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KRISLAI
Aš irgi už sudraudimą.
Didžioji išdavystė.
“Amžinoji krizė”.
Piktieji troškimai.
Rašytojos kuklumas.

! Maskvos įspėjimas 
britam^ francūzani,

i olandam ir belgam

K a n a d i e čio ambasadoriaus 
sanžudyste — ragangaiidžių 
kalti n imu j am rezultata s

Britanija rengiasi 
baigti privalomąją 
tarnybą kar. jėgose

Rašo A. Bimba

Aš irgi labai noriu* pridėti 
savo balsą prie tu. kurie reika
lauja. kad musu prezidentas 
šitaip greitai automobdiumi 
nelekiotu. Niekis, kad jis su
laužo važiuotos taisykles — 
kas gi iu nelaužo!

Man balsas pareina iš gry
niausios saumylyštės. Aš bi- 

kad jis neužsimuštu. Aš 
pabija’i, kad jo vi 
tektų Mr. Xixonas!

Panašiai, tikiu, galvoja 
(.augybė kitu amerikiečiu.

Atsimenate 1911 metus!? 
Atsimenate. kaip jautėmės, 
kai išgirdome, kad vokiečiai 
socialdemokratai . nudardėjo 
su kaizeriu? Ir šiandien nepa
mirštu tos siaubingos žinios.

Ar geriau šiandien elgiasi 
l’Vancūziios socialistai skers- 
('ami Alžyro žmones?

o h* dar kaip skerdžia! Taip 
/kiuriai, taip žvėriškai. mg 
jau net tūli karininkai nebe
gali pakęsti. Jie protestuoja 
nebėga iš pareigų!

Mūsų amžinosios poetiškos 
atminties Juozas Tysliava la
bai susirūpinusiai apdnmoja 
VLIKo bėdas. Vlikas. girdi, 
• ieišsikrausto iš krizes. Jis 
nuo pat įsikūrimo randasi kri
zėje. Vliko krizė esanti am- 
žiha. neišgyvendinama ir ne- 
bepagv doma.

Šiuo tarpu esąs pabėgęs vi
sas Vliko “prezidiumas”. So
cialdemokratai taip esą nusi
vylę, jog jų J. Kaminskas nė 
nebegalvojus grįžti “prezidiu- 
man”.

Chicagos mens e vi kiškų 
Naujienų redaktorius nebega
li paslėpti savo piktųjų troš
kimų. Jis labai, labai norėtų, 
kad kongresinių komitetų ty
rinėjimai pasibaigtų užgniau
žimu pažangiosios spaudos 
Amerikoje. Jis, matyt, mano, 
kad tokioje padėtyje jo biz
nio reikalai smarkiai pagerė
tų.

Bet aš labai abejoju, ar 
Grigaičio troškimai kada nors 
pavirs tikrove. Man neatrodo, 
kad Amerikos žmonės daleis 
reakcijai pasiekti savo tikslą.

»Tojo didelėje ir gražioje 
knygoje “žemaitė” užtikau 
vieną man dar negirdėtą epi
zodą iš rašytojos žemaitės 
gyvenimo ir veiklos. O tai 
gražiai pavaizduoja tos lietu
vių klasikes nepaprastą kuk
lumą.

.Buvo šitaip:

1914 metų gruodžio mėnesį 
carinis teismas nubaudė že
maitę dviejų savaičių kalėji
mu. . Tai buvo už straipsni, 
tapusį “Lietuvos žiniose”. Ka
lėjimai! ji buvo pasodinta 
1915 metų gegužės mėn. Ir 
kaip tik tuo laiku, jai išeinant 

kalėjimo, gegužės 31 d., jai 
sukako septyniasdešimt metų.

Tūlos buržuazinės moterys, 
matyt, iš pasigailėjimo “kan
kinės”, nusprendė ją pasitik-

Maskva. — Praeitą savai
tę Tarybų Sąjunga oficia- 
liškai įspėjo Norvegiją ir 
Daniją, kad jos neleistų 
užsienio karinėms jėgoms 
steigti atomines, vandenili
nes, raketines arba kitokias 
bazes jų teritorijose prieš 
TSRS. Norvegijai tarybi
nis premjeras Bulganinas 
pasiuntė tuo klausimu ii-
go ką pareiškimą.

Dabar Tarybų Sąjunga 
ir per Maskvos radiją įspėjo 

Britaniją, Francūziją, Bel- 
i giją ir Olandiją. Aleksand
ras Melnikas olandų kalbos 
programoje įspėjo tuos ke
turis Vakarų Europos 
kraštus, kad jie baisiai 
nukentėtų, jeigu iš jų ba
zių būtų pradėta atominis 
užpuolimas prieš Tarybų 
Sąjungą.

Tuo tarpu iš Oslo prane
šama, kad Norvegijos 
premjeras Gerhardsen ir 
Danijos premjeras Hansen

McCarthy karščiavosi, bet gėri.
Zwickeris gavo paaukštinimą...
Washingtonas. — Sena

tas patvirtino gen. Zwicke- 
rio pakėlimą į dviejų Žvaig
ždžius generolus. Zwickeris 
jau išvyko Japonijon, kur 
jis perims 24-os pėstininkų 
divizijos komandavimą.

Prieš gen. Zwickerio pa
aukštinimą įniršusiai ko
vojo Joe McCarthy, kuris 
skaito Zwickerj senu savo 
priešu. Mat, Zwickeris bu
vo komanduojančiu gene
rolu stovykloje, kur den- 
tistas kapitonas Peres bu
vo pakeltas į majorus, o 
McCarthy teigė, kad Pere- 
sas yra komunistas. . . Iš 
to išsivystė kova, kurioje 
McCarthy vadino gen. Zwi- 
ckeri “uniforma nešioti ne- V €

ti su didele iškilme. Apie tai 
sužinojo žemaitė. Ir ji rašo 
vienai savo kolegių :

“Mylima panyt! Jau atitu- 
pėjau savo bausmę — 2 sa
vaites tvirtovėje. Tuoj išėjus 
sužinojau, jog rengiamas koks 
kvailas jubiliejus mano am
žiaus 70. Bortkevičienė išsita
rė duodanti tamstai telegra
mą, kad atvažiuotumei tamsta 
i Vilnių. Pirmu nesupratau, 
kam kviečia, bet paskui susi
protėjau, kad tam jubiliejui. 
Tai skubu tamstai parašyti, 
jog sėdėk ramiausiai namie,* 
jei kito reikalo neturi, tai ne 
laidyk skatikų ant kelio dykai, 
nes aš to jubiliejaus neprisii- 
mu, o jei manęs neklausys — 
tai tą dieną tikrai susirgsiu, 
su lova manęs neneš. Juokai 
tik svieto!Kraujas liejasi, aša
ros plūsta, o čia žmonės dyka
duoniai užsiima tokiais kvai
lais niekais, dabar laikas ko
kioms tai iškyloms, linksmy
bėms! Tegul verčiau užsiima 
rimtesniu darbu, tegul šluosto 
ašaras vargdieniams, liku
siems be pastogės, ir duonos 
kąsnio...

konferavo ir tarėsi apie 
Bulganino įspėjimą. Oficia- 
liškai nepranešama, ką jie 
nutarė.

Bulganinas atsikreipi- 
muose į Norvegijos ir Da
nijos premjerus kalbėjo ne 
tik kaip į savo kraštų gal
vas, t bet ir kaip į socialde- 
mokratiškų partijų vado
vus. Jis jiems priminė, kad 
Norvegijos ir Danijos dar
bo žmonės sunkiausiai nu
kentėtų, jeigu karas prasi
dėtu, u

Norvegijos ir Danijos 
premjerai, kol kas dar neat
sakė į Bulganino atsikrei- 
pimus. Bet Norvegijos 
Darbo partijos (socialde
mokratų) organas “Arbei- 
derbladet” vedamajame 
straipsnyje sako, kad Bul
ganino žodžius reikia rim
tai svarstyti.

“Arbeiderbladet” dažnai 
reiškia pačios valdžios nuo
mones.

vertu”, o Zwickeris, iš savo 
pusės, nesidrovėjo rodyti 
panieką rėksningam sena
toriui.

vėliausios 
žinios

Detroitas. — Rytoj, sek
madienį, didžioji auto-dar- 
bininkų unija (ŪAW, AFL- 
CIO) pradės savo 16-ą su
važiavimą Atlantic City. 
Suvažiavime dalyvaus 3,000 
delegatų. Suvažiavimas tę
sis iki penktadienio. Jame 
apart pačių UAW vadų, 
kalbės George Meany, Ele
anor Roosevelt, Dubinsky 
ir kiti. Vadovybė taipgi 
pakvietė kalbėti Vengrijos 
socialdemokratę Anna 
Kethly, kuri buvo Nagy 
valdžios narė.

San Francisco. — Uosto 
krovikų ir sandėlių darbi
ninkų unija, kuriai vado
vauja Harry Bridges, savo 
suvažiavime priėmė rezo
liuciją, kurioje sako, kad 
“jau prinokęs laikas pradė
ti kovą už trumpesnę dar
bo dieną”.

Washing tonas. —' Trys 
federaliniai teisėjai, dviem 
balsuojant už ir vienam 
prieš, pasisakė už M. Kligo 
deportavimą. Kligas, Rusi
joje gimęs ir atvykęs Ame
rikon per Kanadą, pripa
žino, kad jis. priklausė Ko
munistu partijai nuo 1929 
iki 1932.
, Santiago. — Kraujo lieji
mas sustabdytas Čilėje, bet 
padėtis dar toli nenormali. 
Visos mokyklos uždarytos, 
daugelyje fabrikų streikuo
jama.

Ottąwa. —Kanadoje vieš-1 
patauja didelis pasipiktini
mas prieš Jungtinių Vals
tijų kongresinius tyrinėto
jus, ragangaudžius, kurie 
iškėlė komunizmo kaltini- 

j mus prieš Kanados amba
sadorių Kaire Herbet Nor
man. Kaip jau buvo pra
nešta, ambasadorius Nor
man Kaire nusižudė, iššok
damas pro ambasados lan
gą.

Apie 16 metų atgal prieš 
Normaną buvo kelti kalti
nimai, kad jis turi ryšių 
su komunistais. Kanados 
policija tada tuos kaltini
mus paneigė. Normanas 
ėjo visokias atsakingas tar

Prezidentas Suk'arno pats
nutarė sudaryti valdžią: 

ji susidės iš visų grupių
Jakarta. — Prezidentas 

Sukamo laike ilgus pasi
tarimus su visų partijii at
stovais, net su 70 politikie
rių, ir pagaliau priėjo išva
dos, kad jis pats turi su
daryti vyriausybę. Taigi, 
jis bus ne tik prezidentu, o 
ir premjeru.

Sukamo tarėsi su nacio
nalistų, musulmonų abiejų 
partijų, komunistų, socia
listų ir kitų grupių vadais. 
Jis sako, kad dauguma su
tiko, kacį būtų sudarytas 
kabinetas iš visų politinių 
grupių, bet kad ministrai 
į jį įeitų ne kaip savo par
tijų atstovai, o kaip pavie
niai asmenys. Jie nebus at
sakingi partijoms. Taipgi 
susitarta, kad ministrais

Jot d a u a s mielai p r i im t ų 
pagalbą iš Tarybų Sąjungos, 
bet nepageidauja iš J.A.V.

