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BULGANIKAS !R CHRUŠČIOVAS JAU ATVYKO BRITAN!JONKRISLAI
Pradėjome I
Religija ir mokykla.
Dveji svečiai.
Dar vienas vizitas.
Visos jos tokios.

Rašo A. Bimba
Sovietai siūlo garantuoti 

į taiką tarpe arabų šalių irGražiai ir smarkiai pradė
jome pavasarini Laisvės vaju, 

f Kaip ir visuomet, pirmąjį šū
vį iššovė Didžiojo New Yorko 
lietuviai.

Netenka abejoti, jog tuo
jau išgirsime iš kitu kolonijų. 
Y’isi turėkime mintyje vajau'; 
reikalus.

Paskutiniais laikais vėl pa
didėjo religinių fanatikų pa
stangos įpiršti religiją į viešą
sias mokyklas. Tam jau pa
naudojama ir televizija.

Labai protingai, man atro
do, šia tema nušnekėjo Ame
rikinio žydų Kongreso lyderis 
Dr. Goldstein. Jis pasakė:

J* “žydai tiki, kad religijos 
mokymas yra bažnyčios ir na
mų reikalas. Religijos moky
mas mokyklose gali tapti 
žmonių padalinimo faktoriu
mi“.

Mokslo, šviesos ir pažan
gos šalininkai privalo dėti vi
sas pastangas, kad religijos 

* mokymui mokyklų durys vi
suomet pasiliktų kietai užda
rytomis.

Gana įdomus supuolimas: Į 
r Londoną beveik tą pačią die- 
r na pribuvo Tarybų Sąjungos 

delegacija su Bulganinu ir 
Chruščiuvu pryšakyje ir britų 
kalanijos Singapore delegaci
ja su David Marshall pryša
kyje.

Tarybinės delegacijos misi
ja jau žinoma. Ji darbuosis 
išvystymui ir sustiprinimui 
bendradarbiavimo tarpe Bri- 

' tanijos ir Tarybų Sąjungos.
Bet ko sieks Singapore de

legacija? David Marshall sa
ko, kad jis ir jo kolegos atvy
ko reikalauti savo kraštui ne
priklausomybės !

Po įvykių Ceilone, šis sin-
• gaporiečių žygis britams im

perialistams galvosūkį padaro 
dvigubu. Torių spauda rėkia: 
Marshall privalo grįžti namo 
be jokios nepriklausomybės— 
net ir be popierinės!

Indonezijos prezidentas So- 
ekarno priėmė pakvietimą ap
lankyti Tarybų Sąjungą. Jo 
vizitas įvyks rugsėjo mėnesį.

Soekrano pasirodymas Mas
kvoje skaitomas nepaprastai 

\ svarbiu reiškiniu. Be abejo
nės, jis ten bus labai šiltai ir 

^draugiškai priimtas.
r Neseniai įvykę Indonezijos 
linkimai pilnai įrodė to kraš
to žmonių pakrypimą taikos 
ir pažangos pusėn. Preziden- 
tas Soekrano yra didelis šali
ninkas Indonezijos bendra
darbiavimo sui socialistiniais 
kraštais.

/ Pagaliau ir Keleivis prabilo 
prieš “diplomatijos šefą“ Lo
zoraitį. Jo atvykimas Wa- 
shingtonan būsiąs visiškai 
bergždžias pinigų švaistymas.

Po šiuo pareiškimu galima 
abiemis rankomis pasirašyti.

Bet Keleivis savo skaityto
jus apgaudinėja, kai jis sako, 
kad “tos lėšos turėtų būti 
naudojamos visų mūsų opiems, 

f degantiems reikalams“. Kas 
gi per vieni tie Keleivio “de- 

^.gantieji reikalai?“ Ogi pana
šios kelionės ir misijos rakė-

Izraelio po J.
Maskva. — Molotovas 

i paskelbė, kad Tarybų Są- 
| junga remia Jungtinių Tau
tų pastangas garantuoti 

! taiką Artimuosiuose Ry
tuose. neprileisti karo tarp

■ arabų šalių ir Izraelio.
Iš Molotovo pareiškimo 

atrodo, kad Sovietai stoja 
už dabartinių Izraelio-ara- 
bų rubežių palaikymą. So
vietai prisidės visomis iš
galėmis, sakė jis, prie tai
kos palaikymo toje srityje 
su dabartiniais rubežiais.

Sovietai laikosi nuomo
nės, kad taika gali būti už
tikrinta Artimuosiuose Ry
tuose po Jungt. Tautų glo
ba, bet be svetimos inter
vencijos. Molotovas tuomi 
turėjo omenyje Amerikoje 
keliamą mintį, kad reikėtų 
išsodinti jėgas Artimuo
siuose Rytuose.

Tarp kitko Molotovas sa-

Komin formas 
likviduotas

„ Bukareštas. — Komin- 
formas (Komunistų infor
macijos biuras) likvidavo
si. Po veiklos pabaigimo pa
reiškimu pasirašė centra- 
liniai komitetai sekamu 
partijų, kurios prie Komin- 
formo priklausė:

Bulgarijos Kompartija, 
Vengrijos Darbininkų par
tija, Italijos Kompartija, 
Lenkijos Suvienyta darbi
ninkų partija (PPR), Ru
munijos Darbininkų parti
ja, Tarybų Sąjungos Kom
partija, Čekoslovakijos 
Kompartija ir Francūzijos 
Kompartija.

Kominformas įsisteigė 
1947 metais. Prie jo tada 
priklausė, Šalia virš minė
tų partijų, ir Jugoslavijos 
Kompartija ir Kominfor- 
mo centras tada buvo Bel
grade. Kai jugoslavai tapo 
pašalinti, centras persikė
lė Bukareštan.

Likvidavimo pareiškime 
sakoma, kad pasikeitusios 
sąlygos, dideli socializmo 
laimėjimai ir nauji uždavi
niai. reikalauja naujų ko
munistinių ir darbininkų 
partijų tarptautinių ryšių.

tierių iš Amerikos Lietuviu 
Tarybos ir VLIKO.

Ir Pranciškonų Darbininkas 
pagaliau surado, kad “žmo
nės nori gyventi taikoje“ O 
kai mes taip sakome, šis kle
rikalų geltonlapis mus kolioja 
“Maskvos agentais“.

žmonės nori gyventi taiko
je. žmonės kovoja už gyveni
mą taikoje. žmonės laimės 
gyvenimą taikoje.

Tautų globa,c o
kė, kad Sovietai su pasi
tenkinimu priima faktą, 
kad Egptas, Sirija, Libanas, 
Libija, Izraelis ir eilė kitų 
Artimųjų Rytų šalių tapo 
nepriklausomomis per pas
kutinį dešimtmetį.

Monte Carlo. — Grace 
Kelly civilinėje ceremoni
joje trečiadienį ištekėjo 
už Rainierio. Ketvirtadie-. 
nį vietinėje katedroje į- 
vyks religinės vedybų cere
monijos.

Kad palaikyti tvarką 
(vyriausiai, kad suvaldyti 
laikraštininkus ir fotogra
fus) nykštukines Monaco 
karalijos prindas Rainie- 
ris pakvietė pagalbon kuo
pą Francūzijos nacionali
nes gvardijos. . . .

Bukareštas. — Rumunija 
padės Šiaurės Vietnamu! 
mašinerija ir technikais.

Tbilisi, Griiziia. — Uni
versiteto pareigūnai pri
pažino amerikečiams ko
respondentams, kad Gruzi
joje sąryšyje su Stalino kri
tika tikrai vyko neramu
mai, bet nebuvo riaušių, 
kaip tai skelbta Amerikoje.

Londonas. — Britai pas
kelbė, kad jie palaikys 
Jordano legijone kai ku
riuos žemesnius karinin
kus, nežiūrint to, kad Jor
danas liepė gen. Glubb neš
dintis iš šalies.

E. Kefauveris 
pralaimi N. J.
Trenton, N. J. — Prade

da atrodyti, kad Kefauve
rio laimėjimas Minnesotos 
pirminiuose rinkimuose ga
li būti vienintelis. Po to, kai 
jis smarkiai pralaimėjo Illi
nois valstijoje, Kefauveris 
dabar gavo kitą smūgį: 
New Jersey pirminiuose 
(primary) rinkimuose jis 
pasirodė visai silpnas.

Šiuose rinkimuose demo
kratų pusėje figūravo dvi 
•stovyklos; Kefauverio ir 
gubernatoriaus Meynerio, 
kuri sakėsi “niekam neža
danti,” kitaip sakant, rezer
vuojanti sau teisę balsuoti 
už bile ką.

Laikraščiui einant spau- 
don pilni rezultatai dar ne
buvo žinomi, bet atrodė, 
kad Meynerio kontroliuo
jama delegacija turės bent 
60 narių, o Kefauverio tik 
vieną kitą.-

Visi pripažino, kad tai 
žymus smūgis Kefauveriui.

$15,000 Fondas
Išlaikymui Laisvės Dienraščiu

Smarkiai ir sėkmingai Brooklynas pradėjo vajų 
sukėlimui $15,000 Fondo. Nors lietus pylė smarkiai ir 
oras buvo vėsus, tačiau gražus būrys Didžiojo New Yor
ko apylinkės lietuvių susirinko Į parengimą balandžio 15 
pradėjimui vajaus sukelti $15,000 dienraščio išlaikymui. 
Pasekmės tokios:

$25 PRIETĖLIŲ KLUBAS

Rojus Mizara..................................................... 25.00
Mike Grigas ...................................... ............... 25.00
Maksim i skis ....................................................... 25.00
Lietuvių Liaudies Teatras ............................ 25.00
Jonas Grybas ................................................... 25.00
Jonas Patašius ...........................   25.00
Bayonnietis ........................................   25.00

- Bayonnės Laisvės rėmėjas............................... 25.00
Leo Gavrilovich ....................................................25.00
Salietis ................................................................ 25.00
A. Klevas . ........................ .'.......................... 25.00
A. B. W................................................................. 25.00
F. Kazokienė ..................................................... 25.00
Senas Brooklynietis ................  25.00
Senas Juozas.......................................................  25.00
Jonas, Jr......................................................  25.00
K. Petrikienė ..................................................... 25.00
Anna Philipse (Stamford, Conn.) ................... 25.00
Senas Jonas, Harrison, N. - J.......................... 25.00
Laisvės Draugas, Arlington, N. J................ 25.Q0
Lillian B. .................... :.......................  25.00

Fairlawnietis ................................................... $50.00
K. Depsas............................................................. 40,00
Brooklyno moterys .. ..............  26.00
Rudolfas Baranikas.......................................... 25.00
Antanas Bimba ............................................... 25.00
Pranas Buknys ............................................   25.00
Stefanija Šasna................................................. 25.00
A. K. Massachusietis .........................................  25.00

(Tąsa 2-ram pusi.)

