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Įžymiausias Meksikos daili
ninkas, Diego Riviera, buvo 
susirgęs odos vėžio liga.

Jis nuvyko i Maskvą gydy
tis. Pabuvojęs ten keletą mė
nesiu, Riviera grįžo atgal 
Meksikon jau sveikas ir pasa
kė spaudos korespondentams: 
“Esu visai kitas žmogus...“

Priešiška Tarybų Sąjungai 
spauda dažnai plepa, būk ten 

^nesą vaistų. Jeigu taip būtų, 
tai kaip jie ten žmones pagy
dytų—net ir nuo vėžio ligos?!

Ten, galimas daiktas, nėra 
kai kurių vaistų, kurių turi
me Amerikoje, bet Amerika 
neturi daugelio vaistų, ku
riuos turi Tarybų Sąjunga. 
Reikia taip galvoti ir sakyti 

^arba rašyti.

Įdomią žinią skaitau Vil
niaus “Tiesoje“ (š. m. kovo 
29 d.).

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė apdovanojo aukštais ordi
nais daugeli žmonių, kurie 

I<1 alyvavo Rusijos 1905-1907 
metų revoliucijoje. Apdovano
toji! tarpe yra ii' eilė Lietuvos 
piliečių. Lai būva man leista 
juos čia išvardinti.

Lenino ordiną gavo:
W Viktoras Brigmanas 

Antanas Didžiulis , 
Serafiną Didžiulienė 
Juozas Stankūnas 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordiną gavo: 
Jonas Krikščiūnas-Jovaras 
Petras Kuprevičius 
Pranas Mažylis 
Stasys Matulaitis

* Povilas Žitkevičius
Filomena Grincevičiūtė-Gri- 

ciūnaitė
Eliją Grinbergas
Marija žebrovskaja - Vasi- 

levskaja
Josifas Petri 1 a
Juozas Pūkas 
Jonas Puteikis 
Bronislovas Pušinis 
Josifas Samsonas 
Antanas Tyško
Daug kitų tos revoliucijos 

dalyvių Lietuvos vyriausybė 
apdovanojo Garbės raštais.

Visa tai rodo, kad ir Lietu
voje dar gyvena nemaža tų 
garbingų kovotojų, kurie da
lyvavo tame istoriniame sąjū
dyje, kurie pasiaukojusiai gy
nė liaudies reikalus prieš virš 

.. metų. '
f Iš apdovanotųjų Amerikos 
lietuviams žinomiausi yra Dr. 
S. Matulaitis ir poetas J. Jova- 
ras-Krikščiūnas.

< -^Jovaras dabar gyvena, ro
dosi, 77-uosius metus, o S.
Matulaitis, spėju, bus gerokai 
peržengęs 89 metų amžiaus 
slenkstį.

Iškilmingai pranešama, kad 
birželio mėnesį į Washingto- 
ną atvyks iš Romos “diploma
tijos šefas Lozoraitis su po
nia pasitarti su Washing
ton© valdžia“.

Keleivio Maikis, tačiau, ši
taip užgieda:

“Washingtonas tariasi tik
ėtai su valstybių atstovais, o 

' Lozoraitis neatstovauja jokios 
valstybės”.

Na, tai ką gi į tai atsako 
Maikio tėvas?

Tito siūlo sudaryti naują 
socializmo internacionalą

E. Kefauverio šansai, sako, 
dabar vra žymiai sumažėję

Belgradas. — Tito davė 
interviu francūzu laikraš
čio “Paris-Presse” kores
pondentui apie Kominfor- 
mo likvidavimą . Tito sakė, 
kad tas likvidavimas yra 
geras dalykas, nes prisidės 
prie visų socialistinių pajė
gų vienybės pasaulyje.

Tito sakė, kad dabar dir- 
j va darosi vis palankesnė 
bendradarbiavimui tarp ko- 

I munistų ir socialistų. Jis 
sakė, kad socialistai turėtų 
greičiau judėti link tos vie
nybės.

Dabar reikėtų siekti, sakė

Rasistai, kurie užpuolė Cole, gavo 
po šešis mėnesius kalėjimo, dar 2 
bus teisiami: bet Cole traukiasi...

Birmingham, Ala. — Vie
tinis teisėjas Ralph E. 
Parker nuteisė šešiems mė
nesiams kalėjime keturis 
rasistus, kurie užpuolė kon
certo metu scenoje negrą 
dainininką Nat King Cole. 
Iš viso užpuolikų buvo še
ši, bet likusieji du bus teis
ti atskirai, po sunkesniais 
kaltinimais, nes tai jie tie
sioginiai sumušė daininin
ką. Kaltinimas prieš juos 
bus, kad jie siekė jį už
mušti.

, Teisėjas Parkeris davė 
keturiems rasistams di
džiausią bausmę, kuri buvo 
galima, sako spauda. Jis 
taipgi priteisė kiekvieną 
keturių sumokėti .$400 pi
niginę pabaudą.

Bet tas pats teisėjas by
lai baigiantis padarė ir ke
lis rasistinius pareišikmus. 
Tarp kitko jis sakė, kad

Ben-Gurion pageidauja pilnesniu 
susitarimo su Egiptu--arba nieko

Jeruzalė. — Jungt. Tau
tų gen. sekretorius tarėsi 
su Izraelio premjeru Ben- 
Gurionu. Ben-Gurionas 
jam sakęs, kad jis nenori 
dalino susitarimo su Egip
tu. Izraelis, sakė Ben-Gu
rionas, nebūki patenkintas, 
jeigu Hammarskjoldo mi
sija atsiektų tiktai paliau
bų užtikrinimą. Jis sakęs

Pasiskaitykite:
“Nu, tai pasakyk, Maiki, 

kaip jis drįsta lysti j Wa* 
shingtoną? Juk Washington© 
dženitoriai jam gali pasakyti: 
’Ajukš kiaulių ganyti!...”

Skaitytojai žino, kad mes 
nesame Lozoraičio f rentai, bet 
lai būva leista Keleivio redak
toriaus paklausti: O ko gi į 
Washingtoną neseniai buvo 
-nuvykę ALT vadovai — Gri
gaitis ir Ko.? Ką jie atsto
vauja? O gal ir jiems Wa
sh ingtono dženitoriai pasakė 
“Ajiiikš kiaulių ganyti“?

^Lozoraitis trankosi sveti
mais pinigais, ALT taipgi 
trankosi ne savo uždirbtais 
doleriais.

Tito, su laiku sudaryti vi
so pasaulio visų už socializ
mą stojančių jėgų naują 
internacionalą. Kol laikas 
tokiam internacionalui dar 
neprinok^s, komunistai ir 
socialistai atskirose šalyse 
turėtų pradėti bendradar
biavimą, sakė jis.

Tito davė suprasti, kad 
jis ir jo partija, kuri va
dinasi Komunistų lyga, no
riai tarpininkautų tarp ko
munistu ir socialistu, kur 
toks tarpininkavimas pasi
rodytų pageidautinu.

Cole jau iio atakos “gerai 
suprato mūsų, pietiečių, pa
pročius ir tradicijas.” Mat, 
Cole išsigando ir nutraukė 
savo koncertu maršrutą 
Pietuose. Ir teisėjas Park
eris tai skaito geru dalyku.

Vienas vietinis NAACP 
veikėjas pareiškė snaudai:

“Viena ranka teisėjas nu
baudžia užpuolikus, bet ki
ta jis juos lyg paglosto, nes 
sako, kad gerai, kad Cole 
pasitraukė. Jeigu taip, tai į 
užpuolikai atsiekė savo 
tikslą.”

Teheranas.—Bagdado pak
to šalys (Iranas, Irakas, 
Pakistanas, Turkija, Bri
tanija) nutarė sudaryti spe 
cialų komitetą “kovai prieš 
subversiją.” Į tą komitetą 
pasiskubino. įstoti ir Ame
rika, nors ji pilnai prie 
Bagdado pakto nepriklau
so.

Londonas. — Ketvirtadie
nį Bulganinas ir Chruščio
vas pradėjo pirmuosius for
mai iškus pasitarimus su 
premjeru Edenu ir užsienio 
reikalų ministru Lloydu. 
Jie tarėsi Artimųjų Rytų, 
Vokietijos vienybės, nusi
ginklavimo ir kitais klausi
mais. Pasitarimuose taip
gi dalyvavo Gromyko.

Trečiadienį, pirmą dieną 
Britanijoje, tarybiniai sve
čiai — Bulganinas, Chruš
čiovas, kultūros reikalų mi
nistras Michailovičius ir 
kiti — apžiūrėjo įdomiau
sias Londono dalis, kaip 
tai Westminsterio katedrą, 
parlamentą, Londono bokš
tą, Buckingham palocių ir 
t.t.

Kur tik tarybiniai vadai 
važiavo, juos sveikino dide
lės minios. Spauda sako, 
kad šaligatviai visur buvo 
pilini ir buvo nemažai ap
lodismentų. Policija suėmė 
Victoria stotyje du asme
niu, kurie rėkavo ir norė
jo įžeisti svečius. Scotland 
Yard (slaptoji policija), sa
koma, stebi visus žinomus 
ekstremistinius pabėgėlius, 
kurie gal norėtų iššaukti 
kokius nors incidentus. Bri
tanijoje yra bent keli šim
tai pabėgėlių Jš Rytų Eu
ropos.

Hammarskjoldui, kad Iz
raelis jaučia, jog tik pilnas 
susitarimas užtikrintų tai
ką Artimuosiuos Rytuose. 
Egiptas, sakė jis, turi ga
rantuoti Izraeliui teisę 
naudoti \Suezo kanalą, a- 
rabiški \raštai turi pa
baigti blokadą ir pripažin
ti Izraelio egzistavimą. Iz
raelis, sakė jis, tada bend
radarbiautų su arabiškais 
kraštais, duotų jiems me
dicinišką ir technišką pa
galbą ir t. t.

Hammarskjoldas pami
nėjo Ben-Gurionui, kad jo 
misija šiuo kartu yra tik
tai užtikrinti, paliaubas, 
neprileisti karo prasidėji
mo. Ben-Gurionas jam at
sakęs :

“Jūsų misija nėra pa
kankamai plati.”

