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KRISLAI
Smarkus balsas.
Namu darbui galas.
Kodėl taupyti?
Tik vienas iš visų.
Lietuviškas kukurūzas.
Nesuvilti.

Rašo A. Bimba

Daily Workerio kolumnis- 
tas ir žymiausias pažangietis 
rašytojas Howard East prisi
deda prie tu. kurie reikalauja 
mirties bausmės panaikinimo.

•Ji turi būti panaikinta vi
sur. o ne tik Amerikoje*.

Kitas jo reikalavimas: kad 
būtu įvesta teise žmonėms va
žinėti iš vienos šalies kiton. 
Taip pat tokios teises reikia 
visiems žmonėms visin’.

Nelogiška, sako Fast, rei
kalauti mirties bausmės pa
naikinimo arba žmonėms tei
sės važinėti tik Amerikoje, o 
palikti taip kaip yra Tarybų 
Sąjungoje arba kituose socia
listiniuose kraštuose.

Sutinku su Kastu visu šimtu 
procentų.

O to paties dienraščio ben
dradarbė Elizabeth Lawson 
paskelbė karą šeimininkių na- 
zių darbui. Kas nors, ji sako, 

Vcikėtų daryti. Tos jų darbo 
valandos nesuskaitytos. Yra 
moterų, kurios prie namų ruo
šos praleidžia šimtą valandų 
i savaitę.

Na. o daugelyje pramonių 
darbininkai sau jau reikalau
ja tik 35 valandų darbo sa
vaitės.

Kur čia lygybė?
Kaip ilgai mūsų moterys bus 

verčiamos šitaip vergauti?
įdomūs klausimai. Kada 

nors kas nors tuo reikalu tu
rės rimtai susirūpinti.

Gaila, kad kol kas masės 
mūsų moterų yra atsidavusios 
likimui ir prieš tą vergovę ne
protestuoja.

K a p ita I ist inė j e e k on om i j o-
jo nėra jokios logikos, čia vi- 

' >i žino, kad juo mažiau daik
tų suvartosime, tuo mažiau 
bus gamybos, tuo daugiau 
bus bedarbių, tuo mažiau' bus 
pelnų.

Bet kiekvienas "galvočius” 
ant kiekvieno kampo šaukia:

* Taupykite savo dolerius! Ne
mėtykite, neaikvokite daiktų!

Per radiją, spaudą ir tele
viziją patiekiami planai, kaip 
su kuo mažiausia daiktų gali
ma ir reikėtų apsieiti.

Jei dar negavo, tai neuž
ilgo iš Amerikos Bulganinas ir 

h ruse lovas gaus ilgoką 
laišką. Jj parašė dvylika li
beralų ir darbo unijų vadų.

Laiške reikalaujama, kad 
visi socialdemokratai būtų pa

keisti iš kalėjimų Tarybų Są
jungoje.

štai kas Įdomu. Tarpe pa
sirašiusių matau vardus kele
to Įžymių darbo unijų vadų, 

Kokių, kaip: Carey, Mazey, 
McDonald.

Labai svarbu. Kol kas šitie 
ir kiti pasirašiusieji minėtą 
laišką žmonės nėra pridėję 
savo balso prie reikalavimo 
amnestijos čia, Amerikoj, po
litiniams kaliniams. Kol kas 
jie nėra užprotestavę prieš 
teisimą komunistų pagal Smi
th o Įstatymą.
' Kreditas priklauso tiktai so-

’ cialistui Norman Thomas. Jis 
Reikalauja amnestijos politi

niams kaliniams čia ir Tary-

Kiekvienas dešimtas
i pabėgėlis sugrįžta

Tito ragina Paryžių 
prie nusiginklavimo

Berlynas. — Reakcinės 
| pabėgėlių organizacijos, 
i amerikietiškoji žvalgyba ir 
; specialės agentūros, kurios 
turi tikslą palaikyti Vaka
ruose pabėgėlius ir kuo 
daugiau pabėgėlių iš Rytų 

i išvilioti, labai susirūpinu
sios: vis daugiau pabėgėlių 

; grįžta į savo tėvynes.
Dar nėra tikslios statis- 

i tikos, koks nuošimtis iš 
senųjų pabėgėlių sugrįžo, 

i bet kiek grįžta iš naujai 
i atvykstančių, jau apskai- 
i čiuota: net 10 nuošimčių. 
, Iš Lenkijos, Vengrijos, Ru- 
' manijos, Bulgarijos ir dali- 
| nai iš Jugoslavijos į Vaka
rus dar vis pereina pabė
gėliai, nors žymiai mažiau, 
negu praeityje. Bet anks
čiau ar vėliau, dažniausiai 
po kelių mėnesių, apie 10 
nuošimčių sugrįžta.

Tai]) vadinamos labdarin
gos amerikiečių organizaci- 

Vokietijos socialdemokratai 
prašo amnestijos saviesiems

Bonn a. — Vakaru Vo
kietijos socialdemokratai 
kreipėsi į Rytų Vokieti- 

Ijos premjerą Grote- 
wohl, prašydami jį, kad iš 
kalėjimų būtų paleisti visi
socialdemokratai. Socialde
mokratai teigia, kad Rytų 
Vokietijos kalėjimuose sėdi 
20,000 politinių kalinių. Tik 
dalis jų esą socialdemokra
tai.

Rytų Vokietijoje, kaip 
kitose socialistinėse Rytų 
Europgos šalyse, paskuti
niu laiku pravedamos pla
čios amnestijos. Daug so
cialdemokratų paleista iš 
kalėjimų Rytų Vokietijoje 
dar prieš šį prašymą. Tarp 
kitų paleistas socialistas M. 
Fechneris, buvęs teisingu
mo ministras.

bu Sąjungoje. Jis logiškas. 
Su tokiu žmogum galima su
sikalbėti.

Tarybų Lietuvos selekcinė
je stotyje Dotnuvoje pavykę 
išvystyti Lietuvos klimatui la
bai tinkama kukurūzą. Jis 
užauga ir subręsta i 118 die
nų. Vidutiniai geroje žemėje 
iš vieno hektaro gaunama 74 
centneriai subrendusių bur
buolių.

Labai gerai, labai gražiai 
praėjusį sekmadienį buvo 
Kultūriniame Centre pastaty
ta operetė “Grigutis”. Niekas 
nebuvo nusivylęs. Gerai, kad 
ir publikos buvo nemažai.

O gegužės 19 dieną mūsų 
Aidas su; savų "Grigučiu” pa
trauks į Worcester, Mass. Mes 
linkėsime aidiečiams geriausio 
pasisekimo ir tenai.

Man labai norisi paklausti: 
O kodėl nors viena Connecti
cut© kolonija nepasikvietė Ai
do su "Grigučiu?”