Ispanų sireikieriai 
gavo algų pakėlimą
Madridas. — Streikai Ka- nur, tai kitur praveda ak- 

talonijoje ir Baskijoje jau tyvių streiko vadovų areš- 
beveik baigti, bet jie pasi- tus.
baigė su laimėjimais: dau
gumoje fabrikų streikieriai 
išsikovojo algų pakėlimą. 
Tas skaitoma dideliu Fran
co fašistų pralaimėjimu. 
Fašistinėje Ispanijoje strei
kai yra griežtai draudžia
mi ir valdžia grasino darbi
ninkus nelaukiant grįžti 
darban. Bet darbininkai 
neklausė ir valdžia nedrįso 
pravesti areštų.

Tik dabar, kuomet dar
bininkai laimėjo ir grįžo 
darban, frankistai tai vie-

Dar carų tremtų estų palikuonys 
grįžta namo; Talinas bujoja, sako 
apsilankęs Suomijos profesorius

Helsinkis. — Suomių pro
fesorius Kustaa Wilkuna 
grįžo iš ilgokos kelionės po 
Estiją. Tai pirmas suomio 
apsilankymas broliškoje 
Estijoje nuo to laiko, kai 
ta šalis tapo tarybine. Suo
miai ir estai, kaip žinome, 
yra artimai giminingi.

Prof. Wilkuna sako, kad 
sostinė Talinas bujoja, kad 
Estijoje viešpatauja ger

Bet dalykai tuomi dar 
nesibaigia — kalbama apie 
streikus Valencijoje, ku
rie gali prasidėti bile die
ną. Pogrindinis darbinin
kiškas judėjimas pasklei
dė lapelius, kuriuose sako
ma:

“Streikai parodė, kad 
kuomet mes solidariški, 
mes galime laimėti. Fašisti
nei diktatūrai suduotas 
smūgis. Neleiskime jai nuo 
to smūgio atsipeikėti.” 

būvis, kad žmonės atrodo 
gerai apsirėdę, patenkinti. 
Kaimuose, sakė jis, dar ga
lima rasti buvusiu turtin
gesnių ūkininkų, kurie ne
labai patenkinti gyvenimu 
kolektyvuose, bet jie ma
žumoje'.

Prof. Wilkuna sako, kad 
daug tremtinių grįžta Es
tijon. Grįžta kai kurie pa
bėgėliai iš Vakarų, grįžta

Tarybiniai vadai Londone; 
jie atsivežė daug svarbių 
siūlymų taikos palaikymui

Londonas. — Trečiadienį 
tarybinis karo laivas “Or- 
džonikidze” įplaukė į Port- 
smouthą, svarbiausią Ang
lijos laivyno bazę. Tarybi- 

| nį laivą sutiko britų karo 
j laivai, orlaiviai ir buvo iš
šautos sveikinimo salvės. 
Tai tuo laivu Britanijon at
plaukė premjeras Bulgani
nas, TSRS Komunistų par
tijos gen. sekretorius 
Chruščiovas ir eilė kitų 
žymių tarybinių vadų bei 
ekspertų.

Visai trumpas laikas po 
laivo įplaukimo uostan, spe
cialus traukinys jau vežė 
svarbiuosius svečius link 
Londono, kur stotyje juos 
sutiko premjeras Edenas, 
užsienio reikalu ministras 
Lloydąs ir kiti valdžios na
riai.

Britų saugumo pareigū
nai paskutinėmis keliomis 
dienomi ėmėsi nepaprastų 
»«■■■■ i .■■■! — i —————— i, ■■■■ — ■■ <h»ii ■■■.

Daug lietuvių, ukrainiečių ir kitų 
grįžta į tevvnes iš P. Amerikos
Buenos Aires. — Iš Bu

enos Aireso link Odesos iš
plaukė pilnas laivas lietu
vių, ukrainiečių, bielorusų 
ir kitų Tarybų Sąjungos pi
liečiu. Iš viso tame laive 
randasi 780 tarybinių pilie
čių. Kiek ten yra lietuvių, 
nepranešama, bet jų tarpe 
yra geras būrys. Laivui at
plaukus Odeson, kiekvie
na grupė vyks į savo tary
binę respubliką. Lietuviai

Bonna. -Vyriausias NATO 
jūrinių pajėgų komandie- 
rius Atlante admirolas J. 
Wright sako, kad Sovietai 
kasmet pastato 85 naujus 
submarinus. Bet jis sakėsi 
nežinąs, ar Sovietai stato 
atominės energijos varo
mus submarinus.

Pavogė $50,000 vertės 
brangakmenius Monakoje
Monte Carlo. — $50,000 

vertės brangakmenys tapo 
pavogti nuo Mrs. Mathew
H. McCloskey, kuri čia at
vyko dalyvauti Grace Kelly 
vestuvėse.

kai kurie žmonės, kurie 
jau po tarybine valdžia bu
vo ištremti į Sibirą ir kitas 
tolimesnes vietoves, bet į- 
domiausia grįžėlių grupė 
yra ta, kurią dar carai iš
trėmė. Dar Ekaterinos lai
kais tūkstančiai estu bu
vo ištremti ir jie apsigyve
no Kaukaze ir kitur. Nors 
jų kelios kartos gyveno toli 
nuo Estijos, jų vaikai vis 
mokinosi estų kalbos ir da
bar palikuonys tų tremtinių 
grįžta.

saugumo priemonių, kad 
apsaugoti svečius. Kelios 
dienos atgal buvo pravestas 
bandymas padegti Londo
no “Tass” raštinę, taipgi 
pasikėsinimas prieš Mark
so paminklą kapinėse, pa
rodė britų policijai, kad 
ekstremistiniai reakcinin
kai, ypatingai jų fanatiš
kas sparnas tarp pabėgėlių, 
yra pasirengęs kelti triuk
šmą. Bet britai sako, kad 
jie užtikrino, jog nebus in
cidentu.

Britų spauda sako, kad 
tarybiniai vadai, be abejo, 
atsivežė svarbių pasiūly
mų* taikos labui.

Tarybiniai vadai liks 
Britanijoje iki balandžio 27 
dienos, tarp daugelio da
lykų, jie balandžio 23 d. 
pietaus su Darbo partijos 
egzekutyviu komitetu ir 
diskusuos su darbiečių va
dais politinius klausimus.

kartu atvyks Vilniun, kur 
jie, kaip manoma, bus iš
kilmingai priimti tėvynėn. 
Po to jie išvažiuos Į savo 
senas tėviškes arba šiaip 
vietas, kur norės apsigy
venti. Dalis liks pačiame 
Vilniuje.

Didžioji dauguma grįž
tančių lietuvių yra emi
grantai, kurie apleido Lie
tuva dar smetonizmo lai
kais. I

Anton Jugov 
tapo premjeru

Sofija. — Bulgarijos So- 
branie (seimas) premjeru 
išrinko ligšiolinį vice-prem- 
jerą Antoną Jugovą. Jis už 
ims Vulko Červenkovo. vie
tą, kuris pasitraukė iš 
savo posto po to, kai Ko
munistų partijos vadovy
bė jį kritikavo asmens kul
to vystyme.

Jugovas yra senas Bul
garijos komunistas, gimęs 
Makedonijoje. Jis * gimė 
1904 metais Makedonijos 
miestelyje Karasuli. Dar 
kaip jaunuolis jis įstojo į 
Makedonijos revoliucines 
organizacijas. 1934 metais, 
fašistinio perversmo, Jugo
vas turėjo pabėgti iš Bul
garijos, bet vėliau nelega- 
IFkai grįžo. 1940 metais jis 
tapo suimtas, bet greitai, 
pabėgo iš kalėjimo ir pra
dėjo organizuoti anti-fa- 
šistinius partizanus.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šiltoka
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Kas Ką Rašo ir Sako
APIE P. AMERIKOS 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

Urugvajiečių laikraščio 
“Darbo” (š. m. kovo 3 d.) 
išėjo 500-asis eilinis nume
ris. Ta proga laikraštis ra
šo :

Skaitytoju Balsai
R. MIZARAI KLAUSIMAS

Klausiu, ar aš laimėjau 
lažybas dėl Jūsų pavardės 
kirčio. Dalykas buvo toks: 
Balandžio 12 d., 5:30 vai. 
popiet, klausausi Vilniaus

DRAUGYSTE

United.States, per year .......  $8.00
United States, per 6 months.. $4.50 
Queens Co................. $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year 19.00 
Canada and Brazil, G months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

KIEKVIENAM, stebinčiam ekonominę šalies padėtį, 
yra aišku, kad farmeriu būklė yra. labai sunki ir ji tebe- 
sunkėja. Earmų produktų kainos nekyla tiek, kiek kyla 
pramonės produktu kainus-, šiandien Amerikos farme- 
rys, pardavęs, sakysime, bušelį kviečių, už gautus pini
gus nebegali nusipirkti tiek fabrikinių gaminių, kiek jis 
nusipirkdavo (už bušelį kviečių) prieš penkerius-šešerius 
metus.

Bendrai farmeriu, darbo farmeriu buitis vis sun
kėja ir sunkėja.

Norint farmeriu buitį pagerinti, federalinė valdžia 
privalo teikti jiems finansinės pagalbos vienokioje ar 
kitokioje formoje.

tačiau iki paskutiniųjų dienų beveik nieko nedaryta. 
Žemdirbystės sekretorius Erza Benson iki šiol kreipė 
vyriausią dėmesį tik i stambiųjų farmeriu reikalus, pa
miršdamas smulkiuosius, kurių šimtai tūkstančių palieka 
savo farmas ir vyksta į miestus.

Kongrese jau seniai buvo įneštas sumanymas, kad 
reikia įstatymo keliu farmeriams padėti finansiškai. 
Buvo sumanyta visa eilė bilių. Po ilgų debatų abiejuose 
Kongreso butuose pagaliau dauguma balsų buvo priim
tas bilius. Jei prezidentas jį būtų pasirašęs, jis būtų 
tapęs įstatymu. Tuomet, nori kas ar . nenori, valdžia 
būtų turėjusi vykdyti gyvenimai! tai, 
nutarė.

Pagal priimtąjį bilių. valdžia per metus laiko tu
rėjo išleisti apie pusketvirto bilijono dolerių farme
riams padėti. *

Prezidentas Eisenhoweris pareiškė, kad jis nesu
tinka su to biliaus turiniu, kad Kongresas perdaug iš 
valdžios farmeriams reikalauia, todėl, iei bilių Kongre
sas ir priims, tai jis, prezidentas, jį vetuos, atmes.

Nežiūrint to prezidento grąsinimo, Kongresas bilių 
priėmė. Už jį balsavo ir visa eilė republikonų senatorių 
ir kongresmanų iš farmeriškų valstijų. Mat, šiemet rin
kiminiai metai, tai net ir republikonai senatoriai ir kon- 
gresmanai pabijojo farmeriu rūstybės, pabijojo, kad far- 
nieriai gali uz juos nebalsuoti, jei jie nebalsuos už bilių.