Sakoma, kad pasikalbė
jimas tarp Hammarskjoldo 
ir Ben-Guriono vyko gan 
įtemptoje atmosferoje, tuo 
tarpu, kai Hammarskjoldo- 
Nasseno pasitarimai Egip
te vykę draugišku tonu.

londoniečiu minios 
sveikino atvykusius 
tarybinius vadovus

Bulganinas, Chruščiovas pradėjo 
pasitarimus su premjeru Edenu

Sutikimas stotyje
Victoria stotyje tarybi

nius vadus sutiko Edenas, 
kuris pasakė trumpą svei
kinimo kalbą. Jis sakė, kad 
jam miela matyti Britani
joje Tarybų Sąjungos at
stovus. Bulganinas padė
kojo už sveikinimą ir pri
minė, kad Sovietai ir britai 
praeitame kare prieš na
cizmą buvo ginklo draugai. 
Bulganinas kalbėjo rusiš
kai ir jo kalba ten pat sto
tyje buvo išversta anglų 
kalbon.

Sutikimas stotyje buvo 
mandagus, bet šaltokas, sa
ko spauda. Nebuvo vėlia
vų, orkestrų arba dekora
cijų. Edeno valdžia, sako
ma, bando neprileisti, kad 
Bulganin - Chruščiovo vizi
tas taptų triumfu, kaip bu
vo Indijoje. Bet atmosfe
ra pasikeis, sako stebėtojai, 
kai tarybiniai svečiai pra
dės lankyti fabrikus, susi
tiks su darbiečių vadais ir 
bendrai “prives vizitą prie 
stipresnio tempo.”

Beje, Bulganinas ir Chruš
čiovas tarpe atvežtų dova
nų turi ir jauną rusišką 
meškiuką, kuris bus įteiktas, 
kaip manoma, karalienės 7 
metų sūneliui Charles. Meš
kiuko vardas “Niki.”

Nixon gal nekandidatuos; vietoje 
jo gal pastatys Taimeriu draugą’

Washingtonas. — Gerai 
informuoti šaltiniai sako, 
kad Nixonas vėl buvo pa
prašytas republikonų vado
vybės nekandidatuoti. Jam 
buvo išaiškinta, kad repu- 
blikonams būtinai reikalin
gas vice-prezidentinis kan
didatas, kuris būtų žinomas 
kaip “farmerių draugas.” 
Mat, per primary rinkimus 
keliose valstijose republi
konai sužinojo, kad jie 
prarado daug įtakos far
merių tarpe.

Nixonas jau sutikęs 
“tarnauti bet kokiose par
eigose.” Tai yra, jis jau 
pasitenkintų kokiu nors

Detroitas. — šeštadienį 
Washingtone prasidės auto- 
darbininkų unijos (UAW) 
septinta apšvietos konfe
rencija. Konferenrijoje da
lyvaus 3,000 delegatų iš 
šios šalies ir Kanados. Kon
ferencijoje kalbės senato
rius Lehmanas, NAACP 
veikėjas Thurg.ood Mar-

O kas tas “ farmerių 
draugas”? Jo republikonai 
dar ieško. Vienas kandida
tas, kuris jau minimas, yra 
kongresmanas Halleck iš 
Indianos.

Republikonai žino, kad jų 
įtaka ypatingai n u p u o 1 ė 
W i s c o nsine, Minnesotoje, 
lowoje, Illinois valstijose ir 
kitose farmų srityse. Jie 
taipgi prarado nemažai jė
gų Calif orni joje.

Sofia. — Bulgarija pasiū
lė Čilei užmegzti diploma
tinius ryšius. Čilė nutrau
kė tuos ryšius, kada Bul-

postu kabinete, jeigu repu-i gari ja tapo liaudine respu
blikonai laimėtu. . blika.v

Auto-darbininkai pradės 
apšvietos konferenciją

shall ir iš Indijos grįžęs 
unijos vadas Reutheris.

Konferencija prasidės 
šeštadienį Sheraton Park 
viešbutyje. Sekmadienį de
legatai dalyvaus specialia
me jiems prirengtame kon
certe, kurį atliks Naciona
linis simfonijos orkestras.

Konferencijos tikslas yra

Washingtonas. — Estes 
Kefauverio šansai būti no
minuotam demokratų pre
zidentiniu kandidatu yra 
žymiai sumažėję. Kai kas 
sako, kad jie beveik bevil- 
tingi. Didelis smūgis jam 
buvo suteiktas New Jersey 
pirminiuose rink i m u o s e . 
Rezultatai dabar rodo, kad 
gubernatorius M e y n e r i s 
konvencijoje kontroliuos 36 
balsus New Jersey delega
cijoje, o Kefauveris turės 
vieną delegatą su puse bal- 
so.

Franco valdžia uždarė 16 
fabrikų, įsakė savininkams 
nepakelti darbininkų algų
Madridas. — Dauguma 

streikierių Šiaurinėje Ispa
nijoje grįžo į darbą, kuo
met dirbtuvių savininkai 
jiems pažadėjo pakelti al
gas. Bet dabar Franco fa
šistinė valdžia ėmėsi žings
nių įbauginti darbininkus, 
kad neprileisti daugiau 
streikų: valdžia įsakė užda
ryti laikinai 16 fabrikų, 
kur vyko streikai, o tie sa
vininkai, kurie sutiko su 
darbininkų reikalavimais, 
buvo valdžios įsakyti ne
pildyti savo pažadų. Val
džia tiems savininkams įsa
kė algų nekelti.

San Sebastiane valdžia 
uždarė geležinkelio vagonų 
fabriką, kur dirba 2,500 
darbininkų. Fabrikai už
daryti Beasaine, Renterio} 
je, Villafrancoje ir eilėje 
kitu miestu.

Valdžios žingsnis yra 
skaitomas užsimojimu su
drausti “nedisciplinuotus”

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Jeruzale. — Hammarks- 
joldui pasisekė pravesti pa
liaubų sutartį tarp Egipto 
ir Izraelio.

Washingtonas. — Atsto
vų bute 211 pasisakė už 
prezidentinio veto farmų 
biliuje atmetimą, 202 prieš 
atmetimą. Kadangi veto 
atmetimui reikia bent dvie
jų trečdalių balsų, tai veto 
lieka.

Maskva.— Tarybiniai ka
ro veteranai, kurie planavo 
atvykti Amerikon, kad da
lyvauti Elbos. susitikimo 
paminėjime, neatvyks, nes 
atsisako duoti savo pirštų 
nuospaudus, kaip to reika
lauja Walter-McCarran ak
tas.

ORAS NEW YORKE 
Vėsu, dalinai apsiniaukę

apsvarstyti, kaip geriau 
skleisti pro-unijinę apšvie
tę ir ją derinti su politiniu 
veikimu.

Pats Kefauveris, kuris 
dabar randasi Californijo- 
je, pareiškė, kad New Jer
sey rinkimai jam “tikriau
siai nepadės.”

Nors gubernatorius Mey- 
neris pats nesiskaito kan
didatu, dabar jau kabama, 
kad jis galėtų tokiu tapti. 
Jeigu konvencijoje išsivys
tytų lygi kova tarp Steven- 
sono ir Kefauverio, Meyne- 
ris rastųsi tarp tų galimų 
kandidatų, kurie užimtų jų
vieta. €

fabrikantus, kurie, mano 
Franco valdžia, pergreit 
nusileido dar b i n i n k a ms, 
taipgi palaikyti darbinin
kus per keletą savaičių be 
darbo, kad “parodyti jiems, 
jog nebuvo verta streikuo
ti.”

Nordikai taikins Izraeli su£ 
arabais Artimuose Rytuose?

Kopenhaga. — Čia posė
džiavo Danijos, Suomijos, 
Švedijos, Norvegijos ir Is
landijos premjerai. Šis 
penkių nordiškų kraštų at
stovų pasitarimas buvo, sa
koma, apie tai, kaip tos ša
lys galėtų prisidėti prie tai
kos Artimuose Rytuose. 
Esą, nordikų kraštai yra 
pasirengę tarpi n i n k a u t i 
tarp Izraelio ir arabiškų 
kraštu.

Skandinavijos - Nordikų 
blokas sako, kad jis galėtų 
būti geriausiu tarpininku, 
nes neturi jokių savanau
dišku interesu Artimuose 
Rytuose.

Po ceremonijos katedroje-- 
Grace jau princese Gracia

Monte Carlo. — Jau be
veik pasibaigė didysis kar- 
nivalas, kuris beveik visoje 
vakarietiškoje spaudoje per 
kelias dienas nustelbė kitas 
žinias: Grace Kelly jau iš
tekėjo. Po trečiadienio cL 
vihnės ceremonijos ji ket
virtadienį praėjo bažnytinę 
ceremoniją Monte Carlo 
katedroje ir dabar phila- 
delphietė Grace Kelly Mo
naco princesė Gracia. Mo
naco užima apie tiek ploto, 
kiek New Yorko Central 
parkas.

Vestuvių baliuje dalyva
vo visokios rūšies svečiai: 
aukštas dvasiškis iš Vati
kano, Egipto eks-karalius 
mergininkas Faroukas, eks- 
imperatorius g e m b 1 e r y s 
Bao-Dai, parinkti sensaci- 
nės- spaudos kolumnistai, 
keli Hollywpodo pletkinin- 
kai ir vienas kitas nukarū
nuotas Europos aristokra
tas.
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ATRODO, KAD RUS TEN TAIKA
IKI ŠIOL, kai kildavo klausimas dėl taikos išlaiky

mo Palestinoje, dažnai komercinė spauda, priešiškai nu
sistačiusi Tarybų Sąjungai, surikdavo daug maž taip:
Ten būtų taika, jei tik Tarybų Sąjungos, vyriausybė at- j

IV A ID II iui A I Kaip žmones išmoko apdirbt
£ tiri im i Liiitiail cruviiliiic

Sis tas is sen ir ten
ITALAI NEPAISO

CEZARIO
Šiais metais sukanka 2,-

„ . . n .. .nnniWd metu nuo Julijaus Ce-Canada. and Brazil, per year $9.00! . *. . m ,
Canada and Brazil, 6 months $5.00 i Zai’lO mirties. 1 OS SUKaK- 
Foreign countries, per year $10.00 j tllVČS minimos vienur-kitllT, 
Foreign countries, 6 months $5.50 , . , . VT ,z . ,---------- ----------- kai]) tai New Yorke, kur

" • ’-’!r79 of Jama,ca* N- Y- į Columbia universitetas pra- 
~ j—j—;—  ' vedė ir dar praves kelias

i akademijas, kuriose Ceza- 
li’io atmintis ir istorinė ro
pė bus prisiminta.

Atrodytų, kad Cezario

(priešpaskutinio skiemens, 
i Bandaranaike.

