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KRISLAI į Stokime į Vają Sukėlimui Laisvei Vėliausios
^Melagiai ir sąžinė.
Musų giliausia simpatija.
Man patinka.
Piktosios jėgos. 
Geras principas. 
Balsas už taiką.

Rašo A. Bimb a
<J .. M-............T. .

Komercinis didlapis “Long 
island Press” yra diriguoja
mas melagiu be jokios sąži
nės. Jio ir vėl bįauiiai apsi- 
.melavo. Ne tik meluoja, bet ir ;
provokuoja. I

Balandžio 17 d. .jie vėl į 
šmeižė ir provokavo mane, i 
Jie rašė, kad būk aš saukęs j 
mitingą balandžio 13 d. Tuo 
tarpu banketas buvo siu uos
tas Laisvės bendrovės direkto
rių. Jie sakė, kad kongresi
niai tyrinėtojai paskelbę ma
ne “nepageidaujamu pilie- i 
ciu”, o nieko panašaus dar nė- j 
ra buvę. Jie sakė, kad Laisvei 
siekia $100.000 auką, o ji te- į 
siekia $10.o00. Jie rašė, kad 
sumuštąją byla Lūs svarstoma 
balandžio 18. o ji bus švais
toma tik balandžio 23. Jie ra
se. kad. sumuštieji pastatyti 
po $500 kaucijos, o jie pabus
ti be jokios kaucijos.

Tik begėdiški melagiai gal: 
^itiek melą prikepti viename 
pusės špaltos straipsnelyje I

* Tuo tarpu visi padorūs lie
tuviai reiškia giliausią simpa
tiją fašistiniu kriminalistą su
muštiems Juliui Kalvaičiui, 
Mary Kalvaitienei ir Onai Ja
sinskienei. Hitlerininkai tu
rėtą būti patraukti atsakomy
bėn.

Dabar aišku, kad jie atėjo 
pikietuoti pasirengę mušty
nėms.. Jeigu jie neužmušė nū 
vieno iš tu užpultu senu žmo
nių, tai ne ją kalte. Jie sten
gėsi. Ją iįkabos buvo'pastaty
tos ant 'suduriamu iazdą, 
idant galėtą ant vieno galo 
laikyti iškabą, o kitu galu 
mušti žmones.

Turime nemažai laisviečią, 
kurią nereikia prašyti, ku
riuos nereikia raginti: jie pa
tys atneša arba paštu atsiun
čia savo dalj i Laisvės finan
sinį fondą. Kaip gražu būtu, 
jeigu mes visi taip be delsimo 
^padarytume!

Kam gi laukti paraginimo! 
Kam atidėlioti! Reikalas aiš
kus, reikalas greitas. Greitas 
pareigos atlikimas palengvina 
d ar b i n i n k i šk ą są ž i n ę

—------- - ------- it

“N. Y. Tribune” korespon
dentas Robert S. Bird rašo 
straipsnius iš pietiniu valstiją 
apie atgimimą Ku Klūks jKla- 
no. Piktosios jėgos mobilizuo- 
tjasi. Ją siekis: nedaleisti 
Aukščiausio Teismo nuospren
džiui prieš rasinę diskrimina
ciją praeiti! ;

Korespondentas sako, kad 
Klanas rekrūtuoja narius vie
šai ir slaptai. O miesfu ir 
valstiją yaldžįos su juo 'koo
peruoja, jam padeda.

Nereikia nė sakyti, jog 
Amerikos Darbo . Federacijos 
prezidentas Meany paskelbė 

‘gerą, teisingą principą. Jis sa
ko, kad visų uniją, tiek dide
lių, tiek mažų, lyderiai turi 
prisilaikyti padorumo ir teisy
bės.

Tik, deja, pats George 
Meany šio principo pilnai ne
prisilaiko. Jis yra didelis ra- 
gangaudis. Jis u pijų vadovy-

$8@,0©o FONDO
Vajau pradžia džiuginanti. Tik nenuleiskime rankų, 

nėapsigaudinėkime, kad yra daug laiko. Pati pradžia 
vajaus yra visų svarbiausias dalykas. Užėjus vasaros 
karščiams darbas apsisunkina. Su šiąja diena vajaus, 
stovis, toks:

PRIETELIŲ KLUBAS
Nežinomas Clevelandietis .. . . ......... <............... $25.00
John Vaitaitis, Brockton, Mass.........................  25.00

AUKOS
Nuo 45 m. vedybines pares, Rich. Hill, N. Y. .. $30.00 
Joseph Aleksaitis, Essex, Conn............................. 20.00
Martin Pond, Sacramento, Calif.................  20.00
Nuo Miamės lietuviu, Fla................. • •...................15.00
Vajininkų pagerb. vak., Pittsburgh, Pa............ 14.00
Chas. Keras, Detroit, Mich.....................................10.00
Andy Wise, Cleveland, Ohio......... • •.................... 10.00
Konst. Karlonienė, Maspeth, N. Y......................... 10.00
Maspethiečiai rėmėjai ................................ • •.. 10.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass............................ 10.00
Mr. ir Mrs. Imifkowski, Miami, Fla........ ••.... 10.00
M. Žaliukienė, Brockton, Mass........................... 10.00
Senas Brooklynietis ........................................ 10.00
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y............................... 5.70
P. Juozokas, Wilkes-Barre, Pa............ • •................ 5.00
J. Shukaitis, Woodhaven, N. Y............................... 5.00

(Tąsa trečiame puslapyje)

Sovietai smarkiau pabrešią. kad 
taikinga koegzitenci j a būtina

Washingtonas. — Aukšti
Amerikos Valstybės depart
ments pareigūnai laikosi 
nuomonės, kad Tarybų Są
junga pradeda smarkiau 
ir dar labiau pradės, ateity
je pabrėžti taikingo sugyve
nimo, koegzistencijos bū
tinumą. Amerikos diplo
matiniai ekspertai mano, 
kad z Vengrijos Įvykiai, 
taipgi invazija Egiptan, bu
vo įnešę naują notą į pasau
linę padėtį ir koegzistenci-

Karaliukas Husseinas tikisi, kad
Velykos jam gali ateit pagalbon

Ammanas. — Jordano ka
ralius Hussein išleido pro- 
klomaciją į žmones, ragin
damas juos prie ramybės. 
Ramybės vyriausiai reikia 
dabar dėl to, sako Hussein, 
•nes per Velykų sezoną į

beje netoleruoja žmogaus, ku
ris politiniai jam nepatinka.

Įžymusis komercinės spau
dos kol u muistąs Walter Lipp
man randasi Romoje. Jis pla
čiai važinėjęs po Vakarinę 
Europą. Ir ką jis ten patyrė 
ir -surado ?

Jis rašo (bal. 18 d.) :
“Aš nesutikau nė vieno 

žmogaus, kuris manytų, kad 
Sovietų Sąjunga planuoja ir 
ruošiasi generaliniam karui. 
Tuo būdu Eisenhowerio Dokt
rinos garsūs pareiškimai su
tinkami su nepasitikėjimu.

“Anti-amerikiniuose senti
mentuose vyrauja nusivyli
mas patimi prezidentu Eisen- 
howeriu. Viešpatauja nepa
prastas nepasitikėjimas sek
retoriumi Dullesu”.

Tai įdomu! Tai žodžiai iš 
burnos žmogaus, kuris juk nei 
Romoje, nei Paryžiuje, nei 
Bonnoje nedraugavo su “rau
donaisiais”.

jos kampanija, kurią Se
tai tęsė per kokius trejus 
metus, dalinai buvo užlei
dusi vietą tvirtesniams 
įspėjimams.

Dabar, sako tie ekspertai, 
bus grįžtama prie koegzis
tencijos populiarinimo. Kai 
kurie Valstybės depart
ment© ekspertai sako, kad 
iš Maskvos dabar ateis 
“tikra taikos ofensyva”, ir 
“mes turime būti jai tinka
mai pasirengę”.

Jordaną, ypatingai Jeruza
lės jordanišką sektorių ir 
Betlėjų, atvyksta daug 
krikščionių pilgrimų. Jeigu 
jordaniečiai* kels demons
tracijas ir neramumus kaip
tik tuo laiku, tai tie pilgri- 
mai neatvyks t_____ __

i metais, kas žymiai pakenk
tų Jordano ekonomijai.

Taigi, Jordano valdžia, 
kaip atrodo, bijo neramu
mų, nors oficiališkai skel
bia, .kad šalyje . ramu, ir 
bando naudoti velykinį se
zoną, kad tuomi raminti 
nepasitenkinusius gyvento
jus, -kurie priešingi ka
rališkam perversmui.

Knoxville, T^nn. — Vieti
nės AFL ir CIO tarybos su
siliejo ir sudarė vieningą 
organizaciją, . kuri dabar 
apima 25,000 unijistų.

Maskva. — Chruščiovui 
sukako 63 metai.

Pekinas. — Kinija šiais 
metais paleis iš savo gink
luotų pajėgų žymiai dau
giau žmonių, negu įtrauk 
naujų.

Pasaulio 
naujienos

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
klausė kritikų, tarp jų vy
resnio brolio Edgaro i)1 su
mažino savo biudžetinius 
reikalavimus ant vieno bi
lijono ir 342,000,000 dolerių. 
Apie 500,000,000 dol. ma
žiau bus išleista karinei pa
galbai kitiems kraštams.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia paleido iš ka
lėjimo garsų Čilės poetą 
Pablo Nerudą. Neruda ta
po suimtas balandžio 12 d. 
kartu su kitais anti-fašis- 
tais, iš viso 360. Neruda, 
komunistas, gyvena dabar 
Argentinoje, ištremtas iš 
gimtosios Čilės.

Ottawa. — Iškelta, kad 
už Kanados ambasadoriaus 
Normano saužudyste Kaire 
atsakingas ne tik Amerikos 
Senato Eastlando vado
vaujamas komitetas, bet ir 
pačios Kanados slaptoji po
licija. Pasirodo, kad tai 
Kanados policija slapta 
tiekė informacijas Ameri
kos komitetui.

Kai)) žinia, kaltinimas 
prieš Normaną buvo, kad 
savo jaunystėje jis buvo 
komunistas, i

| -A m man as. — Karalius 
Husseinas paskelbė per 
radiją, kad Jordanas vis- 
vien lieka neutralistine ša
limi. Tas jo pareiškimas 
skaitomas bandymu bent 
kiek nuraminti nepasiten
kinusius gyevntojus, kurie 
pasipiktinę prieš pervers
mą ir Nabulsio pašalinimą.

Washingtonas. — Kon
gresas nutraukė sesiją 10 
dienų Velykų atostogoms, o 
prezidentas išvyko į Au
gustą, Ga., golfuoti.

Charles Bohlen 
apleido Maskvą

Maskva. — Ambasado
rius Charles Bohlen apleido

sekančiais 1 Maskvą. Jo nauju postu 
bus Amerikos ambasado
riaus vieta Maniloje, Filipi
nuose. Bohleną ir'šeimyną
aerodrome ’palydėjo kitų 
šalių ambasadoriai ir Tary
bų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerijos pareigū
nai.