Amannas. • — Jordane, 
kaip matyti, pasibaigė už-Į 
kulisinė vidujinė kova tarp, 
reakcinių elementų, kurieI 
supa karalių,- ir pažanges
nio premjero Nabulsio. 
Premjeras padarė keletą 
pareiškimų, iš kurių aišku, 
kad jis gan tvirtai laikosi 
balne.' Tarp kitko premje
ras Nabulsis pasisakė apie 
pagalbą iš užsienio. Jis sa
kė, kad Jordanas mielai 
priimtų ekonominę pagalbą 
iš Tarybų Sąjungos, nes, 
ant kiek jis mato, ta pagal
ba būtų “be virvelių”, be 
sąlygų. 

į

į Jordanas, betgi, sakė jis, 
nepageidauja pagalbos iš 
Amerikos, nes amerikiečiai 
siūlo tą pagalbą tam tik
romis sąlygomis, kurių vy
riausia, kad Jordanas at
sisuktų nuo Egipto, kad pa

nybas Kanados • diplomati
joje. Neseniai Washingto
ne senatims sub-komitetas 
atnaujino tuos senus kal
tinimus. Norman, kaip ma
tyti, dėl to labai sielojosi ir 
nusižudė.

Kanados užsienio reika
lų ministras Pearsonas iš
reiškė savo pasipiktinimą 
prieš neatsakingus ragan
gaudžius. Dauguma Kana
dos laikraščiu sako, kad 4. f

ragangaudžiai faktinai už
mušė ambasadorių Norma
ną. 4-

Amb. Normano saužu- 
dystė visame pasaulyje 
sukėlė nemenką sensaciją.

galės tapti ir pašaliečiai 
ekspertai, .• kurie net nėra 
parlamento' nariai. Iki šiol 
tik deputatai galėjo tapti 
ministrais.

Sukamo pasakė kalbą 
per radiją, kurioje tarp 
kitko sakė:

“Aš nutariau kabineto 
sudarymą įgaliuoti vienam 
piliečiui — sau — ir tas pi
lietis sudarys kabinetą iš 
ekspertų. . .”

Masjumi, didžioji musul
monų partija, kuri atsisa
kė eiti kabinetan kartu su 
komunistais, paskelbė, kad 
nedraus savo nariams eiti 
kabinetan, kuriame būtu z v
ir komunistai, jeigu tas da
roma individualiniu, pama
tu.

sidarytų Irako, Turkijos ir 
Irano sąjungininku, kitaip 
sakant, — kad prisidėtų 
prie vakarinio bloko.

Kelios dienos atgal pa
plito gandų, kad premje
ras Nabulsis planuoja re
zignuoti.. Tuos gandus, 
kaip matyti, paskleidė tie 
elementai Jordane, kurie jo 
pasitraukimo nori. Bet vis
kas rodo, kad, bent kol kas, 
Jordanas lieka tvirtai E- 
gipto-Sirijos pusėje.

Accra. — Ghanos premje
ras Nkrumah pažadėjo 
Britų Guianos eks-premje- 
rui Jaganui, kad Ghana 
padės Guian.ai jos kovoje 
už nepriklausomybę. Guia
na randasi Pietų Ameri
koje prie Karibų jūros.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Londonas. — Britanijos 
valdžia paskelbė tam tikrą 
“Baltą popierių”, kuria
me išdėsto svarbias pakai
tas, kurios bus pravestos 
karinėse pajėgose. Britani
ja drastiškai sumažins savo 
karines pėstininkų jėgas 
ir karinį laivyną, ištrauks 
didelę dalį savo karo jėgų 
iš užsienio bazių, panai
kins privalomą karinę tar
nybą, bet stiprins savo ter
mobranduolinių (atominių 
ir vandenilinių) ginklų ga
mybą.

Privaloma karinė tarny
ba būsianti pilnai baigta 
I960 metais.

Britanija, išskiriant kai 
kuriuos ekstrimistus torius 
-militaristus, kurie nenori 
matyti pranykstant senoms 
laivyno .ir armijų įgulų už
sienyje tradicijoms, bend
rui patenkinta. Bet britų 
nutarimas iššaukė tam tik
rą nepasitenkinimą Wash-

AFL-CIO vadovybe tvrines Dave 
Beeką; Beckas bando apsiginti
Washingtonas. — AFL- 

CIO vadovybės Etinio 
praktikavimo komitetas 
gegužės 6 dieną pradės ap-

Gyvenimas
J ■

Lietuvoje
Kaip gerė»a Lietuvos 

žmonių gyvenami butai
Kaunas. — 1937 metais 

medicinos daktaras Minge- 
la pravedė tyrinėjimą a- 
pie Lietuvos butų sveikatin
gumą. Tyrinėjimo rezulta
tai buvo paskelbti Lietuvos 
spaudoje 1939 metais, tai 
yra, smetoninio režimo pa
skutiniais metais. Tyrinė
jimas parodė, kad 55.79 
proc. Lietuvos namų turi 
molines aslas, 5.9 proc. turi 
“mišrias” grindis, ar tik 
38.31 proc. turi medines 
grindis.

Surasta, kad kaimiečiu z v
butų virš 25 proc. 'yra taip 
drėgni, kad sukelia reuma
tizmą ir kitas ligas. 4 proc. 
butų rasta medžio grybo. .. 
Tuo tarpu, kai eilinių vals
tiečiu didesnė butu dalis 
turėjo molines aslas, buo
žių gyvenamų namų ma
žiau negu vienas procentas 
tokias turėjo.

Dabar Lietuvoje molinių 
aslų beveik niekur nėra. 
Dar nėra statistinio ap
skaičiavimo, bet matyti 
molinę aslą kur nors vals
tiečio bute yra didelė rete
nybė.'

Žymiai pagerėjo ir vals
tiečių butų erdvingumas. 
Smetonos laikais kaimuo
se pravesti statistiniai ap
skaičiavimai parode, kad 
virtuvėse miega 37 proc. 

ingtono Pentagone, Ameri
kos aukštojoje karinėje 
vadovybėje. Pentagone bri
tų žingsnis skaitomas “pe
simistiniu”.

Ypatingai Pentagone ne
pasitenkinama britų nuta
rimu mažinti įgulas užsie
nyje, kas reiškia, ir Vaka
rų Vokietijoje bei Europos 
kontinente bendrai.

Baltajame popieryje sa
koma, kųd tos pakaitos yra 
būtinos, nes Britanija nega
li ekonominiai pakelti da
bartinės karinės naštos.

Vyriausias šio plano au
torius yra Duncan Sandys, 
karo reikalų ministras. Sa
koma, kad Bermudoje 
Macmillanas . informavo 
prezidentą Eisentfowerį a- 
pie ruošiamus planus, bet 
Eisenhoweris nežinojo, kad 
jie bus paskelbti taip grei
tai. Jis įgavęs įspūdį, kad 
tai tolimos ateities daly
kas.

klausinėti Tymsterių uni
jos vadą Dave Beck. Ty
rinėjimas bus ne tik apie 
Beeką, bet bendrai apie 
tos unijos vadovybę. Kaip 
žinia, pats Beckas jau pa
šalintas iš AFL-CIO vice
prezidento vietos, nes yra 
pakankamai įrodymų, kad 
jis savo reikalams naudojo 
unijos fondus.

Beckas tuo tarpu bando 
apginti savo garbę —ir kar
jerą kaip uniios vadas. Jis 
išsiuntinėjo viešą laišką vi
siems Tymsterių unijos na
riams, kurių yra apie mi
lijonas ir 500,000. Tame 
laiške Beckas pabrėžia, 
kad senatinis tyrinėjimas 
prieš jį buvo anti-unijinis 
(ką pripažįsta ir AFL-CIO 
vadovybė), bet jis neeina į 
smulkmenas apie savo fi
nansines machinacijas.

asmenų, kad viena lova, 
daugelyje atsitikimų ne lo
va, o guolis (suolas Šalipe- 
čius) tenka dviem asmenįm. 
Dabar kiekvienas asmua 
turi lova, virtuvėse nemie- V z

gama.
švaros pagerėjimas

Smetoninė spauda tuo pa
čiu laiku skundėsi, kad kai
muose yra didelė nešvara. 
Ko ta spauda tada nesakė, 
tai, kad nešvara eina ranka 
rankon su skurdu. Pavyz
džiui, spaudoje buvo iškel
ta, kad lovos skalbinius 
kas dvi savaites keičia tik 
34vproc., kad 25 proc. keičia 
kas mėnuo, kad 22 proc. 
keičia tik kas trečią mėnesį,] 
o 9 proc. dar rečiau!

Lietuvos žmonės dabar 
tik su nusistebėjimų gali 
skaityti apie tokią liūdną 
padėtį, kuri egzistavo tik 
du dešimtmečiai atgal.
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PREZIDENTAS SMERKIA GANDUS
PREZIDENTAS EISENHOWERIS pareiškė nepasi- 

tenkinimą gandais, kurie skelbė, būk jis pasitrauksiąs 
iš prezidento vietos prieš I960 metus, prieš dabartinio 
jo termino Bs.ibaigimą.

Kas tuos gandus leido? Kuriais tikslais jie buvo paleis
ti? Bet yra žinoma, kad tokie gandai buvo paleisti. Jie 
bylojo apie tai, būk prezidento sveikata esanti labai 
silpna ir dėl to jis pasitrauksiąs iš savo kaip prezidento 
pareigų ėjimo.

Gal but tiems gandams pagrindą suteikė paties prezi
dento neseniai iškeltas klausimas dėl to, ar nereikėtų 
šalies Konstituciją pataisyti tai]), kad būtų visiems aiš- 
tu, kas eis prezidento pareigas, jei jis, prezidentas, su

sirgtų.
Gerai, kad prezidentas Eisenhoweris tuos gandus pa

neigė. Gerai, kad jis davė viešą užtikrinimą, jog eis pa
reigas, kurioms buvo išrinktas, iki pasibaigs tarnybos 
laikas, t. y., iki 1960 metų.

Amerikos žmon?s nori, kad prezidentas Eisenhoweris 
būtų sveikas ir kad jis galėtų atlikti tas svarbias parei- 

per visus ketverius metus.gas, kurioms

•Pas Lietuvos rašytoją
Kazį Borutą

Vilniaus miesto centro, 
Gedimino (seniau Ka
is) aikštės pro Gedi

mino kaina eina troleibu
sai i'Antakalni. Šiame Vil
niaus priemiestyje gyvena 
rašytojas Kazys Boruta,

vynės karo pradžią ir mūsų
nuo

Foreign countries, per year $15.00 visai ])l‘ieŠ pat SV. Petro ir 
Foreign countries, 6 months $8.oo Povilo bažnyčią. Kadangi 

emigrantinės lietuvių spau
dos rašeivos pasisk u b i n o 
Kaži Boruta išsiųsti i toli
mą Sibirą ir ten numarinę 
jį palaidoti..., tai spaudos 
darbininkui buvo įdomu pa
važiuoti i Antakalni trelei- 
busti ir pasikalbėti, jei jau 
ne su pačiu kūrybingu ra
šytoju, tai bent su jo dva
sia...