Bet, žinoma, sdlėse paren- 
girnai jau baigiasi. Nuo da
bar visiems laisviečiams rei
kia susriūpinti piknikais.

jos, kaip tai Refugees Res
cue Committee, sako, kad 
jie grįžta, nes nesuranda 
sau palankios atmosferos, 
nes jie pasijunta Vakaruo
se nenorimi, nereikalingi.

Į juos taipgi veikia, sako 
tas komitetas, “žinios apie 
pakaitas jų apleistose tėvy
nėse.”

Darbo unijų 
| kovos lauke

Pittsbinghas. — United 
Steelworkers unija (AFL- 
CIO) veda derybas su pa
žangiečių vadovaujama ne
priklausoma Mine Mill uni
ja. Gali būti, kad Mine Mill 
įsilies Į plieno darbininkų 
uniją.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unijos algų ko
misija laikys posėdį gegu
žes 12 ir 15 ir nutars, ko
kius reikalavimus statyti 
kompanijai.

Tydings lai m i 
IVfarylande, bus 
idem, kandidatu I

Baltimore. — Eks-senato- 
rius Tydings, kaip atrodo, 
vėl kandidatas i senata. Jis C v
laimėjo nominacinius rinki
mus ir būsiąs Demokratų 
partijos kandidatu.

Millard E. Tydings 1950 
metais pralaimėjo po ketu- 
riu terminu senate. Jis 
pralaimėjo, kadangi ma- 
kartistai vedė ypatingai de
magogišką kampaniją prieš 
jį. Jie falsifikavo fotogra
fiją, kuri rodė jį neva su 
buvusiu komunistu vadu 
Browderiu.

Dabartiniuose nominaci- 
niuose rinkimuose Tydings 
kandidatavo prieš George 
P. Mahoney. Ankstyvi re
zultatai rodė, kad Tydings 
gavo 77,727 balsus, tuo tar
pu, kai Mahoney gavo tik 
66,680. Bet tai buvo rezul
tatai tik iš 740 balsavimo 
punktų, 6 Marylande iš viso 
randasi 1,227 punktai.

šeši vaikučiai—Antrojo 
pasaulinio karo aukos...
Varšuva. — Praeitas pa

saulinis karas pareikalavo 
dar kelių aukų: šešių vai
kučiu. Tai atsitiko Vrac- 
lave, Lenkijos mieste, kuris 
prieš karą buvo Vokietijos 
Breslau. Būrelis.vaikų vie
name kieme rado įdomų 
metalinį žaislą. Menkai jie 
žinojo, kad tai gyva, ne
sprogusi bomba. Kuomet ji 
sprogo, ji dviejų vaikučių 
kūnus sudraskė į šmotus, o 
dar keturi liko šiaip už
mušti.

Helena, Mont. — Monta
nos CIO ir AFL susiliejo.

Krizes ženklas: -susikaupė daug 
neišparduotŲ automobiliu; unija 
sako, kad ateitis labai miglota

Detroitas.—“Automotive 
News” sako, kad susikau
pė beveik vienas milijonas 
1956-ais metais pagamintų 
automobiliu—896,077. Au- 
tomobilių pramonės fabri
kantai sako, kad tai kritiš
ka padėtis, kad tai gali bū
ti besiartinančios ekonomi- 
minės krizės ženklas.

Michigane dabar randasi 
arti 200,000 bedarbiu, kas 
yra beveik 7% visų darbi
ninkų. Apie 4,500 darbi
ninkų jau išnaudojo visą 
savo nedarbo kompensaci
jos laiką ir dar vis darbo 
negali gauti. Jų padėtis, 
žinoma, yra labai sunki.

Per visa žiema buvo kal
bama, kad “pavasarį daly
kai pasitaisys.” Fabrikan
tai aiškino, kad pavasaris

Šovęs į bažnytišką procesiją 
rumunas esąs nesveiko proto
New Yorkas. — Policija 

jau suėmė Tony Tudaroche, 
rumuną, kuris pro langą iš 
savo buto šovė į rumuniš- 
kai-stačiatikiškos bažnyčios 
procesiją skersai gatvės. 
Jis nušovė vieną maldinin
ką ir sužeidė kelis.

Kadangi procesijoje daly
vavo pabėgėliai, jų tarpe 
buvusi Rumunijos karalai
tė Elena, tai reakciniai pa
bėgėliai ir tos bažnyčios ku
nigas (irgi pabėgėlis), ban
dė aiškinti, kad tai buvo

Dar daug francūzų karių 
vyksta į Alžyro karo lauką

Paryžius. — Iš Marselio 
išplaukė karinis laivas, ve
žantis dar 3,000 francūzų 
kareivių. Uoste kareivius 
saugojo stiprūs nacionali
nės g v a r d i j o s daliniai. 
Mat, kadangi tie kareiviai 
yra ne savanoriai, o mobi
lizuoti rezervistai, tai val
džia bijojo, kad jie gali 
priešintis būti siunčiamais 
į Alžyrą. Jau buvo atsiti
kimų Francūzijoje, kad Al- 
žyran siunčiami kariai sė
dėjimo streikais arba kito
kiais būdais priešinosi "iš
siuntimui.

Dabar francūzai Alžyre 
turės 300,000 kareivių. Jie 
sako, kad nacionalistai al
žyriečiai turi tik 15,000 vy
rų po ginklu, kas reikštų, 
kad dėl kiekvieno alžyrie
čio kareivio francūzai turi 
20. Bet partizanai įstengia 
kovoti prieš francūzus dėl 
visos eilės priežasčių.

Visų pirma, jų pilnai 
ginkluotieji kariai^ kurie 
“pilną laiką” kareiviauja, 
ne vieninteliai: jie turi ir 
“dalino laiko partizanus,” 
tai yra, valstiečius ir kitų 
užsiėmimų žmones, kurie 
tik laiks nuo laiko suside
da su partizanais. Be to, 
partizanai turi didelės gy
ventojų daugumos paramą. 

atneš naujus pirkėjus, kas 
reikš daugiau darbų. Bet 
unija sako, kad tie prana
šavimai neišsipildė, kad pa
dėtis lieka miglota.

Dabar sakoma, kad 
Chrysleris gal dar šią sa
vaitę atleis iš darbo keletą 
tūkstančiu darbininku.

Daugelis unijistų klausia: 
jeigu fabrikantai nepar
duoda pakankamai automo
bilių, tai reiškia, kad žmo
nės neišgali jų pirkti. Ko
dėl, tadgi, fabrikantai ne
sumažina automobiliu kai
nų? Tas parduotų daugiau 
automobiliu ir suteiktu dar
bo didesniam darbininku 
skaičiui.

