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KRISLAI
Darbo pradžia.
Gausus popietis.
Kanadiečiai ruošiasi.
Vilniečiu suvažiavimas.

Rašo R. Mizara

Sekmadienio popietis. Dan
gus apsivilkęs tirštu debesų 
palitu. Lietus gausiai pila. Vi
sa tai kliudo Laisvės pramo
gai, ruošiamai Lietuvių Kultū
riniame Centre.

Tačiau : Where there ir a 
will, there is a way. Gerieji 
Iaisviečiai renkasi anksti, šne
kučiuojasi, kalbasi, juokauja.

Susirinko didokas žmonių 
skaičius.

Liaudies Teatro artistai, va
dovaujami J. Valenčio, pui
kiai suvaidina vieną veiksmą 
iŠ komedijos "Lapkus”. Publi
kos nuotaika pakyla.

Antanas Bimba pasako ne
ilgą kalbą, liesdamas svarbes
niuosius tarptautinius ir tau
tinius klausimus. Pabaigoje 
pabrėžia, aišku visiems žino
mą dalyką : jei norime Laisvę 
dienraščiu leisti, turime- trijų 
mėnesių bėgyje sukelti $15,- 
000.

—Didžiojo New Yorko lie
tuviai darbo žmonės privalo 
daugiausiai Laisvės išlaikymu 
rūpintis,—sako kalbėtojas, — 
nes Laisvė jiems daugiausia 
pasitarnauja, nes Laisvė čia 
pat išeina. Jie turi duoti pa
vyzdį kitų kolonijų lietuviams.

Per desėtką minučių susi
rinkusieji Įteikia po kas kiek

Sudėta apie $1,800. Taigi 
arti du tūkstančiai dolerių.

O tai rodo, kad dar reikia 
sudėti $13,000, jei norime pa- 
xi brėžtą kvotą pasiekti.

Ar tai bus pasiekta?
Iš mūsų praėjusio sekma

dieninio popiečio, atrodo, kad 
bus.

Daug' geru laisviečiu, kurie 
turėjo būti, gal dėl oro, gal 
dėl kai kuriu priežasčių, čia 
nebuvo. Bet jie savo pareigą 
atliks.

Didžiojo New Yorko lietu
viai Į ši fondą, spėju, lengvai 
sudės $3,000.

Po to tęsėsi kita programos 
dalis: Aido Choras, vadovy
bėje M. Stensler, šauniai su
dainavo keletą dainų, o Serge 
Savitcheff gražiai paskambi
no piano — pirmiau duete su 
M. Stensler, o vėliau vienas, 
solo.

Didžiulį darbą pradėjome 
gražiai, kultūriškai ir duos- 

4niai.
f* Visiems, visiems nuoširdi 
padėka!

Man rašo vienas kanadietis, 
X kad jie ten smarkiai ruošiasi 

prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų atstovų su
važiavimo.

Jis įvyks š. m. balandžio 28 
-29 dd. Toronto mieste.

Jau seniai Kanados pažan
gieji lietuviai turėjo savo di
desnį suvažiavimą. Taigi šis 
jų sambūris žada atlikti di
džiulių darbų kultūros srityje.

O gegužės 6 d. Chicagoje 
įvyks metinis dienraščio Vil
nies bendrovės akcininkų su
važiavimas.

Chicagiečiai visuomet gau
siai paremia Laisvę, tai mes, 

M iaisviečiai, rūpestingai ir dos
niai paremkime juos, pasiųs-

Jugoslavijos 
delegacija 
Bulgarijoj

Sofija. — Bulgarijoje lan
kosi Jugoslavijos parlamen
tarinė delegacija, kurios 
priešakyje stovi parlamen
to pirmininkas M. Pijadė. 
Jugoslavai parlamentaris- 

I tai dalyvavo keliuose Bul
garijos Sobranijos (parla
mento) posėdžiuose, kur jie 
buvo sutikti draugiškai ir 
broliškai. Abiejų pusių kal
bėtojai darė pareiškimus 
apie taiką Balkanuose, apie 
socialistini solidarumą ir 
pietinių slavų broliškus ry
šius. Kaip yra žinoma, prieš 
1948 metus buvo kalbu, kad
Jugoslavija ir Bulgarija ga- rūmą su UE streikieriais ir 
Ii susilieti į vieną federaty- žada jiems visokeriopos pa- 
vę pietinių slavų valstybę, galbos. 
kuri tęstųsi nuo Adriatikos 
kas mano, kad su laiku tie 
kas mano, akd su laiku tie 
planai gal bus atnaujinti.

Kaip tik tuo laiku, kai 
jugoslavai svečiai radosi 
Bulgarijos parlamente, ten 
buvo paskelbta, kad Vulko 
Červenkovas atsistatydina 
kaip premjeras. Pats Čer
venkovas radosi salėje ir 
jis, kartu su kitais bulga
rais, sveikino jugoslavus.

Birminghamas. — Surado 
kelis kitus lavonus ir dabar 
jau žinoma, kad tornadas 
užmušė 21 žmogų.

Brutalus marini] seržantas 
buvo ne vienintelis toks

Parris. Island, S. C. — Ma
rinų korpusas šioje trenira
vimo stovykloje dar laiko 
suimtą seržantą, kuris nak
ties metu įvedė savo kuopą 
į pelkes ir šeši marinai pa
skendo. Dabar atidengta,, 
kad minimas seržantas nė
ra vienintelis: per paskuti
nius 16 mėnesiu Parris Is
land stovykloje net devyni 
seržantai-instruktoriai bu
vo teisti už žiaurumo rody
mą prieš jaunus naujokus. 
Keli seržantai buvo teisti 
už tai, kad jie užduodavo 
veidan ir galvon jauniems 
17 metų marinams, jeigu 
tie' nesugebėdavo pakanka
mai greitai bėgti arba pra
lįsti pro spygliuotas vielas.

darni suvažiavimui sveikinimų 
ir dovanų.

Neseniai man esant Chica
goje, kai kurie vilniečiai iš
metinėjo mums, rytiečiams, 
kad mes neretai juos "pamirš
tame”.

Bandykime "nepamiršti” jų 
šiemet!

Vienas laikraštis praneša, 
jog neužilgo New Yorke įvyks 
tarp V. Sidzikausko ir lenkų 
dipuko Otto Pehro pasitari
mas. Ką tiedu "didžiūnai” 
tars ?

Sakoma, jiedu, tarp kitko, 
spręs "užsilikusius kivirčius 
dėl sienų tarp Lietuvos ir Len
kijos”.

Na, ir komedijantai tie ge
nerolai be armijos!

Demokratai sako: prezidentinis vėlavimas 
brangiai atsieis republikonų politikams

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pirma- 
dieno vakare per radiją ir 
televiziją bandė F aiškinti 
Amerikos žmonėms, ypatin
gai farmeriams, kodėl jis 
vetavo Kongreso nubalsuo
tą farmų subsidijų pratęsi
mą. Tuojau po prezidenti-

Darbo unijų 
kovos lauke
Philadelphia. — Westing

house East Pittsburgho fa
briko AFL-CIO elektristu 
unija išreiškė savo solida-

Honolulu. — 16,000 darbi
ninkų cukraus plantacijose 
laimėjo algos pakėlimą. Cu
kraus plantacijų darbinin
kai Hawaii salose priklau
so prie Harry Bridgeso va
dovaujamos krovikų ir uos
tininkų unijos (ILWU).

Washingtonas. — Gele
žinkeliečių laikraštis “La- 
por” sako, kad organizuoti 
darbininkai turėtų kovoti, 
kad neprileisti, jog būtų at
gaivinti valstijų taip vadi
nami anti-sediciniai įstaty
mai, kaip to pageidauja re
akcininkai.

Washingtonas.—AFL-CIO 
komitetas už politinę ap- 
švieta (COPE) ragino bu
vusius AFL-LLPE ir CIO- 
PAC politinės akcijos ir ap- 
švietos komitetus visur vie
nytis, jungtis į COPE sky
rius.

Amerika nestos Į Bagdado 
paktą, tik duos jam paramos

Teheranas.-Čia prasidėjo 
Bagdado pakto (METO) at
stovų pasitarimai. Prie šio 
pakto priklauso Iranas, Ira
kas, Pakistanas, Turkija 
ir Britanija. Amerikos at
stovai dalyvauja kaip ste
bėtojai, bet Amerika, bent 
kol kas, į tą paktą neįeis 
nors tai pačios Amerikos 
pastangomis tas paktas su
darytas. Manoma, kad Ame
rika nenori į jį,tiesioginiai ? 
stoti, nes Artimuose Rytuo
se turi perdaug nesutikimų 
su britais.

Irako premjeras Nuri ei tu Amerikos karinė žvalgy- 
dienio vakare per radiją ir ba (OSS) parašiutais, nulei- 
Husseinas Ala išreiškė sa
vo viltį, kad Amerika ofi- 
ciališkai prisidės prie pak
to, bet amerikiečiai juos in
formavo, kad jie turės pa
sitenkinti Amerikos karine 
parama.

Varšuva. — Lenkijos ra
dijas sako, kad plati am
nestija bus pravesta šaly
je. Amnestija palies ne tik 
kalėjimuose esančius žmo
nes, bet ir nusikaltėlius, 
kurie pabėgo užsienin.

nio veto paskelbimo demo- į gijoj, kad jis neturėjo laiko 
kratų vadai padarė pareiš- j susipažinti su komplikuotu 
kimus,kad tas veto brangiai 
atsieis republikonams. Kai 
kurie republikonai taipgi 
pripažino, kad Eisenhowe- 
riui dabar bus žymiai sun
kiau laimėti, bet Republi
konų partijos nacionalinis 
pirmininkas L. Hali opti
mistiniai kartoja, kad “far
meriai supras.”

Senato žemės ūkio komi
teto pirmininkas, demokra
tas Ellenderis (iš Louisia- 
nos) sakė, kad prez. Eisen
howeris faktinai nežinojo, 
ką jis vetuoja. Eisenhowe
ris, sakė senatorius, taip 
užimtas golfo lošimu Geor-

Piety Afrikos Capetowne, lygiai 
kaip Alabamos Montgomeryje,- 
negrai boikotuoja miesto busns

Johanesburgas.—Afrikos 
didmiestyje, Capet own e, 
apie 4,000 taip vadinamų 
“colored” pradėjo boikotuo
ti miesto autobusus, ku
riuose jie turi sėdėti segre- 
guotose vietose. Pietų Af
rikoje po žodžiu “colored” 
suprantami ne visi negrai, o 
tik mulatai, tai yra, negrų- 
baltųjų mišinio žmonės. Ti
krieji negrai, kurie tamses
ni už mulatus, Pietų Afri
kos miestuose visai neturi 
teisės važinėti autobusais.