Jau iš jo vardų 'galima 
matyti, po kokiomis skir
tingomis kultūrinėmis įta
komis Ceilonas radosi. Ban
daranaike, jo pavardė, yra Bet dauguma istorikų su- 
ceiloniška, tautinė, sinhale- tinka, kad apytikriai apie 
sų. Solomon' West Ridg- 8,000 metų atgal, tai yra,

žemę, prijaukinant gyvulius
Mokslininkai, žinoma, ne-1 Su laiku žemės apdirbi- 

turi tikslių davinių, kur ir j mas paplito beveik po visą 
kuomet žmogus pirmiausia i pasaulį. Miškingą Europą 
susipažino su žemdirbystės 
principais, tai yra, suprato, 
kad augalus galima ne tik
tai piauti arba ravėti ir 
skinti, bet taipgi sodinti.

Buvo primetama visokių socialistinėms šalims kai 
tinimų. Girdi, jos ginkluoja arabiškas valstybes, jos kir 
sija ias prieš Izraelį, o tai reiškia, kad jos nori ten ma 
tyti nesusipratimus ir karą tarp Izraelio ir arabiški

Bet štai. Tarybų Sąjungos vyriausybė išleidžia pa
reiškimą, kad ii stovi už taika Viduriniuosiuose Rvtuo- < v

susitvarkyti, vengti niautynių ir kautynių

mimui

j ėgli.

Jungtinių Tautų veiklos, kad būtų sutvirtinta

įsikišimo svetimu
4 4

c « gg 1 L C 7

būtų pasitenkinusios visos valstybės — arabiškosios ir

tus žvėris tik kaip maisto 
atsargą, kartais primesda^ 
mi tiems žvėrims kitokiai 
maisto, kad jie ilgiau išsi
laikytų.

Su laiku kai kuriuos su
gautus žvėris pradėta lai-* 
kyti ne spąstuose, o atviręs-*7* 
nėse vietose, užtvaruose. 
Tokie buvo laukiniai jau- 
čiai-karvės, laukiniai ark
liai, stirnos, laukinės avys 
ir tt.

Nuo to iki galvijų prijau
kinimo jau netolimas kelias. 
Su laiku žmogus, dažniau
siai per nenumatytus ati
dengimus, surado, kad jis 
gali tuos gyvulius panaudok » 
ti darbui: sakysime, jis pri
riš laukini arklį prie nori
mo ištraukti su šaknimis 
medelio, suduos jam lazda, 
ir arklys, bandydamas pa
bėgti, ištrauks, ir tt.

Su laiku žmogus suprato, 
kad jis gali tuos gyvulius 
pastoviai laikyti. O kai jis 
juos jau laikė pastoviai, jų' 
charakteris pradėjo keistis. 
Jau po žmogaus globa gi
musios tolimesnės kartos 
buvo švelnesnės, paklusnes
nės, kitaip sakant — nami
nės. Taip su laiku ir atsi
rado naminės karvės, ark
liai, ožkos, avys ir tt.

Tas ankstyvas žemdirbys
tės ir gyvulininkystės peri-^ 
odas istorijoje žinomas kaip 
akmens amžius, nes visi 
įrankiai tada dar buvo iš 
akmens, dažniausia, kur to 
galima buvo rasti, iš titna- Ų 
go. Prie metalų liejimo am
žiaus dar nebuvo prieita.

žemdirbystė pasiekė tiktai 
2,500 metų prieš Kristų, tai 
yra, apie 3,500 metų po to, 
kai ji jau buvo žinoma Ar
timuosiuose Rytuose, tai 
yra, Azijoje. Amerikos in
dėnai iš nieko kito žemdir
bystės neišmoko: jie patys 

way yra anglų įtakos. Mat, apie 6,000 metų prieš Kris- 
jo tėvas, didelis dvarponis 
ir konservatorius, buvo bri
tu tituluotas ir pavadintas ūkio principais. Ir tai įvy- 
Sir Solomon West Ridg- ko, sako jie, Artimuosiuose 

Diaz yra palikimas I Rytuose, kur nors tarp 
n-es prieš | Kaspijos jūros ir Persų 

greičiausiai Tigro i

wav
kitos okupacijos, 
britų atėjimą Ceilonas il
gai buvo portugalų valdo
mas, kaip buvo ir kai kurios

minimos šal.yje, l^iri yra 
i tiesioginė senovės Romos 
paveldėtoja: Italijoje. Bet 

itaip nėra. Italija visiškai 
I tą sukaktį ignoruoja. Ko 
; daigiau, ten pradėta svars- 
:tvti klausima, ar tik never- 
ita, pradedant šiais metais, 
; mokinti vaikus mažiau lo
tynų kalbos. Dabar lotynų Į premjeru Edenu. Nors jo 

; kalba dėstoma net pradžios j tėvas Sir John buvo tapęs 
niokyklose ir norintis stoti i krikščioniu, Bandaranaike 
gimnazijon vaikutis jau tu- atsivertė į savo prosenolių 
i i mokėti, versti italu kai- tikybą, budizmą, o vėliausiu

30 skyrių iš Ju- laiku tapo gan radikališku 
•••i liaudininku.

MUMIJŲ, KRAUJO 
RŪŠYS

Bandaranaike studijavo 
Britanijoje, Oxford univer
sitete, kur buvo vienoje 
klasėje su dabartiniu britų

Bet tuo pačiu kartu tarybinė vyriausybė sako, jog : italu tauta kaip romėnu
□ ,1.............i-.-,., r i v -i i-. •

j bon bent J
; Ii jaus Cezario komentarų-

Vienintelė grupė, kuriai ■
nepatinka Cezario ignora- j

. vimas ir lotynu kalbos ma-j . . .. .. , ,
■v ' * n Mes visi žinome, kad zmo-: zesnis paisymas, yra neo-ta-1 i
šistai, kurie mėgsta, kaip

į ta i da rydavo M usol i n is,
i bombast iškai kalbėti

nės turi kraujo, kuris yra 
vienos sekamų trijų rūšių: 

f’ A, B arba O. Kuomet žmo- apie ’ 
im-

ta us gimimą, žmonės pra
dėjo susipažinti su žemės

įlankos,v 7

ir Efrato upių slėnyje, ku
ris vėliau tapo žinomas kaip 
Mesopotamija, o dabar yra 
Irakas.

Kodėl ten ir ne kitur?
Į tai mokslininkai duoda

pirma, visokie archeologi
niai (iškasenų) daviniai by
loja, kad Mesopotamijoje 
tuo laiku viešpatavo aukš
čiausia civilizacija, o tokia 

’civilizacija galėjo atsirasti 
tik žemdirbystės ir pasto
vaus (ne klajokliško) gyve- 

Mesopotamijo- 
seniausieji že- 

įrankiai, prade-

Bagdado paktas kenkia taikai Palestinoje ir jis turėtų 
būti likviduotas, jei norima taikia^i išspręsti Palestinos 
klausimą. ’

Visa tai mums duoda suprasti, <ad Palestinoje taika 
bus išlaikyta, jei tik Amerika ir Anglija “nepasikvo- 
pins” ten siųsti savo ginkluotąsias jėgas be Jungtinių 
Tautų žinios ir užgyrimo.

KOMINFORMO PALEIDIMAS
PRANEŠTA, kad jau tapo paleistas Komunistų In

formacijos Biuras, kuris sutrumpintai vadinosi Kom- 
informu.

Šiai organizacijai priklausė, apart socialistinių ša
lių komunistų ir darbininkų partijų, Italijos ir F ran 
cūzijos komunistinės partijos. Organizacija buvo įkur
ta 1947 metais tuo tikslu, kad per ją būtų apsikeista 
žiniomis, pasidalinta mintimis ir bendrai, kad būtų nu-

Kai Kominformas buvo įkurtas, jo centrinė buveinė 
buvo Belgrade, Jugoslavijos sostinėje. Bet vėliau, kai iš 
Kominformo Jugoslavija buvo pašalinta, tuomet cen
trinė raštinė buvo perkelta j Rumunijos sostinę, į Bu
kareštą.

Dabar jau aiškiai visi mato, kad Jugoslavijos paša
linimas iš Kominformo buvo klaida, daug lėšavusi. Ben
drai, Kominformas niekad nebuvo didelė, galinga orga
nizacija, tokia, kam, sakysime, Kominternas. Pasta
ruoju laiku jo rolė dar labiau sumažėjo, nes kiekvienos 
šalies darbininkų ar komunistų partija pradėjo veikti 
savystoviškiau, be nurodymų “iš centro.”

Mums rodosi (gal mes klaidingi), kad iš viso nerei
kėjo Kominformą organizuoti. Būtų buvę galima ir be

ŠIRDIES SMŪGIO 
DAŽNUMAS

Širdies smūgiai dažniau- 
! šiai, pasitaiko A m e r i k o s 
IJ uiTgt i nėse Valstybėse, m a- Į W • • Tf T* • •• • T"X i • * 1

gus gauna kraujo transfu- 
ziją,. jam būtinai duodamas 
kraujas jo rūšies, nes ki
toks jam nepadėtų arba net 
pakenktų. svarbu

; nimo dėka. 
Ije randasi 
mes ūkio 
dant nuo primityviškų plau
tu vu. u

Mokslininkai mano, kad 
tuometiniai Tigro ir Efra
to slėnio gyventojai pradė
jo, taip sakant, ūkininkau
ti dar prieš tai, kai jie iš
moko sėti ir sodinti. Mat,

nieko bendro neturi su ra- ta pasaulio dalis tuo laiku 
sėmis. Ir pas baltuosius, turėjo didelius plotus lau
pąs negrus ir pas geltono- j kinių rugių, miežių ir kvie- 
sios rasės narius randasi čiu. *•

priėjo prie to, patys išrado 
palaipsniui tuos principus. 
Maždaug 2,000 metų prieš 
Kristų pažangiausios Ame
rikos indėnų tautos (inkai, 
aztekai, majai ir kiti) jau 
apdirbo žemę.

Gyvulių prijaukinimas
Panašiai kaip žemdirbys

tė, taip ir gyvulininkystė iš
sivystė palaipsniui. Klai
dinga manyti, kad žmonės 
pasigavo laukinius gyvulius 
ir nutarė juos “prijaukin
ti,” kad galėtų juos naudo
ti darbui. Ne, procesas bu
vo žymiai laipsniškesnis, su 
daugeliu stadijų.