Mūrinių namų apačioje, 
prie durų skambučio myg
tukas ir prie jo rašytojo 
kortelė. Paspaudžiau myg
tuką. Atsidaro durys:

—Ar draugas Boruta 
namie?—klausiu.

Ir tuo pat metu iš laip
telių antrame aukšte pasi
girsta rašytojo baritonas: 

—’Tašomo užeiti.

Dėl važiuotės greičio suvaldymo
MUFS RODOSI, jog kai kuri spauda teisingai darė 

pastabų dėl aną dieną prezidento Eisenhowerio automo
biliu kelionės iš Washingtono į Gettysburg^, Pa., kur 
prezidentas turi farmą.

Buvo skelbta, kad automobilius, kuriuo važiavo pre
zidentas, lėkė 70 mylių per valandą greičiu. Toks grei
tas važiavimas palaužė taisykles, nustatytas tų, kurie 
kontroliuoja važiuoto šalies vieškeliais.

Galimas daiktas, kad prezidentas Eisnehoweris net 
ir nežinojo, kad automobilius, kuriame jis sėdėjo, taip 
smarkiai lėkė. Juk automobilių valdė specialūs agentai, 
pastatyti prezidento gyvvbei saugoti.

Bet greitas važiavimas yra blogas dėl dviejų priežas
čių: (1) jis stato pavojun prezidento gyvybę, (2) jis duo
da blogą pavyzdį kitiems automobilistams. “Jeigu pre
zidentinis automobilius gali lėkti 70 mylių per valan
dą, tai kodėl kiti to neturėtų daryti”, pagalvos ne vie
nas važiuotojas.

Keliuose nustatytos važiavimo taisyklės turėtų būti 
lygiai pildomos, nežiūrint, kas tais keliais naudojasi. 
Nelaimių, važiuotės nelaimių, Amerika turi net per daug.

Butas su kambariais 
dviejuose aukštuose. Sienos 
nukabinėtos meno paveiks
lais, kaip mažoje paveikslų 
galerijoje. Į rašytojo dar
bo kabinetą stiklinės (hi- 

Kabiriete visur kny- 
o rašomas stalas irgos, 

greta
rankraščiais. K. Boruta 
atsitraukia, nuo darbo:

—A ts i pra ša u, s u t r u kdy - 
siu. Tamsta dirbai?

—Kai]) matai... Darbo 
užtenka. Nespėju viską lai
ku sudoroti. O čia ir me
tai nebe tie... kliudo širdis 
ir nemigus...—numojo ran
ka rašytojas ir, tiriamai 
pažvelgęs į mane, paklau-

—Norėčiau tik į keletą 
klausimėlių atsakymą gau
ti...

interviu?
mažas intei

viti...
—Kuriam

seniai Naujųjų Metų proga
galui?

LITERATURA-MENAS

TYRINĖS PAČIŲ SAVO ŽIAURUMUS
FRANCŪZIJOS spaudoje iškilo skandalas dėl žiaury

bių, atliekamų Alžyre.
Pasirodo, kad Francūzijos valdžia,' kurios prieša

kyje stovi socialistas Mollet, tramdydama alžyriečių 
pasiryžimus įgyti tautinei laisvei, nesiskaito su jokiomis 
žmoniškumo priemonėmis. Alžyriečiai, bet kiek nužiū
rėti, tampa suimti, kankinami, ir laikomi kalėjime be 
teismo.

Vistiomenės protestai dėl valdžios žiaurių priemonių, 
naudojamu.Alžyre, pasiekė tokį laipsnį, kad premjeras 
Mollet nusitarė paskirti specialų komitetą, kuris ištir-

“Literatūra ir menas.
—-Žinau.

čia, matote, tokis reikalas. 
Laikraštį “Literatūra ir 
menas” ne visi skaito, ypač 
ten, Vakaruose, o lietuvių 
emigrantų spauda patį iš
trėmė į rytų Sibirą ir ten 
palaidojo...

Skaičiau.

atsiliepė K. Boruta, — tai 
galite mano žodžiais para-

Tai yra. geras žingsnis, bet abejojame, ar jis ką nors 
teigiamo atne«.

Francūzijos valdžia turėtų juo greičiau išklausyti Al
žyro gyventojų reikalavimus ir suteikti Alžyrui nepri
klausomybę, suteikti teisę patiems alžyriečiams savo ša
lies reikalus tvarkyti.
'-Tik tuomet Alžyras susilauktų ramybės!

ČILĖJE
IŠ SANTIAGO, Čilės, pranešama, kad ten Įvyko di

džiulė studentų ir darbininkų demonstracija protestui 
prieš važiuotės fėro pakėlimą. .

Demonstracija buvo tokia didelė, kad valdžia pašau
kė kariuomenę jai numalšinti.

Sakoma, kad apie 10 demonstrantų tapo užmušta, o

Čilėje, kaip ir kitose Lotynų. Amerikos (šalyse, inflia- 
. cija taip prasiplėtė, kad ji kerta žmonėms baisui smū- 
' gį. Viskas nesvietiškai pabrango, o darbininkų algos ne

pakilo tiek, kad darbininkai galėtų 
venti. Dėl to žmonės ir protestuoja.

Panaši padėtis yra ir Argentinoje, 
sis Argentinos prezidentas Uriburu
Argentina stovi ant bank rū to slenksčio.

Panašūs dalykai dedasi- ir Brazilijoje ir kitur. Inflia
cijai kylant, kertami .smūgiai darbo žmonėms, dėl to

žmoniškai pragy-

viešai

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šeslad., baland. (April) 6; 1957

gi šką žuvimą. Ruošiu spau
dai ir kitus veikalus: roma
ną ’ apie nelemtą 1926 m. 
fašistinį perversmą, pastū
musi tautą į prarają, apie 
fašistinės diktatūros metus 
ir inteligentijos suburžua- 
zčjimą.

—Puiku,—neiškenčiau,'— 
nepaprasti kūrybiniai lo
biai tamstos rankose. Džiu
gu. Tačiau iš to, kas čia 
pasakyta, tai vis daugiau 
praeities arba tautosakos

domina 
planų?

Ar ji tamstos ne- 
r ar neturi kokių

—Kur neturėsi! Negali
ma nematyti naujojo gyve
nimo, jo statybos. Noriu 
parašyti kolūkinę epopėją. 
Tuo reikalu susitariau su 
vieno kolūkio pirmininku 
ir MTS agronomu. Juos 
paprašiau vesti ) dienoraš
čius savo stebėjimų ir pa
stangų iškelti atsilikusi 
kolūkį į priešakinius. Tai 
bus kolektyvinio darbo kny
ga, kurią tuo tarpu rašo 
pats gyvenimas...

kaip Sibiro taigoje “numa
rintam” rašytojui gal net 
ir per daug. Baigdamas 
pasikalbėjimą, noriu papra-

mūsų pa h 
ve n usiems

apsigy-

Tiktai manau
man irgi i
nes diktati

j grantu, —
i negali be
venti ir dirbti. Tai įrodė
net Adomas Mickevičius.

niekur nebuvau išvažiavęs 
ir jokio Sibiro nesu matęs. 
Dirbu ir j esu labai apsikro
vęs darbais... Vienintelis 
mano troškimas, kad palik
tų mane visi ramybėje 
netrukdytu man dirbti.

—Atleiskite, pasakyt 
bent trumpai, ką dabai* ra

ižote ir ką dar planuojate 
rašyti ?

Rašytojas skėstelėjo ran

ir

stikų re

metais euri

atsiminimų iš 
o ileesio “Po-

nutilo.
—Linkiu draugams rašy

tojams, o ir visiems kitiems 
rasti kelius i gimtinę, j sa-

—baigė Kazys Boruta.
Padėkojęs už suteiktą in

terviu, atsiprašęs už su
trukdymą, išėjau, o rašyto
jas įniko rašyti toliau savo 
saulėtame Antakalnio kam
baryje.

Juozas Petronis

NAUJOSIOS STATYBOS 
RAJONŲ CENTRUOSE

Vilnius. — Trys milijonai 
rubliu šiemet asignuota komu
naliniu pastatu bei gyvena
mųjų namu statybai Telšiuo
se. čia statomas 12 butu gy
vinamasis namas su visais pa
togumais. Gyventoją aprūpi
nimui vandeniu pagerinti sta
tomas vandentiekio bokštas, 
plečiamas jo tinklas. Baigia 
ma statyti pirtis.

Ziarasu rajono ccmre stato
mi dviejų ir trijų aukštų mūri
niai gy veliamieji 
t. i nose

—Planų labai daug, ne-'statyti 
mažiau ir pradėtų bei bai
giamų rašyti kūrinių. Štai, 
kaip matote, esu užsigulęs 
ant “Šiaurės kelionių” ko
rektūrų. Tai knyga apie 
poliarinę heroj iką. Prieš 
karą buvau porą tomelių 
išleidęs. Dabar spausdinu 
vienu tomu, gausiai ilius
truotu ir papildytu poliari
ne literatūra. Mes, lietu
viai, ir toje srityje esame 
atlikę nemaža žygių...

—Toliau. “P( 
nalas pradėjo 
mano romaną 
minklai” apie

namai, Sa
il- Reseiniiiose metu 

jo atiduoti naudojimui 
ikščiai namai, pradėti 
nauji tokie pat namai.

15 rajonu centru statomos 
pirtys, 20 rajonų — naujos 
elektrinės ir didinamas vei
kiančių galingumas.

Komunalinių pastatų ir .gy
venamųjų namų statybai
jonų centruose šiemet išskirta 
200 milijonų rublių.

ra-
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Italų komedijos meistras Karlas Goldoni >•

spausdinti 
“Sunkūs pa- 
Didžiojo' Tė-

VAIKUTIS IŠKRITO 
LANGA IR UŽSIMUŠĖ

Brooklyn ietis 2 metu Mi
chael Bryant iškrito per lan
gą nuo <1 aukšto ir užsimušė, 
kuomet jo motina buvo išėju
si .krautuvei) maisto pasipirkti.

Didelis dramaturgas visada neatski
riamas nuo teatro. Bet, tur būt, retas 
dramaturgas taip anksti pradėjo savo, 
“teatrinį gyvenimą,” kaip didysis italų 
komedijos meistras Karlo Goldoni 
(1707-1793 m. m.). Jo senelis, turtin
gas Venecijos teisininkas, dažnai ruoš
davo namuose vaidinimus. Busimojo 
dramaturgo tėvas, taip pat aistringas 
scenos meno mėgėjas, ketveriu metų sū
nui padovanojo marionečių teatrą. Ir sa
vo pirmąją pjese Karlo Goldoni parašė 
eidamas vos devintuosius metus...

