buvo ekspo
nuojama daugiau kaip trys 
šimtai kūrinių. Beje, di
džiausia sėkmė atiteko kū
riniams, kuriuos Estijos 
dailininkai sukūrė naudo
damiesi išimtinai giliaspau- ( ___ ____ __ v___
dės technika (ofortas, sau- liudija apie aukštą meist- 
soji adata, mecotinto).

Dėmesį patraukė, pir
moje eilėje, V. Tolio ofor
tai, skirti žvejų gyvenimui, 
A. Kiūto “Narvos HES sta
tybos” serija. Labai gerus 
Talino peizažus pateikė 
dailininkai E. Kolomas, A. 
Keerendas, L. Enosaras. 
Dailininkės A. Bach portre
tų žavingumą sudaro jų 
gilus poetiškumas, deri- 

j nantis su meistriškai atras- 
'ta išorės forma. Laisvas 
technikos įvaldymas įgali-i 
no dailininkę sukurti ryš-į f 
kius įvaizdžius (“Miegantis11 
kūdikis”, “Prie fortepijo-1 
no”). j

Akvarelės kūrinių tarpe Į Žiūrovo dėmesį patrau- 
išsiskiria A. Pilaro lapai. A. kia T. Kulakausko kūriniai 
Pilaras giliai suvokiąs — juose aštriai apibūdina-

kaitė-Valiuvienė, V. Goldi- 
kas.

Labai gerai atlikti yra A. 
Makūnaitės kūriniai “Se
nelės paveikslas”, iliustra
cijos J. Biliūno knygai 
“Liūdna pasaka” — diplo
minis dailininkės darbas, 
spalvotosios litografinės i- 
liustracijos K. Kubilinsko 
knygai “Stovi pasakiškas 
namelis”. Sugebėjimas įsi
gilinti į literatūros veikalo 
esmę ir sukurti regimą į- 
vaizdį, atitinkantį skaityto
jo suvokimui, — neatima
ma dailininkės savybė. La
bai gražios yra Makūnaitės 
graviūros Lazdynų Pelėdos 
veikalams.

Pripažintas meistras, 
Lietuvos nusipelnęs meno 
veikėjas V. Jurkūnas eks
ponavo iliustracijas V. Poš
kos poemai “Žemaičių ir 
Lietuvos mužikas” (lino- 
graviūra).

J. Kuzminsko iliustraci
jos A. Strazdo eilėraščiui, 
A. Baranausko poemai “A- 
nykščių šilelis” ir , ypač, T. 
Tilvyčio poemai “Usnyne”

r iškurna.
Įdomūs yra A. Kučo kū

riniai, ypatingai iliustra
cijos Aišbės apsakymui 
“Brikelė”. Išimtinė priemo
nių ekonomija, labai lais
vas ir tikras štrichų nau
dojimas įgalina dailininką 
tiksliai apibūdinti veikalo 
įvaizdžius.

Daug darbuojasi V. Gal
dikas, kuris eksponavo i- 
liustracijas A. Gudaičio- 
Guzevičiaus romanui “Bro

niai”, P. Cvirkos veikalui 
'“Žeme maitintoja”. Jo kū- 
i riniai pasižymi savotiška 
atlikimo maniera, juose 
jaučiama didelė vidinė jėga.
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. Baltakis

Lietuvai
Aš tavęs, gimtinę, 
Lyg ir neturėjau.
Kur gi mano žemė—
Nors viena pėda?
Vaikščiojo po miestą, 
Vaikščiojo po kaimą 
Ta pati tamsybė, 
Ta pati skriauda ■
Aš išeit galvojau 
Ten, kur akys veda.

• Gal svetur man laimė
Ims, nusišypsos?
Bet rytuos, saulelė

: Skaisčiai užtekėjo.
Atsirado grįčioj 
Džiaugsmo ir šviesos.
Fabrikus gavau aš, 
Ir miškus, ir pievas.
Ir nuo tol rytojų 
Drąsiai sutikau.
Niękam jau, o niekam
Nebeatiduosiu
Savo gimto miesto 
Ir gimtų laukų!
Aš tave ant ranku 
Nešiu dieną naktį. 
Ašaras nubrauksiu
Rūtų šakele.
Saugosiu nuo vėjų, 
Nuo liūčių žvarbiųjų.
Ir skausme, ir laimėj 
Būsime šalia.

LMS VEIKLA
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Rašo Sekr. Mildred Stcnsler
MIRUS LMS KOMITETO NARIUI, 

PRANUI BALEVIČIUI
Didžiame liūdesyj paliko mus visus 

staigi mirtis muziko, pianisto, Frank 
Balwood (Prano Balevičiaus). Pranas 
buvo LMS Centro ir Muzikos Komiteto 

koncertuor 
bei daini-

ilsisi Cy-

na, o McCarthy viešai reikalauja, kad tuojau, 
kai baigsis apklausinėjimai tymsterų unijos viršinin
kų, būių imami nagan United Auto Workers unijos vir
šininkai.

Automobilistų unija taipgi galinga, didelė. Samdyto
jams rūpi ją kaip nors palaužti, pažeminti.

Jeigu jiems pavyktų surasti ką nors negera automo
bilių pramonės' darbininkų unijoje, tuomet grobs ki
tas unijas. Sakoma, šis. senatims komitetas gali vesti 
tyrinėjimus per visus metus. Jis, esą, numątąs, kad 
daug darbo unijų viršininkų yra atlikę tokių darbų, 
prie kurių galima prisikabinti.

kad 
ir

siekiantis, 
būtų lengvos

Ypatingai gra- 
yra jo akvarelės “Til- 

“Prie

meistras, 
spalvos, 
skaidrios, 
žios-
to pastatymas*’ ir 
Piarnu upės”.

Knygų
srityje 
ma

TAIGI, SUĖMUS VISA, išvada darosi tokia: šitie 
tyrinėjimai gali smarkiai pažeisti darbo unijas. Jie gali 
padėti reakcininkams, pravesti visoje eilėje valstijų 
anti-unijinius įstatymus, koks neseniai buvo pra
vestas Indiana valstijoje.

Tuo pačiu kartu AFL-CIO prezidentas Meany rei
kalauja, kad joks unijos pareigūnas klausinėjimuose 
nesivadovautų Penktuoju amendmentu. Girdi, tai “ko
munistinė taktika”.

Didelę klaidą daro Mr. Meany, statydamas šitokius 
reikalavimus. Mums rodosi, kiekvienas asmuo turi 
teisę naudotis Penktuoju amendmentu. Jeigu valdžia 
turi kokių nors duomenų prieš kokius nors unijų vir- 

• šininkus, tai ji privalo juos imti nagan, teisti ir bausti.
Meany turėtų žinoti, turėtų sprąsti, kad jokie 

tiniai komitetai darbo unijų reikalų nepataisys.
Patys AFL-CIO viršininkai turėtų reikalauti, 

kiekviena darbo unija sutvarkytų savo reikalus 
kad joks raketierius negalėtų įsitvirtinti.

Patys darbo unijų nariai taipgi turėtų daugiau bu
dėti ir pašalinti iš vietų tuos viršininkus, kurie nee
tiški, kurie raketieriškai elgiasi.

Tikėkime, kad iškeltieji blogi kai kurių tyinsterių 
unijos viršininkų darbeliai paskatins pačius unijistus, 
eilinius narius, stoti veiklon, stoti savo unijų sargybom

Jei unijistai to nedarys, tai vėliau jiems dėl to teks 
labai gailėtis. Ir ne tik patiems unijistams bus bloga, 
bus bloga ir visiems dirbantiesiems už algą žmonėms.

apipavidalinimo 
buvo eksponuoja- 

keleto dailininkų kū
li; jų tarpe didelio meis

triškumo lygiu pasižymi 
P. •'Luchteino kūriniai. P. 
Luchteinas yra vienas ge
riausių knygų apipavida
lintojų Tarybų Sąjungoje.