Bet fabrikantai, kaip ma
tyti, turi kitokius apskai
čiavimus.

“komunistų sąmokslas.” Bet 
policija iš pat pradžios tam 
netikėjo, nors Hearsto laik
raščiai padėjo pabėgėliams 
tą teoriją skleisti.

Tony Tudaroche, pusam
žis vyras, pats pasidavė po
licijai. Jis aiškina, kad ne
norėjo nieko nušauti, tik 
“išgąsdinti.” Jis patalpin
tas į Bellevue psichinę ligo
ninę, kur tyrinėjamas jo 
protas. Manoma, kad jis 
nesveiko proto. Be to, jis 

i paskutiniu laiku daug gėrė.

Unijos išsiderėjo geresnes 
darbo sąlygas.... katėms

Newburgh, N. Y. — Na
tional Gypsum Co. popie
riaus fabrikas jau seniai 
buvo kankinamas daugybės 
žiurkių, nuo kuriu darbi- 4-7 4-
ninkai nemenkai nukentė
davo. Kartais darbininkai 
rasdavo savo atsineštus pie
tus visai suėstus.

Fabrike visuomet buvo 
keletas kačių, bet, sako uni
ja, jos buvo taip blogai 
maitinamos ir silpnos, kad 
“negalėjo lygintis jėgoje su 
žiurkėmis.” Tad, unija pa
statė kompanijai reikalavi
mus: geresnio atlyginimo 
katėms. Popieriaus darbi
ninkų unijos lokalas 291 pa
galiau išsiderėjo po $6 kiek
vienai katei mėnesiui.

Dabar tos katės, susti- 
prėjusios nuo vitaminų pil
no kačių maisto, išvaikė 
žiurkes.

Berlynas.—Rytų Vokie
tijos premjeras Grotewohl 
skelbia, kad jo valdžia tu
ri teisę dalyvauti Saaro 
krašto likimo sprendime. 
Jis sakė, kad, nors Saaras 
glūdi prie Vakarų Vokieti
jos, tas nereiškia, kad tik 
Vakarų Vokietija suintere
suota Saaro likimu.

Paryžius. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito jam su
ruoštame išk i 1 m i n g a m e 
bankete sakė, kad geriau
sias .būdas užtikrinti taiką, 
tai visomis jėgomis veikti 
už nusiginklavimą. Jis sa
kė, kad tradicinė laisvių 
šalis Francūzija galėtų to
se pastangose lošti vado-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Hirosima. — Tūkstančiai 
Hirosimos žmonių pasirašė 
po laišku prezidentui Ei- 
senhoweriui, ragindami jį 
sulaikyti hydro g e n i n i u s 
bandymus.

New Yorkas. — 50 garsių 
amerikiečių ragino Eisen- 
howeri visai sustabdyti hy- 
drogenmius sprogdinimus.

Paryžius. — Oficiališkai 
pranešama, kad tik dalis 
NATO delegacijų sutiko su 
Dulleso planu duoti tai san 
tarvei plačias ekonomines 
funkcijas.

Johnsonas sako, 
kad jis nenori 
būti kandidatu

Johnson City, Tex.—Se
natorius Johnsonas, kuris 
smarkiai supliekė pirmi
niuose rinkimuose diksi- 
kratinį kandidatą guber
natorių Allan Shivers, sa- 
ko, kad jis nenori būti pre
zidentiniu kandidatu.

Johnsonas pilnai kontro
liuos Texaso delegaciją, bet 
tas nereiškia, kad jis sieks 
būti nominuotas—bent taip 
jis sako dabar. Jis pareiš
kė:

“Aš vyksiu Chicagon (tai 
yra, į demokratų konvenci
ją) su vienu nutarimu — 
kad aš pats nebūsiu kandi
datu.”

Manoma, kad Texaso de
legacija pirmame balsavime 
balsuos už Johnsoną kaip 
už savo “favorite son,” bet 
paskui atkreips balsus kito 
naudai, nebent aplink John
soną susiformuotų naciona- 
lis sąjūdis. Jeigu toks su
sidarytų, tai būtų konser- 
vatyvio partijos sparno.

Penki žmones žuvo žaibo 
padegtame N. J. gaisre
Deal, N. J.—Motina, trys 

jos vaikai ir tarnaitė su
degė gyvi šios vasarvietės 
name, kurį padegė žaibas 
pirmadienį. Tyrinėjimas po 
gaisro parodė, kad Mors 
Stella Rediker, jos du sū
nūs ir duktė bei tarnaitė 
negalėjo išsigelbėti, nes 
ugnis atkirto kelią link du
rų, o langų jie negalėjo ati
daryti.

Rangoonas. — Burma ir ORAS NEW YORKE 
Izraelis nutarė pasikeisti Giedra, šaltoka, vėjuota, 

technikais. ........... ............... .... ....... ...

vaujančią rolę. Tito savo 
kalboje taipgi diplomatiš
kai ragino francūzus judė
ti link neutralizmo.

Antradienį Tito pradėjo 
pasikalbėjimus su premjeru 
Molletu ir užsienio reikalų 
ministru Pineau. Pasikal- 

| bėjimuose taipgi dalyvauja 
Jugoslavijos užsienio reika
lų ministras Popovic. Taip
gi atvyko Tito žmona, Jo- 
vanka Broz-Tito.

Kuomet Tito vyko nuo 
geležinkelio stoties (kur 
jis atvyko šarvuotu trauki
niu) link prezidento Coty 
rūmų, didelės minios žmo
nių susirinko šaligatviuose. 
Bet taipgi buvo daugybė 
policininkų, kurie glausto
mis eilėmis juosė visas gat
ves, atskirdami pravažiuo
jančius nuo publikos. Sa
koma, kad apie 20,000 po
licininkų ir karių eina 
speciales pareigas, saugo
dami Tito. Daugelyje vie
tų Paryžiuje policininkai 
budi net ant stogų su kul
kosvaidžiais.

Visa Paryžiaus spauda 
sutiko Tito draugiškai, nuo 
dešiniojo “Aurore,” kuris 

Įsako, kad vizitas svarbus, 
I iki komunistų “l’Humani- 
! te,” kuris sako, kad “Tito 
vizitas yra geras dalykas, 
kurį sutinkame su pasiten
kinimu.”

Nuo Aleksandro 
iki Josi p Tito,
Paryžius. — Francūzijos 

“Surete” (slaptoji policija) 
griebėsi ypatingų saugumo 
priemonių, kad neprileisti 
pasikėsinimo prieš Tito. 
Francūzai tokie atsargūs 
dabar, nes kartą turėjo di
delį nemalonumą Jugosla- 

| vijos valdovo atsilankymo 
metu.