Vis dėlto Goldoni kelias į teatrą ne
buvo lygus ir lengvas: verčiamas sun
kios padėties ir skatinamas tėvo, jau
nuolis ėmėsi studijuoti teisę, o baigęs 
mokslus, dar eilę metų dirbo advokato 
darbą. Tiesa, besimokydamas jis buvo 
neilgam pabėgęs nuo savo profesoriaus 
pas klajojančius aktorius, bet galutinai 
ateiti į teatrą jam pasisekė tik ketvirta
jame XVIII amž. dešimtmetyje.

Karlo Goldoni yra parašęs daugybę 
pjesių — daugiau kaip pustrečio šimto, 
jų tarpe vien komedijų yra 150. Tai di
džiulis palikimas ir, <4išku, ne visi kūri
niai lygiaverčiai: daug kas buvo rašoma 
paskubomis, nes Venecijos teatrai, ku
riuose dirbo Goldoni, reikalaudavo iš jo 
net keliasdešimties veikalų per metus. 
Vis dėlto, nors dažnai skubotai dirbda
mas, Goldoni sukūrė tokių komedijos še
devrų, kurie įeina ne tik į italų, bet ir į 
pasaulinės dramaturgijos aukso fondą.

Goldoni kūryba — tai visiškai nauja 
epocha italų dramaturgijoje. Ligi tol 
italų, teatre vyravo vadinamoji kaukių 
komedija (commedia dell’artc). Savo 
laiku glaudžiai susijusi su miestelėnų 
gyvenimu ir paremta liaudies teatro tra
dicijomis, kaukių komedija Goldoni lai
kais to glaudaus ryšio su gyvenimu ir 
liaudies buitimi vis labiau netenka. Gol
doni, būdamas pažangių .švietėjiškų pa
žiūrų, nusprendžia iš pagrindų refor
muoti italu teatrą, išvaduoti jį nuo šab- 
leniškunio ir sustingimo, kuris įsigalė
jo gaivioje kadaise kaukių komedijoje.

Padaryti tai buvo nelengva. Žiūro
vas tiek, Venecijoje, tiek kitur buvo pa
mėgęs vaidinimus su tradicinėmis kau
kėmis su Trufaldino ir Pantalone, 
Kolumbina ir Arlekinu, Klariče ir Ro- 
zaura. Teatrų direktoriai ir tuo labiau 
aktoriai buvo susigyvenę su šiais tradi
ciniais personažais. Be to, kaukių ko
medijai nereikėjo mokytis teksto, ji buvo 
vaidinama laisvai improvizuojant, se
kant tik savotiško scenarijaus griau
čiais. O Goldoni visas šias nusistovėju
sias, pasenusias tradicijas ryžosi griau
ti.

Jo sumanytoji reforma nebuvo vien 
sceninės ar dramaturginės technikos 
dalykas. Kaukių komedija nepatenkino 
jaunojo dramaturgo todėl, kad jos štam
pai kaustė naują turinį, kurio iš dra
maturgijos reikalavo gyvenimas ir kurį 
švietėjas Goldoni siekė įlieti i teatrą. 
Dramaturgui rūpėjo ne šiaip sau links
mi vaidinimai: savo komedijose jis troš-.. 
ko juokdamasis nuvainikuoti aristokra
tus ir jiems priešpastatyt trečiojo luomo 
žmones tuos, kurie ne tik Italijoje, bet ir 
kituose feodaliniuose kraštuose ilgainiui 
turėjo pasidaryti gyvenimo šeiminin
kais. Goldoni tikslas buvo komedijos 
priemonėmis kovoti už tuo metu pažan
gias buržuazines idėjas, ir tam būtinai 
reikėjo teksto,, ryškaus dramaturginio 
žodžio, o ne tik palaido, bendrais .štri
chais nužymėto scenarijaus su tradici
nėmis kaukėmis. '

Savo reformą Goldoni pradėjo lėtai 
ir atsargiai —jis vis dėlto turėjo atsi
žvelgti į tradicijas, aktorių nuotaikas ir 
publikos skoni. Iš pradžių jis rašo ištisą 
teistą tik kai kuriems svarbiausiems 
komedijų veiksmams. Vėliau jis visiškai 
atsisako “scenaiškumo” ir improvizaci
jos, bet dar ilgai palieka tradicinius kau
kių komedijos vardus — tai matome ir 
komedijoje “Dviejų ponų tarnas,? kuri 
iš pradžių buvo parašyta kaip scenari
jus. Tačiau Goldoni personažai yra 
kaukės tik formaliai, vien savo vardais. 
Juk, pavyzdžiui, Trufaldino jau ne tra
dicinis kaukių komedijos sukčius, o iš
radingas, sąmojingas, apsukrus, iš es
mės sąžiningas ir patrauklus žmogus. 
Kitoks yra ir Pantalonė: kaukių kome
dija jį. vaidindavo kaip biaurų, juokin

gą senį, o Goldoni komedijoje jis yra do
ras ir blaivus buržua, puikus šeimos tė
vas ir, beje, dažnokai paties autoriaus 
moralinių nuosprendžių reiškėjas. Bur
žua paveiksluose Goldoni neretai įkūnija 
dorybes, kurių jau nebeturi aristokra
tai. Bet tai nereiškia, kad Goldoni būtų 

(Tąsa ant 3 puslapio) «

Nauji Lietuvos Mokshi 
Akademijos istorijos * 

instituto darbai
VILNIUS. — Lietuvos Mokslų Aka- 

demijos istorijos intituto istorijos sekre
torius, per eilę metų kaupdamas archy
vinę istorinę medžiagą bei leisdamas is
torinių šaltinių rinkinius, taip pat ruo
šia plačius apibendrinamojo pobūdžio 
darbus iš Lietuvos TSR istorijos. Ne
seniai jis paruošė galutiniam svarsty
mui “Lietuvos istorijos” (nuo seniausių 
laikų iki 1861 m.) tritomio I-jį tom^ 
Jo apimtis apie 800 puslapiui Su “Lie
tuvos TSR istorijos” I-jo tomo rankraš
čiu galima susipažinti Lietuvos Mokslų 
Akademijos Centrinės bibliotekos skai
tykloje, Vilniaus Valstybinio Vinco Kap
suko vardo universiteto Mokslinės bibli
otekos profesorių skaitykloje ir Istorijos 
institute.

Antrasis lygiagrečiai ruošiamas dar
bas yra “Lietuvos istorija” (trumpasis 
kursas, I d., iki Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos), skirta masiniam 
skaitytojui, tačiau savo moksliniu lygiu 
ii- apimtimi prašokanti viduriniųjų mo
kyklų vadovėliams keliamus reikalavi
mus. Šiuo metu šis kursas baigiamas 
galutinai paruošti. Trumpojo kurso I 
dalies apimtis — 20 autorinių lankų. **

Lietuvos Švietimo ministerijai ir 
Valstybinės literatūros leidyklai pasiū
lius, trumpą “Lietuvos istorijos” vado
vėlį, skirtą viduriniųjų mokyklų VIII- 
ajai klasei, parašė istorijos mokslų kan
didatas Juozas Jurginis. Šiame vado
vėlyje bus trumpai nušviečiama visa lie
tuvių tautos istorijos eiga, socialistinių- 
ekonominių santykių vystymasis, klasių 
kovos reiškiniai, Lietuvos darbininkų 
revoliucinis judėjimas, kova dėl Tarybų 
valdžios, Tarybų valdžios atkūrimas, 
Didysis Tėvynės karas ir socializmo per
galė Tarybų Lietuvoje.

Vadovėlis buvo apsvarstytas MokŠlų į 
akademijos Istorijos instituto. Dėl va
dovėlio pasisakė akademikai Juozas 
Žiugžda, Konstantinas Jablonskis, iste
rijos mokslų kandidatai Emilija Griškū-- I 
naitė, Aldona Gaigalaitė, Mečys Jučas, 
aspirantas Vytautas Merkys ir kiti į 
moksliniai bendradarbiai. Visi pasisa
kiusieji išreiškė bendrą nuomonę, kati, 
apskritai, vadovėlis parašytas tinka
mai: istoriniai! faktai vertinami teisin
gai—marksistiniu-leniniu požiūriu. Bp- 
vo pareikštas pageidavimas, kad vadovė
lis kuo greičiausiai pasirodytų.'

“Lietuvos istorijos” vadovėlis, skirtas 
vidurinėms mokykloms, numatomas iš
leisti naujiesiems mokslo metams. Jis 
bus gausiai iliustruotas: pridėti žemėla- 
pi a i bei chronologinės lentelės.

i
E. Karaliūte

T. Tilvytis

Draugyste !
Pro debesėlį kovo saulė švietė.
Ant sniego šokau iš vagono žalio. * |
Pribėgus nepažįstama maskvietė • J 
Man įteikė gyvų gėlių ryšelį.
Priimkit,;—tarė ji,—nuo instituto
Jus mylinčių studentų ir studenčių;
Tarytum kad sesuo ji mano būtų, 
Lyg antrąją vaikystę aš gyvenčiau.
Šiaurinis vėjas pro peroną pūtė:
Būriai keleivių sostinėn skubėjo. . 1 , 
Mergaitės akys mėlynom žibutėm , | 
Resvam pavasario sniege žibėjo.
Tarp mano pirštų baltos, melsvos gėlėfc; Ą 
Nebe viena šakelė jau apvytus.
Mąstau aš, puokštę prie akių pakėlęs: ] | 
Tos gėlės rankoje karštoj laikytos. 1 

.w fl 
Žiedai nuvys. Bet liks, kas nenuvys^; * g 
širdis draugų j r dėkingumas mano.
Nebenuvys jau niekada draugystė, ' ‘ |
Kuria šalis alsuoja ir gyvena. *
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JONAS KASKAIT1S

KRUVINI KEMMl
(Tąsa)

Pikietininkai turėjo susi
kirtimų su policija. Sekė 
areštai, kalėjimo brutalu
mai. Jau kelios savaitės, 
kaip streikas tęsiasi, o čia 
šaltis, alkisĮ vargas. Imta 
išvežiot streikierių vaikus i 
Niujorką ir kitur. Polici
ja neleist. Sumišimas, te
roras, muštynės ...

•Už streikierius ir už vai
kų siuntimą kitur užstojo 

^pranašūs žmonės — unijos
• vadovas , Samuelis Gomper
sas, Kolorados teisėjas Be n

♦ Lindsey, Klivelondo 1 
mistras Baker, pastorius 
Percy Stickney Grant iš 
Niujorko, valdžios patarė
jas Fred W. Lehman. Laik
raščių reporteriai i 
daug padėjo. Vašingtonas sikoj 1913 m., prieš l

lųjį Diazą ir Buertą. 
voliucijai vadovavo garsu
sis Zapata, smarkiai veikė 
Meksikinė liberalų partija, 
Ricardo Flores Magoy ir 
jo brolio vedama. Reikėda-

Kompanijos milicija su ži
balu padegė palapinių kolo
niją. Dvi nėščios moterys 
ir 13 vaiku užtroško žemi
nėj! Suvirs 30 kalnakasių

nedide-

žodžio, 
susirinki- 

kuri pirmiau 
Solida- 

ap- 
įžy-

lų. gale streikas 
1913 m. galop, su 
kais pagerinimais.

