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KRISLAI
Lai nebepasikartos! 
iKieno gi tos rankos? 
Reikia šviesos.
Jonui Biliūnui paminklas. 
Tiktai pradžia.

Rašo A. Bimba

Pravažiavę Lietuvą H a m m a r sk j old patenkintas
Tarybiniai vadovai apsilankymu Kaire; Izraelio
išplaukė Angliįcmu ■ premjeras grasinęs “kerštu”

Svarbi sesija
Kongreso komitetas 

svarsto civ. teises
Visi komerciniai laikraščiai 

vienu balsu šaukia: Lai nebe
pasikartos tai, kas atsitiko 
ant salos Parris su mūsų še
šiais marinais!

Bet to vieno šūkio toli gra
žu neužtenka. Prie to reikia 
pridėti dar ir toks šūkis: Visa 
marinu apmokymo sistema tu
ri būti peržiūrėta ir pakeista, 

t iš jos išluojant karininku 
žiauru sauvaliavimą!

Tiktai už dienos kitos prieš 
smerti vienas žuvusiu marinu 
rašė savo namiškiams: “Mes 
čia gyvename kaip pragare!”

Ar gali būti toleruojamas 
toks gyvenimas?

Kolumnistas Lippmann pa
kartotinai tvirtina, kad taikos 
ar karo raktas Viduriniuose 
Rytuose randasi Sovietu ran
kose !

Kodėl tik vienu Sovietu ?
Labai keista: iki šiol tos 

pasaulio srities reikalais ne- 
4 buvo tartasi su Sovietais; jie 
' buvo visiškai ignoruojami.

Dabar, staiga, jau pats “rak
tas“ atsidūrė jų rankose!

Perdaug didelė atsakomybė 
to smarkaus kolumnisto su
verčiama ant vienos šalies.

Kaip viduriniuose Rytuose, 
taip visur kitur šioje atomų 
gadynėje taikos išlaikymu pri
valo rūpintis visos šalys, visos 
Jungtinės Tautos.

Atidavimas arba pavedimas 
raktu vienam kuriam kraštui 
nėra sveikas reiškinys.

Aną dieną vienas “radiju
kas” pasakojo apie galybę 
mūsų šalies slaptosios žvalgy
bos, pavadintos “Central In
telligence Agency”, kuriai bo- 
sauja sekretoriaus Du lieso 
brolys Allen W. Dulles. Jis 

. sakė, kad šios įstaigos išlaidos 
tiesiog neribojamos.

Toji slaptoji žvalgyba pa
virto pabaisa. Kongrese buvo 
kilęs sumanymas jį patyrinėti. 
Pasiūlymas negavo daugumos 
ir atpuolė.

< Dabar N. Y. Herald - Tri
bune korespondentas Lister 
rašo iš Washingtono, jog kal
bama, kad toji slaptoji žval
gyba per metus išleidžia visą 
bilijoną dolerių!

Labai gražus toks praneši
mas: Anykščių rajonas pa- 

< skyrė 200,000 rublių- pastaty- 
' mui paminklo Jonui Biliūnui. 

Taip pat esą paskirta 40,000 
rublių jo namuose įrengimui 
muziejaus.

X Jonas Biliūnas buvo įžymus 
’ pažangus rašytojas.

Atsiminkime, kad Lietuvių 
Literatūros Draugijos antrasis 
leidinys buvo Vinco Kapsuko 

y parašyta “Jono Biliūno Bio
grafija”. Labai įdomi knyga. 
Mums džiugu, kad Lietuvos 
vyriausybė Jono Biliūno tėviš
kėje pastatys jam paminklą 
ir įsteigs muziejų.

Ir mūsų šalies valdovai la
bai susirūpinę padėtimi Ceilo- 
ne. Girdi, iš Ceilono neužilgo 
turės išsikraustyti angliškos 

z karinės bazės.
Pridėkime prie/ to, sako, Is- 

4 landijos reikalavimą ameri
kiečiams išsikraustyti su savo

Maskva. — Premjeras 
Bulganinas, Komunistų 
partijos sekretorius Chruš
čiovas ir grupe kitų tary
binių vadų jaul išplaukė 
Britanijon. Jie laivu “Or- 
džonikidze” išplaukė iš 
Karaliaučiaus - Kaliningra
do ir jie atvyks Londonan 
trečiadienį.

Grupė aukštų diplomatų 
jau anksčiau atskrido oru 
Londonan, kad patikrinti 
paskutinius prisirengimus 
Bulganino ir Chruščiovo vi
zitui. Iš Maskvos tarybi
niai vadai į Karaliaučių 
atvyko traukiniu, kas reiš- 

Į kia, kad jie pravažiavo pro 
Minską Bielorusijoj ir pro 
Vilnių bei Kauną Lietuvoje.

Londone ir kituose Bri
tanijos miestuose jau vyk
sta paskutiniai prisirengi
mai tarybinių svečių suti
kimui. Torių ultra-dešinieji 
laikraščiai tebekartoja, kad 
tarybinius vadus - reikia su
tikti “mandagiai ir šaltai.” 
Bet jau aišku, kad Brita
nijos žmonės jiems suteiks 
šiltą ir draugišką sutiki
mą, kaip suteikė Malen- 
kovui. Susidomėjimas jų 
apsilankymu labai didelis.

Tuo tarpu tik ultra-reak- 
ciniai elementai ir pabė
gėliai Britanijoje stengia
si sudrumsti nuotaiką.

Kažkokie vandalai baltais 
dažais aptepė' ir apterliojo 
Karolio Markso kapo pa
minklą Highgate kapinėse. 
Tas paminkąs neseniai ta
po atidengtas. Manoma, 
kai tai pabėgėlių ir panašių 
elementų bandymas pro
testuoti prieši tarybinių 
vadų apsilankymą.

Išteisino du 
T. S. maršalus

Maskva. —Žurnalas “Vo- 
prosi Istoriji” skelbia, kad 
ilgas tyrinėjimas parodė, 
jog du tarybiniai maršalai 
buvo per 1930 metų “valy
mą” neteisingai nuteisti 
mirtimi ir sušaudyti. Tai 
buvo Jegorovas ir Bliuche- 
ris, du pirmųjų penkių ta
rybinių maršalų.

Taipgi išteisinti genero
lai Gamarnikas, Ovsejen- 
ko, Bubnovas ir keli kiti, 
tik Bubnovas tebėra gy
vas.

Beirutas,’ Libanas. — 
Jungt. Tautų generalinis 
sekretorius Dag Hammars- 
kjoldas jau apleido Egiptą 
ir atskrido Libano sostinėn, 
kur jis yra įsteigęs savo 
laikiną raštinę. Dar šią 
savaitę Hammarskjold at
vyks Izraeliu, kur tarsis su 
premjeru Ben-Gurionu ir 
užsienio reikalu ministru 
šaretu.

Apie savo apsilankymą 
Kaire ir pasitarimus su Na- 
sseriu Hammarskjoldas sa
kė, kad jis “atsiekė viską, 
ko siekė.” Jis sakė, kad jo 
vizitas Artimuose Rytuose, 
be abejo, prisidės prie tai
kos užtikrinimo. Bet jis at
sisakė tvirtai atsakyti, jog 
tiki, kad karo ten nebus.

Tuo tarpu Izraelis minė

jo savo nepriklausomybės 
8 metų sukaktį. Kariniai 
paradai vyko Jeruzalėje, 
Te-Avive ir kituose mies
tuose. Kariniuose para
duose dalyvavo artilerija, 
parašutistai, jūrininkai ir 
t. t. Viršuje skrido sprūs- 
miniai orlaiviai.

Premjeras Ben-Gurionas 
per radiją pasakė kalbą, 
kurioje jis grąsino egiptie
čiams ir kitiems arabams, 
kad Izraelis “už kiekvieną 
smūgį atsakys dviem.” Jis 
sakė, kad Izraelio karinės 
jėgos “keršys kiekvienam 
užpuolikui.” Kalbėdamas 
apie užsienio kraštus, Ben 
-Gurionas sakė, kad “Va
karai, lygiai kaip Rytai, 
atsakomingi už įtempimą 
Artimuose Rytuose.”

Francūzijos komunistai smarkiną 
kovą prieš karą Šiaurės Afrikoj

Alabamoje

Viesule žuvo 
19 žmonių

Birmingham, Ala. — Vie- 
sulas-tornadas nusiaubė 
kelias vietoves Birmingha- 
mo srityje ir pridarė daug 
žalos. 19 asmenų užmušta, 
200 sužeista. McDonald’s 
Chapel, mažas kasyklų 
miestelis, beveik nušluotas 
nuo žemės paviršiaus. Apie 
100 namų visai sunaikinta 
ir tūkstančiai žmonių liko 
be pastogės. Ta vietovė ap
gyventa daugiausia netur
tingais negrais, darbinin
kais ir biedniokais-farme- 
riais.

Taipgi sunkiai nukentėjo 
Hunstville, Ala., apie 100 
mylių nuo Birminghamo.

Nacionalinė gvardija 
pasiuntė kuopą į McDo
nald’s Chapel, kad padėti 
duoti pagalbą aukoms. Rau
donasis kryžius irgi duoda 
pagalbą.

Londonas. — Church illas 
sakė, kad “garbė ir logika 
reikalauja,” jog Britanija 
gintų Izraelį, jeigu ta ša
lis būtu užatakuota. v

Didžiausias pasaulyje 
karo laivas-Amerikos

New Yorkas. — Praeitą 
savaitgalį Brooklyno kari
nėje prieplaukoje tapo į 
vandenį nuleistas ir įšven
tintas didžiausias pasaulio 
karinis laivas, lėktuvnešis 
“Saratoga.” Laivyno vadai 
sako, kad tai tikrai “plau
kiantis aerodromas.”

Šis lėktuvnešis sveria 
75,000 tonų. Po pastatymas 
kainavo 207 milijonus do
lerių. Įgula susidės iš 3,000 
karininkų ir jūreivių, taip
gi iš nemažo marinų dali
nio — kitaip sakant, bus iš
tisas miestelis.

Joks kitas pasaulyje lai
vas, sakoma, civilinis arba 
karinis, negali laikyti tiek 
daug žmonių.

Laivo nuleidimo' cere
monijose dalyvavo aukšti 
laivyno karininkai ir gu
bernatorius Harrimanas.

Paryžius. — Francūzijos 
komunistų partija išleido 
atsišaukima i darbininkus, 
jaunimą, moteris ir liaudies 
žmones bendrai, raginant 
juos veikti plačiau ir smar
kiau prieš karą Šiaurės 
Afrikoje, už kuo greitesnį 
to karo pabaigimą.