Tai buvo 1934-ais metais 
ir svečias buvo tuometinis 
Jugoslavijos karalius Alek
sandras Pirmasis. Jam vie
šint Marselyje, makedonie- 
čio atentatoriaus bomba jj 
užmušė.

Tito, žinoma, francūzai 
sergsti ne nuo makedonie- 

Ičių separatistų, o nuo ki
tokių elementų, nuo jugo
slavų ultra - reakcinių pa
bėgėlių, kurių Paryžiuje 
nemažai. Francūzijoje ran
dasi tam tikras skaičius 
četnikų, reakcinio generolo 
Michailovičiaus pasekėjų. 
Jie žadėjo* keršyti už Mi
chailovičiaus nuteisimą 
mirtimi (Michailovičius ka
ro pradžioje vadovavo par
tizanams četnikams prieš 
vokiečius okupantus, bet 
paskui, Tito vadovauja
miems liaudies partiza
nams augant, atsuko gin
klus prieš partizanus, pra
dėjo bendradarbiauti su vo- 
kiečiais).
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Pagaliau sulaukiau pro
gos bent prabėgomis per
žvelgti Žymiosios Amerikos

James ir Mike, atvyko į 
Concord, New Hampshire, 
pirm Civilinio Karo. Jie at-

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

, biografiją.
Knyga turėtų būti

auto-

Įvairios Žinios 'gia knygos pavadinimas.
i Tačiau per tos knygos kiek-

I MASKVĄ
BEIVE1K KIEKVIENA dieną į Maskvą atvyksta 

visokių delegacijų — delegacijų iš socialistinių ir kapi
talistinių kraštų.

jsuoja Elizabethos meile 
i žmonėms i 
i pastos IK'Sejlll

• ypačiai vargų; 
darbo žmo-

je, kurioje tarp 1847 ir 1861 
m. iš Airijos išvyko mili
jonas vyrų ir moterų, bėg
dami nuo bado ir politinių 
persekiojimų.

Mano motina buvo vy
riausia mergaitė iš 13-os 
vaikų šeimoje, bet ją auklė
jo toli nuo namų, Gurley

neminės, vvksta darbininkų delegacijos, vyksta valstie
čių: vykstu švietėjų-mokytojų, vyksta ir menininkų. 
Visi jie ten vyksta susipažinti su nauju gyvenimu — 
socialistiniu gyvenimu, su nepaprastai greitu tarybinių 
respublikų progresu moksle, pramonėje.

Be tų mažesniųjų, politiškai ne taip svarbių dele-

knygos 
veržiasi

Mollet su
savo sandarbininkais.

Šiemet Maskvon vyks ir Didžiosios Britanijos mi 
nistrų pirmininkas Anthony Eden.

šiemet Maskvą aplankys ir Jugoslavijos preziden

ri Ikan ų liau- 
Jvksmas ir 

'matai jiems pagalbon bė- 
Įgančią Elizabethą. Ji bėga 
i organizuoti unijas, per ku-1 
irias darbo žmonės išgalėtų į 
savo šeimas išlaikyti ir iš-i 

i auklėti i laimingus ir gar-į 
Įbingus piliečius. Tuose l'a-i 
i puošė tarsi girdi-kasyklose | 
užgriūtų kalnakasių trage-

bėjo tik gaelų kalba. Tos 
tarmės pažymis buvo užsili
kęs jos kalboje.

Jos vaikystė Loughrea’- 
joje buvo linksma. Galway 
gyvenantieji Gurl< 
iie sako, “Dieve

Šiemet žada Maskvą 
zidentas, Dr. Sukamo.

Manoma, kad ią

netekusių moterų. Jinai tas 
.moteris šaukia i pikietus už 
j saugumą darbe ir už trum
pesnes darbo valandas pavo

jingame darbe. Pajunti da
roma skriauda ne vien tik *• v

kokių neva esama .
Ji buvo išauklėta religiškai, 
vienok bažnyčion neidavo. Supiltas naujas kapas 
Kai jos kas paklausdavom, 
ji mums atsakydavo juo
kaudama: “Vis viena airiai 
širdyje yra pagonimis!” 

Jinai Amerikoje pagyve
no keletą malonių metų su 
savo giminėmis Concorde, 
iki jos tėvas Airijoje mirė, 
o jos motina skubiai parda
vė ten jo turėtą ir dirbtą j 
gerą žemę ir atsivežė Ame
rikon devynis vaikus. Jie 
visi tebebuvo jaunamečiai. 
Ji čionai paliko septynis 
jaunuolius, o pati su dvie- 
mis jauniausiais sugrįžo 
Airijon, kur juos patalpino 
brangion vienuolyno 
kyklon.

Mano motina buvo 
versta tapti tos naujos 
mos galva, išlaikyti ir 
auklėti savo brolius ir sesu
tes. Tuo tikslu ji dirbo siu
vėja vyrams kostumerskų 
rūbų siuvykloje per 13 me- 

s, kur | tų- Ji atlikdavo gražmeni- 
laiminkinius apsiuvinėjimus, ypa- 

Ičiai ant kišenių ir skylių. Ji 
pagelbėjo visiems broliams 
išmokti amato — Jim ir 

| Martin tapo plumberiais, 
! John odos apdirbėju, o Mike 
I metalistu.

Visi jos broliai buvo na-

mo-

Pavasari ura. ypačiai
Balandžio 17 d., po ilgos ir svar/v( qerinii w.aiy.la 

sunkios ligos mirė ilgametė 
Lewistono ir Auburno gyven
toja. Anelė Liaudanskienė. Ji silpnina,

• gimė Lietuvoje, vasario 10 d., sį, mintame tokiu pat mais- 
1891 metais. Amerikon atvy- įu> kaip ir vasarą.1891 metais. / 
ko prieš 50 metu.
vo pažangi ir apšvietą mylinti, 
taipgi buvo narė LLD 30 kp.

L)l? 
sei- j

Žiema viauomet mus ap
mirs mums rodo-

•kams dėl jos Įkalinimo. Re
gi, kaip uoliai ji kovojo iš-j 
laisvinti įkalintus darbo ir 
liaudies organizacijų vadus.

j Net mintimis nespėji sku- 
i bėti su jais namui namus, 
i iš miesto i miestą organi- i . - * 1;zuoti persekiojamų išlaisvi- 

GRJŽO Iš SVARBIOS misijos Jungtinių Tautų ge- Įnimą po kaucija, jų apgyni- 
seralinis sekretorius Dag Hammarskjold.

Hammarskjold, kaip žinia, buvo pasiųstas į Arti
muosius Rvtus taikai daryti—taikai tarp Izraelio ir jo 
kaimynų, arabišku valstybių.