Tapo iškovota 
prakalbų laisvė, 
mų laisvė,
buvo užgniaužta, 
riai veikė streikierių 
gynimo komitetas iš 
mių liberalų, dvasininkų, 
mokytojų, profesorių, rašy
tojų. • Sutvirtėjo IWW.

Palei visą šalį darbavosi, 
kovojo, organizavo IWW. 
San Diego, Calif., ėjo at
kakli kova dėl laisvės žo- 

Į džio. Kalėjimai prikimšti

O kasyklų baronas Roke’ 
feleris dievobaimingai mo
kė bažnyčioj biblijos, pa
klusnumo, meiles dievo ir 
artimo... Vakaruose, Salt
Lake City, Utah, vyko va-, 
i

bur-Į politinių ir 'ekorp o m i n i ų
darbuotojų. Dėl jų išlaisvi
nimo tenka Elzbietai važi
nėt, kalbėt, kartu su vietos 
IWW pirmūnais.

io kasyklų streikas, 1WW 
adovybėj. Policija provo

kavo pikietininkus, stumdė, 
grūmojo. Vieną naktį ta
po provokatorių nušautas 
krautuvininkas. Tuoj su
areštuotas garsusis darbi
ninkų vadas ir dainius Joe 
Hill (Joseph H illstrom ), 
švedas imigrantas. Nuteis
tas miriop, 1914 m. sausio 
mėn., sėdėjo kalėjime. Ėjo 
plati kampanija, kad jį iš
laisvinti, net kitų šalių am

ir amerikiniai

CLEVELAND, OHIO
MIRUS

MARY GEIBIS
Reiškiame širdingą užuojauta jos vyrui Vincui 

sūnui Frank, marčiai Lottie ir 
visiems artimiesiems.

A. M. Nikas 
S. Shiškova 
J. O. Gendrich 
Mr. & Mrs. 
Rauluševičiai 
J. Simans 
Mr. Saladonis 
F. O. Misevičius 
J. J. Warner 
J. Bagdonas 
J. O. Palton 
F. Sutkaitis

C. M. Plaush

A. H. Salen

V. Young
M. Brazis
E. Gabriūnienė
P. 0. Williams
V. Daraškienė 
M. G.
B. Kirstukas
W. M. Janis

ėme tyrinėt dalykus, ir 
1912 m. kovo mėn. magna
tai sutiko truputi pakelt 
darbininkams algas.

, 1912 m. kovo 14 d. strei
kas pasibaigė, bet Etoras ir 
Džiovanitis, tebėra kalėji
me, tai darbininkai ir ne-

♦ grįžta į darbą nei Lorence, 
nei Lovely, Ninbedforde, 
ne! kituose miestuose. Dži
ovanitis pakvietė savo 
draugą Carlo 'Tresca iš 
Niujorko. Dar už kelių 
mėnesių įvyko pagaliau ir 
teismas Salemo miestely. 
Etoras, Džiovanitis ir dar 
vienas vadovas K a r u z as

irgi| Užsidegė revoliucija Mek- basadoriai
■ ” • — - • * biyta-1 mokslo žmonės klabeno Va-

. Ke- šingtono duris. Nieko ne-

Abu broliai tapo suimti ir 
įbrukti Amerikos kalėji- 
man (Leavenworth). Ri
kardas ir numirė kalėjime, 
palaidot pargabentas Mek- 
sikon, su milžiniška de- 
monsetracija, su plakatais: 
Terra y libertad! (žemė ir

1913-1914 m., žiemą ne-

Tekstilių darbininkai pa
laipsniui grįžo į fabrikus.

1913 m. sujudo Niūjor- 
' kas. Viešbučių virėjai ir 

padavėjai turėjo didelę or- 
• ganizaciją, bet jų darbo są-

tižios. Grįžo atgal k 
Treška, Elzbieta Flin, 

•prasidėjo streikas,’ pi!
streikierių areštai, susįgrū- 
mimai su policija. Galiau
siai viešbučių darbininkai 
iškovojo g e i e.s n ę algą, 
trumpesnes valandas, stip
resnę profsąjungą.

Kovų arena .persikelia į 
šilko fabrikų miestą Pater- 

* šoną, N. J. Jau 1907 m. ir 
dar pinniau vyko Paterso- 
ne streikas, I W W vadovy
bėj, bet darbininkai gyve- 

' no skurdžiai, rengėsi strei- 
kuot. 1913 m. pradžioj 
pribuvo Carlo Tresca, Pat- 

' riek L. Quinlan iš socialis
tų partijos ir Elzbieta Fli
naitė į didžiulį mitingą. 
Policija visus tris areštavo, 

• kaipo “išlaukio agitato
rius.” Rytojaus rytą palei- 
do po užstatais. Streikas 
užsitęsė mėnesiu mėnesius. 
Daug buvo policijos bruta- 

’ luino, muštynių, areštų.
Buvo čia nekartą ir Heivu- 
das. Didingų buvo demons- 

1 tracijų prieš Jersey justice 
(Niudžiorzės teismą). Ga-

Jau nuo pirmiau veikė 
“Da r b i n i n k ų apsigyni
mas,” IWW grupės. Bedar
bių, beduonių demonstraci 
ja Niujorke reikalavo mais
to, šelpimo. Panašiai buvo: 
ir kitur.

Garsieji Airijos kovų va
dovai James Connolly ir 
Jim Larkin darbavosi savo 

Atvažiavo 
parinktų 

, už Airi-

lotai, i gimtojoj šaly.
Amerikon, kad 
aukų ir paramos, 
jos išlaisvinimą iš Britani
jos jungo.

1914m. rudeni užsikūrė 
Europoj pirmasis pasauli
nis karas. Amerikos amu
nicijos fabrikai daug turė
jo darbo. Bet tuo pačiu 
tarpu darbininkų kovos 
virte virė, ypač Kolorados 
anglies, kasyklose/ ir Miši- 
gano vario kasyklose. Kalė
dų dieną Kalumeto mieste 
buvo surengta vakarienė 
streikierių vaikams. Kas 
tai s u š u k o “Gaisras!” 
(Fire!). Panikoj susigrū
do, užduso 73 dalyviai!... 
Jokio gaisro nebuvo.

Kolorados mieste Ludlow 
įvyko baisios skerdynės. 
Rokefelerio anglies ir gele- 

kasyklose vyko strei- 
Kompanija išvarė 

iš savo būsti-

žios
kai.
streikierius
niu, tai. streikieriai įsikūrėv 7 V
palapinėse ir žeminėse, kur 
slėpėsi moterys su vaikais.

KARLAS GOLDONI
. (Tąsa nuo 2 “puslapio) 

idealizavęs kylančios buržuazijos atsto
vus. Jis buvo per daug talentingas ir 
įžvalgus menininkas, kad nusižengtų gy
venimo tiesai ir charakterio logikai. To
dėl jis nebijo buržua paveiksluose iš
juokti moralines ydas, ir, pavyzdžiui, be 
ypatingo susižavėjimo piešia pirklius 
tokiose komedijose, kaip “Savikvaišos”i1’ 
“Sinjoras Todero-niurzglys.” O dar 
svarbiau, kad Goldoni kuria labai ’sod
rius liaudies žmonių charakterius ir su 
didžiausia simpatija rodo tuos savo ko
medijų veikėjus, kurie atstovauja visuo
menės “apačioms”; ne veltui švelnio
ji Mirandolina garsiojoje komedijoje 
“Viešbučio šeimininkė” tyčiojasi iš savo 
aristokratiškų kavalierių ir žada tekėti 
už paprasto tarjio Fabricijo,

Goldoni komedija — tai buitinė rea
listinė komedija geriausia to žodžio 
prasme, ji pasižymi pažangia švietėjiš
ka tendencija, dideliu charakterių tikro
viškumu ir, pagaliau — meistriška dra-

Laiškas Redakcijai
Vilnius, 1957, II. 20 d.

Gerb. Redakcija! Nuolan
kiai prašyčiau padėti man 
paeiškoti mano tetos su 
šeima, kuri yra išvykusi 
prieš 1914 m.

Aš. tankiai gaunu paskai
tyti jūsų dienraštį Laisvę, 
kuriame yra paieškojimai. 
Mums yra labai džiugu, kad 
toks pažangus dienraštis iš
eina lietuvių kalba, kuris 
neša .tiesos žodį tarpe lie
tuvių. užsienyje gyvenan
čių. Labai norėčiau, kad 
Laisvė ir mane lankytų, bet 
nežinau, ar kas galėtų man 
ją užrašyti? Būčiau iš šir
dies dėkingas. Aš. rašiau 

Sanfrancisko mieste ėjo laišką rašyt. R. IVIizarai, bet 
karo ’prirengiamasis para

padėjo, prezidentas Vilso- 
nas neįsikišo, ir taurusis 
darbininku kovu vadovas 
ir dainius tapo sušaudytas, 
1915 m. lapkričio 19 d.

Elzb. Flinaitė iš Soltleik 
miesto nuvyko i Kaliforni
ją, Sanfrancisko m i e s - 
te ji susitiko su Tomu Mu
ni ir jo žmona Rena,su tau
riąja Kalifornijos dukra 
Anita Whitney, six Dr. Ma
rie I). Egui, aplankė San-

Chicago, Ill.
Kovo 24 d. sandariečiai tu

rėjo banketą. Smarkiai garsi
no per radiją ir laikraštyje, 
ypatingai, kad dalyvaus po
nas žadeikis. Norėdamas pa
matyti poną žadeikį nusisku
binau ir aš.

UžSiimokėjau 
liau paaiškėjo, 
kietas! negeras, 
tu negeri, 
buvo 
tu, o 
tik i

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I KOLŪKINES 

GYVENVIETES
Dusetos. — “Žalgirio” kolū

kio žemdirbiai pradėjo keltis 
j kolūkinę gyvenvietę. Nau
juose namuose apsigyveno ko
lūkiečiai Petras Balčiūnas, Le
onas Gobė, Mykolas Petraus
kas ir eilė kitų.

Naujos kolūkinės gyvenvie
tės statomos visame rajone. 
Pernai “šviesaus rytojaus”, 
“Raudonosios” žvaigždės”, 
“žvaigždės”, “Žalgirio” kolū
kių gyvenvietėse naujus na
mus pasistatė 18 šeimų, šie
met padėti pamatai dar 10 
pastatų. Kolūkiečiai naudoja
si įvairiomis legVatomis, gau
na iš valstybes paskolas. Du
setų rajono vykdomojo komi
teto statybos kolūkiuose sky
rius 1957 metų 1 ketvirčiui iš
skyrė 1320 kubinių metrų sta
tybinės miško medžiagos ko
lūkiečiams, statantiems na
mus gyvenvietėse.

Koresp.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalingai.

HARTFORD, CONN.
Reikalingas

VYRAS ARBA MOTERIŠKA
Mokantys rusiškai ir lietuviškai. 

