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KRISLAI
V. Paukštys.
Daug gražiu prisiminimų.
Tik pusė laimėjimo. 
“Paskutinis žodis”.

Rašo A. Bimba

Prezidentas kalba k i t a i p , 
negu sekretorius J. Dulles

“Pravda pasmerkė kritikus, 
kurie puola pačią partiją

K Sunku ir tikėti, kad Vincas 
Paukštys jau miręs. Dar taip 

4 neseniai, tik prieš mėnesį ki
tų, jis mus aplankė. Links
mai ir gražiai pasikalbėjome. 
Jo sveikata atrodė puikiausio
je padėtyje. Jam išvykus net 
kalbėjomės tarpe savęs, kaip 
šis mūsų senasis laikraštinin
kas ir visuomenininkas dar 
gerai, dar tvirtai atrodo. 
Mums visiems atrodė, kad jo 

. laukia dar gerokas skaičius 
metu.

Bet, matyt, tik taip atro
dė. šiandien Vinco nebeturi
me gyvųjų tarpe. Liūdna ir 
sunku ant širdies.

i Vincą Paukšti pažinojau 
nuo 1918 metų. Dažnai jis 
buvo tiesiog nepavaduojamu 

' žmogumi Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjime. Ypatin
gai jis daug pastangų įdėjo 
į išugdymą Laisvės.

Nežinau ' rūpestingesnio 
žmogaus. Nežinau kito drau- 

1 go, kuris nuoširdžiau ir rū
pestingiau* už Vincą būtų at
likęs pasiimtas pareigas. Man 
tas jo būdas labai patikdavo. 
Atsimenu, kaip ne kartą pa
galvodavau: štai veikėjas, štai 
draugas, kurio duotu žodžiu 
pilnai galima pasitikėti.

Vincas Paukštys gabiai ir 
sumaniai mokėjo plunksną 
vartoti. Rašyboje “gudravoji- 
mų”, tiesa, jis nepripažino ir 
jų niekuomet nesigriebdavo. 
Bet ką jis parašydavo, būda- 

• 1 vo aišku, suprantama, su tu
riniu ir prasme. Jis žinojo, 
kad jis kalba į lietuvį darbi
ninką, kurio širdin ir galvon 
galima įeiti tiktai paprastais 
žodžiais bei sakiniais. Niekas 
nesiskundė, kad jis Vinco ne- 

✓ suprato.

Labai ilgą laiką Vincas bu
vo sekretoriumi Lietuviu Li
teratūros Draugijos 185 kuo
pos. Nariai ir šiandien jo ne
pamiršta. Kiekvienas prisime
na jo mokėjimą organizacinį 
darbą dirbti. Jo laikais kuopa 
buvo labai aukštai iškilusi vei
kloje ir nariais. Tai, žinoma, 
ne jo vieno buvo nuopelnas, 
bet kad jis prie to labai, la
bai daug prisidėjo, visi žino.

Daugelis mūsų laikraštinin
kų ir visuomenininkų to pa
prasto, organizacinio darbo 
kuopose nė į rankas nesame 
paėmę. Ne taip buvo su Vin
cu Paukščiu. Tai buvo viena 
iš gražiausių jo veiklos ypa- 
tybių.

• "

Didelė, ilga istorija susida
rytų, jeigu* kas pasistengtų 
aprašyti Vinco Paukščio įdė- 
tą darbą sukėlimui pagalbos 
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių' judėjimui anais baisiais 
priespaudos laikais. Atsimin
kime Lietuvos Draugų Komi
tetą. Kiek tūkstančių dolerių 
buvo surinkta gelbėjimui Lie
tuvos politinių kalinių ir viso 
revoliucinio judėjimo. Gi Vin
cas buvo to mūsų sąjūdžio 
galva ir širdis. Ir tai sakau 

'* nė truputį nepersūdydamas, 
nes puikiai tuos laikus atsime- 

* nu ir puikiai žinau, kiek dar- 
z bo ir pastangų Vincas įdėjo

Washingtonas. — Savo 
spaudos konferencijoje an
tradienį sekretorius Dulles 
sakė, kad prezidentas Ei- 
senhoweris galėtų pasiųsti 
karines jėgas į Artimuosius 
Rytus be specialaus Kon
greso Leidimo. Bet sekan
čią dieną prezidentas savo 
spaudos konferencijoje pa
sisakė kaip tik priešingai— 
jis sakė, kad nesiųstų Ame
rikos karių į Vidurryčius be 
Kongreso leidimo.

Prezidento pareiškime

Nepaisant koalicijos

Indonezijos nacionalistai 
balsavo kartu su K. partija

Jakarta. — Nors Indone
zijos nacionalistai randasi* 
koalicinėje valdžioje kartu 
su musulmoniškomis parti
jomis, o komunistai izoliuo
ti, ne valdžioje, nacionalis
tu bendradarbiavimas su 
musulmonais nelabai pasto
vus.

Parlamento pirmininku 
išrinktas musulmonas iš 
taip pat vadinamos orto
doksų partijos. Kuomet pri
siėjo rinkti vice-pirmininką, 
nacionalistai pasiūlė komu
nistą. Musulmonai nesuti
ko, bet nacionalistai laikėsi 
savo. Balsuojant, visos 
musulmoniškos grupės susi
metė vienon stovyklon, ko
munistai ir nacionalistai ki
ton. Tik socialistų padeda
ma musulmonų pusė laimė
jo.

Londonas.—Britai išban
dys hidrogeninę bombą Pa- 
cifiko vandenyne. Jie ją iš
mes iš greitai skrendančio 
sprūsminio orlaivio.

a

į tą Amerikos lietuvių garbin
gą užmojį.

Dar daug, daug kas būtų 
galima apie Vincą Paukštį pa
sakyti. Bet čia lai užteks ir 
tiek. Lai jam būna amžina ra
mybė! Lai jo šeimai ir drau
gams eina giliausia užuojau
ta!

Aukščiausias teismas . pa
tvarkė, kad visi valstijiniai 
“sediciniai” įstatymai turi eiti 
gurban, kad pagal juos nu
teisti darbininkų vadai yra 
nuteisti neteisingai.

Tai laimėjimas, didelis lai
mėjimas. Bet vistiek tėra pu
sė pilno laimėjimo.

Pasilieka laukti, kada Aukš
čiausias teismas pasiųs gurban 
ir Smitho įstatymą. Ne tik 
tenka laukti, bet ir darbuotis, 
kad jis, tas neteisingas ir 
žiaurus įstatymas, atsidurtų 
gurbe. ’

— •— \
Senatorius Kefauveris sako, 

kad teismo nutarimas prieš 
segregaciją yra verstinas 
visiems. Jis sako, jog tuo 
reikalu tai “paskutinis žodis“. 
Geras ir tvirtas pasisakymas. 
£iuo savo pasisakymu Kefau
veris daug balsų laimės ryti
nėse valstijose. Pietiniams ra
sistams tas baisiai nepatiks. 

buvo tik vienas punktas, 
kuris sukėlė tam tikrą abe
jonę. Jis sakė, kad be Kon
greso leidimo nesiųstų ka
rių padėtyje, “kuri gali bū
ti suprasta kaip karinis, 
žingsnis.” Iš to daroma iš
vada, kad jis galėtų siųsti 
karinius dalinius be Kon
greso leidimo, jeigu, būtų 
paskelbta, kad tai ne kari
nės padėties išdava, o “po
licinė akcija,” panašiai, 
kaip Trumanas siuntė ka
rius Korėjom

Bulgarija nori 
santykių su JV
Paryžius.—Bulgarijos di

plomatiniai atstovai Pran
cūzijoje susisiekė su Ameri
kos diplomatiniais atstovais 
ir davė suprasti, kad Bul
garija norėtų atnaujinti 
santykius sū Amerika. Kaip 
yra žinoma, tie santykiai 
buvo nutraukti per paskuti
nius 6 metus. Bulgarija 
1950-ais metais paskelbė, 
kad Amerikos ambasado
rius Heath yra “persona 
non grata,” tai yra, nepa
geidaujamas asmuo. Jis bu
vo kaltinamas ryšiuose su 
šnipais,.

Amerika tada visai nu
traukė santykius su bulga
rais, vietoje tik atšaukti 
Heath’ą.

Socialistas Zeidler laimėjo 
Milwaukee majoro rinkimus

Milwaukee. — Socialdemo
kratas Frank Zeidler lai
mėjo rinkimus, tokiu būdu 
tapdamas trečiam terminui 
Milwaukee majoru. Jis lai
mėjo po ilgos įniršusios 
kampanijos, kurioje jo prie
šai naudojo prieš jį visokią 
demagogiją ir šmeižtus.

Prieš jį kandidatavęs re- 
publikonas J. McGuire 
skleidė gandus, kad Zeidle- 
ris yra išsiuntinėjęs į visas 
pietines valstijas kvietimus 
negrams masiniai atvykti į 
Milwaukee ir apsigyventi. 
Jis buvo kaltinamas . nore 
paversti Milwaukee “per- 
sveriamai 1 negrišku mies
tu..”

Zeidleris taipgi buvo kal
tinamas “pro - komunizme,” į 
stojime * prieš karinį prisi
rengimą ir tt.

Naciai patys bombardavo 
vokiečių miestą Freėburgą

Bonna. — 1940 metų ge
gužės mėnesį senas univer
sitetinis miestas Freiburgas 
Pietvakarinėje Vokietijoje 
buvo bombarduotas. 57 as
menys, jų tarpe 23 vaikai, 
tapo ‘užmušti. Kadangi 
Freiburgas neturėjo jokių 
karinių taikinių, tai nacių 
spauda ilgaKrekė, kad tai 
buvo barbariškas bombar
davimas, betikslis, sadisti
nis.

Dabar seni dokumentai

Jungtinių Tautų- siunčiamas
Da<j Hammarskjold 
vyks j Vidurryčius

Jungtinės Tautos. — Sau- i 
gurno taryba vienbalsiai nu
tarė pasiųsti generalinį se
kretorių Dag Hammarsk- 
joldą į Artimuosius Rytus, 
kur jis bandys taikinti Iz
raeli ir arabiškus kraštus. 
Jis tarsis su Izraelio, Egip
to, Libano, Sirijos ir Jor
dano vadais. Jeigu tas bus 
galima, jis bandys suvesti 
tų šalių vadus į pasitari
mus.

Hammarskjoldas praleis 
Artimuose Rytuose apie 
mėnesį. Pakelyje į Arti
muosius Rytus jis apsistos 
Londone ir Paryžiuje.

Hammarskjoldas išskren
da iš New York o šį penk-1

Darbo partija dar nepasirengusi 
veikt kartu su britų Kompartija

Londonaš. — Britanijos 
Darbo partijos užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas 
Alfred Robens pareiškė, kad 
komunistai negali kajp gru
pė stoti Darbo p a r t i j o n 
(kaip pavieniai daugelis 
britų komunistų veikia ir 
Darbo partijoje bei jos kon
troliuojamuose kooperaty
vuose).

