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KRJSLAI
tApie Jono Kaškaičio 
atsiminimus.
S. Vinco apysaka.
Vilniečiu suvažiavimas.*
“Teismo komedija.”

Rašo R. Mizara

Jono Kaškaičio atsiminimu 
pluoštas— “Pasprukau Ame
rikon” — baigėsi.

Daugelis skaitytoju sako, 
kad jiems J. Kaškaičio atsimi
nimai labai patiko: jie gyvai 
parašyti-, įdomūs.

Mes turime dar kita to pa
ti es autoriaus atsiminimu 

.pluoštą “Nuo Seminarijos iki 
Amerikos.” Tai autoriaus me
muarų dalis, bylojanti apie jo 
patyrimus Kauno Kunigu se
minarijoje.

Esami* tikri, kad ir jie skai
tytojams labai patiks, kiekvie
nas, kuris skaitys, džiaugsis.

• •
Kunigu seminarija visuomet 

buvo eiliniam žmogeliui Kaž
koks “užburtas urvas’ .

Rašytojas Jonas Kaškaitis 
srnul.kiai parodo to “urvo’’ vi
sas smulkmenas; jis pasako ir 
t»ii, kodėl neg’.'dejo būti “kuni
gėliu”. kodėl iš seminarij'os 
pasitrankė.

'kūrime ant ranku Seno 
Vinco apysaką “Realm gyve
nimo keliu”, rašytą dar 1935 
nfetais. bet spaudoje nepasiro- 
(ižiusią.

šią apysaką mes taikysimo 
vasarai, kad skaitytojai ir 
karščiuose turėtu lengvo, pa- 
t rauk lauš pasiskaitymo.

Beje. Senas Vincas rašo, 
kad šiuo metu yra pasinėręs 
tarmiškuose darbuose. Be to, 
•is prideda : “dabartiniu laiku, 
kuomet žmonelė randasi li- 
gonbuty ir dar ilgokai jai teks 
L-n pabuvoti, tai visi darbai ir 
darbeliai sugriuvo ant mano 
vieno sprando...”

Nuoširdžiai linkime rašyto
ji* S. Vinto žmonai greit ir 
sėkmingai pasveikti, o jam pa
čiam : sveikatos, energijos ir 
si* k m ės!

•
Praėjusį sekmadienį, kaip 

žinia, Chicagoje įvyko Vilnies 
b-vės akcininku metinis suva
žiavimas.

Skaitau trečiadienio Vilnį, 
bet smulkesnio suvažiavimo 
aprašymo dar nebuvo — gal 
būt bus vėliau.

L. Jonikas tiek praneša:
“šėrininku ir draugiją dele

gatą šiemet buvo apie 20 ma
žiau, negu pernai. Bet duosnu- 
mu gerieji vilniečiai, jei nevir
šijo, tai ir nepasiliko užpaka
lyje pernykščio.”

Artimieji Didžiojo N e \v 
Yorko laisvieČiai taipgi sveiki
no vilniečiu suvažiavimą su 

, dovanomis. V i s o pasiusta 
.$236.00

šeštadienį, gegužės 1 1 d., 
mūsą Aido Choras vyksta į 
Brocktoną suvaidinti Gilberto 
ir Sullivano operetę “Teismo 
komediją.”

Praėjusį sekmadienį šios 
operetės pastatymą Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, gyrė visi, kurie jį 

* matė.
Aidinčiai, be abejonės, ne

nuvils ir Massachusetts valsti
jos žmonių.

Ši operetė Amerikoje yra 
labai populiari. Daugely mo
kyklų ją stato. Vaidina ją ir

Diemo kalbos esme: 
mes norime pinigu

Bandymai Nevadoje 
pavojingi žmonėms

Washingtonas. — Pieti
nio Vietnamo premjeras 
Ngo Dinh Diem kalbėjo 
jungtinei kongresinei (At
stovų buto ir Senato) sesi
jai. Jis vartojo daug gra
žių žodžių apie “laisvą pa
sauli’’, “demokratiją”, apie 
Pietinio Vietnamo buvimą 
“laisvės avanpostu šėlstan
čioje raudonoje jūroje”, bet 
jo kalbos esmė, pagrindinis 
punktas buvo: Duokite 
mums daugiau pinigų. . .

I

Atrodė, kad Dienias kal
ba su pilnu Eisenhowerio 
administracijos pritarimu 
ir kad tai jis bando pa
veikti Kongresą, kuris, kaip 
tik šiuo metu yra palinkęs 
mažinti užsieniui duodama 
pagalbą.

Dienias sakė, kad Pieti
nis Vietnamas neturi pa
saulyje artimesnio draugo 
kaip Amerika. Iš to daro
ma išvada, kad Diemas no
rėjo viešai pabrėžti, jog 
Pietinis Vietnamas stovi 
arčiau Amerikos Jungtinių
Valstijų, negu Francūzijos, 
kuriai praeityje jis pri
klausė..

Į Į *

Naujas kolonializmas
Hanoi. — šiaurinio (liau

dies valdomo) Vietnamo 
spauda sako, kad naujas 
kolonializmas faktinai 
viešpatauja Piet. Vietna
me, kad francūziška im- 7 L

Žuvauti gali 
ir komunistai,, 
sako A. C. L. U.

New Yorkas. — Liberali
nė Civilinių teisių gynimo 
organizacija ACLU (Ame
rican Civil Liberties Union) 
išreiškė savo nusistatymą 
sekamu klausimu: ar ko- 

[munistas turi teisę žuvauti 
j New Yorko ežeruose ir re
zervuaruose? Žuvavimas ir 
politika nieko bendro ne
turi ir New Yorko žuvys 
tikrai turi teisę būti pagau
namomis komunisto, lygiai 
kaip republikono, demokra
to ar socialisto, sako ACLU.

Vienas ACLU veikėjas 
taip išsireiškė:

“Tas viskas gali skambėti 
kaip juokas, bet taip nėra, 
nes New Yorko vandenų 
komisijonierius Arthur 
Ford rimčiausiai atsisakė 
duoti žuvavimo leidimus 
dviems komunistams, Fred 
Fine ir Sid Stein. Mes ma
nome, kad tai didžiausia 
kvailybe. .

televizijoje ir bendrai paren
gimuose..

Dėl to reikėtų akstint čia 
augusį lietuvių jaunimą, kad 
jis eitų pamatyti, kaip operetė 
vaidinama lietuviškai.

Na, o už savaitės pas mus 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas, kurio proga bus 
ir geras koncertas.

Tai bus paskutinis šio sezo
no čia parengimas salėje.

perializmą dabar pakeitė 
amerikietiškas. Laikraštis 
“Vietnamo žvaigždė” sako, 
kad su savo kelione Wash
ingtonian Diemas puikiai 
parodė, kam jis tarnauja. 
Tas laikraštis sako, kad 
Diemo valdžia, betgi, am
žiams negali užgniaužti | 
žmonių norus, kad su laiku 
Pietinio Vietnamo žmonės 
privers savo valdžią pra
vesti rinkimus ir kad abi 
Vietnamo dalys susivienys..

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Bogota. — Platus judėji
mas privertė diktatorių 
Rojas atsistatydinti ir jo 
vieton prezidentystę užė
mė karinė junta — kelių 
aukštų karininkų taryba 
Iš pranešimų betgi neaiš
ku, ar tai tikrai rimta pa
kaita, ar tik naujas fasa
das, priekis, už kurio slėp
sis ta pati Rojaso diktatū
ra.

Maskva. — Aukščiausios 
Tarybos posėdyje! kalbėjo 
užsienio reikalu ministras. 
Gromyko. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjunga priversta 
gaminti atominiai vandeni
linius ginklus savo apsau
gai, ir juos gamins, iki ne
bus susitarta pasauliniu 
mastu dėl tų ginklų uždrau
dimo.

Aukščiausioji taryba su 
tam tikromis pataisomis 
vienbalsiai priėmė Chruš
čiovo pasiūlytą pramonės 
decentralizacijos planą.

Washing teinąs. — Beck o 
apklausinėjimuose iškelta 
dar įvairių dalykų apie jo 
finansines machinacijas. 
Pasirodė, kad jis, Beckas, 
gavo visokias privilegijas 
ir koncesijas nuo Anheuser 
Busch kompanijos, kuri ga
mina Budweiser alų, o Beck 
atsilygindamas paveikdavo 
savo ir kitas unijas “sugy
venti” su ta kompanija. Se
natorius Kennedy sakė,.kad 
minimos alaus kompanijos 
yice-prezidentąs Wilsonas 
tiek pats atsakingas uz tas 
suktybes, kaip ir Beckas.

Ženeva. — Tarptautinis 
Raudonasis kryžius skelbia, 
kad 59-se šalyse per pas
kutinius kelius mėnesius 
Vengrijos žmonių pagal
bai surinkta $30,000,000. 
Daugiausia surinkta Ame
rikoje — apie penktadalis 
tos sumos.

Washingtonas. — Specia
lus pasiuntinys Richards 
raportavo prez. Eisenhowe- 
riui, kad Amerikos presti
žas Artimuose Rytuose pui
kus, kad mes ten esame my
limi. Richards lankėsi kai 
kuriose arabų šalyse ir Iz
raelyje, bet nerado patogu 
vykti Egiptan, Sirijon arba 
Jordan'an.

Katalikų kardinolas Colombįjoje 
pasmerkė Rojaso režimą: kaltino, 
kad valdžia išniekino bažnyčias

*
Bogota. — Rojaso dikta

tūrinis režimas Colombijo-: 
je susilaukė kritikos iš vi
sai nelauktos pusės — iš 
katalikiškos hierachijos. 
Kataliku kardinolas C. Lu- 
que paskelbė oficialiai savoj 
organe “EI Catolicismo”, 
kad valdžia kalta žudynė
se ir bažnyčių niekinime.

Kaip žinia, Rajaso dik
tatūros policija šovė i de
monstrantus ir nušovė ke
lis .studentus Bogotoje, o 
Cali mieste užmušė, sako
ma, 15 žmonių. Pasirodo, 
kad keliose vietose demon
strantai bandė rasti prie
glaudą nuo juos besivejan

Prezdentas planuoja atnaujinti 
ginklų davimą Jugoslavijai; jis 
įsakysiąs, duoti ir jet-lektuyus

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris nuta
ręs, kad vėl reikia duoti 
karinę pagalbą Jugoslavi-
jai. Kaip žinia, praeitais 
metais Kongresas įgaliavo 
prezidentą pagal nuožiūrą 
duoti arba neduoti Jugosla
vijai karinės pagalbos. Da
bar prezidentas Eisenhow
eris savo patarėjų pataria
mas nusprendęs, kad vėl 
reikėtų pasiųsti ginklus 
Jugoslavijai. Esą, Jugosla
vija žymiai atitolo nuo Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos 
ginklų davimas gali tą ati
tolimą didinti.