Capetowno mulatai tokiu 
būdu daro lygiai tą patį, ką j

Molotovas ir Mikojanas dalyvavo 
Izraelio nepriklausomybes dienoj

Maskva. — Užsienio rei
kalų ministras Molotovas ir 
vice-premjeras Mikoj a n a s 
atsilankė į Izraelio nepri
klausomybės dienos minėji
mą Izraelio ambas a d o j e. 
Tai aštuntas iš eilės toks 
minėjimas ir pirmu kartu 
jame, sako spauda, atsilan
kė tokie aukšti tarybinės 
valdžios nariai.

Kai kas iš to daro .išva
das, kad tai Tarybų Sąjun
ga pradeda laikytis drau
giškiau link Izraelio, bet ki- 

Prasidėjo labai įveltos Icardi’o 
bylos sprendimas, — ilgai užsitęs

Washingtonas—Karo me-

do užu nacių linijų Italijoje 
tris karius: majorą William 
V. Holohan, leitenantą Al
do L. Icardi ir seržantą 
Carl La Dolce. Tie trys 
amerikiečiai susisiekė s u 
italais partizanais ir gyve
no slaptai užfrontėje. Jų 
užduotis buvo sužinoti, kaip 
amerikiečiai galėtų geriau 
padėti ginklais partiza
nams, kur tuos ginklus nu
mesti ir tt. Jie su savimi 
turėjo radijo siųstuvus, ku
riais susisiekė su savo šta
bu.

bilium. Jis vetavęs, nes 
taip jam patarė kiti.

Senatorius Kefauveris sa
kė, kad Amerikos farme
riai padarys iš to veto ati
tinkamas išvadas — balsuos 
už demokratus, z

Prezidentą kritikavo ir 
kai kurie republikonai. Pa
vyzdžiui, North Dakotos 
senatorius W. Langer i s pa
reiškė, kad jam būtų gėda 
dalyvauti Republikonų par
tijos ruošiamuose iškilmin
guose pietuose. “Man bū
tų gėda prieš mano balsuo
tojus, N. Dakotos farme- 
rius,” sakė jis.

daro jų broliai negrai Ala- 
bamos Montgomeryje, Ame
rikoje, kur autobusų boiko
tas. tęsiasi jau kelintą mė
nesį. Kai kurie negrų ir 
unijų veikėjai sako, kad tas 
boikotas gali ilgai nesitęsti 
ir pasibaigti be laimėjimo, 
jeigu unijos neateis ne
grams pagalbon. Boikotas 
žymiai palengvėtų, jeigu 
Capetowno negrai gautų 
bent keliasdešimt “station 
wagon” tipo automobilių, 
kuriais galima būtų pavėžė
ti keleivius į jų darbo vie
tas.

ti stebėtojai sako, kad čia 
nieko ypatingo: tarybiniai 
vadai paskutiniu laiku lan
kosi į visų šalių, su kurio
mis palaiko diplomatinius 
santykius, nepriklausomy
bės minėjimus.

Izraelio ambas a d o r i u s 
gen. Avidaras ilgokai kal
bėjosi su Molotovu ir Mi- 
kojanu, bet paskui jis sakė, 
kad jokie politiniai klausi
mai tame pasikalbėjime ne
buvo liesti.

Vėliau majoro Holohano 
kūnas buvo rastas viename 
ežere.
• Pokarinė Italijos policija 
pravedė visokius tyrinėji
mus ir padarė išvadą, kad 
majorą Holohaną nužudė 
amerikiečiai Icardi ir La 
Dolce su kelių italų parti
zanų pagalba. Esą, Holoha- 
nas nesutiko su Icardi’o pa
tarimais, kad pagalba gink
lais turėtų būti siunčiama 
prokomunistiniam^ partiza
nams.

Italijos teismas nuteisė 
kelis partizanus kalėjimu ir 
“užu akių” taipgi Icardi ir

Šiandien TL S. 
vadai atvyks

I . I___ į

į Britaniją
Londonas.—Šiandien, tre

čiadienį, čia laivu “Ordžo-» 
nikidzė” atplaukia Bulgani
nas, Chruščiovas ir kiti de
legacijos nariai. Juos su
tiks premjeras Edenas ir. 
kabineto nariai.

Britanijos spauda, kūri 
Bulganiną ir Chruščiovą 
jau pradėjo vadinti sutrum
pintai “B and K,” sako, kad 
tarybinių vadų atsilanky
mas gal prisidės prie nusi
ginklavimo derybų gręites- 
nio pasisekimo.

Tarybinių vadų vizitas 
Britanijoje beveik nustelbė 
visus kitus įvykius. Dar- 

Izraelio laivams plaukti per biečiuose viešpatauja ne-

Republikonų nacionalinis 
pirmininkas JETa.ll pripažino, 
kad farmeriai nepatenkinti, 
bet jis sakė, kad jie “vėliau 
pamatys, jog mes veikiame 
jų gerovei.”

Adlai Stevensonas sakė, 
kad republikonų šansai lai
mėti rinkimus žymiai su
mažėjo.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Jeruzale. — Dag Ham- 
marskjoldas per dvi valan
das tarėsi su Izraelio prem
jeru Ben-Gurionu. Sakoma, 
kad Ben-Gurionas reikala
vo, kad Egiptas duotų teisę

Suezo kanalą.
New Yorkas.—Antradienį 

prasidėjo jury rinkimas 
septynių komunistų nacio
nalinių vadų byloje. Jie tei
siami po Smitho aktu.

Chicago.— Jau beveik ti
kra, kad grupė tarybinių 
veteranų atvyks į Washing- 
toną šio mėnesio 23, kad 
dalyvauti susi tikime su 
Amerikos Elbos veteranais. 
Abiejų pusių veteranai bus 
eks-kariai, kurie 1945-ais 
metais susitiko prie Elbos 
Vokietijoje.

Washingtonas. — Gegu
žės pirmą dieną AFL-CIO 
taryba laikys posėdį ir 
svarstys, ką daryti su tym- 
steriais, Meany norėtų pa
šalinti tymsterių uniją iš 
AFL-CIO, kadangi tymste- 
riai padeda nepriklausomai 
Rytinio pakraščio uostinin
kų unijai—ILA.

Italijos policija suėmė 12 
neo-fašisty su sprogimais

Turinas.— Policija suėmė 
12 jaunų neo-fašistų, MSI 
(Italijos, socialinio judėji
mo) partijos narių. Dau
guma jų buvo jaunesni ne
gu 20 metų. Pas juos ras
ta 22 svarai dinamito. Jie 
prisipažino, kad planavo di- 
namituoti kairiečių ir dar
bininkų organizacijų buvei
nes.

Italijoje dabar eina prieš
rinkiminė kampanija savi
valdybių rinkimams. Su
imtieji neo-fašistai sako, 
kad jie planavo dinamituoti 
komunistų, socialistų i r 
unijų pastatus, kad “įbau
ginti kairiečius.”

dabar, kaina vis dar $8.00.
Užsiprenumeruokite Laisvę

La Dolce, kurie tapo nu
teisti amžinam kalėjimui. 
Bet tie jau buvo Amerikoje 
ir kaip amerikiečių Italijos 
teismas jų negalėjo paliesti.

Dabar amerikinės teismi
nės įstaigos traukia Icardi 
atsakomybėn. Atvežta daug 
liudininkų iš Italijos, ir ta 
komplikuota byla, manoma, 
užsitęs bent šešias savaites. 

menkas susidomėjimas pa
sikalbėjimais, kuriuos tary
biniai vadai, kaip tai ma
noma, laikys su Darbo par
tijos teoretikais.

Nors kai kurie konserva
toriai ragino atsinešti šal
tai į Bulganiną ir Chruš
čiovą Churchillas ragino 
savo partijos žmones būti 
svetingais atvykusioms 
rybiniams svečiams.

Iš Danijos pranešta 
tradienį, kad tarybinis 
vas su T. S. vadais jau pra
plaukė pro sąsiaurius tarp 
Danijos ir Švedijos ir iš
plaukė Šiaurės jūron.

ta

an- 
lai-

Vakaru Vokietijoje Hitleris 
dar vis “garbės pilietis’"...

Bonna. — Nacinio reži
mo metu Kielo miestas bu
vo paskelbęs “Fiurerį” Hit
lerį garbės piliečiu. Po ka
ro miesto savivaldybė pa
skelbė, kad Adolfas, gyvas 
ar negyvas (kai kas Vokie- 

vas kur nors), jau daugiau

Bet Adenauerio juridiniai 
ekspertai dabar paskelbė, 
kad Kielo miestas neturi 
teisės atimti garbės piliety
bę nuo Hitlerio. Jie surado 
kažkokius techniškumus, • 
kurie padaro tokį atėmimą 
negalimu. Kitaip sakant, 
Hitleris iki šios dienos ofi- 
ciališkuose Kielo dokumen
tuose figūruoja kaip to 
miesto garbės pilietis...

Olandijos laivas paskendo 
netoli Brazilijos kranto

Rio de Janeiro. — Olan
dų laivas “Altair” pasken
do netoli Brazilijoj kranto. 
Tas 6,410 tonų prekybinis 
laivas atsimušė į pakraščio 
rifus ir pradėjo skęsti. 14 
keleivių ir visa įgula tapo 
išgelbėta tik keliolika mi
nučių prieš tai, kai visas 
laivas paskendo.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau
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niūki ją budinti. Bet galuti
nai pasiekė garsiąją Ameri
ką. Čia jis pasinėrė darbo Į 
žmonių miniose, jų prakaito I 
jūroje ir jų varguose. Jis 
visą savo amžių kovojo dėl 
darbo žmogaus šviesesnio ;

MOTERŲ KAMPELIS
Moterys operuoja kreinus. bet 

galėtų progresuoti greičiau0^1

siais. Daug kam patinka su
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BULGANINAS IR CHRUŠČIOVAS 
ANGLIJOJE

KAI ŠITIE ŽODŽIAI skaitytoją pasieks, Tarybų 
Sąjungos premjeras Bulganinas ir Komunistų' partijos 
sekretorius Chruščiovas jau bus Anglijoje.

Juodviejų vadovaujama tarybine delegacija išvyko 
iš. Maskvos traukinių iki Kaliningrado (buvusiojo Ka
raliaučiaus). Iš ten delegacija sėdo i tarybinį kruizerį 
“Ordonikidze” ir juo plaukė į Britų salas, į Angliją.