Kai bilius buvo pateiktas prezidentui Eisenhoweriui, 
per keletą dienų buvo galvota ir spekuliuota: ką jis 
darys? Ar jis išdrįs bilių vetuoti?

Praėjusį pirmadienį prezidentas Eisenhoweris bilių 
vetavo, atmetė. Dabar šis bilius įstatymu taptų tik tuo
met, jei abieji Kongreso rūmai—senatas ir atstovų bu
tas—dviem trečdaliais balsų už bilių pasisakytų. Bet 
abejojama, ar taip bus. Spėjama, kad šis bilius jau bus 
palaidotas.

Tolydžio, prezidentas Eisenhoweris, ve.tavęs bilių, 
kreipėsi per radiją ir spaudą į Amerikos žmones su pa
siaiškinimu, kodėl jis taip padarė. Jis teisinosi, jog ne
būtų, girdi, buvę iš to įstatymo naudos nei farmeriams 
nei bendrai Amerikos žmonėms. Todėl jis jį vetavęs.

Aiškus daiktas, kad šis prezidento žygis uždavė 
skaudų smūgį smulkiesiems farmeriams, kurie tikėjosi, 
kad Kongresas ir valdžia jų nepamirš. Tiesa, preziden
tas sake, kad valdžia farmeriams padės finansiškai, bet 
tuojau kyla klausimas: kaip ji kada nors padės, kuomet 
farmeriai reikalingi pagalbos dabar?!

Atmesdamas šį bilių, prezidentas galvoja šitaip: jis 
užtenkamai esąs populiarus, kad galėtų rinkimus laimė
ti ir be nepasitenkinusių farmeriu talkos.

Demokratai politikieriai sako: šiuo žygiu Eisenhow
eris užtikrino sau pralaimėjimą rinkimuose.

Lengva pasakyti. Bet klausimas, ar demokratų par
tija sugebės tai išnaudoti? Argi ji tikisi, kad su tokiu 
kandidatu, kaip Stevensonas, ji galėtų ką laimėti?

Mes manome, kad prezidentas Eisenhoweris negerai 
padarė, atmesdamas šį bilių.

j • “Jei pasidairytume po 
spaudos dirvonus P. Ameri
koje, — tiktai liūdną įspūdi

N u o pirmųjų 
i laikraščio pasirodymo iki 
! šių dienų bus koks pusšim-1 
i t is skirtingų pavadinimų, iri 
[kuo ne visi jie šiandien jau 
| spaudos kapinyne.

“Nekurie tu laikraščiu 
buvo leidžiami ir redaguoja
mi net gana išmokslintų in- 

| telektualų, bet savo dvasia, 
savo idėjomis svetimų mūsų 

I išeivijai, ir todėl po trumpo 
■pasirodymo turėjo žūti. Ki
lti gi, darbininkiškos kryp- 
ities laikraščiai, dažniausia 
i užsidarė dėl persekiojimų iš 
! reakcinių valdžių pusės.

“Darbas,” kaip skaityto- 
Itojas jau žino, irgi turėjo 
savo rimtas kliūtis, kurios 

j nekartą jo vos neuždarė. 
Bet turėjo ir tas aplinky
bes, kurios kiekvienoj sun- 

Įkioj valandoj nulėmė gero- 
jon pusėn. Vyriausią tokių 

■aplinkybių galima pažymė-

' gautume.

radijo programos, 
niu ir muzikos, 
duoda pranešimą apie da
bar Lietuvoje leidžiamą lite
ratūrą. Ir sako, kad Ame
rikos lietuvių rašytojo Mi- 
za’ros irgi bus išleista dar 

i trys veikalai (trys jo kny
gos ten buvo išleistos 
m., o viena šių metų 
džioje).

girdžiu,

1955 
pra-

Įvairios dainos tą dieną 
skambėjo nuo klubo scenos 
— rusų ir lietuvių, lenkų ir 
ukrainiečių, latvių ir balta
rusių ... Savo pobūdžiu, 
ritmu ir melodija jos nepa- 
nešėjo viena į kitą, bet jos 
vienodai žavėjo klausyto
jus.. Jei žmonių širdys yra 
atviros draugystės jaus
mams, tai jie lengvai ir ge
rai supranta dainos turinį, 
net ir nesuprasdami jos žo
džių, j.. Taip buvo ir da
bar. )

“Kaip puiku!. —galvojo 
susijaudinęs Pavelas Ivano-

Kitą dieną girdžiu du vičus Ciba. —Ne; ne veltui 
draugus bešikalbant ir mi- mes taip nekantriai laukė-
nint Jūsų pavardę. Jie ta
ria “Mi’zarū.”
juodviejų pokalbį ir aš. Sa
kiau, tarkite “MizaTa, t. y., 
kirtį dėkite ant antrojo 
skiemens. Ir dėl to susigin
čijome iki lažybų. Ar aš

Įsimaišiau į 
hi iv ac Ssn- I

Drauge, prašau per Laisvę 
pasisakyti, kaip tariate sa
vo pavardę kurį skiemenį 
kirčiuojate?

atmenu, 
tardavo- 

kirti

IZRAELIUI 8 METAI

jo būti pažangiosios išeivi
jos troškimu atstovu1^ o an- . « t

i Kongresas Iprius ryšius su išeiviais ir 
■už mūsų mažutės kolonijos 
' ribų.” I ‘
1 . Uruguajaus lietuvių dar
bininkų laikraštis primena, 

; kad jam sunkiausia verstis 
Idefto, kad pastaruoju metu 
Į dažnai keitėsi jo redakto
riai ir techniškas persona
lias . Tačiau “Darbas” pri- 
įdeda ir tai: jeigu kiti laik
raščiai, susidūrę su pana
šiom kliūtim, žūsta, tai jis, 
“Darbas,” nuga leda m a s 

j sunkumus, išsilaiko, tebei- 
j na.

Toliau:

me šio koncerto.”
Po kiekvienos dainos at- 

i likimo jis ilgai, ’kol suskau- 
I dėdavo delnai, plojo gamy
klos artistams. Ir iš tikrų
jų, tomis minutėmis jis kiek 
pavydėjo choro dalyviams- 
jauniems, stipriems, turin
tiems gerus balsus.

Daugelį jų Ciba jau se
niai ir arti pažinojo iš dar
bo. Bet dabar jam atrodė, 
kad jis lyg pirmą kartą 
juos pamatęs, ir jam pasi
darė nepaprastai gera: juk 
visuomet malonu matyti 
kaip atsidengia žmogaus 
talentas arba dar koks nors 
jo kilnus bruožas.

Paskelbė pertrauką, ir 
Pavelas Ivanovičius nuėjo į 

Ten niekas nenusi- 
Cecho 

viršininkas plačiai nusišyp-

Lietuvoje, kiek 
mes savo pavardę 
me “Mi’zara,” t. 
dėdavome ant pirmojo skie
mens . Tą patį darau ir aš 
pats. Bet kitataučiai ir kai 
kurie lietuviai, tardami ma
no pavardę, kirčiuoja an
trąjį skiemenį — “Miza’ra.”
Kaip jie ten mano pavardę sceną, 
kirčiuoja Lietuvoje, per stebėjo jam atėjus. 
Vilniaus radiją, nežinau, 1 
nes nesu girdėjęs, nors ban-įsojo, spaudė choristams ran- 

kas, sveikino juos su pasi
sekimu. Karštai ir kiek su
mišę jie dėkojo, o po to vi
si iŠ karto pradėjo kalbėti, 
suūžė... Ir niekas, tur būt, 
net nepastebėjo, kad Pave
las Ivanovičius žiūri į jau
nimą kažkaip ilgai ir idė-

džiau tą radiją “pagauti.” 
'Jeigu jie ten kirčiuoja ma
no pavardės antrąjį skie
menį, tai gal jie geriau ži
no. Dalykas toks.: Mizarų 
Lietuvoje yra nemaža. Jų 
kadaise gyveno Kauno, Su
valkų ir Vilniaus (aš esu

jose; Suvalkijoje yra net ir 
kaimas tuo pavadinimu. 
Kaip ten bebūtų, jeigu “be
tą” kuris ir praloštumėte, 

j bet jei laimėtojas laimikį 
atiduotų dabartiniam mūsų 

žymėjo savo 20-ties metų ^jąuoO fondui, tai nieks ne- 
sukakti. Ta proga daug kas bfltu prai0§ęS._R. M.

1 ■J ‘ 1---- ? sumą " _ .__

20-ties metu

paaukojo stambesnę 
ir laikraštį ekonominiai su-; 
tvirtino. Bet daug kas dar! 
liko nepadaryta, ir reikės j 
padaryti dabar, 500-tą ją 
laidą minint. Vis dar yra 
tokių skaitytojų, kuria už
vilkinę su atsilyginimu už 
prenumeratą net už kele
rius metus; yra ir tokių, 
kurie nors ir būdami pažan
gūs, vis dar neįeina į dar- 
biečių šeimą, neskaito, nesi- 
prenimieruoja ‘Darbo,’ ne
teikia jam žinių, neplatina, 
ir tuom silpnina mūsų 
spaudos pozicijas; užleidžia 
dirvą priešų veiklai.

“Sąryšy su 500 • uoju 
‘Darbo’ numeriu visa dar- 

jbiečių šeima vėl privalo su- 
| krusti-pasidarbuoti, kad ga
vus naujų prenumeratų, 
naujų spaudos bendradar
bių; kad išrinkus atsiliku
sias skolas už prenumera-

ANTRAS PRAŠYMAS
Patarkite Mikui Detroi- 

tiečiui ir Nekantriam lietu
vių kalbos reikalais nesigin
čyti per Laisvę. Mūs, senių, 
jie jau nebeišmokys. O jie
du abudu galėtų, jei norėtų, 
sutverti po vieną kitą pasa
kėčią, kaip kad pateikia Se
nas Vincas bei Susnikų Jur
gis. Tokie rašteliai mūsų 

rdraugėms moterims ypatin
gai yra pageidaujami. O 
tie, kurie žingeidauja kalba, 
gali įsigyti žodyną, net ir 
per radiją girdėti tiesiog iš 
Lietuvos. Tik radijo priim
tuvo jėga turėtų būti ne 
žemesnė 75 vatų. Ir elek
tros lemputė geriau šviečia 
75 vatų (wats), negu ma- 

I žesnio stiprumo.
Mikas iš Bostono

! tas ir, is kur gab 
: kuklią auką.

“Organizacijųj v V v •

> ftIĄ SAVAITĘ sukako aštuoneri metai Izraelio vals- | ypatingai jaunuoliai ir mo
terys, gražu būtų, kad su
ruoštų kokį parengimėlį. 
Juk tai 500-asis numeris 
yra tikrai retai pasitaikan
tis numeris. Jis mums uru- 
gvajiečiams teikia daug 
garbės, ir už tai labai ver
tas, kad būtų atžymėtas 
prideramai.”