Darbiečiai pradėjo reikalauti, 
kad kai kurie aristokratiniai 

pri vilegi j os- ti tulą i baigtųs i
Londonas. — Darbietis 

deputatas W. W. Hamilton 
parlamente sakė, kad lai
kas pabaigti kai kuriuos ti
tulus ir privilegijas, kad lai
kas atsikratyti kai kurių 
senoviškų viduramžiškų pa
pročių. Pavyzdžiui, Ber
nard Marmaduke Fitzaian 
Howard, 16-tasis Norfolko 1 
kunigaikštis, turi oficialų 
titulą “vyriausias karalijos 
vyno pilstytojas”. Jo vie
nintelė funkcija yra karū
navimo metu pripildyti ka- j 
raliaus taurę. Paskutiniu i 
kartu tas buvo daryta 1921 
metais. . .

Vienok tas kunigaikštis 
turi palocių, už kurį nemo
ka jokių mokesčių-taksų. 
Jis gauna tam tikrą algą ir 
ta pozicija yra paveldima.

Hamiltono , pareiškimą 
parėmė kiti darbiečiai, 
tarp jų buvęs ministras 
Shinwell. Jie visi sakė, kad 
jau tikrai laikas perkraty
ti senoviškus įstatymus, 
kurių kai kurie priimti 
net 50b arba daugiau metų 
atgal.

Toriai-konservatoriai dėl 
tų pareįškimų labai įsier
zino. Veikiantysis premje
ras Butleris pradėjo jaus
mingai deklamuoti apie tai,

čios policijos bažnyčiose, 
bet policija bei kariai į baž
nyčias Įsiveržė ir ten elgėsi 
lyg lauke.

i
Iš Cali dabar pranešama, 

kad ten žuvo gal ne 15, o 
50 žmonių.

Gen. Rojas, kaip žinia, 
dabar vėl išrinktas prezi
dentu. Ji išrinko nacionali
nė asamblėja, kurią jis 
pats paskyrė.

į Šalyje dar neramu. Baž
nyčios aštrūs žodžiai prieš 
valdžią, manoma, žymiai 

i sustiprins jogas, kurios 
[reikalauja Rojaso pasitrau- 
I kimo.

Sakoma, kad prie tokio 
nutarimo Eisenhoweri ra
gino ir Amerikos ambasa
dorius Belgrade Riddleber-
gėris.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad bus siunčia
ma Jugoslavijon ir jet-or- 
laivių. Tai ne nauji nutari
mai, esą, bus siunčiama tik 
anksčiau žadėti orlaiviai, 
kurie laikinai buvę sulaiky
ti.

Tuo tarpu Jugoslavijos 
ambasadorius Mates lankė- 
si Valstybės departmente ir 
tarėsi tam tikrais klausi
mais su Dulles padėjėjais.

kad darbiečiai “nori, išnie
kinti įstatymus ir tradici
jas, kurios brangios britų 
tautai”.

Shinwell atsakė, kad 
britų tauta verčia atsikra
tyti tų dykaduonių, kurie 
kraštui ‘nereikalingi.

Miškų gaisrai 
Rvhi Sritvse.—

J ■ • ./

sausra kalta
Now Yorka> — Dideli 

miškų gaisrai siaučia ke
liose Rytų va’ Lijose. ypa
tingai New Yorke, Mass, ir 
Pennslyvanijoje. Gaisrai 
taipgi siaučia kai kuriose 
Kanados srityse. New Yor
ke gub. Harrimanas įsakė 
uždrausti laikyti. kokius 
nors piknikus, sueigas ar
ba ekskursijas valstijos 
miškuose, kad nesukelti 
daugiau gaisrų.

Už tuos gaisrus atsa
kingas nepaprastai šiltas 
ir sausas pavasaris. Per 
paskutines kelias savaites 
labai mažai lijo rytinėse 
valstijose. Ir balandžio mė
nesį, kuris paprastai skai
tomas lietingiausiu per me
tus, mažai lietaus buvo.

New Yorkas. — Žurnale 
“Reporter” telpa ilgas 19 
puslapių straipsnis apie tai, 
kaip atominiai sprogdinėji- 
mai Nevados dykumoje su
daro pavojų Amerikos 
žmonių sveikatai. Straips
nį parašė po ilgo tyrinėji
mo ir daugybės duomenų 
surinkimo mokslininkas 
Paul Jacobs.

Kaip žinia, artimoje atei
tyje Nevadoje bus atnau-

Gyvenimas •/
Lietuvoje

Koncertas, kur tokių 
niekad praeity nebuvo

Kavarskas. — Pačiame 
rajono pakraštyje, už 25 
kilometrų nuo Kavarsko, y- 
ra Užugiris. Ir seniausi a- 
pylinkių gyventojai nepri
simena, kad buržuazijai 
valdant čia kada nors būtu 
lankęsi artistai. Užugirie- 
čiai jautėsi lyg gyventų 
tolimame užkampyj, iš ku
rio kultūros cėntro nepa
sieksi. Dabar vis dažniau 
tolimose apylinkėse apsilan- 
Lo, respublikoje žinomi me
no kolektyvai.

Šiltai užugiriečiai sutiko 
prieš keletą dienų septyn
metės mokyklos salėje įvy
kusį estradinį koncertą. 
Lietuvos Valstybinės fil
harmonijos solistų Repšy
tės, Surdokaitės, akrobatų 
Martininko, Knižnikovo ir 
kitų artistų pasirodymai 
praėjo su dideliu pasiekimu.

Teismas nubaudžia 
už suktybę

Varniai. — Varnių rajo
no “Pašilės” kolūkio vado
vaujantieji darbuotojai — 
kolūkio valdybos pirminin
kas P. Balčytis, kasininkas 
A. Dinapas, pirm, pavaduo
tojas A. Zakarauskas, bri
gadininkas V. Juknevičius 
ir sandėlio vedėjas V. Žy
mantas piktanaudžiavo tar
nybine padėtimi, nusikals
tamai nerūpestingai atliko 
jiems pavestas pareigas. 
A. Dinapas, A. Zakaraus
kas 1 ir V. Juknevičius su 
fiktyvių dokumentų pagal
ba sistematingai grobstė 
kolūkines lėšas ir padarė 
kolūkiui žymius nuostolius.

Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo išvažiuojamoji se
sija Klaipėdos mlieste nu
teisė: P. Balčytį — 2 me
tams laisvės atėmimo; A. 
Dinapą ir A. Zakarauską— 
po vienus metus laisvės a- 
tėmimo; V. Juknevičių ir V. 
Žymantą — pataisos dar
bams.

Darbštus laiškanešys 
—spaudos darbuotojas

Švenčionys. — “Aušros” 
kolūkio laiškanešys J. Mik- 
štas — aktyvus tarybinės 
spaudos platintojas. Iš jo 
aptarnaujamų 211 kolūkie-( 
čiij kiemų sunku rasti to-, 
kią šeimą, kuri neprenu-

jinti bandymai. “Reporter” 
įspėja Amerikos žmones, 
kad jie žinotų, koku pa
vojų tie bandymai gali su
kelti.

Straipsnyje paduodama 
ir pavyzdžių. Taip, antai, 
mažiukas berniukas Mar
tin Bardoli, kuris gyvena 
Failini račoje (farmoje) ne
toli Warm Springs, Neva
doje, apsirgo leukemia, tai 
yra, kraujo vėžiu. Vieti
niai daktarai mano, kad 
atominių sprogdinėjimų pa
likti nuodai atsakingi už jo 

1 ligą.
Nyaloje, Nevadoje, tūla 

Minnie Sharp prarado vi
sus savo galvos plaukus, 
panašiai, kaip tai atsitiko 
su daugeliu Japonijos Hi- 
rošimos ir Negasakio žmo
nių po atominės bombos iš
kritimo. Daktarai yra įsiti
kinę, kad atominiai sįirog- 
dinėjimai yra už tai atsa
kingi.

Groom kasyklos savinin
kas Dan Sheahan, kuris 
gyvena Las Vegase, gavo 
vėžį. Daktarai įtaria, kad 
tai tokios rūšies vėžys, ku
rį sukelia radiacija. Radia
cija prie Las Vegaso tirš
čiausia Nevadoje. . .

Cedar City srityje, apie 
200 mylių nuo bandymų 
sprogdinėjimų vietos, tūks
tančiai avių rančose staiga 
pradėjo prarasti dantis. 
Manoma, kad kalti sprog- 
dinėjimai.

“Reporter” pačtūoda 
pavyzdžius, kaip kai kurio
se vietovėse kariniai parei
gūnai įsakė gyventojams 
po sprogimų per dvi dienas 
nepasirodyti lauke, I bet 
jiems nebuvo išaiškinta, 
kad ir vėliau, per savaičių 
savaites, aplinka esti už
teršta nuodais tokiu kiekiu, 
kad sudaro tiesioginį pa
vojų sveikatai.

Tokyo. — Pasaulinė kon
ferencija prieš atominius 
ginklus čia prasidęs rug- 
piūčio 12 dieną. Tai bus 
trečia iš eilės tokia tarptau
tinė konferencija ir• ji bus 
didesnė už praeitas.

Alžyras. — Francūzijos 
vyriausiojo komisijonie- 
riaife Lacoste žmona taip 
pareiškė Amerikos žurnalo 
“Time” korespondentui:

“Aš neapkenčiu būti čia. 
Mano vyras yra socialistas 
ir visą savo gyevnimą jis 
darbavosi už žmonių gero
vę, o dabar jis čia žudo 
alžyriečius...” Tą pasakiusi 
ji apsiverkė.

meruotų laikraščio ar žur
nalo. Tai laiškanešys, pasie
kė savo sąžiningu darbu. 
Jis visuomet laiku pristato 
adresatams laikraščius, žur
nalus bei kitą koresponden
ciją.

Platindamas spaudą 1957 
(metams, Mikštas per trum- 
.pą laiką surinko daug pre- 
• numteratų. ..
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ROJAS “IŠRINKTAS”
TAIP, KOLOMBIJOS prezidentu ir vėl tapo “išrink- 

tas” fašistas Gustavo Rojas Pinilla. Jį “išrinko” parla
mentas. Parlamento rūmai, kai deputatai buvo susirin
kę, buvo tirštai apsupti ginkluotų karių, kanuolių ir 
tanku. •* I •

Toliau nuo parlamento rūmų minios žmonių, kur tik 
galėjo, rinkosi ir šaukė: “Šalin kruvinąjį Rojasą!”