Parodoje labai mažai bu
vo pateikta satyros kūrinių. 
Satyros skyriuje buvo esk- 
ponuojamos tik kelios Z. 
Valterio, karikatūros ir 
ryškūs V. Randelio drau
giški šaržai.

Latvijos dailininkai eks
ponavo gan didelį iliustraci
jų kiekį: vykę yra M. Sta- 
raštės, A. Apynio, O. Abe-

sena-

kad 
taip,

2 pual. Laisvė (Liberty) šeštad., kovo (March) 23, 1957

kons kūriniai.
Portretinių kūrinių tarpe 

dėmesį patraukia F. Pau
liuko kūriniai, kuriuose pa
sireiškia aktinga pažiūra į 
vaizduojamąjį žmogų.

Lietuvių grafika parodo
je su liaudies menotradici- 
tų. Joje daug kas. yra susi
ję su liaudies meno tradici
jomis. Specialus tam tikrų 
formų šiurkštumas, kai ku
ris epiškumas vaizdžiai ro
do, kad šie darbai yra su
siję su kūriniais,* kuriuos 
liaudis kūrė šimtmečių bė
gyje. Didžiausioji šių darbų 
dauguma atlikta ksilografi
jos technikos priemonėmis. 
Lietuvių grafikoje žymiu 
mastu dalyvauja jaunimas, 
neseniai baigęs institutą. 
Tai tokie dailininkai, kaip 
A. Makūnaitė, S. Rozinas, 
L. Barisaite, S. Kapustins/

• • • . ■ * - ...... ...

mi rašytojų B. Sruogos ir 
K. Korsako portretai.

Jaunos dailininkės S. Ka- 
pustinskaitės diplominis 
darbas “Eglė — žalčių ka
ralienė” rodo, kad autorė 
yra gan talentinga.

Trijų respublikų dailinin
kų kūrinių sugretinimas į- 
galina suprasti jų kūrybos 
savotiškumą, nacionalinį 
savitumą.

Parodoje paaiškėjo, kad 
Pabaltijo respublikų grafi
kos menas pasiekė didelių 
laimėjimų, kad jo vystyma
sis yra glaudžiai susijęs su 
liaudies gyvenimu.

Tolesnio grafikos vysty
mosi klausimams buvo 
skirta konferencija Vilniu
je.

Atidarydama^ konferen
ciją, TSRS Tarybinių daili
ninkų sąjungos orgkomite- 
to. atstovas meno žinovas 
E. Melikadzė savo įžangi
niame žodyje pabrėžė, kad 
didžiausias įvykis, kuris 
paveikė tarybinio meno vy- 
tymuisi, buvo TSKP XX 
suvažiavimas. Šiuo metu 
eilėje dailininkų sąjungų į- 
vairiais meno klausimais 
vyksta diskusijos, kurios 
įgauna nepaprastai aštrias 
formas. Kova su asmeny
bės, kultu padeda menui 
vystytis ir kelią jo klestėji
mą.

Pranešimą apie tarybinės 
grafikos 
nius padarė 
kandidatas 
Pažymėjęs, 
būdama 
prieinamu 
,dies sluoksniams, turi di
dėlę reikšmę, pranešėjas 
atkreipė dėmesį į laimėji
mus, kuriuos pasiekė* eilė

(Pabąigą 3-riie pusi.)
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būklę ir uždavi- 
meno mokslų 
V. Brodskis, 
kad grafika, 

masiniu menu, 
platiems Įkau

narys. Jis skambino pianą 
se, jis akompanavo chorams 
n inkams, jis rašė muziką.

Pranas Balevičius dabar 
press Hills kapinėse, New Yorke. Jo
daugiau nematysime sėdint prie piano 
laike kokios muzikinės pramogos. Bet 
mes užtikriname, kad jo muziką girdėsi
me, pakol gyvens lietuviškumas Ameri
koje. Ir mes turime viltį, kūriniai greit 
pasieks mūšų lietuvius menininkus ki
tose šalyse ir pačioj Lietuvoj.

Gera pradžią tam padarys jo pirmas 
dainų leidinys “RINKTINĖS P. BALE
VIČIAUS DAINOS,” kuris pirm jo mir
ties jau buvo graviūros dirbtuvėje. Da- 

~bar šis leidinys bus ne vien jo 10 metų 
kūrimo sukakties, bet atminimo pamink-

Visi lietuviai menininkai ir meno 
mylėtojai privalo prisidėti prie šio pa
minklo. Įsigykite šią 40 puslapių mu
zikos knygą kaip atmintį šio jauno kom
pozitoriaus, kuris paaukojo savo gyvastį 
todėl, kad jis mylėjo meną, o ne mate
rialinį taupymą. Siųskite užsakymus ir 
aukas Lithuanian Fine Arts League, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y. Knygos prenumerata — 2.

« :b

VIENETŲ APŽVALGA
Worcesteryje ir apylinkėje puikiai 

veikia AIDO CHORAS. Jis ir jo tarpe 
šaunus duetas, Ona Dirveliėne ir Jonas 
Sabaliauskas, dalyvauja parengimuose 
ir koncertuose. Kovo 10 turėjo savo 
banketą.

Choro vedėjas, Jonas Dirvelis, gražių 
naujų dainelių parašo ir sutaiso chorui 
ir duetams. Numatoma, kad jie vėl pa
sirodys šauniai LMS koncerte gegužės 
18 d.

šiais metais Hartfordo LAISVĖS 
CHORAS neteko savo pirmininko ir il
gamečio darbuotojo B. Mulerankos. Vis 
vien choriečiai pasiryžę atvažiuot visi' į. 
LMS koncertą ir konferenciją, ir jau at
siuntė konferencijai finansinį pasveiki
nimą. Ačiū, laisvieči'ai.

>|i * -'i
Cicero MOTERŲ CHORAS užsimo

kėjo visas užvilktas duokles Meno Są
jungai, pridėdamas, kad nuo dabar dau
giau mokesčių neužvilks. ' t . \

Choras su savo nauja mokytoja 
Estell Bogden pasirodo kiekviename

1

koncerte Chicagoje, ir kur tik pakviestas 
dainuoti. Cicero Choras ir dainininkei 
Loretta Cooper representavo lietuvius 
Visų Tautų Festivalyje, kuris buvo su
ruoštas Vidurvakarių Komiteto Svetur- 
gimiams Ginti labui. Toj pačioj progra
moj buvo ir Earl Robinson, garsusis 
New Yorko muzikas, kompozitorius ir 
liaudies dainininkas.

* * *
€

Iš LKM CHORO gavau skelbimą-* 
piešinį, kuris praneša, kad šį pavasarį, 
balandžio 28 d., LKM Chras premieruo-, 
ja naują originalią operetę, parašytą jot 
mokytojo Clem Deffnerio. Skelbimas 
vaizduoja baisų drakoną — nes z operetet 
pavadinta “Pompano, Jūros Drakonas.”*

Choriečiai praneša, kad tai “linksma, 
gyva ir romantiška operetė.” Linkime 
LKM Chorui geriausių pasekmių savo 
naujoje darbuotėje.

*

EX-MAINIERIAI smarkiai ruošiasi 
prie savo 10 metų jubiliejinio parengi
mo, kuris įvyks balandžio 7 d. Mildos 
Teatre, Chicagoje, Apart koncertinės 
programos, kurioj jis išstos su naujomis 
dainomis, jie taipgi suvaidins Seno Vin** 
co 2-jų veiksmų komediją “Atvažiavo su 
Kraičiu.”

Choro korespondentas rašo:
“Pagirtina, kad į choro pamokas 

skaitlingai lankosi dainininkai, ir tas 
daro ne tik mokytojai smagumo mokyti, 
bet ir patiems choristams, kad toks di
delis būrys buvusių angliakasių dainuo
ja, lietuviškas liaudies dainas iŠ lietuviš
ką tvirtų krūtinių.”

Roselando, LIAUDIES TEATRO ak
toriai vėl sėkmingai pastatė scenoje 2- 
jų veiksmų komediją (LMS išleistą) 
“Prašvilpta Laimė.” Grupė turėtų dar 

toliau pamaršrūtuot su šiuo veikalu į ki
tus miestus, kaip Ročkforde ir kt.