Komunistai sako, kad Al
žyro ir Maroko nacionalis
tai jau kontroliuoja dideles 
dalis savo šalių, kad karas 
prieš Šiaurės Afrikos žmo
nes neneša naudos Francū
zijos žmonėms, o tik tur
čiams.
' Atsišaukime komunistai 
ragina ir socialistas dėtis 
prie kampanijos už taiką

Šiaurės Afrikoje. Jie taip
ogi ragina francūzus darbi
ninkus solidarizuotis su al
žyriečiais darbininkais,, ku
rie gyvena pačioje Francū- 
zijoje ir paskutiniu laiku 
yra labai aktyvūs, per strei
kus ir demonstracijas, ko
voje už savo teises.

Per kelius mėnesius Fran
cūzijos komunistai buvo 
kaip ir dalinai sulaikę ko
vą prieš karą Šiaurės Afri
koje, nes nenorėjo eiti per 
smarkiai prieš socialistų 
vadovybe, kuri prie valdžios 
vairo. Bet dabar, matyt, 
kai M o 11 e t o valdžia vis 
vis smarkiną karą Afrikoje, 
jie pradeda pilno masto ko
vą prieš karą.

NATO dabar silpnesne, negu bile 
kada praeityje, sako Stevensonas

bazėmis, ir turėsime labai 
rimtą pavojų!

Tos dvi vietovės pačios per 
save nesudaro tokio didelio 
“pavojaus”. Jų žygiuose pa
vojus veriasi vyriausia tame, 
kad tai tiktai pradžia. Bruz
dėjimas už iškraustymą mili- 
tarinių Amerikos 'bazių prasi
dės visame kapitalistiniame 
pasaulyje. Mūsų gi militaris- 
tai tos dienos nelaukia.

“Times” korespondentas 
lankėsi gruzinų centre
New Yorkas. — Vietinis 

“Times” paduoda' praneši
mą nuo savo koresponden
to Tarybų Sąjungoje W. 
Hangeno, kuris buvo apsi
lankęs Gruzijos sostinėje 
Tbilisi. Hangen sako, kad 
ten ramu, kad pranešimai 
apie demonstracijas ir riau
šes buvo perdėti. Jis matė 
gatvėse karinius patru
lius, bet neįstengė sužino
ti, ar tai paprastai taip yra 
Gruzijos sostinėje, arba tai 
naujas dalykas.

Pensacola, Fla. — Adlai 
Stevensonas sako, kad 

j Šiaurės Atlanto sutarties 
į organizacija, NATO, dabar 
yra silpnesnė, negu bet kuo
met praeityje. Už tai atsa- 
komingas, sako jis, yra Ei- 
senhoweris, kuris pats 
vienu metu .buvo NATO 
komandierium.. Jeigu Ste
vensonas turėtų galią, jis 
NATO sustiprintų.

Kitas demokratų kan
didatas, Estes Kefauveris, 
irgi sako panašius daly
kus. Jis taipgi teigia, kad 
tai Eisenhoweris ir jo ad
ministracija atsakomingi 
už NATO susilpnėjimą. Gal 
dėl to ir atsistatė gen. Gru- 
entheris, kuris iki šiol bu
vo vyriausiu NATO ko
mandierium, sako jis. Jo 
vietą užėmė gen. Norstad.

NATO yra nepaprastai 
susilpnėjusi dėl visos eilės 
priežasčių. Prancūzai iš
traukė beveik visas savo 
NATO jėgas ir metė jas 
Šiaurės Afrikon. Graikai, 
dėl Kipro konkflikto su bri

tais ir turkais, pradeda at
šalti nuo NATO. Danai su
mažino savo karinių jėgų 
tarnybos laikotarpį. Islan
dija reikalauja, kad Ame
rika uždarytų savo bazes 
jos teritorijoje.

Sudanas ir Čekoslovakija 
dar tęsia ginklų derybas
Kairas. — Egipte dabar 

lankosi Sudano premjeras 
Izmail el-Azhari. Sudanas, 
kaip žinia, įstojo Arabų 
lygon ir palaiko gerus 
santykius su kaimynu E- 
giptu, nors atsisakė susilie
ti su Egiptu, kaip tai pa
geidavo egiptiečiai.

Sudano premjeras sakė, 
kad čekoslovakų karinė 
misija dar vieši Sudane. 
Darybos vedamos dėl gink
lų pirkimo Čekoslovakijoje, 
sakė el-Azhari.

El-Azhari taipgi sake, 
kad Sudanas padėtų ara
biškoms šalims, jeigu joms 
tektų susiremti su Izraeliu. 
Sudano šiaurinė dalis, ku-

Washingtonas. — Šian
dien, antradienį, Atstovų 
buto juridinis komitetas 
laiko uždarą sesiją, kurioje 
bus bandyta prieiti prie 
kompromisinio susitarimo 
civiliniu teisiu klausimu. 
Kaip yra žinoma, to komi
teto pirmininkas demokra
tas E. Celleris (iš New Yor-

Izraelis gavo 
jet-orlaiviiis
Tel Avivas.—Izraelis ga

vo 8 naujoviškas sprūsmi- 
niu (jet) orlaivius iš Fran
cūzijos. Tai 8 moderniški 
francūzų “Mystere” tipo or
laiviai, kurie, sako izraelie
čiai, gali lygintis sir “Mig- 
ais,” kuriuos Egiptas gavo 
iš Čekoslovakijos.

Izraelis ir anksčiau jau 
turėjo tam tikrą skaičių 
sprūsminių orlaivių, bet ne 
pačių naujoviški ausiu.

Izraeliečiai sako, kad jie 
i taipgi derasi su Kanada, iš 
kurios nori pirkti 20 ‘Sa
bre’ tipo sprūsminius orlai
vius.

Reutheris grįžta namo 
po apsilankymo Indijoj

Deli. — Pirmadieni Wal
ter Reutheris, Amerikos 
auto-darbininkų vadas ir 
AFL-CIO vice-prezidentas, 
apleido Indiją. Jis ten vie
šėjo 12 dienų kaip Indijos 
Nacionalinio darbo unijų 
kongreso svečias. Jis lan
kėsi Delyje, Bombėjuje, 
Madrase ir eilėje kitų mies
tų. Jis kalbėjo darbininkų 
mitinguose, unijų susirin
kimuose ir taipgi matėsi 
su premjeru Nehru.

Nors Reutherį kvietė 
anti-komunistiniai unijų 
vadai ir nors vienas tiks
las jo kelionėje buvo kiek 
galima pakenkti komunis
tams, Reutheris taipgi ne
pabijojo pakritikuoti ir A- 
merikos Valstybės depart- 
mento politiką. Priešingai 
Dulleso nuomonei, Reuthe
ris parėmė Indijos reikala
vimą, kad jai būtų sugrą- | 
žinta Goa. Jis taipgi sakė, 
kad Amerikos politika Azi
joje perdaug remiasi 
ginklais ir ginklavimu.
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Sofija. — Bulgarijos val
džia patvirtino, kad Trai- 
co Kostovas buvo neteisin
gai nuteistas mirtimi. Ma
noma, kad dabartinis prem
jeras Vulko Červenkovas 
pasitrauks irz kitas perims 
jo vietą, červenkovas kal
tinamas kaip atsakomingas 
už “valymus.”

ri labiau civilizuota, yra a- 
rabiška. Pietinėje Sudano 
dalyje gyvena labiau atsi
likusios gentys.

ko) patiekė bilių, kuris, jei
gu būtų priimtas, žymiai 
sustiprintų civilines teises, 
ategaivintų visą eilę garan
tijų, kurios sulaikytų tam 
tikra dalimi politinį per
sekiojimą.

Republikonas Keatingas 
(irgi iš N. Y.) patiekė bi
lių, kuris žymiai skirtin
gas nuo pirmojo, nors taip
gi daro tam tikras 'konce
sijas civilinių teisių šali
ninkams.

Senate republikonų va
das Knowlandas iškėlė, 
koks yra administracijos 
nusistatymas: jis sakė, 
kad šioje sesijoje galima 
tik.paskirti studijavimo ko
misiją, kuri gvildentų ci
vilinių teisių klausimus, 

i kitaip sakant — juos atidė
tu. €

Kipro nacionalistai nudėjo 
du britų graikų pareigūnus

Nicosia. — Kipro grai
kiški nacionalistai atsis
kaitė su dviem savo tautie
čiais, kurie tarnavo britiš
kam okupantui. Naciona
listai nušovė Larnacoje pa
reigūną Kiriakos Aristote- 
lou. Nors jis graikas, jis 
tarnavo britų policijoje ir 
liudijo nacionalisto M. Ka- 
rao-lio byloje. Karaolis nu
teistas mirti ir laukia kar
tuvių. Kitas policininkas, 
kuris tapo nudėtas, yra 
Andreas Zannetos.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Kopenhaga. — Danijoje 
streikuoja apie 70,000 dar
bininkų pramonėje, žemės 
ūkyje, spaudoje. Galima sa
kyti, kad tai generalinis 
streikas. Valdžia paskelbė, 
kad darbininkai turi grįžti 
darban ir bus tarpininkau
ta. Unijos paskelbė, kad 
jos nenori “primesto tarpi
ninkavimo.” Kopenhagoje 
ir kituose miestuose susi
darė protesto demonstra
cijos, kurias puolė policK 
ja.

Kopenhagoje policija su
žeidė 20 darbininkų. .

Madridas. — Streikai 
Baskijoje ir kitose Šiau
rinės Ispanijos provincijo
se dar tebevyksta. Val
džia, betgi, skelbia, kad 
“darbininkai greitu laiku 
grįš darban.”

Washingtonas. — Pirma
dienio rytą buvo paskelb
ta, kad vakare prez. Ei
senhoweris kalbės per ra
diją ir televiziją apie far- 
mų produktų kainų para
mos biliaus vetavimą. x

ORAS NEW YORKĘ 
Apsiniaukę, kiek švelniau.
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NAUJI VĖJAI CEILONE
NESENIAI ĮVYK [ĮSIEJI Ceilono (Ceylon) parla- 

mento rinkimai iškirto daugeliui nelauktą staigmeną. 
Juos laimėjo koalicinė partija, vadovaujama S. W. R. D. 
Bandaranaike’io. Galima sakyti, tai liaudiška koalici
ja, aplink kurią susispietė iki šiol buvusiąja toje šalyje 
padėtimi nepasitenkinę žmonės.

Pirmiausia, kas gi yra Ceilonas? Tai Britų domi
nija, atgavusi dominijos teises apie tą patį laiką, kai In
dija gavo nepriklausomybę.

Ceilonas — didžiulio, apie 5,000 ketvirtainių mylių— 
sala Indijos Okeane, netoli Indijos sausžemio. Gyvento
jų turi virš 8,000,000. Šalyje yra daug visokių gamti
nių turtų, bet jie dar mažai išnaudoti.

Ceilonui gubernatorių skiria Anglijos karalienė, bet 
viską taria. Ceilono parlamentas.