Einant Kolombijos konstitucija, Rojas neturėjo 
teisės būti šalies prezidentu kitam teTminui. Bet jis 
gudrus; jis pirmiau išsirinko “parlamentą”, kuris šok
tų pagal jo muziką, o tuomet įsakė jam, kad atmestų 
tą konstitucijos skirsnį, kuris, draudžia jam būti dar 
vieną prezidento terminą.

Masės žmonių visoje šalyje protestavo, o į jas dik
tatoriaus pastatyti ginkluoti kariai šaudė.

Sakoma, rinkimų dieną (gegužės 8 d.) tik viename 
Cali mieste diktatoriaus pastatytieji budeliai užmušė 
apie 50 žmonių.

Visoje šalyje demonstracijos, darbininkų streikai. 
Bet nieko tai nepadėjo. Diktatorius pasiliko dar ilgam 
laikui viešpatauti. Sakoma, net iki 1962 metų!

Tokie dalykai dedasi Lotynų Amerikoje.
Kuboje vyksta žmonių sukilimai; daug diktato

riaus Batistos priešų užmušta. Kolombijoje jau seniai 
žmonės skerdžiami tik dėl to, kad jie nori daugiau lais
vės, kad jiems nepatinka Rojaso diktatūra, įstūmusi liau
dį į baisų skurdą, uždėjusi ant jos baisią priespaudą.

Kas jau kas, bet Amerikos darbo unijos tai tikrai 
turėtų tuojau savo broliams, ypatingai Kolombijoj, teik
ti pagalbą: medžiaginę ir moralinę!

LEISKIT JUOS!
BALERINA BARBARA PERRY, Chicagoje gyve- 

nanti menininkė, Sako, jog, 'kiek tik ji žino, apie 500 
jaunų amerikiečių pareiškė norą vykti į Tarptautinį 
Jaunimo Festivalį, įvyksiantį Maskvoje* £. m. liepos pa
baigoje ir rugpjūčio pradžioje.

Įkurtas specialus komitetas, pavadintas “U. S. 
Youth Festival Committee”. Jo sekretoriumi yra minė
toji balerina. Dėl to jai rašo jaunimas laiškus, pareiš
kiant savo norą vykti į Tarptautinį Jaunimo sambūrį. 
Pati balerina ten taipgi vyks. ,

Miss Perry.sako, kad amerikiečių jaunuolių gabių 
žmonių dalyvavimas festivalyje būtų žingsnis, sutvir
tinantis tarptautinį susipratimą. Tai tiesa. Festivalyje 
vieni kitus geriau pažintų, vieni kitus geriau supras
tų. O iš to būtų naudos visai žmonijai.

Tarp pareiškusių noro vykti į Maskvą yra daugiau
sia kolegijų studentai, šokėjai, muzikai, artistai ir mo
kytojai.

Tie, kurie atsakingi už jų išleidimą, turėtų šiuos 
jaunus amerikiečius leisti ten vykti, duodant jiems 
pasportus.

VILNIEČIŲ REZOLIUCIJA
GEGUŽĖS 5 DIENĄ Chicagoje Įvykęs dienraščio 

Vilnies bendrovės akcininkų suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurios svarbesnes ištraukas mes čia paduosime.

Rezoliucija nurodo, kad Vilnis jau 38 metai kai 
gyvuoja ir ii visuomet “stovėjo ir tebestovi darbo žmo
nių, smulkiųjų vertelgų ir bendrai liaudies interesų 
sargyboje”.

Bet šiuo metu JAV piliečių ir ypatingai sveturgi- 
mių teisės siaurinamos, ką pirmiausiai jaučia sveturgi- 
miai piliečiai ir nepiliečiai.

“To pavyzdį turime, taip sakant, patys savo pasto
gėje. Jau keleri metai kaip du redaktoriai nuolatos, per
sekiojami. Jiems uždrausta išvažiuoti nuo Chicagos už 
50 mylių. Jie kas mėnesis turi vykti į imigracijos de- 
partmentą ir ten aiškintis agentams apie praeito mė
nesio veiklą^ Su kuom kalbėjosi, kokius susirinkimus 
lankė ar nebuvo išvažiavę ir t. t. ir t. t.

“Pagaliams, kongresinė subversyvės venklos komi
sija neseniai padarė m,asinę ataką ant ‘Vilnies’ perso
nalo: Pašaukė aiškintis 3 redaktorius, administratorių ir 
buvusią redaktorę-bendradarbę. Jų tikslas aiškus: Pas
kelbti žmones subversyviais, šalies priešais, įbauginti 
dienraščio skaitytojus ir taip užduoti smūgį ‘Vilniai’ ir 
spaudos laisvei abelnai.

“To tikslo neatsiekė dėkui masiniam judėjimui čia 
Chicagoje, New: Yorke, Los Angeles ir kitur. Sponta
niškai išdygo nauja organizacija — Committee to Pre
serve American Freedoms. Kongresiniai ragangaudžiai 
nieko nelaimėję apleido Chicagą. Bet nemanykime, kad 
persekiojimas laisvos demokratinės spaudos ir jos dar
buotojų bus sulaikytas.

“Akyvaizdoje šių faktų, Darbininkų Spaudos 
■ Bendrovės, dalininkai, dienraščio ‘Vilnies’ skaitytojai ne
liksime nuošoliai! Rėmėme ir remkime ‘Vilnies’ vedamą 
poziciją už išsaugojimą Amerikos demokratinių tradici-

Apie tai, ką kuria Lietuvos 
kompozitoriai LITERATURA-MEN AS

Neseniai Vilniuje nu
skambėjo naujas kompozi
toriaus Juozo Karoso kūri
nys — jo rapsodija-legenda 
violenčelei su orkestru. •• Po 
naujo muzikinio kūrinio iš
klausymo, Tarybų Lietuvos 
kompozitorių sąjungos val
dyboje įvyko diskusijos. Jo
se dalyvavo respublikos nu
sipelniusieji meno veikėjai, 
Lietuvos TSR Valstybinės 
konservatorijos ' profesoriai 
Stasys Vainiūnas, Antanas 
Račiūnas, Jonas švedas ir 
kiti lietuviu kompozitoriai 
ir muzikos žinovai. Jie reiš
kė pasitenkinimą, kad su
kurtas naujas stambios for
mos kūrinys ir, padarę kai 
kurias kritines pastabas,

kuria herojinę simfoniją, 
’skirtą Spalio revoliucijos 
ketu riasdešimtosioms me
tinėms.

Žymiu pastarojo meto 
kūriniu pagrįstai laikomas 
Juliaus Juzeliūno koncer
tas balsui su orkestru, ku
ris, kaip ir Stasio Vainiū
no fortepijono kvintetas, 
yra pirmas šio žanro kūri
nys Lietuvos muzikinėje li
teratūroje.

“Sukilėliai” —- šitaip va
dinsis Juliaus Juzeliūno 
opera, kuriame pagal naują 
vyresniosios kartos rašyto
jo Vinco Mykolaičio-Putino 
to paties pavadinimo roma
ną, vaizduojantį epizodus iš 
valstiečių sukilimo 18 6 3 

rėtų dainininkų koncerte, bet mažai kaly
ba apie delegatus...”

Sunku suprasti, iš ko daroma tokia 
išvada, nes Centras ne tik nori, bet vi
suomet pabrėžia, kad kuo platesnis daly
vavimas suvažiavimuose yra naudinges- 
riis organizacijai. Chicaga yra mūsų 
veikliausia vietovė. Be jos delegatų su
važiavimas būtų tikrai neatstovingas.

palinkejo žilagalviui kom
pozitoriui tolesnės sėkmės.

Artimiausiuoju metu rap
sodija-legenda, autoriui ga
lutinai atredagavus, bus 
atlikta. Lietuvos TSR Vals
tybinėje filharmonijoje.

-—Kokių veikalų dar yra 
sukūrę Lietuvos kompozi
toriai pastaruoju metu? Ką 
jįe kuria dabar? — su ši
tokiu klausimu mes krei
pėmės i Tarybų Lietuvos 
kompozitorių sąjungos at
sakingąjį sekretorių Ed
uardą Balsį.

—Praėjusieji metai, — 
atsake, E. Balsys, —- mūsų 
kompozitoriams buvo labai 
vaisingi. Lietuvos muziki
nis fondas praturtėjo visa 
eile Įvairiu žanru muzikos 
kūrinių. Ypatingai džiugi
na pasiekimai operinės mu
zikos srityje. Pastačius sce
noje pirmąją lietuviu tary
binė operą “Marytė,” kurią 
sukūrė Antanas Račiūnas 
didvyriškai, žuvusios kovoje 
su vokiškaisiais-fašistiniais 
grobikais lietuvių partiza
nės Marytės Melnikaitės 
garbei, operas ėmė kurti ir 
kiti mūsų kompozitoriai. 
1956 metų vasarą Lietuvos 
TSR Valstybinio Akademi
nio operos ir baleto teatro 
scenoje buvo pirmą kartą 
pastatyta jauno kompozito
riaus V. Klovos opera “Pi
lėnai,” kurios veiksmai nu
kelia mus į viduramžį, at
skleisdama kovos su kry
žiuočiais peripetijas.

Savo pirmąją operą rašy
tojo Antano Vienuolio-žu- 
kausko apysakos “Pasken
duolė” siužetu sukūrė taip 
pat kitas jaunas kompozi
torius V. Baumilas. Šiuo 
metu V. Baumilas toliau 
apdoroja partitūrą, atsi
žvelgdamas į labiau prity
rusių savo kolegų draugiš
kas pastabas. Tai pačiai te
mai paskyrė savo pirmąjį 
baletą “Audronė” kompozi
torius Juozas Indra, šiuo 
metu tobulinąs baleto in
strumentuotę.

Heroj inę-istoyinę operą 
žinomos Balio Sruogos dra
mos “Dalia” motyvais ku
ria Balys Dvarionas. Už
baigęs klavirą, kompozito
rius dabar įtemptai dirba, 
instrumentuodamas operą, 
nes po mėnesio ar dviejų 
numatomas koncertinis jos 
atlikimas operds teatre. O- 
peros “Dalia” p r e m j era 
įvyks maždaug po pusme
čio. .

