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KRISLAI
Pavyko I
Kun. V. Bartuška.
Kun. Wm. Howard Melish 
800 grįžo.

Rašo R. Mizara

Grįžę iš Brocktono, mūsų 
;i id iečiai sako, kad operetės | 

, “Grigaičio’’ pastatymas ten j 
pavyko gerai visais atžvil- : 
giais.

Vaidinimas ir dainavimas j 
pasisekė, publikos buvo daug; 1 
Lietuvių Tautiško Namo di-į 
džioji salė, nors dar 11‘V’sai 
atremontuota. — graži, erdvi, ; 
estrada didele, patogi vaidi-

* n imams.

Per keliolika metų brockto-; 
niečiai lietuviai tos salės ne- I 
naudojo, nes ii buvo išnuomo
ta kino teatrui; mūsiškių 
žmonių pramogos per tąjį lai
ką vykdavo sklepinėje salėje. 
Dabar, kaip matome, viskas 

1 ten atsimainė.
Na, o kiek liečia mus — | 

1 

nekantriai lauksime sekamo 
sekmadienio, kad pamatyti 
aidiečitis statant operetę “Gri
gu tį” Liberty Auditorijoje,
Richmond Hill, N. Y.

(‘h u a gos marijonų laikraš
tis rašo:

“Kun. V. Baltuška mirė 19- 
56 m. sausio 28 d. Palaidotas 
Liudvinavo kapinėse. Jis bu- 

’ vo žymus Amerikos lietuvių 
veikėjas ir yra daug patarna
vęs Lietuvai pirmojo Pasauli
nio karo metu”.

Atsimename kun. V. Par- 
tušką. Jis, rodosi, buvo vienas 
tų, ką ieškojo Lietuvai kara
liaus—vokiško kraujo kara
liaus. Jis norėjo matyti Lietu
vą monarch išk a.

Bet įvyko taip, kad kun. V. 
Bartuška mirė tarybinėj Lie
tu voj. socialistinėje respubli
koje! Man rodosi, jis turėjo 
būti virš 70 metų amžiaus, 
nes kai aš jį pažinojau prieš 
apie 10 metų, jis man atrodė 

' jau senas žmogus. Jis tuomet 
smarkiai neapkęsdavo mark
sistų.

Na. o įžymusis Brooklyno 
dvasininkas, protestantų ku- 

k nigas William Howard Melish 
tapo apdovanotas didele tarp
tautine dovana. Jis gavo Pa
saulines Taikos Tarybos šie
metinę premiją už tai, kad 
gina taikos reikalą.

Kun. Melish, sakoma, su 
garbės raštu, su medaliu, gau
dąs ir apie $14,000 piniginę 
dovaną.

Nedaug pasaulio žmonių to
kią garbę iki šiol gavo!

Tuojau po to, kai žinia 
apie premijos kun. Melishui 
paskyrimą nuaidėjo per spau
dos puslapius ir per radiją, 
makartistai pradėjo rėkaloti: 

Pasaulinė Taikos Taryba yra 
pro-komunistinė, todėl ir kun. 
Melish bus toks pats, jei jis 
tą dovaną priims.

Nekantriai visi laukė sek
madienio, nes jautė, kad kun. 
Melish tą .dieną dėl jam'ski
riamos premijos ką nors pasa
kys savo parapijoname^ Ir jis 
pasakė — pasakė bažnyčioje 
per pamokslą.

—Šią dovaną priimsiu ir už 
*ją garbė bus tiek pat jums, 

mano gerieji žmonės, kaip ir

KAIP PAUSAUUS MINĖJO PIRMOSIOS GEGUŽES ŠVENTE
Btikščiausias teismas nusprendė: kol kas

Komunistu partija neturi registruotis
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas nusprendė, 
kad taip vadinamos Subver- 
syvio Veikimo kontrolės ta
rybos (SACB) įsakymas 
Komunistų partijai regis
truotis kaip “užsienio agen
tūrai su subversyviais tiks
lais” negaliuoja. Aukščiau
sias teismas nutarė, kad 
SACB, kuri kitai]) žinoma 
kaip McCarran taryba, tu
ri pernagrinėti visą reika-

Tą sprendimą Aukščiau
sias teismas remia aiškini
mu, kad SACB naudojo 
prieš Komunistų partiją 
profesinius info r m e r i u s, 
kuriais negalima pasitikėti.

Mikojan lankys 
Pieta Amerika
Montevideo. — Šią vasa

rą į Pietų Ameriką atvyks J 
Tar. Sąjungos vice-premje-1 
ras Anastas Mikojanas. Jis | 
pirmiausia sustos Urugva- 
juje. Vyriausias jo kelio- ' 
nes tikslas bus tartis su; 
Pietų Amerikos valstybėmis 
prekybos reikalais.

Tarybų Sąjunga jau yra 
pasiūliusi eilei Pietų Ame
rikos valstybių eksportuoti 
joms mašinas ir įrankius.

Mikojanas, kaip manoma, 
taipgi apsilankys Argenti
noje, Brazilijoje, Čilėje.

New Yorkas. — Komu
nistu partijos gen. sekre
torius Eugene Dennis pa- 

Aukščiausioreiškė, 
teismo sprendimas yra di
delis laimėjimas, nors ne
pilnas. Komunistų partijos 
advokatai reikalavo, kad 
teismas paskelbtų visą Mc
Carrano įstatymą nekonsti- 
tuciniu. Tas nepadaryta, 
bet laimėjimas visvien ne
menkas, sakė Dennis.

man pačiam,— sakė kun. Me< 
lish.

Kaip žinia, m ak artistini o 
plauko elementai ryžtasi šj 
dvasiški iš klebono . pareigų 
pašalinti kaip tik dėl to. kad 
jis darbuojasi už taiką.

Argentiniečių “Tėvynė” ra
šo apie š. m. kovo 22 d. iš 
Buenos Aires uosto išplaukusį 
į Odesą “Entre Rios” pasa- 
žierinį laivą, gabenantį įvairių 
tautybių ‘žmones, grįžtančius 
į Tarybų Sąjungą. Laikraštis 
pažymi:

“Virš 800 vykstančių į įvai
rias tarybines šalis keleivių 
atrodė lyg tai būtų viena di
džiulė šeima, nes nei vienasis 
jų, pečiais skindamasis kelią 
nesigrūmė, kad pirmutiniam 
pralysti pro laiptus; nuotaika 
buvo neapsakomai draugiška 
iki pat išeinant laivui”.

Buvo ten geras būrelis ir 
lietuvių, grįžtančių į savo 
gimtąjį kraštą. Šiuo metu jie, 
be abejojimo, jau yra tėvy
nėje.

Teismas liepė SAC tarybai naujai 
per svarsty t registravimo Įsakymą
Tokie i n f o r m e r i a i kaip 
Crouch, Johnson ir Matu- 
sow, kurie tarnavo Teisin
gumo departmental kaip 
profesiniai šnipai, buvo pa
kartotinai sugauti melavi
me ir jais negalima pasiti
kėti, sakė Aukščiausias teis
mas.

6 balsai prieš 3
Teismas tą sprendimą iš

nešė šešiais balsais prieš 
tris. Trys teisėjai, kurie 
pasisakė prieš, yra Clark, 
Reed ir Minton. Teisėjas 
Frankfurteris da u g urnos 
vardu aiškino nuosprendžio 
motyvus.

JI! vin Karkle y mirė 
įsakydamas prakalk
j , Lexington, Va. — Senato- 
įrius Alvin Barkley, buvęs 
; Trumano laikų vice-prezi- 
dentas ir ilgalaikis demo
kratų vadas, staiga mirė 
nuo Širdies smūgio čia. Jis ! 
sukniubo viduryje 
bos, kurią sakė 
susirinkime. Po 
kundžių, kuomet 
užbėgo estradon, 
78 metų, jau buvo negyvas.

Barkley politinė kariera 
prasidėjo dar prieš pirmą 
pasaulinį karą. Nuo 1913 
iki 1927 jis buvo atstovų 
buto nariu. Nuo 1927 iki 
1949 jis buvo senatorium.

prakal- 
studentu 
keliu se- 
daktaras

Fabrikai Baskijoje dar uždaryti, 
-Franco mobilizuoĮa kariuomene

Madridas. — Baskijos in
dustriniame centre Bilbao 
mieste apie 40,000 darbi
ninku dar nedirba. Po strei
kų, kurie ten vyko kelios 
savaitės atgal, Franco val
džia įsakė fabrikus visai 
uždaryti, kad tuomi nu
bausti darbininkus. Kaip 
ilgai tas lokautas tęsis, dar 
nežinia.

Diktatorius Franco tuo 
tarpu zuja po šalį, sakyda
mas prakalbas, kuriose jis 
iš vienos pusės grasina dar
bininkams, iš kitos daro

Anglikonai vėl kritikuoja vys. Makariaso deportavimą
Londonas. — Anglikonų 

bažnyčios galva vyriausias 
dvasininkas arkivyskupas 
Fisheris dar kartą viešai' 
kritikavo Edeno valdžią už 
Kipro arkivyskupo Maka
riaso deportavimą salelėn 
Indijos vandenyne. Fishe
ris sakė, kad Edeno valdžia 
dar galėtų tą klaidą atitai
syti, leisdama Makariosui 
sugrįžti Kipran.

McCarrano įstatymas, rei
kalaujantis iš “komunisti
nės akcijos” grupių regis
truotis kaip “Tarybų Są
jungos įnagiai,” buvo pra
vestas dar Trumano admi
nistracijos laiku, nors pats 
Trumanas bilių vetavo. 
Kongresas vetavimą atme
tė.

Buvo įsteigta SAC tary
ba, kuri pradėjo apklausi
nėjimus. Komunistų parti
ją apklausinėjimuose tada 
atstovavo advokatai Marc- 
antomo (jau miręs), John 
Abt ir Joseph Forer.

Apkalausinėjimas iššaukė 
daug susidomėjimo visame 

Išrinktas kartu su Trumą-
nu Į vice-prezidentus 1948 padaryti, bet tai tik men-
metų pabaigoje, jis pradėjo 
eiti tas pareigas 1949-ais 
metais.

Ėjęs vice-prezidento par
eigas iki Eisen h o w e r i o - 
Nixono laimėjimo, jis 1954- 
ais metais vėl kandidatavo 
senatan, kur atstovavo sa
vo gimtinę valstiją Ken
tucky.

Barkley kūnas dabar pa
šarvotas Washingtone, kur 
jam atiduodama valstybinė 
pagarba. Jis bus palaidotas 
Paducah miestelyje, Ken
tuky valstijoje.

jiems visokius pažadus. 
Malagoje Franco kalbėjo 
50,000 falangistų fašistų 
miniai. Jis daugiausia lan
kosi Pietinėje Ispanijoje ir, 
kaip matyti, dar nemėgina 
pasirodyti šiaurinėje Ispa
nijoje . arba Katalonijoje, 
kur vyko streikai.

Tuo tarpu Franco mobi- 

na karines įgulas industri
niuose centruose. Viskas 
rodo, kad Franco režimas 
jaučiasi esąs nesaugus.

Arkivyskupas Fisheris 
pridėjo, kad anglikonų ir 
graikų-ortodoksų bažnyčios 
turi daug bendro, kad jis ir 
Makarios yra “broliai Kris
tuje” ir jis todėl negali ty
lėti.