Robenso pareiškimas čia 
dar neskaitomas galutinu 
darbiečių žodžiu. Tas tik 
rodo, s,ako spauda, kad kol 
kas dąrbiečiai nepasirengę 
prie bendro veikimo. Bet

JAV nepaisys Islandijos 
parlamento reikalavimų

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę Islandijos Althingas 
(parlamentas) priėmė rei
kalavimą, kad Amerika iš
trauktų savo karines pajė
gas iš Islandijos, panaikin
tu savo tenvkštes karines 
bazes.

Islandija, mažiausia At
lanto pakto šalis, tokiu bū
du pareikalavo iš didžiau
sios to pakto narės, Ame
rikos, nešdintis.

Bet Pentagone kalbama, 
kad Amerika prašymo ne
paisys. Islandijoje ateinan
tį birželį įvyks rinkimai. 
Amerikiečiai' turi vilties, 
kad gal jie atneš labiau 
konservatyvų parlamentą. 
Dabartiniame parlamente 
progresyviai laiko 22%, ko
munistai 15% ir kitos į kai
rę nuo centro grupės apie 
20%.

Amerikiečiai Islandijoje 
turi 5,000 kareivių ir didelę 
aviacijos bazę.

Bonna, — Vakarų Vokie
tijos socialistai atmetė ko
munistų pasiūlymą sudary
ti bendrą frontą.

parodė* kad miestą, per 
klaidą, bombardavo keli pa
klydę pačios nacių Luftvaf- 
fės orlaiviai.

tadienį.
Balsavimas siųsti Ham- 

marskjoldą buvo vieningas. 
Nors tarybinis delegatas 
Sobolievas laikėsi nuomo
nės, kad nėra didelio reika
lo skubinti generalinį se
kretorių į Artimuosius Ry
tus, jis taipgi balsavo už 
siuntimą.

Nurodoma, kad taikos 
perspektyvos Artimuose 
Rytuose pagerėjo. Kalbo
se, kurias Izraelio ir arabiš
ku saliu atstovai sakė Sau
gumo taryboje, jie vartojo 
žymiai švelnesnį toną ir 
abiejose pusėse jautėsi pa
linkimas švelninti įtempi
mą.

aukščiausieji darbiečių teo
retikai ilgai diskusavo klau
simus su Malenkovu. Jie 
taipgi ves diskusijas su 
Chruščiovu' ir Bulganinu, 

į kuomet tie atvyks Britani- 
jon.

Dviejuose darbiečių žurna
luose, “New Statesman and 
Nation” ir “Tribune,” jau 
kalba apie bendradarbiavi
mą su komunistais, bent 
apie ideologines diskusijas. 
Partijos dienraštis “Daily 
Herald” apie bendrą fron
tą dar nenori girdėti.

Maroko sultonas svečiuojasi 
pas diktatorių gen.F. Franco

Madridas. — Diktatorius 
Franco iškilmingai priėmė 
Maroko sultana Ben-Jušefą 
ir jį apdovanojo aukščiau
siu Ispanijos ordinu, taip 
vadinamu imperiniu “Jun
go ir Strėlės” medaliu.

Franco paskelbs, kad Is
panija suteiks nepriklauso
mybę ispaniškai Maroko 
daliai, kurią jie valdo. Bet 
abiejose Maroko dalyse lie
ka okupacinės jėgos. Ma
roko nacionalistai pradeda 
įmatyti, kad Ben-Jusefas 
pasitenkina buvimu galva 
“nepriklausomos” šalies tik 
iš vardo.

Ben-Jusefas viešės Madri
de keletą dienų. Jis apsi
stojo Pardo palociuje. Ge
nerolas Franco jam sakė, 
kad jis “myli Maroką.” 
Pats Franco kaip jaunas 
karininkas tarnavo Maro
ke.

Atėnai.— Graikijos prem
jeras Karamanlis sako, kad 
Britanijos politika Kipre 
yra trumparegiška ir kvai
la, kad anksčiau ar vėliau 
britai vis vien turės iš Ki
pro trauktis.

Jeruzale. — Trys izraelie
čiai krito susirėmime su 
egiptiečiais Gazos srityje.

Maskva.-TSRS Komunistų 
partijos organas “Pravda” 
atspausdino straipsnį, ku
riame smerkia kritikus, ku
rie puola pačią partiją ir 
j(fe principus. “Pravda” sa
ko, kad po vieno asmens 
garbinimo kritikos priedan
ga kai kurie elementai da
bar veda anti - partijinę 
kampaniją, kritik u o d a m i 
pačios partijos pagrindi
nius principus.

“Pravda” sako, kad dau-

Užsimušė šeši 
gaisrininkai

New Yorkas. — Didelis 
gaisras Bronxo dirbtinių 
gėlių fabrike atnešė tragiš
kas pasekmes: sugriuvo 
staiga siena ir 6 gaisrinin
kai tapo užmušti po plytų 
krūvomis. Penki jų mirė i 
vietoje, o šeštas trumpas 
laikas po to, kai tapo at
vežtas ligoninėn. 13 gais
rininkų susižeidė.

Tas fabrikas seniau buvo 
kino-teatras. Teatro didelė 
virš šaligatvio kabanti iš
kaba, kuri buvo likusi, pir
ma atskilo, o paskui visa 
siena pradėjo svyruoti. 
Gaisrininkai neturėjo pro 
gos pasitraukti, kadangi jie 
radosi ant kopėčių,' kurios 
buvo atremtos į tą sieną.

Petrov neatvyks Amerikon, 
Australija to nepageidauja

Sidney, Australija. — Bu
vęs tarybinės ambasados 
tarnautojas Vladimiras Pe
trovas, kuris paskui tapo 
anti-tarybiniu š n i p u, ne
vyks Amerikon, Amerikos 
senato vidujinio saugumo 
komisija norėjo, kad Petro
vas atvyktų Amerikon ir 
“liudytų.” Bet Australijos 
valdžia įsimaišė ir patarė 
Petrovui nevykti.

Petrovas sakosi buvęs ta
rybinio žvalgybos aparato 
nariu. Bet tarybinė amba
sada visuomet teigė, kad jis 
pasitraukė ir tapo provoka- į 
torium tik dėl vieno sumeti
mo: jis apsivogė ir tai buvo 
vienintelis jam paliktas ke
lias išsisukimui iš atsako
mybės.

Trumanas, “eilinis turistas”, 
šį pavasarį išvyks Europon

New Yorkas. —Eks-pre- 
zidentas Trumanas gegužės 
mėn. 11 dieną išplauks Eu
ropon. Jis aplankys Brita
niją, Francūziją ir kelis 
kitus kraštus. Britanijoje 
jis priims garbės daktara
tą, kurį jam įteiks Oxfor- 
do universitetas.

Trumanas buvo Europoje 
du kartu praeityje: Pirmo 
pasaulinio karo, metu kaip 
artilerijos kapitonas Fran- 
cūzijos fronte, o po Antro 
pasaulinio karo Potsdamo 
konferencijoje su Attlee ir 
Stalinu.

gelyje mitingų kritikai iš
kraipė padėtį, kritikuodami 
pačios partijos pagrindi
nius leninizmo principus, o 
atsakingieji partijos vadai 
neparodė pakankamo ko
vingumo ir budrumo, kad 
tą kritiką atremti.

“Pravda” taipgi pakarto
jo, kad Komunistų partijos 
vadovybė buvo teisinga ko
voje prieš trockistus, zinov- 
jevieČius ir kitus opozici
nius elementus.

Pekingas.—Kinijos spau
da, kuri per keletą savaičių 
tylėjo apie Stalino kritiką, 
kuri vystoma Tarybų Są
jungoje, pradėjo dabar šiuo 
klausimu rašyti. Kai kurie 
Kinijos komunistų vadai 
sako, kad pačioje Kinijoje 
nuo kolektyvinės vadovybės 
principo niekad nebuvo nu
krypta.

Roma. — Italijos Komu- 
I nistų partijos suvažiavimo 
salė papuošta’ keturiais di
džiuliais paveikslais: Mark
so, Engelso, Lenino ir Sta
lino.

VĖLIAUSI
PRANEŠIMAI

Meksika. — Pasauliniai 
protstai privertė Guatema- 
los fašistinę valdžią išlais
vinti Komunistų partijos 
generalinį sekretorių Mon- 
zoną, jaunimo vadą Barrios 
Klee ir penkius kitus pa
žangiečių vadus. Jie depor
tuoti Meksikon.

New Yorkas. — “Daily 
Workeris” trauks teisman 
atsakingus iždo departmen- 
to vietinius pareigūnus, rei
kalaujant, kad būtų nuim
tas $3,000 užstatas. Laik
raščio advokatai taipgi rei
kalaus iš iždo departmento 
atlyginimo už padarytus 
nuostolius. Departm e n t o 
agentai sulaužė, sako advo
katai, adresavimo įtaisus, 
kai kurias knygas suplėšė, 
išmėtė ir 1.1.

Londonas.—Amerikos de
legatas nusiginklavimo de
rybose Stassenas spaudos 
konferencijoje sakė, kad 
Sovietai pastatė Amerikos 

i delegacijai “aštuonius rim- 
I tus ir protingus klausimus,” 
prašydami pilniau išaiškin
ti Amerikos nusistatymą.

Jis laipiojo po stogus . 
turėdamas 91 m. amž. •
Titusville, Pa. — Robert 

M. Cross, seniausias 'šio 
miestelio gyventojas, minė
jo savo 104-ą gimtadienį. 
Cross yra stogų dengėjas. 
Iki 13 metų atgal, tai yra, 
jau turėdamas 91 metus 
amžiaus, jis dar laipiojo po 
naujai dengiamus arba‘tai
somus miestelio stogus. Jis 
ir dabar dar gan sveikas.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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Tarp planetų
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Mūsų žemė yra viena iš 
i devynių didelių planetų, 
skriejančių aplink Saulę. 
Tačiau Saulės sistema susi
deda ne tik iŠ Saulės ir di
delių planetų su jų palydo-
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NA, KAS GI BUVO LAIMĖTA?
VALDŽIA, pagaliau, sugrąžino Jungtinių Valstijų 

Komunistų partijai ir dienraščiui Daily Workeriui raš
tines ir jose esamus baldus. Visa tai sugrąžino teismo

Canada and Brazil, per year 19.00
Canada and Brazil, 6 months $5.00
Foreign countries, per year $10.00
Foreign -countries, 6 months $5.50 i Vais. Aplink Saulę skrieja 

dar daugelis tūkstančių 
mažesniu kūnu — kornetu 
ir mažųjų planetų 0,rba as
teroidų. Be to, tarpplaneti-

Sakoma, jog Komunistų partija sumokėjo už visa 
tai apie $3,000, o Daily Worker—apie pusantro tūkstan
čio dolerių. Betgi valdžia, atsiminkime, reikalavo apie 
400,000, kurių neva paminėtos įstaigos jai nesumokėjo 
taksais.

Jeigu iš tikrųjų politinės partijos turi mokėti tak
sus už pajamas, nors tokia partija, kaip komunistų, vi
suomet yra deficite, tai valdžia, aišku, galėjo ramiu ke
liu pareikalauti, kad taksai būtų mokami. Tą patį ji 
galėjo padaryti ir su Daily Workeriu, jeigu jis iš tikrųjų 
turi mokėti taksus, kuomet nuolatos yra deficite.