Laukiniai žmonės, kaip 
mes visi žinome, medžiojo. 
Medžioklė buvo svarbiau
sias jų maisto šaltinis. Su 
laiku jie išmoko ne tik už
pulti žvėrį ir jį užmušti, bet 
taipgi jam pastatyti spąs
tus, kad palengvinti jo už
mušimą. Dar paskui jie pri
ėjo išvados, kad kartais 
verta palaikyti sugautus 
gyvulius spąstuose, kad tik 
vėliau juos užmušti. Taigi, 
iš karto žmonės laikė suim- į

; ž i aus i a Kinijoje v i
žmonės

Darbininku Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.Tuometiniai 

įgali išaiškinti, kodėl širdies i viSų trijų, A, B ir O, kra'u- jau suprato, kad jie gali
Į rinkti varpas, džiovinti jas nizme visuomet pilna, 

galėjo ! ir paskui valgyti grūdus, simaišo 
kraujo Ar jie jau malė grūdus į krečiamųjų ligų bakterijų, 

egžaminuodami miltus, ar ne, mokslininkai net ištisais metais, net ir 
apie visą gyvenimą, o žmogus jų 

neboja, nuo jų nesuserga, 
t kolei jis tebėra joms atspa- 

atradi--rus, kolei jam gerai tebe-

ligos labiausiai paplitusios 
Amerikoj-e: čia daugiau 
žmonių persi valgo,

Baktvi’ijy žmogaus orga-
jo rūšių žmonių.)

Seniau medikai 
v^a “T* nustatyti žmogaus 

A’cnimas greitesnis, čia dau- rūšį tiktai 
patį jo kraują.giau persidirbama.

Bet kodėl mažiau širdies 
smūgių yra Kinijoje, negu, 
sakysime, Indijoje arba

r e 
sm'

Dabar Mi- tiksliai
chigano universiteto labo
ratorijos medikas daktaras 
Thieme išdirbo metodą, pa
gal kurią kraujo rūšį gali
ma nustatyti ne vien iš pat 
kraujo, bet iš kitų kūno 
dalių ir medžiagų.

ir pavojingų, ap-

nežino. Bet 
grūdų sėjimą jie dar neži
nojo.

Kaip kiekvienas
mas, ir tas, be abejo, atėjo j veikia visi organai ir liau-
palaipsniui, gal per prie
puolius. Labai galimas da

Įskai- i lykas, kad palikdami grū- 
tant kraujagyslių, raumenų dus kur nors ir juos paskui
ląstelių, net iš kaulų. Per 
eksperimentus jau buvo nu
statyta net, kokią

dar nerado atsakymo . Yra 
kelios nuomonės, bet jos yra 
tik spėliojimai. Viena tokia 
nuomonė vra, kad kinuose 

i a u pasitaiko širdies 
>*iai, nes jie iš prigim- 
įra ramesni ir tvarkin-

gesn<žmonės, nes jie nepa- 
linkęz skubintis, perdaug 
susijaudinti ir tt.

Bendrai, pasauline plot
me imant, širdies smūgių 
pasitaiko žymiai dažniau 
tarp vyrų, negu tarp mote
rų. Ir apie tai yra visokių 
teorijų, bet nėra vienos, 
kuria visi galėtų sutikti.

CEILONAS YRA 
“LANKA”

Ceilonas, kur neseniai 
teisme (Foley Square, New Yorke), pirmininkaujant ' įvyko rinkimai ir kur įsi
teisėjui Alexander Bicks, prasideda teismas septynių i steigė liaudiška demokrati- 
darbininkų judėjimo veikėjų. ' nė valdžia, yra žinomas sena pažįstama.

DAR VIENAS TEISMAS!
r ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, viename federaliniame

yra

su

, * ' kraujo | toje daugiau 
rūšį tarėjo kai kurios mu-i.iavū- 

i/,o rr aaa ’ dSinmijos, tai yra, prieš 5,000 
metų balzamuoti Egipto fa
raonų lavonai, kurie dabar 
randasi muziejuose! U.

PAŽĮSTAMAS ŽODŽIŲ 
RINKINYS

Kartą po pamaldų Tvenas 
priėjo prie jaunučio ir sa
vimi labai pasitikinčio dva
siškio ir pasakė jam:

—Misteri Doanai, man la
bai patiko jūsų pamokslas. 
Aš apsidžiaugiau juo, lyg

NamuoseI nė valdžia, v „ _______ . .
Teisiami yra sekmai asmenys: Sidney Stein, Mrs. kai]) “Ceilonas” visame pa- aŠ turiu knygą, kurioje su- 

James E. Jackson, William šaulyje, bet ne pačiu ceilo- rašyti visi jūsų pasakyti žo-Marion Bachrach, Fred Fine, ’ 
Norman, Alexander Trachtenberg ir George Blake Char- jniečių 

I Lanka
Charney—teisiami i Ceilonas yra sala į pietus 

Ploto jis turi 
332 kvadratines mylias, 

o gyventojų arti 8 milijonų. 
Gyventojų dauguma varto
ja tai]) vadinamą sinhalesų' 
kalbą, bet yra žymi mažu
ma, kari vartoja taip vadi
namą tamilą kalbą. Kol kas 
valdžios įstaigose dar dau- 
giasia vartojama a n g 1 ų 
kalba, bet naujoji valdžia 
yra pasiryžusi padaryti sin
halesų kalbą valstybine.

Šį tą reikia pasakyti apie 
naująjį premjerą, kurio

jie savo sali vadino
ney.

Pastarieji du—Trachtenberg ir 
antru kariu. Pirmiau jie buvo nuteisti penkeriems me- |nuo Indijos, 
tams kalėti ir jau buvo pasodinti į kalėjimą. Bet vėliau, ! 25, 
kai Matusowas, liudijęs prieš juodu, viešai pareiškė, kad 
jis melavo, tai Traghtenberg ir Charney buvo išlaisvinti 
ir iš naujo jiems suruošta byla.

Visi septyni teisiami einant Smitho įstatymu, atsuk
tu už žmonių minties kontrolę.

Tarp teisiamųjų yra tauri, prasilavinusi, darbšti* 
moteris, Marion Bachrach, kuri sunkiai serga, sakoma, 
vėžio liga. Bet ji laikosi drąsiai, ištvermingai.

Socialistų • veikėjas Norman Thomas suorganizavo 
specialų komitetą aukoms rinkti, iš kurių bus. apmokėtos 
išlaidos advokatams, ginantiems Trachtenberą ir Char
ney.

Atrodo, teismas tęsis keletą mėnesių. Visuomenė
turėtų padėti teisiamiesiems. Jie ink nieko blogo mūsų pilnas vardas yra Solomon 
šaliai neatliko. Svarbiausia: tenka darbuotis, kad pats West Ridgeway, Diaz Ban- 
Smįtho įstatymas būtų atšauktas. Idaranaike, su kirtimi ant

aziai. Visi iki vieno.
—Tai negali būti! — pa

sipiktino dvasiškis.
—Tikrai, tikrai... v
—Tokiu atveju aš norė

čiau žvilgtelėti į tą knygą. 
Atsiųskite man ją.

Sekančią dieną Tvenas 
nusiuntė jam žodyną.

Londonas. — Graikijos 
diplomatinis atstovas įspė
jo britus^ kad visa Graiki
ja bus pasipiktinusi, jeigu 
britai Kipre. kars naciona
listą Karaolį.

Meksika. — Pasibaigė te
lefonistų? streikas, kuris 
buvo suparalyžiavęs visą 
telefoninį susisiekimą.

pamiršę, jie sekantį pava
sarį rado kaip tik toje vie- 

i tų laukinių 
. Palaipsniui jie pra

dėjo suprasti ryšį tarp sėk
los ir augalo, tarp gimdo ir 
javo. Kuomet jie tą supra
to, jie taipgi suprato, kad 
jie gali sėti ištisus sklypus, 
juos apdirbti. Su laiku jie 
pradėjo steigti pastovaus 
gyvenimo kaimus. Mat, 
anksčiau, kuomet jie tik 
rankiojo laukinių javų var
pas (šalia medžiojimo ir 
žvejybos), jie nematė reika
lo būti vienoje vietoje — 
faktinai kėlimasis. iš vietos 
vieton buvo būtinas, reika
lingas, kad maisto šaltiniai 
neišsektų. Bet su žemdir
bystės įsigalėjimu pradėjo 
nykti ir klajojimas.

Moterys išradėjos
Istorikai mano, kad 

moterys pirmosios išvystė 
žemdirbystes principus, o 
ne vyrai. Mat, ankstyvoje 
klajoklinėje bendruomenėje 
pasidalinimas darbuose 
tarp vyrų ir moterų buvo 
griežtas. Iš senų atrastų 
braižiniu ir kitu duomenų V V
mokslininkai žino, kad vy
rai medžiojo ir žvejojo, o 
moterys rinko vaisius, uo
gas, laukinių javų varpas. 
Ir tai jos, rinkdamos lauki
nes varpas, su laiku priėjo 
prie sėjimo principo, tai 
yra, tapo pirmomis žemdir
bėmis.

tai

kos ir gamina apsiginamuo
sius skysčius. Tuomet or
ganizmas išsilaiko gražioj 
pusiausvyroj, jo kūno fizi
niai ir cheminiai procesai 
išlaiko atitinkamą balansą. 
Blogai pasidaro, kai šis gy
vybinių pajėgumų balansas 
susitrikdo dėl kokios nors 
priežasties. O šitaip įvyks
ta, kai tau pasipainioja il
gesnį laiką netikęs maistas. 
Arba gal tu vartoji kokius 
netikusius tau vaistus, įsi
kalbėjęs sau kokią būtą ar 
nebūtą ligą. •

Gyvybinę kūno pusiau
svyrą sugadina ir dvasiniai 
sukrėtimai, išgąstis, baimė, 
rūpestis, dargi ir kokia ne
laimė, sunkus susižeidimas, 
kokia pasipainiojusi liga. 
Tada organizmo atsparu
mas sumažėja, ir bakterijos 
jį pergali, įveikia: žmogus 
kritiškai suserga.

Perspėjamoji, apsaugo
moji medicina čia turi pla
čią dirvą, kad susektų bū
dus sukontroliuoti toms pa
vojingoms bakterijoms, ku
rios glūdi, snūduriuoja kur 
žmogaus kūne.

Ekkt viniai
"(“electric shocks”) dažnai 
esti naudingi kai kuriose 
proto ligose. Žinoma, tai 
įgudusio, prityrusio specia
listo darbas. Ir čia tapo pa
darytas įdomus atradimas. 
Gydytojų grupė ėmė tyrinėt 
kiškius, sukrėsdami jų snie
ge n i s elektros smūgiais.