Šis pačių žymiausių tarybinių pareigūnų vizitas An
glijoje yra pirmas. Didžiosios Britanijos ministrų pir
mininkas Anthony Edenas užkvietė juodu apsilankyti 
Anglijoje; užkvietimas buvo padarytas praėjusių metų 
liepos mėnesį Ženevoje.

Bulganinas ir Chruščiovas vizitavo Indiją, Burma ir 
Afganistaną praėjusiais metais, bet jiedu oficialiai ne
vizitavo jokios didesnės Vakarų Europos šalies. Anglijos 
ministrų pirmininkas Churchillas, karo metu, lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, bet jis tuomet ten lankėsi pasitari
mams dėl karo vedimo. Dabar, po Bulganino ir Chruš
čiovo aosilnakymo Anglijoje, nesistebėsime, jei po kiek 
laiko Tarybų Sąjungą aplankys Didžiosios Britanijos 
vyriausybės galva,—gal tas pats Anthony Edenas.

Tiek apie tai.

SVARBI' ČIA PRISIMINTI, ko gi vyriausieji tary
biniai pareigūnai Anglijon vyksta?

Aiškus daiktas, Bulganinas ir Chruščiovas vyksta 
ten apsidairyti, pasitarti, pasišnekėti su Didžiosios Bri
tanijos žmonėmis, su jų pareigūnais: valdžios vadovais, 
opozicijos vadovais, mokslininkais, parlamentarais, vi
suomenininkais. Jiems svarbu geriau pažinti žmones, 
giliau pažinti pačią šalį, kurioje prasidėjo kapitalizmas, 
kuri yra davusi pasauliui tiek daug žymių žmonių—gal
votoji}. rašytojų, artistų, mokslininkų,—šalį, kurioje gy
veno ir mirė mokslinio socializmo tėvas Karolis Marksas.

Kas gi nenorėtų, kam gi nebūtų įdomu pabūti Di
džiosios Britanijos salose ir pamatyti, kaip ten žmonės 
gyvena, ką jie galvoja, kaip jie žiūri į dabartį ir ateiti!

Tačiau, Bulganino ir Chruščiovo vizitas Anglijoje 
turi didesnę misiją. Jiedu tarsis su Anglijos vyriausybe, 
vyriausiai su Edenu, taipgi ir su karaliene Elzbieta, dėl 
to, kaip pagerinti santykius tarp Didžiosios Britanijos 
ir Tarybų Sąjungos, tarp Rytų ir Vakarų, tarp kapita
listinio pasaulio ir sorialistinio. Jie tarsis, kaip likvi
duoti šaltąjį karą, kai}) atsteigti taikų, draugišką tarp
tautinį sugyvenimą, kaip sumažinti ginklavimąsi, kuris 
tiek daug suryja žmonių turto.

Šitie klausimai stovės centre visų tarybinių parei
gūnų nasitarimų su Anglijos vyriausybe.

Jau dabar yra žinoma, kad Edenas praleis šiuose 
pasitarimuose ne mažiau 20 valandų. Tarsis jis su sve
čiais oficialinėje valdžios raštinėje Downing gatvėje, 
tarsis jis su jais ir savo rezidencijoje, kur tarybiniai 
svečiai bus priimti ir pernakvydinti.

Kai kurio laikraščiai buvo paleidę gandus, būk Bul
ganinas ir Chruščiovas darys visa, kad pažeisti Anglijos- 
Amerikos santykius. Bulganinas tai griežtai užginčijo. 
Jis andai pareiškė, kad Tarybų Sąjungos vyriausybės 
troškimas yra, idant Anglijos ir Amerikos santykiai bū
tų geri, kad jos troškimas yra, idant Anglija ir Amerika 
sudarytų gerus santykius su Tarybų Sąjunga ir su vi
somis socialistinėmis šalimis; idant tarp visų šalių būtų 
vedama plati prekyba — pagrindas geriems tarptauti
niams santykiams palaikyti.

Tenka manyti, kad šis Bulganino ir Chruščiovo 
vizitas labai daug pasitarnaus taikos reikalui — taikos, 
kurios taip trokšta tiek anglas, tiek amerikietis, tiek 
lietuvis, tiek rusas, tiek kinas, tiek pat kurios kitos ša
lies—didelės ar mažos—eilinis1 gyventojas!

SPĖLIOJAMA, kaipgi Bulganina ir Chruščiovą An
glija pasitiks: šiltai ar. šaltai? •

Atrodo, kad Anglijoje tokių gigantiškų masinių 
žmonių mitingų neįvyks, kokie įvyko (Bulganinui ir 
Chruščiovui sutikti) Indijos ir Buriuos miestuose. To
kius mitingus anglu valdžia draudžia šaukti. Tačiau 
kiekvienam gerai žinoma, kad Anglijos plačiosios masės 
pasitiks svečius iškilmingai ir tai jiem parodys, kiek 
sąlygos leis.

Netenka nei aiškinti, kad Anglijoje taip pat yra 
makarti^tinio elemento, kuris, iei įmanytų, šaukšte van
dens Bulganiną ir Chruščiovą paskandintų. Tai visai 
suprantama. Ten yra nemaža visokio plauko dipukų— 
lenkų, rusų, ukrainiečių, — buvusių ponų, fabrikantų, 
valdininkų, generolų. Visi jie yra išvietinti iš savo 
dvarų, iš fabrikų, iš šiltų vietų. Jie darys viską, kad 
pakenkti vizitoriams. Bet tai mažmožis.

Iš anksto galima spėti, kad ten neįvyks tokių scenų, 
kokios praėjusiais metais įvyko Clevelande lankantis 
tarybiniams žurnalistams. Anglai moka suvaldyti gal
važudžius.

Na, neužilgo matysime, kai}) ten viskas bus.

; Vinco Paukščio išsiskyri- 
j mas iš gyvųjų tarpo paliko 
j labai didelę spragą pažan- 
igiečių eilėse. Progresyvėje 
; spaudoje jau buvo ir dar 
! bus apie jį daug rašoma jo 
i artimųjų draugų, kurie jį 
i nuodugniai asmeniškai pa- 
! žino. Mano tikslu yra tik 
išreikšti keletą minčių, ku
rios pynėsi mano vaidentu
vėje jau paskutinį kartą jį pasirinko, 
matant jį karste.

Štai čia amžinai ilsisi ti- 
j kras Lietuvos sūnus, kuris 
pasirinko visą pasaulį savą-

I ja tėvyne ir viso pasaulio 
darbininkiją savo draugija. 
Jis gimė pilkojo arto jaus 
šeimoje, po samanotos ba
kūžės stogu. Ten jis pralei
do savo kūdikystės ir anks
tyvos jaunystės dienas. Ten

AVOCADO ’ '
1 pakelis lemon skonio 

želatinos
puse puoduko grapefruit 

sunkos
puodukas ir pusė smul

kiais ketvirtainiais supjau
styto avocado

puodukas ir pusė karšto 
vandens

taĮdomių davinių pateikia 
merikietis darbiniu k ų 

laikraščio korespondentas 
Archie Johnstone apie tary
binių moterų gyvenimą ir 

i darbus. Imu iš jo rašto tas 
vietas, kurios man atrodė 
skirtingomis nuo to, ką jau 
esame dažnai girdėję, skai
tę. Jis rašo:

Daug vizitoriu stebisi, 
kad progresas čionai “nėra” 
visur vienodas.” vieni tą 
progresą radę be mieros i.š- 
giria. O kiti, užtikę tokią 
vietą, ^kurioje kiek atsilieka
ma, nleturi kantrybės page
rėjimu laukti.

Į

Tie (Skirtumai kai kuriuos 
'žmones supainioja. Ir jeigu 

, ....j ankime taujmes nematysime progreso 
ramiai ilsėtis čia, I trukdymo priežasčių, mes 

apšalu i toli toli nuo tavo gimtinės ; Įgytume apie viską t a m e

Neatbodamas kaip yra 
spygliuotas ir pavojingas 
progresyvių kelias, Vincas 

Jis atmetė re
ligines dogmas, nes jis dar 
jaunu būdamas permatė, 
kad religija yra proto prie
šas. Jis norėjo protauti 

I laisvai ir savarankiai. Už 
tokią drąsą progresyviai 
daug nukenčia. Teko ir Vin
cui kentėti už jo politines 
pažiūras. Bet iki grabo len
tos jis nesuklupo pirmyn- 

i žangoje.
Tai iš tokių ir panašių

a

purienų nusagstytomis lan- minčių, stovint pas Vinco
komis. Ten jis žaidė Lietu
vos sesučių stropiai prižiū- 

gėlių darželiuose.

Paukščio karstą, mano vai
dentuvėje pynėsi vainikas 
Paskutinį kartą atsisvei-i imuos

i Ten žiemos laiku, kuomet i kindami, mes 
tvoros braškėjo nuo šalčio I Vincai, i 
ir šulinių svirtys, :
sios storomis ledo gurgolė- į Lietuvos ir jos ošiančių ši- 
mis, liūdnai girgždėjo, jis i lų. Amžinai ilsėkis šiame

krašte neteisingą įspūdį.
Kaip pavyzdi vienur iš-

braidė sniego pūgose giliais ■ saulėtos Floridos pusiasaly- tekliaus, kitur trūkumo, jis
pusnynais. j je, kurio krantus, kaip ir

Bet samanotos bakūžės j Lietuvos pakrantes, glamo- 
pastogėje, po žiauraus ca- i nėja mėlynas Atlanto van- 
rizmo letena jaunuoliui 1 denynas. Ilsėkis amžinai 
Vincui nebuvo ateities. Bė- j Floridos gėlynuose, ir tegu 
go jis nuo priespaudos ir tau be perstojimo byloja 

ųjį pasaulį, darbo žmogaus buityje liek- 
) apsistojęs no ji iligakasė Floridos pal- 
bandė darbi- i ma. Bevardis

Trumpai b n
Anglijoje ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamoji “L.” Redakcija: 1 gą arba draugę reikia pa-

Jau seniai rengiuosi Jūs 
paklausti ir tik dabar pri
sirengiau. Ar Jūs negalėtu
mėte paaiškinti per “Lais- 

; vę,” kas man ir kitiems 
“L.” sakitytojams būtų įdo
mu žinoti, tai būtent sekan-

* Daugeliui progresyvių su- 
l sipratusių žmonių tenka da- 
i lyvauti, ypatingai pasta
ruoju laiku, laidotuvėse, 

ir panašiose vie- 
dauguma iš mūs 

kaip pasielgti, 
bažnyčią ar pas 
Vieni klaupiasi ir 
(žinoma, tik dėl

patekus, nereikia 
niauti, nereikia 
nereikia poteriauti, 
nesi 1

mini pirkimą sau dviejų da
lykų Maskvoje. Sako, kad 
krautuvėse gausu gyvų žu
vų, kas diena atvežamu 400 
mylių iš Baltijos jūros. Bet 
jis negalėjo gauti naujo dir
želio grindims vaškuoti ma
šinėlei.