Oficiališka anglikonų 
bažnyčios galva yra pati 
karalienė. Bet ji šiuo klau
simu nepasisakė.

pasaulyje, nes tai faktinai 
buvo apklausinėjimas, ku
ris turėjo nuspręsti, ar Ko
munistų partija gali lega
liai veikti šioje šalyje. Tuo 
laiku 360 žymių amerikie
čių, jų tarpe senatorius Pat 
McNamara, pasirašė po 
laišku, kuriame reikalauta 
neversi politinę eiti po- 
grindin.

Dabartinis Aukščiausio 
teismo sprendimas nepa
naikina McCarran tarybos, 
bet suduoda žymų smūgį 
ragangaudystei ir tuo tar
pu atideda tos tarybos įsa
kymą Komunistų partijai 
registruotis.

Nehru žada daugiau pramo- - ...
A. y l-r ™ w v ~ —

nes nacionalizacijos ateity,” vilinis šiais metais, buvo
visu fabriku suvalstybinimo

Deli. — Premjeras Neh
ru sako, kad Indijos tikslas 

i yra suvalstybinti visą pra
monę, — nacionalizuoti fa
brikus. Jis sakė, kad pirmi 
žingsniai ta linkme jau

kutė pradžia. “Mūsų prin
cipas yra nacionalizuoti 
bent sunkiąją pramonę,” 
sakė jis.

Nehru buvo užklaustas, 
kaip bus su užsienio kapi
talu Indijoje, ar užsieniečių 
turtas Indijoje, kaip tai 
amerikiečiu arba britu val
domi fabrikai, irgi bus na
cionalizuoti. Jis atsisakė 
tiesioginiai atsakyti, bet pa
žymėjo, kad “užsieniečiai 
turės prisitaikinti prie In
dijos įstatymų”—kitais žo
džiais, užsieniečiams nebus 
daroma privilegijų.

Tik vieno dalyko Nehru 
nesakė: kuomet bus pradė
ta eiti prie tos platesnės 
nacionalizacijos.

90% Kinijos valstiečių jau 
dirba ūkio kooperatyvuose

Pekinas. — 120 milijonų 
Kinijos valstiečių šeimų, 
tai yra, apie 90% visų vals^- 
tiečių, jau dirba žemės ūkio 
kooperatyvuose. Koopera
tyvai tai ne kolūkiai kaip 
Tarybų Sąjungoje, nes ko
operatyvuose žemė priklau
so pavieniams valstiečiams, 
bet jie ją apdirba bendro
mis jėgomis, dalinasi maši
nomis ir taipgi kartu par
duoda savo produktus.

Šalia kooperatyvų, Kinijos 
valstiečiai jau steigia ir 
pilnus kolūkius. Valdžia 
tikisi, kad 1959-ais metais 
visas Kinijos žemės ūkis 
bus kolektyvizuotas.

Ottawa. — Britų marša
las Montgomery atvyks Ka- 
nadon.

New Yorkas. — Pirmie
ji pranešimai iš visų pa
saulio kampų kalba apie 
Pirmosios Gegužės šventi
mą, kuris neturi sau lygaus 
istorijoje. Tai buvo 70-ta 
iš eilės Pirmoji Gegužės, 
šventė, kuri tiek metų at
gal gimė Chicago je kovoje 
už 8 valandų darbo savaitę.

Maskvoje Gražus pavasa
riškas oras, Chruščiovo ir 
Bulganino sugr į ž i m a s iš 
Britanijos ir gausybė užsie
nio delegacijų — ir ne vien 
komunistinių — pris i d ė j o 
prie šventės entuziazmo. 
Chruščiovas raportavo, kad 
misija Britanijoje buvo 
sėkminga, kad ji prisidės 
prie taikos. Jis tik apgai
lestavo, kad darbiečiai ne
rodė geros valios ir stengė
si sudaryti nedraugišką at
mosferą.

Paradas, persveriamai ci- 

vienas didžiausių ir entuzi
astiškiausiu, v

Belgrade-nebuvo gražaus 
oro kaip Maskvoje, bet apie 
400,000 darbo žmonių de
monstravo ir praėjo pro 
tribūną, kurioje stovėjo Ti
to ir kiti Komunistų lygos 
vadai. Buvo ir delegacijų iš 
kaimyninių Liaudies demo
kratijų.

Poujadistai grasina rengti 
šalininkų maršą j Parvžių

Saint Cere, Francūzija.— 
Pro-fašistinės grupės va
das Pierre Poujade paskel
bė, kad jo šalininkai gal su
rengs maršą ant Paryžiaus. 
Jis sakė, kad apie pusė mi
lijono žmonių iš visų Fran- 
cūzijos dalių susirinks ku
rią nors dieną Porte de 
Versailles aikštėje prie Pa
ryžiaus ir laikys savo “par
lamentą.” Tas “žmonių par
lamentas,” sakė jis, turės 
daugiau galios, negu Naci-

Chruščiovas apie geresnius 
santykius su Amerikos J.V.

Chruščiovas apie ryšius 
su Amerika taikos labui

Maskva. —■ Chruščiovas 
pareiškė, kad per savo vieš
nagę Britanijoje jis įsitiki
no, kad ir Amerika vis la
biau juda link geresnių san
tykių su Tarybų Sąjunga. 
Jis sakė, kad prezidento 
Eisenhowerio paskutiniuo
se pareiškimuose yra daug 
ko gero.

Bulganinas ir Chruščio
vas laivu “Ordžonikidze” 
sugrįžo j Karaliaučių, iš 
kur jie atskrido Maskvon, 
kur aerodrome jų laukė vi
si valdžios nariai ir apie 
10,000 žmosių minia.

Maskva Pirm. Gegužės 
šventei buvo išpuošta vy-

Japonijoje bent milijonas 
darbininkų dalyvavo di
džiulėse demonstraci jose, 
kuriose vyriausias šūkis 
buvo už atominiai-vandeni- 
linių ginklų uždraudimą.

Prancūzijoje tr a d i c i n ė 
demonstracija nuo- Nacion 
aikštės iki senosios Basti
lijos vietos praėjo ramiai, 
be policijos puolimų, bet 
Marselyje policija puolė de
monstracijoje dalyvaujan
čius alžyriečius ir keliolika 
sunkiai sužeidė. Jų “nusi
kaltimas”: jie nešė iškabas 
su šūkiais už Alžyro nepri
klausomybę.

čia pat, New Yorke, apie 
10,000 žmonių Pirmosios 
Gegužės išvakarėse, pirma
dienį, dalyvavo masiniame 
mitinge Union Skvere. Kal
bėjo Fastas, Benjamin Da
vis ir kiti (plačiau apie tą 

j mitingą yra vietinėse ži
niose).

Berlyne, kaip jau tradi
cija per paskutinius kele
rius metus, vyko dvi de- 
'monstracijos: socialdemo
kratinė Vakarų dalyje ir 
komunistų - socialistų Ryti
nėje. Šioje demonstracijo
je dalyvavo ir naujosios 
Liaudies Armijos dalinys, 
3,000 kariu.

iš kitų vietų, einant spau- 
don, pranešimų dar nebuvo.

onalinė asamblėja Paryžiu
je. Paskui ta miniau mar
šuos i Paryžiaus centrą. .

Dauguma Paryžiaus laik
raščių sako, kad Poujade 
griebėsi tokio dramatiško 
žingsnio, nes mato, kad jo 
judėjimas silpnėja, kad jo 
šalininkuose eina skilimai. 
Sakoma, kad po kokio pus
mečio jis bus taip nustelb
tas, kaip McCarthy Ame- 

riausiai Lenino paveikslais, 
kartais apsuptais Chruš
čiovo ir Bulganino.

Viena. — Aną dieną visa 
Austrijos spauda pranešė 
plačiai ir garsiai, kad koks 
tai Hans Hammerl su trak- 

i

torium pervažiavo rubežių 
iš Vengrijos, tuo tarpu, kai 
vengrų pasienio sargybi
niai jį pašovė. Dabar ty
rinėjimas parodė, kad 
Hammerl viską išgalvojo, 
kad jis austras ir niekad 
Vengrijoje net nebuvo.

Būkite Laisves Prietelius.
Metine duoklė tik $25.00.

ORAS NEW YORKE z 
Giedra, vešu
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TAI BENT DOVANA!
Klerikalų Garsas rašo:
"“Argentinos prezidento 

, delegacija, dalyvavusi po
piežiaus Pijaus sukakties 
iškilmėse, pranešė šv. Tė- 

jvui, kad, norint pagerbti 
Canada and Brazil, per year 19.00 ’ PijailS XII asmenį, Al’geil- -1 T". • * ‘ . • o • • • 1

armijos likučiai. Prie jų 
prisidėjo ir daug lietuvių. 
Jie naktimis.vaikščiojo po 
kaimus, žudė nekaltus 
žmones, juo,s apiplėšdavo, 

j degino sodybas. Reikėjo, 
kad kurs nors pavadintų 
kitą “komunistu,” tai tą ir 
sušaudo. Taip buvo ir su 

Fnr^ dienomis.buvo pranu. Jį įskundė Metelių
g months $5.50 i panaikintas divorsų įstaty- kaimo gyventojas - Matau- 

Tai yra viena iš gra- liukas, kurį gal atsimeni.
Foreign countries, per year $10.00 Į 
Foreign countries, I

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. • ^^S. 
under the Act of March 3. 1879 ’ ŽiaUSlU dovanų, kurios SU-

----- ------ --—' --------------------- ~;kakties proga buvo paauko- 
SUGRĮŽO--------------------------------------------Itos šv- TSvui”

■ Argentinoje seniau nebu- 
BULGAMNAS SU CHRUŠČIOVU jau sugrįžo iš davo divorsų, bet vėliau, 

Anglijos namo. , Peronui valdant, jie buvo
Dešimt dienų jiedu praleido Anglijoje. Apie jų vi- ; įvesti. Dabar ir vėl panai- 

zitą daug rašė viso pasaulio spauda. Nemaža valandų • kinti. Na, ir tą “dovaną 
jiedu praleido pokalbiuose, pasitarimuose su Didžiosios i (žinią) dabartinė Argenti- 
Britanijos vadovais.

Stambiojo kapitalo spauda, rašiusi anie jų vizitą, 
. tenka priminti, pripėckojo daug visokių kvailybių, daug 

prasimanymų. Talpinta nemaža spaudon karikatūrų 
svečius pašiepiant.

Per ta laika, kai Bulganinas su Chruščiovu buvo

gra-

ir ben-

i uos valdžia įteikė popiežiui. 
Klerikalų Garsas mano, jog 
tai esanti “viena 
žiausiu dovanu.” 
Nejaugi popiežiui

į drai klerikalams bus sma- 
Anglijoje, amerikinė stambioji spauda nuolat ir nuolat | giau, kai Argentinos poros 
primindavo: jiedu ten nieko gero nepasieks.

Dabar, kai tarybiniai svečiai jau namie, galima 
padaryti kai kurias iš jų vizito išvadas: pavyko jiems

i niausis, esis ir negalės at-
i siskirti, negalės divorsuo-

kaimus

ten ar nepavyko?
Aiškus dalykas, patsai klausimas — “pavyko ar ne

pavyko?” — negali būti atsakytas, iš tikrųjų nežinant, 
ko vizitoriai norėjo Anglijoje?