Bet valdžios pareigūnas Donald Moysey to nedarė. 
Jis norėjo pasirodyt? didvyriu; jis norėjo pasitarnauti 
republikonams—Štai, kokie mes esame anti-komunistai: 
ant.syk uždarome tos partijos raštines! Mat, šiemet 
bus rinkimai.

Tuo būdu buvo norėta sulaikyti išėjimą Daily Wor- 
ker.io, dėl ko makartistai taipgi būtų labai džiaugęsi.

Užgrobimas šitų raštinių buvo neteisėtas,
vienam yra žinoma. Padoresnieji komerciniai laikraš
čiai, kuriems rūpi išlaikymas Teisių Dilaus, šį valdžos 
žygį taipgi pasmerkė.

* Tą patį padarė ir daugelis visuomenininkų bei darbo 
unijų veikėjų.

Šis neteisėtas “žygis” nuskambėjo per visą pasaulį 
labai neigiamu Amerikai garsu. •

j dideli smulkių dalelių spie
čiai—nuo nedidelių žvirgž- 

! du iki smulkios smiltelės 
didumo. Kasdien Žemė su
tinka milijardus tokių ma
žyčių dalelių. Įsibraudamos 
su dideliu greičiu į Žemės 
atmosferą, šios dalelės į- 
kaista dėl oro pasipriešini
mo tiek, kad jų medžiaga 

; garuoja ir virseta karštomis, 
, šviečiančiomis dujomis. 
; Todėl šios dulkės palieka 
! akimirkai žibantį pėdsaką 
! danguje. Šiuos reiškinius, 
i kuriuos mokslininkai vadi- 
! na meteorais, mes dažnai 
■ vadiname “krintančiomis 
i žvaigždėmis,” nors 
pavadinimas yra aiškiai

i klaidingas. Didesni tokios 
tarpplanetinės medžiagos

Visų dangaus kūnų judė
jimas sąlyguo jamas visuo
tine trauka. Tarp medžia
gos dalelių veikia traukos 
jėgos, kurios yra tuo dides
nės, kuo didesnės šių dale
lių masės. Traukos jėga ma
žėja augant nuotoliui tarp 
dalelių. Tačiau Saulės sis
temoje pati Saulė turi di
džiausią masę — ji yra be
veik tūkstantį kartų dides
nė, negu visi kiti Saulės sis
temos nariai, juos kartu 
paėmus. Todėl kūnų judėji- 
jimas Saulės sistemoje sąly- 
guojamas beveik išimtinai 
Saulės traukos. Gi planetų 
tarpusavė trauka tik nežy
miai gali pakeisti kitų kūnų 
takus ir tai tik tuomet, jei 
šie kūnai praeina arti pla
netos.

Žemės nuotolis nuo Sau
lės, pavyzdžiui, sv y r u o j a 
nuo 147 iki 152 milijonų ki
lometrų, Marso — nuo 249 
iki 207-milijonų kilometrų. 
Nuotolis tarp Žemės ir 
Marso negali pasidaryti 

pats į mažesnis, negu 55 milijonai 
kilometrų, kai Žemė yra to
liausiai, o Marsas arčiau
siai nuo Saulės. Tačiau 
taip atsitinka ne kasmet, 
bet maždaug per 16 metų. 
Toks Marso priartėjimas 
prie Žemės įvyks ir šių me
tų rugsėjo mėn. i9 d., kai že
mę. skirs nuo Marso plane
tos 55 milijonai kilometrų.

planeta, pavadinta Amūras. 
Amūras yra atrastas 1932 
metais belgų astronomo 
Delporto. Kas aštuoneri 
metai Amūras pralekia ša
lia Žemės keliolikos milijo
nų kilometrų atstume. Šių 
metu kovo mėnesio 23 d. 
Amūras pralėkė arčiausiai 
Žemės — 17.2 milijono kilo
metrų nuotolyje — apie 45 
kartus toliau, negu Mėnu
lis. Dėl savo mažumo Amū
ras bus matomas tik per 
didesnius teleskopus.

Kartais tenka išgirsti 
klausimą, ar gali Žemė su
sidurti su kokiu nors dan
gaus kūnu ir kokios būtų 
to susidūrimo pasekmės? 
Susidūrimas su kokia nors 
didele planeta— pavyzdžiui, 
Marsu — yra -visiškai ne
galimas. Marso ir Žemės 
takai ne tik kad nesusikry
žiuoja, bet Marsas net 
trumpiausiąme nuo tolyje 
nuo Žemės yra nutolęs nuo 
jos beveik 150 kartų toliau, 
negu Mėnulis. Taip pat ne
galimas susidūrimas su jo
kia iš žinomų mažųjų pla
netų, nors jos ir pralekia 
pro mus daug arčiau, Nė 
vienos mažosios planetos 
takas nesusikryžiuoja su 
Žemės taku, nes šie takai 
yra skirtingose plokštumo
se. Todėl Žemės susidūri
mas su kokių nors žinomu 
stambesniu kūnu jokiu bū
du negali įvykti.

Kas liečia mažesnius kū
nus — meteoritus, kuriuos 
dėl jų mažumo galima pa
stebėti tik tada, kai jie įle
kia į Žemės atmosferą, tai 

1 žemė susiduria kasdien su
Marso prisiartinimas prie maždaug astuoniais mili-

Žemės duoda astronomams 
progos arčiau susipažinti su 
šia įdomia planeta, kuri

Makedonija
tarp Pirmo ir Antro pašau-Makedonija kada nors gal

bus viena šalis, kaip yra^linio karo daugelis graikų 
viena makedoniečių tauta, 
bet kol kas yra trys Make
donijos: Jugoslavijos, Bul
garijos ir Graikijos.

Makedoniečiai yra slaviš
ka tauta, giminingi bulga- spaU(jžįaniį Turkijos.
vmVno nnvhnivin Iii Izn I hn A M

persekiojamų makedoniečių 
pasitraukė į broliškas sla
viškas šalis Bulgariją ir Ju
goslaviją, o graikai jų vie
ton kolonizavo graikus, ku
rie savo ruožtu buvo iš-

i gabalai, kurie nespėja vi- 
' siškai išgaruoti ore, susky- 

Tai kiek- ! sproginėja ir dalinai nu
krenta į žemės paviršių.

Tokius “akmenis iš dan- 
| gaus” mokslininkai vadina 
meteoritais.

Meteoritų yra nukritę ir 
Lietuvoje. Antai, vienas iš 
jų 1929 metais vasario mė-

Tuo pačiu kartu Komunistų partija veikė kaip ir , nėšio 9 d. nukrito ties An- 
seniau. Daily Workeris išeidinėjo kasdieną, nežiūrint to, Į droniškiu, kitas — 1933 nie
kad jo raštinė buvo valdžios uždaryta. Visa tai parėjo tais vasario mėn. 2 d. netoli 
nuo pasiaukojimo tų, kurie stovėjo laikraščio leidimo Žemaitkiemio. Jų gabalai 
priešakyje. Žmonės iuos parėmė gausiai ir, aišku, pa-Į dabai-,yra Vilniaus univer- 
rems ir ateityje. ■ siteto Mineralogijos muzie-

Taigi savo neapgalvotu, neteisėtu žygiu Mr. Moy- -lll.le- 
sey nieko naudingo neatsiekė.

Į žemę, bet gymiai už ją tarplanetinės
mažesne.

šiais metais astronomai 
laukia sugrįžtant prie Sau- 

i lės ir kelių kometų. Trys 
i iš jų jau buvo stebėtos per 

i Rečiau tarplanetinėj erd- du savo sugrįžimus prie 
pasirodymas” užkirs kelią ateityje pa-- vėje pasitaiko dideli tokių Saulės. Olberso kometa, 

Juose : kuri sugrįžta prie Saulės 
yra taip pat didelis kiekis maždaug kas 70 metų, jau 
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TIK DABAR SUŽINOME, kad Lenkijos darbiniu- j kiau nuo Saulės, yra labai 
kų vadovo Boleslovo Bieruto laidotuvėse Varšuvoje da- žema — 250 ir daugiau 
lyvavo ir Lietuvos prezidentas Justas Paleckis. laipsnių, šalčio.^ Kai toks

Tarybų Sąjungos delegaciją, kaip praneša Lietuvos. ; užšalusių dujų
žinių agentūra Elta, sudarė šie asmenys: “TSRS Aukš- j spiečius prisiartina prie 

dujos Saulės 
poveikyje išga- 

visas spie- 
matomas iš 

tuomet

našiems pareigūnams nuo atlikimo panašių darbelių. meteoritų debesys.

čiausiosios Tarybos Prezidiumo Narys, TSKP CK Pir- j Saulės, tai 
masis Sekretorius N. S. Chruščiovas (delegaciojs vado-į spindulių 
vas), RTFSR Ministrų Tarybos Pirmininkas M. A. Jas- ; ruoja, ir todėl 
novas, UTSR Ministrų Tarybos Pirmininkas N. T. Kai- čius pasidaro 
čenko, BTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pir- Žemės. Jis atrodo 
mininkas V. I. Kozlovas, Lietuvos TSR Aukščiausiosios | lyg gauruota žvaigždė — 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas J. Paleckis, Tarybų j kometa, kurios branduolį 
Sąjungos Maršalas I. S. Konevas, Maskvos Tarybos Pir- | sudaro kietų dalelių spie- 
mininkas N. I. Bobrovnikovas, rašytoja V. L. Vasilevs- | čius, o “skraistę” 
kaia. Tarybų Sąjungos ambasadorius Lenkijoje P. K. ; degą”-
Ponomarenko.

Francūzija krypsta į neutralizing?
FRANCŪZIJOS socialistinė vyriausybė, vadovauja

ma premjero Guy Mollet, kad ir nedrąsiai, pradėjo kri-

tiką.
Pirmiau užsienio reikalų ministras Pineau, vėliau 

pats premjeras Mollet suranda, kad Amerika per daug 
bando kitas valstybes kritikuoti, kad ji dar vis naudoja 
senąsias metodas užsieninėje politikoje, kad ji neban
do iš naujo, su naujais pasiūlymais prieiti prie Vokie
tijos apvienijimo klausimo, etc., etc.

Kai kurie stebėtojai mano, kad šitokiu būdu Fran- 
cūzija ryžtasi atsipalaiduoti nuo valstybės departmento 
politikos, kad Francūzija norinti tapti neutrale valstybe.

Yra spėjimų, kad Francūzijos valdžia nori padaryti 
savo Šalį lyg ir tarpininku tarpe Rytų ir Vakarų.

Kaip žinia, Mollet yra užkviestas, vizituoti Tarybų 
Sąjungą ir jis tą užkvietimą priėmė. “Vakaruose” reiš
kiama dėl to baimės. Yra sakoma: jeigu Francūzijos 
premjeras į Maskvą nuvyks, tai jį ten Chruščiovas su 
Bulganin u “gali pasigauti” ir padaryti neutraliu.

Iš tikrųjų, jeigu Francūzija užimtų neutralumų po
ziciją, tokią, kokioje stovi, sakysime, Indija, tai būtų 
labiau pasitarnauta .taikos užtikrinimui.