Biskytį pagalvojus, prie-Į 
žastys aiškios: žuvų ir jų 
valgytojų buvo ir seniau; 

I gyventojams daugėjant rei
kėjo tik padauginti žuvies 
pagavimą. Gi grindų ir jom 
vaškuoti mašinėlių mažai

berniukai. Tokiu atveju 
senutė, kaip kad ir daugelis 
kitų, sakys:

“Taigi, ar tas neparodo, 
kad vyrai yra protingesni 
už moteris? Kaip nebuvę, 
mergaitės gali išeiti už vy-1 druskos- 
ro, tai ko čia dėl to jų blo- ■ 
gesnio darbo aimanuoti.

G r ei tuma pašalinimo 
protitucijos ir lėtumą šali- 
ninlo nelygybės namie, sako 
rašytojas, gal lengviau būtų 
išaiškinti pasakymu, kad 
prostitucija buvo daugiau 
visuomenės problema. J i 
ir tapo pirmiausia išrišta. 
Gi į šeimos santvarką žiūri
ma daugiau kaip į privati
nę, į kurią veiksmas liekasi 
netiesioginis. Prieš blogu
mus šeimoje buvo tenkina
masi t i k “psichologiniu” 
karu-

Rašytojas sako, kad tū
luose darbuose geriau pasi
rodo vyrai, o kituose mote- 
rys. Jis mano, kad suteikus 
ilgalaikes vienodas sąlygas 
ir progas gal vieni prilygtų 
kitiems, amerikoniškai ta
riant: išeitų “fifty-fifty”. 
Bet kol kas, k a i kuriuose 
aukšto laipsnio veiksmuose, 
kaip kad muzikos kompozi- 

1 torių viršūnėse, nė toje ša-

baliukų 
ketvirtadalis šaukštelio

Ištirpyk želatiną karšta
me vandenyje. Dadėk gra
pefruit sunką ir druską 
Atšaldyk iki pradės tirštė
ti. Įmaišyk vaisių gabaliu
kus. Supilk i formą ir šal
dyk iki sustings.

Paduok ant salotos ar ki- 
t ų valg o m ų žalumynų. 
Prieskoniui tinka su grape
fruit sunka atskiestas ma
yonnaise kaip sosas.

iš Lietuvos

lyje nesiranda moterų.
Jis sako, jog daugeliui 

dar neaišku, dėl ko moterys 
pirmauja kaip operatoriai 
milžinų kreinų ir kitos sun
kiosios mašinerijos, prie 
kurių darbas reikalauja ga
lėjimo greit ir gerai spręs-

Krist. Donelaičio rankraščiai

VILNIUS. Valstybinė groži
nės literatūros leidykla išleido 
Lietuvos Mokslu akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto paruoštus “Kristijo- » 
no Donelaičio rankraščius*’.

Pirmą kartą mūsų kultūros 
istorijoje plačios skaitytojų 
masės turi galimybę susipa
žinti su išlikusiais K. Donelai
čio autografais: “Pavasari^ 
linksmybėmis”. “Vasaros dar
bais”, poemos “Fortsetzung” 
(Tęsinys) fragmentų, dviem 
K. Donelaičio laiškais. Visi 
šie autografai pateikiami na
tūralaus dydžio su1 visomis- 
jiems būdingomis ypatybėmis. 
Juos galima panaudoti K. Do
nelaičio kūrybinio darbo, kal
bos, stiliaus tyrinėjimams, be> 
to, literatūrinėms parodom^ 
kaip vaizdinę priemonę moky
klose ir kt. Leidinio pratarty
je nušviečiama išlikusių K.

veidmai-1 }<as teturėjo seniau. Mašinė-
klauptis, i }es jr joms diržus gaminti
J. i laikas atėjo daug vėliau ir . .

tikintis. Nereikia pai- dėl to dar nėra pakankamai bendram v-eiksmui.vie- 
‘ ' nu kartu pavartoti akis,

vinnnip ąritvin galvą, rankas ir kitUS kūno Į k 1 -v- , -4 ••vienoje Slliyje/? . Donelaičio rankraščiu sitonia,i ludesius. Siame darbe dirba . . x A ..•’ i c įsrsk'to • z mamos m vnalv-

“kitu,”’ kurie tai daro, 
ir doras katalikas ar
kų rios kitos tikybos 

I žmogus, pamatęs bedievį- 
laisvamanį poteriaujant, ži
nodamas, kad jis ar ji tai 
daro “tik dėl svieto akių,” 
nusijuoks iš jo ir pagalvos: 
koks jis menkutėlis savo 
galvojime!. . Jeigu pasi
taiko laisvamaniui nueiti į 
bažnyčią, ten jis taip pat 
neturi veidmainiauti, ne 
keliaklupsčiauti. Žin o m a 
nedera ir šaipytis, juoktis. 
Užtenka pasėdėti arba pa
stovėti mandagiai, gražiai, 
netrukdant tiems, kurie įsi
tikinusiai atlieka tikybiškas 
apeigas. Mums rodosi, toks 
nusistatymas yra korektiš- 
kiausias. Dėl to joks doras 
žmogus, tikintysis ar neti
kintysis, tavęs nepasmerks, 
o tik pagerbs.

Na, o kai dėl visokių po
lemiško turinio raštų, kai

Net

Gerb. i

tose, bet 
nežinome,

I nuėjus į 
1 numirėli. I *■'
I meldžiasi
I kitų žmonių), kiti ne. Kaip 
i iš tikrųjų reikia pasielgti?

Kitas dalykas, labai daug 
i “L.” skaitytojų pasipiktina 
Į ir kaltina redakciją, kad 
talpinate laikraštyje bever- 
čias polemikas, kritikas ir 
panašiai. Jei tie visi kriti
kai, polemizuotojai taip la- 

j bai save nori pasipekla- 
i muoti, tai tegu randa būdų 
! kur kitur.i

I .a u k s i u paaiški n im o.
Nežinanti

■ Kanada
| PAAIŠKINIMAS:
I Nežinanti iškėlė įdomų klau- 
į simą, bet atsakyti į jį nėra
■ jau taip lengva. Mums, ta- 
| čia u, rodosi, laisvamaniams, 
j susipratusiems žm o n ė m s, 
i reikėtų laikytis tokios “tak-
I tikos.” Sakysime, numiršta 
geras draugas (ar draugė), 
buvęs bedievis ir darbinin- 

: kų judėjimo dalyvis. Jo ar- 
' timieji ima ir nusitaria mi- i 
’ rusįjį laidoti “tikybiškai.” ’
■ Apkabina kryžiais, šventų- 
; jų paveiksliukais, kad at
lankiusieji numirėlį pote- 
riautų ir gal net “mišias

i užpirktų” — konver t u k a i 
juk ten pat yra, tai įdėk į 
juos penkinę arba dešimti-

Inę!,., Na, ką tuomet da
ryti mirusiojo draugams? 
Neiti visai jį atlankyti, pa
gerbti? Žinoma, ne. Rei
kia nueiti į šermenis, į lai
dotuves, jei tik leidžia ap
linkybės. Mirusį gerą drau-

nu kartu pavartoti akisprigaminta.
Panašiu 

f 

lėtesnių, kitoje srityje grei
tesnių pakaitų jis pastebė
jo ir tarp žmonių.

Kaip didelį pažangos šuo
lį jis mini visuotinį dingimą 
prostitucijos iš Maskvos ir 
iš bile kurio Tarybų Sąjun
gos miesto. Ji iššluota sykiu 
su nedarbu, skurdu.

Iš kitos pusės, šeimos gy
venime, sako jis, dar mažai 
kas tepakito. Pavyzdžiui jis 
mini vieną jam gerai pažįs- 
t a m ą maskviečių šeimą, 
kuri, sako jis, nėra išimti
mi. Yra daugiau tokių.

Ta šeima susideda iš se
nutės, vyro su žmona ir jų 
Vaikų: dviejų berniukų ir 
dviejų mergaičių. Abu tė
vai dirba; vaikai visi mo
kykloje. Motina ir mergai
tės atidirba ir namų darbą; 
tėvas ir berniukai mažai ko 
tedirba. Berniukai mokyk- 

, negu 
mergaitės. Man atrodo, sa
ko rašytojas, kad tie skirtu
mai mokykloje sumažėtų, 
jeigu mergaitės turėtų dau
giau laisvo laiko namie pa
simokyti ir žaisti.

Rašytojui atrodo, kad ta
me kalta senutė. Ji yra vie
na dažnai užtinkamų na
muose valdovų, kuri visai 
nejučiomis išstoja prieš mo
teris. Jos akimis žiūrint vy

riškis tų namų (šiuo atveju 
įjos žentas) yra.iš anksto 
pašvęstas TŲ namų galva, 
o tie trumpomis kelnaitėmis 
vyrukai, tai paties tvėrėjo 
jau skirti kokiems daug di
desniems tikslams, negu pa
gelbėti namuose motinai.

kada telpančių Laisvėje: ]oje geriau pasižymi,
mes darome viską, kad juo 
mažiau jų būtų, ir manome, 
jog mažiau jų ir bus.

Redakcija

Lukacs iškėlė faktus apie 
Belą Kuhno nuteisimą mirti

Stokholmas. — Pasauli
niame taikos suvažiavime 
dalyvavęs vengrų komunis
tinis teoretikas Lukacs iš
kėlė, ką jis žino apie Belą 

i Kuhno likimą. Jis sakė, 
• kad Bela Kuhn li938 me
tais tapo nuteistas Tarybų 
Sąjungoje kaip išdavikas ir 
sušaudytas. Maždaug apie 
tą laiką, sakė jis, buvo apie 
šaudyta apie šimtas kitų 
vengrų komunistų ir “visa 
Lenkijos Kompartijos va
dovybė emigracijoje > So
vietuose.”

Kaip yra žinoma, dabar 
paskelbta, kad Belą Kuhn 
ir kai kurie lenkų komunis
tai buvo nuteisti be pagrin
do, kad jie buvo nekalti.

kiš (tai galėtų padaryti tų 
Vaikų mokytojai, ar jauni
mo organizacija, kas “suga
dintų” visą tos senutės įves
tą “tvarką,”), tos mergaitės 
gal negalės gaūti lygiai to- 
k i ų gerų darbų, kaip tie

■charakterizuojamos jų ypaty
bės ir iškeliama jų reikšmė li
teratūros mokslui ir mūsų kul- 

nuomone, tai •turai. Pabaigoje pateikti išsa- 
Juk visa šalis mūs paaiškinimai.