Buvusioji Ceilono valdžia, nors ji įėjo Į “Vakarų 
bloką,” tačiau leido tos šalies žmonėms vesti prekybą 
su Kinijos Liaudies Respublika ir kitomis liaudiškomis 
šalimis. Ceilonas pardavė jiems gumą, o už tai grąžon 
gavo kitokius produktus, būtinai žmonėms reikalingus.

Tačiau Ceilono politika buvo prijungta prie “Vaka
rų.” Ceilonas, kaip ir Pakistanas, įėjo į SEATĄ, kuris 
buvo suorganizuotas Amerikos iniciatyva. Gi SEAT AS, 
kaip žinia, buvo sukurtas “kovai prieš komunizmą,” o 
tai reiškė—prieš liaudiškas Azijos šalis.

Visa tai žmonėms nepatiko ir jie laukė progos, ka
da galės pareikšti savo nepasitenkinimą.

Nepasitenkinimą jie išreiškė balsavimu, renkant 
parlamenta. Rinkimai įvyko prieš virš savaitę ir Ban
daranaike’io vadovaujama koalicija laimėjo milžinišką 
parlamento deputatu daugumą.

Praėjusį ketvirtadieni Bandaranaike užėmė šalies 
ministrų pirmininko vietą ir sudarė naujų valdžią.

Ko gi dabar galima tikėtis iš naujos valdžios Cei- 
lone?

Menama, kad naujoji valdžia eis prie Ceilono paskel
bimo respublika. Tai nebus padaryta viena diena, aiš
ku, bet atrodo, kad taip bus padaryta.

Toliau. Manoma, kad Ceilonas palaipsniui gerins 
santykius su Tarybų Sakinga. Galimas daiktas, kad iš 
jos bus ieškota ir techninės oagalbos. Apskritai, mano
ma, kad Ceilonas bandys labiau sekti Indijos politiką: 
palaikys gerus, draugiškus ryšius su Indija, su Kinijos 
Liaudies Respublika ir su kitomis liaudiškomis • respu-

- Klikomis Azijoje ir Europoje.
Yra spėjimu, kad Ceilonas bandys' išeiti ir iš 

SEATO! 1 ‘
Spėjama, ka.d naujoji vyriausybė bandys naciona

lizuoti kai kurias pramones, žodžiu, palaipsniui vykdyti 
socializmą.

Jeigu taip bus, tai labai nepatiks mūsų šalies vals
tybės departmentui.

Kaip ten bebūtų, Ceilonas, atrodo, darys griežtes
nius žygius atsipalaiduoti nuo Vakarų ir šlietis prie so
cialistinio pasaulio.

tyt, padarė daug žalos žmo
nėms. Dėl šalčių ežeruose 
troško žuvys. Vilniaus 

j “Tiesoje” buvo įdėtas toks 
| raštas, kreipiąs žmonių dė- 
I mesi į gelbėjimą žuvų: 
I

“Kadangi neseniai mūsų 
respublikoje buvo ; dideli 
šalčiai, negiliuose, dumbli- 

Į nuošė, nešvariuose bei žo- 
‘ lėni is apaugu s i u o s e eže
ruose, n e t u r i n č i u o s e 
šviežio vandens i n t a k ų, 
pradėjo trūkti deguonies. 
Nuo to žuvys ėmė masiš
kai trokšti. Tokia padėtis 

I susidarė Molėtų rajono Iš- 
j narų, Suketrių, Daugų ra- 
! jono Dumbelio, Širvintų ra- 
i jono Alioniu, Kavarsko ra- 
jono Leno ir kituose respu-

■ blikos ežeruose.
“Pirmi-eji troškimo požy

miai pasireiškia tada, kai 
prie prakirstos eketės ima 

I rinktis įvairūs vandens va- 
i balai ir žuvys.

“įvairios veislės didelės 
ir jauniklės trokštančios 
žuvys susirenka ne tiktai 
prie ekečių, bet ir prie šal
tinių bei nereikšmingų in
takų: žodžiu visur, kur tik 
gauna deguonies.

“Žuvų užtroškimas pa
ti a r o didelius nuostolius 
žuvų ūkiui, o labiausiai 
žvejų artelėms, kurioms 
perduoti naudotis ežerai- 
Nuo užtroškimo pirmiau
sia žūna jauniklės žuvys, o 
vėliau—didelės.

| “Žvejai - profesionalai ir 
i mėgėjai, o taip pat ir vie
tos- gyventojai savo darbu 
turi prisidėti gelbstint žu- 

i vis nuo užtroškimo, pra-

REIKALAUJA PAAIŠKINTI
VARŠUVOJE IŠEINANTIS žydų kalba dienraštis 

aną dieną iškėlė kai kuriuos faktus, rodant, jog Tarybų 
Sąjungoje buvo neteisėtai sulikviduoti kai kurie žydų 
intelektualai ir buvo uždarytos žydų kultūrinės įstaigos.

Visa tai atsitiko Berijus vadovystėje, esant gyvam 
Stalinui.

Dėl to užprotestavo žydų liaudiškas dienraštis 
“Freiheit,” išeinantis New Yorke; dėl to praėjusį penk
tadienį “Daily Worker” parašė aštrų editorialą.

“Daily Worker” nurodo, kad visa tai, ką iškėlė žydų 
spauda, reiškia socialistinių principų kriminališką pa
žeidimą. Dienraštis ragina, kad dabartinė Tarybų Są
jungos vyriausybė apie visa tai viešai pasisakytų, pa
aiškindama, kaip ten viskas buvo, ir kad ji, vyriausybė, 
nubaustų atsakomingus asmenis už socialistinio teisėtu
mo laužymą.

Dienraštis nurodo, kad Tarybų Sąjunga, paskelbusi 
visų tautų ir rasių lygybę, kovojusi prieš fašizmą, gy
nusį hitlerininkų puolamus žmones, ypatingai žydus, iš
gelbėjusi milijonus žydų nuo hitlerinių budelių, turėtų 
viešai pasakyti, kas buvo padaryta su kai kuriais žy
dais intelektualais, turėtų atitaisyti padarytą jiems ir 
jų artimiesiems žalą.

PER DIDELIS TRIUKŠMAS
AKTORE GRACE KELLY išteka už Monaco prin- 

-cuko-nykštuko Rainierio 111-iojo.
Sukeltas didelis triukšmas. Spauda diena iš dienos 

rašo, radijo komentatoriai plepa.
Kam tas triukšmas? Juk kasdien merginos išteka, 

kasdien jauni vyrai veda ir apsivedę dažniausiai gyvena 
pavyzdingai, ir tai atlieka be triukšmo.

O kas bus, jei ši išpūsta pūslė ims neužilgo ir su
sprogs?!

“Tuo tarpu įsitikinimas, 
kad Rosenbergai buvo nu
žudyti nekaltai, auga diena 
dienon. Jie buvo aukos ne 
tik esančios isterijos, bet ir 
piktos valios. Persekioto
jai nusmerkė juos pasirem
dami liudininkais, kurie ti
kriausiai įkaitino juos savo 
kailį gelbėdami. Dažniau 
matosi balsų prieš nusmer- 
kimą Sobelio ant 30 metų į 
baisiausią Amerikos kalėji
mą. Jo ‘nusikaltimas’ tik 
tas, kad jis buvo pažįsta
mas su Rosenbergais.

“Tarybų Sąjungos ir liau- 
| dies demokratijų šalių au
toritetai elgiasi labai tei
singai, peržiūrėdami šalto
jo karo isterijos metu nu- 
smerktųjų bylas ir išteisin
dami nekaltai nusmerktus. 
Nesudaro svarbos, kas val
džioje tuo metu buvo, Sta
linas ar kas kitas, jei buvo 
pasielgta neteisingai, ne
teisybė turi būti atitaisyta. 
Tas pats turėtų būti daro- 

: ma ir Amerikoje. Šaltojo 
į karo isterijos aukos turi 
būti rehabilituotos, reakci
ja sulaikyta.

“Reakcija, nežiūrint to, 
kas ją veda, yra reakcija. 
Nieko nereiškia Amerikos 
gražios kalbos apie laisves 
ir demokratiją, kuomet na
mie naudojami gestapiški 
metodai. Kiti pasakys, kad 
tas liečia tik' komunistus.

i Hitleris ir jo sėbrai visuo- 
įmet puolė komunistus, bet 
! kada tikrų komunistų pri
trūko, ' jie rado daugiau 
‘komunistų,’ Hitlerizmo pa
mėgdžiojimas Amer i k o j e 
nedaro garbės Amerikai.”

Įkirsdami eketes ir išlaiky- 
Idarni jas neužšalusias, iki- 
! šaut į eketes šiaudų pėdus 
i arba nendrių žoles. Jeigu 
iyra intakai, šaltiniai bei 
lupeliai, jungiantieji vieną 
I ežerą su kitu, reikia juos 
į išvalyti, kad galėtų prate
kėti šviežias vanduo. Tokiu 
■ būdu bus galima apsaugoti 
(žuvis nuo masinio žuvimo.

6,500 KILOMETRŲ
■ GELEŽINKELIŲ

Tarybų Sąjungos spau- 
• doje skaitome, kad bėgyje 
j šio penkmečio toje šalyje 
bus nutiesta nemažiau 6,- 

{500 kilometrų naujų gele
žinkelių. Daugely vietų 
nauji geležinkeliai bus pra- 

I vesti pro aukštus kalnus, o 
j tai reiškia, kad ten reikės 
! prakasti milžiniškus tune- 
i liūs.

Daug gelež i n kel i ų, s pa u- 
, da sako, bus elektrifikuoti.

_______________________________________

I DEL NETEISINGŲ 
! NUTEISIMŲ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Šaltojo karo metu pasi
reiškė didelis nepasitikėji- 

! m as visur, ypač ten, kur 
karo metu gyvenimas buvo 
išjudintas, žmonių ištiki-

■ mybė pasiskirsčius. To pa- 
| sekinėje buvo lengva žmo- 
| nes įtarti. Taip ir atsitiko 
! daugelyje atsitikimų. Ta
rybų Sąjungoje ir liaudies 
demokratijose yra peržiū-

' r i mos visos bylos ir sten
giamasi rehabilituoti šalto
jo karo isterijos aukas.

“Tokių aukų buvo ir Ka
nadoje ir Jungtinėse Vals
tijose. Kanadoje, teisybe 
pasakius, bausmės buvo 
lengvesnės ir tur būt, dau
guma jau yra atlikę jas. 
Bet Jungtinėse Valstijose 

|ta isterija tebesiaučia.. Tik

Būkime organizuoti dar
bininkiškos spaudos rėmė
jai. Pastojimas Laisvės 
prieteliu yra pats pagrindi
nis užtikrinimas dienraščio 
išsilaikymo. Aišku, kad 
Laisvė turi prieteliu, bet jie 
nėra organizuoti. Atsitiki
me reikalui greitosios pa
galbos neturime ryšių grei
tam susisiekimui vieni su 
kitais.