Gera Alga, Linksmos darbo sąlygos.
SAUKITE CHAPEL 7-51-64

\67-71)

Hingham, Mass.
MANO PADĖKA

Būtų sunku padėkoti drau
gėms ir draugams kiekvie
nam atskirai, kurie lankė 
mane laike mano ligos li
goninėje ir namie. Tad 
dękoju visiems kartu už 
atlankymą, už puikias gė
les, už užuojautos laiške
lius ir gražius linkėjimus.

Paliestam ligos ir kito
kios nelaimės atjautimas, 
aplankymas, suraminimas 
priduoda vilties tavo sun
kiose gyvenimo valandose.

Tad širdingiausias ačiū 
visiems! H. Thomas

kventino kalėjimo politi
nius kalinius. Prakalbos, 
organizacinė darbuotė. A- 
merika rengės stot karam

provokato-i
rius, vokiškas šnipelis, ne
žymiai padėjo lagaminuką 
su bomba.
mas, užmušė
niu. Sudarytas
ir

jokio atsakymo negavau.
Jeigu neapsukinčiau, la

bai redakcijos prašyčiau 
padėti dėl paieškojimo ma
no motįnos sesers, t. y. 

i mano tetos. Mano motina 
! Marijona Dumbliauskiutė

ke etą žmo-| 
sąmokslas!

suareštuoti Tomas Mu-|d. Antano., 
ni, jo žmoha Rena, Warren «r , 
K. Billings, Ed. Nolan ir vyko į Ameriką
Israel Weinberg....

(Bus daugiau)

Brockton, Mass.
Charles Beniulis, 66 metų 

amžiaus, gyv. 16 Bunker 
A Ve., staigiai mirė balandžio 
Z d. Iš ryto anksti nuvežė 
dukterį i darbą, sugrįžo na
mo, įvažiavo i garadžių, išli
pant, staiga mirė.

Iš Lietuvos paėjo iš Sered
žiaus parapijos.

Buvo pašarvotas Yakavonis 
Lūneral Home, 789 No. Main 
St., Brockton, Masš. Palaido
tas ketvirtadienį, balandžio 1 
(i., Pine Hill Cęmotery, West 
Bridgewater, Mass., ten, kur 
ilsis jo žmona Elzbieta Beniu-

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Daną Kleinoski, žen
tą Edward, anūką Charles ir 
kitus gimines ir gerus drau
gus, pažystamus.

Velionis priklausė prie Liet'. 
Taut. Namo, L.L.D. 6 kp., 
L.D.S. 67 kp., Liuosybės Cho-

Jos sesuo, mano teta, iš- 
1913 ar 

1914 m. Elzbieta Dumliaus- 
kiutė, iš Veisėjų valsčiaus, 
Bartašiūnų Kaimo. Ameri
koje ištekėjo už Petro Pas- 
kacimo. Turėjo vyresnę 
dukterį Elzbietą ir sūnų 
Petrą Danelių. Iki 1940 m. 
susirašinėjome šiuo adresu: 

Petras Paskacimas 
509 Schenectady St. 
Schenectady, N. Y.

Nuoširdžiai prašyčiau a- 
pie tai man pranešti, pagal 
mano adresą.

Viso geriausio, lieku be
laukdamas jūsų skubaus at
sakymo.

M. Dumbliauskas 
Vilnius 
Čiurlionio g. 15, but. 9 
Dumblatiskas Matas 
Lietuva, USSR.

Skaitė. Laisvę.
Iš amato buvo casteris.
Brocktone išgyveno apie 48 

metus, turėjo savo narną.
Geo Shimaitis

ro ir prie Brotherhood unijos. |

maturgine technika, kurią Goldoni bu
vo puikiai įvaldęs. Dramaturginio meis
triškumo. Goldoni nemaža pasimokė iš 
Moljero, be to, jis kūrybiškai panaudojo 
visa tai, kas buvo gera kaukių komedi
joje (ypač intrigos plėtojimo meną). 
Bet kartu Goldoni dramaturgija yra la
bai savita ir originali, ji remiasi betar
pišku gyveninio stebėjimu ir itin geru 
liaudies buities pažinimu. Goldoni ta
lentas komedijoje pasireiškė taip stip
riai, jog XVIII amž. pabaigoje anglų 
švietėjai savo dramaturgijoje neretai 
panaudodavo Goldoni patyrimą, nors jis 
savo ruožtu buvo nemažą pasimokęs iš 
to amžiaus anglų švietėjų romanistų.

, Daugelis Goldoni komedijų jau eilę de- 
> šimtmečių gerai žinomos ir Lietuvoje, o 

ypač gausiai jos buvo statomos teatruose 
pokario metais: “Viešbučio šeimininkė” 
—Kaune ir Klaipėdoje, ‘ “Dviejų ponų

( tarnas” — Kaune ir Vilniuje, °Savi-' 
kvaišos” — Šiauliuose,> “Melagis”—-Po- 
nevėžyje ir kt.

MEDUSkad mano ti- 
ir daugelio ki- 

Būtent, svetainė 
tik dėl rezervuotu tikie- 
nerezervuoti tikietai tiko 
skiepą. Tikietu pardavė- 
mums nepaaiškino kad

reikalinga rezervuoti. Tai, di
delį būrį nuvarė j skiepą prie 
boilerio. Čia buvo aiškus pada
linimas. vienių ponu ir ne
vi ernų. Bet tiek to.

M. Vaidyla pranešė, kad 
ponas žadeikis nebus, nes jis 
slinkiai susirgęs. Ir visa eilė 
kalbėtoju aiškino, ir apgai-: 
lestavo, kad žadeikis negali j 
dalyvauti šioje iškilmėje. Per-; 
stato Sidzikauską kalnėti. Jis; 
plačiai paaiškino, kad ponas || 
žadeikis jye dabar susirgo, bet 
jis jau serga apie metai laiko. 
Ir jis sergąs ne viena liga, bet 1 
keliomis. Rengėjai turėjo ge- i 
rai žinoti, kad jis negalės da- i 
lyvauti šioje sueigoje. Daugo- j 
lis dalyviu labai pasipiktino i

Dar ne viskas. Tie, kurie' 
buvome nuvaryti į skiepą, tai 
gavome maistą visai atšalusį, 
niekas negalėjo valgyti. Ne
maža dalis atsikėlė ir išėjo 
laukan, bardamiesi už apga
vyste. 5a.ndarietis

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

RI*T) 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

ATSIMINUSIAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika.

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėtni- 
’nas j Sibirą ir kip erškėčiuoti 
takai jo kovoje už lęisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga is 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Mill 19, N. Y

BROCKTON, MASS
NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!'

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią [reikšmę?

F. Bitautas, išradėjas naujo 
mišinio — Nauja Gyduolė — New 
Era^—galvai mazgoti, sako; Taip! 
Stiprūs plaukai duoda energijos, 
daro asmenį jaunu. Pats išradė
jas juos vartoja per 40 metų, 
turi jaunus plaukus ir nepapras
tą energiją. Jis pataria visiems 
mėginti. Prisiųskite $2.00 už 8 oz. 
bonką;

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

Apšvietos Klubo laikytame susirinkime ko
vo 29 d. tapo nutarta šaukti Sąryšio suvažiavi
mą, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 28 dieną, 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėje svetainėje, 
prasidės 11 vai. ryto.

Tad, draugės, kviečiame skaitlingai daly
vauti suvažiavime ir prašome atsivežti gerų Su
manymų ir sveikinimų. Laikas rūpintis spau
dos vajumi ir vasariniais piknikais. Aišku, kad 
be moterų pasidarbavimo piknikai nebus sėk
mingi; suvažiavime apie tai pasitarsime. Ne
pamirškite, visos kolonijos privalo dalyvauti 
šiame suvažiavime.

Kviečia Komisija.

ffuiuąimUiDpiinnTuininiijn:

DĖMESIO!
į,

SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, 
MASS.-

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

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

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

Telefoniii: Ingersol 7-6465 -v- Ingersol 7-7272
Mes esamo autorizuoti ir ialsniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri

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

SVARBI PASTABA
Visos su mumis susijungusios agentūros nėra uždarytos. 

Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūsų klientų patogumui, 
m<*s atidarėme savo skyrius sekamuose miestuose:

MŪSŲ SKYRIAI
LOS ANGELES 
.121 SO. Vermont St. 
Los Angeles, Calif. 
Tel.: Dunkirk 5-6550

DETROIT
.11601 Jos. Canipau Ave 
Detroit. 12, Mich.
Tel.: Townsend 8-0298

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

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

Balandžio 14 April
Jono Karsono Pagerbimui

Pobūvis—Pietūs
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Draugai! Jūsų išrinktas LLD komitetas svarstė 
J. Karsono reikalą ir nutarė, kad jam yra bū
tinai reikalinga materiale pagalba. Jūs visi as
meniškai pažįstate jį, tad čia apie jį nekalbėsi
me. Norime pranešti, kad So. Bostono draugės 
pasižadėjo surengti pietus, o kiti draugai iš to
limesnių kolonijų pasižadėjo dalyvauti. Tad vi
sus prašome atsilankyti ir kartu su svečiais iš 
toliau pasivaišinti ir tuo pat kartu paremti 
draugą, Karsoną.

Komitetas

1957
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Scranton, Pa
TRAGEDIJA

Jau buvo Laisvėj ra- 
■ šyta apie paslydimą peilio 

nuo lėkštės ir netikėtą 6 
metų mergaitės mirtį nuo 
peilio žaizdos. Tas buvo 
rašyta, pasiremiant vietinio 
laikraščio aprašymu tos ne

Lowell, Mass.
LDS 110 kuopos narių 

susirinkimas įvyks balan
džio 7 d., 3 vai. popiet, 14 
Tyler St., Lowell, Mass. 
Dalyvaukite visi nariai.

NpH'Yorto^'žz^Zlnios
TRUCKS

vaite! laiko, pasirodė visai 
kas kita.

To nelaimingo atsitikimo 
policija nepraleido pro akis 
be tyrimo. Kada policija tą 
visą incidentą, ištyrė, o pa
galiau ir pati mergaitės 
motina prisipažino, kad 
peilis nepaslydo nuo lėkš
tės, bet buvo mestas. Mer
gaitės tėvai tą dieną pra
leido keturias valandas kar- 
čiamoje, kur išsigėrę kivir- 
čijosi dėl pavydo iš moteriš
kės pusės. Mergaitė 
tėvų buvo nugabenta i kai 
čiamą, ir ji per kelis 
tus pavargusi prašėsi, kad 

paga- 
kivir-

irgi

kar

ją vestų namo. Na, 
liau, ir parvedė, ;bet 
čytis nenustojo.

Mergaitei besėdint 
ant kelių, girta ir susival
dymo netekusi motina svie
dė duonpeili 12 colių ilgio 
į vyrą, bet pataikė dukry
tei į šlauniukę ir pradūrė 
arteriją. O kadangi abu 
tėvai buvo* gerai išsigėrę, 
tai ir nesusivokė, ką dary
ti, kad sustabdyti kraujo 
plūdimą, o kada jau nuga
beno sužeistąja į ligoninę, 
tai kraujas jau beveik visas 
buvo išbėgęs. Taip mergai
tė ir mirė už keliu valandų. 
O čia dar ir ligoninėj ne- 

. buvo skubaus sumanumo, 
kaip kad jau buvo minėta.