Leidinį spaudai 
loiogijos mokslų 
L. Gineitis, vyr. 
LTSR MA tikrasis 
K. Korsakas.
egz. Kaina 9.20 rb.

kur kas daugiau moterų, I 
negu vyrų.

Rašytojo 
simboliška, 
dabar pulsuoja naujomis; 
statybomis, statybomis tai-; 

j kai ir gyvenimui.
Senybinių pažiūrų į mo

terų buitį rašytojas sutikęs 
ne vien pas senutę. Jį nu
stebino vienos šeimos gero
vei įstaigos vedėjo pasidid
žiavimas aprodant jam mo
tinos ir vaiko gerovei įstai
gos patogumus. Vedėjo pa
gyros rašytojui lyg sakė:

“Žiūrėkite, kokie mes e- 
same GERI savo darbinin
kėms.” Rašytojas dėl to pa
stebi: — Geri! Koks čia ge
rumas? Tos rūšies įstaigos 
tik pagelbsti atbalansuoti 
lig šiol buvusį tarp lyčių 
neteisėtumą, v

AV0CAD0 SUTEIKTA 
ĮDOMIĄ PAKAITĄ i

Pirm pasiūlymo recepto, 
reikia priminti, kad ne vi
siems avocado iš karto tepa
tiks. Prie jo reikia pripra- 
ti. Įpratus, yra skanus ir 
naudingas valgis. j

Tas iš pietinių kraštų 
atgabenamas vaisius yra 
kiaušinio formos, žalsvai 
alyvine žieve ir skoni turi 
panašų alyvom^. Kam ska
nu alyvos, tas greitai pa
mėgsta ir avocado stiprų, 
riebų skonį. Nunokusio vai
siaus vidus yra gelsvas ir 
minkštas, beveik kaip to ką 
tik į prekyvietes dabar at
vežto ankstyvojo mušmelo- 
no (canteloupe), tik , nėra 
saldus.

Pietiečiai jį dažnai valgo 
su duona ir kaip priemaišą 
kituose daržoviniuose sa- j 
lads. Vartojamas ir su vai- i

paruošė fi- 
kandiclatas 
redaktorius 
narys prof.

Tiražas 1,500

To Jay's Patiem

9223
10—18

by
Pattern 9223 Misses’ Sizes 10, 

J2. 14, 16, 18. Size 16 shirt, 2% 
yards 35-inch; shorts, 1% yards.

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

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad. Bal. (April18, 1956
1



Boleslavo Bieruto laidotuvės
VARŠUVA, kovo 16 d.—

Respublika palydėjo į pas
kutinę kelionę savo didįjį sū
nų, vieną talentingiausiųjų

bos organizatorių, Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų par
tijos Centro Komiteto Pir
mąjį sekretorių Boleslavą 
Rierutą.

Varšuvą gobia didis ge
dulas. Baltos- r a u d o n o s 
valstybinės vėliavos, iška
bintos prie gyvenamųjų na
mų, vyriausybinių įstaigų 

tjr visuomeninių organizaci-

Aikštėse ir prie pastatų fa
sadų Boleslavo Bieruto por
tretai gedulo rėmuose. Prie
šais LJDP Centro Komite
to pastatą, kuriame yra 
karstas su Boleslavo Bieru
to kūnu, susirinko tūkstan
čiai Lenkijos sostinės darbo 
žmonių. Šimtai tūkstančiu 
žmonių iš visos šalies pra
ėjo pro velionio karstą. 
Anksti ryta darbo žmonių 
lankymasis buvo nutrauk
tas.

9 valanda 35 minutės i sa- i

čenko, V. I. Kozlovas, J. Pa
leckis, I. S. Konevas, N. I.
Bobrovnikovas, V. L. V-asi-j ,;as jis buvo; gyvena ir gan- 

i savo jėgas ir savo 
reikšmę pasaulyje mūsų 
liaudies Lenkija, kuriai kur
ti, vystyti ir stiprinti jis pa
siaukojančiai dirbo; gyvena 
mūsų didžioji socializmo 
idėja, pergalingai žengianti 
per visą žemės rutulį, idė
ja, kurios ugningas kovo
tojas buvo Boleslavas Bie
rutas. Todėl visur liūdesys 
ir skausmas jungiasi su 
priesaikos žodžiajs — sau-

levskaja, P. K. Ponomaren-1 s“]a 
ko, Kinijos vyriausybinė de-

Novotnas, 
Haris Poli- 
Hegediušas.tas, Andrašas 

Kivu Stoiką, 
dža, H. Maternas, I. Michai
lo vas, S. Vukmanovičius- 
Tempo, daugelio šalių bro
liškųjų komunistų ir dar

bininkų partijų vadovai bei 
nariai, atvykę atlikti pa
skutinės priedermės įžymia- ( 
jam tarptautinio komunis- j n( 
tinio judėjimo veikėjui. Bie- s> 
rutui.

čiasi garbės sargyba prie 
velionio karsto. 9 valandą 
50 minučių į garbės sargy
bą atsistoja Boleslavo Bie
ruto bendražygiai: LJDP 
CK Politinio biuro nariai A. 
Zavadskis, J. Cirankevičius, 
K. Rokosovskis, E. Ocha-

)

J. Bermanas, F. Južviakas, 
F. Mazūras, LJDP CK se
kretoriai V. Matvinas, J. 
Moravskis. Prie karsto — 
velionio giminės ir artimie

ji. Salę pripildo gedulingos 
‘ muzikos melodijos.

Karstas su velionio kūnu 
rūpestingai pakeliamas ir 
išnešamas į gatvę. Darnia 
rikiuote sustingo karinis 

K orkestras. Karstas padeda
mas ant artilerijos lafeto. 
Gedulo procesija lėtai trau
kia i Centrinę aikštę prie
šais Kultūros ir mokslo rū
mus. Už karsto eina velio
nio giminės ir artimieji, 
Lenkijos Jungtinės Darbi
ninkų partijos ir Lenkijos 
glaudies Respublikos vy
riausybės vadovai, broliškų
jų komunistų ir darbininkų 
partijų delegacijų, nariai. 

w Abipus gatvės, sielvartingai 
’tylėdami, stovi tūkstančiai 
darbo žmonių. Nusiėmę 
kepures, jie lydi Boleslavą 
Bierutą.

Ą' Gedulo kortežas įvažiuoja 
į Centrinę aikštę. Ją gobia 
gedulas. Viršum Kultūros 
ir mokslo rūmų špilio pu- 
siaustiebo nuleista valstybi
nė vėliava, apjuosta juodu 
krepu.

Karstas su velionio kūnu 
' padedamas ant aukšto po- 
. šlamento. Lenkijos valsty- v jVCtlllVUvv. JLuLnillJViJ VCVlOvjf lYVlAUj IVUIIUIHV Oil VA

z*bės vadovai, broliškųjų ko- suomet bus Boleslavas Bie- 
munistų ir darbininkų par- rūtas, jo — revoliucionie-
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tijų nariai pakyla į tribūną. 
Aikštėje susirinko daugiau 
kaip 150 tūkstančių Lenki
jos sostinės darbo žmonių. 
Viršum kolonų gedulo vė
liavos, velionio portretai.

11 valanda. Viršum aikš
tės pasigirsta sirenos gar
sai. Sustingsta visa aikštė, 
visa Lenkijos Liaudies Res
publika, visi jos miestai ir 
kaimai. Sustojo eismas gat
vėse. Visa šalis pagerbė 
trijų minučių tyla savo my
limojo sūnaus Boleslavo 
Bieruto atminimą.

Skamba “Internacionalo” 
garsai. Prasideda Varšu
vos darbo žmonių gedulin
gas mitingas.

Lenkijos Jungtinės Darbi
ninkų partijos Centro Ko
miteto, Lenkijos Liaudies 
Respublikos Valstybės ta
rybos ir Ministrų tarybos 
vardu gedulingą mitingą 
atidaro LJDP CK Politbiu- 
ro narys, Valstybės tarybos 
pirmininkas A. Zavadskis.

Mirė Boleslavas Bierutas, 
' bet gyvena, sutelkta kaip 
monolitas, mūsų partija — 

ninku partija, kurios vado
vaujantis veikėjas ir vado-

. bo žmonių iškovojimus, vi
enpusiškai stiprinti savo

■ mylimąją tėvynę — liaudies 
Lenkiją, dirbti dar geriau 
ir našiau, kad kuo sparčiau 
gerėtų mūsų šalies darbo 
žmonių materialinio ir kul
tūrinio gyvenimo sąlygos, 
stiprinti mūsų tautos drau
gystę su Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos 
tautomis, su Kinijos Liau
dies Respublika, su visomis 
liaudies demokratijos šali
mis, su visomis taikingomis 
viso pasaulio tautomis.

Po to kalbą sako Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų par
tijos Centro Komiteto Po
litinio biuro narys, Minis
trų tarybos pirmininkas J. 
Cirankevičius.

Apibūdinęs Boleslavo Bie
ruto revoliucinį kelią, J. Ci
rankevičius pasakė:

Mes sakome: liaudis susi
telkusi apie savo partiją. 
Užvakar, vakar ir šiandien 
mes matėme šią tiesą savo 
akimis. Mes stovime čia, 
didžiausioje Varšuvos aikš
tėje, tarp begalinės minios, 
kurią vienija bendras siel
vartas ir bendras skaus
mas. Mes žinome, kad taip 
galvoja ir jaučia lenkai vi
soje šalyje. Visus mus su
vienijo bendras liaudies 
Lenkijos reikalas. Jis bu
vo jo didi s šalininkas, 
kareivis ir vadovas. To
dėl šiandien draugai dar 
glaudžiau sutelkia savo gre
tas, kad galėtų žengti į 
priekį. Partija ir liaudis 
šiandien dar glaudžiau tel
kia savo gretas ir žengia į 
priekį tuo pačiu keliu, kurį 
mes kartu esame nubrėžę, 
kai su mumis dar buvo Bo
leslavas Bierutas, tuo pačiu 
keliu, kuriame su mumis vi- 

riaus, kovotojo už socialinį 
teisingumą širdis, jo — ne
palaužiamo revoliuci o n i e - 
riaus protas, jo begalinis 
atsidavimas marksizmo-le
ninizmo idėjoms, jo lieps
ningas patriotizmas, jo tvir
tas internacionalizmas, jo 
kilni ištikimybė darbo žmo
nių reikalui, lenkų tautos 
reikalui, socializmo reika
lui, didžiajam tarptautinės 
pažangos ir taikos reikalui, 
kuriam jis paskyrė ir atida
vė visą savo gyvenimą.