Kad išskraidinti Bohleną, 
amerikiečiai atsiuntė C-124 
Globmasterį, didžiausią pa
saulyje transportinį orlaivį. 
Didžiulis orlaivis sudarė 
Maskvoje kaip ir sensaciją, 
ir visi stebėjosi, kam kelių 
asmenų (ambasadoriaus ir 
šeimynos) išvežimui reikė
jo tokio milžino. Globmas- 
teris gali skraidinti apie 
šimtą karių kartu su sunk
vežimiu, džypais ir t. t.

Prieš jam išvykstant, 
laikraštininkai klausė Boh- 
leno, kokia jo nuomonė a- 
pie tarybinius siekius. Jo 
atsakymas: jie,tokie, kokie 
buvo visuomet.

Po yenybes vėliava

Kairiečiai vieningai 
švęs Pirmą Gegužės
New Yorkas. Šiais me

me tais Pirmoji Gegužės bus 
švenčiama nauju būdu? ma
siniu mitingu, kurį šiais 
metais, pirmu kartu kelių 
dešimtmečių bėgyje, bend
rai rengia įvairių krypčių 
kairiečių grupės: komunis
tai, socialistai, trockistai, 
darbiečiai, progresyviai, 
pacifistai ir t. t.

Vieningasis mitingas į- 
vyks Gegužės Pirmą Plaza 
Hall patalpose (2nd Ave. 
prie 7th St.). Sekami kal
bėtojai kalbės:

A. J. Mušte. “Liberation” 
redaktorius ir pacifistas 
bei veikėjas už civilines 
teises;

' Prof. W. E. B. DuBois, 
l komunistams artimas ne- 
I priklausomas kairietis, žy
mus istorikas ir negrų vei
kėjas;

Dorothy Day*, “Catholic 
Worker” redaktorė, relig-

Lietuvis jūreivis A J a s k o j e v r a 
teisiamas kaip draugo užmušėjas

Anchorage, Alaska. —A- 
merikos laivyno jūreivis 
Michael B. Jenulis Jr., lie
tuvis. iš Richmond Hill, N. 
Y., kartu su kitu jūreiviu, 
tūlu Gerard J. Liman, tei
siamas už trečio jūreivio, 
Olaf Jensen, užmušima. 
Kaltinimas yra, kad Jenu
lis ir Limanas užpuolė Jen
seną ir ii užmušė laive “Mi
ssion Solodad”, kai tas bu
vo Kodiako uoste kovo 17 d. 
Advokatas S. J. McCutche
on, kuris gina abu, sako,

Paryžiaus policija su ašarinėm 
dujom atakavo streikieriu minią
Paryžius. — 48 valandų 

transporto darbininkų 
streikas, kuriame dalyvavo 
apie 400,000 geležinkelinin
kų, metro (s.ubvių) ir auto
busų linijų darbininkų, jau 
pasibaigė. Neapsieita be 
susirėmimų. Vienoje Pa
ryžiaus aikštėje apie 1,000 
streikuojančių metro dar
bininku laikė mitingą. Po
licija liepė jiems išsiskirs-'

SVEIKINAME SU 
PAVASARIO ŠVENTĖM
Laisves redakcija, admi- 

nistracį’ia- ir spaustu ves 
personalas sveikina Visus 
skaitytojus ir lietuvius 
bendrai su pavasario šven
tėmis.

Chicago. — Policininkai 
nušovė tris plėšikus, ku
rie buvo įsiveržę į depart- 
mentinę krautuvę. Plėši
kai atsakė ugnimi į polici
ninkų ugnį, bet nieko nesu
žeidė.

Albany. —Gub. Harri ma
nas sako, kad Kipro arki
vyskupas Makarios būtų 
mielas svečiaą New Yorke. 

nė pacifiste ir progresyvių 
katalikų vadovė;

John T. MacManus, “Na
tional Guardian” redakto
rius, Progresyvių partijos 
veikėjas; >

G. B. Charney, Komunis
tų partijos New Yorko 
valstijos komiteto pirmi
ninkas;

Farrell Dobbs, Socialistų 
darbininkų partijos (SWP, 
trockistų) sekretorius;

Clifford T. McAvoy, bu
vęs Amerikos Darbo par
tijos (ALP) pirmininkas, 
dabar vadovaująs komite
tui už socialistinę' vienybę.

Kelios kitos kviestos gru
pės dar neprisidėjo ii* gal 
neprisidės prie mitingo: 
Socialistii partija (kuriai 
vadovauja Thomas), kuri 
dabar susiliejo su Socialde
mokratų federacija, Ne
priklausoma Socialistų ly
ga ii’ kelios kitos.

had jų negalima kaltinti 
kaipM-ižmušėjus. Tai buvo 
paprastos muštynės, kaip 
dažnai atsitinka tarp jū
reivių. Jis sako, kad laivo 
rekordai parodys, jog ta
me laive nėra jūreivio, ku
ris nebūtų vienu ar kitu 
metu įsivėlęs į muštynes.

Jensenas tapo užmuštas 
per nelaimingą nenumatyta 
smūgį, sako advokatas, už 
ką negalima moraliniai kal
tintai dviejų jūreivių.

tyti, ir kai jie nesiskubino 
tą padaryti, juos puolė 
lazdomis. Kai ir tas ne pa
dėjo, policija pradėjo šau
dyti į minią, ašarinių du
jų granatomis..

Muštynėse keli darbinin
kai sužeisti ir keliasdešimt 
policija suėmė. Unijos kal
tina, kad policija šiuo kar
tu nepaprastai žiauriai ap
siėjo su darbininkais.

Ankara. — Prie Kasta- 
monu, Turkijoje, siautė di
džiulis mišku gasras. Su
degė apie 50,000' akrų miš
ko, žuvo du žmonės, sude
gė 150 sodybų, kastamonu 
randasi .prie Juodosios jū
ros. "

Pekinas. — Vorošilovas 
čia sakė, kad Liaudies Kini
ja sulošė svarbią ir garbin
gą rolę pakreipiant į gerą 
pusę Egipto ir Vengrijos 
įvykius.

Bagdadas. — Irakas pri
pažino, kad koncentruoja 
karinius dalinius prie Jor
dano sienos.

Gyvenimasv
Lietuvoje

Lietuvos vyriausybe 
rūpinas savo miškais
Vilnius. — Lietuvos liau

dies valdžia rūpinasi bran
giu krašto turtu —visų my
limais ĮJetuvos miškais.

Vilniuje įvyko respubli
kos miškų ūKių direktorių, 
vyr. miškininkų, Miškų ū- 
kio instituto ir Vyriausioms 
miškų ūkio valdybos dar
buotojų pasitarimas. Pra
nešimą apie pasiruošimą 
pavasariniams miško kul
tūrų sodinimo ir priešgais
riniams darbams padarė 
Vyriausiosios miškų ūkio 
valdybos viršininko pava
duotojas Gudelevičius.

Smėlynų apmiškinimo 
klausimu kalbėjo Miškų ū- 
kio instituto sektoriaus va
dovas Daujotas, auginamų 
miško medžių ir krūmų 
klausimu — Lietuvos Že
mės ūkio akademijos vyr. 
dėstytojas Čibiras.

Miesto gyventojai 
vvksta i kolūkius• t.

Kaunas. — šiomis dieno
mis į priemiestinį “Lenino 
keliu” kolūkį įstojo kaunie
čio Juozo Žukausko šeima. 
Dabar jis pats dirba kolū
kyje staliumi, o jo dukra 
Irena ir sūnus Kazys —dar
žininkystės brigadoje.

“Bolševiko” žemės ūkio 
artelės nariu priimtas kau
nietis Leonas Stankevičius, 
kuris pradėjo dirbti šiltna
mio kūriku, gi jo žmona ir 
dukra dirbs kitose ūkio ša
kose. Praeitais metais į 
“Bolševiko” žemės ūkio ar
telę įstojo septyni kaunie
čiai su savo šeimomis.

G. Metesky jau 
beprotnamyje.
New Yorkas. — Brook- 

lyno teisėjo Leibowitzo į- 
sakymu Metesky-Miliaus- 
kas, taip vadinamas apami- 
šęs. bombininkas”, pasiųstas 
į' beprotnamį, kriminalinių 
nusikaltėlių psichiatrinę li- 
gininę Matteawane *New 
Yorke. Teisėjas Leibowitz 
vadovavosi Bellevue ligo
ninės psichiatrų nuomone, 
kad Metesky yra nenor-- 
malus. Kitas teisėjas^ 
Manhattan^ Mullen, anks
čiau 'ignoravo daktarų nuo
monę ir sakė, kad Metesky 
turi būti teisiamas.

Abu teisėjai turi juris
dikciją virš Meteskio, nes 
jis nusikaltimus atliko abie
jų teritorijose, Brooklyne 
ir Manhattane. Jeigu Mul- 
lenas užsispirtu, jis galėtų 
Meteskį ištraukti iš be
protnamio ir jį teisti. Bet 
atrodo, kad to nebus, n^s 
medikai tuo tarpu konsta
tavo, kad Metesky taip pa
vojingai serga džiova, jog, 
ilgai negyvens.

Užralyklte Laisve savo draugui
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K. MENON NAUJOSE PAREIGOSE
NEŽINIA, geriau ar blogiau Indijos parlamentas ir 

jos valdžia padarė, paskirdami Krišną (Krishna) Meno- 
ną Indijos gynybos ministru.

V. K. Krišna Menon buvo Indijos ambasadorius 
Jungt. Tautose. Tai didžiulės energijos vyras, geras 
kalbėtojas ir apdairus, gabus politikas.

Milijonai žmonių jo kalbas, sakytas Jungtinių Tau
tų asamblėjose, girdėjo per radiją arba skaitė spaudoje. 
Menono kalbos visuomet būdavo pagrįstos faktais, 
blaivios, . nukreiptos prieš netiesą, prieš kai kuriuos ' 
var jotus—karštuolius, nukreiptos už taiką pasaulyje. !

Smagu būdavo klausyti šio vyro kalbų, nes iš jų 
kiekvienas galėjo pasimokyti. O jis kalbėjo į pasaulį, jis 
kalbėjo iš tarptautinės tribūnos! Jis kalbėjo nuoširdžiai, 
žmoniškai, taip sakant, iŠ visos širdies.

Kas dabar užims jo vietą Jungtinėse Tautose, mes 
kol kas nežinome. Žinome tik tai, kad Krišna Menonas Į 
yra paskirtas Indijos gynybos ministru ir jis tas pa- j 
reigas eis. i

Galimas daiktas, kad tos pareigos jam bus lengves
nės, negu buvo Jungtinėse Tautose. Ten jis rūpinsis vy
riausiai Indijos reikalais, o, būdamas Jungtinėse Tau
tose, jis rūpinosi viso pasaulio reikalais, taikos išlaikymo 
reikalais. Jis daug keliavo, su daugeliu žymių žmonių 
visose pasaulio dalyse tarėsi. Ir visa tai pats asmeniškai 
giliai tikėjo, jog turi būti taika, jog kapitalistinės ir ko- 

Anunistinės šalys gali koegzistuoti taikoje!

STREIKAI - K.| TAI REIŠKIA?