1955 metais smarkų smū
gį kirto mūsų dienraščiui 
baisieji tvanai, kurie skau
džiai suvargino daugiau 
trečdalio Laisvės skaityto
jų. O kitas priepuolis buvo 
tai* nepaprasti vasaros karš
čiai, kurie, su menkom pei% 
traukom, tęsėsi per ištisus 
du mėnesiu. Taigi karščiai 
ir tvanai, vasaros mėne
siais buvo nukirtę dienraš
čio įeigas iki nebūto mini
mumo.

Kadangi iš biznio įeigos 
taip buvo sutrukdytos, tai 
kiek laike vasarinio vajaus 
įplaukė aukomis pinigų į 
$10,000 fondą, tai tie pini
gai taip ir susinaudojo lai
ke tų trijų vajaus mėnesių. 
Ateičiai turime būti atsar
gesni, turime būti prisiren
gę bet kokiam nemaloniam 
įvykiui.

Vienatinė įmatoma atsar
ga tai verbavimas Laisvės 
prieteliu, kurie būtų sargy
boje savo dienraščid išlai
kymo. Laisvės prieteliaus 
metinis mokestis $25 sukel
tų pastovų iždą, kuris būtų 
apsauga dienraščiui nuo 
priepuolingų momentų, to
kių ar panašių kaip pereitą 
vasarą, įvykusių dėl aukš
čiau nurodytų priežasčių.

Taigi, gerbiamieji, kurie 
trokštame išlaikyti dienraš- 

j tį, aiškiai supraskime, jog 
pastojimas Laisvės priete
liu, užsimokėjimas metines 
duokles $25, yra pati pa
grindinė garantija dienraš
čio išsilaikymui. Prieteliai 
yra apsauga nuo nemalonių 

Į staigmenų bei netikėtų prie-1 
puolių. Todėl kviečiame ap- i

Chicago, III.
L.D.S. 53-čia kuopa 
ir jos veikimas

Balandžio 7-tą dieną turė
jome nepaprastai gražu, 
skaitlingą, linksmą ir draugiš
ką žaislu vakarėlį. Jame da
lyvavo daug- gražios publikos. 
Matyt, su ta intencija, kad 
paremti 53-čios k p. sumany
mą sukelti juo daugiau finan
sų dėl pasiunttimo juo dau
giau delegatu i LDS 12-tą j į 
Seimą, kuris įvyks Worcester, 
Mass., liepos mėnesio vidury, 
būtent: 8-tą, 9-tą, 10-tą ir li
tą. Liepos 8-tą įvyks šeiminis 
piknikas.

.Labai svarbu, kad juo dau
giau visos kuopos prisiųstą 
delegatą į LDS 12-tą Seimą. 
Tad, 53-čia kuopa stengiasi iš
judinti savo kuopos narius 
šiuo tarpu, ligi Seimui įvyks
tant.

Reikia pažymėti ir tai, kad 
gegužio 3-čią dieną 53-čios 
k p. susirinkimas bus gana 
svarbus, nes turėsime rinki
mus į LDS centro valdybą.

Prie to ir turime kreipti dė
mesį apie delegatu pasiunti
mą. Tad, visi šie minėti dar
bai reikalauja visu kuopos na
riu kooperacijos.

Reikia priminti ir tai, kad 
mūs LDS 53-čia k p. stovi 
aukštumoje, kaip nariu skai
čiumi, taip ir savo veikla. 
Tad, stengiamės tą garbę pa
laikyti ir ateityje.

Zanavykas

VINCAS PAUKŠTYS
Paėmus į rankas “Laisvę”, 

balandžio 3-ios dienos, širdis 
st.a p te l ė j o. Sk a u d u.

Vincas Paukštys mirė.

Paryžius. — Francūzija 
skelbia rezervistų mobiliza
ciją, pašauks aktyvion tar
nybon apie 200,000 rezervis
tų. Bet valdžia bijo, kad 
tas iššauks nemažai nepasi
tenkinimų ir pasipriešinimo 
iš žmonių pusės. Rezervis
tai, daugumoje jau pagyve
nę žmonės, labai nenori 
vykti Šiaurės Afrikori.

Mirė gabus žurnalistas, ra
šytojas, visuomenės veikėjas 
ir geras asmeninis draugas. 
Nors jau sulaukęs 75 metu, jis 
atrodė ge'rai ir vargiai bent 
kas .jo draugą nesistebi jo 
staigia mirtimi.

Paukštys gimė vardu Vin
cas Čibiras, Švenčionyse, ar 
kur tai arti to miesto, į rytus 
nuo Vilniaus.

Neteko klausinėti apie jo 
{mokslo dienas Lietuvoje. Tiek 
I žinau, kad jis buvo gerokai 
prasimokęs, nes tūlą laiką dir
bo Liepojus emigracijos rašti
nėje.

Jis dalyvavo revoliuciniame 
1905 metą judėjime ir rodos 
teko jam dėlto nukentėti.

Amerikon jis atvyko prieš 
apie 50 metu. Apsigyveno 
Bostone ir ėmėsi mokintis 
s p a ust u v i n i n k o a m a to.

Kada dalis socialistą So. 
Bostone pradėjo nesutikti su 
“Keleivio” štabu ir kada da
lis jo buvusiu darbininku 
ėmėsi kurti “Laisvę”, Paukš
tys buvo su jais ir, rodos, vai
dino vadovaujamą rolę.

Jis tuojau stojo dirbti Lais
vės redakcijom Vėliau ilgą 
laiką jis buvo atsakominguo- 
jui to laikraščio redaktorium 
ir laikėsi iki 1929 metu.

Sveikatai, ypač nervams, 
silpnėjant, gydytojo pataria
mas išėjo iš redakcinio darbo 
ir stojo prie fizinio darbo 
dirbtuvėj ei Buvo patenkintas, 
bet dirbo neilgai, nes jau se
nyvo amžiaus, žmogui sunku 

svietą branginančius žmo
nes rimtai apgalvoti priete
liu pastojimo reikalą, ir są- 
žininkas apgalvojimas įti
kins jus, jog reikia įstoti į 
Laisvės prieteliu eiles.

Visi gerai žinome, kad 
joks laikraštis negali išsi
laikyti iš įeigų tik už pre
numeratą. Komercinė spau
da pasilaiko iš stambiųjų 
firmų ■ gerai apmoka m ų 
skelbimų. Darbininkiškas 
laikraštis skelbimų negali 
gauti, nes stambieji bizniai 
nesiskelbia laikraščiuose, 
kurie remia unijas ir stoja 
už geresnį gyvenimą dir
bančiųjų žmonių. Darbi
ninkiško laikraščio pasilai- 
kymas apart prenumeratos 
rymo ant įeigų nuo paren
gimų ir aukų iš tų, kurių 
reikalams jis tarnauja.

Dirbančiam asmeniui, tu
rinčiam tūkstantį kitą su- 
taupų, nėra per sunku pa
stoti Laisvės prieteliu, užsi
mokant $25 į metus. Tiks
las yra labai gražus, tikrai 
reiktų kiekvienam, supran
tančiam apšvietos reikšmę, 
įstoti į Laisvės prieteliu ei
les. Mes savo įmokėtais $25 
padedame už žemesnę kai
ną gauti dienraštį tiems, 
kurie sunkiau ekonominiai 
verčiasi.

‘Kalbėdami apie Laisvės 
prietelius, norime priminti 
tai, kad $25 metinio mokes
čio yra taikomas geriau fi
nansiniai pasilaikantiems 
asmenims. Tačiau Laisvės 
prieteliais yra ir visi tie, 
kurie prenumeruoja Ląisvę, 
kurie lanko Laisvės naudai 
suruoštus pare n g i m u s ir 
kurie pagal savo išgalę pa
aukoja dienraščio išlaiky
mui . Visus rėmėjus lygiai 
gerbiame ir su giliu nuošir
dumu visų prašome pasirū
pinti sukėlimu $15,000 fon
do.

Geriau ekonominiai pasi
laikančiųjų prašome be ati
dėliojimo stoti į Laisvės 
prieteliu klubą.

Laisves Administracija

sekti naujovinis skubumas 
darbe.

Pirmą sykį man teko sutik
ti jį, rodos, 1912 metais, rude
niop. Užėjus Laisvės įstaigon 
(So. Bostone) radau jį admi
nistracijoj. f redaktorius ir 
administratorius tada žiūrėta 
kaipo “nepaprastus žmones”. 
Paukštys betgi padarė malo
naus įspūdžio kaipo nė tru
putį neišdidus, labai širdin
gas ir nepagailėjęs laiko gan 
ilga m pasika 1 bė j i m u i.

Nuo to mūsą takai, kiek tai 
liečia asmenišką draugingu
mą. niekados nesusiskersavo, ‘i

Mačiau jį kelis sykius vai
dinant. Jis mokėjo juokus 
krėsti, turėjo aštraus humoro, 
galėjo oponentą ar priešą 
skaudžiai žnybtelti.

Panaudodamas Voltaire’o 
pajuokiamą filosofą Pangla- 
s’ą, jis kartais sakydavo mo
nologą, jog žmogaus galva 
yra tam, kad į pilvą nepri- 
snigtą; nosis yra tam, kad 
būtą kur akinius uždėt, o ko
jos yra tam, kad kelinės bū
tu kur uždėti.

Jis parašęs visą eilę smul
kesniu knygelią, taipgi stam
boką kūrinį apie ,meilę ir jos 
laipsniu išsivystymą. Jis taip* 
gi yra išvertęs eilę stambes
niu kūriniu.

Vienu tarpu jis išvertė ne
mažai apysaką Guy de Mau
passant, francūzo pasižymėju
sio trumpą apysaką rašymu.

\ »

Apie savo darbą Liepojoje 
sykį jis man pasakojo įdomią 
dalyką. Jis ir kiti teir dirbanti 
išleido “skubotai” daugelį bė

2 pusi. Laisve (Liberty), Antrad* Bal. (April) 17, 1956

gančią nuo carizmo persekio
jimą.

Išleido .jie ir K. V. Rač- f/ 
kauską, buvusį pirmo lietuviu 
laikraščio 1905 metais, redak
torių, Peterburge. Vėliau jie 
apsižiūrėjo, kad Račkauskas 
nebuvo revoliucionierius. Išlei
do jie berods ir Kleofą Jurge- 
lionį ir kitus.

—Vieną sykį — pasakoja 
jis — atėjo p/,s mus pats vy
ri ausysis ir sako: Vyrai, iki 
šiol jūs kitiems gelbėjote, da
bar patys gelbėkitės. Tuojau 
čia prasidės tyrinėjimas. Aš 
žinojau ką jūs darote, bet ma
ne tai nelietė ir aš tylėjau iki 
šiol, toliau1 tas nebus galima.