Visos Lenkijos Naciona
linio fronto komiteto vardu 
žodis suteikiamas Tarybų 
Sąjungos vyriausybės dele
gacijos vadui, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Nariui, TSKP Cen
tro Komiteto Pirmajam se
kretoriui N. S. Chruščiovui.

Brangūs draugai, bičiu
liai, sako N. S. Chruščio
vas, Tarybų Sąjungos Ko
munistų partija ir visa ta
rybinė liaudis kartu su bro
liškąja lenkų tauta giliai 
liūdi mirus mūsų brangia
jam draugui ir bičiuliui Bo
leslavui Bierutui, kuris visą 
savo kilnų gyvenimą iki pa
skutinio širdies suplakimo 
paskyrė didžiajam lenkų 
tautos išsivadavimui iš ka
pitalistinės vergovės pan
čių, kovai už Lenkijos pa
vertimą laisva ir nepriklau
soma demokratine darbi
ninkų ir valstiečių valstybe.

Liepsningas savo Tėvynės 
patriotas draugas Bierutas 
visuomet buvo ištvermin
gas ir narsus komunistas- 
leninietis. Daugiametis re
voliucinės kovos patyrimas, 
gilus marksizmo - leninizmo 
teorijos išstudijavimas pa
dėjo draugui Bierutui susi
formuoti stambiu revoliuci
onieriumi, įžymiu Lenkijos 
ir tarptautinio darbininkų 
judėjimo vekejų, nenuls- 
taniu kovotoju už didįjį ko
munizmo reikalą.

Vadovaudamasis gyvy- 
niais lenkų tautos intere
sais, toliau pasakė N. S. 
Chruščiovas, draugas Bie
rutas nuolat rūpinosi sti
printi lenkų tautos ir tary
binės liaudies draugystę, 
vystyti glaudžius ryšius 
tarp Lenkijos Jungtinės 
Darbininkų partijos ir Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos. Jis buvo didelis ir 
nuoširdus Tarybų Sąjungos 
bičiulis, giliai suprantantis, 
kad ši draugystė yra nau
dinga mūsų šalių tautoms.

Baigdamas N. S. Chruš
čiovas pasakė:

Geriausias paminklas mū
sų brangiajam draugui Bie
rutui bus nauji didžiojo ku
riamojo Lenkijos, Tarybų 
Sąjungos ir kitų socialisti
nių šalių tautų darbo laimė
jimai, naujos pergalės kil
niųjų marksizmo-leninizmo 
idėjų triumfo vardan.

Amžina šlovė ir atmini
mas didžiajam lenkų tau
tos sūnui Boleslavui Bieru
tui !

Žodis suteikiamas Čžu 
De, kuris Kinijos Komu
nistų partijos, vyriausybės 
ir visos kinų tautos vardu 
reiškia gilią užuojautą mi
rus lenkų tautos vadui, 
brangiajam kinų tautos bi
čiuliui, draugui Boleslavui 
Bierutui. Šiomis liūdesio 
dienomis, pasakė Čžu De, 
kinų tauta kartu su viso 
pasaulio darbo žmonėmis 
dar labiau stiprins solida
rumą su broliškąja lenkų 
tauta, kad taikos ir socializ
mo reikalas būtų vedamas i 
naujas pergales.

Po to kalbąs pasakė A. 
Novotnas, S. Vukmanovi-

Paterson, N. J.

MIRUS

M. BINGELIENEI

Reiškiame giliausią užuojautą nuliūdimo va
landoje jos gyvenimo draugui Vincui Ringeliui, 
jos sūnui Juozui Ringeliui ir jo žmonai, taipgi 
M. Ringeliūtei ir jos vyrui, ir visiems jų gimi
nėms ir draugams.

J. ir S. Bimbai
P- ir O. Danskiviciai
P. ir Mrs. Augučiai.

MIRUS

VINCUI PAUKŠČIUI BROCKTON, MASS

Reiškiu užuojautą jo žmonai Anastazijai ir 
kitiems jo artimiesiems.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

Rekordines Amerikos Raud 
Kryžiaus išlaidos

Su rezervais nelaimėms, 
beveik išsibaigusiais dėl 
milžiniškų išlaidų padėti 
potvynių aukoms rytų ir 
vakarų valstijose pereitais 
metais, Amerikos Raudona
sis Kryžius kovo 1 d. pra
dėjo savo metinį vajų.

1955 m. paskutinius šešis 
mėnesius nelaimės palietė 
beveik pusę milijono ame
rikiečių ir Amerikos Rau
do n a j a m Kryžiui buvo 
brangiausiai kainuoja n t i s 
periodas visoje savo 75 me
tų istorijoje.

Nors pagalba žmonėms 
šioje šalyje buvo pirmoj 
vietoj — organizacija pra
leido daugiau negu $29,000,- 
000 darbams tik 1955 m. — 
vistiek Raudonasis Kryžius 
irgi prisidėjo prie kitų 
League of Red Cross Soci
eties palengvinti kentėjimą 
kitur.

Ne tik šioje šalyje,, bet ir 
kitur žmonės nukentėjo nuo 

čius-Tempo ir Žakas Diu- 
klo.

Mitingas baigtas. Orkes
tras atlieka Lenkijos Liau
dies Rspublikos valstybinį 
himną. Aidint gedulingojo 
maršo garsams, karstąs SU 
Boleslavo Bieruto kūnu nu
imamas nuo postamento ir 
padedamas ant artilerijos 
lafeto. Gedulo kortežas 
traukia į karių kapines.

Visu gedulo procesijos 
keliu tūkstančiai ir tūks
tančiai varšuviečių, susi
rinkusių gatvėse, sielvar
tingai tylėdami lydėjo į pas
kutinę kelionę Boleslavą 
Rierutą,

15 valanda. Gedulo kor
težas pasiekia karių kapi
nes. Lenkijos Jung tinę s 
Darbininkų partijos ir Len
kijos Liaudies Respublikos 
Vyriausybės vadovai rūpes
tingai neša karstą su ve
lionio kūnu prie laikinos 
kapavietės, esančios kapinė-

R. ir Mrs. Ančiai 
P. ir J. Sakalai 
V. Bingelas

N. Nagulev ičiū t č
Jamaica, N. Y.

baisių potvynių. Pereitą 
vasarą baisiausias potvynis 
visoj Azijos istorijoj lietė 
net 40,000,000 žmonių Indi
joj ir Pakistane. Raudono
jo Kryžiaus Lyga kreipėsi 
prašydama pagalbos; ant- 
syk Amerikos Raudonasis 
Kryžius pristatė medikaiiš- 
kų reikmenų, už k 1 o d ž i ų, 
medžiagos ir drabužių iki 
$380,000 vertės.

Rugsėjo mėnesį, po Hilda 
audros, Meksika nukentėjo. 
Vėl Amerikos Raudonasis 
Kryžius atėjo į pagalbą pa
rūpindamas maisto, medi- 
kališkų reikmenų ir kitų 
daiktų iki $120,500 vertės.

Pagalba buvo siunčiama 
ir į Australiją, Costa Rica 
ir Columbia. Iš viso pagal
ba buvo teikiama 10 kraštų, 
kuriuos užpuolė potvyniai, 
audros, žemės drebėjimai ir 
badas.

Amer. Raudonojo Kry
žiaus tarptautinis darbas 

se. Prie karsto broliškųjų 
komunistų ir darbininkų 
partijų delegacijų vadovai 
ir nariai. Prie Boleslavo 
Bieruto karsto pasako kal
bą LJDP Centro Komiteto 
Politinio biuro narys, LJDP 
CK sekretorius Edvardas 
Ochabas. Pasigirsta artile
rijos saliuto salvės. Kars
tas su velionio kūnu įneša
mas į kapvietę. Skamba 
partinis himnas “Internaci
onalas.”

Ir vėl gedulingos melodi
jos. Pradedami dėti vaini
kai ant Boleslavo Bieruto 
kapo.

Karstas su Boleslavo Bie
ruto kūnu bus kapinių kap- 
vieteje laikinai. Vėliau jis 
bus perneštas į specialų 
Varšuvos citadelės pastatą, 
kur bus palaidoti įžymieji 
Lenkijos darbininkų klasės 
ir lenkų tautos sūnūs.

(Elta)

ne tik liečia nelaimių dar
bus. Pereitais metais Rau
donasis Kryžius buvo šei
mininkas 78 svečiams iš 36 
kraštų. Tai buvo atstovai 
valdžių ir užsienio Raudo
nojo Kryžiaus draugysčių 
ir studentai, kurie buvo at
vykę susipažinti su Ameri
kos metodais administruoti 
ir vesti nelaimių, saugumo, 
savanorių ir Jaunųjų Rau
donojo Kryžiaus programų.

Amerikos mokyklų stu
dentai per Jaunųjų Raudo
nąjį Kryžių veikia tarptau
tinėse programose. Per fis- 
kališkus metus 1954-55 jie 
sudėjo ir išsiuntė 
atskiru dėžučių 
svetimose šalyse.

Amerikos Raud.
ne tik teikė pagalbos, bet ir 
gavo pagalbos iš svetimų 
šalių. Tuoj po potvynių ry
tuose, net 44 įvairios šalys 
pasiuntė aukų padėti žmo
nėms, nuken tėjusiems per 
rugpjūčio nelaimę.

Namie nelaimės yra 
dalis visos programos, kuri

400,000 
vaikams

Kryžius

padengia visus JAV gyven
tojus, nepaisant rasės, tiky
bos ir pilietybės.

Kariuomenės postuose ir 
ligoninėse šioje šalyje ir už
sienyje Raud. Kryžiaus na
mų skyriai padėjo daugiau 
negu 1 milijonui Amerikos 
kareivių — ir 821,000 kar
eivių, veteranų ir civilių 
šeimų.

Pereitais metais beveik 2 
milijonai puskvorčių kraujo 

i buvo suaukota Amerikos 
žmonių ir pristatyta 3,000 
ligoninių ligoniams.

Beveik 2 milijonai certifi- 
katu buvo išduota asme
nims, kurie užbaigė pirmos 
pagalbos, saugummo vande
nyje, etc., kursus.

Tas viskas buvo galima 
su pagalba 1,650,000 Raud. 
Kryžiaus savanorių darbi
ninkų, kurie paaukojo savo 
laiką, gabumus ir talentus 
patarnauti savo vietose ir 

,1 milijonams kitų amerikie
čių, kurie pinigiškai rėmė 

tik Raudonąjį Kryžių.
Common Council
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Jvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio M April
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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. Poteius. 
Šėlai, duetai, įlietas; 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.