Kompozitorius Stasys 
Vainiūnas, parašęs fortepi
jono kvintetą, šiuo metu 

LMS VEIKLA
Tik viena savaitė liko iki Lietuvių 

Meno Sąjungos suvažiavimo, kuris įvyks 
Gegužės 18 ir 19 Lietuvių Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill’yje, N. Y. Cen
tras gauna žinių, kad vienetai kolonijose 
jau pradeda išsijudinti, jau pranešama 
apie atvykstančius delegatui ir progra
mos festivalinės dalies dalyvius.

Labai malonu girdėti, kad didžiau
sioji mūsų lietuviška kolonija, Chicaga, 
energingai atsiliepia, kad ryžtasi atvykti 
gera atstovybė. Jau žinoma, kad atvyks 
2 delegatai nuo Roselando Aido choro, 
2 nuo Cicero Moterų choro, taipgi, kad 
LKM choras, Liaudies teatras ir 1-mas 
distriktas planuoja atsiųsti delegatus. 
Taipgi yra vilties, kad į suvažiavimą at
vyks buvęs centro sekretorius ir ilgame
tis mūsų meninio veikimo vadovas Leo
nas Jonikas.

, Kaip jau buvo pranešta anksčiau, 
nakvynių ir vaišių komisija energingai 
darbuojasi, kad svetingai priimti visuš 
delegatus ir svečius. Lauksime jūsų vi
sų atvažiuojant —atvažiuojant su naujo
mis mintimis, patarimais, sumanymais 
—su entuziazmu ir pasiryžimu tęsti mū
sų gražią darbuotę. R. B.

Jonui Karsonui- 
Karkuckui

metais prieš caro patval
dystę.

Antanas Račiūnas rašo 
simfoninę poemą “Platelių 
ežero paslaptis” ir ketiną 
netolimoje ateityje sukurti 
dar vieną operą istorine te
ma—•“Skirgaila.”

Negalima nepaminėti 
kompozitoriaus A. Bielaza- 
ro sukurtos pirmosios lietu
vių muzikinės komedijos 
“Auksinės marios.” Kome
dija jau pastatyta Kauno 
muzikinės dramos teatre ir 
žavi žiūrovus savo džiugia 
muzika, linksmu tekstu ir 
patraukliu siužetu iš dabar
tinio Lietuvos gyvenimo.

Originalų ir įdomų muzi
kos veikalą sukūrė Jonas 
Švedas savo vadovaujamam 
Lietuvos TSR Valstybiniam 
liaudies dainų ir šokių an
sambliui. Tai koncertas 
kanklėms su liaudies in
strumentų orkestru. J. Šve
das kuria dabar siuitą liau
dies ansambliui. Kiekviena 
septynių dainų, iš kurių su
sideda siuita, vaizduoja at
skirą lietuvių tautos gyve
nimo epochą.

Kantatą solistam#, cho
rui, simfoniniam orkestrui 
ir vargonams kuria Anta
nas Bielazaras. šį stambų 
kūrinį jis numato užbaigti 
ligi šių metų lapkričio mė
nesio.

Jonas Bielonis. kuria va
riacijas smuikui ir fortepi
jonui. Dvi savo styginio 
kvarteto dalis baigė kurti 
Antanas Budriūnas. Nea
bejotiną susidomėjimą ke
lia Justino Bašinsko simfo
ninė poema “Mūšis ties 
Griunvaldu.” Kompozito
rius šiuo metu baigia šio 
kūrinio klavirą .solistams, 
chorui ir simfoniniam or
kestrui.

O Jūs pats ką kuriate 
šiuo metu? — paklausėme 
mes E. Balsį pašnekesio pa
baigoje.

s—Aš tik ką baigiau kurti 
muziką naujam lietuviškam 
kinofilmui “Tiltas,” kuris 
pastaytas pagal ; Jono Do
vydaičio scenarijų. Toliau 
dirbu prie baleto “Eglė — 
žalčių karalienė.”

M. Liubeckis

New Yiorkas. — Buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Tarybų Sąjungoje George 
F. Kennan Overseas Press 
Club susirinkime sakė, kad 
Amerikos valdžia dabar 
dažnai kaltina Sovietus 
agresijoje iri agresinguose 
užsimojimuose be jokio pa
mato.

Taipgi pranešama apie delegatus iš 
Naujosios Anglijos. Deja, veikliausioji 
Naujosios Anglijos lietuviška kolonija, 
Worcesteris, kaip dabar atrodo, gali bū
ti neatstovauta, nes kaip tik tą savait
galį ten vietoje rengiamas koncertas. 
Tai apgailėtinas faktas, nes Worceste
ris ir jo veiklusis Aido choras tikriau
siai būtų galėjęs būti žymiu priedu prie 
mūsų suvažiavimo. Tikėkime, kad 
Worcesterio meno veikėjai ras galimybę, 
kad ir turint savo koncertą, pasiųsti 
vieną kitą delegatą į nacionalinį suva
žiavimą.

Taurų, patvarų veikėją—
Joną Karsoną nūnai 

Vėjo gūsis nugalėjo...
Tiek jau metų jį žinai!

Jono Karsono netekom,
Vado prakilnios širdies! 

Jo ryžtingais mostais sekėm,—
Kas mosuot tiek sugebės?

Plaukia debesys padangėj, 
Vėjas stūgauja šiurpus.

Stūkso ąžuolas palangėj— 
Glaudžia gludina lapus.

Purto, varto, drasko vėjas
Žalią lapą nuolatai...

Kiek aptils, tai vėl užėjęs 
Žemėn nubloškė—matai...

Pažangos mum kelią rodė
Jo užgrūdinta ranka, 

Kaip trimitas, skardų žodį
Gėrėm—pėrrtianėm viską...

Taip kaip titnagą, kaip uolą
Daužo antpuoliai vilnių,—

Pasalingi priešai puolė—
Ant jo žygdarbių šaunių.

Jaunas pakirstas, be kojų,
Skriaudą pavertė jėga:

Ir be kojų—atsistoja,
Rėžia prakalbą staiga!

1 ♦

Karštas raštas, karštas žodis
Sminga, kaip strėlė, širdin:

Kelią pažangon parodys,
Siektis vis padės pirmyn!

Mes minėsim vadą-draugą
Su dėkinga širdimi!

Lai jo kapą beržai saugo—
Lai žemelė bus rami.

Lapai ąžuolui atauga,
Kai pavasaris ateis,-— 

Taip sekėjai vado- draugo
Žengs nurodytais keliais.

Jonui Karsonui paminklą,
Įstatytą mūs viduj,

Kaip ištikimąjį ginklą,
Laikom—sekame paskui.

Pažangos keliai vingiuoti,
Siaučia audros, sūkuriai,—

Savo teisių atvaduoti
Mes žygiuojam patvariai!

Mum grūmojimai nebaisūs
Krokodiliškų roplių: **

Atkakliai, vieningai eisim
Ten, kur eiti privalu. .

Ir su mum pirmyn žygiuoja
Jonas Karsonas kartu—

Tuo pačiu keliu plačiuoju,
Kur žmonijai pravartu.

• **.

Geg. 3, 1957
Jonas Kaskaitis

jų, už laisvę spaudos, už apgynimą Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos ir Teisių Biliaus!

“Gerai žinodami, kad,..darbininkiškam dienraščiui 
nelengva yra verstis net ir be kongresinių komisijų 
persekiojimų, mes pasižadame ir ateityje remti savo 
dienraštį finansiniai ii’ kitais būdais. Tą akivaizdžiai 
įrodėme šiame suvažiavime ir tą turėsime1 ihintyje ir 
širdyje apskritus metus”.

Koncertinėje programoje, kuri įvyks 
šeštadienio vakare, jau numatomi seka
mi talentai ir grupės: New Yorko Aido 
choras, Hartfordo Laisvės choras, Chi
cagos Dočkienės ir Stanevičienės duetas, 
solistė Suzana Kazokytė iš New Yorko, 
chicagietė solistė Jerry Mikužis, dekla- 
matorė Ona Stelmokaitė-Eicke, gal so
listai ir iš Naujosios Anglijos. Centro 
sekretorė Mildred Stenslėr taipgi veda 
pasikalbėjimus su ukrainiečių ir jugo
slavų šokių ansambliais, ir vienas tų 
dviejų pasirodys kaip svečias festivalio 
programoje.

Bus muzikalinė programa ir sekma
dienio popiet, kuomet vyks Prano Bale- 
vičiaus atminties pagerbimas ir banke
tas. Ta programa susidės išimtinai iš 
neseniai mirusio kompozitoriaus muzi
kos.

• • f • •
Centras patenkintas, kad veiklioji 

Pirma apskritis prie suvažiavimo ren
giasi konstruktyviai ir kad Chicagoje 
laikytas praplėstas menininkų susirin
kimas, kuriame aptarta LMS veikla. 
Pirmos apskrities veikėjai išdirba pa- . 
reiškimą, kuriame nurodo, kokie buvo 
veiklos-trūkumai praeityje ir kaip juos 
galima taisyti. Puiku! Tą turėtų pada
ryti visi delegatai ir visos grupės, ir tą, 
žinoma, bandys padaryti pats Centras.

Beje, specialaus Pirmos apskrities su
sirinkimo aprašyme “Vilnyje” (pasirašo 
J. D. B.) telpa kai kurie netikslumai 
apie praeities veiklą. Sakoma, kad Cen
tras leido poemas ir Balwoodo biografi
ją vietoje muzikos ir scenos veikalų.

Poeziją, kurią Centras išleido (Vilke- 
lio-Bijūno knygą “Gyvenimo Sūkuriai”), 
išleista prenumeratos kėliu, tai yra, 
LMS nepridėjo savo kaštų, o dargi gavo 
tam tikro pelno. Kitaip sakant, ta poe
zija leista ne vietoje minėtų dalykų, o 
šalia jų. fealwoodo knygą, kurią tikima- 
si turėti prirengtą ir atspausdintą suva
žiavimui, yra ne jo biografija, o muzikos 
kūriniu rinkinys, į kurį įeina ne tik jo 
senos dainos, bet ir naujos, kurios iki 
šiol dar nebuvo skelbtos, ir kuriomis 
chorai dabar galės naudotis.

Tas pastabas darome, kad diskusi
jos, kurias vesime apie mūsų veiklą, 
būtų aiškesnės.