Paskui jie išėmė tokias kiš
kių smegenis, su tam tikrais 
tirpdomais vaistais (“ace
tone”) padarė tų smegenų 
ekstraktą ir ji su adata lei- r ‘ 
do tūliems pamišėliams, ku
rie būdavo prislėgti, paniu
rę. Ir tokie pamišėliai, nuo 
tokių pakartojamų įšmirkš- 
timų, pasidarė žymiai sma
gesni ir normalesni. Kai 
kuriuos paskui paleido na
mo iš beprotnamių. Net ir. 
rimtesni psichiniai sutriki
mai nuo tokių įšmirkštimų 
pagerėjo, kad ir neilgam, 
kelioms dienoms, net ir sa
vaitei. Įgudę tyrinėtojai va
ro šitą įdomų darbą tolyn.

i Automobilių susidūrimai 
| nūnai vyksta taip dažnai, 
kad važiuolis niekad negali 
jaustis visai saugus. Susi
domėję mokslininkai daro, 
net tyrinėjimus su iškamšo-' 
mis, kas joms pasidaro, kai 
kitas automobilis sudrožia 
iš užpakalio (“rear-end col
lision). Šitokie tyrinėjimai 
parodė, kad reikia greit su- 
sigūžt, sunsiriest, į pečius, 
susikuprint, tai lengviau at
laikysi smūgį ir išvengs^'* 
galvos ir kaklo sužeidimų.

Kai, važiuodamas auto
mobily, išgirdai staigų su- 
džeržgėjimą stabdžių, atsek/ 
iš užpakalio kitas automo
bilis štai Štai žnektelės į ta
vo vežimą, tai tučtuojau su
sikūprink i pečius ir su- 
slink žemyn. Šitokiu mą^ 

pavo- 
gal irsukrėtimai i susižalojimų, o

mirties.

Literatūros vakarai

Ignalinos vidurinėje 
kloję įvyko jaunojo rašytojo 
A. Pociaus knygos “Rytmetį 
Užgirių kaime” Aptarimas/*' 
Aptarime dalyvavo knygos* 
autorius. •« .

moky-

2 pusi/ Laisvė (Liberty). Penktad. Bal. (April) 20, 1056
■ ■' ■■■ -

a. ■< •



j OK

r Lowell, Mass.
Kvietimas j kultūrinį 
parengimą

Jau kartą buvo rašyta,
Lowellio L.D.S. 110-ta kuopa 
rengia šaunų banketą paminė
jimui 25-kių metų gyvavimo.

Banketas įvyks šį sekma-

Paterson, N. J
kapas

ri., .1956, 
Beniulis.

mirė

pasi- 
Nuo 
dar

dainavimu, zikoje.

Ir vėl naujas 
tapo supiltas

Balandžio 3 
mirė Antanas
širdies priepuolio 
palyginamai jaunas žmogus, 
vos 51 metų sulaukęs. A. Be
niulis gimė ir augo Brooklyn, 
N. Y. Ten ir vedė Genę Bie
liauskaitę apie 27 metai at
gal. Rodosi apie 16 metų at
gal persikėlė gyventi East Pa
terson, N. J. Dirbo Wright’s 
orlaivių išdirbysteje ir buvo 
geras mechanikas.

Antanas, rodosi, buvo bai
gęs muzikos konservatoriją ar 
buvo aukštai prasisiekęs mu- 

Kai jaunesnis buvo,
dirbo prie orkestro ir tankiai 
pasirodydavo ir lietuviškuose 
parengimuose. Bet ši profe
sija jo nežavėjo, ir jis nuėjo 
dirbti j orlaivių išdirbystę, ir 
greitai pakilo šiame taip svais 
biame amate.

Antanas turėjo gražų 
są ir jei būtų toje srityje 
kęsis, būtų prasimušęs j

sie-
pir-

Bet ir

po pietų. Klubo svetainėje, 11
Tyler Street.

Tai bus gražiai kultūriniai 
surengtas pokilys. Meninę 
programą išpildys So. Bostono 
Vyrų dainininkų grupė, vado
vybėj gerb. dailės mylėtojo 
Stasio Pauros.

ši šaunių dainininkų grupė 
jau daug kur yra gražiai pa- 
sirodžiusi puikiu
bet dar pirmą kartą mes ją 
g i rd ės i m ė Lo w e 1 ly.

Mūsų spėkos yra mažos, 
šiuo laiku mažesnės, negu bu
vo pirmiau, bet jeigu mums 
pagelbės gerieji kaimynai iš 
Nashua, Lawrence, Haverhill 
ii tolimesnės kolonijos su mū
sų priemiesčiais, tai mes išei
sime gerai.

Man sakė tas gerasis drau- maeilius dainininkus.
šit' talentai jo nežavėjo. An- I ' ‘
tanas, kaipo Amerikoje augęs 
vyras, vartojo lengvai lietu
višką kalbą, iš jo galima buvo 
imti ir daugeliui ateivių pa
vyzdį kalbos tobulume. Ypa- 
tiškai jis buvo malonus ir 
draugiškas žmogus ir buvo 
geras humoristas. Su juo su
sitikęs, galėjai turėti ne tik 

ir draugiškų pokalbių, 
bet ir humoriškų. žodžiu 

tai buvo daugelio

gas Stasiukas Paura, jog jie 
pasistengs labai jėgingai pa
linksminti svečius. Tikėkime, 
kad taij) ir bus. Tad ir kvie
čiame svečius, vietinius ir iš
kitur, dalyvauti ir pasigrožėti' 
viskuo, kas ivyks ta diena i

Turiu vieną rimtą dalyką, 
kurį pranešiu svečiams pačia
me bankete, kuris ne vieną 
nustebins. Prašau visus: da
lyvaukite šiame parengėme iš 
visur, jis bus svarbus visiems. 
Mūsų gerbiamos draugės mo- į
terys Julia Gicevičienė, Miką-i laikė

rimtu

kant,
lentų žmogus.

Bet ve, atėjo nelaboji 
mirtis ir išskyrė iš
tarpo dar taip jauną, 
pačiame gyvenimo gra- 
žmogų!

ta

ne- 
gy-

iė Arbačauskienė, Kazimiera 
Urbonienė ir Elena Paulenkie- 
nė rengiasi gana rūpestingai 
prie gaminimo maistingo ir 
sveiko maisto.

vųjų

mes tavęs, 
taip anksti 
taip gražų

t i tik po $2.
Veikiausia dalyvaus ir drau- 

t gas D. Jusius su būriu usterie- 
* dių ; jis kaipo pirmininkas su

sivienijimo pirmosios apskri
ties, pasveikins šį mūsų kuo
pos istorinį parengimą.

Man atrodo, kad mūsų šis 
parengimas bus keliolika at
žvilgių labai įdomus ir nau
dingas. Jis bus pilnoj žodžio 
prasmėj—kultūringas.

Iki malonaus susitikimo.
Jonas M. Karsonas

Minersville, Pa.
Balandžio 9 d. mirė Jurgis 

I. Kupčinskas, sulaukęs 84 m. 
amžiaus. I. Kupčinskas paėjo 
iš Suvalkijos, nuo Prienų, Ma
rijampolės apskr. Kilęs iš ne
turtingų valstiečių šeimos. į 
šią šalį pribuvo 1887 metais į 
Shenandorio apylinkę ir apsi
stojo Gerardville. Ten dirbo 
mainose. 1892 m. apsivedė su 
Ona Zinkiūte, o paskui atsikė
lė į Minersville ir čia gavęs 
leidimą laikė karčiamą. Kai
po geras žmogus, tai darė ge
rą biznį ir gerai prasigyveno.

Jo žmona mirė 1923 metais, 
tai jis liko našlys su 5 vai
kais: 3 sūnūs ir 2 dukterys.
Tai jis pavedė saliūną savo diena šios apylinkės 
sūnui Jurgiui, o pats dar nu-kartos dainų šventė, 
važiavo į Lietuvą aplankyti na Ukrainų svetainėj 
savo gimines. con St., Newark, N. J

z ūme
Apgailestauja m 

Antanai, kad tu 
turėjai apleisti šį
pasaulį. Tad lai būna tau len
gva šios šalies žemelė, ir il
sėkis sau ramiai, mes prisi
minsime tave ilgai. O drau
gei Genei Beniulienei, dukte- 
rei Evelyn ir sūnui Antanui 
reiškiame giliausią užuojautą 
šios nelaimės ištiktiems nu liū
di,mo valandoje, netekusiems 
taip mylimo gyvenimo draugo 
ir tėvo! Taipgi giliausių sim
patijų visiems giminėms ir j u 
draugams.

Šermenys buvo spalvingos, 
vieniems patiko, kitiems—ne 
visai, nes, mat, prie jo karsto 
protestonų kunigas atkalbėjo 
maldą, nors Antaną gyvą 
maldos nežavėjo. Bet tai bu
vo toks šeimos patvarkymas; 
ji tvarkė dalykus taip, kaip 
geriau atrodė. Pašaliečiai tuo 
reikalu nedaug ką turi pasa
kyti.

šių laidotuvių visi palydo
vai buvo pakviesti į Beniulio 
namus ir maloniai pavaišinti 
kaip valgiais, tai]) ir gėrimais.

J. Bimba

Newark, N. J

: 3 pusi. Laisvė (Liberty}. Penktad. Bal. (April) 20, 1956

Visi pas “Grigutį” sekmadienį

Sekmadienis, balandžio 22
senos

Šią die-
57 Bea- 

bus 
Parvažiavęs iš Lietuvos, jissuvaidinta labai graži opere- 

vėl apsivedė. ’ tė “Grigutis”.
į L Kupčinskas buvo laisvas “Grigutis” buvo lošiamas 

» žmogus. Prigulėjo prie L.L.D., netik Newarke, bet ir kitose 
prenumeravo Laisvę ir pirko kolonijose, ir visur turėjo ge- 
Namo Bendrovės serą. ra pasisekimą. Tai buvo 25-ki 

Liko nuliūdime sūnus Ed-metai atgal. Dvidešimt penki 
S vardas ir dvi seserys, o du sū-metai praėjo ir senoji karta 

nūs yra mirę. Nors jis buvo metų skaičiumi padidėjo, 
laisvas, su bažnyčia nieko ne-Daugelio, kurie gėrėjosi prieš 
turėjo bendra, bet balandžio 25 metus “Grigučio” gražio- 
12 d. buvo palaidotas su baž-mis dainomis ir juokingais 

/ nytinėmis apeigomis parapijosmonologais, jau gyvųjų tarpe 
kapinėse, nes ten Jo pirmutine nėra. Mes, kurie esame gyvi, 
žmona palaidota. Jis pats tu-pasenome, bet “Grigutis” ne
įėjo lotą ir ant laisvų kapinių, paseno, jo dainos gyvos ir 
kur jo vyriausias sūnus palai-gražios; gražus ir didelis Ai
dėtas, bet vaikai palaidojo do Choras, kuris suvaidins 
kur jų motina palaidota, mat,šią operetę ir visus atsilankiu- 
gyvy yra valia. sius vaidinimu patenkins, nuo-

Ilsėkis, drauge, ramiai, pa-bodumo nebus, mat, kiekvie- 
baigęs kelionę! Lai tau būnanas scenoje judesis, dainos— 

>1 lengva ilsėtis šios šalies šaltoj sielą žavėjantis įvykis, sužavi 
’ žemelėj. žiūrovus.