Pradžia 7-b> Vai. Vakare. |ėjimas -SI.00
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Dienraščio Laisvės Paramai

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

pasilinksminimai.

3

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July 
Liet. Taut. Namo Parke 
Tai visos Bostodo Apylinkes Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park
38th Ave. Woodside, L. I.

Laisvės Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau, 
yra vengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai
svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.
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NewYorko^<M0zfc)7lnloi
Operetėje “Grigutis” Iš labai pavykusio parengimo

nėra mažy rolių
Operetė “Grigutis” yra pen

kių aktų, su dviem is dešimti
mis dainų veikalas. Tad kuo
met kas nors pastebėjo, kad 
“Grigutyje” nėra mažų rolių, 
nustebau. Nejaugi? Penkių 
aktu veikalas be mažu rolių’?

Pamačius visų aktorių ir 
choro bendras repeticijas su
pratau, ką toji pastaba reiš
kė. Yra tik trumpų rolių. Bot 
jos visos didelės dėl to, kad 
ši grupė aktorių jas padaro 
didelėmis, nežiūrint, kokios 
jos trumpos bebūtų.

Man ypačiai norisi priminti 
tris iš trumpųjų:

Steponės (vaidina Marijo
na Tamelis). Tai pikto ūki
ninko Tarno šeimininkė - tar
naitė. Ji savo samdytojui pa
taikaudama nejučiomis užku
ria gaisrą tarp karštai įsimy
lėjusių Grigučio ir Mariutės.

Surajienė (Nastė Buknie
nė), Mariutės motina. Ji tei-

Nastė Buknienė

sėtai dižiuojasi savo gražuole 
ir grakščia dukra, nors ir ne 
visiškai parinktoje vietoje, 
neigi patogiu laiku. Užtikrinu, 
tos scenos ir aktorės neužmir
šite. ,.

Arba imu Raganą (Koste 
Rušihškieriė). Stebi pas ją ei
nančią per giraitę nepasiseki
mo meilėje nukankintą mer-

iKonst. Rušinskienė

gaitę Mariutę. Išgirti Raganos 
atsliepimą ir užmiršti, kad 
matai vaidinimą, ne tikrovę, 
išsigąsti mergaitės likimo.

“Grigutį” stato Aido Cho
ras vadovybėje savo mokyto
jos Mildred Stensler, režisuo
ja Stensler ir Jonas 
akompanistas muzikas 
Balevičius-Balwood.

“Grigutį” vaidins 
miestuose:

Newark, N. J., balandžio 
22 d., 4 :30 vai., 57 Beacon St.

Montello, Mass., balandžio 
28 d., 668 N. Main St.

Richmond Hill, N. Y., ge
gužės 6 d., 3:30 vaL, Liberty 
Auditorijoje.

Worcester, Mass., gegužės 
19 d., 7:30 vaL, 29 Endocott 
Street. B-tė

Juška, 
Frank

šiuose

Sekmadienį keliolika tūks
tančių žmonių dalyvavo masi
niame mitinge Central Parke, 
minint Izraelio nepriklauso
mybės 8 metų sukktį. Kalbėjo 
Izraelio ambasadorius, majo
ras Wagneris ir t.t.

pradėjimui Laisves $15,000
fondo

Ilgai, ilgai atsiminsime pra
ėjusį sekmadienį. Tai buvo 
sekmadienis, kuriame tapo 
formai iškai atidarytas didysis 
vajus
fondo Laisvės išlaikymui dien
raščiu

vajaus
giau. Tas parodo, jog Priete- 
lių Klubui lemta smarkiai

sukėlimą $15,000

1956 metais. Vajų ati
darėme tikrai gražiu parengsi
mu Richmond Hill Kultūrinio 
Centro puošnioje auditorijoje. 
Programa susidėjo iš dainų, 
muzikos ir vaidinimo. Visi su
eigos dalyviai šią programą il
gai atsimins. Nesutikau nė 
vieno, kuris būtų ką nors pro
gramos išpildytojams prime
tęs. Tai reiškia, kad visiems
patiko.

Nusiskųsti galima tiktai vie
nu dalyku, būtent: tikrai su
bjurusiu oru. Ir tamsiai apsi
niaukė ir pasileido lyti 
tik tuo laiku,

su
vykime. Tik todėl 
neturėjome tiek 
galėjo būti, kiek 

jeigu vėjuotas He
mus “nubaudęs”.

kaip 
kuomet, žmo

nėms reikėjo kraustytis iš na
mų ir vykti į parengimą. Ne
tenka abejoti, jog labai, la
bai daug laisviečių, pažangio
sios spaudos draugų ir patrio
tų, ypač kiek tiek tolėliau1 gy
venančių nuo auditorijos, 
silaikė nuo 
publikos 
daug, kiek 
būtų buvę, 
tus nebūtų
Bet, tiek to, parengimo nuo
taika buvo labai maloni. Visi, 
kurie atėjo, susikaupusiai gal
vojo apie savo dienraštį, apie 
jo ateitį, apie didelį reikalą 
jį remti ir palaikyti.

Juk tik taip, o ne kitaip,, 
galima išaiškinti tą nepapras
tą susirinkusių laisviečių dos
numą savo dienraščio išlaiky
mui, kai programos pertrau
koje buvo į juos atsikreipta 
finansinės paramos—dovanų į 
$15,000 fondą. Juk tikrai ne
paprasta, kad palyginti ne
skaitlinga publika bėgiu tiktai 
keliolikos minučių į fondą su
dėjo $1,723.00. Tai puiki va
jaus pradžia. Tai tikrai gra
žus ir garbingas Didžiojo New 
Yorko lietuvių pasirodymas.

Netenka abejoti, jog šimtai 
kitų laisviečių, kurie, dėl oro 
ar kurios kitos priežasties, 
šiame vajaus atidarymo pa
rengime negalėjo dalyvauti, 
paseks tuos, kurie dalyvavo, 
ir savo pareigą taip pat grei
tai atliks. Mes jais pilnai pa
sitikime.

Svarbu ir tas, jog šiame 
parengime labai gražus skai
čius laisviečių tapo Laisvės 
Prietelių Klubo nariais, pasi- 
mokėdami po $25 bei dau-

įvairūs atsitikimai
New Yorke praeitą penkta

dienį atvyko nelabai lauktas 
svečias: Franco-Lspanijos fa
šistinis užsienio reikalų minis
tras Albert Martin Arta j o. 
Jis buvo sutiktas visomis mies
to ceremonijomis prie rotušės, 
bet tūkstančiai žmonių, suži
noję, kas tai per paukštis, jam 
atsuko nugarą.

Vienok, kaip paprastai per 
tokius sutikimo paradus, dau
gelis žiopsoja šaligatviuose ir 
mosikuoja rankomis sveikin
dami pravažiuojančius sve
čius, net nežinodami, kas jie 
per tokie. Taip atsitiko, kad 
vienur kitur nenusimaną New 
York.o raštinių ir dirbtuvių 
darbininkai neva sveikino 
Franco atstovą.

Tik 342 mokiniai šį pavasa
rį įstojo Jeffersono mokyklon. 
Mokykla sako, kad tai nepa
prastai žemas skaičius ir sta
to mokyklos egzistavimą pa
vojum Ji ragina visus pažan
giečius rasti laisvo laiko ir 
lankyti bent vieną kursą sa
vaitėje', kad ’ palaikyti moky
klą ir save apšarvuoti pažan
giu mokslu.

Aukotojų bei klubo narių 
vardai tilps Administracijos 
pranešime. Tai bus garbės są
rašas — sąrašas lietuvių, ku
rie supranta pažangiosios 
spaudos svarbą ir reikalą ją 
visais būdais palaikyti.

žodis kitas apie meninę pro
gramą. Pirmoje dalyje buvo 
suvaidintas pirmas komedijos 
“Lapkus” aktas. Vaidyboje 
dalyvauja viso labo tik ketu
rios ypatos: Jonas Valentis, 
Adelė Rainienė, Povilas Rai
nys ir Eva Mizarienė. Man 
patiko, kad visi aktoriai bu- 
vot labai savo vietoje. Tikrai 
gražu žiūrėti. Visos rolės yra 
svarbios. Jonas Valentis ir ( 
vaidina ir mokina. Aš be jo
kios abejonės teigiu, jog kai 
visa komedija bus susimoky
ta, mes scenoje matysime vie
ną j)ačių gražiausia suvaidin
tų veikalų. Kiek man žinoma, 
tai ši komedija bus suvaidinta 
toje pačioje auditorijoje 
veikiausia, kitose keliose 
1 on i jose, tiktai ateinantį 
denį.

Antroji programos dalis 
buvo koncertinė. Tikėkite 
man, jog mūsų šaunusis Ai
das, vadovaujamas mūsų ga
biosios Mildred Stensler, ir šį 
sykį pasirodė taip gerai, jog 
mes nenorėjome jį paleisti 
nuo estrados. Po kiekvienos 
dainos aplodismentai buvo 
gausūs ir garsūs.

Labai gaila, kad negalėjo 
su. savo stipriu ir maloniu bal
su mus šį kartą palinksminti 
Augustinas lešmonta. Buvo 
garsinta, kad jis dainuos so
lo, ir mes labai laukėme. De
ja, laiku nesusirinko jo akom
panistas ir todėl jis negalėjo 
solo dainuoti. Labai gaila.

Paskutinis programos punk
tas buvo muzikališkas. Jį pui
kiai atliko Serge Savitchėff, 
jaunas, smarkus pianistas, ir 
Mildred Stensler. Pirmiausia 
jiedu paskambino abudu kar
tu, o paskui Serge vienas 
skambino solo.

Ir taip viskas užsibaigė. Vi
si skirstėmės didžiai pasiten
kinę tiek menine parengimo 
programa, tiek sudėtomis au
komis į $15,000 fondą. Dau
guma dalyvių dar susirinko 
sklepan į restaurantą ir ten 
draugiškai dar ilgai šnekučia
vosi ir vaišinosi skaniais už
kandžiais.

Derybos jau eina tarp 
Macy s ir streikieriy

Jau praeitos savaitės pabai
goje, šeštadieni, derybos pra
sidėjo tarp streikuojančių 
Macy krautuvės darbininkų 
atstovų ir savininkų. Pirma
dienį derybos tapo atnaujin
tos ir masinis pikietavimas tuo 
pačiu laiku taipgi ėjo.

Unija sako, kad, užstreikuo- 
tosios Macy krautuvės, ypa
tingai didžibji Manhattane, 
daro labai mažai biznio.