* *

PSKRITIS deda pa* 
ttieagos būtų gerafc 
artistų LMS Nacio-

* *

i*

*

LMS 1-MOJI A 
stangas, kad iš Ci 
skaičius delegatų ir 
naliniame suvažiavime ir koncerte ge
gužės 18 ir 19 d. Jie taipgi jau prisiun
tė $20 surinktų prenumeratų ir aukų P. 
Balevičiaus dainų rinktinės išleidimui. 

>i' *

Chicagos AIDO CHORAS taipgi.le
pinasi sukelti finansų ir suinteresuoti 
choriečius gavime prenumeratų P. Bale
vičiaus muzikos knygos išleidimui.

Choras turėjo savo Rėmėjų banketą 
ir puikiai pasirodė gražia programa. 
Jis pirmu kartu Chicagoje dainavo LMS 
išleistą J. Dirvelio dainą “Anksti Rytą.*’ 
Naujas duetas, Jerry Mikužjs ir Nancy 
Roman, kuris taip žaviai pasirodė New ’ 
Yorke praėjusią žiemą, dažnai matomas 
koncertuose. Trečiosios kartos lietuvai
tės, dukteiys mokytojos Dorothy Yuden 
ir dainininkės Nancy Roman, dažnai iš
stoja programose.

* ❖

LIUOSYBĖ9 CHORAS, Moiitello, 
Mass., anksti šią žiemą turėjo savo me
tinį koncertą. Taipgi vėl gerai pasirodė 
trio — Rožė Stripinis,^Wm. Juodeika ir 
mokytojas Albert Potsius. *

* * «i:

New Yorko AIDO CHORAS smar
kiai ruošiasi prie pastatymo naujos 2-jį 
veiksmų operetės “Teismo Komedija.” 
Tai operetė, specialiai prirengta Aido 
Choro mokytojos pagal Gilberto ir Sulli- 
vano lengvos operos “Trial by Jury.”' 
Orįginalus lietuviškas vertimas buvo pa
darytas prieš eilę metų muzikės B. Ša- 
linaitės ir Amelia Young.

Šią operetę dabar teko pailginti ir 
sutaisyti su drama. Aidiečiai stengiasi 
jautriai pravest aštrų satyrišką operds 
vaizdą. Operetę suvaidins New Yorke, 
Liberty Auditorijoj, gegužės 5 d. Taip
gi numatoma, kad jie keliaus ir į Mon- 
tella ir Elizabethą.'

Rašant apie LMS menines grupės ir 
jų veiklą, negalima nepaminėti, kad ta
rime ir Kanadoje vieną chorą, kuris per 
eilę metų priklauso Meno Sąjungai ir ' 
kuris nenuilstančiai veikia savo srityje, 
dainuodamas koncertuose, vaidindama^ 
operetes ir veikalus. Tai, žinoma, 
BANGOS CHORAS, Toronte.

Choras kasmet užsimoka duokles ir 
užsisako LMS išleistą muziką ir kitiĮ 
leidinius. Šia .proga sveikinam mūsų 
meniriinkus-bendradarbius užrubežyje.
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Svafonm ir buities takais |
i (Tąsa)

Ir tai, tai tik vienas pavyzdys. O tokių 
buvo šimtai tik šioje vienoje Pušių Go
jaus kasykloje. Ir jei Motiejus Šalčius 
būtų buvęs toksai, kaip kad buvo Mul- 
leris, tai galėjo pinigus šienautis, kaip 
sodrioje pievoje žolę. Bet pats Šalčius 
tankiai piktindavosi iš tokio mainierių 
tamsumo ir nesiėmė nė jokios tarpinin- 
kystės gavime darbų virš minėtoje 
kasykloje.
V»

4 Mikas, išdirbęs keletą mėnesių ir pa- 
dėkavojęs Šalčiui, paliko karčiamos dar
bą ir vėl grįžo į kasyklą, . apsigyveno 
pas. M. Kutelius. Kuteliai buvo pažan
gūs žmonės ir Mikui labai tiko pas juos 
gyventi. Kartą Mikui parėjus iš darbo, 
pas Rutelienę buvo užėjusi Mikui ne
pažįstama, dar apyjaunė ir gražiai atro
danti moteriškė, bet kažkaip keistai at
rodanti, lyg ir apsiverkusi, nerami ir 
juodviejų kalba kaip ir pradėjo kliūti, 
maišytis. Mikas žvilgterėjęs į jam ne
pažįstamą moteriškę, nuėjo į savo kam
barį. Rutelienė, rodos, norėjo lyg ir ką 
lakyti, bet tik spėjo pratarti: “Anksti 
šiandien iš darbo parėjai?” O už kiek 
laiko toji moteriškė išėjo.

* * Kada Mikas, kartu su šeimininkais, 
valgė vakarienę, tai Rutelienė užklausė 
Miką:

— Ar tu nepažinojai tos moteriškės, 
ką čia pas mane buvo, kaip parėjai iš 
darbo?

—Ne.Rodos.man niekad pirmiau ne
matyta,

— Tai Viktė Juknienė, ve, Martino 
’ giminaite. Labai man jos gaila, bet . . .

— nebaigė sakyti.
— Gaila, tai gaila — įsikišo Ratelis,— 

bet keno kaltė? Jei. jau iš pradžios, gri
norka geriau nežinojo, tai po velniais, 
nors dabar turėtų susitvarkyti.

— Na, ką jau tu čia dabar kalbi? Vy
ras užleido bosais grinorka, tai štai, ve 

' ir pasekmės. Iš pradžios, žinoma, ge
riau nežinojo, nesuprato, o dabar jau 
pervėlu; jau pertoli nuslydo — užbaigė 
šeimininkė.

Mikas atidžiai klausėsi, o pagalios ne
iškentęs paklausė:

— Kaip tai, “bosais užleido?”
— Ilga pasaka — atsiliepė šeimininkė.

rėjo turėti gerą vardą pas bosus ir gerą 
' (Jarbą, tai nepaisė nė savo žmonos. Ar 

aš nežinau.
— Taip, tu žinai. Bet argi geras vyras, 

jfyras, kuris myli savo pačią ir nori šei
myniškai gražiai, padoriai gyventi,

— Nedarys, tai nedarys, bet argi ji 
pati neturėjo geriau žinoti ir suprasti? 
Vi nous ir mano giminė, bet aš ir ją daug 
kaltinu.

— Nu, ve, pasakė! Nugi grinorka bu- 
,vo, o jis jos niekur neišleido: neleido nei 
su žmonėmis susipažinti, nei kur išeiti 
— laikė, kaip paukštę klėtkoje uždaręs. 
O dabar. . . dabar jau pervėlu; jau per- 
tgiliai alkoholyje paskendusi. Dabar ir 
pati mato ir supranta, kai išsipagirioja,

* bet neturi spėkų atsilaikyti prieš alko
holio kirminą.

Nors Mikas ir gana atidžiai klausėsi 
šeimininkų pokalbio, vienok jaim vis ne
buvo aišku ir jis vėl neiškentęs paklausė 
♦apie tos moteriškės gyvenimą ir praeitį.

— Man vistiek jūsų pokalbis negana 
aiškus, kad suprasti, kokio tipo, tasai 
žmogus, kad dėlei geresnio darbo užlei
džia bosais savo žmoną ir padaro jąją 
girtuokle, griauna, paverčia niekais pats . 
savo šeimyninį gyvenimą. Tai tik že
miausias nedorėlis gali taip elgtis.