—Galite suprasti kaip mos 
nustebome. Mes manėme ji x 
prigauną, jis viską žinojo ir * 
tylėjo. Dėkojome mes jam 
širdingai.

Būkite tikri. Paukštys, ar 
Čibiras, daugiau ten jau ne
dirbo. Nedirbo ir jo draugai. 
Vieni ją greit atsidūrė Škoti
joje, kiti Amerikoje.

Man teko su juo dirbti prie 
“Laisvės”. Jis tada buvo at- 
sa kom i nguo j u re d a ktor i u m, 
bet editorialus rašė daugiau 
kiti. Pavydo, pretenziją, “fa
naberijos” pas jį nebuvo. Visi 
štabe jį už tai mylėjo.

Skyrimasis su pirmąja žmo
na jam, kiek pamenu, suteikė 
skaudulio, juo labiau, kad jis 
nenorėjo su dukrele skirtis, 
bet jis nei gode, tyliai tai pra
leido. Vėliau vėlei vedė.

Jisai nebuvo teoretikas, 
bent nėjo į teoretinius ginčus,' 
bet labai objektingai žiūrėjo 
i dalykus ir gerai laikėsi. Jis 
klausėsi ir tą argumentą, su 
kuriais nesutiko.

*• * *
Silpnesnė jo pusė buvo ta, 

kad jis, kaip ir nemaža dalis 
mūsą senesnią veikėju, neįsi- 
nėrė i amerikini darbininku 
veikimą, gal dėlto, kad su an
glu kalba jam buvo sunku.

Jis veikė veik išimtinai tik * 
tarpe lietuviu dėlto, ir buvo » 
mažiau žinomas. O savo pa
tyrimais ir sveiku sensu jis 
būtą, galėjęs daug padėti dar
bininku judėjimui abelnai.

* * *
Po Palmerio puolimu, 1920 ( 

metais, .iis buvo areštuotas, 
bet greit paleistas. Ir jis nė 
kiek nesusvyravo.

Keli metai atgal jis vėl bu
vo areštuotas deportavimui.

Dabar jis išskirtas iš mūsą 
tarpo.

L. Gajauskienė (Seattle, <! 
Wash.) sykį teisingai pastebė
jo : “Kada miršta mūsą geras 
draugas sykiu miršta ir dalis 
mūsų širdies”. Bent laikinai 
dalelė mūsą širdies mirė su 
Vincu.

V. Andrulis

iš Lietuvos
Pasiyuošimas Visasąjunginei 
meninės saviveiklos apžiūrai |

Į sąjungą meninės saviveiklos
I apžiūrai. Neseniai Šiauliuose, 
Panevėžyje, Ukmergėje, Rokiš
kyje, Utenoje, Biržuose ir ki
tuose miestuose įvyko tarpra
joninės meninės saviveiklos ap-

i žiūros.
Ruošiantis meninės saviveik-

i los kolektyvą apžiūroms, daug^* 
I padeda Respublikiniai Liaudies' 
į kūrybos namai. I rajonus iš- 

Respublikos meninės savivei- 
klos kolektyvai aktyviai ruo- 

Į šiasi Visasąjunginei profesiniu f 
Į vyksta konsultantai — L,TSR 
Valstybinės konservatorijos ir 
Vilniaus muzikos mokyklos dė
stytojai, profesionalūs meno (~ 

’darbuotojai.
Geriausiai pasirodę tarprajo

ninėse ir miestu apžiūrose ko
lektyvai gaus teisę dalyvauti
V i sasąj u n gi nė j e p rof są j ungy
meninės saviveiklos' apžiūroje. •

Prasidėjo miestą kolektyvų 
saviveiklininką koncertai, šio
mis dienomis tokios apžiūros 
įvyksta taip pat Vilniuje, šiau- > 
liuo.se, Klaipėdoj^ ir Panevėžy- J .

L. Vosylienė

liuo.se


KAZYS GIEDRYS
(65-osioms gimimo mėtinėms paminėti)

Kazys Giedrys buvo vie
nas iš keturių įžlymiųjų 
Lietuvos Komunistų parti
jos veikėjų, kuriuos fašistai 
sušaudė 1926 m. gruodžio 
27 dieną. Jo vardas yra 
neatskiriamai susijęs su il
gamete didvyriška kova, 
kurią Lietuvos darbo žmo
nės vedė dėl savo išsiva
davimo iš buržuazijos jun
go, su kova, kurioje geriau
sieji lietuvių tautos sūnūs 
ir dukros rodė didvyrišką 
pasiaukojimą ir nepalaužia
mą revoliucinę valią.

- Kazys Giedrys gimė 1891 
metų kovo 15 d. Rokiškio 
apskrityje, Salų miestelyje, 
neturtingoje šeimoje. IŠ pat 
mažens jis patyrė skurdą, 
vargą, pusbadi gyvenimą. 
1910 m. Kazys Giedrys atsi
duria Peterburge. Čia be
dirbdamas, jis lavinasi, ke
lia savo sąmoningumą.

1911 metais K. Giedrys iš
vyksta Į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur E. Ar
lington!) mieste dirba baldų 
fabrike. Patekęs i stambų 
Bostono miestą ir ten dirb
damas fabrike, K. Giedrys 
dar aiškiau pamato, kaip 
akiplėšiškai ir negailestin
gai kapitalistai išnaudoja 
darbininkus. Jis Įsijungia i 
kovą prieš darbo žmonių iš
naudotojus ir Įstoja i Lie
tuvių socialistų sąjungą. 
Bostone, o vėliau. Kast Ar
lington? ir Philadelphijoje 
K. Giedrys dirba aktyvų 
propagandininko ir organi
zatoriaus darbą lietuvių 
darbininkų tarpe.

Grįžta į Peterburgą
Po 1917 m. vasario revo

liucijos Rusijoje drauge su 
V. Mickevičium-Kapsuku ir
kitais politiniais emigran
tais K. Giedrys vyksta į re- 1
voliucinį Peterburgą. Čia 
jis įstoja į bolševikų par
tijos eiles, aktyviai dirba 
lietuvių darbininkų tarpe, 
su ginklu rankose dalyvau
ja Spalio revoliucijoje.

Bolševikų partija su jos 
genialiu vadu V. I. Leninu 
priešakyje padėjo Lietuvos 
revoliucio n i e r i a m s kurti 
bolševikines organizacijas. 
K. Giedrys aktyviai daly
vauja Lietuvių bolševikų 
sekcijų veikloje. 1918 m. 
gegužės mėnesį Lietuvjų 
bolševikų sekcijų konfe
rencijoje Maskvoje K. Gie- 

k d rys buvo išrinktas kandi
datu į Lietuvių s e k c i j ų 
Centro Biuro prie RKP(b) 
CK narius.

Karo, kaizerinių imperia
listų jungo, žiauraus išnau
dojimo ir bado iškankinti, 
Lietuvos darbo žmonės su 
viltimi žiūrėjo į Tarybų Ru
sija.

Spalio revoliucijos povei
kyje Lietuvos darbo žmonių 
tarpe vis labiau augo revo
liucinis pasiryžimas. 1918 

♦m. pabaigoje ir 1919 metų 
pradžioje didžiojoje Lietu
vos dalyje darbo žmonės su
kuria Tarybų valdžios or
ganus. K. Giedrys visa šir
dimi veržiasi i Lietuva. 
1919 m. kovo mėnesį K. Gie
drys atstovauja Lietuvos 
Komunistų partijai pirma
me Komunistų Internacio- 

' nalo kongrese Maskvoje.
Tačiau Lietuvos darbo 

ž m ones 119 1 9 m. neilgai 
džiaugėsi Tarybų valdžia. 
Imperialistų ha vietinės 
k o n t r r e v o 1 i ucijos jėgos 
1919 m. pasmaugė jauną 
Tarybų Lietuvos respubli
ką. Lietuvos darbo žmonės 

' didvyriškai gynė savo iško
vojimus, bet nepajėgė atsi-

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad. Bal. (April) 17, 1956

! laikyti prieš gausesnį, gerai 
i ginkluotą priešą. Prasidė- 
' jo žiaurios reakcijos ir te- 
i voro dienos.

Nepaisydamas siaučiančio 
teroro, K. Giedrys veržėsi į 

: Lietuvą. Jis atvyksta į bal
tųjų lenkų okupuotąjį Vil
nių. čia jis atsidavusiai dir- 

| ba Lietuvos Komunistų par- 
! tijos Vilniaus krašto biure 
■—atstato reakcijos apdau
žytas partines organizaci
jas, telkia profsąjungas.

Lenkų kalėjime
1920 m. birželio 29 diena 

• baltųjų lenkų d e f e n s y v a 
(žvalgyba) suėmė K. Gied
rį. Jam grėsė mirties baus- 

! me. Bet, prasidėjus tuo me- 
i tu Raudonosios Armijos

( Paveikslas
KAZYS GIEDRYS

imtas .jam gyvenant Amerikoje)

i puolimui, kontrrevoliucio- 
■ nieriai nespėjo su juo susi- 
! doroti. Raudonoji Armija, 
i vydama grobikus iš tarybi- 
; binės žemės, pasiekė Vilnių, 
i Prie Vilniaus pasigirdus 
pabūklų šūviams, lenkiškie
ji buržuaziniai nacionalistai 
K. Giedrį drauge su kitais 
politiniais kaliniais iš Lu
kiškių kalėjimo išgabeno į 
Dembio stovyklą prie Kro
kuvos. 1921 metų pavasarį, 

i įvykdžius pasikeitimą poli
tiniais kaliniais tarp Tary
bų Rusijos ir Lenkijos, 
Giedrys išvaduojamas ir at
vyksta į Maskvą.

Lietuvos Komunistų par
tijoje 11)21 m. buvo krizinė 
padėtis. Kovodama su an- 
tipartiniais elementais, par
tija K. Giedriui patikėjo at
sakingą darbą. Jis paski
riamas Lietuvių sekcijų 
Centro Biuro prie RKP(b) 
CK sekretoriumi.

Kaune
Iki galo atsidavęs liau

džiai, užsigrūdinęs revoliu
cinėse kovose K. Giedrys 
1923 m. spalio 31 dieną LKP 
CK nutarimu atvyksta po
grindiniam partiniam dar
bui į Kauną. Pasivadinęs 
Kaziu Ramanausku, Gied
rys su būdingu jam atsida
vimu imasi rev o 1 i u c i n i o 
darbo naujomis sąlygomis. 
Jam buvo pavesta vadovau
ti partijos agitaciniam- 
propagandiniam darbui.

K. Giedriui neilgai teko 
dirbti. 1924 metu balan
džio mėn. jis buvo suimtas. 
Buržuazinis teismas K. Gie
drį už komunistinę veiklą 
nuteisė 4 metus kalėti.