Colombo.—Ceilono prem
jeras Bandaranaike sako, 
kad britai kuo greičiausiai 
turės ištraukti visas savo 
karines jėgas iš tos šalies.

Pačiame Izraelyje ir kituose kraštuose šis įvykis 
buvo ryškiai atžymėtas. Ypatingai jis pabrėžtinai buvo 
atžymėtas New Yorke, kur žydų kilmės žmonių gyvena 
daug.

Tik mums rodosi, kad šia proga žydų kilmės ame
rikiečiai, — aišku, ne visi, — per daug rėkė už tai, kad 
Izraelis būtų juo tvirčiau ginkluotas, kad Amerika jam 
teiktų iuo daugiau vėliausių lėktuvų ir • kitų karinių 
priemonių.

Suprantame, jog Izraelio padėtis yra sunki, šalis 
mažytė, ii gan biedna. .Jos ryšiai su arabiškomis valsty
bėmis, su kaimynais, yra labai prasti. Nė viena arabiš
kų valstybių Izraelio nepripažino ir sakosi, niekad ne
pripažins ir jokių reikalų su juo neturės. Bet argi ma
žytis Izraelis mano, kad ginklais dalykus pataisys? Mes 
taip nemanome. Ginkluojasi Izraelis, ginkluojasi ara-

Karači.— Pakistano už
sienio reikalų ministras 
Qhowdry sako, kad Pakis
tanas jokiu būdu nesutiks, 
kad Kašmiro sritis būtų 
padalinta perpus, kaip tai 
pasiūlė Nehru.

biški kraštai, jo kaimynai, kurie yra daug didesni, galin
gesni, nepaisant to, kad kai kuriais atžvilgiais, jie toliau 

| progrese atsilikę.
Mums rodosi, Izraelio likimas vyriausiai priklauso 

nuo Jungtinių Tautų, — ypatingai nuo Amerikos, Tary
bų Sąjungos, Anglijos ir Prancūzijos,—gero susitarimo 
dėl palaikymo taikos ir ramybės Artimuosiuose Rytuose.

m i ai.
' Kartais atsitinka, kad 
koks nors įvykis iš tolimos 
praeities ir jau beveik už
mirštas. staiga ryškiai, regi
mai iškyla atmintyje, — | 
ramiajame ežere ūmas vėjo 
polėkis sudrumsčia vande
nį. Pavelas Ivanovičius daug 
apie ką atsiminė tą vaka
ru...v

Kai jį paskyrė apvijų ce
cho viršininku, paties ce
cho, galima sakyti, dar ne
buvo. Visą reikėjo iš nau
jo sukurti. Ciba—prityręs 
žmogus. Jis jau išėjęs di
delį gyvenimo kelią, ir sun
kumai nebaugino jo. Bet 
greitu laiku jis pamatė — 
uždavinys daug sudėtinges
nis, negu jis iš pradžių ma
nė. Darbininkės, atėjusios 
dirbti į cechą, nieko nemo
kėjo daryti — jos niekuo
met nelaikė įrankių ranko
se. Bet užtat jos buvo jau
nos, energingos, smalsios. 
Kartu su meistrais, atvyku
siais iš Maskvos, Leningra
do, Kijevo ir kitų miestų, 
Ciba nuvedė jas nelengvuo
ju profesijos įsigijimo ke
liu, profesijos, reikalaujan
čios nuovokos, atidumo ir 
griežto tikslumo. Laikas bė- 
go. Keitėsi cecho\y)(izdas, 
augo žmonės. Daugelis jau
nuolių ir merginų jau pir
maisiais metais daug išmo
ko ir pradėjo mokyti kitus, 
nuvedė paskui save naujo
kus. Kiekvienas naujas pa
pildymas paimdavo iš vy
resniųjų draugų draugystės 
ir meistriškumo estafetę ir 
saugiai nešė ją toliau.

Kai Vitoldas Arbačiaus- 
kas atėjo pas cecho virši
ninką, jis buvo nedrąsus 
naujokas, ką tik baigęs mo
kyklą. Nenuilstamai ir su 
meile, kaip gimtąjį sūnų, 
auklėjo jį Pavelas Ivanovi- 
čius. Jaunuolis pateisino sa-

nuoširdi draugystė įkvepia 
žmones, padeda jiems dirb
ti ir mokytis.

Jos ir laisvalaikį leidžia 
kartu, visa brigada kartu 

teatrą, 
minutė

mis, dainuoja mėgstamas .. 
dainas.

įprastinį ir kartu su tuo 
jaudinantį vienybės ir bro
lybės vaizdą galima čia ma
tyti kiekviename bare. Bet 
kuriame kitame “Elfos” ga
myklos ceche jaučiama to
kia pat šilta draugystės at
mosfera. Kitaip ir būti ne
gali. Jau taip įprasta tary
biniams žmonėms, kad jie 
visur ir visada gyvena ir^ > 
dirba petys į petį, broliškair 
dalindamiesi darbais ir var
gais, džiaugsmais J r pasie
kimais. Nuostabi ir neišse
miama yra šios draugystės 
jėga!.

“Elfos” gamykloje ypač

vo mokytojo viltis, drąsiai 
ir patikimai nužengė toliau, i
Per Šiuos metus Arbačiaus-! vaikšto j kina h. 
kas išaugo, tapo vienu ge- j dažnai ‘laisvo‘mis 
riaušių meistrų. Jis jaučiai •riausių meistrų, 
šiltą, neatšąlantį dėkingu
mo jausmą Pavelui Ivanovi- 
čiui.. Tokį pat jausmą jau
čia ir daugelis kitų, ku
riems cecho viršininkas bu
vo geru ir reikliu draugu.

... šiame bare viešpatau
ja tyla. Darbininkės, apsi
rengusios baltais chalatais, 
sėdi prie ilgų stalų; jų ju
desiai ritmingi ir tikslūs, 
jos. nenuleidžia akių nuo 
ruošinių ir visą laiką tyliai 
skaičiuoja, nes apvijant 
motorą net mažiausias ap
sirikimas gali blogai baig
tis. Prie galinio stalo sėdi 
Raisos Podolskajos briga
da. Brigadoje—dvylika mo
terų. Jų tarpe yra ir ru
sių, ir lietuvių, ir lenkių, ir 
ukrainiečių... Ir visai ne
nuostabu, kad brigada atro
do kaip viena stipri, darni 
šeima, kur kiekvienas jau
čiasi esąs reikalingas, nau
dingas, mylimas. Tikra,

i aštriai tai jaučiama kiek
viename žingsnyje. Čia dir
ba septyniolikos tautybių 
atstovai. Daugelis jų atvy- { 
ko iš' toli. Įvairiu laiku ir 
įvairiais keliais jie atvyko į 
gamyklą, bet kaip lengvai

(Tąsa 3-čiam pusi.,)

$15,000 Fondas
Išlaikymui Laisves Dienraščiu

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
Rochesterio sportas J. M. K. .,.......
V. ir A. Juškevičiai .............................

J $15,000 Vajaus Fondą
J. P., iš K.......... $100.00
Anna Philipse

Stamford, Conn. 75.00
O. ir F. černiavičiai

Maspeth, N. Y.
Juozas Balčiūnas 
Mary Zaikus ...

Beatrice Briedienė 
Napol. Kisielius 
M. Makarevičius 
D. M. Šolomsko 

šeima .........
Bevardis.............
Lukšių Antanas . 
Kapsas................
M. ir W. Kūlikai 
D. Mažilis ....... 
Senas parapijonas

Rudaminskis .......
Geras vyras.......
Ona Kvedariūtė .. 
J. Grigiškis .........
J. ir K. Rušinskai

Harrisono senute .
A. Stasiūnas .......
Mr. ir Mrs.

Cedronai .........
M. Krunglienė ...
V. Petraitis.........
P. Gustaitis.........

S. Titanis .............
V. Mikulėnas ... . 
P. Bėčis .........
K. Milinkevičius 
LLD 185 kuopa 
Kapsas..................
J. Bondži...............
Geo, Wareson .. . 
LLD 24 kp............
Adomas Jasiulaitis 
Agotėlė......... . .
M. Stakovas .........
I. ir K. Levanai ...
Richm. Hill kuopa 10.00 
V. Tauras ........ 6.004bavosi: K. Rušinskiene,'S.

10.00
5.00

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
15.00

15.00 
15.00 
13.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

aukų gauta sekamai:
Povilas .•................ 5.00
J. ir A. Kauliniai 5.00
P. Grabauskas .... 5.00
Svyruoklis .............
Vincas Bingelis

5.00

Paterson ........... 5.00
Eks-Argentiniečiai 5.0Ū
O. Janušienė........... 5.<W^
Pensionierius ...... 5.00
Judita...................... 5.00
P. A. N.................. 5.00
Brownsvillietis .... 5.00
Bieliauskų šeima . . 5.00 j
K. Balčiūnas ......... 5.00
Mildred Stensler . 5.00
F. Lideikis .............
Brooklyno

5.00

muzikantas.........
Magdė

5.00

Zajankauskienė 5.00
Bladas Zoruba .... 5.00
Jono Jonas ........... 5.00 t
O. Titanienė ........... 5.00 J
A. Dagis.................. 5.00
C. ir P. Ventai ... 5.00
A. B.......................... 5.00
John Balaika ......... 5.00
Kovas.................... . 5.00
Zidas ...................... 5.0(^
Vincas ir Ona....... 5.00
M. ir O. Dobiniai 
J. ir E.

5.00

Brooklyniečiai ... 3.00
Nikulis su žmona 3.00
Helen Hoffman .... 2.00 K
A. Bėčienė............... 2.00
S. K........................... 2.00
S. P.......................... 2.00
O. Brooklynietė .... 2.00
W. Skodis ............. 2.00
A. Briedis............... 2.00
Po $1: T. Repšys, J. Ko

rys, K., K. Venckienė, v 7 r

Pradžiai vajaus gauta 
$1,723.00. Padengus paren
gimo kaštus $122.76—lieka 
$1,600.24. Dar reikia $13,- 
399.76.

Prie auku rinkliavos dar- v

Linotyperis-........... 5.00
Yankee Maid ,. ... 5.00 
Jonas Juška ...... 5.00

Sasna, O. Čepulienė, S. Vi- 
nikaitienė, Helen ir N. Bukj 
nienė. V

Širdingiausiai dėkojame Brooklyrfe ir apylinkės 
Laisvės patriotams už taip gražią pradžią fondo sukė
limui. Smarkus ir. šaltas lietus sulaikė daugelį nuo at
silankymo į parengimą balandžio 15 d., tačiau tikime, 
kad tie, kuriuos lietus sulaikė, prie pirmos, progos pa
sirūpins fondo reikalu,

Laukiame veikimo kitose kolonijose. Darbas, turi 
būti pradėtas iš pat pradžios vajaus, ir turime dirbti/^ 
sunkiai visu vajaus laiku, kad sukelti $15,000 fondą, y yį

Laisvės Administracija

2 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 19, 19
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MIAMI, FLA
APIE VINCO PAUKŠČIO I
GYVENIMĄ, LIGĄ, MIR

TĮ ĮR LAIDOTUVES

,šyta. Laisvėje ir Vilnyje jo 
nuveikti darbai lietuvių prog- 
resyviškai visuomenei ir abel- 
nai jo visa biografija jau buvo 
atžymėta, ir veikiausia dar bus 
parašyta daugiau, 
kartosiu apie 
tik stengsiuos 
tikrus dalykus 
čia, Miamėje.