Mums rodosi, Bulganinas ir Chruščiovas gal negavo 
Anglijoje to, ko jie tikėjosi gauti. Jiedu, matyt, tikėjosi, 
kad bus galima galutinai išspręsti klausimą dėl ginkla
vimosi sumažinimo. Bet tuo reikalu nebuvo susitarimas 
pasiektas, Taigi šiuo atžvilgiu jų vizitas pilnai nepavyko.

Bet privalome atsiminti, kad Londone buvo pasitari
mų tik pradžia. Mums rodosi, pradžia buvo padaryta 
nebloga. Pradėti pasitarimai bus tęsiami ir toliau. Be 
to, Didžiosios Britanijos ministrų pirmininkas Edenas 
priėmė Bulganino ir Chruščiovo užkvietimą nuvykti i 
Tarybų Sąjungą ir len tartis. Jis tai, be abejo, ir pa
darys. Vadinasi, bus tariamasi ir tariamasi, kol bus pa
siektas koks toks susitarimas.

Šio vizito pasekmė yra ir kita gera: nutarta padi
dinti tarp Tarvbų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 
prekybą. Ar tai ne geras pasiekimas?

Buvo prieita prie susitarimų dėl taikos įvykdymo 
Palestinoje — abidvi šalys sakė, jog kooperuos per 
Jūngtins Tautas toje pasaulio dalyje taikai palaikyti.

Tie, kurie skelbė, būk Tarybų Sąjungos aukštųjų 
pareigūnų vizito Anglijoje tikslas yra Įvarymas kylio 
tarp Didžiosios Britani jos ir Jungtinių Valstijų, vėl su
klupo: apie tai juk nebuvo nei kalbėtasi, nes, Tarybų 
Sąjunga nori, kad tari) visų šalių pasaulyje ryšiai būtų 
geri, o ne blogi. Chruščiovas ir Bulganinas, sakoma, pa- 
.reiškė Edenui, kad Tarybų Sąjunga nori gerinti, kiek 
begalima, ryšius tarp Amerikos ir savo šalies.

žodžiu, Bulganino ir Chruščiovo vizitas Anglijoje, 
mūsų nuomone, buvo sėkmingas, kiek jis galėjo, atsi
žiūrint i visą aplinkumą, būti sėkmingas. Tai, beje, 
priminė ir Edenas, tai pasakė ir Bulganinas su Chruš
čiovu spaudos korespondentams Londone.

I GRĮŽO, SKAMBINO. . .
I

Vienybe praneša, kad bu- 
į vęs Lietuvos ministras 

Kli
mas, kuris kadaise buvo iš
vežtas iš Lietuvos r]

kurį gal atsimeni. 
Jis norėjo vietoj Prano bū
ti žvejų brigadieriumi.

“1946 m. birželio mėnesio 
22 dienos į 23 dieną naktį į 
mūsų kiemą atėjo būrys 
girtų banditų. Trys įėjo 
į kambarį. Praną išsišaukė 
į virtuvę .ir vienas liko su 
juo kalbėti. Kiti du įėjo į’ 
kambarį. Vaikams liepė 
nesikelti. Man liepė duoti 
raktus nuo kuparių. Pradė
jo viską kas jiems patiko 
krautis į maišus. Po to lie
pė man atiduoti Prano 
šautuvą. Aš jiems aiškinau, 
kad jokio šautuvo Pranas 
neturi. Jie pradėjo ieškoti. 
Bet nieko nerado. Tada 
mane primušė ir grasino 
nušauti. Kai aš atsigaivi
nau, banditų jau nebuvo.

Francuzijoje,
na nušauta. Jau tiek viską 
jie paėmė, kad neturėjome 
nei kuo aprengti lavoną.

larybų Re]]cej0 skolinti drabužius
| Sąjungos gilumon, sugrįžo suvažiavus
1 j Kauną ir “šiomis dienomis 
| skambino telefonu savo 
■žmonai, gyvenančiai Fran- 
j elizijoje, Grasse mieste.”

PATAIKĖ PIRŠTU 
Į DANGŲ

Vienybės Tysliava rašo:
“Dabar Mizara skelbia, 

kad Laisvėje p a s i r o d y s 
Pravdos straipsnis 
Stalino nuvertima... 
tai naujiena?

žmonėms. i lai
kodotuves, neturėjome 

duoti valgyti.
“Paskolinom pas gerus 

žmones ir palaidojom, kai]) 
tikrą krikščionį. Po jo mir
ties namuose nemiegoda- 
vom. Teko miegoti, kur pa
puolė, daugiausia ant tvar
to, kur gyvulius laikome. 
Vieną naktį girdime bel
dimosi į duris. Niekas du
rų neatidarė, nes nieko na
mie nebuvo. Tada jie išmu-

Visiems jau langą įėjo į namą. Pas- 
seniai žinoma, kad Laisvė i ]<um prieš jiems išvažiuo- 

jyra I ravdos kopija, o ML i jant girdėjom kaip nusikei- 
i žara ir Bimba tik vertė- į^. rupužiokai, namie 
Jai- • j nemiega, bet mes juos vis-
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MOTERŲ KAMPELIS
Albinos Senkaitytės etiudai

4 šaukštai šalto vandens
4 šaukštai valgomojo’ 

krakmolo (cornstarch)
4 šaukšteliai soy sauce
2 šaukšteliai cukraus

NIXONAS APSIIMS
TAIGI vice-prezidoentas Nixonas pareiškė, kad jis, 

jei bus republikonų partijos suvažiavimo nominuotas, 
sutiks kandidatuoti šalies vice-prezidento vietai.

Eisenhoweris jau seniai pareiškė, kad jis sutiks 
kandidatuoti prezidento vietai.

Dėl Eisenhowerio mes jau esame pasisakę, pažymė
dami, kad jis yra, bendrai, populiarus žmonėse. Kad 
republikonai jį nomiuo.s, nebelieka jokios abejonės.

Bet mes ir kiti, priešingi makartizmui, priešingi 
reakcijai, esame sakę, jog Nixonas nėra tinkamas sta
tyti jokion valdiškon vieton, nes jis yra reakcininkas. 
Juo labiau negalima sutikti, kad jis būtų statomas kan
didatu į vice-prezidentus, atsižiūrint į tai, kad Eisen
howerio sveikata nėra tvirta.

Jei demokratai bus sumanūs ir apdairūs, jei jie pa
statys gerus
vietoms, tai jie gali republikonus supliekti? Ir supliekti 
jie lengvai, mums rodosi, juos galės, jei republikonai 
statys kandidatu vice-prezidento vietai Nixoną. Ne
jaugi to nemato pats Eisenhoweris?

2 šaukštai kiniško rudojo 
soso (brown gravy sauce) 

pipirų pagal skonį. 
Druskos čia nedėta. Ki

niečiai daro be druskos. Jie 
valgo užsipildami su Wor
cester sosu, kuris yra sūrus-

Paspragink mėsą rie
baluose. Sudėk svogūnus, 
celery ir uždenktus p'ašu- 
šutink. Supilk verdantį 
vandenį ir pavirk palengva 
iki daržovės minkštai išvirs 
ir mėsa ar šrimpsai taipgi 
jau bus gerai išvirę. Sudėk* 
gerai nusunktus daigus ir 
pakaitink iki užvirs.

Sumaišyk krakmolą ir 
prieskonius šaltame vande
nyje. Supilk į mišinį. Pa
virk porą minučių. Nukaisk 
ir paduok.su virtais ryžiais 
ar su tam turimais krautu
vėse gatavais keptais nia- 
karonėliais (Chinese noo
dles).

Svogūnai geriau tinka 
saldieji (Spanish). Ypač 
tai svarbu tose šeimose, kur 
ne visi mėgsta svogūnus.

.Nenorint vartoti krak
molo viralui tirštinti, var
tok mažiau vandens arbaT 
vartok- biskelį miltų. Vira
las bus geras, maistingas ir 
be tų tirštintojų,* tik jo iš
vaizda neatitiks originalui.

Skonį žymiai pagerinsi ir 
maistingumą padidinsi, jei 
vietoje vandens vartosi vi-' 
raini buljoną.

Kaip visų kitų valgių ga
minimui, taip ir chop suey 
yra daugybė receptų. Vieni 
pataria dėti grybų, kiti vie
ton daigų vartoja mišrias 
kiniškas daržoves (krautu
vėse turi kenuotų). /X

gaubta kuliamoji, o prieki
niame plane darbavosi kol
ūkiečiai.

—O juk tai mūęų kolūkis, 
dukrele, — nutraukė jis ty
lėjimą. — Ir žmonės mūsų, 
iš “Šešupės.” Aš labai gerai 
žinau va šitą, sūkuriotais 
plaukais, su krepšeliu. Ir 
šita, rudu sijonu, matyta.

Albina su dėkingumu pa
žvelgė į tėvą. O jis toliau 
kalbėjo apie savo šeimą, 
apie visą kolūkį.

—Štai aš, pavyzdžiui, jau 
pagyvenęs žmogus, o vis 
dėlto radau sau vietą arte
lėje. Ir šikšniaus darbas 
kaime reikalingas. Tiesa, 
pas mus dabar daug auto
mašinų, ir grūdus mūsų 
laukuose nuima kombainai. 
Bet ir pakinktai arkliams 
reikalingi. Arba, sakysim, 
nutrūko kuliamosios maši
nos diržas. Kas taisys jį? 
Šikšnius, tai yra aš—Vin
cas Senkaitis.

Bet Albina ir be to gerai 
žinojo, kaip dirba Senkai- 
čiai visuomeniniame ūkyje. 
Jos brolis Antanas, sugrįžęs 
i kolūkį po demobilizacijos 
iš Tarybinės Armijos, pra
dėjo dirbti laukininkystės 
brigadoje. Vyresnioji sesuo 
Stasė dirba runkelių augi
nimo grandyje.

Senkaičių šeima 1954 me
tais gavo už darbadienius 
apie 6 tonas grūdų, 10 tūks
tančių rublių pinigais, kelis 
centnerius cukraus, daug 
pašarų gyvuliams. Kai ga
lutinai bus skirstomos 1955 
metų pajamos, šeima gaus 
dar daugiau gėrybių.

.. .Vis gražesnė ir tur
tingesnė darosi “Šešupės” 
artelė. Per keletą pastarų
jų metų artelės gyvenvie
tėje pastatyta apie 100 nau
jų namų. Aplink gyvenvie
tę užveistas obelų sodas. 
Pastatytos didelės ir gerai 
įrengtos patalpos gyvuli
ninkystės fermose. Kolū
kio melžėjos pradėjo gauti 
iš kiekvienos karvės vidu
tiniškai po 3.5 tūkstančio 
kilogramų pieno. Didėja 
galvijų, kiaulių, avių, paukš
čių skaičius.

... Rudenį Albina grįžo į 
Kauną. Jos etiudai ir eski
zai atkreipė į save mokyk
los dėstytojų dėmesį—juo
se raiškiai, teisingai pa
vaizduota turtinga Lietu
vos gamta, laimingas, pasi
turimas lietuvių tautos gy
venimas. N. Gusevas

Kauno taikomosios dailės 
mokyklos abiturientė Albi
na Senkaitytė su džiaugs
mu grįžo į gimtąjį namą, 
kur praėjo jos vaikystė ir 
jaunystė.

—Albinut! Kaip gerai, 
kad parvažiavai, — sušuko 
Ona Senkaitienė, spausda
ma dukterį prie krūtinės ir 
bučiuodama ją.