• • • ♦ •
“Vilnyje” taipgi tilpo LMS stambaus 

veikėjo J. Misevičiaus pastabos apie su
važiavimą, kur jis sako, kad “LMS 1- 
mos apskrities komitetas kalba dvejopai 
ir negali susitarti, ką reikėtų daryti Su 
delegatais, nes iš LMS Centro negalima 
gerai suprasti, ar jie nori ar nenori Chi
cagos delegatų, o vien aišku, kad jie jib-
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Nefcitelirikite, Laisvės Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

ves priedelių eilę, jei vienu kartu neišgalime 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galitb mokėti į mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

Libert^)ŠėštidieriU, gėg. (May) tl,



Naujas lietuviškas filmas
• Seniai užgeso Osvencimo, 
Buchenvaldo kremato r i j ų 
ugnys, Panerių, Klogų la
vonu laužai, seniai nutilo 
dujų kameros, kalėjimuose 
užkankintų žmonių dejavi
mai, išdžiūvo artimųjų aša
ros. It tik Buchenvaldo 
mirties stovyklos antifašis
tiniame muziejuje galima 
pamatyti iš žmogaus odos 
pagamintus gaubtus, ran
kinukus. Tačiau žvėriško 
hitlerinių fašistų šeiminin
kavimo okupuotose teritori-

mato vežamus i reichą ne 
kaltus tarybinius žmones.

skell narnomis mintimis.

nors ir kauki- pistoletą ir paleidžia šūvi i
namo gilių vidinių priešta7 
ravimu, inžinieriaus Al-

C ’

savojo bendro nugarą, tem-

DETROIT, MICH
Detroito Lietuvių Klubo 

laikytame susirinkime ba
landžio 28 d. klubo komite
tas gavo dovaną nuo Ago
tos Gyvis, kuri gyvena 
4640 Burton. Marcele Ara- 
nuk priduodama $5 pareiš-

ne tik atskirų žmonių, bet 
•ir ištisų tautų likimas, ir 
šiandien gyvas tarybinių 
žmonių vaizduotėje. Užtai 
kiekvieną menini kūrinį, 
vaizduojanti šiuos šiurpius 
metus, su dideli 
sutinka m ū s u

dėmesiu 
žiūrovas,

liu dėmesiu sutiko žiūrovas 
ir naujojo mūsų respublikos 
kinostudijoje pag a m into 
filmo “Tiltas” kadrus. ♦ •

gluosniais apaugus i o m i s 
ramiai neša savo mėlynus 
Vandenis Nemunas. Vir
šum jo vandenų išdidžiai 
tiesiasi naujas, tik ką su
skintų darželių gėlių vaini-

jaunimo dainos, 
jas nustelbia ne-

įprastas

naujasisnaujasis tiltas. Ir ne tik 
jis. Šimtų tūkstančių žmo
nių taikų, kūrybinį gyveni
mą griauna netikėtas fašis
tinių grobikų užpuolimas.

mą, apie darbo žmonių gy
venimą karo metais, kai 
'dramatiškiausiu Įvykių sū-

žmogaus veidas kai vieni; 
šių žmonių ritosi į priešų . 
eiles, tapo lietuviu tautos I

s

priešpastatomas jo br 
Romualdas. Romualdas

Aktyviems kovotojams už 
I tar

zmoeus.

pasmerkiamas susai k ly-

Tumas (Aktorius J.

savanaudis, tik apie savo jo Ievų 
asmeninę laimi* tegalvojau- stovauj 
tis

K. ■ i
V*ĮjĮ^y {

Kavaliauskas)

Tumo ir Giedros filme 
: įsimena Statkų po- 

jau pirmomis* dienomis, I ra. Statkui santykiuose su 
Giedre atsispindi buržuazi
jos cinizmas, jos moralinis 
supuvimas. I nusi
pelniusi ; Jackevi-

mo, įsiteikia fašistams ir 
eina paskui juos, negalvo
damas apie kitų žmonių li

i s

*

filmo herojai — inžinierius Algirdas ir 
Rūta (Algirdas — B. Bratkauskas,

Rūta — A. Juodkaite).

Svarbiausieji
gydytoja

veninio Įvykiu logikos veda
mi, įstojo i aktyvių kovoto
jų už tarybinę santvarką 
gretas, kaip tik apie šį gy
venimą jau pirmuose kad
ruose pasakoja naujasis 
respublikos kinostudij o j e 
pagamintas filmas “Til
tas”. *

Vienas svarbiausių filmo 
herojų — inžinierius Algir
das. Aktoriaus B. Brat- 
kausko sukurtas inžinierius 

•—doras, sąžiningas žmo
gus. Tačiau, fašistams su
griovus tiltą — jo pirmąjį 
kūrybinio darbo kūdikį, — 
Algirdas sutrinka. Jis jau 
netiki pergale. Perdaug 
rūsti ir nesugriaunama at
rodo fašistinių grobikų ga
lybė. Jis, kaip doras žmo
gus, šlykštisi fašistų niek
šybėmis, neapkenčia mies- 
•čionies, už grašius pardavu
sio savo sąžinę fašistams 
brolio Romualdo. Tačiau iš 
pradžių jis nesugeba prie- 

, sintis.
Sudėtingą Algirdo pa

veikslą, jo nusivylimą, vidi- 
mę kovą, jo charakterio evo
liuciją įtikinamai atsklei
džia filme aktorius B. Brat
kauskas. Ryškus Algirdas 
ir pirmosiomis karo dieno
mis, kai jis stebi fašistų 
bombų sudaužytą j gabalus, 
ilgus metus puoselėtą sva
jonę — tiltą, įtikinantis jis 
ir smulkėjo, kai, praradęs 
gyvenimo pagrindą, vieni
šai čirpiant smuikui, ties 

• alumi aplaistytu stalu ban- 
, do paskandinti savo nesėk

mes degtinėje. Ryškiai per
duoda aktorius B. Brat
kauskas Algirdo vidinę ko
vą, gimstantį protestą prieš nę .nutraukė ji lengvo gyve- 
vokiškuosius okupantus ir nimo ieškojimas, tikėjimas 
epiode ant tilto, kai jis pa-j b u r ž u a žinių nacionalistų

Tačiau šis įvairia- 
savanaudžio m tes

kimą. 
spalvis 
čionio paveikslas (aktorius 
K. Genys) lieka filme gana 
blankus. Kiek daugiau įsi
mena Romualdas paskuti
niuose filmo epizoduose. 
Tarybinė Armija sutriuš
kina faistinius grobikus. I gemis. 
Lengvos duonos netenka ir 
Romualdas. Arminas. Ku
riasi naujas gyvenimas. Girnai, i 
Romualdas ii

gvveni miškai atsklei-

r rus.
“Tiltas

I meninis
— tai jau antras 
mas, pagamintas

truku-

atsispindi ir mūsų jaunos 
k i n i* matografijos pasieki- 

beaugančios mūsų 
bendras1 kinostudijos

pora. (Statkus—Malūnininkę Statau
V. Jurkūnas, Statkuviene — Lietuvos 
nusipelniusi artistė G. Jackevičiūte).

imi. Tačiau€

tams iame bunke- 
Į Romualdo rankas 

pakliūva lape- 
amnesti ją 

Ir Romual- 
karta savo v

buržuazinis nacionalis tas 
Striupas 
slapstosi 
ryje, 
atsitiktinai
lis, skelbiantis 
nusikaltėliams, 
das, gal pirmą 
gyvenime, susimąsto. Jis 
suvokia, kaip beprasmiškai, 
negrąžinamai sugriautas jo 
gyvenimas, j kokią bed tig

3 pual. Laisvė (Liberty)šeštadienis, geg. (May) 11, 7957

visumoje jis 
, kad mūsų 

kįnostudija turi tvirtą pa
ir patyrimą sava

jai rt i meninius
grindą

filmus.

k i uostui Ii ja

režisierius 
Šreiberis, 
Miltinis 
torius -

/L Rimknnas
išleido Lietuvos

1956 metais.

- statytojas B. 
režisierius — J. 

vyriausias opera- 
'N. Vasiljevas.)

“Gyvienė duoda penkis $5 
klubo komitetui dėl išsigė- 
rimo, nes Gyvis prieš mirtį 
to reikalavęs.”

Varde DLK komiteto ta
riu Gyvienei ačiū!

Norėjau gaut tą pgfikinę 

 

laikraščiams, bet dauguma 

 

norėjo išpildyt Gyvio' norą. 
Na, tai ir rašantis kliukte- 
rėjo vieną scotch.

Gyvių giminėms, kad jūs 
neturėtumėt rūstintis ant 
klubo dėl to, kad jums rei
kėjo Gyvio palydovus kviest 
į Porter svetainę.

Štai kame dalykas: Klu
bas nebegali duot gėrimų 
už perkamąją kainą, kaip 
pirmiau buvo vykdoma.

nesilanko! į susirinkimus, 
sekamą:

Visiems klubiečiams, ku
rie norės susirinkt į klubą 
numirusį palaidojus, arba

rės mokėt už gėrimus retail 
price. Atsinešt gėrimų į 
klubą draudžiama valdžios. 
Klubas suteikia vietą ir vir
tuvę su visa įranga’ ir ge- 
su dovanai. Klubas nerei
kalauja ir neverčia pirkt 
gėrimus. Galima pasivai- 
šint su arbata arba kava su 
užkandžiais.

MIRĖ
Juozas Vasiliauskas mirė 

kovo 10 d. Jis ilgą laiką 
buvo Fordo ligoninėje. Pas
kutini kartą, mačiau Juozą 
gyvą ten.

Vasiliauskas paliko mote-

ir paleido 200 darbininku. 
Pagal UAW Lokalo 1116 
prezidento Frank Liccori 
pareiškimą, iš tų 200 buvo 
47, kurie gavo pensiją* kiti 
per tūlą laiką gavo nedar
bo apdraudą.

Priežastis užsidrymo yra 
ta: Wellbilt turi pečių iš- 
dirbystę Maspeth, N. Y. 
(Brooklyno priemiestyje). 
Detroite darbininkai gauna 
$1.75 už valandą, o Mas- 
pethe moka tik $1.07.

Kalbama pečių pramonė 
yra turėjusi daug susikir
timų su unijų organizavi
mu; 1951 metais Kefauve- 
rio komitetas tardė “violent 
labor trouble,” ir tik 1954 
metais UAW įkėlė koją.

Pečius, kuris stovi prie 
Bell Isle tilto ant Jefferson, 
buvo pastatytas 1892 me
tais Chicagos pasaulinei 
parodai, kuri įvyko 1893 m. 
Pečius 25 pėdų aukščio, 20 
pėdų ilgio, sveria 30 tonų.