Tad aš nė
jo gilią praeitį, 
apibūdinti tam 
iš jo gyvenimo

PaukščiaiDraugai
atvažiavo į Miami, Fla., nuola
tiniam apsigyvenimui 1919 

-fmetų gruodžio mėnesį. Buvo į- 
sikūrę nuosavame namelyje, 
kur linksmai ir su šypsena dir
bo iki užaugino aplink namelį 
visokių - visokiausių
vaisinių ir visokių tropiš 
liaus žydinčių medelių, 
yra panašūs į gėles.

Vėliau nusipirko ir

medelių: 
ko sū

kurio

nauja 
auto ir mandravojo abu Paukš

čiai, lankydami savo draugus
... . • Iir įvairius parengimus bei pra-

nuoširdus ir draugiškas. Tan
kiai buvo nusiteikęs drąsiai, 
pilnas energijos ir turėjo tarpe 
draugų pasitikėjimo. Mėgdavo 
papasakot apie savo pergyven
tus nuotykius, o vis daugiausia 

lis jaunų dienų darbuotės.. Mėg-!
davo ir pajuokauti. Tad 
draugų buvo mylimas ir 
biamas žmogus.

Parengimuose visur 
jam suteikdavo garbę pirmi
ninkauti. Na, ir atrodė, kad. 
tokio amžiaus ir toks malonus' 

^žmogus visame pasaulyje netu
ri sau priešų, bet...

Atsirado tokių nenaudėlių, 
be sąžinės gaivalų ir įskundžia 
V. Paukštį valdžios agentams. 
Buvo sulaikytas ir po paranka 
padėtas, bet buvo kupinas vii-, 
ties, kad bylą laimės. Valdžia' 
f’Tlvo pasiryžusį V. Paukštį iš-! 
deportuoti, kaipo “nepageidau-j 
jamą asmenį.“ Vėjais nuėjo 
skundikų pastangos. Valdžios 
autoritetai nuėmė nuo jo arešto 

/ bausmę ir leido nekliudomai, 
ramiai gyventi šioje šalyje, o 
ypač Miamėje, kur jis gyveno, 
ir Miamės klimatą mylėjo.

Susirgimas
Kartą susitikau su V. Paukš

čiu ir klausiau, kaip sveikata? 
Pradėjo nusiskųsti, kad nesi
jaučia taip gerai, kaip turėtų 
būt. Valgyt ne viską gali.. Turi 
aukštą kraujo spaudimą, na, 
ir daugiau tokių negalavimų.

Patariau kreiptis pas gerą 
gydytoją, lai suranda negalavi
mo tikrą priežastį. Tik prieš 
porą savaičių pirm V. Paukščio 

»mirties buvau nuvažiavęs pas 
juos į namus ir radau pasiren
gusius (abudu su žmona) ra- 
žiuoti į koncertą. Tuomet gra
žiai atrodė, 
taisęs, kaip 
jui tinka.

Kovo 25 
stubon telefonu mano bičiuliai 
ir sako, kad V. Paukštys nu
vežtas į ligoninę.

Pamaniau, kad tik taip sau 
sveikatos pataisymui. Vėliau 
sužinome, kad padaryta ant 
vidurių sunki operacija ir rau

siasi kritiškoj padėtyje; niekam 
nevalia lankyti, neleidžia. Buvo 
įvairių pranešimų iš ligoninės. 
Kartais teigiamai, kartais nei- 

> «dama i.
Bet pirmadienio rytą, baland

žio 2-ą d., pranešė liūdną žinią, 
kad drg. Vincas Paukštys mirė.

Su,)hiai kankinosi visą sa- 
/^vaitę ligoninėje po operacijos, 

kuri buvo jam padaryta Jack- 
son Memorial Hospital, Miamė-

ger- j

buvo gražiai apsi- 
koncerto klausyto

d. pašaukia mano

Laidotuves
Trečiadienio vakare, t.y. ba

landžio 1 d., prisirinko pilna 
Lithgow šermeninė koplyčia V. 
Paukščio draugų - draugių ir 
giminių, idant pažvelgti į savo 
artimo draugo veidą, kuris ra-

1
3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 19, 1956

A ir 'sunėręs 
daug gyvu

miai uždaręs akis, 
rankas, karste, tarp 
gelių ir brangių vainikų, amži
nu miegu užmigęs miega, ilsisi.

Susirinkusieji tyliai sveiki- 
kinasi vieni su kitais ir tykiai 
kalbasi apie įvykį, kad viena 
nelaimė veda prie kitos, nes 
buvo atvažiavusi Mrs. G. Be- 
niulienė, A. Paukštienės duk
tė, kad padėt savo mamytei rū
pintis mylimo Vinco laidotuvė
mis ir suramint mamytės skau
dančią širdį, ištiktą tokios 
skaudžios nelaimės. Tuo pat 
momentu gauna telegramą, kad 
mirė Anthony Beniulis, Genės 
vyras! Duktė turėjo skubėt į 
vyro laidotuves. Kartu su Gene 
važiavo ir jos brolis Carl Ba
lesky; paliko vieną motiną drg. 
A. Paukštienę beveik 
švaros. Draugų 
rėjo 
mis.
kiek prigelbėjo 
vienatinė dukrelė Mimiete, ku- 

be lyg- 
padedama, tu- 

vyro laidotuvė- 
A. Paukštienei 

Vinco Paukščio

rūpintis
Draugei

ri buvo atskridusi, berods, 
jos tėveliui nemirus.

Ketvirtadienį, bal. 5 d., 
; prieš dvyliktą, prisirinko 
i šimtas velionio 
(draugų. Tai jau 
na.

Atskrido ir
Harry Ayres 

velionio 
Maudos.

dar 
virš 

V. Paukščio 
laidotuvių (lie

o

Vinco žentas 
su savo dukrele, 

V. Paukščio anūke,

Pirmą vai. po pietų, kaip bu
vo sutarta su laidotuvių direk
torium, visi dalyviai tyliai su
sėdo koplyčioje ir ašarodami 
laukia išgirst kalbėtojo žodžio, 
kuris apibūdino velionio V. 
Paukščio gyvenimą.

Pirmose suolų eilėse sėdi šei
mos nariai, gedulingai apsiren
gę, nuliūdę, ašaroja savo bran
gaus tėvo, vyro ir dieduko, uoš
vio i)1 švogerio, nes Mr.s. B. 
Kovalčuk, A. Paukštienės sesu
tė, taip pat pribuvo į šermenis.

Pirmininkas perstato pirmą 
kalbėtoją Antaną Metelionį iš 
St. Petersburg©, Fla.

A. Metelionis labai nuosek
liai ir įspūdingai pasakė kalbą 
apie velionio V.. Paukščio gyve
nimą, veikimą darbininkiška
me judėjime. Būtų galima dau
giau parašyt apie kalbą, kurią 
pasakė A. Metelionis prie 
Paukščio karsto, bet gal jo pa
sakyta atsisveikinimo kalba 
tilps spaudoje ištisa.

Antras kalbėtojas buvo inži
nierius Paul A. Gabrėnas iš 
Trenton, N. J. Pastarasis skai
tė paskutinį atsisveikinimą 
anglų kalboje.

Po atsisveikinimo kalbų,> pir
mininkas pakvietė visus susi
rinkusius palydovus, velionies 
V. Paukščio draugus, praeiti 
pro velioni V. Paukštį, kuris 
guli karste, ir paskutinį kartą 
atsisveikinti atiduodant jam 
paskutinį patarnavimą.

Dalyviai, nuliūdusiais vei
dais, pamažėliu praėjo pro sa
vo bičiulį, draugą, veikėją, pa
žvelgdami paskutinį kartą į jį 
ir paliesdami jo sunertas ran-

Velionio V. Paukščio pa
buvo sudeginti sulyg jo 
pa ge i d a v i m u, k r ema tor i -

kas. 
laikai 
paties 
joje.

Lai
atmintis!

būna tau, Vincai, amžina

/V. Antanuk

ŠIRDINGA PADĖKA

ji. A. 
ir M.

Su liūdesio prislėgta šir
dimi dėkoju visiems drau
gams už suteikimą man pa
galbos laike mano mylimo 
vyro Vinco Paukščio ligos 
ir mirties.

Didžiausia padėka 
ir M. Valilioniams, J.
Kochiams ir C. ir N. Ta
mošiūnams. Taipgi mano 
sūnui Carl ir marčiai Vio
let Belasky (Bieliauskams), 
kurie kiekvieną minutę bu
vo su manimi laike mano 
skaudžios nelaimės.

Tad, brangūs mano drau
gai, niekad neišleisiu iš 
širdies jūsų pastangų, ku
rias man suteikėt, padėda
mi man ir sergančiam ma
no vyrui Vincui.

Širdingai dėkoju drau
gams ir giminėms už gė
les, kurių buvo prieš velio
nio Vinco norą gana daug.

Labai širdingai dėkoju 
už atsiųstą man širdingą 
simpatiją: telegramas, laiš
kus ir atvirutes, kuo drau- 

į gai teikė man užuojautą ir 
j apgailestavo mane netekus 
brangaus vyro asmenyje V. 
Paukščio. Tariu giliausią 
padėką visam “Laisvės” 
štabui už telegramą, už 
draugišką prisiminimą apie

da-

Draugams A. Metelioniui 
ir inžinieriui Paul Gabrė
nui dėkoju už pasakytas at
sisveikinimo kalbas prie ve
lionio V. Paukščio karsto 
koplyčioje.

Draugai, neturiu jėgų at
skirai visiems parašyti pa
dėkos laiškų, todėl prašau 
priimti per 1 a i k r a š č i u s 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

Dėkoju visiems, kurie 
lyvavo laidotuvėse.

Draugiškai pasilieku 
su jumis ant visados,

Anastazija Paukštienė
P. S.: Visi giminės taip 

pat taria širdingą padėką 
visiems šermenyse ir laido
tuvėse dalyvavusiems. \

Duktė, žentas Ir 
Anūkė Ayres, 
Carl ir Violet 
Belasky ir šeima

DRAUGYSTĖ
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

jie surado čia bendrą kal
bą!.. Juos suartino ir su
vienijo bendras reikalas, 
bendro tikslo siekimas. Ir 
dabar gamyklos kolektyvas 
kiekvienam jų yra gimtoji 
šeima, Vilnius — gimtasis 
mestas, Lietuvos žemė — 
gimtoji žemė...