1926 m. gegužės mėnesį, 
rinkimų į vadinamąjį 3-jį 
bu r ž u a z i n į seimą metu, 

krikščionys dem o k r a t a i 
pralaimėjo. Darbininkai iš-
vystė aktyvią kovą už savo 
padėties pagerinimą. 1926
m. liepos mėn., liaudies ma
sėms spaudžiant, naujoji 
vyriausybė amnestuoja po
litinius kalinius, ir K. Gie
drys iš kalėjimo išvaduoja
mas. Partijos nurodymu 
jis tuoj įsijungia į veiklą— 
dirba Lietuvos Raudonosios 
Pagalbos CK nariu.

Liaudininkų ir socialde
mokratų vyriausybė, maty
dama krašte kylančias*. re
voliucines nuotaikas, pra
deda uždarinėti darbininku v 
organizacijas, vaikyti dar
bininkų susirinkimus ir mi
tingus, persekioti revoliu
cinius veikėjus, Komunistų 
partijos narius. Tais per
sekiojimais liaudininkų ir 
socialdemokratų vyriausybė 
silpnino antifašistines jė- 

I gas, skynė kelią fašizmui.
Tomis dienomis K. Gied

rys, nepaisydamas visų pa
vojų, atsidavęs dirbo jam 

i pavestą darbą.
Lietuvos Komunistų par- 

itjos CK sekretorius K. Po
žėla, CK narys J. Greifen- 
bergeris, K. Giedrys ir kiti 
komunistai susirinkimuose 
ir spaudoje ragino mases 
budėti, kad lietuvių tauta 
neliktų imperialistinių pla
nų auka, demaskavo Lie
tuvos buržuazinių naciona

listų persidavėliš kurną ir 
kvietė mases kovoti už Lie
tuvos susiartinimą su Tary
bų Sąjunga.

1926 metais Lietuvoje vy
ko streikų, mitingų ir de
monstracijų banga. Kaune, 
Šiauliuose, P a n e v ė ž y j e, 
Klaipėdoje, Tauragėje ir ki
tose Lietuvos vietose darbo 

I žmonės vieningai kovojo, 
Į keldami ekonominius ir po
litinius reikalavimus.
Užsienio imperialistai siekė 

sudaryti vieningą, antitary
binį bloką nuo Baltijos iki 
Juodosios jūrų, pastatyti 
visuose šiuose kraštuose 

' sau ištikimus vasalus prie 
i valdžios vairo, šie grobi- 
kišKi Vakarų imperialistų 
sumanymai sutapo su Lie
tuvos buržuazijos troški
mais turėti krašte “tvirtą” 
valdžią, kuri užtikrintų jai 
neribotus galimumus išnau
doti darbo žmones. Šiuo 
kontrrevoliuciniu vidaus ir 
užsienio buržuazijos sieki
mų pagrindu ir. subrendo 
1926 m. gruodžio 17 dienos 
fašistinis p e r v e r s m a s.

Nuteistas mirti
Pirmosios fašistu^teTbro 

aukos buvo Lietuvos KP 
CK sekretorius K. Požėla, 
įžymūs revoliucionieriai ko
munistai J. Greifenberge-

ris, K. Giedrys ir R. Čar- 
nas. 1926 m. gruodžio 24 
d. jie buvo fašistų nuteisti 
mirti.
Pasmerktas mirti, K. Gie

drys drauge su savo ben
dražygiais parodė nepa
prastą dvasios tvirtumą, 
beribę ištikimybę darbinin
ku klasės reikalui. Teisme 
demaskavęs fašistų provo
kacinius kaltinimus ir ap
gynęs partijos garbę, K. 
Giedrys laukė savo paskuti
nės valandos drąsiai, kaip 
pridera revoliucijos kovoto
jui, komunistui.

Kelios valandos prieš mir
tį K. Giedrys rašė drau
gams : “Šiandien tari u 
jums, brangūs draugai, pa
skutinį žodį: aš kovos kelią 
už tiesą ir vargšų reikalus 
užbaigiau,—mane karo lau
ko teismas, įvykęs 1926 me
tų gruodžio 24 d., nuteisė 
sušaudyti, ir šiandien tai 
įvyks. Mirštu pilnas vilties, 
kad toji kova nesustos, kol 
bus ^laimėta. Man gailėtis 
nėra ko, o vien tik, kad la
bai nedaug tenudirbau, kad 
buvo valandų, kurias nemo
kėjau užpildyti veikimu. 
Todėl mano palinkėjimas 
tėra vienas: neturėkite vel
tui praleistų valandų, kovo
kite ir laimėkite! Aš žen
giu po šautuvu drąsiai ir 
tvirtai. Būkite ir jūs, drau
gai, tvirti ir drąsūs!”

11926 m. gruodžio 27 d. 
5 vai. ryto K. Požėla, J. 
Greifenbergeris, K. Gied
rys ir R. Čarnas buvo fa
šistinių budelių sušaudyti 
AT forto rajone prie Kau
no. Paskutiniai žodžiai, ku
riuos ištarė mirdami didvy
riai - revoliucionieriai, bu
vo: “Tegyvuoja Lietuvos 
Komunistų partija! Tegy
vuoja pasaulinė proletarų 

į revoliucija!”
Fašistinė ’klika smarkiai 

apsiriko, manydama, kad, 
išplėšusi iš Komunistų par
tijos eilių geriausius jos sū
nus, tuo pačiu palauš revo
liucinį liaudies judėjimą. 
Šimtai naujų kovotojų sto
jo į sušaudytųjų kovotojų 
vietas iir tęsė jų darbą.

Reikalas, už kurį Kazys 
Giedrys kovojo ir atidavė 
savo gyvybę, nugalėjo.

P. Štaras

Žinios iš Lietuvos
KILNUS PASIELGIMAS
VILNIUS. — Neseniai eili

nis karys-komjaunuolis Euge
nijus Porožniukas, eidamas 
per Dzeržinskio tiltą Vilniu
je, pamatė Neryje skęstantį 
žmogų, kurį sraunus vanduo 
per kelias minutes galėjo pa
nešti po ledu; Negaišdamas 
Porožniukas nusivilko milinę 
ir šoko į vandenį gelbėti skęs
tančiojo. Į pagalbą jam at
skubėjo jaunesnysis milicijos 
seržantas Aleksandras Grim- 
bergas. Taip bendromis jėgo
mis buvo išgelbėta piliečio iš 
Baltosios ’Vokės Impolito Ti- 
čenkos gyvybė.

Panašiai prieš kurį laiką pa
sielgė eilinis karys Astacho- 
vas Nikolajus, išgelbėdamas 
Vilniaus žemės ūkio techniku
mo studentę.

Už drąsą, parodytą gelbė
jant skęstančiuosius, Porož
niukas, Grimbergas ir Asta- 
chovas apdovanoti Vilniaus 
miesto komiteto Garbės raš
tais, o Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto vardu jiems 
buvo įteiktos piniginės dova
nos. F. Karasevas

RADIJAS IR TELEVIZIJA 
TARYBŲ LIETUVOJE

Dideli darbą įdiegiant ir 
plečiant radiją bei televiziją 
reikės atlikti šeštajame penk
metyje! Lietuvoje. Per šeštą
jį penkmetį respublikoje nu
matoma radiofikuoti daugumą 
kolūkiečių kiemų, MTS bei

CLIFFSIDE, N. J.

MIRUS

VINCUI PAUKŠČIUI
Reiškiame didžiausią užuojautą jo žmonai 

Anastazijai Paukštienei ir visai 
likusiai jo šeimai.

GEORGE S. STASIUKAlčlAl
*

Orlando, Fla
Pavyzdingos Jono 
Juraičio varduvės

Dra ligas J. Juraitis, “Lais
vės” geras patrijotas ir jos rė
mėjas, balandžio 7 d. iškėlė 
savo draugams iškilmingą 
puotą savo varduvių proga.

Kadangi J. Juraitis yra pro- 
gre'syvis, populiarus ir plačiai 
žinomas ir gerbiamas žmogus, 
tai jo surengtame pokilyje, 
apart kitų svečių ir viešnių, 
dalyvavo dar ir šie tolimi jo 
draugai: iš Miami (gyvenanti 
net už 230 mylių) Kazys ir jo 
žmona Tamašiūnai, Petras 
Skeberdis ir Jokūbas Gari jo-į 
nas; iš St. Petersburg (už 
118 mylių) Julius ir Ona Gre- 
blikai ir Jonas Vilkelis; iš 
Cacoa (už 51 mylios) drauge 
M'undus, jos dvi dukros ir 
žentas Urbonas. Vietiniai (or- 
landiečiai) : Petras ir Ona Na
vickai, 
lauskąs

saičiui patvarkius, šie pinigai 
paskirti “LAISVĖS” paramai, 
kuri teikia teisingas žinias 
(ypač iš Lietuvos) ir kuriai 
reikalinga gerų ir teisingų 
žmonių parama.

Tiesa, draugas Juraitis
jo sūnus jau labai gražiai įsi
kūrę, turr net kelis namus ir 
jų ateitis nepriklausoma nuo 
kitų, tačiau draugui Juraičiui 
skriaudžiamųjų likimas ir ti
kra apšvieta visuomet stovi 
prie širdies! Kuomet sakoma, 
kad idėja brangesnė ir už pi-

su žmona.

irBuvo 
dalyviu

svetimtaučių. Viso, 
susidarė virš 40 as-j 

menų. Bet laikraščio ribos ne-} 
leidžia visu vardus čia sumi-!4 <?
nėti.

Nors tikri ir dideli pietūs 
su. įvairiais gėrimais buvo 2- 
rą vai., bet išsigėrimai su ne
pertraukiamais užkandžiais i 
(ir dar ne bile kokiais) tę-' 
sėsi iki 11 vai. 'prie draugišku 
ir įvairiu pasikalbėjimu... O 

ir padainavo ■J. Grebi ikas dar 
solo.

sesute ir Mi
toko gerokai 

aptarnaujant tiek

Juraičio sūnui 
su žmona ir jos 
kaklai J u raityte i 
pavargti, 
svečių.

šios vardinės buvo skirtin
gesnės nuo paprastų tuomi, 
kad čia nesimatė draugui Ju
raičiui dovanu. Vieton to, da
lyviai (nors ir ne visi) sudėjo 
$35.00. Ir pačiam draugui Ju

tarybinių ūkių darbininką 
gyvenviečių.

Radijo taškų skaičius Lie
tuvoje šeštajame penkmetyje 
padidės palyginti su’ penktuo
ju penkmečiu kelis kartus.