V. Ramanauskas Yes, mes New Jersey vals-

progą

i . 
; į

Oakland—San Francisco, Calif.

MIRUS

VINCUI PAUKŠČIUI

Liūdime ir reiškiame gilią užuojautą

visai jo šeimai.

J. ir M. Alvinai A. ir V. Taraskai

Joseph inc A vsco 11 H. ‘ir V. Sutkai

Tekia Kiny V. ir U. Bardai

Marie P. ir A. Norkai

T. ir A. Balčiūnai J. Kazį a s '

J. Y'ankariškas G. ir E. Lapena

Carl A. ir K. Mugianiai

A. Senbernis J. ir S. Karosai

tijos lietuvių senoji karta gal 
neturėsime kitos tokios progos 
ir kitos tokios gražios opere
tės matyti. Tad nepasilikite 
namie, dailės mylėtojai. At
vykite skaitlingai 3:30 vai. 
dieną į Ukrainų svetainę. At
vykite anksčiau, tai turėsite

Montreal, Canada
Siekia vienybės algų klausime

Dominion Textile kompani
ja Montreale ir apylinkėje tu
ri šešias savo dirbtuves ir 
samdo apie 8,000 darbininkų.

darbininkus, galėtų susitarti 
bent algų išrišimo klausimu.
Turime oro rodymui šviesas

Montrealo gyventojai, ne
žiūrint kur jie rasis, namuose 
ar gatvėje, galės žinoti, koks 
trumpoj ateity arba sekančią 
dieną bus oras—bent taip sa
koma. Canada Life Assu
rance pastatė naują 14 aukš
tų bildingą ant Dorchester 
gatvės prie Beavei; Hall Hill, 
o viršuj išstatė aukštą bokštą, 
kuriame įtaise signalines švie
sas, kurios rodys oro pakai
tas : šviesiai žalios šviesos, vir
šuj reiškia giedrą; žemiau 
stovinčios baltos šviesos reiš
kia pastovią temperatūrą; 
kuomet viršuj šviesa raudona, 
reiškią,, bus debsuota; bet 
.jei bokštas apšviestas raudo
nai blizgančiom šviesom, rei
kia tikėtis lietaus; blizgančios 
baltos šviesos, reikš sniegą.

Bokštas žemiau signalinių 
šviesų nurodys, kokios tempe
ratūros reikia tikėtis: jei bal
tos šviesos lėks į viršų, reiš
kia, ora's bus šiltesnis; o že
myn — šaltesnis; jei šviesos 
stovės vietoje, reiškia, 
n esiti k i m a te m p e ra t ū r o j e 
kaitų.

ž i nova i a pska itl i u o j a, 
šį bokštą su signalinėm
rodymui šviesom galės matyti 
apie 65% Montrealo gyvento
jų. žinoma, kai kuriose vie
tose kiti aukšti pastatai kliu
dys matyti.
Policininkas už brutališkumą 
paleistas iš tarnybos

Policininkas Victor 
iškilus viršun, kad jis 
tą už girtybę kalinį
kai sumušė, suspardė ir nu
stūmęs nuo laiptų ant cemen
tinių grindų, sulaužė jam pe
tį, tapo paleistas iš tarnybos. 
Gerai, kad viršininkai ir mies-7 I
to valdyba bent tiek “nubau- ( 
dė” savo pavaldinį už bruta-i 
1 iškurną.
Nauji eleveitoriai 
miesto rotušėje

Miesto 
Elevator 
m a i dėti 
veitorius
Hali) raštinėse už <$350,000. 
Darbas pradėtas šią savaitę ir 
bus baigtas, sakoma, bėgyje 
dviejų mėnesių.
Serga

Teko sužinoti, kad Mykolas 
Reinotas, po susižeidimo per
eitą rudenį, nors pasigydė, 
bet visas laikas nesveikavo ir 
dabar nesveikuoju, lanko gy
dytojus, bet dabar jo sveika
ta kiek sustiprėjo ir jau pra
deda po biskelį dirbti.

Domininkas Gurklys darbe 
susižeidė ranką. Gydosi na
muose. Taipgi Beneventūras 
Gurinskas aplaikė sunkią vi
durių operaciją.

Easton, Mass.
Palaidojus Adomą Mineikį

, Kiekviena mirtis iššaukia 
liūdesį ne tik šeimoje, bet 
drauguose ir pažįstamuose. 
Kuomet žmogus gema, reikė
tų giminėms ir draugams 
verkti, nes jis atėjo “ant šios 
ašarų pakalnės vargą vargti”, 
tačiau įpuola į neišpasakytą 
džiaugsmą, kad gimė nauja
gimis. Suaugęs į metus, veda- 
išteka ir vėl neišpasakytas šo
kimas - džiaugsmas, 
žvelgus, 
didesnį
Kuomet žmogus miršta, 
ketų džiaugtis, nes jis jau 
liko visus savo vargus ir 
pėsčius.

Kas aukščiau pasakyta,
tik paviršutiniai protaujant 
taip atrodo, bet gamtoje yra 
visai kitokis dėsnis. Mat, ką 
tik gamta leidžia į pasaulį, jį 
apdovanoja visakuo, kad jis 
galėtų save gyvenimu džiaug
tis - linksmintis ir apsisaugoti 
nuo visokių pavojų. Tik visa 
bėda tame, kad pati žmoni
ja pasidalinusi į luomus: vie
ni gema “Betliejaus staine- 
lėje”, o kiti garbės papuoša
luose palociuose; vieni per

neatsi- 
kad žmogus dar į 
vargą įsiklampoja.

rei- 
at- 
rū-

tai

kąri
pa

kad
oro

visą savo gyvenimą kovoja su 
šalčiu ir badu, o kiti lėbauja 
per visą savo gyvenimą išnau
dodami visas gamtos gėrybes. 
Tačiau, ateis laikas, kuomet 
luomai ir klasės išnyks ir 
kiekvienas gimęs džiaugsis vi
sais gamtos patogumais, ir 
kuomet prisieis mirfti, tai bus 
gaila palikti šį gražų pasaulį.

Adomas Mineikis mirė ko
vo 24 d., o buvo palaidotas 
kovo 26 d. Velionis paliko 
žmoną Veroniką, dvi dukte
ris: Alice White ir Fillies 
Malkosky. Velionis paėjo iš 
Ylakių valsčiaus, Žemaitijos. 
1906 metais atkeliavo j šią ša
lį ir stojo prie vieno pasitu
rinčio ūkininko; išdirbęs pen
kis metus, ūkininkas jam pa
dovanojo keturis hektarus že
mės. Padirbęs dar penkis me
tus, pasistatė trobesius, dasi- 
pirko daugiau žemės ir taip 
skrupiai praleido savo gyveni
mą. Buvo laisvų pažiūrų, skai
tė dienrašti Laisvę ir lankyda
vo mūsų vasarinius parengi
mus.

Beje, velionis išgyveno sep- 
tynesdešimt aštuonis metus.

Tegul jis miega amžinai, o 
šeimai didžiausios ištvermės.

Jaunutis

matyti ir pasikalbėti, 
pažintį su nepažįsta

mais. Alkio nebijokite, užkan
džių ir šiltos kavutės bus pa
kankamai visiems.

Netik rengėjai, bet ir Aido 
Choras iš Brook lyno, kuris su
los “Grigutį” taip sako.

Rengėjai

Rumford, Me.
Rinksime našlių karalienę

Lietuvos Dukterų Draugys
tė rengia našliams pagerbti 
gražų banketą 1956 m. bal. 
21 d. šv. Roko svetainėje, 
Rumforde. Bus kalakutų _:r 
kilbasų vakarienė. Prasidės 
6 v. v;. Pas mus yra daug gra
žių našlių, todėl, kadangi yra 
“Leap Year”, tai kviečiame iš 
visos apylinkės našles, našlius, 
vedusius ir viengungius, jau
nus ir senus atsilankyti.

Visi turėsite didelį malonu
mą. Bus puikus Antano Ma- 
liausko orkestras, o Lietuvos 
Dukterij Choras sudainuos 
gražių lietuviškų dainų. Se
kančios narės dainuoja chore 
ir dalyvauja komisijoje: cho
ro vedėja ir pirmininkė, Mar
garet Manson;

O. Jurgelienė, Z. 
Z. Marsanskienė,

P. Najulienė, 
M. Pakštienė

Veličkiene, M. Vis- 
M. Vyskupaitienė;

Juos atstovauja dvi unijos. 
Montrealo ir Valleyfield dirb
tuvių darbininkus atstovauja 
United Textile Workers of 
America (TLC - AFL - CIO) 
unija, Magog, Sherbrooke, 
Drummondville ir Montmoren
cy dirbtuvių darbininkus — 
National Federation of Tex
tile Workers (CCCL) unija. 
Abi unijos reikalauja pakelti 
darbininkams algas 10%. Kad 
išreikšti stipresnį darbininkų 
balsą samdytojams, federaci
nė unija kreipės į UTWA uni
ją, kad sudaryti bendrą fron
tą ir išstatyti reikalavimus 
bendromis jėgomis, ši unija į 
tai dar nieko neatsakė.

Būtų didelis darbininkų lai
mėjimas, jei dvi unijos, atsto- 
va'udamos tų pačių samdytojų

dainininkės: 
Linda uti enė, 

Motskie- 
Norušie- 
Saltme-

E.
Mne 

nė 
r i enė, P 
kontienė
komisijoje: M. Grudžinskienė, 
J. Norris, K. Rasytinienė ir 
S. Vilkancienė.

Tegu visi keliai, veda į 
Rumfordą balandžio 21 dieną 
6-tą valandą vakare, į St. Ro
ko svetainę.

Pirmininkė

Kiekvienas žmogus yra sa
vo rūšies kvailys.