Dažnai “seniai” pasako
ja jaunimui apie šlovingąjį 
gamyklos nueitąjį kelią. Ji 
sukurta per pirmąjį pokari
nį penkmetį. Gamykla au
dringai augo per visus 
šiuos metus. Ir dabartinę 
išvaizdą ji įgavo tik todėl, 

kad ja rūpinosi visa tarybi
nė šalis; Iš visų jos pusių 
nenutraukiamu srautu į ga
myklą plaukė puikios maši
nos ir įrankiai. Čia atva
žiuodavo geriausieji specia
listai ir prityrę darbininkai, 
kad sutvarkytų gamybą.

Gamykla jau seniai ir 
tvirtai atsistojo ant kojų, 
bet nuo to laiko ne tik ne
susilpnėjo begaliniai drau
gystės saitai, jie tapo dar 
stipresniais, šie nematomi 
ir puikūs saitai sieja “El
fą” su dešimtimis Tarybų 
Sąjungos didelių ir 
miestu.

Tik per praeitus 
gamykla gavo daug 
čiu įvairiu masinu - 

mažų

metus 
dešim- 
- agre-

gatus liejiniams po spaudi
mu įdirbti iš Moldavijos, 
diskinius piūklus iš Mask
vos, Minsko, metalo plauna
mąsias stakles iš Leningra
do, Kuibyševo, Odesos, Ki
jevo ir Tbilisio, įrengimus 
katilinei iš Estijos... - Ga
myklos nelieka skolingos 
šaliai. Į jos didelį rūpini
mąsi Lietuvos industrijos 
pakėlimu, jis atsako įkvė- 
pingu darbu.

Yra dar begaliniai gyvi 
ryšiai — ryšiai tarp žmo
nių, kurie praturtina juos 
patyrimu, meistr iškurnu, 
kūrybine drąsa. Štai dar 
vienas pavyzdys, bylojantis 
apie daug ką. Maskvos ir 
Leningrado elektrotechni
kos gamyklose ir moksli
niuose institutuose praėju
siais metais apsilankė visi 
vyriausiojo technologo sky
riaus darbuotojai. Jie čia 
įsisavina nemaža naudingų 
naujovių.

Sena ir stipri draugystė 
sieja “Elfos” darbininkus, 
meistrus ir inžinierius su 
išgarsėjusios Lėni n g r a d o 
gamyklos “Elektrosila” ko
lektyvu. “Elfos” kolekty
vas daug pastangų dėjo 
greitaeigiam dulkiasiurblio 
elektromo torui įsisavinti. 
Naujo motoro gamybos il
gai nepavyko sutvarkyti. 
“Elfos” brigada išvyko į 
Leningradą ir išbuvo ten 
keletą savaičių. Gamyklos 
“Elektrosila” darbuot o j a i 
ne tik perdavė jai techno
logijos “paslaptis,” — jie 
paskui teikė “Elfos” dar
buotojams nuolatinę ir dos
nią pagalbą, kaip dera ti
kriems draugams.

Su džiaugsmu prisimena 
apie savo kelionę j Lenin
gradą Agnutė Ulbinaite, 
viena geriausių naujo mo
torų surinkimo cecho darbi
ninkių. Gamykloje “Elek
trosila” ją šiltai priėmė. 
Sumani ir atkakli, Agnutė 
daug sužinojo iš savo kan
trių mokytojų.

Iš širdies į širdį eina ne
matomoji draugystės ir vie
nybės srovė. Jos dėka žmo
nės tampa pajėgesniais ir 
geresniais, ji žadina jų 
energiją naujiems darbams 
ir užmojams. Begalinė ir 
tvirta yra tarybinių žmo
nių draugystė, visų tarybi
nių tautų draugystė.

N. Soldatkinas

jau
filmininkas Jurgis Kli- 
lietuviškais judžiais: 
“Sudrumsta širdimi“, 
Vainiku“ ir kitomis 

dau- 
meniškų

Wilkes-Barre, Pa.
Visi geri įsitėmykite, kad 

balandžio 29 d. įvyks labai 
gražus meniškas parengimas, 
kurį rengia Lietuvių Kapinių 
Korporacija, kuris įvyks po 
antrašte, 206 Parrish St., Wil
kes - Barre, Pa., Lietuvių Tau
tiškos Bažnyčios svetainėje. 
Svetainė bus atdara kaip 2 v. 
popiet; programa prasidės 4 
vai. Įžanga bus tik $1, o už 
tą pačią įžangą bus ir dova
nų. Kaip jau gal žinote, 
čia bus 
rnas su 
operete 
“Dainų 
gražiomis scenerijomis; 
giausiai iš lietuvių 
judesių.

Kadangi šioje apylinkėje to
kius meniškus parengimus 
matyti yra didelė retenybė, 
tai dabar yra proga visiems 
lietuviams čia būti, pasigerėti, 
pasigrožėti ir švelniai jaus
mus padilginti. O po gražios 
programos, bus gera muzika 
šokiams. Taip pat gerų už
kandžių ir gėrimų bus įvalias.

Viršminėta organizacija ver
ta paramos, nes jos valdyba 
veda reikalus teisingai ir 
tvarkingai. Taigi visi pasima
tysime jų gražiame parengi
me. V. ž.

Ar Tamsta jau gavai Laja* 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink, gauti.

WORCESTER, MASS
Artinasi meno šventė

šiemet Worcester!© lietuvių ; 
nemaža kolonija skendės dai
nų meno grožyje. Lietuvių 
Meno Sąjungos Antra ir Tre
čia apskritys ruošia aytrą me
ninį festivalį (praeitais metais 
jis vyko New ’Yorke šiemet gi 
įvyks Worcester, Mass.) ge
gužės 19 ir 20 dienomis.

Liepos 10 d. įvyks LDS šei
minis koncertas, o šeiminiai 
koncertai visada* labai popu
liarūs būva.

Minėtas festivalis duos ga
limybės čia dar puikesnį šei
minį koncertą sudaryti. Festi
valio laikas antroj pusėj ge
gužės mėnesio, tai atgijimo 
laikas po sunkios žiemos šal
čių ir žiauraus sniego audrų 
aplankiusių mus šių metų pa
vasarį.

Pirmą syk Naujosios Angli
jos istorijoj lietuviai matys ir 
girdės lietuviškų dainų meis- 
terišką, sutartinį dainavimą ir 
sceninius lošimus—ilgų metų 
išsilavinusius meninius talen
tus iš daugelio rytinių valsti
jų ir, gal būt, iš tolimesnių.

Taip, gerbiamieji, svarbu 
meninis talentas, bet ir pas
tangos lavinimuisi ir sugabu- 
mas mokytojų choruose.

Man teko aplankyti vietinio 
Aido Choro studiją, mačiau 
kaip jie studijuoja vadovybė
je gerb. Jono Dirvelio. Jis 
kaipo muzikas ir kompozito
rius kiekvienai besimokomai 
dainai išrašo ant didelio juo
do popieriaus balta kreida 
žodžius ir gaidas, iškabina 
ant sienos taip, kad visi dai
nininkai 
ir sykiu 
gavimą 
kas.

Taipgi
Jersės chorai vadovybėj ener
gingos Mildred Stensler, su
vaidins {muzikalę, operetę 
“Grigutis“. Atskiros grupės 
pavienių talentų irgi dalyvaus 
programose. Tai bus tikra me
ninė šventė. Svarbu, kad 
kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė visoje Naujoje Anglijoje 
sužinotų ir atvyktų pamatyti 
ir pasigerėti tų melodingų lie
tuviškų dainavimų. Seniausias 
senelis ir senutė neturėtų pra
leisti šios progos; 
tikrai nesigailės.
liaudies dainos atjaunins jūsų 
jausmus ir sielą, ilgiau galėsi
te dar pagyventi.

Vieta Lietuvių Svetainė, 29 
Endicott St., Worcester, Mass.

Apie laiką tėmykite Laisvė
je skelbimus.

iš tolo vienodai mato 
mato mokytojo diri- 
kiekvienas daininin-

iš New Yorko, New

pribuvęs, 
žavingos

Brockton. Mass.
Pavasario pradžioje Čia bu

vo penki dideli šturmai, aud
ros. Daug snigo. Bet dabar 
oras jau. aįtšilo.

Lietuvių Tautiško Namo 
bendrovės viršutinę salę tal
komis jau baigiame taisyti. 
Namo vertybė pakilo keletu 
tūkstančių dolerių.

Nors dar salė remontuoti 
nebuvo baigta, bet jau vienas 
kitataučių parengimas joje 
atsibuvo. Turėjo vakarienę ir 
šokius. Salė jiems patiko.

Dabar Liuosybes Choras ten 
pat rengia koncertą ir šokius. 
Įvyks balandžio 21 d. Bus ge
ra programa. Aldona Down
ing (Wallen.) ir jos vyras Ei
don atėjo dainuoti į chorą. 
Jis gražiai ištaria lietuviškus 
žodžius. Garbė Aldonai ir jos 
tėvams.

Operete “Grigutis“ bus pa
statyta balandžio 28 d. Tuo
met viršutinė salė jau bus vi
siškai baigta atremontuoti. 
Taisymo darbu1 daugiausiai 
rūpinasi K. Ustupas ir kiti.

Minėtuose parengimuose 
manoma turėti daug publikos.

Geo. Shimaitis

Tbilisi. —Gruzijos Komu
nistų partija išleido specia
lią brošiūrą, kurioje aiški
nama, kodėl Stalinas da
bar kritikuojamas. Ta bro
šiūrų išleista gruzinų kal
boje.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

LLD 32 kp. kovo mėn. susi
rinkime narių’ nedaug tebuvo. 
Dauguma jų pasimokėjo nari
nes duokles. Būtų gerai, kad 
ii1 kiti taip padarytų. Geriau 
kai kartu visi pasimoka, tai 
sutaupo raštininkų darbą.

Kovo mėnuo nebuvo malo
nus, nes du žmones mirtis 
atsiėmė. Mirė A. Guldupis ir 
O. Savickienė. Abudu buvo 
sukalbami ir daug kartų bū
davo mūsų 
Abu buvo 
gyventojai.

parengimuose, 
seni New, II avė no 
Ilsėkitės ramiai!

suareštuotos ketu-čia buvo
rios italų tautybės moterys už 
pasiėmimą iš krautuvės daik
tų be užmokėjimo. Padėtos po 
.$500 kaucija kiekviena.