—Eime j kambarį, o la
gaminą pastatyk kol kas 
šičia, virtuvėj.

Mergina atsisėdo ant ta
buretės, įdėmiai pažiūrėjo į 
brangų motinos veidą ir 
nusišypsojo: ne, ji nei kiek 
nėpaseno.

Albina atidarė savo laga
miną, išėmė iš jo savo su- 
silamdžiusias kelionėje suk
neles ii’ eilutę, pakabino jas 
į spintą. Motina pajuto, 
kaip iš lagamino pakvipo 
aliejiniais dažais.

—Piešt pas mus ruošies? 
—susidomėjo jinai.

—Būtinai. Ne šiandieną, 
žinoma, bet ryt tuoj grieb- 
siuos darbo. Juk reikia, 
mamyt, diplominį darbą ra
šyti!

Ona Senkaitienė smalsiai 
žiūrėjo, kaip duktė mikliai 
kraustė iš lagamino dėžu
tes su dažų tūbomis, teptu
kus, palitrą ir dėjo visą ši
tą turtą į šalį. Sutvarkiu
si savo ūkį, Albina pagaliau 
nuėjo praustis. Iš prieme
nės, kur stovėjo emaliuota 
prausyklė, ilgai buvo girdė
ti vandens pliiauškesys. Ir 
tik po to ji nusitempė mo
tiną į prieškambarį.

Ant palangių, kaip visa
da, žydėjo gėlės moliniuose 
vazonuose, kambaryje sto
vėjo stalas, tarpusienyje 
tarp langų — naujas gra
žus bufetas: Albina jų dar 
nebuvo mačiusi.

Motina ir duktė ilgai šne
kėjosi. Paskui Ona ėmė 
ruoštis į darbą.

—Ir aš su tavim eisiu!— 
pasakė Albina.

.. Rytojaus dieną vėl ga
lima buvo pamatyti Albiną 
“Šešupės” kolūkio paukščių 
fermoje, kur dirbo Ona 
Senkaitienė. Mergina pa
dėjo motinai lesinti vištas, 
stebėjo, kaip ją apsupa 
triukšmingų ir mitrių leg
hornų būriai.

Netrukus Albina nupai
šė pirmą etiudą: “Rytas 
paukščių fermoje.”

Albinęs motina šiame 
etiude buvo pavaizduota su 
raiškia spalvota skarale, po 
kuria buvo matyti šviesiai 
rusvus plaukai. Moteris, 
plačiai atmetusi dešinę ran
ką, pilstė iš saujos ploną 
srovelę grūdų.

Kituose etiuduose jauno
ji dailininkė pavaizdavo 
Šešupę ties kolūkinės hi
droelektrinės užtvanka; 
pulkelį merginų, žiūrinė
jančių audinius vasarinėms 
suknelėms. Viename iš es
kizų buvo pavaizduotas Al
binos tėvas Vincas Senkai- 
tis, dirbantis pakinktus.

Jaunosios dailininkės dro
bėse čia žaravo saulėlydis, 
čia saulėje auksu žėrėjo 
laukas, čia piemuo ginė į 
girdyklą, kaimenę.

Kartą senasis Vincas 
Senkaitis laisvu laiku atsi
stojo už Albinos nugaros 
ir stebėjo, kaip duktė pie
šė paveikslą: horizonte, ten, 
kur auksinis laukas, susi
jungė su žydru dangumi, 
plaukė savaeigis kombainas, 
kiek atokiau, dengtame 
grendyme, dirbo dulkių ap

Sturgartas. — Vakarų 
Vokietijos Krikščionių-de
mokratų sąjunga, tai yra, 
prie valdžios vairo stovin
ti Adenauerio vadovauja
ma ; partija, baigė savo 
metinį suvažiavimą.

Saigoms. — Į Pietų Vietr 
namą atvyko Amerikos 
laivyno vadas admirolas 
Burke.

tiek sušaudysime.’
“Po to girdėjome, kaip 

iš kiemo išvažiavo vežimas. 
Vos sulaukę ryto, aš su sa
vo vaikais išėjome į Alytų, 
nes pasilikti jau negalėjo
me. Atėjome į Alytų kaip 
stovime, daug negalėjome 
atsinešti, o ir nebuvo ko. 
Kas dar buvo likę, mes pa
likome ir žmonės išnešiojo.

’’Čia radome gerų tary
binių žmonių, kure mus 
užjautė, davė kambarį, pa
dėjo gyventi. Taip pradėjo
me gyventi Alytuje. Mes 
atbėgome į Alytų rugpjū
čio 26 d. Netoli buvo rugsė
jo pirmoji. Reikėjo vaikus 
leisti i mokyklą, o pinigų 
neturėjome. Aš pradėjau 
dirbti vaikų namuose, po to 
ligoninėje. Pamažu prasi
gyvenome.

“Genutė baigė mokyto
jų seminariją, apsivedė ir 
dabar abu su vyru mokyto
jauja kaime. Aš dabar gy- 

;venu su jaūniausiu sūnum 
išgabeno į Tarybų ] Antanu, kuris šiais me- 

" tais baigia mokytojų semi
nariją ir bus mokytoju. 
Kiti vaikai yra Juozas ir 
Anelė. Jie abu vedę, turi 
vaikų, dirba ii: gyvena.”

Daug nekaltų, gerų Lie
tuvos žmonių fašistiniai 
banditai išžudė, daug žmo
nių turto jie sunaikino. Ta
čiau jie savd? tikslo nepasie
kė: Lietuvos žmonės kuria 
naują gyvenimą, mokosi ir 
dirba, dirba ir mokosi, apie 
banditus tik piktai prisi
mindami.

Tas pats Pravdos straips
nis tilpo ir New York 
Timese. Vadinasi, Tyslia- 
vos laikraščio išmintimi, 

; Times taipgi esąs tik Prav- 
; dos kopija, ar ne?!

i APIE BANDITŲ SIAUTĖ- 
' JIMĄ LIETUVOJE

Detroitiškiai V. ir D. 
j Brūzgai gavo laišką nuo 
; Rožės Stasiukynienės, gy
venančios Alytuje. Laiškas 
buvo paskelbtas Vilnyje.

R. Stasiukynienė rašo a- 
j pie tai, kaip tuojau po ka
ro, Lietuvoje siautėjo ban
ditai, kaip jie žudė geriau
sius Lietuvos piliečius. 
Tie neprieteliai išžudė ne
maža lietuvių tautos sūnų 
ir dukru. Bet Lietuvos liau
dis juos išgaudė: 
sybė, sučiupusi 
džius, atitinkamai 
dė, o tuos,
kaip nors padėjo 
žmones ir deginti jų 

kandidatus prezidento ir vice-prezidento dybas, i

vyriau- 
galvažu- 

nubau- 
kurie jiems 

žudyti 
so-

KUBOJE
KUBOJE, kaip praneša spauda ir radijas, buvo 

prasidėjęs žmonių sukilimas prieš pulkininko Batistos 
valdžią. Sukilimas prasidėjęs Man tauzas miestely, apie 
.60 mylių atstume nuo Havanos, šalies sostinės.

Sakoma, valdžiai pavyko sukilėlius numalšinti, jų 
nemažai užmušant ir sužeidžiant.

Tenka žinoti, kad pats Batista atėjo į valdžią smur
to pagalba. Suorganizavęs kliką karininkų, jis prieš 
trejus metus nuvertė prezidento Carlos Prio Socarraso 
valdžią. ~ #

Be abejojimo, Kuboje ramybės nebus tol, kol šalies 
valdžia bus išrinkta žmonių, kol bus atsteigtos. civilinės 
laisvės.

Sąjungos gilumą.
Mes čia paduosime il

gesnes R. Stasiukynienės 
Į laiško ištraukas, kad skai- 
i tytojai matytų, ką tie ban- 
! ditai akstinami Amerikos 
i Lietuvių Tarybos ricierių, 
! ten darė.

Stasiukynienė rašo:
“Labai dėkoju, kad pa

rašėte apie save bei gimi
nes esančias Amerikoje. 
Dabar aš parašysiu apie 
Jūsų brolio ir mano vyro 
mirtį (Metelių bažnytkai
mį).

“Tik po karo Lietuvoje 
buvo daug banditų. O tie 
banditai, tai buvo vokiečių

Pekinas. — Kambodija ir 
Liaudies Kinija pasirašė 
$14,000,000 vertės prekybos 
sutarti. ..... ,

ŠEIMININKĖMS
KINIŠKAS CHOP SUEY

Tiems, kurie mėgsta žu- 
i vies ar mėsos su daržovėm 
mišrų valgį, kiniečių chop 
suey galėtų būti pirmuoju 
pasirinkimu.

Sekamas kiekis yra še
šiems.

pusė puoduko sviesto
svaras smulkiai piausty- 

tos mėsos, (mėsa turi būti 
pavirta iš anksto, kad spė
tų išvirti sykiu su daržovė
mis. Darant su shrimps nė
ra reikalo iš anksto pavir
ti, nes žuvis greičiau išver
da, negu daržovės).

2 puodukai supiaustytų 
svogūnų.

4 puodukai smulkiai su
piaustytų celery

kenukas Chinese bean 
sprouts (daigų)

2 ir pusė puoduko'karšto 
vandens

Pattern 9039 (for shorter, fuller 
figure): Half Sizes H’/z. 1614. 
18’Si. 20’z. 22’,į. 24’4. Size 16Vfe 
dress. 4U yards 35-inch fabric; 
bolero las yards.

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

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Gegužės (May) 2, 1956
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Senas Vincas

Jonas Vuodelis
(Pabaiga)

iš kur aš tuos tavo po 
porą dolerių kas savaitė im
siu? Prilipai prie tos savo 
prapertės, kaip musė prie kli
juotos popieros, tai ir grims- 
ti vis giliau į skolas. . . Ir ka
da tiems išmokėjimams bus 
galas?

—AŠ prilipau?! O kas apti
ko ir įsimylėjo į tą prapertę, 
ar ne tu ? Kas neužmigo per 
naktis, ar ne tu? Tylėtum 
bent mane iš proto bevariusi... 

* Per moteriškaitės veidelius 
pradėjo striksėti ašaros, ku
rias ji slėpė nuo vaikų, vei
dą kiton pusėn nusukdama ir 
nosinaite šluostydamasi. Vuo
delis užsikūrė cigaretę, kiek 
pavažiavo ir sustojo 
drapanų krautuvės: visi 
marmėjo į vidų.

Čia viena dresė graži, 
dar
Vuodelienės apsiniaukusį vei
delį. Motina ir duktė išsi
rinko po dvi dresiukes. Jur
giuku! nupirkę kelnaites ir 
porą marškinėlių, su nušvitu
siomis akimis išėjo iš krautu
vės, sudėjo pirkinius automo
biliu ir, 
^įkvėpus, 
šusi, kad 
nesutiko 
(lituoti, I

—O

prie
su-

kita
gražesnė, nuskaidrino ir

lašą gasolino išgėręs. Visi 
sukibę, įstūmė automobilį į 
garadžių, o tėvas pajuokavo: 

—Visą savaitę gauni vakaci- 
jų, automobiliuk mielas. Su- 
batoj, gavęs pėdę, pirmiausia 
pripilsiu pilną tanką gasoli
no.