Mums rodosi, kad Hammarskjold yra taktiškas 
žmogus, apdairus vyras Be to, jis veiklus, Ten 
būdamas, jis neleido laiko veltui, bet tarėsi, dirbo, 
kiek tik galėjo, kad užkirsti kelią karui Palestinoje.

Jam tarpininkaujant, buvo pasirašyta sutartis,— 
arabiškų valstybių ii- Izraelio,—kad nė viena jų nepra
dės karo, nepradės mūšių. Jeigu taip bus, tai vadina
si Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus misija bus 
sėkminga.

Pats Hammarskjold neužilgo pateiks iš savo misijos 
išsamų pranešimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai. 
Ten, be abejojimo, jis smulkiai papasakos, ką atliko 
savo misijoje.

sybės pareigūnai — Bulganinas. Chruščiovas ir kt. — 
lankosi kitose šalyse: lankosi ir lankysis ten pat kitų 
šalių didieji žmonės.

Mūsų nuomone, visa tai padės atsteigti pasaulyje 
taikų sugyvenimą, visa tai eis sveikaton visam pasauliui.

HAMMARSK.JOLDAS GRIŽO

ŠŪVIS BAŽNYČIOJ E-KAS KALTAS
ŠEŠTADIENIO naktį tikintieji rumunai meldėsi 

Šv. Dimitno bažnyčioje New Yorke.
Apie tą patį laiką, kai kunigas suriko: “Eikite pas 

mane ir būkite apšviesti,” kažin kas paleido keletą re
volverio šūvių. Vienas asmuo nuo jų krito negyvas, 
keletas kitu buvo sužeisti.

Tai, žinoma, šiurkštus, blogas darbas! Klausimas: 
kas tai atliko? Policija spėja, iog tai atlikęs Tony Tu- 
dorache, kuris nešioja ir eilę kitų pavardžių, 
muo, per ilgus metus tą bažnyčią lankęs.

Kuriais motyvais tie šūviai buvo paleisti? 
gas, dipukas Galdau,
dar ne kokio komunisto, o ištreiniruoto, 
ruošto!

Kuni- 
tai komunisto darbas! Ir 

visam tam pa-

Ar bereikia didesnio begėdžio, kaip tas dipukas 
kun. Galdau? Nejaugi “ištreiniruotas komunistų agen
tas” bandytų tokius kvailus darbus atlikti? Mes tuo ne
tikime. Netiki tuo ir tasai dipukas Gandau. Bet jis tai, 
matyt,. plepa dėl to, kad dabar “tokia mada”: viską 
suversti ant komunistų!

LUTHER BURBANK PAGERBTAS
BALANDŽIO 11 d. Maskvoje buvo suruoštas 

tingas pagerbimui žymaus amerikiečio gamtininko 
ther Burbanko. Tai buvo padaryta atžymint 30 metų 
sukaktį nuo jo mirties.

Kas Rusijai Mičiurinas, tas Amerikai Luther Bur
bank. Jis buvo labai žymus gamtininkas, išvystęs daug 
naujų vaisių, kuriais amerikiečiai ir viso pasaulio žmo
nės naudojasi.

Na, ir šį gamtininką, kaip matome, pagerbia ir so
cialistinis pasaulis, kadangi jis, kaip mokslininkas-gam- 
tininkas, dirbo visai žmonijai.

Mokslininko Lysenkos įnešimu, visa publika sustojo 
minutei Burbankui pagerbti. Apie Burbanką ir jo nu
veiktus darbus buvo pasakyta kalbų.

mi-
Lu-

Tani yra 
priežasčių: nega

vimas pakankamai saulės; 
mažiau laiko atvirame ore; 
daugiau senstelėję vaisiai ir 
daržovės. Gaunamieji tie
siai iš apylinkės, daržų va
saros metu suspėja patekti 
ant mūs stalo šviežesni.

Kad galėtume pasitikti 
vasaros karščius < 
dabar laikas valgvti 
suotą maistą.

Koks jis?
Mitybos ekspertai 

visiems ir visuomet 
po porciją kiekvieno 
svarbiųjų. Jais yra:

Pieno per dieną reikia iš
gerti kvortą vaikams ir nėš
čioms; kvortą ir pusę žin
dančioms ; kitiems suaugu
siems ne mažiau puse kvor
tos.

Lapuočių ir ankštinių 
žaliu daržovių.

Geltonu, baltu daržovių.
V z fc- A-

Citrinių ir kitų* vaisių- 
Mėsos ar ją pavaduojant 

čių produktų, paukštienos, 
žuvies, kiaušinių, pupelių, 
žirnių, riešutų.

Či-elo grūdo duonos ar ki
tų iš čielo grūdo valgių.

Sviesto ar kitų gerų rie
balu. V -

Seniems, turintiems liesė- 
ti ar saugotis nutukimo tū
liems ir visai nereikia rie
balų valgyti atskirai. Jiems 
užtenka to. kiek gauna ne
tiesioginiai— valgant mė- 

:są, riešutus, sūrius ir kitus 
ilsėtis riebalų turinčius produktu^ 

Jeigu kam yra reikalas 
iš-i riebalų vengti, sviestas tu

rėtų pasilikti dijetoje pas- 
savo kiaušiu, nes iš pieno gauna

mi Rojo di(m- nii-eji riebalai

Velione bu- daugelis

balan-*

valgyti • v r-* • is <-iu

LDS 45 kp. Reikalui esant, 
ir su auka prisidėdavo. Buvo 
ramaus būdo ir bandė su vi
sais draugiškai sugyventi, nie
kuomet perdaug savo nesvei
kata nesiskųsdavo. Bet, deja, 
ne visi ligonę gerai suprasda
vo ! ..

Tiesa, būdama kriaučius, 
Šančius ir dailydė, turėjo ne
mažai ii- sutaupą. Bet, ko 
verti turtai, kai sveikata nebe- 
tarnauja. O mirusiam turtai 
nebereikalingi.

Velionė paliko liūdesyje sa

ir

iriais Knights of. l.abor, la
ida tebebuvusiais slapta or-1

Kreida ant Ša- vo vienatinę dukterį, Leyana
ligatvių išrašytais ženklais Liaudanskaitę, -Boston,

j ganizaci ja.
I ] • j • • v

sušaukdavo susirinkimus.
Dvi jos seserys tapo sukne
lių siuvėjomis.

Dėl tų šeimyninių atsa
komybių mano motina neiš- i

mus!” gyveno išteklingiau 
už Flynns, gyvenančius Ma
yo apskrityje, kur jie sako, 
“Dieve padėk mums!” Jinai 
gyveno ant, farmos, kur bu
vo visokių naminių gyvulių.