Mr. Dullesūi, aišku, Francūzijos vyriausybės kritika 
nepatinka, bet jis turėtų gerai pernagrinėti savo politi- 

• ką, o gal surastų, kad francūzų kritika yra teisinga.

arba “uo- 
■ degą” — išgaravusios ir iš- 
i sisklaidžiusios dujos. Da- 
i bar yra žinoma 170 kometų, 
I periodiškai sugrįžtančių 
prie Saulės.

Mažosios planetos sutin
kamos daugiausia gana to
li nuo Žemes — tarp Marso 
ir Jupiterio. Jos yra tiek 
mažos, kad net didesnes jų 
galima per teleskopą stebė
ti tik tuomet, kai Žemė yra 
tarp jų ir Saulės — vadina
moje opozicijoje. Tuomet jų 
padėtis yra artimiausia Že
mei. Gi mažesnes galima 
pastebėti tik tada, kai jos 
ypatingai arti pralekia pro 
Žemę.

Mažosios planetos yra vi
sai nedidelės palyginti su 
žeme arba net Mėnuliu, šių 
dangaus kūnų dauguma yra 
maždaug kalno didumo.

Kaip juda visi šie dan
gaus kūnai, kokie jų keliai 
erdvėje, kada ir kurioje 
dangaus vietoje jie pasiro
do?

metais. Dabar ji kiek tols
ta nuo Žemės, bet nuo ba
landžio mėnesio pradės ar
tėti prie jos. Tuomet savo 
blizgesiu ji galės prilygti 
silpniausioms, plika akimi 
matomoms žvaigždėms. Jos 
mažiausias atstumas nuo 
Žemės sudarys 277 milijo
nus kilometrų. Kromelino 
kometa laukiama spalio 
pradžioje. Ji buvo stebėta 
jau kelis kartus—1818, 1873 
ir 1928 metais. Paskutinio 
sugrįžimo metu ją galima 
buvo matyti plika akimi. 
Trečioji iš didesnių kometų 
—Kresako kometa. Tačiau 
ji praeis taip toli nuo Že
mės, kad ją bus galima ste
bėti tik su didžiausių te
leskopų pagalba. Kitos ko
metos yra trumpaperiodi- 
nės. Jos buvo stebėtos tik 
vieno sugrįžimo prie Saulės 
metu. Viena jų — Ašbru- 
ko - Džonsono kometa jau 
yrą pastebėta arti n a n t i s 
prie Saulės, kurią jį ap
lenks balandžio mėnesį, bū
dama dideliu atstumu nuo

Kai kurios mažosios pla
netos juda aplink Saulę ga
na ištįsusiais takais ir gali 
pralėkti šalia žemės gana 
arti. Arčiausia už kokia ki
tą planetą šalia Žemės pra
lėkė 1937 m. mažoji planeta 
pavadinta Hermesas. Atra
dimo metu ji buvo 58,0 tūks
tančių kilometrų atstume 
nuo žemės — pusantro kar
to toliau, negu Mėnulis.

Šių metų kovo mėnesį ša
lia Žemės pralėkė mažoji

jardais tokių dalelių. Bet 
jų bendra masė sudaro tik 
apie penkias tonas. Taigi 
žemė kasdien pagriebia iš 

; erdvės apie 
vieną sunkvežimį, meteoriti- 
nio smėlio. Tačiau žemės 
atmosfera gerai apsaugo 
mus nuo šių dalelių, kurios 
su mažomis išimtimis sude
ga visiškai Žemės atmosfe
roje, arba jų greitis suma
žėja tiek, kad, nukritę i Že
mės paviršių, jos negali pa
daryti daug žalos:

Yra žinoma apie 1,400 
moteoritinių kritimų, ta
čiau nėra žinoma nė vieno 
atsitikimo, kad nukentėtų 
žmones arba pastatai.

Dar mažiau pavojaus gre-- 
šia Žemei iš kometii pusės. 
Kometų branduolį sudaro 
meteoritinių dulkių spie
čius, o jos “skraistę” — la
bai retas dujų debesis, ku
rio temperatūra yra žema, 
o tankumas nepalyginti ma
žesnis už oro tankumą. To
dėl susidūrimas su kometos 
uodega, kuri kartais tęsiasi 
milijonus kilometrų, praei
tų nepastebėtas.

Pažymėtina, kad Žemė 
buvo praėjusi per kometos 
“skraistes” 1861 ir 1910 m., 
tačiau jokių pasikeitimų Že
mės atmosferoje nebuvo pa
stebėta.

. Taip pat nieko ypatingo 
neįvyktų, jei Žemė susidur
tų ir su pačiu kometos bran
duoliu. Sudarančios tą 
branduolį meteoretinės da
lelės sukeltų tik nepapraš

ytai gausų ‘ ‘k r i n t a n č i ų 
žvaigždžių” lietų, panašų į 
tą, kuris įvyko 1799 ir 1833 
metaįs.

Todėl atsakymas į klausi
mą dėl galimo Žemės susi
dūrimo su kitokiais dan
gaus kūnais yra aiškus, že
mei negresia joks pavojus 
iš kitų dangaus kūnų.

B. Voronkovas
Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo ųpiversiteto 

docentai

rams įr serbams. Jų kalba 
artimesnė bulgarų kalbai 
negu serbų, o iš visų Pie
tų (Balkanų) slavų kalbų 
yra artimiausia rusų kal
bai. Makedonietis gali la
bai lengvai skaityti rusišką 
laikraštį ir beveik kiekvie
ną žodį suprasti.

Kadaise Makedonija buvo 
senovės Graikijos provinci
ja, panašiai, kaip Traci j a, 
Epiras, Sparta. Ta provin
cija buvo graikų apgyventa, 
bet per vėlyvesnius tautų 
kilnojimusius slavai užėmė 
tą vietą. 14-ame šimtme
tyje Makedonija, kaip be
veik visi Balkanai, papuolė 
po turkų jungu ir po juom 
išbuvo iki 19-o šimtmečio; 
Kuomet Turkijos - Rusijos 
karas pasibaigė 1878-ais m., 
didžiausia Makedonijos da
lis teko Bulgarijai ir Bul
garija priėjo prie Egėjos 
jūros. Bet tais pačiais me
tais Vakarų Europos jėgų 
pastangomis Make d o n i j a 
tapo sugrąžinta Turkijai.

Per pirmą Balkanų karą 
(1912-13) Serbija iš vienos 
pusės ir Graikija iš kitos 
atėmė nuo Bulgarijos di
džiausias Makedonijos da
lis. Pirmo pasaulinio karo 
metu Makedonijos plotai 
dažnai keitė rankas, bet 
paskui taip nusistovėjo, kad 
prie Jugoslavijos liko di
džiausia Makedonijos gy
ventojų dalis, prie Graiki
jos antroji, o prie Bulga
rijos tik ruožas.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, kuomet Bulgarija ra
dosi nacių pusėje, ji atėmė 
nuo Graikijos ir Jugoslavi
jos Makedonijos teritorijas

1945-ais metais Jugoslavi
jos ministras Kardelij tarė
si su Bulgarijos vadais apie 
Bulgarijos įsiliejimą į vieną 
didžią Pietuslaviją, į kurią, 
apart Serbijos, Chorvatijos, 
Slovėnijos, Černogorijos ir 
Bosnijos, įeitų ir Bulgarija 
bei visa Makedonija (išsky
rus graikams priklausanti). 
Bet paskui atėjo skilimas 
tarp Tito ir Kominformo ir 
iš to, plano nieko neišėjo, 
nors Tito ir Dimitrovas 
1947 metais buvo pasirašę, 
tam tikrą paktą, lai ris pa
dėjo pamatus susiliejimui.

. Nėra abejonės, kad su 
laiku Makedonijos klausi
mas turės būti išrištas, nes 
nėra pagrindo ’ palikti ant 
visados tą šalį suskaldytą 
tarp trijų kaimyninių šalių. 
Kada nors, kuomet ir Grai
kija bus socialistinė, trys 
socialistiniai kraštai, Jugo
slavija, Bulgarija ir Graiki
ja, taikingai sutvarkys, 
atęiklausiant pačių make
doniečių valios, tą proble
ma.v

“NESUPRANTU”
1517 metais ispanų kon- 

kistadoro Kordovos ekspe
dicija pasiekė nežinomą pu
siasalį, kurį palaikė sala. Į 
keliautojų klausimą, kas čia 
per žemė, gyventojai atsa
kė: . “Tektakan.”

Nuo šio žodžio ir kilo Ju- 
kata.no pusiasalio (Meksi
koje) pavadinimas. Tik vė
liau paaiškėjo, kad žodis 
“tektakan” visai nebuvo 
pusiasalio pavadinimas, o 
reiškė: “Nesuprantu.”

Kordovos ekspedicija tenir prijungė prie savęs, bet i 
karui pasibaigus senieji ru- rado, kaip rašė vienas jos

dalyvių, kareivis B emalis 
Diasas, “tirštai apgyventą 

’ i šalį. ir žmones, gyvenusius 
' mūriniuose namuose, apsi- 

Jugoslavijoje randasi au- rengusius medvilniniais rū- 
tonominė Makedonijos res- bais, turėjusius aukso ir 
publika, turinti lygias tei
ses su Serbija, Chorvatija, 
Slovėniją ir kitomis sudėti-! 
nėmis Federatyvinės Jugo
slavijos Liaudies respubli
kos dalimis. Toje autono
minėje Makedonijos respu
blikoje gyvena apie 1,150,- 
000 žmonių, kurių dauguma 
makedon iečiai. Valstybinė 
kalba ten makedoniečių, 
mokyklos vedamos makedo
niečių kalboje. Sostinė yra 
Skoplje.

Bulgarijoje randasi sritis,; 
kuri žinoma kaip Gorna į. . , . 
Džumaja oblast, turinti 1 l^1 f 1P
ketvirtadalį milijono gyven- b^m<L 
tojų. Tai bulgariškoji Ma-.l Pakeltu tonu išreikštas 
kedonija. Didesnių miestų ■ prašymas padarė jaunajai 
toj srity beveik nėra. Tau- didelį įspūdį. Ji buvo ti- 
tinės autonomijos makedo- kra, kad po to seks prašy- 
niečiai Bulgarijos Liaudies mas prisiekti amžiną meilę 
respublikoje turi mažiau, vyrui arba ką nors pana- 
negu Jugoslav ijoje, nes į šaus. Žmona sutiko, tačiau 
Bulgarijoje įsigyvenusi tra-1 tučtuojau buvo labai nuste- 
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bežiai tapo atsteigti.
Dabar Makedonijos padė

tis yra tokia:

kultivavusius kukurūzus.”
Tai buvo pirmoji europie

čių pažintis su nauja indė
nų gentim, pasiekusia aukš
tą kultūrinio išsivystymo

PASTERO PRAŠYMAS
Po savo sutuoktuvių žino

mas prancūzų mokslininkas 
Lui Pasteras karieta grįžo 
namo su jauna žmona. Pa- 

i keliui jis kreipėsi į ją:
—Brangioji, prižadėk, kad

symą!

respublikoje turi

dicinė nuomonė, kad make- 
don iečiai yra kaip ir dalis 
bulgarų tautos, tik va r to- 
jantieji skirtingą dialektą. 
Vienok, ir Bulgarijoje 
spausdinami makedoniški 
laikraščiai, leidžiamos kny
gos.