—O sakei, kad man batukus 
pirmiausia nupirksi! — už
protestavo Jurgiukas.

—Bus ir batukai, Jurgiuk, 
—atsakė vaiko galvą paglos
tęs tėvas.

Saulė jau sėdo, nudažyda
ma vakarus raudona atošvais
te, 
sios 
jais 
mis, 
prieš veidrodį i 
sios net šokti pradėjo.

O nelaimingas Jurgiukas, 
žvilgterėjęs į savo naujas kel
naites, pačiupinėjęs marški
nius, nė kiek neprašvito, bet 
atsisukęs televizijos progra
mą, kur gengsteriai šaudėsi su 
policija, sėmėsi į savo jauną 

gengsterių gu- 
žmiršęs net ir savo

Motina ir duktė, subėgu- 
į vidų, neatsidžiaugė nau- 
parėdais: vilkosi dresė- 
avėsi batukais, štai peši 

"ir susikabinu-

sėmėsi 
protelį visas 
dry bes, u 
batu kus.

So. Easton. Mass.
■u

MIRUS

ADOMUI MINEIKIU1

Reiškiame gilią užuojautą liūdesio valandoje 
jo gyvenimo draugei Veronikai Mineikienei ir 
šeimai.

M.

R.

Paari ev-ė

P>, Chuberkiai

1). Ruplėnienč

S. Šimkienė

II. Taniakauskienč

CHICAGOS ŽINIOS

visiems lengviau at- 
Vuodelienė, užmir- 

anas krautuvininkas 
daugiau jiems kre- 
ireipėsi Į savo vyre-

—Dabar tik 
liūneli, apauk, 
kas.

batukais, pa
tai bus ir vis-

nors pasiziu-

—O už kokį velnią aš tuos 
batukus pirksiu, jei tik du do
leriai ir keli centai atliko?

Visų veidai vėl apsiniaukė, j 
akys nuniro ir vėl visus pri
slėgė gili tyla... Po trumpos 
pauzos. motina vėl prabilo:

—Tad einam
į languose išstatytus ba

tukus.
Moteriškaitei tik porą žings

nių pažengus, jos nušleivoti 
batukai kaž kaip susipainiojo, 
tik susilaikė nepagriuvusi, ir 
vienas batukas nusmuko nuo 
kojos. Ją spėjo sugriebti 
Vuodelis, o Jurgiukas paėmė 
batuką, kurio kurk a buvo at- 
sikniojnsi ir diržiukai nutrū- 
kinėję. Vyras įvedė ją į au
tomobilį, užmovė batuką ir 
vėl visi nutilo... Moteriškai
tė, radus išeitį, vėl pertraukė

Aš vieną 
d rasę sugrąžinsiu, alsi

nus i-

vienas nelaimingas
atsisėdęs po me-

ETHEL PAULIUKAS 
TEBESERGA

Buvo pranešta, kad “Vil
nies” raštinės darbininkė 
Ethel Pauliukas savaitė at
gal ūmai susirgo. Pradžioje 
buvo manoma, kad liga bus 
greitai prašalinta, bet kaip 
dabar pranešama, ji gali il-

Parengimas pagerbimui 
paramai senų veikėjų

. Sekmadienio, balandžio 
d., koncertas 
paramai Igno 
iiausko, senų 
kėjų, keliais 
tas dėmesio.

ir

pagerbimui ir 
Lapinsko ir čer- 

vei- 
ver-

Roselando 
atžvilgiais

ir, leisdamas dūmą

Vuodelis, 
džiu ant suolelio, užsikūrė ci
garetę 
paskui dūmą, darė peržvalgą
is savo praeities, dabarties ir 
ateities. Jam tarsi pro kokius 
rūkus, pasidraikiusius debesė
lius, pradėjo ryškėti jo reali 
buities scena — gyvenimo ti-Į 
krovė...

Juk jis bent iki šiol dari 
nebuvo išsipagiriojęs iš įkal- Į 
to i galvą amerikonizmo, kad 
Amerika 
pašau ly! 
gudriausi 
nės. Kad

kartą pranešame, kad ji 
randasi savo namuose, 5047 
W. 23rd St., Cicero 50, III. 
Apankykime ją bent atvir
laiškiais. Tas padės jai 
nuobodžias valandas na
muose leisti. Drauge

don, taipjau gražiai dainuoja.
Eks-Mainierių Choras daro, 

kad ir lėtą progresą.
Justas Misevičius vertas pa

gyrimo už jo pastangas scene- 
rijas paruošti. Vienas kitas 
technikinis dalykėlis būtų ga
lima pagerinti, bet tai men
kas daiktas. Abelnai sceneri- 
jos daro gero efekto. Ir jis 
daug darbo įdeda—nemažai 
prakaito ir lėšų.

Atėjus ant estrados Lapins
kui ir Černauskui, Misevičius 
klausinėjo juodu, ypatingai 
Lapinską apie praeities veiki
mą. Paaiškėjo, kad Zone Kli- 
bienė taipjau sena veikėja. Ji 
pradėjus sykiu su Lapinsku; 
abu Clevelande veikė. Kaip 
jinai sakė: “Lapinskas pra
kalbas sakė, o aš deklama
vau”. Jinai bene bus seniausia 
mūsų choristė, ilgiausia chore 
dainuojanti.

Ši dalis programos irgi bu
vo kas naujesnio. Ją betgi 
buvo galima geriau techniki
niai paruošti, tai į mažiau lai
ko būtų daugiau atlikta.

žmonių buvo daug.
Abelnai imant koncertas 

gražiausiai pavyko.
Šis koncertas vėl parodė, 

jog kur mes tik daugiau pasi
stengsime, su tomis pačiomis 
jėgomis galima duoti įvaires
nę programą.

Vilnietis

vieros vadų ir su lig jųjų pro
tauja bei bizniavo ja.

Miamės lietuvių klubas bus 
next, nes ir tas tokią pat po
litiką veda, kaip ir A. Sku- 
dzinskienė per radiją. Ir per

tai išsilaikė vos 4 mėnesius.
Naujas Klubietis

Ar Tamsta jau gavai Lai»< 
vei nauję skaitytoją? Jei na, 
tai pasirūpink gauti.

OPERETE

Grigutis
Penkių Aktų

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

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose;
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LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

y patingai tuos, 
momentais 
yra sykiu 
kitiems. O 
yra vienas
mūsų veikėjų, 

aštunta

ku
li c- 
pa- 
lg- 
pa-

turtingiausia šalis 
Kad amerikonai 

ii- turtingiausi žmo- 
bile amerikietis ga- 

aip aukštai, kaip
Fordas kad iškilo, ir jeigu tik 
nebus paskutinis vėplys, gali 
net ir prezidentu tapti. Kad 
amerikietis ant lengvų išmo
kėjimų gali prisipirkti ko tik 
jam reikia, apsirėdyti gražiau
siais drabužiais, apsikabinėti 
auksiniais bei 
papuošalais ir 
visą pasaulį.

Tačiau nuo 
tezio jis visai

deimantiniais 
didžiuotis pries

šū k tolėjo

< —Ar žinote ką ?
savo 
imsiu pinigus ir mudvi 
pirksiva batukus!

—Duok bučkį.' 
vyras.

—O man batų tai jau ne- 
♦bus? — i.šmėtinčjančiai pa
klausė Jurgiukas.

Vuodelienė įsiūbavo atgal į 
krautuvę ir netrukus išėjo, 
dolerių pluoštelį nešina. Visi 
sugriuvo į batų krautuvę, čia 
ir vėl: vieni batukai gražūs, 
kiti dar gražesni. Iš krau
tuvės išėjo tik motina ir duk
tė naujus batukus nešinos. O 
nelaimingas Vuodelis tik su 
smulkiais kelinių kišenėj. Jur
giukas ėjo s u s i g ū ž i n ę s ir 
sniurpsėdamas. Tėvas, uždė
jęs ranką jam ant peties, 
mino:

—Būk vyras, Jurgiu k! 
/ batoj, kai tik gausiu1 pėdę, 

batai pirmiausia!
Kada jie važiavo 

4^/1 ink, duktė ir motina, 
N damos ant užpakalinės 

nės, atsidariusios batų
tęs, neatsidžiaugė batukų gra
žumu. Motina nors ir neteko 
vienos dresės, bet džiaugėsi 

^kaip save, taip ir dukterį pa
tenkinusi. Tik nelaimingas 
Jurgiukas, susigūžinęs šalia 
tėvo, vis snirpėjo ir mindė 
ant prasižiojusio batuko galo, 
kad dar daugiau jį pražiodi- 

- nūs, kad nors tiek atkeršijus 
tėvui, ir ant Širdies jam da
rėsi lengviau.

Tačiau jiems tik spėjus da- 
.važiuoti netoli namų, automo
bilis nusičiaudėjo, porą kartų 
pūkštelėjo ir sustojo paskutinį

tau

namu 
sūdū-

dožu-

šio paskutinio 
išsipagiriojo. . .

Jis pasijuto, kad į tuos “leng
vus išsimokėjimus” įstrigęs 
kaip musė į voratinklį ir juo 
jis labiau stengiasi išsinarplio
ti, tuo tvirčiau vorai jį api
painioja. Jam prisiminė ano
ji “Sixteen Tons” daina, kad 
ir jo, kaip ir ano angliakasio, 
jau ir dūšia užstatyta lengvų 
išmokėjimų vertelgoms.

Jis pradėjo pats su savim 
kalbėtis: Už automobilį po 5 
dolerius kas savaitė — ims 
apie dvejus metus laiko iki 
išmokėsiu. O už dvejų me
tų jau vėl reikės naujo auto
mobilio. Už rakandus po tiek 
pat atmokant ims vėl dvejus 
metus laiko, ir tada jau rei
kės pirkti naują televizijos se
tą. Už auzą po 10 dolerių kas 
savaitė—ims apie 30 metų !

Tai apmislinus, per jo visą 
kūną perėjo šiurpas, ir jis net 
pasipurtė 
tas, o jo 
kuždėjo: 
tavo visu
po ryt netektum darbo?”

Jis dar labiau susigūžino ir, 
nei tai prisnūdęs, nei tai ti
krovę įsivaizdavęs, mato net 
ja'm širdį perveriančią sceną: 
Automobilių verslininkas ve
žasi jo automobilį. Rakandų 
kupčius kraunasi į troką jo 
rakandus... Jis 
savo verkiančios

PUSĖ MILIJONO DOL. 
PAMESTINUKŲ 

NAMAMS
Praėjusį sekmadienį Chi

cago je pradėtas vajus sukė
limui pusės milijono dole
rių pastatymui naujo 
namo pamestinukams, va
dinamo Chicago Foundlings 
Home. Naujas namas bus 
pastatytas rytų pusėje 700- 
ajame bloke So. Hermitage 
Ave. Jis pavaduos senąjį 
namą, 15 S. Wood Street 
įsteigtą 80 metų atgal. Jį 
įsteigė Dr. George E. Ship
man 1871 metais. Jame 
priimamos neištekė j us i o s 
motinos. Kada jos pagim
do ir jeigu joms negalima 
prižiūrėti, palieka vaikus, 
iki jie paauga, o tada yra 
išduodami į namus. Moti
nos čia būdamos mokinasi 
amato. V. __

smar-
Todėl 
nariu v

Worcester, Mass. r\ „ lvyk® še^d‘ft’* 
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Da-
Mae

dar 
tik- 
an-

ge-

lyg drugio nukres- 
ausyse kaž kas su- 
“O kas atsitiktų su 

labu1, jeigu tu ryt ir

eina šalia 
žmonelės, 

abu vaikai seka iš paskos. . . 
Priešais juos žaibai raižo juo
dus debesis, girdisi griausti
nio trenksmai. O kada jis 
atsigrįžo, tarsi per miglas pa
matė savo buvusios stubelės 
lange Įstatytą didelėmis rai
dėmis lentelę — “Ši nuosavy
be pardavimui.’’