Nebuvo, nėra ir nebus tokio 
žmogaus, kuris būtų šimtu 
procentų tobulas.

* # *
Geriausias vaistas nuo viso

kių neužkrečiamų ligų—pa
ties žmogaus tinkamas prisi- 
žiūrėjimas ir normalus gyve
nimas nuo pat jaunystės.

Perron, 
areštuo
to* litai iš

valdyba priėmė Otis 
kompanijos pasiūly- 
naujus keturis ele- 

miesto rotušės (City

NEWARK, N. J

OPERETE “GRIGUTIS” jau čia pat

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

Rengia 3 LDS New Jersey kuopos ir IH-čias 
Apskritys. Jei koks doleris kitas atliks nuo pa
dengimo kaštų, tai bus pagalbai seimo delegatų 
padengimo lesų. .Operetei“Grig-utis”r 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 apsilankyti, 
o rengėjai ir ypatingai lošėjai tikrai jūms ma
loniai patenkins. ' f

KELRODIS: Nuo Penn 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. o

Nuoširdžiai kviečia* rengimo komisija.

I

USNYNE
Modernine Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius/ nubiednie,j ari- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
. gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

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



IŠ LIETUVOS Linden, N. J.
Artėjant apžiūrai

KAUNAS. Ruošdamiesi ra
joninei meninės saviveiklos 
apžiūrai, suintensyvino veik
lą Kauno rajono Vandžioga
los miestelio saviveiklininkai. 
Ypač aktyviai dirba vidurinės 
mokyklos moksleiviu dūdų or
kestras. vadovaujamas moky
tojo Vaičekausko.

Nešei) ia i susiorganizavo
Vandžiogalos MTS styginis 
orkestras. -Jam vadovauti 
ėmėsi mokytojas Janonis. 
Kaip gabūs muzikantai pasi
rodė traktorininkai Putriūnas, 
Petraitis. Paulauskas, Petraus
kas ir kiti.

Vietos klubo-skaityklos, vi
durinės mokyklos dramos . ir 
tautiniu šokiu rateliai repe
tuoja naujus veikalus ir šo
kius.

MTS ii- “Raudonojo aliojo” 
kolūkio vadovybių pastango
mis jau baigiama Įruošti salė: 
ateityje saviveiklininkai ne 
tik turės kur atlikti repetici
jas, bet ir tinkama! pasirodyti 
vietos kolūkiečiams bei dir
bant iesiems.

M. Tamašauskas

Lai. 5 <1. mirė Juozas Už- 
I kūrenas, t><> melu amžiaus. 
[Puvo palaidotas Rosedale ka
pinėse, Linden, N. J., balan
džio 7 d. Paėjo iš Lietuvos 
Kauno rėdybos, Rokiškio 
miestelio. Gimė spalio 26 die
ną, 1889 metais. Paliko dide
liame nuliūdime žmoną Mari
joną ir seserį t'ršulę Brazili
joj, ir artimą draugą, su ku
riuo per daug metu sykiu gy
veno—tai Zidorius Stripaitis.

Dabar Mari jona Užkurenienė 
labai dėkoja graboriui D. Bu- 
dreckiui už gražu ir mandagų 
patarnavimą ir Jonui Gasiū-

JUOZAS UŽKURĖNASįvykusiuose literatūros vaka
ruose dalyvavo rašytojai A. 
Baltrūnas. A. Jonynas, K. Ku
bilinskas i)- Just. Marcinkevi
čius.

nui už gražų pakalbėjimą prie 
kapo apie velionio nuveiktus 
darbus. Dar dėkoja grabne-

Studentų moksline 
konferencija

(lemi jo j e pasi baigė dvyliktoji 
studentų moksline konferenci
ja. Joje buvo perskaityta dau
giau kaip 100 pramušimų ag
ronomijos, žemės ūkio ekono
mikos, mechanizavimo, žemė
tvarkos, hidromolioraci jos ir 
kitais žPmės ūkio klausimais.

įdomų pranešimą apie kuku
rūzų auginimą Lietuvos sąly
gomis padare agronomijos fa
kulteto studentas P. Lazaus
kas. Studente G. Vaišnytė na
grinėjo temą “Linų auginimo 
ekonominė reikšmė Linkuvos 
rajono ’’Pergalės”

Konferencijos < 
vavo Maskvos 
vardo žemės ūkio 
Leningrado žemės ūkio insti 
tuto, Estijos, Latvijos žemė: 
ūkio akademijų bei kitų aukš 
tųjų mokyklų atstovai.

V. Junevičius

si am.s.
Graborius D. Budreckis už

kvietė visus palydovus į Li
berty park svetainę ant pietų. 
Dr-gė M. Užkurenienė turėjo 
Pagaminus gerus pietus, ba 

i turėjo geras gaspadines: Ago- 
| tą Kirslienę ir kitas, . kurios 
pagelbėjo. Zidorius Stripaitis 

! irgi gerai pasidarbavo.
Visi palydovai buvo 

: gerai pavaišinti. Buvo

darbe daly- 
Timiriazevo

daug 
palydovų, nors ir negraži lie
tinga buvo diena. Marijona 
Užkurenienė visiems labai nuo 
širdies dėkoja, kad jos myli
mą-draugą Juozeli daug pa
lydovų lydėjo. Prie pietų bu
vo apie 100 žmonių. Juozas 
Užkurėnas buvo darbininkų 
judėjime darbštus žmogus, 
priklausė prie LDS 135 kuo
pos ir buvo sekretorium. Jo 
žmona Marijona buvo už pir
mininkę Linden e. Priklausė 
Juozas ir Marijona prie Sau
les Draugi ios, Juozas ton pir
mininko pareigas ėjo, o žmo
na buvo iždininkė.

BROOKLYN, N. Y

MIRUS

PETRUI YASINSKUI
Liūdime netekę gero draugo ir reiškiame gilią 
užuojautą jo žmonai ir kitiems jo artimiems.

F. Varaska, K. Karpavicienė, M. ir F. Krut
ulis, R. W ezlenskienė, F. Weiss, F. Svyrąs. Mr- 

ir Mrs. M amonis, Mr. in Mrs. Chernavicins,
J. Weiss.

Derybos tarp Macy streikieriy
f

ir kompanijos atstovų nutrūko
“Kompanija nerodo noro i 

susitarti”, pareiškė unijos Ma
cy lokalo prezidentas S. Ko- 
venetsky. 
derybos tapo 
ja sako, kad 
šia tokią rolę 
kią šalies 
pramonėje lošė Westinghouse: 
kompanija 
nori pasiduoti, 
taria ir ją paremia kitos di
džiosios krautuvės, kurios ži
no, kad Macy darbininkams 
laimėjus, eilė ateis ir Gimbe- 
liui, Sachsui bei kitiems ....

Miesto CIO unijos, kurios 
dabar yra jungtinio AFL-CIO 
dalimis, tariasi, kaip plačiau 
padėti streikieriams. Bet AFL 
senosios unijos dar vis nerodo 
noro padėti streikieriams.

Tuo tarpu prie Macy Flat
bush krautuvės Įvyko susirė
mimas. Išėjusiai iš krautuvės 
pirkėjai - streiklaužei nepati
ko, ką jai pasakė pikietė Fay s f /

Po jo pareiškimo 
nutrauktos. Uni- 
Macy dabar lo- 
New Yorke, ko- 
plotme sunkioje

užsispyrusiai
o jai taip

nc- 
pa-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Virėja. Abelnas namų darbas, 30

Palaidotas Petras 
Jasinskas

Pereinamosios vėliavos — go
riausiems rajono kolūkiams

VARĖNA. Kultūros namuo-į 
se šiomis dienomis įvyko rajo
no žemės ūkio pirmūnų pasi-j 
tarimas. Jo metu ra jono že- ■ 
mės ūkio artelėms, pasiekti-į 
kusioms geriausius rezultatus; 
vystant kolūkinę gamybą, bu-! 
vo įteiktos pereinamosios Rau-1 
nonosios vėliavos. Už mėsos! 
gamybos plano viršijimą Rau-1 
donoji vėliava buvo įteikta 
“Naujo gyvenimo” kolūkiui, , 
už aukštą pieno primelžimą— 
Juliaus Janonio vardo žemės 
ūkio artelei. “Raudonosios ve-I 
liavos” kolūkis buvo pripažin-į 
tas pirmaujančiu vežant į lau-l 
kus durpes.

Pasitarimo dalyviai iškvietė i 
į socialistinį lenktyniavimą ! 
Daugų rajono kolūkiečius.

G. Sakalas

Į Ameriką velionis atvyko 
1912 m(>tais pas Kazį Prusins- 
ką į Elizabethą. O paskiau 
persikėlė į Lindeną. Amerikoj 
jam buvo ne pyragai, reikėjo 
sunkiai dirbti, perleido jis per 
savo rankas visokių darbų.

Juozas Užkurėnas per daug 
metų buvo Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas, tai ir jo žmona pa
aukavo Laisvei 11 dolerių.

Mes visi pasigendame Juo
zo Užkureno. Lai būna jam 
longva šios šalies žemele!

Balandžio 17 d., 2-ą vai.
popiet, liko palaidotas Petras 
Yasinskas. Velionis Petras, ro
dos, sirginėjo ilgoką laiką. 
Jam buvo padaryta operacija 
Brooklyn ligoninėj, kur ir mi
rė 13 d. balandžio.

i Mugavero, ir ji .metėsi ją 
mušti. Nors pikietė nepradėjo 
tų muštynių, policija išlaisvi
no pirkėją, o .Įkalino pikietę, 
iki ji tapo išleista po $500 už
statu.

Magistratas Vincent L 
reri,. sako unija, skaitė 
mokslą suimtai pikietei ir 
liems Įeitiems uni jįstatas, 
kydamas, kad “jie neturi 
sės streikuoti, neturi teisės pi- 
kietuoti ir neturi teisės kenkti 
Macy bizniui”.

Macy deprtmentinėse krau
tuvėse dirba ne tik CIO na
riai, bet ir keli šimtai AFL 
plumberių, elektristų ir kitų 
technikų. Tie dar nestreikuo
ja, bet jų atstovai sako, kad 
jam kalbama apie prisidėjimą 
prie streiko. ’ Tik viena AFL 
unija pilnai remia streiką: 
mėsininkai, kurie pristato mė
są Į Macy maisto skyrius. 
Tymsteriai dar vis streiklau
žį a u j a.
-į------- ----------------------

H Jei Tamsta dar neprenu- 
rneruoji dienraštį Laisvę, ta< 
Ji- . • '
[f ’

tilo j* a u užsisakykite. Jis kas* 

dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iŠ viso pa-
•dūlio.

pa- 
ke-
sa- 
tei-

Minėjo Einšteino mirties 
vieneriu metu sukaktuves

Trečiadienį daugumoje New 
Yorko universitetų, kolegijų ir 
vidurinių mokyklų prisiminta, 
kad lygiai motai atgal mirė 
žymiausias pasaulio moksli
ninkas, matematikas - fizikas 
Einšteinas.