Dabar tėvai, ypatingai 
motina, išsipagiriojus T' “ 
kia, bet jau per vėlu. Mer-i 
gaitė mirė, o ji pati po 
000 kaucija laukia prišalk-- 
dintųjų apkaltinimo nužu-i 
dyme savo vienintelės duk
rytės. Tai, ot, prie ko pri
veda girtavimas.
JAUNUOLIU 
BLOGDARYBĖS

Gal niekur tain jaunuo
liai neatsižymi piktadarys
tėmis, kaip šioje apylinkėje. 
Ir jei vieną piktadarių gau
ją sugaudo, tai bematant 
atsiranda kita. — dygsta 
kaip grybai. Neperseniai 
artimame prie Scrantono 
miestelyje Clark ' Summit 
sugaudė net trylika tokių 
blogdariu ir vagiliukų, bet 
greitai jau 
grupė, kuri atsižymėjo iš- 
vartymu kapinėse antka
pių. Taipjau ir keliose ki
tose kapinėse panašiai at
sižymėjo kitos piktadarių 
gaujos.

44 kuopos susirinkimas, 
kuris bus labai 
turėsime aptarti 
sius piknikus, jų

Mūsų kolonijoj 
•trys ligoniai, kurie labai 
rimtai serga: K. Kojutis, 
A. Rutkauskas ir J. Karso- 
nas. • Pastarasis bėdavojo, 
ka(1 ne tik jo kojos -i r ran
kos ntisilpo, o ir krūtinėje 
atsirado skaudulys, negali 
laisvai kvėpuoti. Tai labai 
bloga!

Aplankiau S.‘ Penkauską. 
Nuvykau tiesiai į ligoninę, 
T.awrencuje, kur jis buvo 
išvežtas, bet ten jau nera
dau. Tuomet nuvykau į 
namus, pasikalbėjau su juo 
patim ir 
kauskiene 
neblogai,

Palaidota Olga 
Reinbardhenė

Kas girdeli lietuvių tarpe
Aido Choras vyks i 
Brockton, mass.

būsim įlo Jota Olga Reinhardtiene, 
gcliiri Brooklyno lietusių 
rai pažįstama moteriške.

smūgio, m iri
mio

i Brockton, 
lys operetę

automobiliais va žinos 
Mass. Ten persta-

Gegužes 26 d. Aidsietyno 
k vartotas vyks į New Haven, 
('eini. Ten jis pildys koncerną.

su vaikučiu. Važiuojančius 
smarkiai sukrėtė. Buvo pa
šauktas ambulansas ir mote
ris nuvežė ligoninėn. Po cg- 
zaminacijai daktaras sakė, 
kad kaulai tebūta sveiki, tik 
labai sutrenkti. Paleisti namo

Laime, kad blogiau neatsiti-

po iiuni. tai nepasiaukoj imas

tėvui

su drauge Pen- 
Stasys atrodė 

sakė, operacija 
bet dar reikės, 

operuoti kitą koją. Jis klau
sė manęs, kaip pavyko ap
skričių konferencija South 
Bostone. Kalbėjomės, apie 
pikniką, kuris buvo many
ta ruošti birželio 16 d. Kai 
pasakiau jam, kad ta diena 
ne visiems tinka į pikniką

kas dar nepaimtas, tai rei
kia pikniką rengti birželio 
9 dieną.

Visi turime rūpintis, kad 
piknikas būtų sėkmingas.

B i d g<> w o o d e. še r m e n y se 
co daug žmonių, ypa- 
antradienio vakarą.

programas? l’ž tai ar- 
neverti pagerbimo ?

Florida Černevičiams patiko

jos
ii josios vyro. rran” 
hardto, giminių ir draugų bei

Šcrm cninčje

pinėse, Maspethe.

aimu si
1891 metų spalio ,21 d., Lietu
voje, Tamuliškių kaime, neto
li šakių. į Ameriką atvyko 
1908 metais. O 1912 metais 
Buffalo mieste, New Vork, su
situokė su Pranu Beinhardtu.

ti į Brooklyną, kur 
metus Pranas veikė 
unijoje — šiuo metu 
pensiniu kas. Velionė
gamete Lietuvių Motoru 
bo narė, pavą

Reinhardtai 
sūnus. A d oi p 
abudu vefie.

kriaučių

buvo ii-
K1 li

užaugino

yra

Užsidarė pažangiečiu 
meno kūriniu galerija

International. 1947 Truck, 14 (t.
Body panoj jn A-l mechanical con- , 
dition, fully equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself.
EX. 2-9802. L. I. C. (62-69) »

REAL ESTATE

Auditorijoje, 
kur jų pager

bimui rirošiamas ban lietas. Pa
gerbsime dainininkus, pasi
klausysime jų dainavimo ir 
ta ipgi pabaliavosime.

Auto susidūrime 
smarkiai sukrėtė

i įme

Liberty Auditorijos gaspa- 
dorius Brazauskas savo auto
mobiliu nuvežė savo žmoną 
Eleną, M. VVilsonienę, K. Bal
čiūną ir J. Grybą j O. 
Lardt šermenis.

Važiuojant namo į 
zausko automobilį visu 
i.irmu smogė 
lis, kuriame'

Rein-

smar- 
kitas automobi- 

buvo jauna pora

New. Yorko 
spaudoje

New Yorko spauda beveik 
ignoravo liberal iries organiza
cijos ADA suvažiavimą, kuris 
pasibaigė šią savaitę. Tik pa-

I te i n h ard tiėnės šermenyse 
susitikau tik iš -Miami grįžu
sius Oną ii- Praną černevičius.

Su Ona neteko pasikalbėti, 
lies ji buvo užimta rinkimu 
užuojautos parašų. Bet jos 
vyras Pranas aiškino, kad 
jiems Florida labai patiko ir 
norėtų kada nors ten apsigy
venti.

Meno galerija “Art of To
day”, kuri radosi Great 
Northern viešbutyje, užsida
rė. Galerijos vedėjas dailinin
kas lltrgo Gellert saku, kad 
galerija negalėjo išsilaikyti 
dėl finansinių sunkumų.

Per keleris savo egzistavi
mo metus ta galerija rodė 
įvairių pažangių dailininkų 
kūrinius. Neseniai ten įvyko 
paroda, kurioje buvo išstatyti 
rinktiniai konkurso kūriniai, 
kuriuos ..Amerikos dailininkai 
sukūrė Temidntis Adomo Mic
kevičiaus poezijos temomis.

Mahanoy City, Pa.
i Iš mūsų atsiskyrė dar 
: vienas mūsų geras draugas, 

xTel“' Pranas Šolys.
Jau tūlą laiką Praną So

lį kankino ta main i erių li
ga — miners asthma. Prie 

kita liga. 
Ashlan<lo|r,.arl,ll:

paišybos meno moko 
Velionė 

nė paliko didžiuliame,

iiau apsistojo prie suvažiavi
mo darbų i r rezoliucijų. 
“Times” sako, kad ADA su

du sūnus, marčias, tris
, daug giminių ir drau-

Tebūva Olgai lengva Alyvų 
Ino žemė, tesiilsisi ji ten

atgyveno
sa vo amžių.

atsirado kita

to prisidėjo dcir 
Buvo išvežtas į 
ligonine.

Mirė kovo 27 
votas buvo pas 
Willinsky, Girardvillej. Pa
laidotas , su bažnytinėmis 
pamaldomis iš Shenandoah 
Holy Ghostr National baž
nyčios Calvary Hill kapinė
se, Shenandoah.

Pranas'Šolys atvyko 1914 
metais į Mahanoy City ir 
čia išgyveno visą laiką, kur 
turėjo daug draugų ir pa
žįstamu. Prigulėjo prie 
LDS 104 kuopos.

Liūdesy paliko savo brolį 
Mykolą • su žmona 
ir šeimą. Taipgi 
brolius Lietuvoj : 
Vincą ir Tadeušą. 
Kauno srities, 
miestelio, Kftsiulkaimio kai
mo. .

ramiai, o mes, 
me mokytis

remti
< ĮOSIOS 

mūsų organ iza-
<

judėjimą.

graborių

Rozalija

Koresp.

Powellis ragina, kad 
kongresmanai padėty 
pietiniams negrams
New Yorko kongresmanaš 

Powell pradeda vaju savo ko
legų kongresmanu tarpe. Jis 
ragino juos, kad jie aukot’..’ 
didesnes sumas, kad padėti 
atstatyti tas negru bažnyčias 
Pietuose, kurias išsprogdino 
rasistiniai chuliganai.

Powell sako, kad dar svar
biau negu medžiaginė pagal
ba yra moralinis solidarumas, 
kurį kongresmanai 
du parodytu
Jis su tuo prašymu 
visus kongresmanus, 
pietiečius, kurie, ka 
no, patys yra rasistai, 
žinoma, jis susilaukia 
mo atsakymo.

I imese ’ telpa viesas iaib- 
nuo vieno . asmens, kuris

negali Būti Amerikoje, ka:p 
prarasti darbą, kai žmogus 
jau po vidutinio amžiaus. 
Virš d 5 metus turintis žmogus 
negali 
gauti 
sena

turėti jokios ‘vilties 
aują darbą, jeigu jis 
p r a r a n d a. Sa m d y t o j ų 
is tada “personas”. To 
ase jas klausia: Ką tu- 
;i toks žmogus? Nusi-

New Yorko in-
Lubi- 

komisiją, 
kaip senstelė-

žudyti ?
Kaip žinia, 

dustrinis k'omisionierius 
na s yra paskyręs 
kuri tyrinėja,
jauti žmones gali būti padėti 
geresnėn padėtin kaslink dar
bo gavimo. Lubinas turi gerus 
norus, gal norėtų padėti, bet 
jo galia, taipgi fondai, kuriais 
jis gali naudotis, yra labai ap
riboti.

Amerikoj augąs jauni- 
nėra kultūrinamas?

bėda, kad toji “kultu-- 
veda prie visiško išsL

kad
mas
Tik
ra” ................ .
gimimo. Ir jei dar atsiras j^dint! be gero draugo, ir 
k? ^galvotojai lau- gralime tau, Pranai,

so ,JU’ , kad linkėti: lengvai amžinai il- 
ilsėtis šios šalies žemelėje!

LDS 104 kp. koresp.

brolį Stanislovą Šiloikį -su 
šeima.

0 mes — draugės, drau
gai ir pažįktami — liekame 

>. ir

tokiu bū- 
Pietų negrams.

kreipiasi į
įskaitant

:|s . * *

Vietinis pažangus kinų laik
raštis “China Daily News” sa
ko, kad reakciniai čiang’iniai 
elementai dar vis terorizuoja 
tuos kioskų savininkus New 
Yorko Chinatowne, kurie tą 
1 a i kraštį pardavinėja.