Prie Graikijos priklauso 
didelė Makedonijos sritis su 
vyriausiu miestu Salonika, 
uostu Egėjos jūros pakraš
tyje. Graikiškoji Makedoni
ja žymiai sugraikinta. Mat,

bintą.
—Suprask mane, mieloji, 

— pasakė Pasteras, — pas 
mane laboratorijoje auga 
labai reti pelėsiai. Labai 
įdomi kultūra. Leisk man 
dabar pabūti prie šio auga
lo keletą minučių.

Pirmasis šeimyninis kon* 
f liktas neįvyko Jaunoji 
žmona, meiliai nusišypsoju
si, sutiko, nors reikia man- 
nyti, kad tai vargu ar buvo 
jai malonu.

. . ■ ..... ...u. . , . ' J .
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. LAISVES REIKALAI
Atydus visuomenes sekimas savo dienraščio reikalų 

duoda daug skaisčių vilčių ateičiai. Be jokios specialios 
agitacijos pastaruoju laiku su finansine parama dien
raščiui pasirūpino sekami:

Prieteliais pastojo:
Charles Brown, Brooklyn, N. Y.......... .. $42.00
Rochesterio (N. Y.) Moterų Klubas......... 25.00
J. A. Bekampis, Avalon, N. J. .. . ................ 8.00
N. Grybienė, Norwood, Mass....................... 5.00

Paprastų aukų įteike:
J. Gegužis, Chicago, Ill................................ $12.00
Seirijų Dzūkelis ........................................  10.00
LDS 37 kuopa, Wilmerding, Pa.................. 10.00
Juozas Jankauskas, Oakland, Calif.............. 10.00
P. Stankevičius, Huntington, N. Y......... 8.00
Frank Paser, St. Clair, Pa.....................  7.00
A. Zline, Detroit, Mich............................... 7.00
J. Užubalis, Chicago, Ill............ . ..............  7.00
Montello moterys ........................................  5.60
LLD 198 kp., Oakland City, Calif.............. 5.00
Draugė, negalėjusi būti bankete So. Bostone 5.00 
Bostono moterys............................... 5.00
B. Valančiauskienė, Worcester, Mass.......... 5.00
A. Skirmontas, Brockton, Mass..................... 5.00
J. Shukaitis, Woodhaven, N. Y................. 5.00
B. & A. Walins, Stratford, Conn. ..., ... 5.00
St. Petravich, Pasadena, Calif...................... 5.00
Joseph Jackim, Shelter Island, N. Y......... 3.00
John J. Gerdis, Berlin, Conn..........................2.50
A. Jakstonis, Trenton, N. J........................ 2.00
A. Lipcius, Eddystone, Pa..............................2.00
M. Rimkus, Chester, Pa............................. 2.00
J. Budonis, Chicago, Ill...................................2.00
Adam Bush, Brooklyn, N. Y..........................2.00
K. Balchunas, Richmond Hill, N. Y...........2.00
J. Bružas, Portland, Me........................... 2.00
J. Pakutka, Chesire, Conn........................... 2.00
J. Gailen, Hartford, Conn.....................  2.00
John Kilbauskas, Brooklyn, N. Y..............2.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass...................... 2.00
V. Zabul, Detroit, Mich............................... 2.00
Mrs. C. Matakas, Jackson Hts., N. Y. 2.00 
M. Laukus, Brooklyn, N. Y........................... 2.00
J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y.....................2.00
J. P. Koch, Miami Beach, Fla.................... 2.00
A. Globičius, Newark, N. J.............................2.00
Senas Parapijonas, Brooklyn, N. Y............ 2.00
Anna Buivid, Dorchester, Mass.................... 2.00
Laisvės Patriotė, Haverhill, Mass.......... '.. 2.00
J. Kunca, New Haven, Conn. .................... 2.00
Geo. Paliukonis, Shaft, Pa........................ 2.00
Sam Yorks, Saginaw, Mich.............. ,......... 2.00
S. Lesčius, Philadelphia, Pa........................... 2.00
J. Kaminskas, Johnson City, N. Y...........2.00

John Vaira, Cleveland. Ohio ............... • 2.00
F. Budronis, Maspeth, N. Y.......................... 2.00
Carl Ulaski, Auburn, III.................................. 2.00
P. Birželis, Montreal, Canada...................... 2.00
K. Ąžuolaitis, Montreal, Canada........... 2.00

M.

VINCAS PAUKŠTYS
Buvęs Laisvės redaktorius, bendradarbis, or-

ganizacijų darbuotojas, tapo mirties nuo mūsų
atskirtas 1956 metų balandžio 2 dieną. Liūdi-
me netekę visuomenei brangaus žmogaus, išti-
kimo draugo. Tebūna amžinas jo atminimas!

Reiškiame užuojautą velionio žmonai Anas-
tazijai, jo šeimai ir kitiems artimiesiems.

A. Balčiūnas F. ir O. Reinhardt
Ch. Balčiūnas S. Sasna
A. Bimba J. Siurba
P. ir U. Bieliauskas D. M. šolomskas
P.. Buknys P. šolomskas
P. Grabauskas J. ir M. Sprainis
M. Grigas J. Weiss
Jonas, Jr. S. Večkys
J. ir M. Kalvaitis A. Velička'
W. Keršulis D. Veličkiepė
F. ir M. Krunglis Anne Yakstis
Lilija F. Yakstis
R. M i žara V. ir A. Juškevičiui

Šis tas iš Pennsvlvanijos kietųjų 
aiigliakasyklų srities gyvenimo

Po $1: M. Martus, Verdun, Canada; A. Matulevi
čius, Brooklyn, N. Y.; F. Vaivila, Hamilton, Canada; A. 

IMaigis, New Toronto, Canada; Wm. Vance, Brooklyn, 
"n.'Y.; C. Bready, Forėst Hills, N. Y.

M. Kazlauskas, So. Boston, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą.

Sukelti metinę duoklę Rochesterio Moterų Klubo 
įstojimui į Laisvės Prietelių Klubą susidėjo šios roches- 
terietės:

* Moterų Klubas $9; V. Bullienė $2; J. G. Labeikai 
$1.50. Po $1: K. Žemaitienė, A. Usevičienė, L. Bekis, E. 
čereškienė, S. Vaivadienė, V. Greibienė, A. Baltakienė, 
O. Gricienė, D. Valtienė, E. Duobienė, A. Duobienė, H. 
Stančikienė. B. Shopienė 50 centų.

\ Širdingai dėkojame už taip gražią dienraščiui pa
ramą. Šios yra paskutinės paprasto laiko aukos dien
raščiui. Nes tik už savaitės laiko prasidės vajus sukė
limui $15,000 vasarinio fondo. Šios dovanos nesiskaito 
i penkiolikos tūkstančių fondą.

Dabar prašome visų stoti į darbą sukėlimui vasa
rinio fondo. Visose kolonijose, visi vienu laiku, nuo 
pirmo gaidžio užgiedojimo balandžio 15-tos rytą, pra
dėkime darbą fondo sukėlimui.

Su dideliu entuziazmų visos šalies plotme buvo pa- 
\sisakyta, kad Laisvė turi eiti dienraščiu. Taip, ji eis 

dienraščiu, bet tik tada, kada bus užtikrinimas, kada 
jau bus sukeltas $15,000 fondas. Tad i darbą, prieteliai! 

'tĮ darbą tuojau! Laisves Administracija

Newark, N. J.
Operetė “Grigutis”

Sekmadienį, balandžio 22, 
Newark, N. J., apskrities 
komitetas bendrai su Ne- 
warko, Harrisono ir Li
vings tono LDS kuopomis 
planuoja surengti perstaty
mą operetės “Grigutis”.

Operetė “Grigutis” buvo 
perstatyta Brooklyne ir 
Newarke kokie 25 metai

atgal. Tai graži operetė 
ir turėjo pasisekimo visur, 
kur tik ji buvo vaidinama. 
Ir čia, kaip senimui, taip ir 
jaunimui, bus gražus meno 
vakaras ar popietis; bus 
galima smagiai laiką pra
leisti. Operetę vaidins Ai
do Choras iš Brooklyno. Iš 
arčiau ir toliau, visi atvy
kite pamatyti operetę. Sve
tainės antrašas: 57 Beacon 
st.

Kor.
----------i1-..' » jj. .■ ? t1 ■ 1 --r---------------------------------------
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WILKES-BARRE, PA.
(Pabaiga)

Taigi tokiu seimu moterys 
bei vaiku motinos, kad išlai
kius šeimas krūvoje, pama- 
čiusios tokius apgarsinimus, 
kur darbus gaus, — skuba re
gistruotis. Taip pat mokyklas 
baigusios mergaites ir vaiki
nai irgi registruojasi dar
bams. žodžiu1 sakant, užsi
registruoja dukart tiek, negu 
tai dirbtuvei reikalinga. O 
pradegusieji dirbti ir išdirbę 
dvi savaites, gavę mokestį pa
sižiūri, kad jie negavo nė mi
nimum 75 c., valandai. Na, ir 
sužinoję apie tokį mokestį, 
—nenori dirbti. (O pagal 
Kongreso nutarimą bus jau $1 
minimum už valandą; tai ką 
dabar tie nauji fabrikantai 
d avys,—nėra žinios.)

žinoma, bosai jiems aiški
na, kad .jie darbo nemoka ir 
daugiau jiems mokėti negali, 

j pataria kelias savaites padir- 
| būti, o tuomet gal galės algą 
j kiek pakelti. Taigi dauguma 
'taip ir pasilieka dar ant ke
liu savaičių. Bet kai ir po ke
lių savaičių pakėlimo negauna 
nė ligi viršminėto minimumo, 
tuomet supykę apleidžia tokią 
dirbtuvę. Bosai gi, turėdami 
daugiau ant listo, Šaukia nau
jus. Ir taip jie mainikau- 
ja, kol vis dar jų gauna.

Jauni vaikinai, kurie neno
ri arba neišgali eiti į aukštes
nį mokslą, pasiduoda militari- 
nei tarnybai, nes nenori dirbti 
už tokį mažą užmokestį, už 
kurį pragyventi jokiu būdu 
negalima. O užbaigę milita- 
r.inę tarnybą jie mano, kad 
gal pavyks atsiekti ką nors 
geresnio jų gyvenimo eigoje. 
Gi mergaitės, kurios pas tėvus 
gyvena, kurių tėvai nuo se
niau. nuosavus gyvenimui na
melius dar turi, tai nuo jų 
nieko nė nereikalauja; tad 
jos mano, kad jos gali dirbti 
ir už tiek, kiek gauna, ne
paisant, kad tos mergaitės, 
padirbėjusios kelias savaites, 
darbą atlieka gana gerai. Mi
nėtos mergaitės dar ir va ko
kius' išrokavimus turi. Jos sa
ko: ’Nuo manęs mama beveik 
nieko neima, o aš už savo už
darbį suknelę ir batelius ga
liu nusipirkti, bosai gi tokie 
geri, linksmi, kasdien užmeta 
romantišką šypsą Ir net į pe
tį patekšlena, o kaj, kada 
ir aiskrymo užfundina; tai 
kam aš su jais tuflu bartis 
ir kovoti už algos pakėlimą? 
O juk aš čia ilgai nė nedirb
siu. Aš turiu vaikiną* in Jer
sey State, kuris mane myli, —* 
jis atvažiuoja pas mane “eve
ry week-end,” jis turi ten ge
rą darbą ir karą, ir aš ma
nam neužilgio ištekėti; o tuo 
mano rūpestis užsibaigia ir 
gyvenimo reikalas užtikrintas.