Jauslieji dailmuikai
festivaliui

Dar niekad, tur būt, Lie
tuvos dailininkai nedirbo 
su tokiu >entuziazmu, kaip 
šiemet. 1957 metai daili
ninkams taps kūrybinio eg
zamino metais.’ Jie ruošiasi 
jubiliejinei parodai, skirtai 
Didžiojo Spalio 40-osioms 

Nuo yyresnio- 
neatsilieka ir 

Be jubiliejinės

tu. Kolūkio tema 
ko gerai žinomas

LITERATU RA-MENAS
Dainininkas Juozas 

Babravičius
LMS VEIKLA

metinėms, 
.sios kartos 
jaunimas.
parodos^ šiais metais įvyks 
jaunimo festivalis. Lietu
vos sostinėje Vilniuje bus 
suorganizuota respublikinė 
festivalinė m e n o paroda, 
paskui Maskvoje — visasą
junginė, o kiek vėliau — 
pasaulinė VL-ojo jaunimo 
studentų festivalio paroda. 
Dailininkų sąjungoje yra 

1 jaunųjų dailininkų akty
vas, kuris, palaikydamas

pasirin- 
respubli- 
B. Vyš

niauskas. ■ Skulptūrą “Ku
kurūzų augi
kaunietė skulptorė 1. Mo
zūraitė - Klemkienė, statu
lą “Kolūkio statybininkas”

Jauna dailininkė G. Pet
rova savo drobėje pavaiz- 
duo j a tarpkolūk i n į festiva
lį, kolūkio bitininkus piešia 
1. Naginskaitė. Dabar jos 
abi dirba Palangos Kūry
bos Namuose.

Nemažą dėmesį Lietuvos 
dailininkai skiria žvejų gy
venimui. Gerą įspūdį pa
daro M. Rozcntalio kompo
zicija “Lietuvos žvejai,” 
jauno tapytojo A. Jočionio 
p a v e i kslas 4 

glaudžius ryšius su visasą-' Černiauskaitės 
junginęs parodos organiza^ rų ciklas “Lietuvos žvejai,” 

I ciniu komitetu, nuveikė ne-| skulptoriaus K. Švažo kūri- 
'mažą darbą. Visasąjungi-' nys “žvejys,” tapytojo A.

“Žvejai

linograviu-

Visasąjungi- nys “Žvejys,” u. 
nės festivalinės parodos1 Silino kompozicija 
parengimo komitetas res-' išplaukė į jūrą.” 
publikos jauniesiems daili-! Kiek silpniau b 
ninkams paskyrė daugiau!nuota industrinė tematika.I 
kaip 130 tūkstančių rub-| Taikos tema bus pavaiz-i 

* bliu sutartims sudaryti ir j duota K. Morkūno vitraže! 
I kūrybinėms pašalpoms teik-Į “Taikos pasaulyje” bei V.| 
ti. Dailininkų sąjungoje Kaušinio plakatuose, 
rengiamos 
sultacijos. 
dailininkų 
įsteigtuose

Taikos pasaulyje

apžiūros, kon- Jaunimo tematikai savo
Dešimt jaunųjų| (iai.bus paskyrė s 
dirba Palangoje'Gaigalaite, tap’, 

Kūrybos Na-GrAščiovas, dailiu 
imtose, kiti išvyksta į kury-. Ličkutė-Juosionienė

visasąjunginę 
meno parode

Geriausieji darbai■ m i , . s < • v i. J .■ Talentingas tapytojas v.'ir atrinkti i rz . • ta .. . < •,. .. .. G Karatams ket ina nutapytifestivali nęi J. r iwi-i -. i • v.Y profesoriaus Juozo Mikėno, įvyksiančia L , . •. . . . .. iv v (larb.ninko bei liaudies an-j
samblio artisto portretus.I

KAUNAS. — 1957 m. balandžio 3 d. 
mirė ilgametis operos solistas, Kauno 
Juozo Gruodžio vardo muzikos mokyk
los ir LTSR Valstybinės Konservatori
jos dėstytojas z docentas Juozas Babravi
čius.

Dainininkas Juozas Babravičius gimė 
1882 m. kovo mėn. 21 d. Vilkaviškyje.

Babravičius priimamas į
1915 metų

1908 metais
Peterburgo konservatoriją 
rudenį jis jau dębiutuoja Maskvos Di
džiajame Teatre, kuriame dirbo iki 1917 
metų. Vėliau J. Babravičius dirba Lie
tuvos operoje.

Per visą savo meninį veiklos kelią J. 
Babravičius atWko didelį darbą vystyda
mas ir populiarindamas lietuvišką meną.

Nuo pokarinio laikotarpio J. Babravi
čius perėjo į pedagoginį darbą, kur savo 
žinias ir ilgametį patyrimą nuoširdžiai 
perduodavo jauniems pedagogams, stu
dentams,/ moksleiviams. Jo dainavimo 
klasę yra baigę visa eilė dainininkų, ku
rie sėkmingai dirba kaip solistai ir pe
dagogai.

Tarybų Lietuvos meninė visuomenė 
nustojo savo gero bičiulio, draugo, peda
gogo.

J. Babravičiaus atminimas ilgam liks 
pavyzdžiu draugų širdyse.

Kūnas buvo pašarvotas Kauno J. 
Gruodžio vardo muzikos mokyklos salėje.

MĖNUO IKI SUVAŽIAVIMO
Tik vienas mėnuo liko iki nacionali

nio Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavi
mo, kuris įvyks Lietuvių Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill’e, gegužės 18 ir 
19. Vienas mėnuo liko prisirengimui 
prie to svarbaus mūsų organizacijas 
įvykio.

Centras jau yra gavęs daug žinių apie 
gan energingus prisirengimus, apie pla

ktų susidomėjimą suvažiavimu. Atrodo, 
kad suvažiavimas bus gyvas ir pasek
mingas. Turėsime delegatų iš daug ko
lonijų.

J tumia Jovaisaitė

Pavasaris

ANGLIJOJE BUVO paskelbtas didžiulis laivų sta- • 
tytojų ir kitų pramonių darbininkų streikas.

Šiomis dienomis Francūziją sukrėtė miestų važiuo- 
tės darbininkų streikas, kuriame dalyvauja šimtai tūk
stančių darbininkių Įdomu tai, kad visos važiuotos, susi
siekimų darbininkų unijos — katalikų, socialistų ir ko
munistų vadovaujamos — stota streikam

Ką visa tai reiškia?
Tai reiškia, kad tose šalyse dalykų padėtis nėra 

sveika. Ji nėra sveika dėl to: kai samdytojai lupa didžiu
lius pelnus, tai aarEo žmonės, ypatingai darbininkai, 
skursta, gaudami algas tokias, iš kurių nebegali pragy
venti. Infliacija pasireiškia. Produktų kainos kyla 
greičiau negu darbininkų algos. Štai, kas verčia darbi
ninkus streikuoti.

BILIJONIERIAI
KADAISE mes, Amerikoje, sakydavome: ana, tas 

ir tas yra milijonierius. Spauda kai kada suskaitydavo, 
kiek Amerikoje iš viso esą milijonierių.

Vėliau būdavo sakoma: jis yra multimilijonierius. 
Vadinasi, jis ar ji turi daug milijonų dolerių.

Šiandien milijonierius — “paprastas dalykas”. Šian
dien jau skaitoma bilijonieriai, tie, kurie turi po tūk
stantį ar daugiau milijonų dolerių

Aną dieną United Press žinių agentūra paskelbė, 
kad Jungtinėse Valstijose yra 81 bilijoninė korporaci
ja.

Toji žinių agentūra sako: 1956 metų gale 81 korpo
racija turėjo susikaupusio turto $241,447,251,425.00!

Tai astronomiškos skaitlinės! Tai, eiliniam piliečiui, 
vargiai besuvokiama skaitlinė. ' . •

Bet tai faktas.
Kiek Jungt. Valstijose yra milijonierių, šiuo kartu 

> nežinome, bet nesuklysime pasakę, kad jų yra keli tūk
stančiai.

, Gerai!
O kaip su darbo žmonėmis?
Milijonai JAV darbo žmonių turi bilijonus dolerių 

skolų. Iš viso tos skolos sieks daugiau kaip šimtą 
bilijonų dolerių. Už ką, ant ko.tos skolos? Ant namų, ant 
automobilių, ant televizorių, ant baldų.

Turime atsiminti, kad milijonai Amerikos darbi
ninkų beveik viską, apart maisto,* perka ant išmokėjimų. 
Moka už įsigytą daiktą, kol sveikas, kol dirba, o kai su- 

, serga; kai nedirba, tuomet iš jo tai korporacijos atima.
Trumpai suėmus bus taip: yra Amerikoje nedidelis, 

skaičius žmonių, turinčių milijonus dolerhj turto; yra 
Amerikoje milijonai žmonių, turinčių (kartu sudėjus) 
bilijonus dolerių skolų. *

Gal būt ne vienas mūsų, pamatęs darbininką, va
žiuojantį nauju, automobiliu, sako: ana, kokį turi puikų 
karą? Bet pamirštama tas, kad tas “karas” (automobi- 
liūs) veikiausiai yra tik iš vardo, to, kuris juo važiuoja. 

zTas pats su daugeliu namų, kuriuose gyvena darbo 
žmonės.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šeštad., baland. (April) 20, 1957

(1

kuria kelis i
1 i uc ion i e r i ų po r t rot u s. 
turiniai tematikai i 
jauno gabaus 
Švažo drobė.

lietuvių revo- lipdo Salomėjos

ziciją, kuri vaizduoja V. J. 
Lenino susitikimą su Kap
suku -Mickevičium. Jis 
eksponuos ir daugiafigūri- 
nę grupę “Valstiečių suki
limams 1863 metais Lietu
voje.” A. Stoškus festiva
liui ruošia naują vitražą 
“Lietuva.”

pavaizduotas kolūkinis gy
venimas. Jaunas talentin
gas skulptorius G. Joknbo- 
nis lipdo “Kolūkio brigadi
ninką.” Netenka abejoti, 
kad šis kūrinys bus vienas 
geriausių parodos ekspona-'

Barisaitė iliustruo
siąs p o e t ė s veikalus. 

Skulptorius Dailininkas V. Gal d i k a s 
eksponuos iliustracijas Pe
tro Cvirkos romanui. “Žemė 
maitintoja.” Savo kūrinius 
eksponuos tai]) pat taiko
mojo ir dekoratyvinio me
no atstovai. Dailini nkai- 
tekstilininkai J, Balčikonis, 
M. Dūdienė, M. Straidytė- 
Venckevičienė, I. Vyšniaus
kaitė kuria dekoratyvines 
vazas, lėkštes.

Parodoje bus eksponuoti 
teatro spektaklių dekoraci
jų eskizai. Jų autoriai — 
dailininkai R. Songailaitė- 
Balčikonicnė, N. Gučius, A. 
Ūsaitė ir kiti.

Pavasarį — potvyniai upėse, 
Pavasarį — šypsenos lūpose, 
Arimuose traktoriai gaudžia; 
O šaulė berželiuose supasi 
Ir kilimą žaliąjį audžia.

žibuoklės pražysta pavasarį, 
Ir paukščiai dainuoja pavasarį, 
Ir tu, išskubėjęs į pievą, 
Norėtum priglausti kai]) seserį 
Žiedais išsipuošusią ievą.