Auto sužeistas mirė

A. Matulis grįžo iš Floridos

Kriaučių kontraktorius A. 
Matulis šiomis dienomis grižo 
iš Floridos. Ten jis matėsi su 
daugeliu lietuvių.

Jo dirbtuvė, kurioje dirba 
didelėje daugumoje lietuviai, 
buvo tūlą laiką uždaryta. Da
bar, po atostogų, jis ruošiasi 
ją atidaryti ir darbą pradėti.

REP.

Mokytojai protestuos, 
bet neturi vienybės...

protestuoti prieš

Sekančią savaitę New Yor
ko mokyklų mokytojai pasiųs 
skaitlingai delegacijas miesto 
valdybon
lai, kad jų algos- nekeliamos. 
Bot bėda, kad mokytojų orga
nizacijos nėra vieningos. Pa
žangiečių vadovaujama Mo
kytojų unija ragino, kad visi 
mokytojai surengtu vieningą 
demonstraciją, bet kitos mo
kytojų grupės, kaip tai Moky
tojų gildija ir Vidurinių 
tykių mokytojų sąjunga 
sakė demonstruoti kartu 
“raudonaisiais”, 
įvyks net trys 
monstracijos, ir 
bus ’nedidele.

New Yorko komunistai 
jau išrinko komitetą

j New Yorko valstijos Komu- 
I r.istų partija baigė dviejų die
nų suvažiavimą, kuris vyko 
Yugoslav-American salėje. 
Suvažiavimas išrinko 16 narių 
komitetą. Vietiniai partijos 
skyriai išrinks savo konferen
cijose dar 14 delegatus, ir jie 
visi kartu išrinks valdybą. Be 
to išrinkta 11 narių Į Komu
nistų partijos nacionalinį ko
mitetą.

Suvažiavimas pabrėžė vie
nybės reikalą. Kad tą simboli
zuoti, suvažiavimas vienbal- 
šiai išrinko į valstijos komite
tą ir Charney, kuris skaitomas 
labiausiai kraštutiniu “naujos 
pakraipos’’ žmogumi, ir Ben 
Davisą, kuris skaitomas la
biausiai kraštutiniu “stalinis- 
tu”, kaip kai kas tą pakraipą 
dar vadina.

Tarp kitų i valstijos komi
tetą išrinktų randasi 
Gerson, Max Weis,

BAYSIDE $25,990
VISIŠKAI NAUJI 

2 ŠEIMŲ MŪRINIAI 
GYVENTI BE RENDOS

4 ir 4’4 Rūmų Aparlmentai 
šildymas Karštu Vandeniu 
Didelis Garadžius
3 Eilių Plasteris
Misinginis Plumblngas
Ąžuolinės Grindys
1957 Virtuvė, Įbudavoti Pečiai
Geležinės Relės
Pilnas Skiepas
Vamzdžiai Sudėti ir Užmokėti

1 Blokas j Mokyklą 
Transpoytacija, Krautuvės

MODEL HOME 
ant 32nd Avė. ir 

Francis Lewis Blvd.
J. A. GREEN CONSTRUCTION 

CORPORATION
Model Phone; BA. 9-9768 

Office OL. 8-4000

>

»

HELP WANTED MALE

MAŠINISTAS
1-mos klasės. Nuolatinis Darbas.

Gera alga.
VOGUE MACHINE LABS 

381 Empire Boulevard 
prie Nostrand Ave.

B'klyn, N. Y. — PR. 3-3119.
(68-69)

*

mo- 
atsi-

su

atskiros dc- 
kiek viena j u

Meteskis - Miliauskas, 
sakoma, serga džiova

pa-
Metesky-

vadinamas

Mediciniški eg z a m i n a i 
rodė, kad George 
Miliauskas, taip 
“pamišęs bombard uotojas”,
serga džiova. Buvo žinoma, 

■ kad jis turi tam. tikrą plaučių 
ligą, kuri prasidėjo, kai jis 
apie 20 metu atgal Con Edi
son įmonėje buvo arti chemi
nio sprogimo, bet nebuvo ži
noma, kad tai džiova.

* v
Kaip tas faktas atsilieps Į 

jo bylą, dar nežinia.

BATU BEACH NURSERY
& FLOWER SHOP

For the miracle of Easter, we 
humbly give thanks to all of you. 
May E a s t c r give you all you 
hope and strive for. 
flowers and plants 
Wo grow them in
greenhouse. Low prices.

85-08 18th Ave., B’klyn.
CL. 9-0800.

Greenhouse—8102 New Utrecht 
Ave., B'klyn. BE. 6-1210. (68-74)

Give them 
for Easter, 

our own

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti vyrų kos

tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiuntimui 
užjūrin. Kainos labai prieinamos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187 Street, (nuo St.
Nicholas Ave.) IRT 191st St.

t

šimo n 
Doxey 

Wilkerson, Jesus Colon, Wil
liam L. Patterson, Abner W. 
Berry, Morris Scappes, Geor
ge Watt, William Weinstone, 
William Albertson, Max Gor
don, Lillian Gates ir Charles 
Loman.

Daugiau nebus mokytoju

Bronxo fizikinės' apšvietus 
mokytojas N. Aųuilano “ant 
visados” atstatytas iš mokyto
javimo. todėl, kad jis nemora- 
Vmiai pasielgęs su 11 metų 
mergaite.

Sudarytas komitetas 
paminklui pastatyti
New Yorke susidarė komi

tetas, kuris siekia pastatyti 
paminklą mirusiai darbinin— 
kiško judėjimo veteranei Mo
ther Bloor. I komitetą įeina 
eilė žymių komunistų, taipgi 
rašytojas Howardas Kastas, ( 
kuris neseniai pasitraukė iš 
Koimunistų partijos, bet kuris 
nori su komunistais bendra- 
darbiauti klausimais, kurie 
jam atrodo esą vertingi.

Komitetas sako, kad gal 
praves konkursą, per kurį dai
lininkai skulptoriai patieks to 
paminklo planus.

r Visiems Mano Lietuviškiems 
Prieteliams 

linkiu linksmų Velykų!
Padovanokite jai gražią futrą. 
Geriausios rūšies ir žemos kainos. 

THE NASSAU FUR CO.
650 Manhattan Ave., B’klyn. 

EV. 3-1880.

HAVE YOUR CAR 
INSPECTED TO-DAY 
By One Of The Following 
INSPECTION STATIONS

ASTORIA BOULEVARD
SERVICE STATION

112-12 Astoria Blvd. 
E. Elmhurst, L. I.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 12 d. pradžia 8 vai. va
kare, 1150 No. 4th St. Visi nariai * 
malonėkite atsilankyti, ir kurie dar 
nesate užsimokėję duoklių už 1957 
metus, malonėkite užsimokėti. Pra
šome būti laiku, nes valdyba jūsų 
lauks. Valdyba. (67-69)

>

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 185 kp. susirinkimas jvyks 

balandžio 10 d., 7:30 v. v., 110-06 
Atlantic Avė. Nariai malonėkite 
dalyvauti, ir kurie dar nepasimo- 
kėjote duoklių, malonėkite tai pa
daryti. Valdyba. (68-70)

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisves naudai.

kiniškų i
“rock’n roll,” tai Amerikos’

7 I

jaunimas pralenks ir Nau-[ 
josios Gvinėjos laukininkus, j 
Ir nemanykite, kad tai nėra 
daroma dėl patriotizmo, dėl 
tėvynės, dėl “American 
way of life.” -Bile tik dole
riai plaukia plokštelių ga
mintojams ir laukiu iškos 
muzikos kūrėjams!

Skaitęs žinias

Užmušė ir sukapojo žmoną

Brooklynietis Chon Yuen 
Sing areštuotas prisipažino, 
kad jis savo žmoną užmušė, o 
paskui jos kūną sukapojo į 
Šmotus.

Clifton, N. J., gyventojas 
D. La Varco buvo automobilio 
sužeistas ir ligoninėn nuvestas 
pasimirė.

ANDREW ACERRA

43-09 Vemon Bolevard

Long Island City, L. I. 1, N. Y. (68-70)

FUNERAL HOME

Ave., Elmhurst, L. I.
NE. 935187.

♦

To the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of all life 
everlasting, may each of you 
have the Easter holiday bring a 
deep joy that will shine brighty 
in your hearts through days to 
come.

WALTER
Walter M. Michalski, I.ir. Mgr. 

80-08 Grand

(50-56)

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Dėl didelio žmonių pageidavimo, mes atidarome skyrių 
New Yorke, kai visos kitos agentūros dabar užsidaro.

Mūsų Skyrius New Yorke Randasi

78 Second Avenue
(arti visų subvių)

MALE
• Mechanical Design Engineers
• Electrical Design Engineers
• Process .& Project Engineers
• Plant Layout and Material Handling Engineer
• Asst. Quality Control Director
• Design Draftsmen

This established fijrm is offering career opportunities in the design 
and manufacturer of new mechanical products for the nuclear energy in- 

. Excellent 
opportunities for voung med to grow with a progressive company. Write 
giving address, telephone number, expected salary and brief resume of 
your educational and work experience to: Personnel Office, Bldg. A.

MARVEL SCHEBLER, PRODUCTS DIV.
BORG-WARNER CORP.

P. O. Box 863

MALE

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

• • Brooklynas iš anksto ruošiasi.'1 
! ! darbui sukelti Laisvei $10,000 !!

;: BALANDŽIO 13 APRIL;
J |Bus graži dainų programa ir busj J

dustry and fuel injection system for the automotive industry. PJirmos lubos Tel. OR. 4-1540

pranešti, kad jau galime siuntini priėmę išsiųsti 
yra pristatomi adresantams Į 6 ar 7 savaites.

duodama bufetinė vakarienė. «» 
Pradžia 6-tą vai. vakare J J
Įėjimas Nemokamai ••

LIBERTY AUDITORIUM j; 
< I 

110-12 Atlantic Avenue ' •
Richmond HHI, N. Y. ' ’2

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*oo**tMy* *

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

Miuns yra linksma
tuojau. Siuntiniai

Mūsų firmos PARCELS TO RUSSIA, INC., reputacija s. 
yra plačiai, žinoma, ypač mūsų klientams.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y. .♦ 

Parcels to Russia, Inc., yra laisniuota per USSR, autori
zuota per Intourist, Maskvoje, priėmimui siuntinių muitų.

Decatur, HI.
a.

4 pust Laisvė (Liberty) ŠeštacL, baland. (April) 6, .1957
W4444444W+H+W********

J J 1 ^Rengėjai kviečia visus Didžiojo1 » 
•» I !Now Yorko ir apylinkės apšvie-J J 
j J ; Jtos brangintojus isitėmyti dieną1 • 
; j į ir dalyvauti šiame parengime. 1 !

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Mi

*
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For the Supreme Miracle of 
Easter we give thanks. May 
Easter bring air abiding joy. 
Give them flowers and plants 
for Easter. Low prices. Prompt 
delivery.

HENRY YEDOWITZ & SON 
202 Truman Ave., Yonkers, N. Y. 

Yonkers 5-1824.