Mano motina mokė namie, 
jos dėdės, nes jie boikotavo! 
N ac i o n a les (br i t i š kas) 
kvklas- Jos senutė, gera vi- 
siems kitiems, nieko nedavė 
“uniformai.” Ji atsakyda
vo maistą, pieną, net vande
nį anglams kariškiams, ku
riems reikėdavo keliauti 

ir septynias mylias į miesteli
I įkalindami tiesos apie ją vi-'^av^mu^ icikmenų.
1 suomenei pasakyti nedrįso. ....
i Darbininku priešai nedrįso;-j.0 ^ktj tingų pažiūrų dange- 
1 1 bu klausimų. Elizebetha.

rašo:

įtekėjo iki ji suėjo 30 
tais laikais skaitoma 
“senmerge.”

Mano motina visuomet 
domėjo s i visuomeniškais 
reikalais. Anksti ji pradėjo 

| agituoti už lygias teises mo-1 ąžuolu kalnelio 
iterims. Gyvendama Concor-

metu*
jau I

jiną teismuose
K nygą ska i t a n t <la i *os :• 

'lengviau suprasti dėl ko tie, 
i kurie gyvena ir tunka dar
bo žmonių skriaudimu, taip 

| nekentė Elizabethos. Jie jos 
i taip bijojo, kad ją, 66 metų 
’moterį, virš 50 mėtų pralei- 
i dusią teikime pagalbos ki
ltiems, įkalino. Tačiau ir.

■ k.

j pasakyti, kad ją kalina uz 
tuos kalnus nudirbto darbo 

ovei, už gynimą 
jie to nepasakė.

mo“ Frances Willard, Frederick
Douglass, Dr. Mary Walk
er, pionierę moterį medikę, 
ir Charles Stuart Parnell, 
didįjį airį oratorių.

Ji pritrenkė savo uošvius 
ir kaimynus pasišamdymu 
moterų daktarų 90-ųjų„me
tų laikotarpiu, kai gimė jos 
keturi vaikai. Prieš virš še
šios dešimt ketverius metus 
tai buvo radikalus žygis, 

v r žengiamas ne už ilgo po to,Kuomet airis darbininkų 1ja.. •>

Elizabethos motina tu.rė-

Mass., 
i)1 kitu giminių. Prieš išlydint 
i paskutinę kelionę, LDS 31 

i kuopos pirm. Jonas Vaišvylas 
pasakė kelius atsisveikinimo 
žodžius Roland Fortins koply
čioje. Palaidota šalia savo gy
venimo . draugo Jono Liau- 

1 dansko. kuris mirė 1917 me
tais. Laidotuvių apeigomis rū
pinosi LLD 31 kp. ir LDS 15 
kp. nariai.

Te būna jai lengva i
» kapinėse, o 

liūdinčiai jos dukrelei. x reiš 
kiame gilios užuojautos.

Duktė, pagerbdama 
motinos idėjas, ; 
raščiui Laisvei $5.00, J 
vylas $1.00 ir Adelė Martin- 
kienė $.50c. Nuo užkandžių 
liko .75c. Viso aukų $7.25

A. Apšėgienė 
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju visiems- 
soms už paskutinį patarnavi
mą mano motinos šermenyse ka siūlyti, 
ir laidotuvėse. Taipgi dėkoju! 
draugijoms ir pavieniams as-j 
meninis už prisiųstas gėle^.. 
kurios puošė mano motinos j 
karstą. Labai dūkui grabne- 

išiams, kalbėtojui ir draugėms- 
i | moterims, kurios pagelbėjo!

prie užkandžių sutaisynio grį-1

ra mums, 
tinkamiau-

iš svarbių-
Kadangi

Septintuoju 
į jų yra saldiniai, 
įmes čia dažnai nejučiomis 
cukraus suvalgome dau
giau negu reikia, tad neten-

Today’s Pattern
Elizabeth Black-1 

medicinišką ; 
mote r i m s.!

kai Dr.
well atidengė
patarnavimą

Mane užvardino po mūsų! žusiems iš kapiniu, 
daktarės Concorde — D r.
Elizabeth Kent vardu. Ją 
si menu nuo to, kai jinai

vadas James Larkin karta 
moteris 
motina 

pasakė: 
savo se-

'Jie rėkavo, būk jinai galvo- kritikavo Amerikos 
p'uz rūkymą,

I šypsodamosii jusi suokalbiauti spėka
i prievarta nuversti mūsų

mano 
jam 

‘Well,’ Jim, aš
Elizabethą nuteisė pasi- 

i remdami aršiuoju 
kontrolės įstatymu 
Aktu.

Vos tik paėmus knygą, supaukė nosį 
(užkliuvo akis kuklus skyrė- apie česnaką valgančius ita- j' 
Jis, kuris prasidėjo žodžiais jį papasakojo, 
j MANO MOTINA. Kas gi.senutė išsirandi

i apie tokios'česnakus įr valgydavo ža- 
visuomenininkės kaip ridikus.

Ji buvo išsidirbusi teori- 
kovotoja tame ją, ’ 1 1 ’

daug maž taip j “paklydusios 
apsako apie savo motiną: ^ies 

Mano motina, 
Gurley, išsėdo ant

Bostone

i užkliuvo

nenorėtų žinoti 
žymi o s 

į motiną.

minties degančia anglim iš atviro'mane skiepijo ėjimui į kin-1 
—Smith pečiaus.” įdergarteną. Buvo patraukli

tas airis draugas ’ moteris. Ji atvažiuodavo 
kalbėdamas atsimenu nuo to, kai jinai 

pati būdama sau važ- 
, kad jos nyčia.

išsiraudavo darže [

kad airiai esą kokios 
Izraelio gen- 

palikuonys ir pasako-
Annie i Javo mums, kad jos senukas 

sausže taip užmušdavo gyvulius 
kaip tai daro žy- 

o šventadienius pradė-

Mano motina grožėdavos 
inteligentiškomis 
mis, kurios veikdavo pasau
liui “vertingus darbus.” Ji 
sukildavo prieš begalinę 
monotoniją namuose moters 
einamų pareigų. Ir po ište
kėjimo ji pasiliko darbe siu
vykloje taip ilgai, kaip ilgai

Leyana Liaudanskaite

mio Bostone 1877 metais, maistui, 
septyniolikos metų. Ji buvo dai, 

I labai graži, melsvai juodais Javo šeštadienį, ant farmos 
' plaukais, ryškiai' mėlynomis |sustabdydavo 
akimis, švelniai balta oda ir| 
dailiais veido kontūrais.
Turėjo aiškų,

visa darba.
Mama nenuginčydavo ai

riu daromu klaidu nei gar- v u *■- <.

žiūrėtojus. Tas taip pat bu
vo nepaprasta 90-aisiais m.