šeštame penkmetyje pirmą 
kartą respublikoje bus įdieg
ta televizija. Jau šiuo metu 
šiauriniuose Lietu,vos rajonuo
se galima stebėti Rygos tele
vizijos centro laidas. Arti
miausiu laiku užbaigiama mė
gėjiška -televizijos stotis Kau
ne. Dar šiais metais turi bū
ti paleista į darbą Vilniaus 
telecentro pirmoji eilė.

Šeštojo penkmečio metais, 
paleidus j darbą pirmą ir an
trą Vilniaus telecentro eiles,. 
Kaune ir kai kuriuose kituose 
.miestuose bus statomos tele
vizijos retransliacijos stotys, 
kurios toliau perdavinės Vil
niaus programas. Vėliau' res
publikos teritorijoje bus pa
statyta radiorelinė linija, ku
ri įgalins pasikeisti televizijos 
programomis tarp Maskvos, 
Leningrado, Kijevo, Minsko, 
Rygos, Talino bei Vilniaus, 
šių miestų televizijos progra
mos bus perduodamos ir per 
Vilniaus televizijos stotį.

Kartu su televizijos išvysty
mu ir radiorelinių stočių sta
tyba respublikoje bus įdiegta 
naujausia radijo technika — 
ultratrumpųjų bangų radijo 
stotys.

šeštame penkmetyje Vilniu
je turi būti pastatyti didžiu
liai Rądijo namai. N. S. 

pilnai
Jurai-

vaka- 
ne

nigus, tai šis posakis 
atitinka" draugui Jonui 
čiui. . .

Kadangi jau vėlyvas 
ras užklupo, o kelionė 
trumpa, tai visi 1 miamiečiai 
ir 3 St. Petersburgicčiai nak
vojome pas draugus Juraičius.

Sekmadienio rytą Juraičiai 
vėl pataisė, didelius pusryčius, 
o po to pradėjome, vieni ki
tus atsisveikinti 
vieni kitiems už 
sk irstėmės.

šios žinelės 
patenkintas, kad turėjo pro
gos susitikti savo senus drau
gus ir užmegsti pažintį su 
naujais, gerais draugais . ..

Ačiū už 
Juraičių i!

ir ačiuodami 
draugiškumą,

ra sėjas labai

tai draugui Jonui

(Money

Svieto Pereiga

Order $35.00 ver-
ir tėję gautas ir perduotas admi

nistracijai. Dienraščio leidėjų 
ir personalo vardu’ tariame 
nuoširdžią padėką Jonui Ju
raičiui ir jo svečiams, kurie 
aukojo, šia pačia proga lin
kime Jonui Juraičiui sulaukti 
dar daug, daug gimtadienių! 
—“Laisvės” Red.).

BROCKTON. MASS

KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio SI April
Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Svetainėje

668 No. Main Street Montello, Mass.
(kampas Vine Street)

Įėjimas iš fronto, kur pirmiau buvo Park Theatre.

PROGRAMĄ PILDYS:
Liuosybės Choras, vadovaujama Alb. Potsius. 
Sulai, duetai, tiktas; sulos trumpą komediją. 
Rože Stripinis, Aldona Wallen-Downing, Eidon 
Downing, W. Yuodeikis ir Alb. Potsius.

Šokiams Gros Gera Muzika
Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkės at

silankyti į šį gražų parengimą.

O Įėjimas .$1.00Pradžia 7-0) Va). Vakare.

Dienraščio Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis jose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July 
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkės Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park
38th A ve. Woodside, L. L

Laisvės Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai- , 
' svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

H



Laumės Kalnelis
Dar ir šiais laikais atmin

tis primena man kasdien 
apie linksmuosius laikus 
jaunystės dienų. Ir kuo to
liau brendu į praeities gel
mes, tuo labiau mintis sielą 
graudina, primindama pra
eities laikus.

Dabar tik vaidentuvė pie
šia tuos vaizdus, bet seniau 
jie buvo tikrenybė.

Penkios dešimtys metų 
praėjo nuo tų dienų, kada 
aš buvau linksmas, laisvas, 
be rūpesčių, kaip paukštelis 
pavasario dieną. Dažnai aš 
eidavau į tą gamtos dova
notą gražųjį Laumės kalne
lį, kur ežeras krantus jo 
skalauna. Ten kvietkos 
puokštėmis žydriomis spal
vomis tviskėjo. Ten balti 
grūzdai, kaip lėkštės iške
rėję po 4 žemų eglaičių ša
komis. Ten visoki žvėreliai 
prieglaudą sau turėjo.

Ten paukščiai žavėjančio- 
mis melodijomis linskmino 
mano širdį.

Aš ten žaidžiau su drau
gais ir gėrėjausi paslaptin
gus pušų ošimu. Aš ten gi
liai traukiau į savo krūtinę 
tuos brangius kvapsnius 
nuo pušų saulės kaitroje. Ir 
švelnus vėjelis, patvinęs 
aromato kvapsniais, glostė 
mano veidą. Aš ten pirmu 
kartu medaus bučkius ant 
savo lūpų pajutau. Ten 
mane tos baltos rankos ap
kabino. Ten aš jos balsą 
dar kartą girdėjau. Ten aš 
mačiau juosvas akis, žiban
čias meilės spinduliais nak
ties tamsoje.

Ten jos raudonos lūpos, 
pusiau atsivėrę, paskutinį 
kartą tarė “sudiev...
> Ir kas gi mane privertė 
apleisti tą grožės kalnelį, tą 
gimtines vietą brangiausią, 
kur saulė švietė visados?
i i Kas gi mane ištrėihė Į 
į ^svetimą šalį ir pripildė 
mano krūtinę kanoniško
mis .dulkėmis, kur aukšti 
kalnai supilti anglies išma
tų, kur sulforo garai galvą 
ir sielą svaigina?

Ak, tas Laumės kalnelis! 
Kada žemė tvėrėsi, tai gam
ta nešykštėjo teikti jam 
gražumėlio .. Nei archi
tektas, nei artistas-piešėjas 
nesugebėtų tokią sceneriją 
gaminti, kokią atliko gamta 
su Laumės kalneliu.

Penkios dešimtys metų 
taip greit praėjo! Tie me
tai nusirito vieškeliais pa
slaptingais. O mano Lau
mės kalnelis stovi, jį ap
gaubęs pušynėlis misterin- 
gais aidais ošia, gaudžia.

. Kada gyvenimo uždanga 
nusileis ir saulė man dau
giau nebešvies, aš norėčiau 
būti palaidotas pušyne, 
Laumės kalnelyje...

Progresas

NtnvYorto^/žzW7lnloi
Liaudiškas kvartetas 
koncertuos Carnegie’je

Gegužės 17 Carnegie salėje 
koncertuos neseniai atsteigtas 
liaudiškas kvartetas, kuris ži
nomas po užvadinimu* “The 
Weavers”, tai yra, “Audėjai”, 
dainų audėjai,—žinoma. J tą 
kvartetą įeina Ronnie Gilbert, 
Fred Halierman, Lee Hays ir 
plačiai pagarsėjęs Pete See
ger.

Minimas kvartetas buvo 
plačiai žinomas Amerikoje il
goką laiką, bet kokie! treji 
metai atgal jis nustojo veikti, 
nes didžiosios koncertų salės 
atsisakydavo jiems leisti kon
certuoti. Mat, kvarteto nariai 
yra žinomi kaip pažangiečiai.

Neseniai kvartetas atgimė. 
Jis jau davė vieną koncertą 
Carnegie salėje, kuri buvo 
sausakimšiai prikimšta žmo
nėmis.

Kas tik nori išgirsti tikras 
liaudiškas Amerikos 
turėtų nueiti išgirsti 
jus”.

MIRUS

Vincui paukščiui
Lietuvių pažangaus judėjimo žymiam asmeniui 
ir mano ilgų metų nuoširdžiam sandarbininkui 
įvairiuose komitetuose, reiškiu nuoširdžią sim
patiją velionio našlei Anastazijai Paukštienei ir 
jo artimiesiems.

K A TRINA PETR1K1ENŪ

Dvi uostininku unijos, tymsteriai, 
Beck ir AFL-CIO vadas Geo. Meany

1

Palaidojo Carolinoje 
žuvusius tris marinus

Praeitos savaites pabaigoje 
į New Yorką tapo atskraidinti 
palaidojimui trijų marinų kū
nai. Tai tie marinai, kurie 
kartu su trim kitais žuvo Ca
rolines treniravimosi stovyklo
se per naktinius pratimus pel
kėse. Tie trys newyorkieciai 
buvo F. O’shea, L. Thompson 
ir Norman A. Wood.

Idlewild aerodrome vėlia
vomis apdengtus karstus pasi
tiko garbės sargyba iš marinų 
korpuso. Giminių nebuvo, 
vonai iš aerodromo paskui 
vo pristatyti žuvusiųjų 
moms.

Čių: Ona Stelmokaitė, Tadas 
Kaškiaučiu's, St. Mokioms ii* 
jos pačios tėvas Geo. Jamison. 
Choras pastiprėjo. O tose da
lyse, kur ir solistai-aktoriai 
gali dainuoti su choru, mes 
jausimės visiškai stiprūs.

Aidinčiai šiltai įvertiname tą 
nowarkiečių gražią talką. Gal 
už tai tuojau ir Aidas su
minkštėjo ir sutiko nuvykti į 
Newarka suvaidinti “Grigutį”. 
Taigi —

Hello, newarkieciai, mes jau 
atvykstame! Laukiame sma
gaus pasimatymo su jumis ir 
su visos plačios Now Jersey 
lietuvių publika šį sekmadie
nį, balandžio 22-ą, 4 :30 po 
pietų, Ukrainų salėje, 57 Bea
con St., Newarke.

Aidietė

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Koncertas, šokiai ir trumpa ko
medija. Rengia Liuosyhės Choras. ' 
Jvyks šeštadieni, balandžio (April) 
21 d., Lietuviu Tautiško Namo Sve
tainėje, 668 No. Main St., kampas 
Vine St., Montello, Mass, (kur buvo 
Park Theatre). Pradžia 7 vai. vaka
ro. įžanga $1.00.

Programą pildys Liuosybės Cho
ras, vadovaujamas Albert. Pot sius. 
Bus solų, duetu, trietų ir vaidinimas 
komedijos. Programoje dalyvauja: 
Rožė Stripinis, Aldona Wallen-Dow
ning, Eidan Downing, W. Juodeikis 
ir Al. Potsius.

Gera' muzika šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Rengimo Komitetas 
(72-75)

Mirė

d ai n as, 
“audė-

Petras Jasinskas, 63 
venęs 125 Thames St., 
lyne, mirė balandžio 13-ą 
Brooklyn ligoninėje. Pašarvo
tas Garšvos šermeninėje, Bed
ford Ave., Williamsburge. 
Laidos antradienį, balandžio 
17 d., 2 vai., Alyvų Kalnelio 
kapinėse, Maspethe. šeima 
prašo draugus ir pažįstamus 
suteikti jam paskutinį patar
navimą.