CHRYSLER CORP. 
KRAUSTOSI

Chrysler Corp, nupirko iš 
Briggs Body išdirbystę. 
Dabar pareiškė, kad ji kel
sis i Ohio valstybės mieste
lį ir savo pastatus Mack 
Avenėj paliks tuščius, 
čia bus bedarbių.

Kėlimosi priežasties 
paskelbė. Tik pranešė, 
ji duos darbą Detroite
bantiems jos perkeltoj Įmo
nėj, kurie sutiks nusikraus- 
tyti į Ohio valstybę.

Nevedusiems nėra sunku 
nusikraustyt. Bet kaip su

tais, kurie turi šeimynas ir 
namus?

Reporteris, . minėdamas, 
per radiją, apie Chrysler 
Corp, užsimojimą persikelt 
i kitą valstybę, pasakė, 
kad kraustysis dėl to, kad 
Michigan valstybėje esą di
deli taksai.

Dirbantieji negalės visi 
sekt paskui; Detroite be
darbių skaičius padidės.

■i

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

Franas Bitautas, išradėjas Nau
jos Gadynės—“New Era” mišinio 
galvai mazgoti, sako: Stiprūs 
plaukai duoda energijos, daro 
asmenį jaunu. Pats išradėjas 
ir daugelis kitų jį vartoja jau 
per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastą energiją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti Naujos Gadynės mišinj. Pri- 
siųskite $2.00 už S uncijų bonką.

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

WORCESTER, MASS

Skaitykite—
Isitėmvkite fc v

Lietuvoje

i valsčiaus,

liko sesuo Vero- 
Vasiliauskas iš 

paėjo panevėžio 
Vadoklių kaimo.

gentines .1924 metais.
Nors Vasiliauskas buvo 

laisvas ir per ilgą laiką bu
vo “Laisvės” ir “Vilnies” 
prenumeratų rinkėjas, bet 

| palaidotas su pryčerio kal- 
i ha. Palaidotas, r o d o s , 
I Green Lawn kapinėse.

Vasiliauskas buvo pašar
votas tur būt didžiausioj 
numirėlių koplyčioj, Peters 
Funeral. Ta vakarą ten 
buvo pašarvoti aštuoni ne
gyvėliai.. Viena moteriškė 

“Vakar buvo ke
nti m i relių.” Dėlturiolika 

patikrinimo paklausiau vie
no asmens, ir jis atsakė: 
“Mes galime vienu kartu 
turėt vienuolika numirėlių, 
turime tiek kambarių. Šian
dien turime aštuonis.”

Įėjus į koplyčią, Funeral 
Home, matai, stovi žmogus, 
taip sakant, “traffic direct
or, ir, paklausus, kur yra 
toks ir toks numirėlis, jis 
nurodo kambarį.
DETROITO 1ŠDIRBYSTĖ 

UŽSIDARYS
Detroit Stove Co., kurios 

pečius stovi lauke, su birže
lio paskutine diena užsida
rys duris, ir 185 darbo žmo
nės pasiliks bedarbiais. O 
kadangi visi dirbantieji to
je įmonėje yra persiritę per 
50 metų amžiaus slenkstį, 
tai gali pasilikt bedarbiais 
visam laikui. Jauni pensi
jai, seni gaut darbą.

Pečių dirbtuvė yra sena; 
ji įsisteigė civilinio karo 
metu. 1955 m. susivienijo 
su Wellbilt Stove Co., Ine., 
iš Long Island, N. Y. Kai 
tik minima įstaiga užėmė 
vairą pečių dirbime, ji pa
naikino vieną pečių įstaigą

ne- 
kad 
dir-

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomenines veiklos, 
caro reakcijos rrietu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą dar b o 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Prašome Dėmesio!

Aišku, jog kiekvienas no
rime linksmai praleisti se
kančią. vasarą. Bet kaip tą 
malonumą atsiekti ? Patari
mas : Dalyvaukite piknikuo
se, linksmose sueigose, gra
žiuose parkuose, tyrame 
ore, prie muzikos, prie dai

nų. štai mūsų progos:

NAUJOSIOS ANGLIJOS

BIRŽELIO 9 JUNE 
LAWRENCE, MASS. 

(METHUEN)

BALTIMORE, MD.
Laisves Piknikas

BIRŽELIO 16 JUNE

MONTELLO, MASS.
Laisves Piknikas

LIEPOS 4 JULY

BROOKLYN, N. Y.
L.L.D. 2-ros Apskrities 

Piknikas
LIEPOS 14 JULY

Įsitėmykite datas ir daly
vaukite šiuose pasilinksmi- 

niniuoSė

t

Baltimore, Md.
Mirė Vincas Kičas

Balandžio 23 d. mirė Vin
cas Kičas, gyv. 2518 N. Rol
ling Rd. Buvo pašarvotas Ku- 
čiausko laidotuviu koplyčioj. 
Palaidotas balandžio 27 d., 
Lorraine Park kapinėse.

Paliko liūdesy žmoną Marę 
(Vaitkevičiūtę)., 3 sūnus, duk
terį, 2 seseris Amerikoj ir bro
lį Lietuvoj, Kapsuko mieste.

Buvo pažangus biznierius, 
Laisvės skaitytojas ir rėmėjas 
darbininkiškos spaudos. Gi
męs Lietuvoj, Pridotkų kaime, 
Jevarovo valsčiuje, Marijam
polės apskr. Pastaruoju laiku 
biznį (cafe) buvo perdavęs 
vaikams, gyveno savo farmo- 
jc.

f. Paserskis

Gavo 20 metų kalėjimo

Brooklyniečiai John With
erspoon ir Robert Steedly, abu 
penkiolikamečiai, buvo nuteis
ti išbūti kalėjime nuo 20 metų 
iki visam amžiui. Jie prisipa
žino per kalėdų šventes užmu
šę Italijos laivo jūreivį Enricb 
Pe vi d o ra.

Koncertas

Sekmiadienį, gegužčs-May 19 d. įvyks Aido Choro 
pavasarinis koncertas, Lietuvių Saloje, 29 Endicott 
St. Pradžia 2-rą vai. popiet.

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene 
Tenoras Sopranas

Apart paties Aido Choro ir jo garsaus dueto, 
kurį sudaro Onutė Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
dalyvaus aidiečiams talkininkavę, mylimi ir laukia
mi solistai -Marytė Paruliūtė ir Franas Bložis. Dar
gi bus gitarų duetas, sudarytas Vytauto Klimavi
čiaus ir S. Pauros vadovaujama vyrų grupė iš So. 
Bostono. Taipgi tikimės turėti viešnią solistę iš 
Chicagos.

Kviečiame vietos ir iš apylinkės dainos ir abel- 
nai meno mylėtojus atsilankyti į šį taip turiningą 
koncertą.

AIDO CHORAS

uwnuimm

Lawrence, Mass
Banketas

Įvks Sekmadienį
Gegužes 19 May

Tai tradįcijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame

Maple Parke
Lawrence-Methuen, Mass
Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą. Čia gražiai 
praleisite laiką puikiame 6re su seniai matytais 
savo pažįstamais.

RENGIMO KOMITETAS

I



Žinios iš Lietuvos
EKONOMINĖ KONFEREN

CIJA KELMĖJE

Kelmė. — Neseniai Kelmė
je Įvyko pirmoji rajono kolū
kių ekonominė konfferencija. 
Konferencijoje dalyvavo ka-

Kolūkių ekonomikos klausi
mais konferencijoje pasisakė 
kė Malenkovo vardo kolūkio 
pirminikas Kanapeckas, Kra
žių MTS

NewYorko^^K^^Zlnlos HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI i

taip pat Mokslų akademijos 
Ekonomikos instituto moksli
niai darbuotojai.

agronome 
“Teisingo 
m įninkąs Kovera, 
Šiaulių rajono “ 
vėliavos” kolūkio

direktorius Širmulis, 
Pirmosios” kolūkio 

R a m a na (įskaitė, 
kelio” kolūkio pir- 

o taip pat 
Raudonosios 

pirminin-

i

Pranešimą “Kelmės rajono 
kolūkių ekonominė būklė ir 
priemonės jai pakelti” padarė 
Ekonomikos instituto vvr. 
mokslinis bendradarbis, že
mės ūkio mokslų kandidatas 
Baurazas. Jis išnagrinėjo prie
žastis, trukdančias rajono ko
lūkiams sėkmingai vystyti 
technines kultūras bei kiaulių 
ūkį.

Su Įdomumu konferencijos 
dalyviai išklausė Mokslų aka
demijos. Ekonomikos instituto 
aspiranto Bagdonavičiaus pia- 
ne.šimo “Kai kurios priemonės, 
pašarų gamybai padidinti iri

Pasvalys. — Prie vidurines 
mokyklos sustoja automaši
nos. Iš jų pasklinda linksmi 
jaunuoliai ir merginos. Dau
giau kaip trys šimtai kaimo 
jaunuolių atvyko Į komjauni
mo rajono komiteto suorga
nizuotą jaunojo kolūkiečio ir 
mechanizatoriaus dieną.

Rajono vykdomojo komite
to pirmininkas Kiudulas papa
sakojo apie rajono žemdirbių i 
laimėjimus, apie jaunimo 
šaunų darbą..

Geriausi rajono kolūkių jau
nieji gamybininkai buvo ap
dovanoti komjaunnimo rajo
no komiteto garbės raštais, 
daiktinėmis dovanomis.

Vakaro pabaigoje Įvyko 
jaunų j.i kolūkiečių saviveikli
ninku koncertas.

Liberty Auditorijoje
' Dainų festivalis

(Už savaitės susirinksime
Liberty Auditoriją. Susirinksi
me pasitikti iš kitų miestų de
legatų ir išklausyti koncerto.

Bus smagu pasimatyti su de
legatais iš daugelio miestų. Iš 
didžiausios lietuvių kolonijos, 
Chicagos, kaip girdėt, atvyks 
nemažai delegatų, tarp jų bus 
gerų dainininkų. Tai jie čia at
vykę mus palinksmins.

Iš Hartfordo atvyks visas 
Laisvės Choras i koncertą šeš
tadienio vakare. Mūsiškis Ai
das taipgi programoje daly
vaus.

“Kas ąaIL skriskite, važiuokite 
arba net pešti eikite. soshnen, 
sako miesto tarybos narvs Brown

News” 
“Kiek
iu vai- 

vykti

“Pergalės kolūkio pirmi
ninkas Langai is pa pasakojo 
apie jo vadovaujamo kolūkio 
pasiekimus mažinant žemės 
ūkio produktų savikainą.