Pavasarį, veržlų kaip Nemunas,' 
Ir linksmą kaip kielės čirenimas 
Jėga ir džiaugsmu tesruvena 
Nerimstantis mūsų gyvenimas, 
Gyvenimas tavo ir mano.
Šiauliai

Tad klestėk, Tėvynė!
Vėl skrajoja mintys po gimtinį kraštą, 
Kaip margi paukšteliai virš žalių laukų. 
Juk nėra brangesnio, kito neberastum 
Tokio širdžiai mielo, kaip,'Tėvyne Tu!

Man negaila nieko, kad tik tu gyvuotum, 
Kad ramybę neštum tujei visada, 
Kad balti berželiai pakelėj svyruotų, 
Kad neverktų niekad motina sena.

Žinios iš Lietuvos
KAPSUKO ŠVIETIMO

DARBUOTOJAI
SAVAME KLUBE

Kapsukas. — Čia buvo 
dėlė švente. Daugelis’ miesto | 
gyventoju ir kaimo mokytoju i 
gavo kvietimus atsilankyti j 
Švietimo . darbuotojo klubo! 
atidarymą.

Jau keletas metu, kai Kap
suko mokytojai yra susibūrę 
Į gausu meno saviveiklas rate- 

choras, 
ir visiš- 

mišrus 
kolekty-

Gio sodeliai”, ‘‘Valio, dalgele”. 
! Chorui vadovau ja K. Kuoj as, 
: orkestrui — K. Gurevičius.

Netrukus prie naujojo klu- 
■ bo pradės ' veikti dramos ii‘ 
1 dailiojo skaitymo rateliai..

Tad klestėk, Tėvyne, amžius Tu klestėk, 
Drąsiai žvelk ir ženki

vis drąsiau pirmyn. 
Sūnūs juk. Tavieji nieko negailės jie 
Ir jų skaičius augs kasmet didyn, didyn!

Gene Meironytė

Koresp.

Ii. Veikia nemažas 
liaudies šokių ’ratelis 
kai neseniai susikūrė 
orkestras. Dabar šis
vas ruošiasi rajoniniam jauni
mo festivaliui. Vargas būdavo 
tik su repeticijų vieta — jos 
vykdavo tai vienoje, tai kitoje 
vidurinėje mokykloje. O pra
ėjusį šeštadienį saviveiklinin
kai su mokytojų būriu susirin
ko į savąjį klubą.

Iškilmingame

“ŠEŠTASIS AUKŠTAS”
Kapsukas. ’— Vietos (iru- 

mos teatre įvyko prancūzu 
di’amaturgo Alfredo žėri 
“šeštojo aukšto” premjera. 
Pastatymą režisavo teatro 
vyr. režisierius St. (taikaus- 
l-.as., Pagrindinius vaidmenis 
atlieka aktoriai St. Ratkevi- 
vičiu.s, J. Jaruševičius, A. Ta
mol i ūn a i te 
Spėk ta k Ii 
m u.

(šias eilutes prisiuntė G. Meironytė 
M. Kazlauskui į Bostoną. Autorė 16 

metų amžiaus.—Redakcija.)

Laiškai iš Vilniaus
Laiško autoriaus aš nepažįstu, 
Kai]) nepažįsta Jis manęs.
Bet tie Jo žodžiai, užgrūdyti ryžtu, 
Šiltai suvirpo man po krūtine...

praėjo su pasiseki-

susirinkime, ( 
atidarymui, 
darbuotoju

premjera.
1. ai m y n i n i u ose
Kaime jau su
i aklius. Juos
tūkstančiu žiūrovu.

.Artimiausiomis d i e romia

šeštoji naujo teatro 
Teatras Kapsuke, 

r a j o n uose, 
ge 67 spek- 
rejo apie 20

Draugas gyvena už tūkstančių mylių, 
O kaip artimas pasidaro Jis!
Ryžtu suliepsnojus ugnelė pakyla, 
Draugiškumą,geria jausmai ir širdis.

kalbčjo,- švietimo 
profsąjungos rajono komiteto 
pirmininkas J. Stankūnas, Po 
to mokytojai pasirodė su tur
tinga programa., Choras, pri
tariant orkestrui, padainavo 
Bramso. ‘‘Lopšinę”, lietuvių 
liaudies dainas “Oi, kas sodai,

vai pamatys dar viena pronp 
jurą. Tai latvių dramaturgo 
U. Blaumaliip — “Indranai”.

iKoresp.

y ;m » ■ I»»I Ii| įliljl 1 ĮII.Į jįfj ĮJĮ; >' ĮA'!?" -rw*^**

Su laiško autorium ne man susilygti.-. 
Bet Jo draugiškumas čiumpa už širdies. 
Abi širdis jungia Idėjos draugystė, 
Ir tu, savo dvasioj, milžinu jauties!

Širdis aprimo, smagiai suspurdėjus.
Suplisko kūrybinės ugnelės...
Kad ir man nors žiupsniu smėlio prisi-
Kur naujas gyvenimas keltas. C dėjus,

Senas Vincas

Kaip žinia, kartu su suvažiavimu 
įvyks ir meniškas vakaras, koncertas. 
Ir prie to jau rengiamasi* grupės ir pa
vieniai talentai jau išreiškė savo pasi
rengimą atvykti.

Bet iš kai kurių vietovių mes gauna
me bendro pobūdžio gražius praneši
mus, kad rengiamasi, kad atvyks delega; 
tai, kad atsiųs talentus, bet to neužten
ka. Gerai, bet taipgi būtų dar geriau, 
jeigu centras būtų smulkmeniškiau in
formuotas, kokie talentai atvyks, kas da
lyvaus ir t. t. Mes tada galėtume tiks
lingiau planuoti.

Taigi, draugai, kokius prisirengimus 
nedarote, informuokite mus apie juos 
prie pirmos galimybės.

Taipgi jau plaukia ir sveikinimai su
važiavimui. Floridos lietuviai atsiuntė 
per ten viešėjusį LMS centro valdybos 
narį Joną Jušką gražią $50 dovaną. 
Sveikinimai su dovanomis jau atėjo nuo 
Hartfordo Liuosybės choro, New Yor- 
ko Aido choro, nuo Hartfordo Moterų 
klubo ir nuo eilės kitų vienetų bei pa
vienių meno rėmėjų, kaip tai buvusio 
LMS centro pirmininko V. Bovino, ilga
metes meno veikėjos Lil K-tės, nuo jau
nos menininkės Ruth Bell motinos Mrs. 
Gasper iš Grand Rapids ir t. t. ’

LDS 76 kuopa, Chicago, Ill., pasveikiho 
suvažiavimą su $5, Clevelando Moterų 
klubas pasveikino su $15 ir eilė grupių 
pranešė, kad sveikinimus atveš delega
tai.

BALEVIČIAUS DAINOS
Lygiagrečiai su rengimusi prie naci

onalinio suvažiavimo eina kitas darbas 
—Prano Balevičiaus rinktinių dainų lei
dimas. Faktinai tie du darbai kaip ir 
surišti. Mes buvome planavę kartu su 
suvažiavimu laikyti Balevičiaus pagerbi
mo ir jo 10 metų mūsų tarpe darbavi
mosi banketą. Kaip žinia, jo nelaukta 
tragiška mirtis nutraukė tuos planus. 
Bet jis bus prisimintas ir'męs savo sam
būrį padarysime ir jo kūrybos išleidi
mo paminėjimu.

Prenumeratos ir aukos Balevičiaus 
rinkinio išleidimui, kad ir be didelio ra
ginimo, plaukia pastoviai ir patenkina
mai. Prenumeratorių skaičius jau ne
menkas, nors didesnė dalis tų, kurie 
planuoja užsiprenumeruoti, to dar nepa
darė. Nelaukime!

Tarp tų, kurie atsiuntė aukas rinki
nio išleidimui, randasi tokios gru
pės, kaip Roselando Aido choras
siuntęs $15), pavieniai kaip daktaras 
Štanislovaitis ir žmona ir daug kitų, 
kurių vardų čia neturime vietos minėti 
šiuo kartu — tas bus padaryta vėliau.

Balevičiaus sesuo Margaret Carter, 
kuri visuomet buvo kaip ir jo kūrybinė 
globotoja, padėjusi jo muzikinei karje
rai, kai jis dar buvo jaunuoliu, mums 
rašo, kad pradeda tvarkyti jo rankraš
čių archyvą. Velionis kompozitorius 
paliko nemažai. nebaigtų arba nepilnai 
sutvarkytų raštų ir tą viską reikia per- 
studijuoti ir sutvarkyti . LMS Centro 
muzikos komisija jai toje užduotyje pa
dės.

Rašytojas Bonosky - Baranauskas in- 
formuoja mus, kad jis rašo pažangiai - 
anglų kalbos spaudai trumpą Bajwood- 
Balevičiaus gyvenimo kelio apibūdinimą. 
Paskutiniame literatūrinio ž u r n a J o 
“Maintream” numeryje (balandžio mėt. 
nėšio)* Bonoskis viename straipsnyje, | 
kuriame liečia ir kitus klausimus, taip« . 
gi jau rašo apie tragišką Balevičiaus 
mirtį. < R. B.

(pri-
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Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

Frank Baser, St. ClaiF, Pa..................
F. Preibus, Walpole, Mass..................
H. Thomas, Hingham, Mass.........• •...
A. Janowsky, McDonald, Pa.........• •...
Onutė iš Brooklyno ........................ • •.
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich 
Joseph Gegžnas, Philadelphia, Pa........
U. Bieliauskienė, Richmond Hill, N. Y 
Laisvės rėmėja, Miami, Fla..................
P. A. Vizbor, Lewiston, Me..................
K. Balchūnas, Richmond Hill, N. Y. .*..
A. Naumavičia, Cleveland, Ohio .......

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.30

bei kuopas tuo susirūpinti, 
ne^ be tos pašalinės para
mos gali sušlubuoti mūsų 
knygų leidimo programa.

Julius Krosin

jaunus mušeikas, tai 
h laušimas. Veikiausia “vaiku
čiai” tik taip sau’ “pažaidė” 
išreikšdami savo “jauną entu
ziazmą gyvenimui”. Bent taip 
nekurie, kurie gina jaunuolių 
išsišokimus tvirtina. Prie ko 
eina mūsu šalies jaunimas? 
Ai- ne laikas susirūpinti?

dar 4.4,4*4*4,4*4*4,4,4,4<4*4,4<4,4,4*4,4,4,4,4*4*4*4*4,4*4*4<4«4,4>4,<l<4*,!<4*4,4«4“l,4*4>4*4«4*4<4a4*4,4<4*4» •g. T
VELYKINIAI LINKĖJIMAI
Mūsų Draugams ir Nariams

Vėliausias Dividendas—3*4 % per Annum

DANIELSON FEDERAL

A. M. Valuntukevičia, Brockton, Mass
• J. Sastavickas, Brockton, Mass......... .
> Charles Macy, Jewett City, Conn. ...

Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla..........
t M. Raulinaitis, Cleveland, Ohio .... •

M. A. Balzar, Miami, Fla. ...........
Paul Kukonis, Brooklyn, N. Y. .......
J. Gataveckas, Carnegie, Pa...............
Peter Gavėnas, Huntington, L. I........