Koveis, 1956. Gibbstown, N. J.

IŠ EX-MAINIERIV 
KLUBO DARBUOTĖS

Lietuvių Ex-Mainierių 
Draugiško Klubo susirinki
me balandžio 20 d. prisirašė 
7 nauji nariai. Iš raportų 
paaiškėjo, kad klubas dar
buojasi gerai.

Atsibuvusiam parengim-e 
dėl Mildos teatro scenerijų, 
kur1 buvo sulošta veikalas 
“Aušrelė,” pelno liko $308.- 
88; iš publikos suaukota 
$45.00. Viso pasidarė $353.- 
88 tam tikslui-

Klubas nutarė pasveikinti 
dienraščio “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimą su au
ka $25. Klubo nariai ir na
rės labai dėkingi “Vilniai” 
už gerą patarnavimą klu
bui su pranešimais ir pa
garsinimais labai prieina
ma kaina. Taipgi klubas 
nutarė paremti ir L K M 
Chorą su $10, imant garsi
nimą programoje operetės 
“Grand Dutchess.”

Klubo pirmininkas Gel
gaudas atsišaukė į narius, 
kad nei vienas nepasiliktų 
nestojęs nariu Mildos 
m o (narystė $100), 
Chicagos lietuviams 
nepavaduojama įstaiga. 
Kirstukas kaip biznio 
mininkas pranešė, kad
vasarą Ex - Mainierių Klu
bas turės 7 piknikus.

A. šešelgis

na- 
nes 
yra

pie
šia

. 3 pusi. Laisve (Liberty). Trečiai!., Gegužes (May) 2, 1956

Labai svarbu pagerbti senus 
veikėjus, 
i i e ir sunkiais 
svyruoja. Tai 
drąsinimas ir 
nas Lapinskas 
čių seniausių
baigiantis rodos jau 
dešimtį metų.

Svarbu taipgi suteikti pa
ramos pabėgusiems, reikalin
giems paramos. Tas ir mora
liniai žmones stiprina.

Antra, reikia pažymėti, kad 
programa buvo gražiai pa
ruošta. Aido Choras didelis, 
harmoningai dainuoja. Jo mo
kytoja D. Yuden visuomet ką 
naujo įterpia.

šiuo tarpu trys jaunos mer
gaitės — Anna Mae Yuden, 
Dorothy Ann Roman ir Nie
kus gražiai padainavo, 
rate lės dukrelė Anna
taipgi gražiai lietuviškai dek
lamavo. Jinai jau yra ketvir
tos Amerikos lietuvių kartos, 
daugeliui buvo nuostabu, kad 
ji gerai lietuviškai kalba.

Kiek vėliau prisidėjo 
keletas mergaičių ii’ visos 
rai gražiai padainavo. Jų 
samblis reiktų palaikyti.

Jaunųjų Slenčių dukrelė 
ra pianistė ir dainininkė,
reiktų dažniau kviesti į pro
gramas. Reikia žinoti, kad 
jauniems reikalingos progos 
dalyvauti. O ji jau gera ar
tistė. Kitos mergaitės taipgi 
reiktų kviesti į programas.
Onos Petrutienės vaikai,- Až- 

VS nariai vėl gražiai pasiro
dė. Jinai ir jos pagelbininkė 
Valerija rūpestingai vaikus 
moko. Valerija nors augina 4 
vaikučius, randa laiko daly
vauti dargi su visais savo vai
kučiais. Tai gerbtina jauna 
moteriškė.

Ciceros moterų choras, su 
nauja mkytoja, Estelle Bog-

G. K. Budris sveiksta
Dailės ir Dramos Klubo 

prezidentas G. K. budris, 
kaip žinia, turėjo didelį aksi- 
dentą važiuodamas automobi
liam namo iš Klubo, ir 
kiai buvo susižeidęs. 
Budrio nebuvo Klubo 
susirinkime ir Klube i-
mingose pareigose, kur jis 
taip reikalingas.

Tarnas jį buvo atvežęs vie
ną kartą po tos nelaimūs į 
Mildą. Tačiau, pasirodo, kad 
Budriui dar ilgai roikės ilsėtis 
kol pilnai sustiprės, kad ga
lėtų eiti pilnai savo pareigas 
Klube.

Kaip ten bebūtų, bet visvie- 
na smagu, kad Budris gyja ir 
vėliau, ar anksčiau, vėl bus 
su mumis. Kor.

Miami, Fla.
Užsidarė lietuviškas radijo

Miames lietuviškas radijo 
atsidarė spalio 15 d., 1955 m. 
po vadovybe ten Kokios bajo
raites A. Skudzinskienės. Bu
vo girdimas vakarais pilnas 
pusvalandis. Tai buvo tikrai 
biaurojimo pusvalandis. Po
niai A. Skudžinskienei baisiai 
nepatiko progresyviai, demo
kratiškai
Skaitau “Naujienose 
džio 4 d., kur rašo, kad užsi
darė p. A. Skudzinskienės ra
dijas.

Reikia pripažinti, kad jos 
kalbos akcentas buvo netikęs, 
bajoriškai žargoniskas, per 
tai niekas jos nerėmė. Ne dėl 
jos bajoriškos kalbos užsida
rė, jos niekas nerėmė, bet jos 
nerėmė dėl biaurojimo kitaip 
mastančiu lietuvių. Ji nebuvo 
tai vietai tinkama, kaip dau
gelis Hitlerio sugadintų dipu
ku, ir, kurie klauso tik savo

veikianti lietuviai.
balaii-

ŠIUO SEZONU po stogu paskutinis

POKILIS SO. BOSTONE
Rengia L-L.D. 2-ros Kuopos Moterų Skyrius

Įvyks Sekmadienį

Gegužes 6 May

318 Broadway, So. Boston, Mass

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Opereteje “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 kuri aš žmonių silpnybes.
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Dienraščio Laisvės Paramai

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

pasilinksminimai.

Baltimore, Md.

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avenue
Šauni Dainų Programa

Brockton-Montello, Mass.

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

KvieČiame visus atsilankyti. Kiekvienas būsite 
skaniai pavaišintas, suviltų nebus. Po vaišiu 
seks graži programa ir vienas iš netolimos apy
linkės svečias pasakys prakalbą Laisvės reika
luose ir kodėl Laisvei reikalinga finansinė pa
rama.

Rengėjai

Brooklyno Apylinkė

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

Laisves Metinis Piknikas

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

[‘M Iipamryiuy

I



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Baleto vakaras

Kauno Muzikinio dramos 
teatro muzikinė trupė suruošė 
baleto vakarą. Baletmeisteriui 
L. čichladzei vadovaujant, te
atro baleto grupė atliko sce
nas iš “Sužadėtinės”, “Kope- 
lijos” ir kitu baletu, o taip 
pat rusu, moldavu, gruzinu, 
tadžiką, čeku, rumunu, veng
rų ir kitų tautų liaudies šo
kius. žiūrovai šiltai sutiko ba
leto grupės atliktą S. Grauži
nio lietuvišką šokį “Subatva- 
karis kolūkyje”.

Baleto vakaro literatūrinis 
montažas — jauno poeto K. 
Selelionio. Dirigentas — S. 
Graužinis.

mirė balandžio 16-tą 
sulaukęs 54 metų am- 
po sunkios širdies ope- 

Laidotuvės Įvyko ba

oembsccm*
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Puikiai pavyko Pirmosios Gegužės 
demonstracija Union aikštėje

Koliseumas atimsiąs 
nuo Central Parko?

Ruošiami statybininkų kadrai
PRIENAI. Prie rajono kol

ūkių statybos skyriaus veikia 
trijų mėnesių kolūkių statybi
nių brigadų brigadininkų kur
sai. čia savo kvalifikaciją ke
lia 22 statybininkai. Kursan
tams paskaitas skaitė inžinie
riai, technikai ir kiti specialis
tai. šiuo metu kursantai at
lieka praktinius darbus kolū
kiuose.

Kursai pasibaigs balandžio 
mėnesio pradžioje. Išlaikę eg
zaminus, kursantai gaus bri
gą d i n i n k ų pa žy m ė j i mus.

Mūsų užuojauta 
šeimai liūdesyje

Valerija Kazlauskienė, gy
venanti Flushing, L. L, prane
šė Laisvės raštinei, kad ji su 
broliu Paul Melvidu, buvo 
nuvykusi Į pusbrolio Andrew 
Jakimavičiaus laidotuves, Bos
tone.

J is 
dieną 
žiaus,
racijos, 
landžio 20-tą.

Andrius Jakimavičius pali
ko nuliūdime žmoną Adelę, 
dukterį Cynthia ir 3 sūnus— 
Andrew, Donald ir Paul; mo
tiną 90 metų (Dorchesteryje), 
seserį Oną Ivaškevičienę, 4 
brolius — d r. Jakimavičių 
(buvusį Mass. State Public 
Health Commissioner), Joną, 
Petrą ir Edwarda (pastarieji 
gyvena Dorchestery), ir Flu-

Jau senokai garsioji Union 
aikštė bebuvo mačiusi tokią 
skaitlingą ir entuziastišką de
monstraciją, kokia įvyko pir
madienį. Tai buvo Pirmosios 
Gegužės demonstracija. Gal 
visas d esė t k as tūkstančių New 
Yorko darbo žmonių, užpildė 
didžiulę aikštę. Minios nuo
taika buvo labai pakilusi. Kal
bėtojai vienas po kito atžymė
jo paskutinių metų didžiulius 
taikos ir pažangos laimėjimus 
ne tik Amerikoje, bet visame 
pasaulyje. Jie taipgi nurodi
nėjo tuos istorinius uždavi
nius, kurie tebelaukia Ameri
kos žmonių išsprendimo. Juk 
kova prieš rasinę diskrimina
ciją dar 
šiandien 
m et-e i na 
miltinėje
Folley Square teisme perse
kiojami septyni darbo žmonių 
vadovai. Juk mūsų sostinėje 
dar vis kalbama apie didesnį 
ginklavimąsi. Juk, girdi, atei
na prezidentiniai rinkimai, ku
riuose vėl stambusis kapitalas 
stengsis laimėti sustiprinimui 
savo pozicijų prieš darbo 
žmones. Todėl tenka budėti 
ir vienytis gynimui savo teisių, 
gynimui Konstitucijos ir Tei
sių Biliaus.

Masiniam mitingui pirmi
ninkavo įžymusis Amerikos 
rašytojas Howard Fast. O

tik Įsisiūbuoja. Juk 
pat, jie sakė, kilo
si demonstracija, že- 
New Yorko dalyje

Platinamos knygos
KAUNAS. Knygų platini

mo mėnesio metu Kauno mies
to Įmonėse, mokyklose ir kt. 
jau išparduota už 430 tūks
tančių rublių. Skaitytojai 
ypač domisi tarybinių rašyto
jų kūriniais, reikalauja Ame
rikos lietuvių pažangaus rašy
tojo R. Mizaros knygų. Dide
lė yra ir techninės bei kitos 
literatūros paklausa.