Kaip bus smagu tokiame 
ainų festivalyje' dalyvauti! 

[Nei vienas nepraleiskime pro- 
'gos. Visi gegužės 18 d. daly
vaukime Liberty Auditorijoje.

Mūsų talka

Miestą tarybos narys 
Brown “Amsterdam 
puslapiuose rašo, kad 
vienas vyras, moteris 
kas, kurie gali skristi,
geležinkeliu arba autobusu ar
ba net pėsti nueiti, turėtų pri
būti prie Lincolno Memorialo 
Washingtone, mūsų šalies sos
tinėje, gegužės 17..?’

Brown omenyje turi didžią
ją demonstraciją pilgrimadą, 
kuri tą dieną Įvyks sostinėje. 
Tai bus did 
pri e š, rasinę 
Amerikoje 
se. Ten. 
tūkstančių 
baltu.. Iš . *

CHICAGO, ILL
LMS PIRMOS APSKR

tainėje įvyko 1-mos apskri
ties menininkų praplėstai 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo apart komiteto na
rių, LKM choro, Aido cho
ro, Liaudies Teatro, Liet. 
Ex-mainierių choro atsto-

Iš pranešimų pasirodė, 
kad LMS Centro veikimu jo 
vienetai nėra patenkinti. 
Chorams reikia dainų ir 
operečių; dramos grupėms 
trūksta dramų, komedijų ir 
tt. Gi LMS Centras leidžia 
poemas, rengia Balwoodo 
biografiją ir kitokius lei
diniu^ Visa tai netinka 
mūsų meniškam veikimui.

Todėl nutarta LMS 1- 
mos apskrities % vardu pa
ruošti pareiškimą nuo Chi- 
eagos menininkų 
vimui,
ninkai pageidauja. Taipgi, 
kiek teko patini, Aido cho
ras siunčia du delegatus, 
Ciceros Moterų klubo cho
ras du delegatus, bendras 
susirinkimas vardu Liau-

suvažia-
nurodant, ko meni-

dies Teatro vieną delegatą, 
o LKM choras tą klausimą 
iškels susirinkime.

Kaip bent šiuo laiku nu
matoma, tai iš LMS Pir
mos apskrities ribų bus ne 
mažiau 5-kių delegatų. Be 
to, nekurie meno veikėjai 
sakė, kad jeigu aplinkybės 
leis, tai visvien vyks į LMS 
visuotiną suvažiavimą, ku
ris atsibus 18-19 dd. gegu
žės, Brooklyne.

Kam rūpi pažangusis me
nas ir kultūrinis veikimas 
tarpe lietuvių ir yra nega
lima dalyvauti suvažiavime, 
tie gali siųsti organizuotai 
ar pavieniui 
prisidėdami 
rama. Taip padarė Liet. 
Ex-mainierių klubas, kuris 
pirmas paskyrė $10.

Vienetai, turintieji gerų 
suntąnymų, gerai juos su
tvarkę turi pasiųst LMS su
važiavimui. LMS 1-mos 
apskrities menininkų pra
plėstas 
gegužės 
tainėje. 
vakare.
pareiga

Lietuvių Kultūrinio Centro 
direktoriai ir biznio vedėjai 
jau dabar ruošiasi gražiai sve
čius priimti.

Valgykla bus atdara per 
abi dienas — šeštadienį ir sek
madienį. Turės ir įvairių val
gių tiems, kurie norės pasiso- 
tir.ci.

Šiomis dienomis direktorius 
V. M ik u lėnas Auditoriją ap
žiūrėjo ir pataisymų reikalau
jančias vietas tuojau pataisė.

Direktorius K. Balčiūnas 
taipgi su savo jėga prisideda. 
Jis tvarko virtuvėje dalykus, 
švarina.

Vice prezidentas Stasys Ti
tams taipgi žiūri, kad viskas 
Auditorijoje būtų tvarkoje.

Gegužės 18 ir 19 dienomis 
tikimės didesnės Lietuvių Kul
tūrinio Centro rėmėjų talkos.

is išstojimai 
dskriminaciją 

ypatingai Pietuo- 
dalyvaus dešimtys 
žmonių, negrų ir 
New Yof-ko išvyks 
ūs traukiniai.

Brown yra negras, atsto
vaujantis miesto t a ryboje 
Harlemą.

“Amsterdam News” taipgi 
sako, kad savaitę prieš pilgri
madą, šiandien, šeštadienį, 
gegužės 11, Harleme, 125th 
St. ir Seventh Ave. vidudienį

Įvyks masinis mitingas po at
viru dangumi. Tai bus kaip ir 
mobilizavimosi mitingas prie 
vykimo Washingtonan. Tame 
■mitinge kalbės iš Montgome
ry atvykusi Rosa Parks, ta 
drąsi siuvėja, kuri pirma pasi
priešino segregacijai Mont
gomery autobusuose, ir kurios 
žingsnis paskui išsivystė Į pla
tų . boikotą'. Kaip žinia, boiko
tas savo tikslą atsiekė — 
Montgomery mieste negrai 
autobusuose dabar sėdi, kur 
jiems patinka.

Protestantų pastarius D. M. 
Likorish, kuris klebonauja 
vienoje didžiausių Harlemo 
baptistų bažnyčių, sakė, kad 
jis tikras, jog tik iš Harlemo 
Washingtonan vyks apie 10,- 
000 asmenų. Eilė unijų mobili
zuoja skaitlingas delegacijas, 
kurių kai kurios susideda' per- 
sveriamai iš baltų darbininkų. 
Jie vyks Washingtonan, kad 
kaitų su negrais dalyvauti ma
siniame proteste.

Teatruose
’ Apollo teatre, ant 12nd St., 
N. Y., rodomas garsaus operų 
kūrėjo Giuseppi Verdi gyveni
mas ir darbai. Operų mylėto
jams gera proga tai pamatyti. 
Tai parodoma ištraukos iš 
visų šio ka’mpozitoriaus sukur
tų operų.

Roxy teatre d;
Boy on a Dolphin.

Rivoli teatro — Around the 
World in 80 Days.

Ambassador teatro — Diary 
of Anne Frank.

^Coronet teatre — Waltz of 
Toreadors.

PIRMOS KLASfcS
Ojjcruotl sunkiems darbams

Apmokamos vakari jos.
Nuolatinis darbas.
J. V. PILIEČIAI

AERODYNAMIC
LABORATORY

527 Atlantic. Ave., Freeport, N

MA. 3-0806.

Lathe.
I

v.

(87-93)

rodo:

TELEVIZIJOJE
Šeštadienio vakare: Gera 

pusvalandžio programa, ku
riai vadovauja dainininkė Ro
semary Cloony, 7 vai. — ch. 4.

Dainininko Perry Como 
taipgi graži muzikalė progra
ma tęsiesi visą valandą, nuo 8 
iki 9 vai. — ch. 4.

Nuo,9 iki 10 vai. Lawrence 
Welk vadovauja muzikalei 
programai — ch. 7

FIRMA

sveikinimus, 
finansine pa-

susirinkimas įvyks 
13 d., Mildos sve- 
Pradžia 7:30 vai.

Visų meno veikėjų 
dalyvauti.

PARCELS TO RUSSIA, INI
Yra Pati Atsakomingiausia

Persiuntime Siuntinių į Tarybų Sąjungą 
(Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas)

Siunčiame su muito apmokėjimu čia ant vietos

Garantuojame pristatyt paliudymą su gavėjo parašu 
ir pareiškiame:

Mūsų prezidentas Mr. John Feigner šiomis dieno
mis tik grįžo iš Maskvos, kur jis susitarė su Inturistų 
įstaiga gana patenkintomis sąlygomis daryti siun
tinius kas del muito.

Mūsų firma yra Įgaliota apkainuoti dėvėtus dalykus pagal jos 
pačios nuožiūra, ir iš* savo pusės užtikrina teisingą^ ir ‘nuoširdų 
įkainavimų, kas patenkintų siuntėją ir Inturistų įstaiga.

Mes taipgi lesame Inturistų įstaigos įgalioti ruošti 
turistų kelionę iš Jungtinių Amerikos Valstijų į 
Tarybų Sąjungą, kaip individualių! žmonių, taip ir 
grupių.

Jeigu norite apsilankyti Tarybų Sąjungoje 
tai kreipkitės pas mus:

PARCELS TO RUSSIA,
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, 

Tel.: Ingersol 7-6465

INC

Ingersol 7-7272

REIKALINGI
MAŠINOS

OPERATORIAI

Dirbi i Pas

Readers’s D b
Darbas nuo 12-los dieną 

iki 7
Laikinas darbas

vakaro
2 ar 3 mėnesiams

SAVAITĖ$48.65 J

Kreipkitės į

' . ." ! i i

Costello kalėjime už 
atsisakymą liudyti, - 
pašovėjo neranda

Gengsterių - gemblerių - ra- 
ketierių, ar kaip jie Besivadin
tų, — karalius Frank Costello, 
kurį praeitą savaitgalį Koks 

lengvai 
kalėjime, 

pašauk-tas 
teisėjus,

tai kitas gengsteris 
sužeidė, dabar pats 
Mat, Costello buvo 
pas prisaikdintus
grand jury, kad jis pasiaiškin
tų. Iš jo norėta sužinoti, kas 
buvo jo užpuolikas, nes be
veik tikra, kad jis ji pažino. 
Taipgi reikalauta iš jo paaiš
kinti, ka reiškia tam tikri už
rašai, kurie po pasikėsinimo 
buvo rasti jo kišenėje. Tuose 
užrašuose minimi visokie skai
čiai, tiek ir tiek pelno nuo 
slot - mašinų, tiek ir tiek 
pelno nuo kokios tai “didžios 
kasinos” — viso $651,284.

Tai didelė suma ir prisaik
dinti teisėjai norėjo žinoti, 
kame reikalas. Bet Costello ir 
jo advokatas teigė, kad jis 
negali atsakyti, kad atsaky
mas būtų .liudijimas prieš sa
ve. Tada Costello tapo nuvež
tas pas teisėją J. G. Schurma- 
ną, kuris jam įsakė atsakyti.

dar vis atsi- 
nubaustas 30 
j r jis dabar

Kuomet Costello 
rakė, tai jis tapo 
dienų kalėjimo 
kali.

vis ieško už-

Demokratai siūlo reakcininką 
į Quinn’o vietą N. Y. taryboje

Sekantį antradienį miesto | pės 
taryba savo posėdyje nuspręs, 
t.r priimti naujais nariais de
mokratų ir republikonų siūlo
mus asmenis, kurie užimtų už 
suktybes išmestų narių Quinno 
ir Cunninghamo vietas. Anie 
du oficiališkaj nebuvo išmesti, 
jie “patys pasitraukė ’, bet tai 
buvo, kaip tai’visi žino, ne pa
sitraukimai iš geros valios.