Gal būtų jau laikas pagal- gė į kolūkinę gamybą. Vežant 
į laukus durpes, ’mėšlą, gami
nant kompostą V. Dargužis ir 
K. Kubiliūnas kasdien išdirba 
po pusantro-du darbadienius. 
Trečioji laukininkystės briga
da, kurioje dirba abu drau
gai, pagamino apie 2000 tonų 
durpių - mėšlo - mineralinių 
trąšų mišinio ir pirmauja kol
ūkyje. J. Urbšys

tvoti apie Fathers’ Day, kuri 
jau rodosi netoli. Seniau tą 
dieną būdavo surengiami geri 
parengimai. Kaip bus šiais 
metais? Think, brother!

dabar, kaina vis dar $8.00. 
Užsiprenumeruokite Laisvę

NEWz\RK, N. J

OPERETĖ “GRIGUTIS” JAU ČIA PAT

Bus suvaidinta Ukrainą Salėje nedėldienio 
popieti, balandžio 22 dieną, 4 lygiai pradžia, 
57 Beacon Street, Newark, N. J.

Apskritys. J-ei koks doleris kitas atliks nuo pa
dengimo kaštų, tai bus pagalbai seimo delegatų 
padengimo lėšų. Operetė “Grigutis”, nepapras
tai graži ir įdomi 5 aktų melodrama, kur yra 
per 20 įvairių dainų, pradedant solais ir visas 
choras. Nei vienas nebūsite alkani ir negėrę. 
Čia ant vietos bus užkandžių gerų ir tinkamos 
kavos, pyragų ir taipgi stipresnio ko.

Kviečiame visas ir visus maloniai apsilankvti, 
o rengėjai ir ypatingai lošėjai tikrai jums ma
loniai patenkins.

KELRODIS: Nuo Penu Stoties Market St. 
Springfield Ave. busai No. 1 ir 25 atveža jumis 
prie pat vietos. Su mašinomis važiuojant irgi 
lengva surasti ir karams pasistatyti užtenkamai 
vietos už dyką: ant Beacon St., Springfield Ave- 
ir Jones St.

Nuoširdžiai kviečia rengimo komisija.
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BROCKTON, MASS.

KONCERTAS IR ŠOKIAI L
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS |

Įvyks šeštadienio Vakarą !j

Balandžio 21 April [
Lietuvių Tautiško Namo |
Viršutinėje Svetainėje I

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

Jojimas iš fronto, kur pirmiau buvo Park Theatre. 0>|

PROGRAMĄ PILDYS: j
Liuosybes Choras, vadovaujama Alb. Potsius. j;
Solai, duetai, įlietas; sulos trumpą komediją* |
Rože Stripinis, Aldona Wallen-Downing, Eidon |
Downing, W. Yuodeikis ir Alb. Potsius. |

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

silankyti į šį gražų parengimą. |

Pradžia 7-tiį Vai, Vakare. O Įėjimas $1.00 kj

Cleveland, Ohio
Turėsime smagų pažmonj

Sekantį šeštadienį, kovo 21 
d. LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave., turėsime sma
gų pažmonį, kurio pradžia 
bus 6-tą valandą vakare, šei
mininkės patieks skanią vaka
rienę, o prie kurios visi susė
dę, draugiškai ir sočiai pava
karieniavę galėsime prisišokti 
įvalias prie gero orkestro, ku
ris moka groti lietuviškus šo
kius,; pažaisme ir visi drau
giškai praleisime vakara.

J. n/s. '

Buvę kariai—darbo pirmūnai
RAMYGALA. Prieš išvyk

dami į Tarybinę Armiją, Vin
cas Dargužis ir Kazys Kubi
liūnas dirbo “Lenino keliu“ 
kolūkyje. Atlikę tarnybą, jie 
grįžo į gimtąjį kaimą.

Buvę kariai aktyviai įsijun-

įįai fanmtAgiujiuvnnnimi:iAu'r.minžžnnunnnftntjnpĮfauaiiTO



New Wko^g^^Zinioi
įvairūs atsitikimai

8220 Eleventh
Avė. sudegė ištaikingas dvie
jų aukštų mūrinis namas, ku
riame gyveno Tony Anastasia, 
uostininkų unijos Brooklvno

rūsyjeGaišias ]
(beismante). 
neatsargiai vandenim apšlaks
tė neizoliuotas elektrines vie
las. Kilusios žiežirbos nateko

viršutinius

Operetes 6Grigučio’ Gastroles tuoj prasidės

Jonas Juška, režisieriusFrank Balevičius-Bal wood 
akompanistas Mildred Stensler, chorvede

smagu yra

dienu.
Operetės su vaidinimui Aido 

Choras ruošiasi po vadovyste 
trijų gerai patyrusiu mokyto
jų: Mildred Stensler, Jono
•Juskos ir r rank I 'Ulevičiaus. 
Apie šiuos mokytojus kalbėt 
nei bereikia, nes jų darbai už 
juos kalba.

Aido Choro pirmoji gastro-

Presbyterionų dvasininkas
Brooklyne užstoja Worker;

sha.s, kaip matyti, ne vienin
telis liberališkas dvasininkas 
Brooklyne — štai per praeito 
sekmadienio pamokslą pres- 
byterionų pastorius Dr. John 
Paul Jones pasmerkė valdžią 
už “Daily Workerio” užpuo
limą po taksų priekaba. Pas
torius Jones sake pamokslą 
Union bažnyčioje. Jis yra tos 
bažnyčios rektorius jau per23 
metus ir yra plačiai žinomas 
ir gerbiamas New Yorko pro
testantiškuose rateliuose.

Dr. Jones sakė: 

rastis, apart komunistinio, ne
būtų taip traktuotas, kaip bu
vo ‘Workeris’. Teigimas, kad 
čia tik taksų klausimas, 
politinis užpuolimas, yra 
m a i n i š k a s, h i p o k r i t i š k a s 
daro gėda mūsų demokrati
jai”.

o ne

Tas

Žydų Kongresas pareikalavo 
aprubežiuoti ragangaudystę

dų kongreso (AJC) suvažiavi
mas, kuris vyko Biltmore vieš
butyje. Suvažiavime dalyva
vo apie 1,606 delegatų. AJC 
yra konservatyvė organizaci
ja, prie kurios nepriklauso jo
kie pažangūs elementai. Vis
gi, suvažiavimas priėmė rezo
liuciją už ragangaudystės su
švelninimą, aprubežiavimą.

Rezoliucijoje sakoma, kad 
visokie fed oraliniai saugumo 
Įstatymai aprubežiuoja bent 
8 milijonų amerikiečių 
nę veiklą ir galvojimą, 
turėta omenyje visokius 
ninkus ir tarnautojus, 
gali būti atleisti iš darbo po
litiniais sumetimais.

Rezoliucijoje reikalaujama 
taisyti Walter-McCarran emi
gracijos aktą.

politi-
Tai 

valdi- 
k tiri c

Užrašykite Laisvę sava draugei

MIRUS

ANTANUI BENIULIUI
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Eugenijai, 

sunui, dukrelei, taipgi visiems jo artimiesiems.

Įvyks jau ši sekma-

sey, ikrai 
Beacon St. 
pietų.

Antrasis

svetainėje, 57 
radžia 4 :36 po

vaidinimas Įvyks
28-a, Montello,

Mass.
■ą vaidins brook- 
Liberty Auditori-

Riesel regėjimas vėl i °I(|ysis kobseumas greit 
i atsidarys su iškilmėmis

Didysis koliseumas, kuris 
jau baigtas statyti Columbia 
Circle skvere, bus su. atitin
kamomis iškilmėmis atidary
tas šio mėnesio 28 dieną. Ko
liseumas yra didžiausias pa
statas Amerikoje, nors ne 
aukščiausias. Jame bus laiko
mos 
dos 
mis 
tas.

randasi pavojuje; jis 
gali palikti apakęs

Kelios dienos atgal bnvc 
vilties, kad laikraštininkai 
Victor Rieše] nepraras regė 
įimo, bet dabar apie tai vė 
abejojama. Kaip yra žinoma 

pravedė p as i k ės i n i m ą
ji, sviedė jam i veidą iš 

acto.

riai

butelio deginančio
Dabar daktarai 

visokios infekcijos,
jį visvien gali pa
ners actas .tiesio- 
neišdegino. Rie- 
kenčias didelius 
lankytojai prie jo 

bijo. kad
kurios Įsi-

gavo i akis, 
likti aklu1, 
giniai akiu 
sel dabar 
skausmus ir
neprileidžiami.

Laikraštis ‘‘Daily Mirror”, 
kuriam jis rašo, dar vis tęsia 
jo kolumną. Ją prirengia 
Riesel’io asistentai.

Pirmadienio vidunaktis bu- 
i vo paskiausias laikas mokes
čių taksų pasiuntimui fedc’ra- 
linei ir valstijos valdžiai. Mo
kesčių Įstaigų tarnautojai sa
ko. kad niekad pirmiau New 
Yorko žmonės taip nelaukė 
iki paskutinės minutės.

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 kiek galima 
anksčiau.

Valdyba

su- 
ivyks šį ketvirta- 

Visos 
ir

Brooldyno moterims
Motery Apsviltos Klubo 

slrinkimas 
dieni, balandžio 19-ą. 
narės prašomos dalyvauti 
kviesti savo drauges.

Valdyb a

Jamaica, N. Y.

Gegužės 19-ą vėl vaidins 
Mass, valstijoje, Worcestery- 
je, Lietuvių Meno Sąjungos 
apskričių festivalyje.

šioje operetėje yra labai 
daug teatrališko meno, o mū
sų mokytojai dar pagražino. 
Taigi publikai bus ko pažiūrė
ti ir Įvairiu menu savo sielą 
papenėti.

Visi matykite vaidinant ope
retę “GrigutĮ”. Kviečia visus,

Aido Vąldyba

visokios komercinės paro- 
ir “jomarkai”. Su tokio- 
parodomis bus ir atidary-

Koliseumą bendrai statė pri
vatinė kompanija ir miesto 
Tribourough' Bridge ir tunelių 
autoritetas. Apskaičiuojama, 
kad privatinė firma kasmet 
padarys $1,700,000 pelno, 
miestas tik $300,000 ....

Jaunoji motina paliko tris 
vaikučius vienus 4 dienoms

2 ir

Highlands (N. J.) policija 
atidengė, kad jauna 22 metų 
motina, kareivio žmona, pali
ko keturioms dienom vienus 
užrakintus savo bute tris ma
žiukus vaikus, savo* 3 
pusės metų dukreles.

Ji joms paliko maistą ir iš
lojo. Po keturių dienų mažiau
sias kūdikis rastas lovutėje 
pusgyvis, o vyresnės sesutės 
ant grindų, baisiai murzinos 
ir sergančios.

Vaikus išvežė \ ligoninėn, 
motinos ieško.

bite 
pra-

Jeffersono mokykla skelbia, 
kad pavasarinis simestras 
prasideda šią savaitę. Mokyk
la pakeitė bent laikinai savo 
taisykles ir skelbia, kad prisi
rašyti prie, kursų galima 
kuomet, tai yra galima 
dėti ir simestrų viduryje.