Platinant knygas, daug pri
sideda visuomeniniai platinto
jai — knygnešiai. “Drobės” 
fabriko knygų platintojai Žu
kauskas, šepelytė, Kačinskas 
ir Paškevičienė per vieną mė
nesį pardavė knygų už 9,600 
rublių, “Silvos” fabriko pla
tintojas Paulauskas—už 3,000 
rublių, Respublikinių klinikų 
knygų platintoja Baubytė —■ 
už 6,000 rublių.

Šiuo metu kolektyvai prisi
ima naujus literatūros platini
mo įsipareigojimus. Kauno ra
jono liaudies švietimo sky
riaus darbuotojai dar Įsiparei
gojo išplatinti knygų už 20,- 
000 rublių, fabriko “Kauno 
audiniai” darbininkai ir tar
nautojai — už 30,000 rublių.

“Tiesa”

Kazlauskienę ir P. Melvidą.
Valerija Kazlauskienė liūdi 

netekus mylimo pusbrolio, ir 
šia proga, kartu su broliu 
Paul viešai išreiškia visai ve
lionio šeimai giliausią užuo
jautą; L. K.

po-

170 hektarų apsėsime 
kukurūzais

RADVILIŠKIS. Kova už 
gausų šių metų derlių mūsų 
kolūkyje pradėta dar rudenį. 
Jau tada suartos visos dirvos, 
viršyti žiemkenčių sėjos pla
nai. žiemos metu kolūkiečiai, 
Radviliškio MTS mechaniza
torių padedami, Į laukus išve
žė 1264 tonas durpių, 3006 
tonas mėšlo. Visos kolūkio 
laukininkystės brigados veža 
į laukus organines trąšas, ga
mina kompostą ir dabar.

TSKP CK ir TSRS Ministrų 
Tarybos Kreipimasis didelį 
dėmesį skiria kukurūzų augi
nimui. Pernai mūsų kolūkis 
augino kukurūzus daugiau 
kaip 120 ha plote. Trečiosios 
laukininkystės brigados kuku
rūzų augintojų grandis išaugi
no po 428 centnerius žaliosios 
masės iš ha 7 ha plote, o pir
mosios brigados grandis 5 ha 
plote gavo po 400 centnerių 
žaliosios masės iš ha. Iš ru- 
dens buvo užraugta 480 tonų 
aukštos kokybės siloso ir 20 
tonų konservuotų burbuolių.

Šeriant karves kukurūzų si
losu ir duodant joms stambių
jų pašarų, kolūkyje per pen
kis mėnesius primelžta vidu
tiniškai iš karvės po 928 kg 
pieno. Tai 304 kg daugiau, 
negu per tą patį laikotarpį 
pernai.

Todėl pavasarį kukurūzų 
pasėlius išplėšime iki 170 ha.

Šiemet kolūkis planuoja 
įvykdyti 1957 metams numa
tytas užduotis ir gauti 2.5 mi
lijono rublių pajamų—du kar
tus daugiau, negui 1955 me
tais. 'H. Nekrošius

Beženkliu policinių 
automobilių daugėja

Sena tradicija yra, kad
licijos automobiliai turi turėti 
aiškius ženklus, kad visi ga
lėtų juos atpažinti — ir elgtis 
atitinkamai. Automobilių vai
ruotojai, pavyzdžiui, iš tolo 
pastebėję policijos patrulinį 
automobilį, sulėtina savo 
greiti.

Bet New Yorko policijos 
komisijonierius Kennedy Jai- 
kosi nuomonės, kad žmonių 
gyvastys yra svarbesnės, negu 
“fair play” tradicijos. Jis ne- 
kuris laikas atgal paleido 
apyvarton per savaitgalius 40 
neženklintų policijos automo
bilių, o dabar 70 jų kursuos 
kasdieną po New Yorką.

Neatsargus vairuotojas da
bar negalės iš anksto pastebė
ti policijos automobilį, nes be- 
ženkliai policininkų automo
biliai, atrodą kaip visi kiti, 
jį galės staiga “užklupti”.

“Not fair”, sako kai kurie 
vairuotojai. “Bet saugiau ir 
geriau visiems”, sako policijos 
viršininkas Kennedy.

kalbėtojų tarpe skambėjo to
kie vardai, kaip Charney, 
Weis, Albert Kahn ir Ben 
Davis. Ypatingai paskutiniai 
(in kalbėtojai kalbėjo karštai 
ir Įspūdingai. Jų įsire.iškimus 
darbo žmonių minia lydėjo 
gausiais aplodismentais. Kahn 
ypač pasmerkė informerius ir 
tuos, kurie pagalba tų išsigi
mėlių terorizuoja darbo žmo
nių vadovus. Jis iškėlė šūki, 
kad Edgar Hoover, kuris va
dovauja FBI, turi nešdintis 
laukan iš tos vietos. O Ben 
Davis kalbėjo vardu Komunis
tų partijos Centralinio komi
teto. Jis kalbėjo už tuos, ku
rie persekiojami Smitho aklu 
ir kurie laikomi kalėjime už 
vadovavimą kovoms už taiką 
ir prieš rasinę diskriminaciją. 
Jis pasmerkė rasistus ir šaukė 
visus, juodus ir baltus, suvie
nytomis pastangomis sudaužy
ti visokią rasinę segregaciją ir 
diskriminaciją.

Demonstraci jos 
jo buvo ir dainų. 
Įspūdžio padarė 
Earl Robinson, to
čio liaudies dainiaus ir kom
pozitoriaus. Kai jis dainavo 
savo paties kompoziciją 
“What is America to me”, 
skaitlingoji žmonių minia bu
vo tiesiog sužavėta.

Demonstracija pasibaigė ly
giai 7 vai. Rep.

Koliseumas, kuris tapo 
kilmingai atidarytas 
savaitgalį, dabar jau 
pilniu garu”, 
automobilių, 
fotografijos, 
kasdien 
žmonių, 
zistuoja:
apie parkin imo 
Koliseumo.

praeitą 
“veikia 

Trys parodos — 
pašto ženklų ir 
— ten sutraukia

dešimtis tūkstančių 
Tik viena bėda eg- 

pamirsta pagalvoti 
plotus prie

Jų beveik nėra.

Spauda jau sako, kad Ko
liseumo viršininkai tariasi su 
parkų tvarkytoju Moses, kad 
nemenkas Central Park kam
pas prie Columbia Circle būtų 
paverstas parkinimo lotu.

Kol kas Moses ir majoras 
Wagneris bijo tą planą viešai 
skelbti, žinodami, kaip new- 
yorkiečiai priešinasi savo ža
lių parkų naikinimui privati
nio biznio dėlei. Bet laipsniš
kai, kaip atrodo, jie bandys 
kampą parko atplėšti.

programo- 
Nc pa prasto 
dainavimas 
nenuilstan-

Tymsteriai nutraukė paktą 
su uostinio kai s-krovikais

tymsterių unija, jai, kad ji irgi bus išmesta iš 
Mean.y reik al avi AFL-CIO,

Daily Wor- 
kad Koliseumo 

ceremonijose tik 
kad pra- 
prie to

pastato statybos įvy- 
tragedija: Įgriuvo

stogas ir užsimušė 
amžiaus kelių vaikų 
Lombardi ir susižei-

Iš didmiesčio spaudos
Darbininkiškas 

ker’is” sako, 
atidarymo
trumpai prisiminta, 
eitą gegužės mėnesį 
didžiulio 
ko baisi 
statomas 
5.5 metų 
tėvas J.
dė 51 darbininkas.

Atidarymo ceremonijose da
lyvavo visokie svarbūs asme
nys, - bet niekas nepakvietė 
užsimuŠusio Lombardi gimi
nių, neigi buvo pakviesti uni
jų atstovai.

“Uerald Tribune 
darbis 
pagarsėjęs informerls, 
“gyvno tris gyvenimus”, 
bar rašo apie tai, kaip britų 
darbiečių vadai Įteikė Bulga- 
ninui ir Chruščiovui Sovietuo
se .ir Liaudies Demokratijose 
kalinamų socialdemokratų są
rašą.

Tas sąrašas, sako Philbrick, 
buvo išdirbtas New Yorke ir 
prie jo darbavosi tokie anti - 
sovietiniai specialistai, kaip 
“New Leader” redakcijos na
riai, rusiškas menševikas Da
linas ir jam panašūs.

Philbrick, tas liūdnai 
k m-i s 

, da-

Vakaras pas brolius 
New Yorko latvius

Praėjusio šeštadienio yaka- 
rą teko praleisti pas brolius 
latvius, newyorkiecius, jų su
ruoštame s p ektak 1 y j e.

Tai įvyko Estų salėjo, kuri 
randasi Lexington Ave., New 
Yorke, arti 125-tos gatvės. Tą 
salę, klubą ir valgyklą užlai
ko latviai, suomiai ir estai—ji 
kadaise buvo tik estų, todėl ir 
vadinama “Estonian Hali”. 
Bet šiandien estų mažai heli-

lus scenon. Taigi jie nėra nau
jokai ir dėl to vaidina suma
niai, moka scenoje veikti, vai
dinti, nerodydami ekscesų, 
perdėjimų^ Bet jau visi vai
dintojai — pagyvenę žmonės, 
daug maž kaip pas mus, lie
tuvius. Skundėsi, kad jauni
mo negalį Įtraukti į savo veik-

HELP WANTED FEMALE ’

Pa rd avėju. Kepykloje, su patyrimu. 
Pilnam ar daliai laiko. $1.25 i vai. 
Gali būti ir nuolatinis darbas tin
kamai moteriškei.

JAY DEE BAKERY
116-81 Queens Blvd., Forest Hills 

BO. 3-9119
(84-90)

Namą Darbininkė. Guolis vietojo, 
valymo aparatai, prižiūrėti vaikutį, 
vasarą atostogos su šeima. Nuo
savas kambarys ir gera alga.

CL. 6-4498
(83-86)

NAMŲ DARBININKft — 51Z2 die
nos, nuolatinis dieninis darbas — 
Jackson Heights, arti naujos ligoni-" 
nes. Turi mokėti prižiūrėjimą jau
no vaiko. Malonūs namai •* - nuola
tinis darbas. Šaukite; TW. 8-8518 
arba ST. 6-5050.

(82-85)

HELP WANTED-MALE

Wood-finisher, patyręs. Pritaikyti 
spalvas įstaigai, kuri išdirba krau
tuvėms įrankius. Unijistas.
JAFF BROS. WOODWORK, INC. 

41-43 37th SI., L. I. C.
ST. 4-1477

(84-90)

Tool ir Die Makers. 1-mos k)., su 
patyrimu. Nuolatinis darbas: ge
ra alga, apdrauda ir ligoje prižiūrė
jimas. 41 Va riek Avė., B’klyn.

IIY. 7-5000.
<83-89)

TOOT__ DIE—M AKER

Patyręs—Geri Pinigai
L. I. C. AREA

St. 4-6000 Mr. Pegnado

(79-85)

MECHANICAL ENGRAVERS CO.

Inc. samdo engravers—3 U, patyru
sius Job 
nustatyti 
pašalpos.