Po $1.00: J. Grigaliūnas, Mimico, Canada; L. Bartkie
nė, Linden, N. J.; J. Grubis, Brooklyn, N. Y.; M. Ro
gers, Newark, N. J.; J. Kiaunis, Brockton, Mass.; Pj Žu
kas, Shenandoah, Pa.; P. Gavėnas, Courtland, Canada; 
J. K. Rušinskas, Jackson IIts., N. Y., ir Jonas Velička, 
Jamaica, N. Y.

Ši syki įplaukė $321.00. Iš anksčiau gauta $1,086.00. 
‘ Viso gauta $1,407.00. Dar reikia $8,593.00

Širdingai ačiū viršminėtiems už dovanas ir tikimės, 
kad jų gražų pavyzdį paseks ir kiti gerieji rėmėjai.

' x Laisves Administracija

Chicago, Ill.
Chuliganai sumušė d.

Šmitienės a.nūką
Loportietės d. M. Šmitienės 

anūkas Niek Manoloff, 
skaudžiai nukentėjo nuo 
jos jaunų chuliganų..

Niek, 20 m. amžiaus, 
cagos Universitete (kur jis ir 
gyvena) grižo namo pasipir-' 
Les kiek muzikos rekordų. 
Visai arti prie universiteto, 
prie 59-tos ir Greenwood gat
vių, jj pasitiko vienas iš gau
jos su klausimu : “Ar turi šau
tuvą?” Niek atsakė, kad ne ir 
kad jis niekados nenešioja jo
kio ginklo. To tik ir reikėjo. 
Apart to vieno atsirado dar 
trys kiti, kurie permušė vaiki
ną ant gatvės, sumušė jo aki
nius, išmušė kelis dantis 
tiek sumušė, kad 
ko be sąmonės.

Atsipeikėjęs, 
kad buvo dargi

B. E. S

Rastas sukapotas žmogus

I

SAVINGS & LOAN
DANIELSON, CONN.

Jr., 
gau

ti ■

jaunuolis li-

So. Boston. Mass
Tik tolimoj praeitų me>-

skaitlIngus parengimus
Balandžio 14 d. Jono Kar- 

sono susclpimo banketas 
buvo taip skaitlingas, kad 
mes jau neatmename kito 
tokio pasekmingo. Svečių 
susirinko tiek, kad netilpo 
svetainėj ir nepajėgėm vi
sų pavalgydinti. Šis paren
gimas byloja du dalykus: 
viena, kad mes dar turime 
galingą spėką pažangiame 
lietuvių judėjime, o antra, 
tai parodo, kaip visuomenė 
įvertina savo koresponden- 
tus-veikėjus. Užpildžius vi
sas sėdynes prie stalų, o 
naujiems nebuvo galima 
įeiti. Pasitarėm su worces- 
teriečiais ir priėjom prie iš
vados, kad kuomet pirmi 
svečiai pavalgys, tai pra
dėsime programą, o tik 
paskui pavaišinsime vėliau 
atsilankiusius.

Meninę programos dalį 
.atliko So. Bostono Liaudies 
Choro Vyrų Grupė, sudai
nuodama porą dainelių, o 
Worcesterio duetas, Saba
liauskas ir D i r v e 1 i e n ė , 
akompanuojant Dirvelių i ir 
Helen Smith, sudainavo 
keturias dainas, už kurias 
gavo šiltų katučių.

rie vėliau atėjo ir darė 
priekaištų mano adresu, 
kad netaip programa buvo 
vedama, kaip kas norėjo. 
Tas ne nuo manęs priklau-

Aukų susidarys a pi
$500. Jaunutis

e

Cleveland, Ohio

Mendham Township, N. J., 
gyventojas Claude Valachi 
rastas jo kambariuose sukapo
tas j šmotus. Nežinia, kas tai 
padarė. Jis neseniai grįžo iš 
kalėjimo atbuvęs už suktybes 
trejų metų bausmę..

Areštuoti narkotiku agentai
Newyorkictis M. Guadalu

pe ir jo žmona areštuoti. Jų 
apartmente rasta narkotikų 
$10,000 vertės.

To all Ojf you may Easter bring 
you everythiig you hope 

and wish for.
M. & E. FURNITURE CO. 

1032 Manhattan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Mr. Stanley Kustowski, Prop.
EV. 9-3982

LAIMINGŲ IR DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ
Mūsų Draugams ir Depozi toriams

LEICESTER SAVINGS BANK
1082 Main St., Leicester, Mass

Dividendais duodame 3*4% per’anrtum

For the supreme miracle 
of, Easter, the transcendent 
glory of its message, we 
humbly give thanks. In its 
radiant promise of life ever
lasting, may each of us find 
the inspiration of hope re
newed, of faith fulfilled. To 
all of us may Easter bring a 
deep arid abiding joy that 
will shine brightly in our 
hearts through all the days to 
come.

CARL HOPPL’S
VALLEY STREAM

PARK INN

West Merrick R<1.
• Valley Stream, L. I.

(76-77)

jis patyrė, 
ir apvogtas. 

Visi jo pinigai buvo paimti. Jį 
nugabeno į Billings ligoninę, 
kur apžiūrėjo žaizdas ir pra
nešė jo tėvui. Tėvas pranešė 
ivvki visiems miesto laikraš
čiams. Dabartiniu metu poli
cija ieško mušeikų.

Jaunasis Niek yra sūnus d. 
Šmitienės mirusios dukters, ir 
dabai' jai vėl užduotas kitas 
smūgis, nes ji dar neatsigavu
si po dukters mirties. Mes vi
si vilniečiai ir visi d. d. Smitų 
draugai ir pažįstami linkime 
d. Šmitienei kaip nors susira
minti ir perkošti tą naują ne
laimę.

Ar policijai pasieks suimti

MŪSŲ GERIAUSI 
LINKĖJIMAI

Šiąja garbinga sukaktimi

Mūsų Išganytojo

Prisikėlimu

Gražūs valgymui rūmai grupėms 
nuo 10 iki 600.

Atdaras Kas Dienų 
lt A. M. iki 2 A. M.

Aligner’s
6666 Ridge Ave. 7200 Lincoln Ave.

BR. 4-6666 JU. 8-8600

❖

*
❖ 
❖

*

*

Easter Greetings
from our hearts to yours go our

sincere wishes for the happiest

Easter ever.

CITIES SERVICE OIL CO. i
20 N. WACKER DRIVE 2

ANdovcr 3-0300 Chicago, III. j

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of us find 
the inspiration .of hope renewd 
of faith fulfilled.

PACE FUNERAL HOME
(Michael J. Orofino)

911-2nd Avc., N.Y.C. PL. 3-6878 
300 E. 104th St., N.Y.C.

LE. 4-0550

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes išreiškiame dėkingu
mą.

THE UGLY DUCKLING
82 W. 3rd St., New York City

Atsiveskite savo artimuosius. 
Negausite geresnio valgio už bi
le kainą kitur. Mūsų kainos 
prieinamos.

Daniški Valgiai — GR. 5-0322.

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
May each of you find the in
spiration of faith fulfilled.

AL CARSON
Signs of AU Descriptions 

66-18 Perry Ave., Maspeth.
Hickory 6-6141.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mos nuolankiai dėkoja
me. Lai Velykos suteikia jums 
džiaugsmo ir laimės.

AVALON FLORISTS 
47-06 Queens Blvd.

Sunnyside, L. I. ST. 6-1793.

64-19 Metropolitan Ave. 
Middle Village, L. I.

Truly a Funeral Home 
Arthur E. Hess, Prop. & Lie. Mgr.

HE. 3-6660-1.

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of us find 
the inspiration of faith fulfilled.

HESS-MILLER
FUNERAL HOME

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.
; WAITER FUNERAL HOME 
! Walter M. Michalski, Lie. Mgr. 
'80-08 Grand Ave., Elmhurst, L. I.

(68-70)

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. > 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of us find 
the inspiration of hope renewed 
of faith fulfilled. j

LORENZO J. MOTTOLA
Funerals of utmost simplicity. ,[ 

2312 First Ave., N. Y. C.
LE. 4-5288

Funerals of utmost simplicity. 
Lovely Chapel. ' !

Pristatome pirm iš-
Nera skirtumo kai-

THE AIRPORT FLORISTS
Teikia visiems Velykų Linkėji

mus. Duokite gėlių prieš ir po 
kelionės, 
skridimo, 
noje.

Domestic Terminal Building 
LaGuardia Airport, Queens, N. Y.

Newtown 9-5510.

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams

TRACK RESTAURANT
161-24 Baislcy Blvd. 

Jamaica, L. I.
siunčia Velykų linkėjimus. Pui
kiausi valgiai ir gėrimai; kainos 
prieinamos. Graži vieta jūsų 
šeimai.

LAurelton 5-9616.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes esame dėkingi—Duo
kite gėlių ir augalų. Tai graži 
dovana su daug reikšmės.

TOM SMITH 
Florist

374 Livingston St., B’klyn, N. Y. 
TR. 5-3971.

džių rašėjas atidarė pro
gramą, paaiškindamas, kad 
šis parengimas buvo su
rengtas ant greitųjų, ir at
siprašė, kad jis, niekieno 
neįgaliotas, atsišaukė į pla
čią pažangią lietuvių visuo
menę, kad sušelptų sunkioj 
ekonominėj padėty esantį 
veikėją. Jis taip elgėsi to
dėl, kad nebuvo laiko su
šaukti pasitarimus, o ant
ra, vien parengimas mažai 
galėtų sušelpti. Plati visuo
menė gražiai atsiliepė ir 
susiuntė daugiau kaip du 
šimtu doleriu. Perskaitė 
New Yorko laisviečiu laiš
ką, kurį prisiuntė J. Ga- 
siūnas ir čekį vertės $50. 
Nuaidėjus aplodismentams, 
pervedė programą 
worcesterieciui Jonui 
tui.

Programos vedėjas iššau
kė eilę veikėjų pakalbėti, 
bet visi labai trumpai kal
bėjo, nes jautė, kad dauge
lis laukia valgyti. Tarpe 
kalbėtojų buvo iššauktas 
Jonas Blažoniš, kad pavaiz
duotų Jono Karsono būklę. 
Reikia atminti, kad Blažo-* 
nis ir Karsonas, tai amžini 
bičiuliai. Niekur Karsonas 
nevažiavo be Blažonio; Bla- 
žonis įkeldavo Karsoną į 
traukinį ir iškeldavo ir vi
są laiką nukirpdavo jam 
plaukus, o dabar ir nuskil
ta. Salėje pasidarė liūdna. 
Blažoniš vos kelis žodžius 
ištarė apie Karsoną, ašaros

Rezoliucija naujų narių 
gavimo klausimu

Kadangi dėl mums žino-, 
mų ir gana rimtų priežas
čių L. L. Draugijoj narių 
skaičius laipsniškai mažėja, 
o tuo pačiu kartu apšvietos 
kėlimo bei knygų leidimo 
reikalas nekuriais atžvil
giais didėja,

Todėl LLD 15-tos Ap
skrities konferencija, laiky
ta balandžio 7 d., 1957 m., 
Cleveland, Ohio, vienbalsiai 
nutarė dėti visas pastan
gas Apskrities kuopose pa
kelti narių skaičių, pakvie
čiant visus anksčiau ar vė
liau buvusius Draugijos na
rius, o taipgi prie geriausių 
norų dar galima rasti ir 
senosios kartos lietuvių tar
pe žmonių, kuriuos galima 
įrašyti Į L. L. Draugiją.