Tai taip dauguma čionaiti- 
nių mergaičių apie savo ateitį 
galvoja.

Bet kitaip galvoja moterys,

kurios turi paliegusius bedar
bius vyrus ir dar po kelis 
mažus vaikučius, o tik nuo jų 
priklauso šeimų užlaikymas. 
Taigi šios moterys tokiu už
darbiu, kaip viršminėtos mer
ginos, nepasitenkina, jos sun
kiau dirba, jos stengiasi dau
giau darbo padaryti ir reika
lauja didesnio mokesčio. Bo
sai, matydami, kad tos mote
rys deda savo visas jėgas, ir 
kad jos padaro daug ir gerai, 
tai jas padeda ant kavalki- 
nio darbo, o už kavalkus'kai
nos kuo mažiausios.

Tokiu1 būdu, jos priverstos 
įtempti savo, jėgas, kiek tik 
gali, kad tik uždirbtų kiek 
daugiau. Aš čia žinau tokių 
moterų, ypatingai siuvimo in
dustrijoje, kurios labai smar
kiai ir gerai siuva mašinomis, 
ir jei jos dirbtų Newarke, N. 
J., ar New Yorko mieste, tai 
esu tikras, kad jos ten uždirb
tų daugiau kaip dusyk tiek, 
kiek čia uždirba.

Visos tos dirbtuvėlės, ypa
tingai siuvimo, iš didmiesčių 
pabėgusios, nuo unijų, kontro
les. Bet I. L. G. W. Unija 
ir čia jas susirado ir neva su
organizavo. Suorganizavo su 
fabrikantėlių sutikimu, kad 
čia jie nebus taip kietai var
žomi bei kontroliuojami. Uni
jos biznio agentai, su bosų 
sutikimu, nustato darbo sąly
gas be darbininkių bei darbi
ninkų žinios; dirbtuvėlių ko
mitetus bei shop chairmen 
paskiria irgi be darbininkų 
žinios; ir jie tai daro tik dėl 
to, kad atrodytų, jog tai uni
jos dirbtuvės, bet unijinės 
kontrolės bei sąlygų nė su ži
buriu čia nerasi.

Tai tokios ir panašios šiuo 
tarpu darbo žmonių gyveni
mo sąlygos kietųjų angliaka
sy k lų srityse.

Pennsylvanijos valstija geo
grafiniai yra didelė ir turtin
ga Amerikos dalis. Jos kal
nai, miškai, ežerai ir upės 
ją daro gamtiškai žavėjau- 
čia. Taip pat ši valstija ir 
gražiomis tarmėmis yrą tur
tinga, nes net ir šalies prezi
dentas .Eisenhoweris čia savo 
puikioj farmoj gyvena. Taip 
pat ir Šios valstijos guberna
torius, demokratas G. Lead
er, gyvena nuosavoj labai 
gražioj farmoj.

Tiesa, kietųjų angliakasyk- 
lų srities paviršius labai yra 
sudarkytas. Mat, kai mainų 
kompanijoms anglis iš po že
mės išimti iškaštingesnė pasi
darė, tai jie surado dar pa
viršutinį anglies sluoksnį, apie 
dviejų trijų \ pėdų storumo vi
sai negiliai, kurį iš viršaus su 
buldozeriais bei sunkvežimiais 
lengvai, galima išimti, tai jie 
ją ir ima, palikdami " nuo 20 
iki 40 pėdų gilumo ravus ne- 
užkasę-nesulyginę. Tąigi čia 
buvęs gražus, gamtiškai žavė- 
jantis žemės paviršius dabar 
atrodo biaurus, klaikus vaiz-

Lawrence, Mass.
Lawrenco High School įsa

kė studentams bėgti iš moky
klos kaip galint greit, nes 
esąs pavojus. Gautas, girdi, 
pranešimas per telefoną, kad 
eksploduos bomba apie' 1.0 
vai. ryto. Studentai mokyklą 
apleido. Policija ir ugniage
siai ieškojo bombos, bet ne
rado, 

i __:__
Yra stebuklingų žmonių, 

senatvės pensijonierių. Vieną 
tokį žmogelį paraginau atsi
naujinti Laisvę. Atsako, kad 
sulaukęs 65 metus amžiaus, 
gauna pensiją, tai jam Lais
vę turi siųsti nemokamai. 
Klausiu: kodėl jums Laisvę 
turi siųsti nemokamai? Atsa
ko: esu senas.'Klausiu : Ar 
tu mislini, kad Dėdė Samas 
užmokės laikraščio prenume
ratą? Atsako, kad jis taip n.e- 
mišlija.

Tas žmogus ir visi kiti tu
rėtų žinoti, kad Laisvę siun
tinėti nemokamai leidėjai ne
gali, nes: jie neturi ištekliaus 
tai daryti.

S. Penkauskas

New Jersey Naujienos
Pavasaris—parengimų pradžia

Parengimų mylėtojai pra
šomi įsitėmyti du svarbius pa
rengimus. žiema baigėsi ir 
pa vasaris jau čia. Svetainėse 
parengimai pasibaigia ir jau 
visi eisime į pajūrius ir ūkius.

LDS 12-tasis seimas įvyks 
lie\pos mėnesį. Seimas įvyks 
rytinėse valstijose, Worcester, 
Mass., ir šios apylinkės kuo
pos rūpinasi pasiųsti ten skait
lingą delegaciją. Tačiau kuo
pų iždai finansiniai nėra tvir
ti ir apskritis, kuopos kreipia
si j progresyvią visuomenę, 
LDS narius, dalyvauti vaka
rienėje balandžio 14 d., klubo 
patalpose, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J. Pradžia 7-tą 
vai. vakare.

Šio parengimo sėkmingu
mas priklausys nuo jūsų visų, 
gerbiamieji, paramos, ir su
teiks kuopoms ištekliaus pa
siųsti delegatus į 12-tąj į sei
mą liepos mėnesį.

Gi visiems šios apylinkės ir 
Pennsylvanijos valstijos ope
rečių mylėtojam žinotina, kad 
balandžio 22-rą, 3:30 vai.

dieną, Ukrainų svetainėje, 57 
Beacon St., Newark, N. J., 
įvyks perstatymas operetės 
“Grigutis”. Operetė “Grigu- 
tis” buvo lošiama kokie 25-ki 
metai atgal. Operetė visiems 
patiko ir ji patiks visiems da
bar. Graži operetė ir gražus 
vaidnimas. Ją sulos Aido Cho
ras iš Brooklyno, prigelbstint 
Sietyno Choro .nariams iš 
Newark’o.

Well, tai bus visų mėgia
mas meno vakaras. Ir po šios 
taip svarbios ir dailios opere
tės nežinia, kada pasitaikys 
mūsų senajai kaitai matyti ir 
gėrėtis tokiu svarbiu perstaty
mu. Philadelphijos, Eastono 
ir apylinkės Pennsylvanijos 
kolonijos kviečiami organi
zuotai atvykti. New Jersey 
valstijos dailės mylėtojai ne
pasilikite namie.—patys daly
vaukite, raginkite ir savo pa
žystamus ir kaimynus daly
vauti. Įžanga nemokama.

Rašyti apie “Grigutį” reikė
tų daug. Jis turi gražių žavė- 
janČių dainų. Yra ir juoko, ir 
stebinčiam ją nėra nuobodu
mo. Nepraleiskite progos. Da
lyvaukite skaitlingai.

Pilietis

Baltimore, Md.
Ilgai delsusi, bet vis vien 

d-gė Elena Balsienė turėjo pa
siduoti operacijai, kuri buvo 
atlikta kovo 28 d. — Mary
land General ligoninėj, prie 
Linden ir Madison gatvių.

Operacija buvo sunki,—tul
žis, kuri buvo pažeista nepa
gydomai, turėjo būti galutinai 
prašalinta. Po kelių skausmin
gų dienų ligonė jaučiasi ge
riau. Lankymo valandos kas
dieną tarpe 10 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Ji randasi pu
siau privatiniame kambaryje.

Geriausias atjautimas pa
liestam ligos, tai atlankymas. 
Todėl tikiu, kad draugai bei 1 
draugės atliks šią svarbią 
prievolę ir mūsų d-gei E. Bal
sienei.

Nuo savęs linkiu jai greito 
ir visuotino pasveikimo.

Vinco Duktė

Pittsburgh, Pa.
Kovo 25 d. buvo banketas, 

suruoštas pagerbti advoka
tams, gynusiems tuos, kurie 
persekiojami pagal Walter- 
McCarran ir Smitho įstaty
mus. Banketas įvyko Jugosla
vų Darbininkų salėje, East 
Pittsburgh e.

šitie advokatai atlieka gar
bingą darbą, gindami nekal
tai persekiojamus darbinin
kus, kurių tarpe buvo keli ir 
lietuviai.

Lietuviams taipgi tenka at
siminti, kad reikia neužmirš
ti Western Pennsylvania Com
mittee for Protection of Fo
reign Born, šį komitetą rei
kia remti visokiais būdais, mo
raliai ir materialiai.

Viršminėtas pagerbimo ban
ketas . buvo gražus ir naudin
gas. Susirinko į jį daug viso
kių tautybių žmonių; dalyva
vo daug jaunimo. Keturi žy
mūs kalbėtojai pasakė geras 
kalbas. Visi kalbėtojai buvo 
sutikti karštais aplodismen
tais.

Bankete buvo ir lietuvių 
būrelis, bet jų galėjo būti 
daugiau.

Ten. Buvęs
_

das. žinoma, už tai kalčiau
si miestų1 ir miestelių valdi
ninkai, kad kompanijoms lei
džia tai daryti, bet kalti ir 
patys piliečiai, kad jie tyli, 
nieko valdininkams nesakyda
mi,—o juk jie, piliečiai, juos 
išrenka.

, Yra žinių, kad dabartinis 
gubernatorius G. Leader, kaip 
demokratas, būk svarsto virš- 
minėtą klausimą, kad reikėtų 
tuos ravus sulyginti, kurie 
gresia piliečių vaikų saugu
mui. Kieno kaštais bus tai 
daroma, jei iš viso bus tai da
roma, nėra žinios.

Svarbiausia ko reikia, tai 
kad piliečiai kreiptų daugiau 
atidos į tai, ką jie renka į 
valdiškas vietas.

Pilietis V.

Specialis Pranešimas

WORCESTER, MASS.

Gerbiami WoiCvSteiiio ir apylinkes lietuviai!
Balandžio 15 <1., 5 vai. vakare, 29 Endicott 

St., įvyksta banketas, kurį rengia LLD 11 kuo
pa dienraščio Laisvės naudai.