— Argi tu nepažįsti Danieliaus Jukne- 
lio, ką vedžioja kunigą kalėdojant ir ren
kant visokias kolektas? Tai jos vyras.

z — A-a, tai tas jos vyras! — tęsdamas 
balsą nuostabiai atsiliepė Mikas, besi
klausydamas Kutelio pasakojimo. — O 
jdar geras bažnytinis, tikintis, ir dorą nu- 

^duodąs žmogus. Tai biaurus supuvi
mas! — Supuvimas ir dar koks supuvi
mas! Argi tu negirdėjai, kad yra net ir 

# lokių mainierių, kurie parsiveda savo bo
selį į savo* namus, pastato bonką degti
nės ant stalo, o pats išeina neva alaus

parnešti ir nepareina, * tiksliai užtrunka 
kokią valandą, ar daugiau. Žinoma, kad 
bosas pasilikęs vienas su tokio mainierio 
pačia, nesnaudžia. 0 kada vyras grįžta 
su ąsočiu alaus, tai degtinė jau būna “iš
džiūvusi”, o kas daugiau dedasi, tai pats 
gali suprasti — nemažas vaikas.

Žinau daug yra tokių ta/msūnų mai
nierių, kurie perka'darbus ir fundija 
nusivedę į karčiamas, bet kad prieitų 
prie tokio nupuolimo, kad net savo žmo
nas pavesti tiems nenaudėliams, tai jau 
daugiau, negu supuvimas, tai visiškas iš
sigimimas, tai gyvuliškas elgesys, o nei 
kiek nors dorovęs turinčio žmogaus.

— Bet yra gana tokių. Pabandyk gau
ti darbą Pušių Gojaus kasykloje, tai 
pamatysi kas ten dedasi: net ir leiberiai 
kiti perka ten darbus. Aš žinau, aš tenai 
dirbau kokį laiką, bet neilgai. Kaip tik 
bosui nedaviau kyšio ir nefundijau, tai 
ir turėjau nešdintis laukan. O, ve, šitoji 
sako: — Kartą per “klaidą” boselis už
lindo vakare pėdės dienoje,neva ko tai 
ieškodamas, tai vieton kad boseli gražiai 
sutikti, pakviesti prie stalo, tai ką duri
mis sunkį nesugrūdo.

— Ar tu manai, kad aš tau Juknienė? j 
Pabandyk tu kada parsivesti savo bo
są į stubą vaišinimui, tai ir tu ir savo bo
sas, abu strimgalviais išlėksite, kaip aš 
jus pavaišinsiu — užakcentavusi pasakė 
šeimininkė.

Kutelis ir toliau tęsė savo pasakojimą, 
kaip jis buvo gavęs darbą Pusių Gojaus 
kasy Kloję.

— Dirbau aš Juodo Deimonto kasyklo
je,' kur buvo, galima sakyti, neišsivys
čiusi kyšininkysLė. Na, jei jau kada pasi
taikydavo susitikti fajerbosį, ar kokį ki
tą boselį karčiamoj visai netikėtai ir už- 
fundydavai stiklą alaus dėl visako, tai 
ir viskas, o ne su papirkinėjimo tikslu. 
Pats vyriausias užveizda, Beckeris, bu
vo labai griežtas, bet kartu ir akuratnas 
žmogus: Teisingai dirbi, teisingai ir už
mokėjo, ir jei kas būt bandęs pasiūlyt 
jam kyšį, tai toksai greit būt laukan iš
lėkęs iš kasyklos. Nepergeriausią aš tu
rėjau darbą, bet buvo pakenčiamas, iki 
prakiuro lubos ir vanduo pradėjo bėgti., 
ant nugaros. Kokį laiką kankinausi, šla- 
pau vis tikėdamasis, kad praeis. Bet 
kur tau ? Ko aš giliau kirtausi į anglį, Jo 
ir vanduo paskui mane sekė taip, kad 
sušlapdavau nuo galvos iki kojų. Tiesa, 
gaudavau kiek ekstra už vandenį pri
mokėti, bet vistiek dasiėdė ir pasidarė 
nepakenčiama, tai aš ir pamečiau tą dar
bą. Ilgai be darbo neteko vaikščioti: ma
no giminaitės vyras Juknelis įpiršo mane’ 
leiberiauti. Išdirbęs gal mėnesį laiko 
leiberiu, gavau ir mamieriauti. Džiau
giausi ! Bet žinai, peklon pakliuvęs ir su 
velniu nedraugausi, tai neilgai džiaugsie- 
si. Taip man ir atsitiko. Išdirbęs aš dvi 
savaites kaipo mainerys ir pasiėmęs sa
vo užmokestį, aš tiesiai parėjau namo.

— Ir į karčiamą neužėjai? — pašai
piškai gnybtelėjo šeimininkė.

— Na jau, na, tu čia vėl su savo pa
šaipa. Tai*kas, kad užeinu į karčiamą? 
Bene aš prageriu pėdę, kaip kad kiti 
vyrai? Ką? Ar tu nepavalgiusi, neapsi
rengusi, trūksta ko? —. kaip ir su pik
tumu atsikirto Kutelis savo žmonai.

— Gerai jau gerai. . . Pasakok, pasa
kok — juokdamasi ragino šeimininkė sa
vo vyrą.

.. s

— Dirbau aš antrą pėdę, kaip niekur 
nieko, darbas buvo pakenčiamas, tai vis
kas ko ir reikia. Bet sekcijos boselis pra
dėjo užeidinėti pas mane į darbavietę ir 
vis užvesdavo kalbą apię išsigerimą. Aš 
iš karto net ir nesupratau, kame čia da
lykas, bet tik vėliau dasiprotėjau, ko bo
selis ieško. Jis vis užvesdinėjo kalbą 
su tikslu, ar aš nesusiprasiu ir ar nepa- 
kviesiu užeiti į karčiamą. O aš kaip tyčia 
ir “nesusipratau”, tai, žinoma, man ten 
neilgai ir teko dirbti. Bet jei būčia pra
dėjęs vestis kur. į karčiamą ir fundyti, 
tai ir po šiai dienai ten tebedirbčiau. Na, 
o mano giminaitės vyras Juknelis, ku
ris pats labai retai kada išgeria stiklą 
alaus, užleido tuos latrus, nenaudėlius 
ant savo žmonos, tai matai kokios iš to ir 
pasekmės!

(Bus daugiau)

4

Detroit, Mich.

JULIA D AUK LTS
(KARPAUSKACTĖ)

Kovo dvidešimt trečioji mums gailiai primena, 
kadi 1950 metais ta diena mirtis atėmė mūsų

i • ■ *■ .

žmoną ir motiną, nedideles ir retėjančios lie
tuvių visuomenės narę. Amžina jai atmintis!

JOHN DAUKUS ii- duktė
! DONNA

PRISIMINIMAS

ADOMAS MINEIKIS
j Šių metu kovo 2-1 d. sueina vieneri metai, 

kai1 mirė mano mylimas vyras. Prisimena ji 
žmona ir dukterys.

VERONIKA MINEIKIS, žmona
PHYLLIS MALCOSKY ir

ALICE WHITE, dūktom

So. Easton, Mas

PRISIMINIMAS

JURGIO DAGILIO
’ Kovo 24 d. jau bus dveji metai, kai jis išsibrau- 

kė iš gyvųjų tarpo ir Dėdės Šamo ždmėje ramiai 
ilsiši. Jurgis žinojo, kas yra šviesa ir liesa, jis 
praskynė šeimoje tą kilnu keliąr kuriuo uoliai 
nedelsdami žygiuojame.

I AGOTA D AG ILLS, žmona
j JULĖ ir MILDA, dukterys

— Hartford, Conn.

Miami, Fla.
šiuo tarpu pas ;mus .svečiai 

jau.i vis daugiau ir daugiau iš
važiuoja. Šią žiemą buvo pre 
važiavę pusėtinai iš visų mies
tų. 17 d. Šio mėnesio turėjome 
“Juozų’.’ pikniką pas draugus 
žokonius, tai dar atsilankė 
pusėtinas būrelis ir 
apart vietinių.

Nekuria draugai ir 
važiavę neužmiršta 
spaudos. D r auga s
Aleksaitis iš Essex, Conn., pa
aukavo $1.0 Laisvei, čia čekį 
prisiunčia. O vietiniai tai visi 
dirbom per žiemą, kad pa
remti spaudą ant kiek galima.