Ji buvo puiki virėja, mė-

fnelę streikierių mitinge. Tą 
suknele mama buvo man »
pasiuvusi tik su $3 iškas-; 
čių. Paskutinę gražią man 
suknelę ji pasiuvo 1937 m., 
kuomet aš pirmu kartu, 
ėjau kalbėti komunistų mi-| 

}.s tinge Madison Square Gar-' 
moterį- ęĮęHg. suknelė buvo juodo j 

aksomo ir visa pasiūta ran-1 
komis, nes jau pasiekusi 77 į 
metus amžiaus ji nebegalėjo | 
mašina siūti.

Mama nebuvo namų šei-1 
mininkės pavyzdis. Bet ji i 
buvo įdomi ir skirtinga iri 
mes ją meiliai branginome. • 
Ji daug skaitydavo — laik-1 
rašeius, žurnalus ir knygas.

i Kai mes 1900 metais atvy-

tarsi cameo, bindavo jų dor 
profilį. Jinai atvyko iš Gal- kad mūsų tėvas, 
way Airijos vakarinio pa
jūrio, apie kurio gyventojus 
kalbama, kad jie turi “ispa
niško kraujo,” 
sudužti s i u 
armados laivų 
čia apsigyvenusių 
šimtmety j

tekančio nuo 
Ispaniškosios 

mar ini nku, 
16-am e 

Tam priskai-
tomi mūsų juodi plaukai.

Pirmieji Gurleys, josios 
teta Biną ir vėliau jos dėdės

Tas mus 
stebindavo, o kartais ir išsi
tardavome,' kad “papa yra 
airiškesnis už mamą, nors 
jis niekad Airijos nebuvo 
matęs!” (Elizabethos tėvas 
buvo gimęs Amerikoje. -V.) 

Gurleys buvo presbyteri- 
jonai, bet ne labai dievoti. 
Mano motina žinojo viską 
apie deives ir apie raupsuo- 
čius ir apie “žmogyčius/’

go kepti pajus, gaminti pre-!kome ; New Yorko miestą, rzn»«nio •nwrinir orJvnni? Loi- , . iii
į ji lanke vakarinę mokyklą 
pagerinti savo rašybą, -iš-, 
mokti taisyklingą žodžių 
darybą ir pasiklausyti pic- 
lekcijų apie Šekspyrą.

Visoje mūsų vaikystėje 
ji. garsiai skaitydavo mums 
— iš Airijos istorijos, poe
zijos, pasakėčias apie dei
ves. Atsimenu, — viena iš’ 
jos mėgiamiausių ' buvo i 

(Tąsa 3-čiame pusi.) • j

zervus, auginti žolynus, bet 
ji nekentė tos vadinamosios 
įkyrybės — skalbti, prosyti, 
valyti, indus plauti.

Ji geriausia jautėsi siū
dama. Savo žalią šilkinę ve
dybinę suknelę ji persiuvo į' 
suknelęs mums eiti į mo-l 
kyklą. • Visu savo' gyveniniu 
laiku ji pati siuvo sukneles 
savo trims dukterims. 1913 
metais Patersono laikraštis 
pasmerkė mane kaip dėvin-

SIZES
V 9026 6-i4 |
TITmicvm -

Pattern 9026: Girls* Sizes 6, 8, 
10, 12, 14. Size 10 shirt. 1 yard 
35-inch; pedal pushers, 1% yards; 
sun-top and skirt, 2% yards.

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųskit* 
te: Pattern Dept„ 110-11 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y. i

Čią brangią importuotą suit-1 2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Gegužės (May) 9, 1956
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Progresas

Mano pradinė mokykla
(Tąsa)

Gavęs trikampį lustą 
duonos ir riekę lašinių, jis 
nesiskubino išeiti 
bet žingeidžiai klausėsi, 
kai daraktorius 
mums pasakaitę iš lietuviš
ko Tilžės kalendoriaus. Ne
pažįstamas, šypsodamasis, 
prabilo: “Ak kaip man yra 
linksma girdėti skaitant 
lietuvišką raštą.” Elgeta la
bai apgailestavo, kad euris
tinė valdžia negrąžina lie
tuviams spaudos.

Trečią dieną po ubago 
atsilankymo, anksti iš ryto, 
vos tik pradėjus pamokas, 
aš nesugebėjau ištarti len
kiško žodžio “przechma- 
goncego,” mano liežuvis ne
linko. Tuomet daraktorius, 
paėmęs man už ausies, 
skaudžiai pasuko, kad net 
ausis paraudonavo. Jis ir

laukan,

skajtė

ištarti, bet aš teisinausi, 
kad negaliu. Tuomet darak
torius paklupdė mane vidu

(Iš atsiminimų)
daug vaikų susirinkę?”

“Tu pats gali suprasti, 
kad vaikai vieni namie ne-. 
gali ramiai sėdėti. Jie susi
rinko pažaisti, kaip ir visur 
kaimuose vaikai daro,” at
sakė Valiukas.

Antras žandaras prakal
bėjo lietuviškai į du sėdin
čius senyvus vyrus: O jūs, 
seni grybai! Ko jūs čia j 
žiopsote įsikandę dantyse j einu 
pypkes? Jūs tinginiai! Ana

priešingo nesuradę prieš 
valdišką caristinę tironiją, 
visi trys žandarai jau ruo
šėsi eiti laukan. Bet vyres
nysis kratos vadas, susto
jęs prie durų, užsimąstęs, 
aplink žvalgėsi, lyg būtų

Brockton, Mass.
Balandžio ^7 d. įvyko Mo

terų Apšvietos Klubo mėnesi
nis susirinkimas. Taipgi buvo 
surengta surprise gimtadienio 
party vienai klubo narei.

Giminės ir drauges surengė 
Elenai Rendzevieienei jos 
gimtadienio proga, sulauku
siai 78 metų amžiaus. Jinai 
niekad neapleidžia Moterų 
Apšvietos Klubo susirinkimų 
ir yra dienraščio Laisvės skai
tytoja.

v o pagelbininkus sušuko: 
“Jūs čia pastovėkite, o aš 

L apžiūrėti dar vieną 
i slepiamąją guštą!” 

kiti vyrai kluonuose kulia, 
kad net jų spragilai braš
ka, o jūs?. . .”

“Mes jau prisidirbome sa
vo amžiuje. Dabar tegu 
mūsų vaikai ten dirba, o j 
mes, susirinkę, kaziruoja- i 
me.”

Kitas žandaras vėl pra
šneko piktai, rusiškai:

“Hm. . . jūs visi kalės 
vaikai'esate, perdaug gud
rūs.
būsite priversti pasakyti vi
są teisybę. Jums prokuro-

Jis žengė ilgais žingsniais 
į stubos kampą, kur buvo 
užtvertos keturios avys ir 
vienas dar jaunas garbano
tas baronukas su užriestais 
ragais.