Platesnis paminėjimas įvy
ko Einšteino vardo mediciniš
koje mokykloje, kuri veikia 
prie Ješivos universiteto. Tas 
sukaktuves taipgi paminėjo 
spauda.

Miestas atmeta mokytoju 
reikalavimą kelti algas

Miesto apšvietos tarybos 
pirmininkas Charles II. Silver 
sakė, kad mokytojai negaus 
aukštesnių algų. Visų pirma, 
sakė jis, vidurinių mokyklą 
(high schools) mokytojai tu
rėtų pabaigti boikotą. Boiko
tas yra šioks: mokytojai atsi
sako dalyvauti bei kokiose 
pastangose mokyklose po re
guliarių pamokų. Jie atsisako 
vadovauti saviveiklos arba 
dramos rateliams, vadovauti 
ekskursijoms ir-t.t. Mokytojai 
sako, kad jie tuomi nori pa
rodyti miesto valdybai, kaip 
jie negali pragyventi su to
kiomis žemomis algomis, ko
kias dabar gauna. Jie negali 
praleisti mokyklose daugiau 
laiko, nes didelė dalis jų va
karais dirba prie kitokių dar
bų.

Teatruose
Contemporary teatras (15 

Second Ave.) pradėjo statyti 
scenoje Gorkio “Giliosios Gel
mės” (“Lower Depths”). Vei
kalas statomas trečiadien., ke
tvirtadienio, penktadienio va
karais ir šeštadienio bei sek
madienio popiečiais ir vaka
rais. Teatras nedidelis, biletai 
nebrangūs. Vaidina pažangių 
aktorių kolektyvas.

Veikale yra daug puikios 
rusiškos muzikos. 

* * *

Greenwich Mews teatras 
(141 W. 13 St.) balandžio 28 
pradės vaidinti Ibseno dramą 
“Lėlių namas” (“Doll’s Hou
se”). Norvegijos ambasados 
informacijos skyrius prie tea
tro surengė parodą, kad pa
minėti Ibseno mirties 50-tą 
sukaktį.

* * * s

“Daily Workerio” filmų 
kritikas Ben Levine sako, kad 
dokumentinis filmas apie Bul- 
ganino ir Chruščiovo apsilan
kymą Indijoje tikrai vertas 
pamatyti. Nors tai dokumen
tinis filmas, jis taip puikiai 
vaizduoja Indiją ir jos gro
žybes bei kultūrinius pamink
lus, jau nekalbant apie tary
binių vadų sutikimą, kad tai 
tikras meno kūrinys.

Kartu su tuo filmu Cameo 
teatras (8th Avė. ir 44 St.) 
rodo ir kitą Indijoje gamintą 
filmą, “Valkata”. Tas, sako 
kritikas, nekoks.

45 m. amžiaus. Galinti prižiūrėti 2 
m. kūdikį. Paliudijimai. Žydiškas vi
rimas. Darbas su guoliu virtoje per 
du mėnesiu. HY. 5-6606.

(75-78)

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

(76-79)

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

Franklin 4-4030
(76-78)

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

(76-79)

Narnų prižiūrėtoja-draugf. Lengvas 
namų darbas, paprastas virimas. 
Guolis vietoje, patogūs namai. Po 6 
v. v. CL. 6-3520. 8609 Bay 16tb St., 
Brooklyn.

(77-80)

Mergina. Guolis vietoje, nėra vi
rimo. Skalbiamoji mašina, privatus 
rūmas. Paprastom dienom — MU. 
3-5970. ROYAL MILK ASSOC. 260 
—5th Ave. Sešt. ir Sekm. ES. 5-8329

(77-80)

Uelpwanted-male

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

TAXI VAIRUOTOJAI!!
Jau čia. Jūsų pageidaujama 

mašina pagaliau# jau čia. Ma
tykite šiandien—tiktai pas Jūs 
autorizuotus dealer’ius. Turi
me ir Ramblers su Hydrama- 
tic transmission.

K & K
207th St., -10th Ave., N. Y. C.

LO. 9-7700.

s, TONY’S

Būtų daug mandagiau, jei
gu pašiepėjas kitų asmenų 
pašvęstų tą laiką apie save 
suprasti ir savo blogas ypaty
bes taisyti.

die
ną, kai Monako j e katedroje 
Grace Kelly ištekėjo už prin
co Rainierio, Bronxe jauna 
Airijoje gimusi mergina, ku
rios pavardė irgi Kelly, taipgi 
ištekėjo—už jauno gražaus 
stalio. Dienraštis “Post” šią 
Kelly lyg “adoptavo” ir rašė 
apie jos vedybas beveik tiek, 
kiek apie aną Monakoje . . .

Ketvirtadienį, tą pačią

Petras Yasinskas buvo, ga
lima sakyti, bepartyvis žmo
gus, jisai taikiai sugyveno su 
Įvairių pažiūrų žmonėmis. Se
niau tankiai dalyvaudavo pro
gresyvių lietuvių parengimuo
se. Turėjo nemažai draugų. 
Todėl ir.laidotuvėse dalyvavo 
pusėtinai skaitlingas būrys pa
lydovų. Palaidotas Alyvų'Kal
nelio kapinėse.;, Laidotuvėms 
patarnavo Garšvos Įstaiga.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo užprašyti užkan- 
džiams Į užeigą Cafe Vita, 
Lorimer St. ir kampas Ton 
Eyck St. Ten visi buvo tin
kamai pavaišinti.

Nuliūdusiai šeimai linkiu 
greito susiraminimo nuo skau
daus smūgio, o Petrui ramiai 
ilsėtis.

MR. PEPPE
Sugestuoju

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

, Numetimui svarioj pa.sigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

11S-B. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barber!*

BROCKTON. MASS

KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

Koresp.

Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio 21 April

ARROW FARM
Vakacijom Vieta

Praneša, kad jau išrandavoja 
kambarius sekamam vasaros se
zonui. Pageidaujantieji tuojau už- 

. sisakykite sau kambar ius. Rašy
kite:

ARROW FARM
P. O. Box 465, Monroe, N. Y.

Telefonas: Monroe 3-7721

Automobiliais važiuokite iš New 
York per Washington tiltą, imki
te No. 4 kelią iki No. 17 kelio, 
kuriuom atvažiuosite iki Monroe. 
Nuo Lincoln tunelio No. 3 keliu 
iki 17 kelio.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Kominformo palei
dimas dar nereiškia, kad 
pasibaigs kooperavimas 
tarp komunistinių šalių.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Iškabų maliavotojai. Per ištisus 
metus. Gera alga, nuolat, ar dalinai. 
II. Chiat, 19 Williams St., White 
Plains, N. Y. Vakarais: WIL 8-1688 

(75-81)

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

(75-77)

i Brooklyno moterims
Moterų Apšvietos Klubo su- 

! sdrinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, balandžio 19-ą. Visos 

, narės prašomos dalyvauti 
: kviesti Savo drauges.

Valdyba

AIDO CHORAS

ir

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

Valdyba

New York o demokratų ly
deris Carmine de Sapio sako, 
kad vietoje Eisenhowerio, 
Amerikos valdžios vadovavi
mo pareigas eina “nerinktų 
kvartetas”. Tas kvartetas yra 
prezidento asistentas Sher
man Adams, iždo sekretorius 
Humphrey, apgynos sekreto
rius Wilsonas ir valstybės se
kretorius Dulles.

Visi jie prezidento paskirti 
valdininkai — jie niekad ne
buvo Į kokią nors vietą rinkti.

ATUARA IKI 9 P. M. 
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
20%—.40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Plg. •& Heating 

299 Bruckner Blvd.
(kamp. 140 St.) 

Arti Tri-Boro Bridge

Lietuvių Tautiško Namo 
Viršutinėje Svetainėje

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

Įėjimas iš fronto, kur pirmiau buvo Park Theatre.

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

Šokiams Gros Gera Muzika
t

Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkes at
silankyti į ši gražų parengimą.

I-
Pradžia" 7-tą Vai. Vakare.

.■„.U .

Įėjimas $1.00

&)(O

Patyręs Vyras. Prie rakandų už
baigimo, staliorius, stain finishing. 
410 Rogers Ave., B’klyn. IRT. sub. 
Flatbush—kampas Sterling St. BMT 
Brighton Line.

(77-83)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

(75-81)

REAL ESTATE

Jurgis Klimas
Svarbus pranešimas pramogų ren

gėjams ir abelnai visiems filminin- 
kams. Filmininkas Jurgis Klimas 
jau sugrįžo po apie 10 mėnesių ke
lionės ir atidarė savo studiją. Bet 
jo maršrutas dar nesibaigė. Apie ba- 
landžio-April 28 d. vyksta j Bing- 
hamtoną, N. Y., 29 d. j Wilkes-Bar
re, Pa., ir j Rochester, N. Y.

Kurie dar neužsisakėte naujosios 
filmos “Sudrumsta Širdis“ ir “Dai
nų Vainikas“, tai tuojau kreipkitės 
j filmininką sekamu antrašu:

George Klimas
160 Forbell St., Brooklyn, N. Y.
------ ------------------------------------------

College Point. Art St. Fidelis baž
nyčios. Kampinė nuosavybė. 4 šei
mų namas. 2 karam garadžius. Pa
togu į busų transportaciją. 50x100 
plotas. 4 ir 3 rūmų apartmentai.

FL. 3-7427
(76-82)

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

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

SUCKLING-BABY NURSE
I»uiki profesija. Moteris gydy

to ja-moky to ja. Angliškai ir Vo
kiškai. Lekcijos rytais ar vaka
rais. Bile amžiaus.
The American Training
Center For Baby Care

TR. 3-6659 — 9-11; 5-8.
Mrs. Nathorff, ved.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

ATYDA L.D.S. PIRMOS 
KUOPOS NARIAMS

Banketas - vakarienė, kuri 
turėjo įvykti balandžio (Ap
ril) 21 dl, neįvyks. Rengėjai 
atsiprašo.

A. Gilmanas

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

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

TR. 6-3000

4 pusi. Laisve (Liberty). Penktad. BaL (April) 20, 1956