Mokytojų unija reikalauja 
balso derybose su taryba

Mokytojų unija (Teachers 
Union) protestuoja, nes ji ne- 
prileidžiama prie derybų su 
miesto valdyba ir majoru 
Wagneriu algų klusimu. , Ta 
unija yra pažangi. Jai priklau
so apie 1 ,()0Q mkytojų ir ji tu- 

Iri bent tiek daugiau1 pritarėjų 
mokytojų tarpe. Keleri metai 
atgal ji buvo pašalinta iš CIO 
už kairumą.

Vietinis

ir, 
ko- 
ru-

Tos unijos prezidentas A. 
Ledermanas pasiuntė telegra
mas mokyklų prižiūrėtojui 
Jensenui ir majorui Wagnc- 
riui. Jis reikalauja, kad Mo
kytojų unija būtų traktuoja
ma kaip visos kitos mokytojų 
organizacijos, kurios dabar 
veda derybas su1 miestu.

Darbininkiškos s p a n d o s ii 
žodines laisves šalininkai 
mitinguos šį ketvirtadienį

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE )

Virėja. Guolis vietojo, 
miioso, turime ir kitus 
kus. Valymas apačioje.

dienraščio 
persekioji- 

iždo

jas

Darbininkiško 
“Daily Warkcrio 
mas dar nebaigtas. Nors 
f I e p artm onto m o k esc i ų
riaus agentai apleido to 
i’aščio raštines (gerokai
apnaikinę ir pridarę nemažai 
žalos), tas laikraštis dar ran
dasi nuolatiniame pavojuje: 
iždo departmentas dar vis 
grasina užgrobti “Daily Wor- 
kerio” fondus ir visi bankai 
atsisako atidaryti tam laikraš
čiui atskaitas. Kitais žodžiais, 
laikraštis priverstas verstis 
“iš rankos į burną”, kaip tai 
išsireiškiamą anglų kalboje, 
tik momentaliai gautorhis pa
jamomis ir parama.

Kuomet iždo departmentas 
(generalinio prokuroro Brow- 
nellio raginimu, kaip tai sako 
žurnalas “Times”) pradėjo 
savo atakas prieš “Daily Wor
ker)”, protestai buvo platūs. 
Iš New Yorko didžiosios spau
dos organų trys pasisakė savo 
editorialuose prieš tą puoli
mą : “Post”, “Herald-Tribune”

Teatruose
Neseniai 

teko 'matyti 
veikalus,

newyorkieciams 
kelius Čechovo 

dabar jie gali ma
tyti klasikinį Turgienevo vei
kalą “Mėnuo užmiestyje 
Month in the Country”), šis 
veikalas perstatomas Phoenix 
teatre, Manhattane.

(“A

ketvirtadieni, balandžio
Francūzijos konsulate 

Fifth Ave. tarp 74 ir 75 
įvyks dramatiškas vaka- 

kuriame bus pagerbtas

19, 
(934 
St.) 
ras,
lietuvių kilmės francūzųi poe
tas Milosz - Milašius. Milą-

Egipto konsulatas reikalaus 
nubaust jaunus įsiveržėlius

Egipto konsulatas New Yor
ke reikalauja iš miesto majo
ro Wagnerio, kad būtų nu
bausti 22 jaunuoliai, kurie
praeitą savaitę buvo įsiveržę sius gimė Lietuvoje, bet gyve- 
į konsulatą ir jį okupavo.

Tie 22 buvo žydai-zionistai, 
priklausanti kraštutinėms sio
nistų organizacijoms. Jie įsi
veržė į konsulatą, parbloškė 
durų, sargą ir užėmė konsula
to raštines, ten pabuvo kokią 
valandą. Jie tup$ii, aiškino 
jie vėliau, protestavo prieš 
egiptiečius, kurie Izraelyje 
vienoje mokykloje nušovė tris 
vaikus ir mokytoją.

Jaunieji įsiveržėliai pasiša
lino, kai policija.jiems pagra
sino, . kad jie bus išmesti jė
ga. Bet Egipto konsulato ve
dėjai sako, kad policija elgė
si labai švelniai su įsiveržė
liais, kad nė vienas jų netapo 
suimtas arba nubaustas, ir 
kad konsulatas nebuvo pa
kankamai gerai saugojamas 
(netoliese radosi vienas poli
cininkas, o tas nematė jau
nuolių įeinant, nes vienas jau
nuolis tiksliai .tuo laiku užve
dė pasikalbėjimą su juom).

no ir kūrė Francūzijojc, fran- 
cūzų kalboje.

* # *
Tą patį vakarą, ketvirta

dienį, Carnegie salėje pirmą 
koncertą ^Amerikoje duos ta
rybinis čelistas M. Rostropo
vičius, kuris išpildys naujau
sius Prokofjevo kūginius.

* #
Cameo teatras (8th Avė. ir 

44 St.) šią savaitę rodo doku
mentinį filmą iš Bulganino ir 
Chruščiovo apsilankymo Indi
joje ir Indijos dramatinį fil- 

“Valkata”.mą

AIDO CHORAS

Policija per šį savaitgali 
suėmė 80 narkot. vartotojų

Praeitą savaitgalį apie 150 
policininkų ir narkotikų biuro 
detektyvų pravedė kratas ir 
suėmimus. Į policijos rankas 
per tuos suėmimus pateko 90 
narkotikų vartotojų- ir parda
vėjų. 57 jų tapo suimti Man- 
hattane, 14 Bronxe, 12 Brook- 
lyne ir 7 Queense.

Vienoje vietoje policijai te
ko susišaudyti su dviem asme
nimis, kuriuos stengėsi suim
ti. Tai įvyko Brooklyne prie 
vienos BMT stoties. Kuomet 
policija įsakė dviems įtaria
miems pasiduoti, jie pasileido 
bėgti, o vienas, sako policija, 
atsigrįžo ir šovė. Policija 
Anthony Morengo, suėmė 
žeistą.

PRANEŠIMAI

Choriečiai būtinai dalyvau
kite dvejose pamokose šią sa
vaitę, nes tai bus paskutinės 
pirm vaidinimo Newarke. 
Viena repeticija įvyks balan
džio 18-os vakarą, antroji—• 
20-ą. Pribūkite kiek galima 
anksčiau.

Valdyba

tą,
SU'

Brooklyn© moterims
Moterų Apšviestos Klubo 

sirinkimas įvyks šį ketvirta 
dienį, balandžio 19-ą.
narės prašomos dalyvauti 
kviesti savo drauges.

Valdyba

su

Visos
ir

BROCKTON, MASS.

Koncertas, šokiai ir trumpa ko
medija. Rengia Liuosybės Choras. 
Įvyks šeštadienį, balandžio (April) 
21 d., Lietuvių Tautiško. Namo Sve
tainėje, 668 No. Main St., kampas 
Vine įSt., .Montello, A)ąss.( (kur, buvo 
iPark Theatre)1. . Pradžią ? vai. Vaka
re. įžanga $1.00.

Programą pildys Liuosybės Cho
ras, \ vadovaujamas Albert Potsius. 
Bus solų, duetų, 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)

BROCKTON, MASS.
*

Operete Grigutis, rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė. įvyks šeš- 
tadieriį, 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 Aido Choras iš Brooklyn, 
N. Y.

Tautiško namo viršutinės svetai
nes 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.

<■ 4-i ~ x 4 i,.,4—. .Komisija,
(72-75)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

806 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gera! Patyrę* Barberis

MATTHEW A 
BUYUS

; (BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

ir “Times”. Tiesa, apart tų 
ėdi toriai ų, tie laikraščiai nie
ko konkretiškesnio nepadarė, 
kad išreikšti savo protestą.

Kitaip, betgi, pasielgė gru
pė progresyvių žurnalistų ir 
veikėjų: profesorius DuBois, 
McMannus ir kiti susidėjo į 
specialų komitetą už spaudos 
laisvę, kuris tuojau pradėjo 
rinkti tuojautinę paramą.

šį ketvirtdienį, balandžio 
19, visi spaudos laisvės šali
ninkai susirinks į protesto mi
tingą, kuriame bus pasisakyta 
prieš valdžios pastangas po 
visokiais priekabiais, kaip tai 
taksų, užgniaužti darbininkiš
ką spaudą.

Tame mitinge dalyvaus ir 
artimieji to laikraščio rėmėjai 
ir skaitytojai, ir žmonės, ku
rie ne visais klausimais sutin
ka su jais, bet kurie ateina, 
kad apginti spaudos laisvę. 
Kaip sakė “National Guardi
an” redaktorius McMannus:

“šiandien jie puola Worke
rs, rytoj jie gali pulti mus ar
ba kitą laikraštį, 
kartu turime kovoti 
dos laisvę”.

Mitingas įvyks 
Gardens salėje, 105 
ton St., Manhattane.
pusė po aštuntos vakaro.

L. I. na- 
pagelbinin- 

Gaus kam- 
l'R. 4-0192.

(75-78)

Virėja. Abelnas namu darbas, 30- 
45 m. amžiaus. Galinti prižiūrėti 2 
m. kūdikį. Paliudijimai. Žydiškas vi
rimas. Darbas su guoliu vietoje per 
du mėnesiu. HY. 5-6606.

(75-78)

HELP WANTED-MALE

Iškabų maliavot ojai. Per 
metus. Gera alga, nuolat ar 
H. Chiat, 19 Williams St.,

dalinai.
White

Vakarais: WII. 8-1688
(75-81)

Stogų taisytojai. Patyrę, vientik 
trowel vyrai. Kreipkitės 8 v. ryto 
pirmadieniais. Bell's Roofing, 1307 
Brook Ave., Bronx.

(75-77)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Mes visi 
už spau-

C h ateau
E. IIous-

Pradžia

Valgykla. Bronx, arti Iransporta- 
cijos. A & P, Grand Union; oro vė
dinama. Daroma ?1200-$1400 į sa
vaitę. Geras biznis, savininkai išeina 
j didesnį biznį. OL. 4-4880.

(75-81)

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

OPERETE

Grigutis
Penkių Aktų

VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose:

Newark, N. J. A lvvks Sekmadienį 
——— v Bal. 22 April

Pradžia 4 :30 v. popiet

UĘRAINŲ SALĖJE
57 Beacon Street, Newark, N. J.

Brockton, Mass. r\ įvyks šeštadienį
---------—---------Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALE.Jis
8 Vine Street, Montello, Mass.

Brooklyn, N. Y. A Įvyks Sekmadienį 
---------------------v Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
668 No. Main St., Montello

Worcester, Mass. f> Jv-yk: šeštadienį 
----------------------v Gegužės 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.,

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

4 pusi. Laisvė (.Liberty). Trečiad. Bal. (April) 18, 1956