Taipgi čia lankės; ir Juška 
su Klimu; iš New Yorko. Nors 
jie neilgai 
sake, kad 
gana gerai 
linksmai.

Mes esame labai dėkingi 
žokoniams, nes jie mums duo
da savo vietą dėl tokių pa
rengimų ir dar visada mums 
padeda.

svečiu,

Čia at- 
savo 

Juozas

čia buvo, bet jie 
apžiūrėjo Floridą 
ir praleido laiką

Laisvįetis

3 pusi. Laisve (Liberty) šešte.d., kovo (March) 23, 1957
' Ii » > . , ‘ '■ '

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

‘ i • i ■ •

PABALTIJO GRAFIKA
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

dailininkų. Toliau V. Brod
skis kalbėjo apie tai, kad 
tarybinė grafika dar neati
tinka visų reikalavimų, ku
riuos jai reiškia liaudis. 
Pranešėjęs kvietė dailinin
kus surasti naujas formas 
savo idėjoms išreikšti.

I Platų pranešimą apie lie
tuvių grafikos pasiekimus 
ir jos pagrindinius uždavi
nius padarė meno žinovas 

[V. Drėma. Jis pažymėjo, 
kad grafikos menas Tary
bų Lietuvoje išsivystė, dai
lininkai kūrybiškai išaugo, 
kad jie pastaraisiais me
tais sukūrė eilę žymių kū
riniu.

Efektų vengimas, išorės 
pavaizdavimo priemonių 

; santūrumas, kuris būdin
gas daugumos Lietuvos 
dailininkų kūrybai, sudaro 
lyg jų nacionalinę savybę, 
bet ji kiek sukausto grafi
kos meistrų kūrybinius 
ieškojimus.

Didelį išsivystymą lietu
vių grafikoje įgavo iliustra
vimas. Respublikoje leidžia
mos knygos užima žymią 
vietą mūsų šalyje. Jei ank
sčiau daugiausia domės 
buvo kreipiama kaip deko
ratyviniai išspręsti knygos 
apipavidalinimą, tai dabar 
dailininkai užsibrėžė užda
vinį — raiškiau ir turinin
giau atskleisti jos turinį. 
Knygoje tai pasireiška 
per ištisą ciklą iliustracijų, 
kurios palaipsniui atveria 
mazginius literatūros vei
kalo momentus. Autoriai 
siekia psichologiškai apibū
dinti savo herojus.

Daugelis grafikų kovoja 
už savo stilių, siekia išvys
tyti savo meninį individua
liškumą.

Pažymėjęs, kad ksilogra
fija turi' teigiamą reikšmę, 
V. Drėma išreiškė pasigai
lėjimą tuo; kad nepakan
kamai yra paplitęs ofortas, 
litografija ir linograviūros. 
Nusistebėjimą kelia tas 
faktas, kad ir piešiniai re
tai aptinkami dailininkų

Daugelis kalbėjusių pa
žymėjo, kad panašios kon
ferencijos duoda daug nau
dos.

E. Butorina

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

Immediate openings in large new 
Phila. Hospital. General duty, 
operating recovery room posi
tions available. Excellent personnel 
policies. Steady year round em
ployment with pleasant surronud- 
ings Write, wire, call or apply 
to Director of Nursing, Temple 
University, Medical Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext. 
381. (49-63)

Mašinistai, 1-mos klasės, tuoj rei
kalingi. Seniai įsteigta firma turi 
vietos patyrusioms mašinistams. 
Pataisymo šapa. Liberališki apmo
kėjimai darbininkams. Nėra skir
tumo amžiuje. Puikios vietos vy
rams, kurie patikimi ir mokanti 
darbą. Kreiptis 9 iki 11 A. M„ vi
są savaitę. Crown Products Corp., 
28rd & Ritner Sts. (51-57)

'Policija ieško pavogto 
dinamito

Kas nors pavogė 37 dina
mito šmotus, kurie buvo pri-e 
namų konstrukcijos ant 55 
St. ir Sutton Pl., New Yorke. 
Prisibijoma, ar tą dinamitą 
nebūtų vaikėzai pasigrobę.

Prižiūrėto jai-Janitors 
likų Mokslų Įstaigoje, 
apskritų metų darbas, 
v. v. iki 7:30 v. ryto, 
vaitė. 
rimą.
M-7, 711 Jefferson Bldg., Phila., Pa.

(56-58)

(2). Kata- 
Nuojatinis 

Nu<y 11:30 
5 dienų sa-

Alga pagal gabumą ir paty- 
Puiki proga. Rašykite: Box

FITTERS
Prie sunkaus plieno. Su patyri

mu. Nuolatinis darbas su gerai 
įsteigta kompanija. Kreipkitės į 
Wheelerweld Div.

C. H. WHEELER MŲG. CO.
S. Main St., Ainbler, Pa.

(57-59

Molders. Tuoj reikalingi. Prie 
mašinų ir kitų reikmenų. Nuolati
nis darbas. Puikios sąlygos. Kreip
iatės : WEST PHILADELPHIA 
BRONZE COMPANY, 20 N. 41st 
St., Phila., Pa. Ar skambinkite: 
Baring 2-5958.

(57-61)

HELP WANTED—FEMALE

LABORATORY TECHNICIANS
Immediate openings: 

1 General
1 Chemistry

1 Bacteriology.
Apply or call: Dr. O. E. Owen.

OSTEOPATHIC HOSPITAL, 48th 
& Spruce Sts., Phila. SH. 8-100.

(57-63)

Comptometer-Opęrator. Experi
enced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits;
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Shunk Sts.

(56-62)

Clerk-Typist. Experienced pre
ferred. Excellent working condi
tions. Al) Company benefits. 5 day 
week. Salary depending on ability 
and exp. Apply BEST MARKETS, 
Personnel Dept. Front & Shunk 
Sts. (56-62)

Typist-Stenographers. Immediate 
openings, 5 day wk. Center City. 
Exp. helpful, but not necessary. 
Perm, employment. Pleasant work- 

I ing conditions. Salary depending on 
ability and exp. Apply HOME 
READERS SERVICE, INC. 702 
Liberty Trust Bldg., or call RL 

5146. (56-59)

INC.

Ruošiasi vasariniam sezonui
Coney Islando biznieriai 

Jau dabar pradėjo padabinti 
savo biznius, kad pilnai pasi
ruošti atsidarymo dienai — 
gegužės 18 .

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!

Pri-

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau- • 
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

Jei norite siųsti pakirtus į Tarybų Sąjungą—Lietuvą, Esto- 
niją, Latviją, Ukrainą iv tt., kreipkitės į patikimą firmą—

PARCELS TO RUSSIA, INC.
\ 1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonai: Ingęrsol 7-6465 — Ingersol 7-7272
Mes esame autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj,

statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9-4; sekmadieninis 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

SVARBI PASTABA
Visos su mumis susijungusios agentūros nėra uždarytos. 

Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūsą klientą patogumui, 
mos atidarėme savo skyriui sekamuose miestuose,*

MŪSŲ SKYRIAI
DETROIT 
11601 Jos. Campau.Ave. 
Detroit 12, Mich. 
Tol.: Townsend 8-0298

LOS ANGELES 
121 So. Vermont St. 
Los' Angeles, Calif. 
Tel.: Dunkirk 5-6550

Dictaphone Operators wanted at 
once. Knowledge of Stenography 
and typing. Prefer young lady over 
25. Must be steady and neat. 5 
day wk. Convenient location. Salary • 
commensurate with ability and exp. 
1220 Buttonwood St. or Call Mr. 
Heckrote, MA. 7-7438. (56-62)

Telefonų firmos darbininkai 
reikalauja algas pakelti
N. Y. Telefonu kompanijos 

apie 6,000 darbininkų reika
lauja pakelti po $10 į savaitę. 
Darbininkų unijos atstovai tuo 
klausimu tariasi su kompani
ja

STATYS 8 MOKYKLAS
N. Y. Apšvietos Taryba pa

skelbė, kad penkerių metų 
bėgyje bus pastatyta Manlyit- 
tane 8 vidurinės mokyklos, 
kurios kainuosią apie 50 mili
jonu dolerių.