čia mūsų draugės pagamins ką nors nepa
prastai gardaus dėl šio banketo. O Jonas Skliu
tas, kaip Laisvės specialaus fondo vajininkas, 
papasakos mums, kode! šiemet reikia sukelti 
Laisvei $15,000. 1 •

Nluoširdžiai prašom atsilankyti į šį pirmą 
pavasarinį parengimą.

Rengėjai
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SOUTH BOSTON, MASS

Visuomenes Palinksminimas ir Pavaišinimas

Margučių Vakarienė
Rengia L. L.D. 2-ros Kuopos Moterys

Sekmad,. Balandžio 8 April
Prasidės 4-tą valandą dieną

Vieta 318 Broadway, So. Bostone
' . A v. • , i •Gaspadinės pagamins margučių ir kitokių 

skanumynų. Bus surpryzų.

Kviečiamc visus iš visos plačios apylinkės į 
šį gražų pasilinksminimą.

Šiąja proga pasitarsime ir apie Laisvės va
sarinį vajų, kuris jau greit prasidės.

Rengėjos
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Dėl Siuntimo Laisvės į Lietuvą

Keletas asmenų užsakė Laisvę siuntinėti į 
Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas iš Lietuvos 
nuo saviškių už užsakymą Laisvės ir rašo, kad 
gauna Laisvę.

Laisvės prenumerta į Lietuvą $15.00 metam. 
Užsakydami siuntinėti Laisvę į Lietuvą atsar
giai paduokite antrašą to, kuriam užsakote. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pi-

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.



Paterson, N. J.
Mirė Antanas Beniulis, 
A. Paukštienės žentas New nlos Teatruose NEW YORK

Antanas Beniulis, gyve
nęs 38 Birchwood Drive, F. 
Patersone, staiga mirė ba
landžio 4-ą. Pašarvotas P. 
J. Gonte koplyčioje, 274 
Market St.. E. Paterson.

11 val., Geder Lawn kapi
nėse. Penktadienio vakarą 
šermeninė atdara nuo 1 lig 
10.

Apie jo mirti pamatė vie
tos spaudoje ir pranešė 
Emily Klimaitė. Ji bandė 
susisiekti su šeima, bet iš 
namų niekas nebeatsiliepė. 
Vėliau papildomų žinių su
teikė Beniulienės giminaitė 
Helena Feiferiene.

Ši tragedija nustelbė vi
sus Paukščiu artimuosius ir 
pažįstamus. Tragedija ne
galėjo būti nė įsivaizduota. 
Beniulis tebebuvo dar jau
nas žmogus (snaud? «ako, 
kad 51 metų).

Tragedija juo sunkesnė 
tuo, kad net jo mylima 
žmona Eugenija (Bieliaus
kaitė) negalėjo būti greta 
jo paskutinėmis jo valan
domis. Ji buvo išvykusi 
Floridon į savo patėvio 
Vinco Paukščio laidotuves, 
paguosti savo motiną. Sū
nus Antanas randasi tarny
boje laivyne. Šiuos žodžius 
rašant dar nebuvo žinios, 
ar jį sugrąžins į tėvo laido
tuves — gal tik per Raudo
nąjį Kryžių jį pasieks.

Jaunutė dukrytė Evelyn, 
apie 13 metų, sugrįžusi iš 
mokyklos rado savo tėvą 
mirusi, v

Beniulis buvo malonus, 
draugiškas žmogus visiems, 
kurie jį pažinome. Gaila jo.

Nuoširdi užuojauta jo 
šeimai, giminėms ir visiems 
artimiesiems.

Paskaita - koncertas 
jau šj sekmadienį MIRUS

YČUI PAUKŠČIUI
seimai rziliri užuojautą reiškia

rūkstančiai Macy krautuves ft-
darbininku rengias streikui

HELP WANTED MALE

Vienas bus didelis
fil-

“Cameo“ teatras (8th Avė. 
prie* 44 St.) šį šeštadienį pra
dės rodyti du įdomius filmus' 
iš Indijos.
s p a 1 v uotas dokumentinis 
hihs apie Chruščiovo ir Bulga
nin o apsilankymą Indijoje. 
Filmą gamino kartu tarybiniai 
ir indai filmininkal.

Tų tarybinių' vadų sutiki
mas Lidijoje buvo, kai]) tai 
pripažino viso pasaulio spau
da, vienas iš iškilmingiausių 
ir labiausiai masinis visoje is
torijoje. Dabar mes filme 
galėsime matyti tą įvykį.

Kitas filmas bus Indijoje 
pagaminta drama “The Vaga
bond’’ (“Valkata“). Indijoje 
kasmet pagamina apie 300 fil
mų, beveik tiek, kiek Holly* 
woode. Bet šioje šalyje mes 
turime labai mažai progos pa
matyti indišką filmą, 
dabai' ta gera proga.

MHJLING HAND—Įsi CLASS

Turi mokėti pats nusistatyti. Taip
gi 1st; Class Tool Maker ant Jigs 
ir Fixtures. Kreipkitės 133-03 35th 
Ave., Flushing, L. T.

Arba Saukite: FL. 9-5530
(66-69)

MAAINISTAS—2ros KLASfcS
Maža Dirbtuvė 

Gera Proga
Tel. IL. 7-6205

(66-68)

štai

ku-

MECHANIKAS
Chevrolet, pageidaujama patyrusio. 
Darbas nuo kavalkų. Visos pašal
pos. Garantuota alga. Taipgi reika
lingas vienas abelnam darbui.

FRANK VENT SERVICE MGR.
FRAME-CHEVROLET

Jericho Tpke & Roslyn Rd.
Mineola, L. I.

(66-72

Mokytojai labai pikti, 
kaltina maj. Wagneri

New Yorko mokytojų orga 
nizacijos reiškia savo 
pasipiktinimą prieš 
Wagneri. Mokytojai 
kad Wagneris faktinai suma
žino miesto išlaidas mokyk
loms, o ne< padidino, kaip tai 
jis skelbia.

majorą 
sako,

Miesto biudžetas 1956-1957 
metams jau paskelbtas. Moky
klų tarybai numatyta suma 
yra ^maždaug $350,000,000. 
Wagneris teigia, kad tai yra 
keliolika milijonų daugiau, 
negu praeitų biudžetinių me
tų, bet mokytojai teigia, kad 
nieko panašaus nėra: 
Yorko valstija, po 
no administracija, 
$33,000,000 daugiau 
miesto mokykloms,
teikdavo Deiwey administraci
ja. Taigi, gavusi daugiau pa
ramos iš valstijos, 
miesto valdyba savo 
sumažino.

New 
Il'arrima- 

suteikė 
paramos 

negu su

paties 
išlaidas

Trečiadienį buvo
J5 mokytojų organizacijų at
stovų posėdis, kuriame tarta
si apie bendrą akciją.

laikytas

Pakeista gegužinės 
konferencijos vieta

m iu ė.ji- 
masi n ė 
konfe-

Gegužės Pirmosios 
mui planuoti pirmoji 
organizacijų atstovų 
rencija įvyks šio pirmadienio 
vakarą, balandžio 9-ą, Cent
ral Plaza Hall, 2nd Ave. ir 
7th St., New Yorke.

Pradžia 7 :30.
Kiekviena darbininkų gegu

žinės šalininkė organizacija 
turėtų; ten dalyvauti. Padėtis 
reikalauja, kad konferencija 
būtų masinė. T. D.

REFRIG. MECHANIC
COMMERCIAL 

Aukščiausia mokestis. Reikalingas 
patyrimas. Būtinai su karu. Nuo
lat apskritus metus, šaukite tarp 

ir 10 A. M. EV. 5- 5815. 
YALE-WARNER CORP.

2608 Atlantic Ave., Brooklyn
- Tel. EV. 5-5815

Beje, “Camco“ teatras, 
ris dažniausiai rodys tarybi
nius filmus, kaip rodybavo da
bai* užsidaręs “Stanley“ tea
tras, laiks nuo laiko rodys ir 
kitų šalių filmus, štai dabar 
rodomi Indijos filmai, o per 
praeitas kelias savaites buvo 
rodomas Graikijoje gamintas 
filmas.

Didžiausios New Yorke de- 
partmentinės krautuvės darbi
ninkai yra pasirengę išeiti Į 
streiką už aukštesnes algas, 
geresnes darbo sąlygas, trum
pesnes darbo valandas. Apie 
4,000 Macy darbininkų pri
kimšo Manhattan Center di
džiąją salę, kur jie masinia
me mitinge pasisakė už strei
ką. Svarbu, kad jie balsavo 

j vienbalsiai ir mitinge dalyva
vo taip skaitlingai. Unijos va
dai sako, kad tai puikiausias 
Įrodymas, kaip tos krautuvės 
darbininkai yra kovingai nusi
teikę.
“Linksmoji šeimyna”

— tarnautojams, ypatingai 
pardavėjoms, steigiami viso
kie klubai, draugijos, prime
tamos karts nuo karto dova
nelės, surengiami išvažiavi
mai, piknikai.

Bot krautuvių darbininkų 
unijos 1-S lokalo pirmininkas 
S. Kovenetsky sako, kad “mū
sų nariai netokie jau durniai“. 
Jie žino, kad tie primesti tru
pinėliai nieko nereiškia, kad 
jie negali lygintis 'su tikru al
gos pakėlimu.

Ne vien didžiosios Manhat
tan krautuvės darbininkai 
rengiasi streikuoti. Macy tu
ri krautuves Jamaicoje, Fiat-- 
bush e ir White Plains. Ten 
irgi dirba tūkstančiai, dau
giausia moterų.

Senasis kontraktas pasibai
gė vasario 1. Derybos tęsėsi 
nuo to laiko iki šiandien, bot 

Į vis be rezultatų. Nutarimas 
’streikuoti, sako unijos vadai, 
, gal “padilgins“ savininkus.

9

(66-69)

TOOL & DIE MAKERS
Išimtinė proga dėl piln’ai patyrusių 
Tool & Die Makers, Modelmakers.

AUKŠČIAUSIAS MOKESTIS— 
NUOLAT

Ištaikingame “Paris“ teatre 
(5th ir 58 St.) dabar rodo
mas, kaip jau pas mus buvo 
rašyta, tarybinis filmas “Ro
meo ir Juliet“. Visi laikraš
čiu kritikai, iškaitant “Times“, 
parašė labai entuziastiškas re
cenzijas apie Ulanovą, kuri 
tame filme vaidina-šoka ba
lete Julietos rolę, apie puikias 
to filmo natūrališkas spalvas 
ir t.t.

Bet praeitais metais, kuo
met didžiausia dalis to paties 
filmo buvo rodoma “Stanley“ 
teatre, kritikai jo beveik ne-

Benjamin Franklin
mums jau pranešė, kad 
dainuos koletą amerikietiškų 
dainų ir lietuvišką liaudies 
dainą “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka“.

Kultūrinis popietis nebūtų 
pilnas be mūsų aidiečių. Nors 
choras paskutiniu laiku nepa
prastai užsiėmęs, jis sutiko 
sudainuoti kelias dainas tame 
parengime.

n epamirškite
į paskaitą ir

mo-

po
jūti

šį sekmadienį Lietuvių Kul
tūriniame centre įvyks ne 
vien paskaita apie Benjaminą 
Frankliną, bet tikras platus 
ir linksmas kultūrinis popietis, 
kuriame girdėsime įdomią 
ninę programą ir taipgi 
kartu dainuosime.