Rezoliucijų komisija:

r

AR BIBLIJOS 
PASAKA 

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

MEDUSY

Velykų Stebuk- 
ir kitokių ža- 

geriausių už že-

Velykų Linkėjimai Nuo 
THE ROSE ANN FLOWERS

Puikiausią dovaną jūs galite 
duoti savo artimiesiems, tai gra
žių gėlų, žalumynų ir tt. Kai
nos prieinamos.

87-05 Jamaica Avc.
Woodhaven, L. I. VI. 6-4800.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes nuolankiai išreiškia
me dėkingumą.

SALERNO RESTAURANT 
117-11 Hillside Avenue 
Richmond Hill, N. Y..

Puiki vieta savo artimiesiems.
Žemos kainos, skanūs valgiai

VI. 6-9332.

išradėjas Nau- 
New Era” mišinio 

sako: Stiprūs
energijos, daro 
Pats išradėjas 
jį vartoja jau 
jie turi jaunus 

energiją.

Franas Bitautas 
jos Gadynės 
galvai mazgoti, 
plaukai duoda 
asmenį jaunu, 
ir daugelis kitų 
per 40 metų ir
plaukus ir nepaprastą 
Išradėjas pataria visiems naudo- J 
ti Naujos Gadynes mišinį. Pri-1 
siųskite 82.00 už 8 uncijų bonką.j

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

Jeigu dar neparsitraukėte Natu- 
ralio 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.

f

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

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.
>••••• ----------- -------------------- ----------------------------- -------------------- - ------------------------- ----------------

................ ■ ------- -— ...... . .,

vesti

Julius Krosin
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esame autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

Visos su mumis susijungusios agentūros nėra uždarytos. 
Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūsų klientų patogumui, 

mes atidarėme savo skyrius sekamuose miestuose:

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

PARCELS TO RUSSIA, INC.

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

KNYGŲ LEIDIMO 
KLAUSIMU

Kadangi prie dabartinių 
be saiko iškilusių knygų 
leidimo kaštų neįmanoma 
nei dabar nei ateityje iš
leisti kiek stambesnę kny
gą vien sumokėtomis nari
nėmis duoklėmis, todėl LLD 
15-os Apskrities konferen
cija, laikyta balandžio 7 d., 
Cleveland, Ohio, vienbalsiai 
nutarė bendrai su, visomis 
Apskrities kuopomis su
rengti pikniką ir visą jo 
pelną paskirti knygų leidi
mo fondui. Taipgi kartu 
raginame ir kitas apskritis

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

SVARBI PASTABA

SKYRIAI

Lai šios Velykos suteikia jums 
laimės ir džiaugsmo jūsų gyve
nime.

JOHN H. McCORMICK 
Florist

■> 119-09 Liberty Avenue
Richmond Hill, N. Y. I
VI-8-8242—VI.3-902)5.
Fred Fischer, Mgr.

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams

THE MARTA RESTAURANT 
& BAR

linki linksmų Velykų. Ateikite 
su savo draugais ir šeima. Bū
kite patenkinti namine atmos
fera.

75 Washington PI., N. Y. C. 
GR. 3-9077.For the Supreme Miracle of 

Easter, we humbly give thanks. 
May Easter bring a deep and 
abiding joy to you all.

W. J. SCHUMACHER 
Plumbing & Heating Contractors 

86-34 35th St., L. I. C.
ST. 6-0670.

Proga Didžiausio 
lo, duokite gėlių 
lumynų. Turime 
miausią kainą.

EMMA HAUFLE
Florist

67-44 Metropolitan Avė.
Maspeth, L. I. HE. 3-9444.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes nuolankiai dėkojame. 
Lai Velykos suteikia j u m s 
džiaugsmo ir laimės kiekvienoj 
dienoj.

STINES REAL ESTATE
69-68 Grand Ave., Maspeth, L. 

NeWtown 9-4490.
I.

In its radiant promise of Life 
everlasting, may each of us find 
the inspiration of hope renewed 
of faith fulfilled.

REMIS MONUMENTS
69-31 Metropolitan Avenue 

Middle Village, N. Y.
DA. 6-0909.

Velykų . Linkėjimai Visiems Nuo 
HENRY VVEYDIG & SON, INC.

Laidotuvių Direktoriai 
Charles Wcydig, Lie. Mgr. 

13-39 122nd St., College Pt., L. I.
FLushing 9-8563.

j For Easter, may each of us 
' find the inspiration of hope re
newed, of faith fulfilled.

NEW YORK
UNDERTAKING CO., INC.

!; 240 E. 80th St., N.Y.C.
; TR. 9-5404.

Dignified Service-Low Rates
1 John Balio, Jh, Pres.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes nuolankiai dėkojame. 
Lai Velykos suteikia jurus 
džiaugsmą ir laimę kiekvierioj 
dienoj.

Duokite Gėlių
HILLCREST NURSERY 
165-30 Union Turnpike 

Flushing, L. I. JA. 3-4590.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes nuolankiai dėkojame. 
Duokite gėlių, tai graži ir tinka
ma dovana. Mes persiunčiame ir 
pristatomo bile kur.

PARK FLORISTS
80-15 Jamaica Avp.

Woodhaven, L. I. VI. 9-3112.

Žinomi dėl gerų steakų ir jū- 
PAPPAS RESTAURANT 

rų skanumynų. Linki visiems 
geriausių Velykų. Kainos priei
namos. Atsievskite savo myli
mus pas mus, mes patiksime 
jums. Uždara sekmadieniais.

254 W. 14th St., N. Y. C.
WA. 9-9421—9325.

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
EDWARD A. GRUEBEL, INC. 
Licensed Plumbing & Heating.

Authorized Dealer.
Brooklyn’ Union Gas Co. 

57-08 69th Lane, nr. Grand Ave.
Maspeth, L. I.

Newtown 9-0160.

To all of you may Easter bring 
you everything you hope for.

EDWARD v. lisoski 
65-06 G rand Avėhuė 
Maspeth, L. L, "N. Y. 

LA. 6-0719 — 6-0886

Proga didžiausio Velykų ste
buklo, mes nuolankiai dėkojame 
už šviesybe ir gyvybe. Geriausių 
linkėjimų visiems.

CHARLES DAIMLER
515 E. 6th St., New York City

OR. 4-4790.

Proga Didžiausio Velykų Ste
buklo, duokite savo mylimiems ir 
draugams gražių gėlių ir auga
lų. Suteiks džiaugsmą jiems. 
Geriausios gėlės už mažą kainą.

MOSCOSO FLORIST
139 Court St./ B’klyn, N. Y.

MA. 4-5483. ''

Lai Velykos Suteikia Jums j 
Daug Laimės ir Džiaugsmo. j 

ATLANTIC RESTAURANT J
91-60 Lefferts Blvd. f
Richmond Hill, L. 1.

Puikūs Valgiai—Žemos Kainos. | 
VI. 6-9624. M

EDIE HICKEY
FLORIST SHOP

* v

Duokite savo artimiems gėlių 
Velykomis. Tai reikšminga do
vana už žemą kainą.
140 E. 78rd St, New York City

Mes pristatome. TR. 9-1425.

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

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

DETROIT
11601 Jos. Campau Avė.
Detroit 12, Mich.
Tel.: Townsend 8-0298

3 pusi. Laisve (Liberty) Šeštad., baland. (April) 20, 1957
■



Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos susirinki

mas, kaip ir visada, buvo 
skaitlingas ii- draugiškas.
Smagu visus susitikti. Tik 
Jurgio Kanapkio visi pasi- 
gendam. Jis mirė š. m. ko
vo 30 d. Jurgis Kapapkis 
buvo nuolatinis susirinki-
mų lankytojas. Jis buvo 
daug apsiskaitęs, gero, 
draugiško būdo apsišvietęs 
žmogus. Gaila gero draugo!

Reiškiame širdinga už
uojautą draugei Kanapkie- 
nei, pergyvenančiai šį liūd
ną laikotarpį.

Kadangi Laisvės 310,00° 
fondo sukėlimui vajus jau 
prasidėjo, tai šis susirinki
mas išrinko ir vėl vajinin-. 
ku Joną Skliutą. Draugės 
ir draugai, be mūsų aukų 
Laisvė negalėtų pasilai
kyti. Mes*Cisi mylim pasi
skaityti pasaulines žinias, 
tokias, kokios jos būna, o 
jas' tik Laisvėje, gerbia- 
mięji, terandate. O kiek 
gražių raštų ir apysakų iš* 
žmonių gyvenimo! Verta 
visiems su gera auka pri
sidėti.

Dabar čia noriu visiems 
pranešti, kad .Chicago j 
dienraštis Vilnis yra toks 
pat, kaip ir Laisvė. Vilnies 
šėrininkų suvažia v i m a s 
įvyks pradžioj g e g u ž e s. 
Mūsų LLD 11 kp. nutarė' 
pasveikinti šį Vilnies suva
žiavimą ir tam tikslui bus 
surengti skanūs pietūs ba
landžio 28 d., 1 vai. dieną, 
29 Endicott St. Įžanga tik 
$1.50.

Kviečiame visus iš mūsų 
plačios apylinkės ant gerų 
pietų geram tikslui.

,], M. L.

George Kanapkis, 74. me
tų amžiaus, mirė kovo 30 
d., o palaidotas (sudegintas 
krematorijoje) Rural kapi- 
nėsg balandžio 2 d.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo žmoną Eli
zabeth (Suvausdis) Kanap- 
kierrę, gimines ir draugus.

Velionis buvo pavydingas 
žmogus, su visais gražiai, 
draugiškai sugyveno, mylė
jo ir rėmė pažangią litera
tūrą, kaip Laisvę, Vilnį, ir 
buvo Literatūros Draugijos! 
geras rėmėjas nuo pat sųsi- 
tvėrimo iki mirtis pakirto 
jo gyvybę. Niekuomet ne
apleido pažangių draugijų 
susirinkimų nei parengimų, 
ilgametis L. S. ir D. Drau
gijos narys, taip pat ir 
Darbininkų Susivienijimo 
57 kuopos narys.

Varde Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos pareiš
kiu , nuoširdžią užuojautą 
velionio žmonai Elizabeth, 
o tau, Drauge, amžinos ra
mybės ! Rep.

Mes išnuomuojame Tuxedos, 
Frakus ir kitus vakarinius kos
tiumus.

JAMAICA
. FORMAL WEAR CO.

Mr. S. Cohen, sav.
166-21 Jamaica Ave. 

Jamaica, L. I. — OL. 8-6418.
“Puikūs kostiumai 

pagražina vyrą“

Dėl gražiai išrodančių kostiu- 
imų, kreipkitės pas mus. Mes 
kostdmerskai pritaikysime tuxe- 
dus ir kitus vakarinius kostiu
mus. Vėliausių ' madų visokiems 
pokiliams.