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

raliu Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea- ir medus, pagelbsti nuo Šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON '

RFD 1, Rt. 82, N. Franklin, Conn.

HARTFORD 
651 Albany Ave. 
Tel.: Chapel 7.-5164 
Hartford, Conn.

NEW YORK CITY 
78 2nd Avė.
New York, N. Y.
Tel.: OR. 4-1540



Lewiston-Auburn, Me.
čia mire Peter J. Baliene, 

76 metu amžiaus. Lietuvoje 
gimė Kaune 1881 m', gruodžio 
15 d. Ji atvyko Amerikon 
1905 m.

Paliko liūdesyje (lukteri 
Robert B. Helen Glover, Kit
tery Point, ir du sūnus Victor 
11., Lewistone, ir Bruno J., 
Auburn. Dar paliko ir seserį 
Anna Hansen, Lewistone.

Tai tarpe daugelio lietuviu 
kapų dar vienas lietuves ka
pas supiltas. I

I

Dar sunkiai serga Saba
liauskas. Taip jau ir Kaulakis 
labai nusilpęs. Linkiu jiems 
greičiau susveikti. 

.
Čia apsišvietusiųjų lietuviu 

tarpe jokiu parengimų nebu
vo šią žiemą. Mat. tūli suseno, 
o dar kiti mirė, tai ir rengėjų 
stoka. Daugiausia gerbiama 
Rudokiene dalyvaudavo ren-1 
gimuose. Ją ištiko nelaimė, po 
operacijos neteko kojos — 
gaila vienos iš rengėjų!

Rumford, Me., kaimyniš-l 
kam mieste, mirė Juozapas 
Vidugiris, 76 metų amžiaus.

Apie 6 metus turėjo duo
nos kepyklą. Po tam tą biznį 
uždarė ir iš d u on k e py k los 
įtaisė namą 6 šeimynoms. Dar 
rengėsi ir septintą gyvenimą 
pribudavoti, tik širdies liga 
staigiai numarino. Juozas tu
rėjo kepyklą ir Detroit, Mich., 
ir Pennsylvanijoje. Yra dirbęs 
Chicago.) e ir Maine valstijoje 
audyklose audė. Taip jau ir 
Lewistone pyragus kepė

Jaunystėje buvo caro karei
viu ir 1905 m. dalyvavo rusų- 
japonu kare. Gyveno Ukmer
gėj ir buvo vedęs — turėjo 
sūnų matininką, vedusį, kuris, 
10 metų pagyvenęs su žmona, 
mirė nuo džiovos.. Tai sūnaus 
fūnus yra jau 20 metų ir mo
kinasi ant inžinieriaus. Vidu
giriui dabar atėjusio laiško 
rašėja sakosi esanti to sūnaus 
žmona, ir ji gražiai rašo, ro- 

. dos, maldaudama pagalbos.
Žinoma, Juozas jau miręs, ne
skaitys to-laiško. Girdėjau, jo 
mšiūrins yra užrašytas gimi
naičiui čia. 

_ __ ♦
Štai viena moteris nusiskun

dė taip:
Girdžiu naujienų blogų — 
Mirtis senyvus renka;
Eilės retėja veikėjų brangių 
— Veikimo spėkų netenka. 
Sunkiau surengti pramogą 
— Reikia rengimo nebijoti; 
Senatvės uždanga bloga —( 
Turim energijoje bujoti.
Ilgai žinių nerašo — 
Gana jau taip tylėti; 
Tai raštas duonos

neprašo — 
Letargo miego nereik

mylėti...
P. Petrov

Philadelphia, Pa.
Klaidos pataisymas

Kovo 21 d. Laisvėje Lipu
sioje iš Philadelphijos A. Lip- 
čiaus korespondencijoje buvo 
pasakyta, jog įvyko “ALDLD 
10 apskrities” konferencija. 
Turėjo būti: ALDLD *6-tos 
apskrities.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Atidos visiems

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 57-a kuopa rengia 
kalakutienos pietus; bus pa
kankamai valgių ir išsigėri- 
mų, taipgi graži muzikai iška 
programa.

Prasidės pirmą valandą po
piet. įvyks sekmadienį, kovo 
(March) 24-tą dieną, 29 En
dicott Ss. Įžanga $1.50 Labai 
gražįai prašome visus daly
vauti.

Rengėjai

NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopos pietūs įvyks šj 
sekmadieni, kovo (March) 24 d., 1- 
mą vai. popiet, L. Bendroves sve
tainėje, 243 N/ Front 'St. Bilietas 
$1.50 asmeniui. Bus galima ir pa
šokti. Rengėjai. » (55-57)

asau

LIETUVIU TARPE
Kultūros taryba nepaiso 

kultūros

m a n c
Lietuvių

Yorko

dėmesio rius...
Gubernatorius

Brooklynietis Pranas Mąr- 
I cvičius rašo “Vienybei)” tri- 
vogą. Jis aiškina:

“Vienas dalykas 
smarkiai sukrėtė: 
Bendruomenės New
skyriaus Kultūros Tarybos el
gesys”, kad nebuvo pasveikin
ti scenos ir dainos darbuoto
jai, kurie nudirbę nemažai 
kultūrinio darbo ir dabar mi
nėję savo jubiliejinę sukaktį.

Geriau sakant, kultūros ta
ryba boikotavo pačią lietuviš
ką kultūrą.'

P. Markevičius toliau šau
kia: “Tiesiog nežinau, kaip 
išaiškinti tokį Kultūros Tary
bos netaktiškumą, 
vertas atatinkamo 
kokie žmonės sėdi I
skyriaus Kultūros Taryboje ir 
kaip L. B. vertina kultūros 
srities darbininkus”.

Visai mums nenustabu, kad 
“vaduotojų” įtakoje esą “kul- 
tūriečiai” ne tik nepaiso kul
tūros darbo, bet dar ir jam 
bando pakenkti. Kas gi orga- 
nzuoja pikietus pažangiųjų 
lietuvių kultūriniems parengi
mams0 Ar gi ne tie patys “va
duotojai” ir jų pasekėjai?

Atsiminkime priežodį: iš 
ožio pieno negausi.

Kodėl teberašo: Vilna, 
Kovno ?

Kas čia? 
ar pikta 
NYT re- 
buvo ra-

nekartą
apie tai

Brooklyniškės “Vienybės” 
kolumnistas A. šalčius rašo:

“Ar ne keista, kad Pravda 
Maskvoje rusiškomis raidėmis, 
visad teisingai ‘spelina’ Vil
nius ir Kaunas, tuo tarpu 
The New York Times visad 
rašo Vilna, Kovno... 
Inteligencijos stoka 
valia, nors 
d aktoriams 
syta!”

Ne vien 
bet ir kiti didlapiai panašiai 
rašo. Atrodo, jiems ir pasta
bos mažai

Atrodo, 
ir kultūra 
Veikiausia 
duotoj ai” 
1. 1a. 
jai” 
k iškaistais 
drą kalbą.

kad lietuvių kalba 
jiems neapeina, 
lenkiškięji “va

juos daugiau pavei- 
O lietuviškieji “vaduoto- 

, tačiau, suranda su len- 
vaduotojais” ben-

>ime šeštadienio 
vakare

Kaip bus smagu dalyvauti 
Aido Choro pasilinksminime 
š. vakarą, kovo 23 d. Aišku, 
kad Liberty Auditorija skam
bės nuo lietuviškų liaudies 
dainelių ir muzikos. O kas tū
lės miklias kojas, tai gales ir 
polką pašokti.

Geriausiai šokėjų porai, ro
dos, bus skiriama graži dova
na. Tai bus galima pažiūrėti, 
kuri pora tą dovaną laimės.

Girdėjau, kad, apart kitų 
valgių, dar bus ir gavėninių 
silkių. O lietuviai silkes mėgs
ta. Galėsime ir jomis pasivai
šinti.

Tad visi ir visos būkime Li
berty Auditorijoje šeštadie
nio vakare kaip 7 vai.