Vietoje Quinn’o, kuris atsto
vavo tris Cįueefis distriktus, te
nykščiai demokratai siūlo 
James F. Dullig'an. Dulliganas 
yra žinomas kaip aršiai reak
cinis demokratas, politinės 
Roe mašinos žmogus. Tai gru-

demokratų, kurie dar 
Roosevelto laikais kovojo prieš 
Naująją Dalybą ir iki šios die
nos yra reakciniai ir anti uni- 
jniai nusistatę.

Pats Roe 1954-ais metais 
tapo pašalintas iš Queens de
mokratų vadovybės, bet jis li
ko vadovu savo ditrikte 
Queens dalyje ir turi šalininkų 
visoje Queens apskrityje. Dul- 
ligano nominavimas tarnauja 
lyg ženklu, kad Roe reakcinės 
jėgos vėl užvaldo Queens poli
tinę demokratų mašiną.

Cunninghamoi vieton 
m as Joseph C. DiCarlo.

MIRĖ
Balandžio 29 d. mirė Motie

jus Kličius, gyvenęs Brookly- 
uc. Buvo 
Palaidotas 
nėse.

Velionis
du sūnus ir du anūkus.

Pcrsonnel Ofisą
8:30 A. M. iki 3 P. M.

Ant Route 117
Tarp Chappaqua ir Ml. Kisco 

Telcfonuokite CHappaqua 1-0400 
dėl platesniu informacijų.

(91 -94)

REAL ESTATE

siūlo-

64 metų amžiaus, 
šv. Trejybės kapi-

nuliūd ime

MASPETH

60th St. & 601 h A ve. Naujas na
mas, 2 šeimom. Po '4’^ ir 3 kam
barius. Kaina $22,500.

Skambinkite:
ED. 3-2050 ar AP. 7-6387.

(88-94)

New Yorko spaudoje
“Mūsų žymiausias patriotas 

paliko mus. Drąsusis, visuo
met budintysis, spalvingasis, 
nepalaužiamas Joe McCarthy 
mirė. Tegyvuoja ilgai makar- 
mas!”

linius mitingus, paminklus, 
stipendijas, fundacijas jo var
du ir t. t.

Policija dar 
puoliko, bet neranda. Policija 
įsitikinusi,kaip t a i sakyta 
anksčiau, kad pats Costello ži
no, kas šovė j jį ir lengvai su
žeidė jį, nors bandė mirtinai 
jį nušauti. Bet Costello tam 
tikrais sumetimais tyli, nes 
verčiau nori, manoma, pašo- 
vėją nubausti savotišku 
gengsteriniu stiliumi, savo tar-< 
pe, o ne išduoti visą reikalą 
policijai.

Tuo tarpu visa spauda rašo 
apie Costello kaip apie vy
riausią šių dienų žinią. Net 
“Times” talpina žinias apie šį 
gemblerių karalių pirmo pus
lapio. labiausiai prominentiš- 
k'oje vietoje.

“Ilgai po to, kaip McCar- 
thy’o priešai bus paskendę už
mirštyje, jis užims žymią vie
tą šalia kitų nemirtingų ame
rikiečių. Wisconsinas mums 
davė didį amerikietį. Kada 
ateis kitas toks?
• “Senatorius McCarthy, ne
palyginamas ir bebaimis kovo
tojas prieš vietini ir pasaulinį 
komunizmą, miręs; tegyvuoja 
rnakartizmas, kovingo ameri- 
konizmo simbolis, ant amžių !”

Tai trys laiškai iš kokio tu
zino, kurie vienos dienos nu
meryje tilpo viename lakraš- 
tyje: “World - Telegram”.
Jau kelintą dieną, kaip tokių 
laiškų ištisos skiltys telpa ta
me laikraštyje ir kituose reak
ciniuose laikraščiuose, < kaip 
tai “Daily News”, “Daily Mir
ror” ir “Journal-American”.

Dailininkai padės 
kolegai Rock. Kent

Emergency Civil Liberties 
komitetas skelbia, kad grupė 
pažangių dailininkų nusitarė 
padėti savo kolegai Rockwell 
Kent. Birželio 12, 13“ ir 14 
Great Northern viešbutyje 
bus meno kūrinių paroda. Vi
sos Įeigos 
veikslus 
Linkui Kentui,. 
toliau 
porto 
Kent 
versti 
jam duoti pasportą, 
galėtų lankyti užsienio muzie
jus ir galerijas.

Kent 
žinomų 
Jis yra 
tas.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

paštas pats

“Daily News” mano, kad 
Kongresas gerai padarytų, 
jeigu pakeltų pašto siuntinėji
mo kainas, — jeigu paprastas 
laiškas kainuotų keturis cen
tus vietoje trijų, oro pašto 
laiškas septynis centus vietoje 
šešių ir t. t.

Tik tokiu būdu
galėtų išsilaikyti. Bet “Times”- 
neseniai nurodė, 
ne būtinai turi pats išsilaikyti 
— paštas yra valdiško apara
to dalis ir turėtų naudotis mo
kesčiais — taksais, o ne būti
nai pats “išsiversti” kaip biz
nis. Mes nereikalaujame iŠ 
apgynos depaidmento, kad 
jis atneštų tiek pat pelno, 
kiek i jį Įpilama bilijonų, tad, 
kodėl to reikalauti iš pašto?

kad paštas

sako, kad 
nesąmonės, 
net

už parduotus pa
bus atiduotos daili- 

kad jis galėtų 
tęsti savo bylą už pas-
gavimą. Kaip žinia, 

bando teismo keliu pri- 
Valstybės depai t m e n t ą 

kad jis

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

yra vienas geriausiai 
Amerikos dailininkų, 
buvęs IWO preziden-

Suėnjė penkis gengsteriukus

Williamsburge policija suė
mė tris vyrukus ir dvi mergai
tes ir teisėjas jiems paskyrė 
po $10,000 kaucijos. Jie 
tinami dalyvavime kares 
jaunukų gengių.

.nuo širdies atakos
Johnnie Torrio, 75 metų 

amžiaus, čia mirė nuo širdies 
atakos. Jis blaivybės laikais 
skaitėsi butlegerių karalium, 
Chicagos apylinkėje, taipgi 
pagarsėjęs gengsterių čyfns.

tarp

Koncertai parkuose atsidarys 
birželio 19

Biržęlib 19 d. bus pirmas 
šiais metais koncertas Central 
Parke. Koncertai bus pirma
dienių, trečiadienių. penkta
dienių ir sekmadenių vaka
rais. Prospect Parke bus ket
virtadienių ir šeštadiienių va
karais.

Atrodo, kad reakciniai ele
mentai; labai pasipiktinę, kad 

laikraščiai, 
ir “Herald- 
asarų dėl

labiau liberališki 
įskaitant “Times’ 
Tribune? neliejo 
McCarthy mirties, užverčia 
spaudą savo laiškais, kuriuose 
McCarthy keliamas beveik į 
padanges.

Sunku pasakyti, ant kiek 
prie to prisideda organizuota 
reakcininkų kampanija ir ant 
kiek makartizmo šalininkuo
se savo vado tragiškas liūdnas 
galas iššaukė tikros gailesties 
ir susijaudinimo. Vienaip ar 
kitaip, atrodo, kad ultra reak
cininkai jau pradeda iš Mc
Carthy sudaryti beveik mitiš- 
ką figūrą, kurią jie, laikui rie
dant, bandys vis labiau ir la
biau siūlyti visiems amerikie
čiams kap taurų patriotą.

Jau kalbama apie memoria-

neduo- 
miesto 
Kairie- 
guber-

“Daily Worker” 
prieita prie tikros 
jeigu komunistams 
darni leidimai žuvauti
rezervuarų vandenyse, 
čių laikraštis sako, kad 
natomis Harrimanas ir majo
ras Wagneris turėtų, ką nors 
daryti, kad tas idiotiškas pa
tvarkymas būtų pašalintas.

Kaip žinia, miesto komisija 
atsisakė duoti žuvavimo leidi
mus komunistams Fine ir 
Stein. Jie abu traukia miestą 
teisman.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kūne jos dar neskaito.

Išrodykite gražiai tose vestu- 
Mes patar- 

Queens gyven- 
tuxedos, frakų 
kostiumų. Kai-

vėse ar parengime.
naujame visiems 
tojams. Turime 
ir kitų vakarinių 
nos prieinamos.

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

HA. 9-8266.

Nuo sužeidimo mirė
Jersey City gyventojas John 

York, -sužeistas automobilio 
nelaimėje, ligoninėje pasimi
rė.

Laimėjo 2 metų kontraktą 
su algų pakėlimu

Brooklyn Union Gas Co. 
2,700 darbininkų unija papra
šė su kompanija 2 motų kon
traktą su 28 centų Į vai. pakė
limu.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .

For Rent

Duokite gėlių Motinos Dienoj. 
Tai bus, jūsų brangi dovana, kuri 
daug reiškia. Puikios Gėlės, že
mos kaįnos. <

TREPCO FLORISTS, INC.
2016 Nostrand Avė., B’klyn, N. Y. 
Arti Farragut Rd. ULster 9-5255

Mes Visur Pristatome

MOTINOS DIENA
Duokite savo mamytei puikią 

dovaną Motinos Dienai, tai pui
kių gėlių, arba gražių puode au
galų. Turime visokių.

BEDFORD FLORISTS
189 Bedford Ave., B’klyn, N. V.

EV. 7-7883.

Worth 2-9416 — Oru Vėdinama 
ANIELLO'S 

Villa Savoia, Inc.
Atsiveskite ją Motinos Dienoj. 

Neapolitan valgiai.
88 Mulberry St., So. of Canal St.

-------- >
Bronx, N. Y., 704 Hunts Point 

Ave., Store in Taxpayer. Ideal for 
light manufacturing, 900 square 
feet. 2 entrances, high ceiling. In 
taxpayer. Excellent Transit facili
ties. Reasonable. FA. 4-1144.

(93-95)

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija .
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš .830 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisve JI
110-12 Atlantis Ave. ’ •

Richmond Hill 19, N. Y. L
r

4 pusi. Laisvi (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 11, 7957

------------- -