Pagrindinę4 kultūrinio 
piečio dalį sudarys, kaip
buvo pranešta, Antano Bim
bos paskaita apie Benjaminą 
Frankliną. Tai nebus sausa 
paskaita, o gyvas- atpasakoji
mas apie vieną įdomiausių 
žmonių Amerikos istorijoje.

Rašytojas Phillip Bonoskis- 
Baranauskas dalyvaus ir pa
sakys keletą trumpų pastabų 
anglų kalboje apie Frankliną.

Dainininkė Betty Sanders

Tad,

ji

atsil a ri
ki ii tūriu i

popietį, kuris įvyks 
se k m a d i e n į, ba land ž i o
Lietuvių Kultūriniamei centre, 
110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Pradžia lygiai 3 
vai. po pietų.

Pobūvį rengia LMS Cent-
B.

8

ras-.

Aido choro operete ^Grigutis
Aido Choro statomoji ope

retė “Grigaitis“ jau įgijo savo 
formą. Tam jau ir laikas, la
bai laikas, nes šio paties mė- 

gastrolėnesio 22-ą 
po svietą.

Prieš porą savaičių, teko 
matyti visų aktorių su choru 
bendrą trijų aktų repeticiją 
(operetė yra penkių aktų).

Vadovaujančių rolių vaidy- 
los įdėję be galo daug darbo. 
Tos jų pastangos jau matosi. 
Nuostabiai gražiai vaidina. 
Žiūrovai nebūtų suvilti, jeigu 
operetė būtų statoma nors ir 
šiandien.

Choro veiksmai, taip 
ir kai kurių 
vaidyba dar 
apdaiiinimo, 
m o. Bet juk
doma po kelerias 
kas savaitė.

Greta viso choro ii’ aktorių

pat 
pagalbinių rolių 
reikalinga daug 
rolėse įsigyveni
ne dykai ir vyk- 

praktikas

bendrų dvejų praktikų kasj 
savaitė, dar vykdo atskiras'* 
repeticijas dainos solistai, du
ot istai, aktoriai. I

Viso choro praktikos' Nyks 
šio penktadienio vakaya, jba- 
landžio 6-ą, 7:30, ir šį sek
madienį, balandžio 8-ą, 1 vai.

Aido Choro statomą opere
tę “Grigutį“ stebės gerokai 
virš tūkstantis žmonių, trijo
se skirtingose valstijose. Juos 
negalima suvilti. Tai dėl to 
aidiečiai vykdo tiek daug 
praktikų.

“Grigučio“ vaidinimas jau 
užtikrintas sekamose vietose:

Newarke sekmadieni, .ba
landžio (April) 22-ą, Ukrainų 
salėje, 57 Beacon St. Pradžia 
4:30 vai. po piet. j

Montello, Mass., šeštadienį, 
bal. 28-ą, Liet. Taut. Namo 
svetainėje, 8 Vine 
7 vai. vakare.

Richmond Hill, 
madienį, gegužės
Liberty Auditorijoj'e. Pradžia 
3:30 po piet.

Worcester, Mass., šeštadie
nį, gegužes 19, Lietuvių salėj, 

sekmadienj, balandžio-April 8-tą d., ^9 Endicott St. Pradžia 7:30. 
4-tą vai. popiet. 318 Broadway. Ron- Rep.
gia L.L.D. 2 kuopa. Bus graži dainų Į 
programa, 
margučių ir kitokių valgių. Bus ir 
surpryzų. Šiąje proga galėsime pa
sitarti Laisves vasarinio vajaus rei
kalu. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. . - Rengėjos.

St. Pradžia

PRANEŠIMAI
N. Y., sek- 
(M.ay) 6-ą,

SO. BOSTON, MASS.
MARGUČIŲ VAKARIENE. J vyks

Gaspadinės prigamins
RANDAVO.IIMUI

(65-67)

HARTFORD, CONN.
Draugystė Sūnų ir Dukterų 

gia gražų banketą ir žaislų 
Įvyks Balandžio-April 8 d., pradžia 
2:30 popiet. Svetainės durys atsi
darys 1 vai. popiet. Taigi, gerbia
mieji, malonėkite atsilankyti j tą 
puikų pokilj. Vieta 157 Hunger
ford St., Hartforde.

Banketo bilietas^ tiktai $1.00, u3 
kurį gausite skaniai paruoštų val
gių ir įsigerti, 
mi atsilankyti 
Kviečiame ne 
iš kitų miestų

Pasirendavoja kambarys pavie
niam vyrui; su visais rakandais ir 
šiluma. Galite kreiptis bile laiku. 
Adresas: 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. ST. 2-9137.

ren- 
parę. (64-66)

___
Esate visi kviečia- 

j tą šauni) 
tik vietinius, 
dalyvauti su

pokilj. 
bet ir 

mumis. 
(64-66)

4 pu«l. Lalavė (Liberty). Penktad. Bal. (April) 6, 1956

4 Virtuvės Krėslai 
PERDIRBIMAS $20

Tikrame Masland Duran 
Bi didžio ar formos

Nemokamai Paimame ir 
Pristatome

Krėslai grąžinami į 2 dienas
MOTT HAVEN 
UPHOLSTĘRY

387 E. 140th St., Bronx 
MO. 5-8108

(60-66)

Puikiausios darbo sąlygos. 
Proga pakilti su augančia 

organizacija.
WILLOR MFG. CO.

794 E. 140 St. (Bruckner Blvd.) 
Tel. LU. 5-2500

(62-68)
Macy didžioji krautuvė, 

kaip ir .kitos didžios depart- 
mentinės krautuvės, savo dar
bininkams moka žemas algas. 
Bet, kad ta nustelbti, savi
ninkai vis stengiasi sudaryti 
įspūdį, kad visas personalas 
yra “viena linksma šeimyna“

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 9 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Nariai malo
nėkite pribūti j susirinkimą, nes rei
kės atlikti galutinas prisirengimas 
del būsimo kuopos parengimo, ba
landžio 15 d. Metinių duoklių užsi
mokėjimas irgi neatidėliotinas rei
kalas, matote šiemet bus išleista 
puiki knyga.

Kuonos Sekr. 
(65-67)

ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Kliubo ir Kuopos susirin
kimas atsibus balandžio (April) 6 
d., 7 vai. vakare, 408 Court St. 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime, nes tu
rime svarbių dalykų apsvarstymui. 
Kviečia Komitetas. (64-66)

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio (April) 11 d., 
7:30 vakaro, 110-0,6 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi na
riai malonėkite dalyvauti.

Valdyba

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Penktad. Bal. 6 iki Treč. 11-tos

Graži Spalvuota Filmą 
“THE GIRL FROM 
THE PARSONAGE” 
pagarsėjusio Ludwig Anzen-

gruber’io <veikalo—apysakos.
Taipgi

Linksma Komedija:
“JOHANN”

Theo Lingen — Fita Benkhoff 
ir

Vėliausios Vokiškos Žinios.

Iš

Su

MIRE
Lindeen, N. J. — Mirė Juo

zas Užkurėnas, ilgameti s 
skaitytojas, 66 metų. 
201 16th St. Pašarvo- 
graborių D. Būdreckį, 
Wood Ave., Lindene.

Laisvės 
Gyveno 
tas pas 
242 So.
Laidos balandžio 7 d. 
Rose IIill kapinėse.

Užkurėnienė prašo draugus 
ir pažįstamus užeiti i šermenis 
ir palydėti.

žinią telefonu pranešė An
tanas Stripeika.

dabar, kaina vis dar $8.00

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

Mes pristatome.
144 E. 86th St., New York

TR. 6-3000

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. *

Gerai Patyręs Barberis

FEEDER
Cylinder Press

Book Work 
Steady—Salary open

Main 5-4650
(64-66)

Ar tarybinis filmas pasida
ro geresnis, kai jis rodomas 
labiau luksusiniame teatre, 
verčiau negu teatro, kurį iš
laiko pažangesni žmonės? Di
džiosios spaudos kritikų 
sc —• taip.

aky-

it ad 
savo 
atsi-

Vietinė spauda sako, 
Amerikos trockistai per 
organą “The Militant” 
kreipė į Komunistų partijos
gen. sekretorių Dennisą, kad 
jis Įeitų i bendrą komisiją 
“1937 metų valymų Sovietuo
se tyrinėjimui“.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*W**OC*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

REAL ESTATE

CAMBRIA, L. I. $18,600. 7 metų 
senumo Cape Cod, gražioje kaimy
nystėje. 2 miegrūmiai, ištaisytas 
skiepas, didelis plotas žemės, gara- 
džius, aptvertas Cyclone tvora, pla
stiko sienos, miesto kanalizacija. 
Aliejum šildomas. Arti subways, 
mokyklų ir krautuvių. Sacred Heart 
parapijoje. Tel. LA. 7-9256

(67-68)

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

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

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y,

TOOL AND DIE MAKER

1-mos klasės, turi būt patyręs prie 
tekinimo. Aukščiausia mokestis. 
Nuolatinis darbas.

Tel. EV. 7-8244
(65-71)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA

Namams Syosset, L. I., miestelyje, 
Namų darbininkų-—handyman. Pri
vatus kambarys ir maudynė. Guolis 
vietoje.
$200 į Menes? JUDSON 6-4906

(64-66)

BUSINESS OPPORTUNITIES

KEPYKLA
Įsteigta 15 metų, puikiausia vieta, 
geros įeigos. Tikra proga tinkamam 
asmeniui. Labai prieinamai, šauki
te nuo 12 iki 5. Tel. LE. 4-8087.

(63-69)

Fish Store — Bronx. Gerai įsteig
tas, moderninis biznis. Gera pirki
mo sekcija. Proga pasidaryt gerą 
prasigyvenimą. Tikras pirkinys. At
sistato nuo biznio. OL. 2-0257.

(60-66)

DELICATESSEN — Richmond Hill
Gerai įsisteigęs biznis. Groseriai, 
alus, frozen foods. Visi rakandai 
nauji. Gera sekcija. Nupigintai grei
tam pardavimui. Parduoda cash. 
Su visukuom $3,900. Tel. VI. 9-8841)

(65-71)

GROSERNft — BRONX
Įsisteigusi apie 5 metai, Alus, fro
zen foods. Arti Project. $1,400 
jeigu j savaitę. Sekmadieniais už
dara. Proga daryti gerą pragyveni
mą. Labai prieinamai. Turi parduot 
iš priežasties ligos. Tel. TU. 2-2842 

(65-71)

Valgykla. Atdara 5 dienas. 5 v. 
ryto iki 4 v. vakaro. Virš $1200 sa
vaitinės jeigos. Gerai jgytas biznis. 
Lower Manhattan. Confidential.

WO. 4-6489

(65-68)

KEPYKLA—NUPIGINTAI
Įsteigta virš 9 metai, puikiausia 
biznio vieta, biznio daroma nuo 
$1,000 iki $1,100 į savaitę.

$4,000 Greitam Pardavimui
1621 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

(vienas blokas nuo Halsey) 
Tel. GL. 2-6183

(66-68)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
|nJ8nvxp oav* dA«nn