Rep.

Nuteistas prieš 28 metus 
papildęs žmogžudystė '

James (Cockeye) O’Leary, 
63 metų, amžiaus, buvęs gar
sus butlegeris prohibicijos lai-Į 
kais, dabar rastas kaltu prieš 
28 metus nužudyme savo kem- 
1. urento būtlegerio Alex Sza
bo. Manoma, jis gaus apie 30 
metų kalėjimo.

M1RĖ ŽYMUS RAŠYTOJAS
Burton Rascoe mirė nuo 

širdies smūgio, sulaukęs 64 
metus amžiaus. Jis buvo rašy
tojas, autorius, literatinis kri
tikas. Jo raštus spausdindavo 

i apie 400 laikraščių, žurnalų.

DVI PREMIJAS LAIMĖJUSIOS FILMOS VIENAM RODYME!

A WHOLE NEW WORLD,OF ADVENTURE!, 

\"ThelfiSt 
^Coniinent 

in COLOR ond 
CINImaScoPc

I OOOIS OHM « M. • l«t, film 1) 24 » M

VICTORIA 
r»4y t Hih X.

and — 
Tho Sensation 
of fotope!

Both films released bf 
top*'! Films Oislnbubni Corp. Eojtmon 

Color

FINE ARTS
Sllh SI. III. Nik l ■ It 5 *0)0411!

4 pusi. Laisvi (Liberty) šeštad., kovo (March) 23, 1957

Repiiblikonai delsia nedarbo 
kompensacijos sprendimuose 
Harrimanas kritikuoja juos

Gubernatorius H a rrima- 
nas dar metų pradžioje pasiū
lė, kad nedarbo kompensaci
jos maksimumas 
joje liūtą pak(>lti 
i i i.i kad būtų 

ekstra. kompensaci
ja pagal bedarbio šeimos na
rių skaičių, taipgi, kad kom
pensaciją gautų padirbus 15 
savaičių minimumą, o no 20, 
kaip yra dabar.

Tai būtų žymūs pagerinimai 
darbo žmonėms. Unijos nuro- 

bai labai maža kompensacija, 
lies su ja sunku pragyventi, o

Albanyje, valstijos legislatū- 
roje, delsia, stengiasi nepri
leisti, kad šie pagerinimai 6ū-

Quinn liudijo, dabar jis 
bus egzaminuojamas
Miesto tarybos narys Hugh 

Quinn, Queens demokratas 
baigė liudyti tarybos specia
liam advokatui Kreyzeriui 
apie savo finansines machina
cijas. Kaltinimas prieš Quinn 
yra, kad jis' būdamas miesto 
tarybos nariu turėjo ryšių su 
Triboro Carting korporacija 
ir kad per ji ta korporacija 
gavo miesto kontraktus.

Quinn, kaip tai galima bu
vo laukti iš. jo, kategoriškai 
paneigė tuos kaltinimus. Jis 
pripažino turėjęs tam tikrus 
interesus toj'e kompanijoje, 
bet nenaudojo savo pozicijos, 

ji gaudavo kontraktus, tai 
buvo tik “supuolimas”.

Dabar pasibaigė tiesioginis 
QuinnV) liudijimas ir jis bus 
klausinėjamas. Tas jam jau 
bus sunkiau, sako stebėtojai. Į 
nes jis savo' liudijime paliko 
nemažai “skylių”, tuščių vie- 
tų.

MILDRED STENSLER IR 
DAINININKŲ BANKETO 

KOMISIJAI
LDS kuopų ir Apskrities 

komiteto bendras susirinki
mas įvyks šį šeštadienį 5-tą 
vai. vakaro Kultūriniam Cent
re.

Visi sir banketo reikalu su
siję komiteto nariai prašomi 
bpti laiku, šis susisinkimas 

į bus paskutinis prieš įvykstantį 
banketą 6-tą d. balandžio.

Matulis

BANDO SULAUŽYTI 
TESTAMENTĄ

Mrs. M. C. Nahm mirdama 
I savo testamente atžymėjo, 
j kad jinai palieka apie $750,- 
000 jos patarnautojui Angel 
Estevezai. Ji mirė turėdama 

į 80 metų amžiaus. Dabar gi
minės bando tą testamentą su- 
iauižyti. Gauna ligoninės dak
taro liudijimą,' kad jinai jau 
turėjusi “nusenusį protavi
mą”, kitaip sakant, nepilną* 
protą, jeigu tokį palikimą pa
dariusi.

tų nutarti. Jis sakė, kad re
publikonai, nenorėdami pra
rasti balsų, priversti sutikti su 
tais pagerinimais, bet jie tuo 
pačiu laiku nori pasitarnauti 
ir dideliems fabrikantams. Jie 
siūlo, kad didieji fabrikantai 
mokėtų mažiau j nedarbo dp- 
ci rau dos fondus, bet mažieji 
fabrikėlių savininkai mokėtų 
(langiau,

Asamblėja jau priėmė nau
ją uosto tvarkymo Įstatymą, 
kuriam priešinga uostininkų 
unija 1LA ir Civilinių laisvių 
sąjunga. Tas įstatymas, jeigu 
jį patvirtins valstijos senatas 
ir paskui gubernatorius, tam 
Iikrai paskirtai valstijinei ko
misijai duoda beveik diktato
re nes policines teisėj virš uos
tininkų. ILA sako, 
įstaty m as pad arytų 
kus -antraeiliais piliečiais.

kad tas
u ošti niū

Biznis išstumia meno 
galerijas iš centro

Dar visai neseniai 'New 
Yorko meno galerijos koncen
travosi vidumiestyje, 57-oje 
gatvėje. Bet per paskutinius 
dvejus motus ton prasidėjo 
naujų ištaigingų pastatų sta
tyba, pradėjo atsikelti vis 
daugiau naujų biznio įstaigų, 
u nuomos labai pabrango. 
Meno galerijos, kurios negali 
finansiniai konkuruoti su 
biznio įstaigomis, laipsniškai 
išstumiamos — daugiau negu 
pusė ją išsikėlė bent apie 20 
blokų toliau nuo miesto cent
ro, maždaug aplink 70 gatvę 
ir toliau/

Nauja serija apie.
Meteski

*— (į.

pra- 
ilgą 

apie George 
W ater-

“Journal - American' 
dėjo spausdinti naują 
straipsnių seriją 
Metcski - Miliauska,

I būrio lietuvį, kuris plačiai ži
nomas kaip “pamišęs bombi- 
ninkas”.

Nors minimas 
taip jau be galo 
apie Miliauską, 
ta iš naujo, su 
smulkmenomis, rašyti apie jo 
gyvenimą nuo pat vaikystės.

Atrodo, k a d “Journal - 
American” 
serijas kaip tik daliai', 
met pakėlė savo kainą 
centų. Laikraštis, kuris 
maitino savo skaitytojus 
sacijomis apie Meteskį, 
no, kad tokiu būdu nepraras 
skaitytojų, kurie su laiku pri
pras mokėti dešimtuką vieto- 
jo nikelio...

laikraštis ir 
daug, prirašė 
dabar pradė- 
mažiausiomis

taikė pradėti tas 
kuo- 
Į 10 
ilgai 
son- 
ma-

Nellą deportuotų Lenkijon,' 
jeigu priimtų

Imigracijos departments 
patvarkė, kad prostitučių a- 
gentas Nella Bogart turėtų 
būt deportuota į Lenkiją, iš 
kur ji kaip dipuke atvyko. 
Bet dabar klausimas, ar Len
kija ją priims.

r
Atsinaujindamas prenu

meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

MATTHEW A 
BIJYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette Št
i

Newark 5, N. J.
' MArket 2-5172

New Yorko spaudoje
Liberalinio “Post” bendra

darbis Lerner, kuris kadaise 
rašydavo, gerus analytinius 
straipsnius pažangiame dien
raštyje “PM”, paskutiniais 
laikais yra pasidaręs .aršiu an- 
ti-komunistiniu kiršintoju. Tik 
retkarčiais iš po jo plunksnos 
išspruksią teisinga mintis. 
Taip, antai, jis anądien rašė 
apie kriminalystes ir rakefus 
unijose, ir pripažino, kad kuo 
unija politiniai aktyvesnė, 
tuomi mažiau1 progos joje tu
ri susisukti sau gūžteles viso
kie raketieriai įr kitokie pa
dugnių, elementai.