Liko liūdesyje žmona Ona, 
sūnus Julius, marti Marian ii* 
2 anūkai.

žinią telefonu pranešė Mrs. 
Mamonis.

m., gy- 
Brook-

Kaip yra žinoma, didžiulė 
tymsterių unija (International 
Brotherwood of Teamsters 
arba trumpai 1BT), kuri turi 
apie milijoną 4r 500,000 na
rių, yra pasiryžusi suteikti 
$400,000/ ilgo laiko paskolą 
uostininkų unijai Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion (ILA).

New Yorke šalia ILA eg
zistuoja ir kita uostininkų 
unija, tiesa, gan mažiukė, 
kuri vadinasi International 
Brotherwood of Longshore
men, IBL. Tos mažiukės uni
jos tiesioginis globėjas yra 
George Meany, kuris 
ruožtu yra visos AFL - 
prezidentas.

Dabar ta mažiukė IBL
rią kontroliuoja Meany) atsi
kreipė į AFL-CIO (kurios va-

du yra tas pats Meany), kad 
AFL-CIO išmestų visai iš sa
vo eilių didžiulę tymsterių 
uniją, IBT. Taipgi reikalau
ja, kad tymsterių vadas Beck 
būtų pašalintas iš AFL -CIO 
vadovybės.

Yra žinoma,
Meany globojama 
IBL yra gavusi beveik 
ną doleriui nuo AFL 
kad nugalėti ILA. Ir 
kuomet iš tų pastangų 
neišėjo, Meany bando

uniją pašalinti tymste- 
kurid užstoja uostininų

kad paties 
mažiukė 

mil i jo
tini jų, 

dabar, 
niekas 
per tą

savo 
CIO

(ku-

La- 
bu- 
šei-

Ncw York o vyriausio teismo 
teisėjas Lynch patenkino 
alaus gamintojų firmų reika
lavimą. Jis uždraudė darbi
ninkams vykdyti “slow down”. 
Darbas buvo sulėtintas dėl to, 
kad sbosai nusitaria sir unija.

Paprastai, kuomet įvyksta 
apiplėšimas, kaltininkais pa
sirodo esą vyrai. Bet Henry 
Terry ir jo paštinį troką aną
dien sulaikė kelios moterys. 
Viena jų turėjo peilį. Tai bu
vo 8th Avei. ir 111th St. kam
pe. Terry pas save turėjo tik 
$10 ir joms be pasipriešinimo 
atidavė.

BROCKTON, MASS.

Operetė Grigutis, rengia Lietuvių t 
Tautiško Namo Draugovė. įvyks šeš- • • 
tadierij, Balandžio 28 d., Liet. Taut. 
Namo salėje, 668 No. Main St., (ten 
kur pirma buvo Park Theatre), pra
džia 7 vai. vakare. Operetę Grigutis’' 
suvaidins Aldo Choras iš Brooklyn,: 
N. Y.

Tautiško namo viršutinės svetai
nės nenaudojome per 17 metų. Da
bar talkomis baigėme taisyti. Dide
lė, aukšta, erdvinga salė ir steičius. 
(Air conditioning). Yra visokie pa
rankamai. Kviečiame visus daly
vauti šiame parengime. jx z

Komisija 
(72-75)

vidujiniai kivirčai upi-
sako darbininkiškas

mažą 
rius, 
ILA.

Tie 
jose,
“Daily Worker”, žymiai silp
nina darbininkų bendras pa
stangas kovoje už geresnį gy
venimą.

WORCESTER, MASS.
‘Balandžio1 B d. įvyko L.S. ir 

D.Bt draugijos metinis susi
rinkimas. Valdyba ir įvairios 
biznio komisijos davė rapor
tus Iš pereito, mėnesio veiklos. 
Viskas tvarkiai vedama.

Plačiai buvo apkalbėta, kaip 
būtų pasėkmmgesnis pirmas 
šio pavasario banketas, kuris 
įvyks balandžio 28 d. Olym
pia Parke. Po apkalbėjimo 
paliko banketo surengimą val
dybai ir bord direktoriams.

Šis banketas bus daug skir- 
tingesnis už visus kitus pa
rengimus, nes bus atvirame 
ore.

L. S. ir D. B. draugija kvie
čia visus narius ir mūsų gerus 
simpatikus kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti virš minėtame pa
rengime. Bus gera vakarienė 
ir gėrimų. Muzika ir šokiai 
trauksis iki vėlai nakties. Visi 
pasidžiaugsit ne vien tik mu
zika, šokiais ir vakariene, bet 
ir gamtos} gražiais* rūbais. Bū-

Filmas apie Bulganino ir 
Chruščiovo apsilankymą

Praeitą šeštadienį Cameo 
kino-teatras (Sth Avė. ir 44 
St.) pradėjo rodyti naują pro
gramą. Rodomas didelis me
ninis Indijoje pagamintas fil
mas “The Vagabond” (“Val
kata”) ir dokumentarinis fil
mas iš Bulganino, Chruščiovo 
ir kitų tarybinių vadų apsilan
kymo Indijoje.

Tas dokumentinis filmas, 
sakoma, labai įdomus, nes jis 
vaizduoja labiausiai masinį vi
sos žmonijos svečių sutikimą. 
Vien Kalkutos mieste' apie du 
milijonai žmonių pripildė gat
ves, kad pasveikinti tarybi
nius vadus. Filmą pagamino 
bendromis pastangimis tarybi
niai ir Indijos filmininkai.

“Valkata” yra pirmas fil- 
mas iš dabartinio. Indijos gy
venimo, kuris rodomas šioje 
šalyje. New Yorke filmų my
lėtojai jau matė nemažai fil
mų iš kitų Azijos kraštų, ypa
tingai iš Japonijos, bet tai 
pirmas toks importas iš Indi 
jos.

ATVYKSTA LONDONO 
MIESTO MAJORAS

Balandžio 21-ą laivu United 
States atvyks Londono miesto 
Lordas majoras Ackroyd ir jo 
žmona. Jįe bus oficialiais mū
sų miesto majoro Wagrierio 
svečiais.

Bėgiu sekamų penkių dienų 
svečiai 
įstaigą 
United 
biržą,

aplankys daug žymių 
ir vietų, tarpe tų 

Nations, Wall Steet 
lėktuvų stotis, kai ku

riuos gyvaenmų namų projek
tus, City Hali. Taipgi lanky
sis Virginijoje ir Washingto
ne. Grįš namo bal. 26-ą, 
lėktuvu.

Brooklyn© moterims
Moterų Apšviestos Klubo su

sirinkimas 
dienj, balandžio 19-ą.
nares prašomos, dalyvauti 
kviesti savo drauges.

Valdyba

įvyks šį ketvirta- 
Visos 

ir

AIDO CHORAS
Choriečiai būtinai dalyvau

kite dvejose pamokose šią sa
vaitę, nes tai bus paskutines 
pirm vaidinimo Nevvarke. 
Viena repeticija įvyks balan
džio 18-os vakarą, antroji— 
20-ą. Pribūkite klek galima 
anksčiau.

Valdyba

Today’s Psliein

f f i

Saiko skiepai buvo 80 proc. 
efektingi N. Y. apylinkėje

Miesto sveikatos, komisijo- 
nierė Dr. Leona Baumgartner 
skelbia, kad praeitą vasarą 
vaikams < dųotii Saiko skiepai 
New Yorko mieste ir prie- 
mieščiuose rt buvo ant 80% 
efektingi. Taip parodė galu
tinas moksliškas apskaičiavi
mas, padarytas daktarų.

Iš viso, vaksino praeitą va
sarą buvo duota 701,000 vai
kų čia. Jeigu miesto sveika
tos pareigūnai būtų turėję 
daugiau tų skiepų, jie būtų 
galėję įskiepyti mažiausiai 
dar tiek. New Yorke randasi 
apie 1,600,000 vaikų ir jau
nuolių, tarp pusmečio ir 15 
įmetu amžiaus, kuriems Saiko 
skiepai reikalingi.

Kaip- su ateinančiu polio se
zonu? Mes tam sezonui, 
ko Leona Baumgartner, 
me geriau pasirengę. Bet 
dar nežino, ar bus gauta 
nai pakankamai skiepų, 
patenkinti visus.

Newarkieciai suteikė 
Aidui ir “Grigučiui” 

gražios talkos
Aido Choras yra nemažas 

choras imant pagal dabartinių 
chorų dydį. Tačiau kuomet 
visa eilė mūsų dainorių tapo 
paskirstyti įvairiems vaidme- 
nims-rolėms, choriečių likosi 
mažai. Mat, vaidinime yra to
kių vietų, kur aktorius nega
li dainuoti su choru*. O mažai 
choristų likus galėtų dainos 
išeiti silpnai.

Problema... Ją išrišo mū
sų energinga mokytoja Mild
red Stensler. Vieną gražią 
dieną atvažiuoja į pamokas 
jau ne viena. Su ja iš už 
upės atvyko grupė sietynie-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrę* Barberi*

sa- 
esa- 

ji 
pil- 
kad

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

site visi užganėdinti.
Prisirašė naujas narys—Jo

nas Kerbelis. Linkiu 
nariui gerųĮ pesekmių.

Norintieji prigulėti
S. ir D. B. draugijos,
į sekantį susirinkimą, geguž. 1 
d., 29 Endicott St., Worcester, 
Mass.

9051 12-20; 30—42

Pattern 9051: Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18. 20; 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42. Size 16 takes 4% yards 35-inch.

naujam

prie L. 
ateikite

Rep. ‘

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

OPERETE V

Grigutis
Penkių Aktų

VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose?

Newark, N. J. Įvyks Sekmadienį 
------------- - ------------- Y Bal. 22 April

Pradžia 4 :30 v. popiet

UKRAINŲ SALEJE
57 Beacon Street, Newark, N. J.

Brockton, Mass. I'Yks ^štadienį
---------- -----------Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALEJE
8 Vine Street, Montello, Mass.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

na-<

PLACES
GOING

Jei jūs norite parduoti 
tną ar biznį, paskelbkite Lais 
ve jei parduosite greit. Už pa 
•keįlbįmą kaina žema.

GIVE $1

HELP ELECT 
LABOR S FRIENDS

^COPE

Brooklyn, N. Y. A įvyks Bekmadienį
-------- ------------ y Gegužes 6 May

. . •' Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
Atlantic Avė. ir 110th St, Richmond Hill, N. Y.

Worcester, Mass. r\ „ įvyks šeštadienį
----------------------------- v Gegužes 19 May

Prasidės 7130 v. vakare

LIETUVIŲ SALEJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigutis” yra visko, koj tik galima 
tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.

---------------------------———------------------------ -------------------------- —— ■’ i’
4 pusi. Laisvi (Liberty). AntracL- Bal.. (April) • 17, 1956