Sveikinimai vilniečiams
Vilniečių suvažiavimui pa

sveikinti aukojo:
F. ir M. Krungliai .
W. O. R....................
K. Milinkevičius . .
Geo. Warrison ....

Briedis .............
šolomskas .........
Reinhardt .........
Suopaitis ...........

M. Stakovas ...........

P.
F.
A.

$2.00 
. 2.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

jau 
d IŠ

Didelis susidomėjimas 
kairiečiy diskusijom

Daugelis ; newyorkieciu 
perkasi biletus Į Įdomias
kusijas, kurios šio mėnesio 27 
dieną Įvyks Carnegie salėje. 
Tose diskusijose dalyvaus ko
munistas Eugene Dennis (KP 
gen. sekretorius), socialistas 
Norman Thomas, pažangietis 
intelektualas DuBois ir eilė ki
tų. Diskusijų tvarkytoju bus 
žinomas liberalas Roger N. 
Baldwin.

Tai bus bene pirmos kūmu
li istų - socialistų diskusijos 
Amerikoje pokariniu periodu. 
Didelis susidomėjimas jomis
sukeltas. Diskusijų tema bus 
Amerikos kelias į demokrati
ja*

Aišku, kad bus diskusuoja- 
ma ir vienybė tarp įvairių so
cialistinių srovių.

Biletus, rodos, galima gau
ti Carnegie salės raštinėje, 
kaip paprastai, nors tas ne
skelbta spaudoje! kol kas.

jeigu nenutrauks 
ii' nutraukė savitarpės' savo pakto su uostininkais.

Praeitais metais AFL bandė 
organizuoti naują Uniją New 
Yorko uosto krovikų tarpe, 
iš pradžios buvo skelbiama, 
kad naujoji unija auga. Bet 
paskui pripažinta, kad ji mi
rė beveik neužgimusi.

ILA dabartinis prezidentas, 
kapitonas Bradley, sako, kad 
tie, kurie privertė tymsteriųs 
nutraukti paktą, kenkia dar
bininkų vienybei.

AFL-CIO 
nusilenkė 
mams 
pagalbos paktą su. uosto kro
vikų unija, ILA, kurios svar
biausieji lokalai randasi New 
Yorke. Kaip yra žinoma, tai 
unija, International Long
shoremen's Association, 1953- 
ais metais buvo išmesta iš 
AFL. AFL vadovybė kaltino, 
kad toje unijoje gengsteriai 
lošia rolę.

Dabar AFL vadovybė gra
sina didžiajai tymsterių u n i-

Padarė operaciją
Jau buvo pranešta, kad 

Stasys Brusokas smarkiai su
sirgo viduriais. Pirmadienį pa
šaukėme ligoninę telefonu ir 
klausėme, kaip Stasio sveika
tos reikalai sustovi. Mums 
sakė, kad tą pačią dieną jam 
daroma operacija. Dar nete
ko patirti, kaip operacijh pa
vyko.

Ligonis randasi Medical 
Center Columbia Presbyteri
an, Broadway ir 168th Str., 
New Yorke, 14th floor, West 
Ward. Lankymo valandos 
kasdien nuo 4 :30 iki 8 P. M. 
Paprastai, po operacijos dieną 
kitą ligonis esti persilpnas pri
imti lankytojus. Nežinome, 
kaip bus su Stasiu. Sveikas 
būdamas- Stasys Brusokas my
lėdavo aplankyti sergančius 
draugus. Tikimės, kad ir jį 
daugelis jo draugų ir priete- 
Jių aplankys.

įvairūs atsitikimai
Policininkas, jo jauna 
žmona ir Martha Raye ...

Westport, Conn., kuris skai- J. 
tomas New Yorko priemies
čiu, nors j’is kitoje valstijoje, 
dabar verda sensacija apie 
televizijos aktorę Marthą Ra
ye ir jauną policininką Robert 
O’Shea. Keletas mėnesių at
gal O’Shea ir keli kiti polici
ninkai buvo paskirti saugoti 
Marthą nuo perdaug entu
ziastiškos publikos. Paskui ji
nai pakvietė policininkus pas 
save išgerti.

Dabar O’Shea jaunoji 20 
metų žmona sako, kad akto
rė Raye, kuri jau turi apie 
40 metų amžiaus, prisiviliojo 
jos vyrą. Esą, jo tarnyba, 
nuo vidunakčio . iki 8 valan
dos ryto, didele dalimi būda
vo praleidžiama Marthos 
me.

na-

Koresp.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
36 W. 40th ST. 

Vienatinė mokykla vedama 
Daktarų ir slaugių slaugystės 

mokslo specialistų.
Ligoninės užtikrintas kūdikių 

slaugimo patyrimas. 
Nemokamai aprūpinama darbu— 

dienom—popiečiais—vakarais 
Miss Romero

Pavasaris sumaišė Bronx 
žvėryno tauro protą....

Bronx žvėrynas iki šiol 
rėjo du bizonu, tai yra, lau
kiniu tauru — patiną ir pa-

Jie paprastai sugyven- 
praeitą sek- 
pavasariškas 
sumaišė pa- 
protą. Jis

tu-

tele.
davo gerai, bet 
madienį ar tai 
oras, ar kas kita, 
tino Ferdinando
staiga pradėjo ragais badyti 
patelę Hildą. žvėryno prižiū
rėtojai bandė jį sulaikyti, bet 
buvo pavojinga įeiti į jų nar
vą. Ferdinandas ją badė, iki 
nubadė mirtinai.

Tą kraujingą sceną stebėjo 
daugelis žmonių.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugu!

Latviai statė scenon And
riaus Skripkos komediją 
“Prašvilpta laimė”. Į latvių 
kalbą komediją išvertė F. 
Blashge, kuris gerai moka 
lietuvių ir latvių! kalbas. Blash
ge neretai atvyksta į lietuvių 
pramogas, ruošiamas Didžia- 
j a m e N e w Yorke. K a i' j is at
vyko pernai pamatyti Liau
dies Teatrą vaidinant “Pra- j 
švilptą laimę”, tai nusitarė ją 
išversti latvių kalbon, kad 
latviai aktoriai galėtų ją pa
statyti savo scenoje.

Latviai vaidintojai komedi
ją suvaidino gražiai. Kuraičio 
rolę vaidino Ch. Sermuks, M. 
Kuraitienės — E. Stahl, Cibu
lio — Ch. Schulps, Aleko —

Sauleskalns, Onos Balti- 
rnienės — Lucija, Betės — 
Milčuiks (lietuvių kilmės, bet 
lietuviškai jau mažai tegalinti 
kalbėti, nes visą subrendusį 
gyvenimą veikia tarp latvių). 
Režisierius — Ch. Schulps.

Publikos buvo neperdau- 
giausiai, nes latviai mažai jos 
čia jau beturi; buvo atsilan
kiusių ir lietuvių apie desėt- 
kas.

Po vaidinimo sekė šokiams 
plokštelinė muzika, kurią pa
ruošė Ch. Sermuks, bet šokė
jų mažai tebuvo, kadangi pu
bliką, kaip ir pas lietuvius, 
sudąrė senesnio amžiaus žmo
nės, nepaisą šokti.

Prie gražiai paruoštų stalų 
svečiai užkandžiavo, gurkšno
jo alutį ir kalbėjosi.

Man teko būti prie stalo, 
aplink kurį buvo susėdę ren
gėjai ir vaidintojai - aktoriai. 
Daug įdomių dalykų jie pa
sakojo.

Pasirodo, kad komedijos 
vaidintojai yra “seni scenos 
vilkai”. Dauguma jų yra ki
lę iš Rygos miesto ir ten jau 
aktyviai dalyvavo vaidyboje, 
statė visokius latviškus veika-

pa
či ai-

Choro latviai nebepalaiko, 
bet palaiko oktetą. Aš jiems 
priminiau, kad mes liepos mė
nesį turėsime didelį pikniką, 
gal jų oktetas galėtų padai
nuoti. Jie pasakė, kad nega
lės, nes vasaros metu jie iš
siskirsto. Tuomet priminiau, 
gal galės dainuoti mūsų laik
raščio koncerte, kuris Įvyks 
rudenį. Atsakė:

—Jei pakviesite, tai 
Kilosime.

Ten pat, prie stalo jie 
dainavo gražių latviškų
nelių. Nuotaika buvo draugiš
ka, linksma pas visus.

Man patinka, kaip jie ten 
visi—trijų broliškų tautų žmo
nės—užlaiko tokią vietą. Res
toranas švarus. Klube turi ba
relį, bet tik alaus prie jo te
gali gauti. Salė ir steidžius 
tvarkiai užlaikomi. žodžiu, 
tvarka pavyzdinga!

Į restoraną pas juos užeina 
daug žmonių; valgių patieka
lai puikūs, patarnavimas man
dagus.

Bendrai, iš šito, m ūsų brolių 
latvių parengimo mes, lietu
viai, išsinešėme labai šiltą Įs
pūdi. Svečias.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Pradedant vasarini Laisvės vajų, 
LLD 2 kp. rengia gražų pažmonj, 
kuris jvyks sekmad., • gegužės 6 d., 
4 vai. dieną, 18 Broadway. Bus ska
nių užkandžių, graži dainų progra
ma, svečių dalyvaus ir iš kitų kolo
dijų. Turėsime ir surprizą. Kviečia
mo visus dalyvauti.

Rengėjai
(85-87)

RICHHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, gegužės 3, 
Liberty Auditorijoje. Bus Centro 
Valdybos ir Seimo delegatų rinki
mai. Svarbu visiems nariams da
lyvauti. - Valdyba

(82-85)
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shop production, galinčius
masters. Patenkinančios

Alga pagal sutartį.
Tel. CH. 4-4338

(82-85)

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar
ba krautuvei patalpa 20x100 pėdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 35th St. Tol. WI. 7-6240

(82-89)

DIDELIS NUPIGINAMAS
Kampinis namas, keturi 4-rių rū

mų apartmentai. Keturios krautu
vės. Nėra lyso, visas mūrinis, oil 
burner su 1,000 galionų tanksų

6802 Bay Parkway 
šaukite WI. 7-6240

(82-88)

5th Avė. nemenką 
visokie pabėgėliai, 
ukrainiečiai, veng- 
Buvo ir lietuvių. .Jų

“Lojalumo Dienos” paradai
Šiais metais, kaip per pa

skutinius kelerius, taip vadi
nami “lojalumo paradai” vy
ko: šeštadieni ir sekmadienį 
Manhattane 5th Avė. ir 
Brooklyne, antradienį Union- 
Square biznierių; mitingo pa
vidale. Tai vis pastangos 
“atimti” nuo pažangių darbi
ninkų Gegužės Pirmą.

Parade 
rolę lošė 
ypatingai 
rai, estai,
visokie užrašai buvo daugiau 
apie neapykantą socializmui, 
negu apie lojalumą Amerikai. 
Griežė kariniai orkestrai, 
marša vo skautai, religinės 
organizacijos, kunigai (katali
kai, protestantų beveik nebu
vo) ir biznieriai. Bet m aršu o- 
tojų nuotaika, sprendžiant iš 
jų išvaizdos, atrodė prislėg
ta. Atrodė, lyg jie patys ne
tikėtų į tai, už ką maršuoja.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

MR. PEPPE 
Sugestuoja

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svarioj pasigrožlni- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 
7780.

115 E. 78th St., 
Tarpe Lexington ir Park

5-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyręs Barberls

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*QG**OO*

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