Jis nurodo, kad tokie unijų 
vadai kaip Dubinskis ir Reu
th eris, kurie artimi socialde
mokratams, smarkiausiai ko
voja prieš raketierįus unijose. 
Ką Lerneris, betgi, pamiršta, 
tai, kad komunistai smarkiau
siai kovojo prieš tuos krinti- / * • X.Dalinius elementus, kad tokie 
kairūs unijų vadai, kaip Pota- 
shas ir Weinstock, kurie da
bar kalėjime, buvo tarp* pir
mųjų pionierių, 
apvalyti unijas 
rių. (Jie įkalinti kaip aukos 
priešdarbininkiško Smith 
Akto.)

Jis taipgi nepamini fakto, 
kad tos unijos, kurios ir da
bar randasi pažangiečių va
dovybėje, kaip tai Mine-Mill, 
neturi jokių problemų su 
ketieriais — ir tą turi 
pripažinti. \

kurie ėmėsi 
nuo raketie-

ra- 
visi

po- 
pa- 

ir

“Journal - American”, 
pietinis Hearsto laikraštis, 
sekė “World - Telegram 
javj ima 10 centų už kopiją.
Tokiu būdu du popietiniai 
menkesniu kalibro laikraščiai 
dabar brangesni, negu didieji 
rytmetiniai laikraščiai “Ti
mes” ir “Herald - Tribune”, 
kurių kopijos kaštuoja tik 5 
centus.

kalbėti studentu 
“Times’’ sako, 

si a u-

“Times” sveikina Columbia 
universitetą už leidimą komu- . C v
nistui Gates 
forumuose, 
kad visokie demagogai 
papročiai ir bailiai kritikuoja 
universitetą už tą; žingsnį, bet 
Columbia turėtų tos kritikos 
neišsigąsti.

“Times” prie savo pastabų, 
kaip paprastai, primaišo ir an- 
ti-komunizmo. . Esą, leidimas 
Gatesui kalbėti “demaskavo” 
Ipmunizmą, nes studentai tu
rėję progos statyti Gatesui 
klausimus, į kuriuos jis “nesu
gebėjo atsakyti”. Bet paties 
“Times” pranešimuose kelios 
dienos atgal apie tuos foru
mus nebuvo nieko panašaus, 
ten. kaip tik atvirkščiai pasa
kyta, kad Gates atsakė į vi
sus klausimus su pasitikėjimu

daugelį kartų, buvo studen- 
aploduotas.

n
tuv

Šalta ir lietinga pirmoji 
pavasario diena

Trečiadienį, kaip 4:17 vai. 
po pietų, oficialiai prasidėjo 
pavasaris. Bet New Yorke ne
atrodė į pavasario dieną. Bu
vo šaltoka ir lietinga diena, o 
žieminėje N. Y. valstijos da
lyje net ir sniego pasirodė.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

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

I M v

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

----------------------------- -----------------------—---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
t- /

AIDO CHORAS
Didysis Šurum-BurUm 

jau šį šeštadienį
Aidas kviečia lietuvių visuo

menę skaitlingai susirinkti į 
Liberty Auditoriją, kur pra
leisi! labai smagiai ir įvairiai 
iaiką.

šiame šurum-burum bus 
visko: dainų, muzikos, valgio, 
gėrimo, svarbių pranešimų ir 
lietuviškos polkos kontestas—* 
geriausiai šokantiems bus 
duodama dovana.

Taigi, kaip matote, bus tiek 
Įvairumo, kad jaunimas ir se
nimas turėsim daug smagumo. 
Įėjimas nemokamas ir durys 
atdaros visiems.

Aidas lauks jūsų visų, iš 
toli ir iš arti. Visi būsit malo
niai priimti.

Aido Choro pirm.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Today’s Pattern

WfW’ Pointed*Pattern
Easier to cut 
Sew and fit

, > W 9306 2-8

Printed Pattern
Printed Pattern 9306: Child’s 

Sizes 2, 4, 6, 8. Size 6 smock and 
shorts. 2 yards 35-inch.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

ATSIMINIMAI

, Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iŠ jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai. z .

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00 

Laisvė
110-12 Atlantic Avė. .

Richmond Hill 19, N. Y.

REAL ESTATE

FLORAI. PARK, L. L, gražūs na
mai, patogi (ransportacjja, geras 
šapinlimas. 7 rūmų plytą ir Stucca^ 
daug ekstra įrengimų, už $16,990, 
puikus pirkinys. Privatinių savi
ninkas, pamatykite, persitikrinkite. » 
PR. 5-7272. (55-61)

BUSINESS OPPORTUNITIES '

Bayridge—Delicatessen. įsteigta 
virš 30 metų. Gera įoiga, žema 
renda. Tinkama porai.

Mr. Thompson
541 86th St., B’klyn, N. Y. 

SH. 5-7850
(57-61)

KRISLAI ’
(Tąsa iš pirmo pusi.) * 

♦ 
tas Mollet. Jis veda karą prieš 
alžyriečius.

Izraelio premjeru yra so-* 
cialdemokratas Ben - Gurion. 
Jis įtraukė savo šalį į karinę 
avantiūrą prieš Egiptą.

Kuomi katalikų ba^yčia 
negali pasidžiaugti? Neatspė
sit e.

Ji negali didžiuotis savo 
pastangomis tarpe Amerikos 
negrų. Dar ir šiandien iš 16 
milijonų negrų katalikų baž
nyčia teturi tik apie pusę mili* 
jono su nedideliu kaupu.

Geriau katalikų bažnyčiai 
esą pavykę tarp indėnu. IŠ4 
apie 400,000 indėnų, kataliku 
bažnyčia esanti laimėjusi vie
ną šimtą tūkstančių, tai yra, 
vieną ketvirtadalį.

New Yorko “Herald-Tribu- 
ne” .kolumnistas Walter Lipp- 
mann giriasi sugrįžęs iš ilgos 
kelionės po Artimuosius Ry
tus. Įspūdį parsivežęs nekokį. 
Mandrapypkiais svajotojais 
vadina tuos, kurie giriasi, kad 
jiems gerai sekasi arabus lai
mėti Amerikos politikai. «

Nieko panašaus jis nematą 
ir neradęs. Nasserio prestižas 
esąs aukštai iškilęs. Komuniz
mo įtaka irgi auganti. >

Kas reikėtų) daryti? Kokiui 
vaistus Lippmannas siūlo?

Jo vaistai, man atrodo, la
bai klaidingi. Jis norėtų/ kad 
Amerika “paimtų nagan” 
Nasserį ir jo šalininkus.

Bet juk bandė taip padaryti 
Izraelis, Britanija ir Prancū
zija, o, žiūrėkite, kaip nusisvi
lino sau rankas.

Siūlomas jėgos kelias ne- . 
duos nei taikos, nei laimėjimo.

Tėvai turi padengti vaikų 
padarytus nuostolius

Brooklyno jaunuolių teis
mas patvarkė, kad tėvai atsa
ko už nepilnamečių vaikų pa
darytus kitiems nuostolius, ar
ba tie vaikai turės eiti kalė-.
jiman.

Brooklynas iš anksto ruošiasi 
darbui sukelti Laisvei $10,000

BALANDŽIO 13 APRIL
Bus graži dainų programa ir bus! 

duodama bufetinė vakarienė. 1
Pradžia 6-tą vai. vakare 

Įėjimas Nemokamai

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond HUI, N. Y.

' ’Rengėjai kviečia visus Didžiojo' 
G New Yorko ir apylinkės apšvie-, 
J J tos brangintojus isitėmyti dieną’ 
11 ir dalyvauti šiame parengime.