Toje mokykloje dabar 
damos Įdomios paskaitos 
paskutinius politinius Įvykius, 
apie mokslo klausimus ir t.t. 
Tos mokyklos adresas 575 
Sixth Ave1.

duo- 
apie

Mitingas už spaudos laisvę
Mitingas už spaudos laisvę, 

prbtestavimui prieš užpuoli
mą ant “Daily Wdrkerio”, 
Įvyksta šiandien, ketvirtadie
nį, 8:30 vakare, Chateau Gar
dens salėje, 105 E. Houston 
St., Manhattane.

n

Darbininkų laikraščiui 
skubiai reikia paramos

' Komitetas, už laisvą spaudą 
skelbia, kad “Daily Worke- 
r’iui” skubiai reikia finansinės 
pagalbos. Tas laikraštis da
bar išsilaiko /‘dieną iš dienos” 
ir kiekvieną! 'diehą gali atsi
rasti nepakeliamose sunkeny
bėse, jeigu laisvos spaudos 
šalininkai neremtų.

Komitetas už laisvą spaudą 
turi savo raštinę 23 West 26th 
St., beismante. Robert W. 
Dunn yra to komiteto iždinin
kas. Tas komitetas ragina ton 
vieton atnešti arba atsiųsti vi
są paramą darbininkiškam 
laikraščiui.

visą ką jie turės 
tai atidaryti už- 

dėžutę, kurioje ras 
kurį galės, uždėję

rekor- 
dabar, 

įsa-

Po 20 metų galės patikrinti, 
koks triukšmingas buvo N. Y.

20 metų nuo dabar, kuomet 
New York o miesto pareigūnai 
norės žinoti, koks triukšmin
gas buvo New Yorkas 1956- 
ais metais, jie tame galės per
sitikrinti : 
padaryti, 
blombuotą 
rekordą, 
ant mašinos, išgirsti.

Tą kaspino pavidalo 
dą technikai padarė 
pagal majoro Wagnerio 
kymą. Tas rekordas padary
tas Times skvere, kur triukš
mas didžiausias. Prie rekordo 
pridėtas laiškas, kuriame 
Wagneris sako 1976 metų 
New York o majorui:

“Iš šio rekordo galėsite gir
dėti, koks triukšmas' viešpata
vo New Yorke ,1956-ais me- 
taj^^-TJkJu, kąd«>j:MJps ta. re- 
kordą ' girdint, .-New Yorkas 
bus žymiai tylesnis miestas, 
nors turėsite daugiau Įrengi
mų ir Įtaisymų. Jūs, be abejo,v 
tuo laiku žinosite, 
daryti 
loniu”.

kaip pa-
didmiestį tyliu ir ma-

Tamsta dar neprenu-Jei 
meruoji dienraštį Laisvę, ta» 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iŠ viso pa* 
šaulio.

RAKANDŲ PERDIRBIMAS 
Kitchen-Dinette Setai. Patai
some, apmušame, kaip nauji. 
Veltui nustatome kainas. 
TRIPLE-A FURNITURE CO.

314 E. 158th St., Bronx 
LU. 5-8727

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrę* Barber!*

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Ko reikalauja streikuojantieji 
8,000 Macy kijautuvnj samdinių?

Jau antrą savaitę kai eina 
Macy* streikas. Astuoni tūks
tančiai darbininkų, didžioje 
daugumoje moterys, rašant 
šiuos žodžius, dar streikuoja. 
Tai yra nemenkas darbinin
kiško solidarumo atsiekimas, 
imant domėn kelius faktus, 
kurie šį streiką padaro nelen
gvu.

Pirmas faktas yra, kad sa
vininkams pasisekė sutraukti 
kelius tūkstančius bosų, bo
selių, prižiūrėtjųį, boselių se
kretorių ir tų visų giminių 
(žmonų ir t.t.), kurie dabar 
tose krautuvėse dirba. Dar 
vienas dalykas gerai, kad ma
žai pirkėjų atsiranda.

Antras nemalonus faktas 
yra, kad trokų vairuotojai, 
kurie priklauso prie tymsterių 
unijos, streiklaužiauja. Nors 
Macy darbininkai dabar pi- 
kietuoja ne tik pačias krau
tuves, bet ir sandėlius, 
ruotojai dar vis praūžia 
pikieto linijas ir pristato 
kės Į krautuves. Vietinės 
unijos jau protestavo tymste
rių vietiniams lokalams, na- 
cionaliam tos unijos vadui 
Beckui ir net AFL-CIO prezi
dentui Meany, bet iki šiol 
dar net atsakymo negavo.

Trečias faktas yra, kad 
krautuvių darbininkai neturi 
tų unijinių tradicijų ir patyri-

vai- 
pro 

pre- 
C1O

OPERETE

Grigutis
Penkių Aktų

VAIDINS BR00KLYN0 AIDO CHORAS
Vadovybėje MILDRED STENSLER ir JONO JUŠKOS 
FRANK BALEVICIUS-BALWOOD, akompanistas

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose:

Newark, N. J rN Įvyks Sekmadienį
Bal. 22 April

Pradžia 4 :30 v. popiet

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

Brockton, Mass. A by^s ^tadienį
------------ ’--------- Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

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

Brooklyn, N. Y. 

LIBERTY AUDITORIUM 
y

668 No. Main St., Montello

Worcester, Mass. A įvyks šeštadienį 
------------- -------- V Gegužes 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^ ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.

4 pust laisvė (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 19, 1956(piet.

mo streike, kaip turi sunkiųjų 
industrijų. Tokioje krautuvė
je kaip Macy dirba daug ge
rų ir senų unijistų, bet dirba 
ir daug jaunų mergaičių, ku
rioms darbas, tik laikinas,’ ku
rios nepripratusios streikuoti 
ir pikietuoti. Bet unijos vado
vybė sako, kad “gyvenimas 
geriausia mokykla”, kad tos 
jaunos darbininkės puikiai 
mokinasi, kad pačiose pi kieto 
linijose' užkietėja, sužino, kas 
yra solidarumas.
Unijos reikalavimai

Pagrindiniai unijos reikala
vimai yra šie:.

1. Trijų metų paktas (ne 
ilgesniam laikui, kaip tai no
ri kompanija) su trijų dolerių 
savaitei algos pakėlimu' pir
mais. metais ir tiek pat ant
rais.

2. $50 mėnesiui pensijos se
natvėje, kurios fondą dabar 
apmokėtų kompanija.

3. Sumažinti darbo savaitę 
nuo 46 valandų i 37 su puse.

ATYDA l.d.s. pirmos 
KUOPOS NARIAMS

Banketas - vakariene, kuri 
turėjo Įvykti balandžio (Ap
ril) 21 d., neįvyks. Rengėjai 
atsiprašo.

A. Gilmanas

Įvyks Sekmadienį
Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE 1

Virėja. Abelnas narni) darbas, 30- 
45 m. amžiaus. Galimi prižiūrėti 2 
m. kūdikj. Paliudijimai. Žydiškas vi
rimas. Darbas su guoliu vieloje per * 
du mėnesiu. HY. 5-6606.

(75-78)

Virėja—Namų Darbininkė. Patyru
si. Vėliausi paliudijimai. Nuosavas 
kambarys, Scarsdale namuose. $60 
j savaitę. Turime ir kitus darbinin
kus. MA. 9-1826.

(76-79)

Nantu Darbininkė. Guolis nuosava
me kambaryje, visi įtaisymai. Du 
vaikai, 9-13 m. Vėliausi paliudijimai, 
aukšta alga. Woodmere.

Franklin 4-4030
(76-78)

Abelnas narni; darbas. Guolis vieto
je, nuosavam rūme. TV. oro vėdi
nimo sistema. Paprastas 
Nuolanki šeima. Scarsdale 
Patyrimas ir paliudijimai, 
vaikus. NE. 6-3433.

virimas, 
namai, 
mylinti

(76-79) <

HELP WANTED-MALE

Iškabų maliavotojai. Per 
metus. Gera alga, nuolat ar 
H. Chiat, 19 Williams St.,
Plains, N. Y. Vakarais: WH. 8-1688 

(75-81)

ištisus 
dalinai.

Whitt

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

(75-77)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Valgykla. Bronx, arti Iransporta- 
cijos. A & P, Grand Union; oro vė
dinama. Daroma $12OO-$14OO j sa
vaitę. Geras biznis, savininkai išeina 
j didesni bizni. OL. 4-4880.

(75-81)

REAL ESTATE

College Point. Art St. Fidelis baž
nyčios. Kampinė nuosavybė. 4 šei
mų namas. 2 karam garadžius. Pa
togu į busų transportaciją. 50 x TOO 
plotas. 4 ir 3 iximu apartmcntai.

FL. 3-7427

(76-82) 
------------------------------------------------ \ 

W. Donavanui nepatinka,kad 
penki jūreiviai grižo Į T. S.

Taip vadinamo Internacio- 
nalio gelbėjimo komiteto 
(International Rescue Com
mittee) veikėju William J. 
Donovanui labai nepatinka, t 
kad penki tarybiniai jūrei
viai, kurie buvo apsigyvenę 
kaip pabėgėliai šioje šalyje, 
sugrįžo namo. Tie pabėgėliai 
buvo su, laivu “Tuapse” suim
ti čiango laivyno, laikyti ka
lėjime Formozoje, o paskui^ 
atvyko čia. Bet, pagyvenę ko
ki pusmetį, jie pakeitė nuo
monę ir išskrido namo.

Amerikos imigracijos parei
gūnai juos detališkai klausi
nėjo Idlewild aerodrame ir 
Įsitikino, 
vyksta, 
visi sakė, 
atrodė labai linksmi ir paten
kinti, kad vyksta namo.

Bet Donavanas teigia, kad 
jie buvo “išvežti jėga”. Jis sa
ko, kad keliasdešimt tarybi
nių pareigūnų, atvykę iš Wa- 
shingtono ir taipgi iš Jungtiy 
nių Tautų delegacijos, juo* 
supė.

Tas nepaneigiama. Tarybi
niai pareigūnai sako, kad jie 
buvo aerodrome, bet jie rayŽ 
dosi su jūreiviais vien tam, 
kad apsaugoti juos nuo už
puolikų. Mat, buvo sužinota, 
kad baltagvardiečiai ir 
kie pabėgėliai rengiasi 
jūreivius sulaikyti jėga.

aerodrame 
kad jie laisvanoriai f. 
Spaudos reporteriai 

kad tie jūreiviai

kito- 
tuos^

feve-New Yorkiečiai arba 
čiai iš kitur, kurie nori maty
ti, kaip veikia didžiausias pa
saulyje paštas, tai gali pada
ryti. Nuo dabar Centralinia- 
me pašte (33 ir 8th)' 15 paš
tininkų vedinės lankytojų gru
pes po visus skyrius, kad pa
rodyti, kaip paštas veikia. . 
Tas vedinė j imas tęsis tarp pir
mos ir trečios valandos po*»