LA FORGIA FORMAL WEAR 
24-31 Steinway Street 

arti Astoria Blvd.
Astoria, L. I. RA. 6-4206.

IŠrodykite gražiai tose vestu
vėse ar parengime. Mes patar
naujame visiems Queens gyven
tojams. Turime tuxedos, frakų 
ir kitų vakarinių kostiumų. Kai
nos prieinamos. >

GRAND TAILORS
88-05 Grand Ave., Elmhurst, L. I.

HA. 9-3266. .

Dipukai mušeikos ir pj
iškraipyta inFormacija

Balandžio 17 “Long Island 
Daily Press” patiekia prane
šimą apie praeito šeštadienio 
Įvykį prie Liberty Auditorijos. 
Tame pranešime telpa daug 
neva informacijos, kuri neati
tinka faktams.

žinia pradedama misteriją 
sukeliančiais sekamais saki
niais:

“Kai kurie įvelti klausimai 
gali būti išrišti Rockaway ma
gistrato teisme.

“Pavyzdžiui:
“Kas organizavo mitingą 

Lietuvių salėje Richmond Hill 
praeito šeštadienio naktį?

“Ar tai buvo Antanas Bim
ba iš Richmond Dili?...”

Faktas yra, kad tas mitin
gas buvo kuo atviriausr'as ir 
viešinusias pobūvis, kurį su
rengė ne Antanas Bimba ar 
koks kitas asmuo, o dienraš
čio Laisvės direktorių taryba. 
Tai buvo pobūvis, kuriame bu
vo vaišinamasi ir iškilmės nuo
taikoje pradėtas finansinis šio 
darbo žmonių laikraščio va
jus. Apie tą pobūvį su detalė
mis per savaites iš anksto bu
vo skelbta Laisvės puslapiuo
se.

Dipuke “informavo”
“Long Island Daily Press” 

paduoda ir šaltinį tos savo iš
kraipytos “informacijos”. Tuo 
šaltiniu buvusi tūla dipuke 
Livdvke ( ?) Mikulskis, pirmi
ninkė kokios tai negirdėtos 
grupės, kind save vadina 
“Lithuanians Against Com
munism”. Jinai pati buvo vie
na pikietuotojų, ji sakė repor
teriui. Tie pi kietai, kaip tai 
jau buvo pranešta spaudoje, 
chuliganiškai užgaudinėjo į 
parengimą einančius ameri
kiečius lietuvius. Jie sumušė 
senyvus taikingus žmones Ju
lių Kalvaitį, Kalvaitienę ir 
Jasinskienę, juos užpuolę ant į 
gatvės išsėdančius iš taksi ties ! 
Liberty Auditorijos pastatu, 
net nepaaiškėjus, kur jie eis.

Kaip žinia, policija suome 
du iš dipukų, taipgi tris su
muštus. “Long Island Press” 
žiniomis suimtieji paleisti po 
$500 kaucija, tai yra, užstatu. 
Kadangi sumuštieji paleisti 
be kaucijos, tai atrodo, kad 
užstatus’turėjo sudėti chuli
ganiškieji dipukai.

Dipuke Mikulskis taipgi in
formavo “Long Island Press” 
(matyti, kad sudaryti didesnį 
įspūdį), kad Laisvė siekia su
kelti $100,000 fondą, tuo tar
pu, kai plačiai žinoma, kad 
vajaus tikslas yra sukelti 
$10,000.

“Long Island Press” žinia 
užantgalviuota “Gal viskas iš
kils teisme” ir bendras įspū
dis bandyta sudaryti, kad 
teisme virš viso tupi iškilti, 
kas ta “Laisvė”, kas ta 
“Sviesta” (turėta omenyje 
šviesa), kas tas misteriškas 
Bimba ir tį. t.

Tuo tarpu teisybė yra, kad 
teismo salėje iškilti aikštėn 
privalo- tik vienas dalykas — 
kaip fašistiniai chuliganiškas 
dipukų pikietų užsilaikymas 
ardo tvarką, nusižengia mūsų 
krašto įstatymams. Viskas ki
ta aišku. Laisvė yra bona fide 
senas Amerikos lietuvių diem 
laštis, šviesa literatūrinis žur
nalas, pradėti leisti dešimti
mis metų pirm dipukų atsira
dimo. Nei tie leidiniai, nei 
šviesos redaktorius Bimba nė
ra nusikaltę mūsų šalies įsta
tymams — mūsų šalies, ku- 

1 Dos darbo žmonių dalimi mes 
esame.

Harveys’ Mens Dress Suit Shop 
of Queens Village. 

Complete line of latest models. 
Tuxedos, Kull Dress. 

Open to 9 P. M. 
HARVEY’S FORMAL WEAR 

212-35 Jamaica Avenue 
Queens Village, L. I. 

HOllis 4-0720.

Dipukai ir tie, kuriuos jie 
savo klaidinga neva informal 
ciją maitina, su laiku turės 
tame įsitikinti,

Toje “informacijoje” taipgi 
pasakyta, kad tas teismas 
Įvyks balandžio IS d. Tai irgi 
prasilenkta su teisybe. Jau 
pereitą šeštadienį teismui die
na buvo nuskirta balandžio 
*»-«>•

< Reporteris

Numirė Amerikos riisy 
dainininkas Kozakevič

Stefanas Kozakevičius

.Turėdamas tik 51 motus 
amžiaus mirė plačiai žinomas 
pažangus Amerikos rusu ctai- 
iiininkas, baritonas Stnfanas 
Kozakevičius. Kozakevičius 
gerai žinomas ir lietuviams, 
nes koletą kartų dalyvavo — 
dainavo — pažangių jų D i
džiojo New Yorke,, ir Chica- 
gos lietuvių koncertuose.

Kozakevičiaus' mizikine ka- 
liera Įdomi ir spalvinga, Jis 
dar kaip vaikas pradėjo dai
nuoti New Yorko rusų provo- 
,slavų cerkvės katodraliniame 
chore. Turėdamas tik 17 mo
tų amžiaus jis buvo to choro, 
kuris turėjo 70 narių, dirigen
tas. Jis paskui lavino balsą po 
operos dainininko Mario Ba- 
siolos mokymu. Pirmą savo 
koncertą jis davė 1927—1928 
sezonu. Jis vėliau dainavo su 
Detroito simfonijos . orkestru, 
Rubinsteino klubu New Yorke 
ir Clevelando orkestru.

Jis davė solo koncertus 
Town Hali salėje, taipgi pri
klausė prie San Carlo operos 
ansamblio. Paskutiniu laiku 
jis. daugiausia dainavo su Ba
lalaikos simfoniniu orkestru.

Sveiksta
f

Darbe sužeistoji K. Levano 
lanka gyja. Nors dar tebėra 
sukaustyta visokiais - ramen
tais, tačiau iš ligoninės jis jau 
nugrįžo namo, 388 So. 1st St., 
Brooklyn 11, N. Y. Jį prižiū
ri žmona Irena.

Mes Išnuomojame
WEXLERS FORMAL WEAR 

Tuxedos, Full Dress, Cutaways.
Ladies-Fur Capes & Stoles 

Įsteigta 1914 - Kainos labai , j
prieinamos.

115-11 Liberty Avenue 
RichmondI.Hill, N. Y. Vl.3-2928 

Išrūdykite gražiai.

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

Mūsiį Skyrius New Yorke Randasi

78 Second Avenue
(arti visų suaviu)

Tel. OP.. 4-1540

pranešti, kad jau Įgalime siuntini priėmę išsiųsti 
yra pristatomi adresnnianis j ,6 ar 7 Savaites.

Birmos lubos

Mums yra linksma 
tuojau. Siuntiniai

Mūšų firmos PARCELS TO RŪSSIA, INC., reputacija
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.

Aido Choro žinios
Kas penktadienį pertraukos Daug kas kalbėjo, linkėda

mi tu korespondentė gauna mi ge rok kloties tęsti savo ga-
pastabas, kodėl uinko nerašo. 
Brisipažįstu kalta esu. deja, 
laikas taip greitai bėga/nepa
junti Žmogus kaip savaites 
vora. i

Aido Choras, imant nuo 
Kalėdų, daug turėjo visokių 
pergyvenimų, D i d ž iausias 
pergyvenimas buvo liūdnas vi
siems, o ypač chorui didelis 
nuostolis netekus Frank Bale- 
vičiaus, mūsų ištikimo pianis
to. Frank visuomet visiems 
patarnaudavo’ . akompanuoda- 
j n a s t. n ore i k ai a u d a m as, j o k i (> 
atlyginimo. Jeigir kas susi- 
prasdavo atlyginti, tai gerai, 
o jei ne. neprašė. Sunku be
jo,. Ateina parengimas kaip 
tai nejauku priprasti, bei tikė
li, kad nėra jo mūsų tarpe. Ir, 
žinoma, neims niekuomet. Da
bar ules visi . matome, kokią 
spragą turime chore. Na, ai- 
diopai .gražiai padainavo jo 
porą mėgstamų dainelių. Oi 
neklauski buvo j’o paties-kom
pozicija. Taipgi buvo gražus 
gėlių vainikas nuo Aido Cho
ro F. Balevičiaus laidotuvėse.

Į

Kiek vėliau turėjome balių 
mažą. bet. labai sėkmingą: 
mat., komisija buyo gera, gė
lai viską prirengė. O ypač 
reikia duoti pagyrimui Kaz
lauskui už nuolat inį rašymą ii’ 
raginimą, Tokiu būdu turėjo
me daug publikos. Atrodė, 
Kad visi buvo linksmi, nes 
Sh u ru m-buru m baliuje neteko 
liūdėti visuomenei, kadangi 
daug, buvo su kuo džiaugtis, 
ypatingai tie pakietukai. O ai
dinčiai savo dainavimu gražiai 
pasirodė. Net mano, švogeris 
pagyrė chorą: — O, jūs dar 
gyvensite ilgai, O balsai jūsų, 
tai net langai drebėjo.

Taip pat išgyrė Mildred, 
mūsų mokytoją. Sako: — Ir 
m nuvargsta, visada visur pa- 

j gelbsti ir su šypsena. Su kiek- 
nienti maloniai pasikalba nesi-

Už kelių savaičių buvo di
di lis parengimas suruoštas 
menininkams, LDS Trečiosios 

; Apskrities. 'Pa -proga Midred 
Stensler buvo pagerbta dau
giausiai, kadangi ji daugiau
siai dirba mene, ir laikraštyje. 
Iškilmingai prirengtas banke
tas, visokio valgio iki sočiai. 
-Taipgi aidinčiai gavo dovaną 
iš aidietės Marytes paaštrinti 
stygas. Tai malonumas, ma
tyt, patiko. Pradėję dainuoti, 
negalėjome sustoti per visą 
vakarą. Ačiū!

—r ★ --
Mildred — jauna, graži, na 

ir 2 vaikučius turi labai >gra- 
žius, ijr gražiai išauklėtus. 
Drįstu' vadinti vaikučiais, nors 
,j:\u sūnus praaugo mamą, o 
duktė] beveik mamos ūgio, bet 
mamai visada bus vaikučiai.

Mildred mama Mrs Jami-
son taip pat jalina .atrodo. Sa
ko žmonės: “kurie myli 
ną, — niekad nesensta.

Mildred gavo daug dovanų, 
ypač džiaugiasi su Mrs, O. 
kienės prisiųstu lininiu 
n k darbiu iš Connecticut. Iš

me

rą 
til 
ną.

DMVMMV 

bų darbą mene, ir laikraštyje. 
•— ★ —— •

Raskiausis Aido Choro pa- 
! kvietimą•; dainuoti buvo Lais- 
Į ves vajuje. Visiems patiko. 
1 Aidinčiai, vadovaujant Mild- 
dred, gražiai sutartinai pa
dainavo keletą dainų.

Tiesa, dabar mes esamo 
turtingi. Mr. Kovas po ligos 
sugrįžo prie tenorų, Mr. Y ūk
ais prie basų. Ir Nastutč ku 
levuti' — prie sopranų. Aidas 
dėkingas jiems už draugišku
mą.

Labai pasigendamo Iešman
to, goriausio baso ir solo dai
nininko. Mos labai džiaugtu
me s i jeigu kartu su žmona 

lateitumėt, tikriau sakant, su- 
j grįžtume!; pas mus, nes jus 
mums labai reikalingi. Juk 
abu buvę gori aidinčiai.

Nastutė pereitą penktadienį 
labai g’ražią dovaną mums pa
rode iš L i o t u v o s. Koks 
džiaugsmas! Tik pagalvokite, 
gauti iš Tėvynės siuntinį iš gi
rnių ii.i. Ir ta proga pavaišino 
mumis skaniu vynu, sausai
niais ir šokoladu.

Ačiū Kastutei už viską.
Amelia gavo iš savo giminiu 

tautišką kostiumą. Labai gra
žiai išaustas. Nepaprastai 
džiaugiasi.

' Malonu yra mums visiems 
girdėti geras naujienas.

—— ★ —
šiuo laiku choras smarkiai 

mokinasi naują operetę ‘“feis- 
mo komedija”. Atrodo, visi 
gerai dirba, stengiasi išmokti 
savo užduotas roles. Kol kas 
nerašysiu apie garsenybes. 
Nes visi vienodai pasiryžę pa
sirodyti bei atlikti savo par7 
eigas kuo geriausiai.

Mūsų mokytoja labai turi 
.gerą nuožiūrą padalindama 
roles tinkamai kiekvienam. O 
jeigu mos nesuprasime įsigy- 
vendinti savo toje rolėje, ne
suprasime veikalo, tai mūsų 
pačių bus klaida'. Vienai Mild- 
)cd .sunku yra šiuo laiku mo
kinti režisūrą ir dainavimą..' 
Bot. tenka jai duoti kredito už 
tai, nes ji kiekvienam gabiai 
'paaiškina, jojo paskirtą rolę.

“Teisino komedija’ b u s 
įvairi, senovišLi spalvoti kos
tiumai puoš chorą.

Taigi gerbiamieji skaityto
jai, prašau atvažiuoti į Aido 
Choro • perstatomą operetę 
“Teismo komediją”, kuri 
įvyks 5-tą gegužes. Būsite la
bai patenkinti, ilgai nepamir
šite pametę senovišką kome
diją. Kitą sykį daugiau apie 
svarbius vaidintojus parašy
siu. O dabar —

Nuo širdies linkiu visiems 
linksmų Velykų švenčių.

Jūsų korespondentė E. B.

Užmuštas auto nelaimėje
Hicksville gyventojas C. 

llenn užmuštas ir jo žmona 
sužeista, kai jo auto susikūlė 
su kitu automobiliu. Kitame 
automobilyje du sunkiai su
žeisti.

RANDAVOJIMUI
Apartmentas išnuomojimui. 4 ne- 

fornišiuotį kambariai. Naujas šal
dytuvas ir gesinis pečius. Ant 3- 
čių lubų. , Ronda $73.76 j mėnesį. 
Kreipkitės: .1017 Moe Ave., Bronx 
59, N. Y. DA. 9-7672.

(77-78)

| MATTHEW A.;; 
BIYIS 
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Teatruose
Roxy teatras penktadienį 

pradėjo rodyti filmą “Boy 
<m a Dolphin’. Vyriausioje ro
lėje “importas” iš Italijos, 
gražuolė Sophia Loren, kuri 
anksčiau vaidino vien itališ
kuose filmuose. Filmas vysto
si Graikijoje, km’ Sophia yra 
puslaukinės saliukės naras, 
ieškantis turtų jūros dugne. 
Tas duoda progą, jos drabu- 
ž ams limpant prie sušlapusio 
kūno, matyti, kokią puikią fi
gūrą. ji turi, žurnalas “Time”, 
kuris tą filmą iš anksto recen
zavo, sako, kad filme puikūs 
gamtos vaizdai ir geros spal
vos, bet vaidinimas, kaip So
ldi ia Loren, taip Alan Ladd, 
ne koks..

Paramount teatras rodo 
“Abandon Ship” su Tyrone 
Po wer.

Cameo teatras rodo tris fil
mus: tarybinį filmą “Už vitri
nos lango” (Behind the Show 
Window), pusiau komišką 
filmą apie gyvenimą didelėje 
Maskvos universalinėje krau
tuvėje (departmentstore), ir 
du dokumentinius filmus: 
“Sekmadienis Varšuvoje” ir 
“žydai Lenkijoje”. Pirmasis 
dokumentinis filmas yra len
kų kalboje, vaizduojantis 
bendrui gyvenimą Varšuvoje, 
kitas žydų kalboje,. rodantis, 
kaip gyvena socialistinės Len
kijos žydų tautybės žmones, 
kokios j u kultūrinės įstaigos, 
ir t. t.

MOKYKLŲ VALYTOJAI 
NEBESTREIiKUOS

Miesto mokyklų valytojai 
(dženitonai) buvo pasiruošę 
streikuoti, jei miesto gaspado- 
i iai nepatenkins jų reikalavi
mų. Tačiau dabar praneša, 
kad jų unija ir miesto gaspa- 
doriai susitaikė — sutartį pa
sirašė.,, tai streiko nebebus.

Užmuštas darbininkas

jCabrielli užmuštas prie eks- 
pi esinio kelio darbo ant Sands 
ir Bridge St., Brooklyne.

BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 skyr. 
(A. C. W. of Am., loc. 54-CIO) 
mėnesinis susirinkimas įvyks ba
landžio 24 d., 5:30 v. vi, Unijos pa
talpose, 11-27 Arion PI. Bus svar
bių pranešimų. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. Kipras Sa
kalauskas,- Skyr. Sekr. (77-79)

PARDAVIMAI
Bar & Grill. Cypress Hills, apgy
venta svetimtaučių. Galima matyt 
nuo 10 vai. ryto. Savininkas atsi
stato nuo biznio. Trečiadieniais ir 
penktadieniais ištisą dieną.

388, R id ge wood Aven u e 
Cypress Hills. TA. 7-9912

(78-80)

; To All Of You May Easter ; 
Bring You All You Wish For—/

; EDWARD F. DONOVAN, INC. <
; 322 West 14th St., N. Y. C.
! WA. 9-2850
; Dignified Funeral Services off
I utmost simplicity. f

(76-78)

JACKSON HEIGHTS 
TV SERVICE 

78-J8 Woodside Avenue 
HA. 9-6057

Pre-Season: Air Conditioning 
!Overhaul $12.95. Includes: Motor; 
^Lubrication, Chassis Spray 
JClean'ed, Filters replaced, Re- 
; lays, Condensers, Switches; 
; checked and adjusted. TV Serv-: 
lice Call $2.50.
i / * (75-81)1

1 111 i

4 pusi. Laisva (Liberty) šeštad., baland. (April) 20, 1957

HELP WANTED—FEMALE

REGISTRUOTOS SLAUGĖS'
KLINIKE 'MOKYTOJOS

Taipgi Pagolbininkės Viršininkėms? 
Visiškai nauja ligoninė. Gyvenimas 
ant vielos ar kitur. Įvairūs šiltai - 
vakarais ar dienomis. C. T. S. Pub
lic Bus Service. Kasdieninis prižiū
rėjimas mokyklos amžiaus vaikų. 
40 valandų savaite. Galite pasi
rinkti cįarbo valandas. Mes su 
“Joint Commission on Accrodiation, 
Affiliated with Western Reserve 
Medical School." Kreipkitės i Per
sonnel raštinę:

J
HIGHLAND VIEW

HOSPITAL
Harvard Road »

Cleveland, Ohio.

WY. 1-7100

(76-78)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Saldainių Krautuvė-Fontanas

Queens Blvd., Long Is. City, N. Y. 
Skersai subvčs. Savininkas persi
kelia j Coast, priverstas parduoti. 
Geras lease, patogi vieta. Gerai 
įdirbtas biznis. ST. 6-9850.

■ (77-79)
- ----------------------------- -—------------

Delika(essen-G rosernė. Saldyt i 
valgiai, alaus, vieta moderniškai iš
taisyta. Gera vieta, geras lease. 
Renda tik $130. Ideališka porai ar 
dalininkams. Vertęs $10,000. Kai-* 
na $4,000. Prašo $2,000 pinigais. 
Lengvi išmokėjimai. Geras biznis.
NEwtown 9-3960. Jackson Ilts., L.I.

Pieno Biznis, Queens. L. I. Gerai 
įdirbtas. 7 dienos. Geras pragyve
nimas, jeigos užtikrintos. Gera 
proga praplėsti biznį padaryti nuo
latiniu. Čia esu laikinai.

OL. 8-5730.
(78-85)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. .ruošia pietus, 28 d. 
balandžio, 29 Endicott St. Įžanga 
$1.50, pelnas bus skiriamas pasvei
kinti Vilnies šėrin’inkų suvažiavimą. 
Prašome visus- dalyvauti, pradžia 1 
vai. dienų. » (77-79)

Tigras užmušė tigrę
šią savaitę apie 15,000 ste

bėtojų, apie pusė jų vaikai, su* 
pasibaisėjimu stebėjo Madi
son Square' Gardene Rarnum 
iV Bailey cirke kruviną dra< 
mą: tigras užmušė tigrę.

Tai, žinoma, buvo nenuma
tyta programos dalis. Tigrų 
treneris sako, kad patinas tig-% 
ras* Rajah (išsitaria Raža) 
įsierzino, kai po akto patelė 
Ha pirm jo bandė apleisti di
dįjį arenos centre esantį narJ 
va, guriame įvyko aktas, kad 
įeiti į mažesnį ir būti išvilk
tiems iš arenos. Rajah dideliu 
įniršimu puolė ją ir prasidėjo 
tikra džiunglinė kova, kuri tę
sėsi apie tris minutes. Trene
riai žinojo, kad nėra prasmės 
bandyti tuos įsikarščiavusius 
žvėris atskirti.

Kuomet kova pasibaigė, 
patelė 11a buvo negyva, su
draskyta ir sukandžiota, o 
Rajah bęveik nepaliestas. .#

Beje, treneris Trevor Bale f 
iš pradžios kaip ir bandė at
skirti juos, šaudydamas į juos 
tuščiomis kulkomis, tikėdami- < 
sis, kad garsas abu išgąsdins, 
bet be pasekmės.