Daraktorius, pamatęs ei
nantį žandarą prie aviny- 
kės, nusigando: jo veidas 
pabalo kaip drobė. Jis, sės
damasis prie kampo stalo,; 
šalia savo mokinių, bandė ’ 
pridengti savo didelį susi- j 
jaudinimą. Žandaras riau-

nagių!. . . Pasakykite,
padavė skujinę šluotą, ap- i 
suptą suodina puodkėle. Aš,! 
klūpodamas, pradėjau 
verkti. Mano veidas parau- dė aukštai prie balkių ant « • « . _ « 1 _ _ 1 • 1 z / -■c » — — 1

gas?”
Valiukas su pirštu paro-

Ta proga jubiliantė 
dienraščiui Laisvei

$5.00.
Draugių

Draugės kviečiamos prisira
šyti prie Moterų' Apšvietus 
Klubo, kurios dar nepriklau
sote. Buvo gražu matyti tiek 
daug narių ir ne narių praei
tame susirinkime. Moterų Ap
švietus Klubas nutarė turėti 
May Walk gegužės 27 dieną 
j Lietuvių Tautiško Namo 
Parką, ant Keswick Rd. Vi
sus

dėmesiui

k v i e či a m e a ts i 1 an k y ti.
K. Čereškiene

Pittsburgh, Pa
Pranešame LDS kuopoms ir

sėsi avinykėje, kilnodamas nariams, esantiems LDS 8-tos 
kardu sausą avių mėšlą.

Pabaidytos avys, susigrū
dę į kampą, zulinėsi šonais, ’,(‘Ilcl.ia 
.„..uk.vz. ...-.c 2 vai.mykdamos lipo viena ant

apskrities ribose, kad LDS 8- 
tos apskrities

įvyks gegužės 27 d. 
popiet LDS 37 kuopos 

State Str.,

metinė konfe-

do nuo piktumo ir gėdos, 
tik man tame gėdos kalėji
me neilgai teko kentėti. . . ;

Nors mokiniai ir to namo ■ 
žiūrėdami i mane, i 
mpesi, bet urnai i-

lentynos ir sako; “žiūrėk, 
tenai guli dvi lietuviškos
knygos: ‘Didysis šaltinis’ irjliau prie

nariai, 
vis dai 
bėgęs į vidų kaimyno ber
niokas uždusęs, vos kvapą 
atgaudamas, mikčiodamas, 
susuko: “Žandarai! Žanda
rai! . . Atvažiuoja trys žan
darai ir civilis furmonas!”

Aš, atsistojęs, trenkiau 
šluotą į kampą. Kas tik bu-

padėjęs kardą žemai, pasi
lenkė, siekdamas ranka to- 

rezginių, kurios 
i kabojo žemai ant sienos.

Tuo momentu staiga juo-

kuopas iš-
delegacijas

New Haven, Conn.
Balandžio 17 d. LLD kuo

pa laikė susirinkimą. Nariai 
baigia duokles pasimokėti; 
dar liko keletas. Manau, kad 
ir jie pasimokęs iki sekamo 
susirinkimo.

Buvo išrinktas vajininkas 
padėti sukelti Laisvei reika
lingą fondą. Juo yra Jonas 
Petkus, kuris pereitais me
tais gerai pasidarbavo. Good 
luck, John!

—o—
Kaip girdėti, tai daug kal

bama apie Fathers’ Day, kuri 
turės įvykti birželio 17 d. 
Daugiau žinių apie tai bus 
vėliau spaudoje paskelbta.

'Norintieji prisidėti prie Fa
thers’ Day rengimo, praneš
kite laišku J. K. (243 N.

ten tik virš 
ypatų dalyvavo, tai kur 
apie 600? Ar tai visi 
bus apšaukti nelietuviais 
kitokiais netinkamais var

dais?! JSK.

Front St., New Haven, Conn.). JIaveno lietuvių, 
Bus visiems vietos. 

—o—
Brooklyno Darbininkas ap-1 

šmeižė Lietuvių Bendrovės' 
Draugiją už nedalyvavimą va
sario 16 d. parengime. Lietu
x'i ų Bendrovės nariai tuo la
bai pasipiktino ii’ išrinko porą 

bendro- 
atsipra-

žmonių. kad apgintu 
ve; reikalauta, kad
šytų.

Vėliau gauta žinia 
vokato.

200
! kiti 
jie

nuo ad- 
kad atsiprašymą pa- 
Ramanauskas , štai 
Ramanauskas, ALT 

.\ew Haven skyriaus pirmi
ninkas (pasirašęs po šmeiži
kiška korespondencija) yra

Imatthew a.
BUYUS

I; (BUYAUSKA8)

riai yra Jis atsipra-

—o—

, kad iš 800 New
’ •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

*< ***♦»FESTIVALIS
Rengia Rytinių Valstijų Liet. Meno Sąjungos Apskritis 

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadieni

zkojų. Visi nusigandę, susi
jaudinę. Daraktorius Valiu
kas greit pagriebė du lietu
viškus kalendorius ir nune
šęs užkasė po avių mėšlu. 
Nes toje troboje kampe bu
vo užtvertos keturios avys.

Tada mūsų mokytojas su | 
kitais senais vyrais, kurie 
tuo laiku sėdėdami rūkė 
pypkes ir šnekučiavosi, tuoj 
pasiėmė kortas ir, prisėdę 
prie stalo, pradėjo kazi- 
riuoti. O mokiniai užrišo 
vienam akis skarele ir bė
giodami aplink uslaną, gau
dė vištuką. Tas viskas bu
vo atlikta staiga!

Į grįčią įėjo du žandarai.' 
Vienas laikė rankoje revol
verį, o kitas kardą iš mak
šties išsitraukęs. Vienas iš- 
jų suriko: visi stovėkite sa
vo vietoje ir užsilaikykite 
ramiai! Antras žandaras, 
apsidairęs aplink, sušuko: 
“Čia randasi mokykla?!”! 
Valiukas, mokėdamas gerai , 
rusiškai kalbėti, pirmutinis ; 
atkirto žandarui: “Pirmu1 
syk mes tai girdime iš jūsų 1 
burnos.”
Žandaras vėl klausia: “Ka-; 

tras čia iš jūsų esate mo- ; 
kytojas šitos slaptos mo- ■ 
kyklos?” Valiukas, nusi-1 
šypsojęs, atsakė: “ 
apie ką jūs 
mus visus

‘Aukso Altorėlis.”’
Žandaras , pasistojęs ant 

suolo, pasiekė dvi apdris- das baroniukas, 
kusias maldaknyges, pavar
tęs lapus, vėl padėjo į vietą. 
Nulipęs žemyn, atidarė sta
lo stalčių ir ten rado ketu
ris lenkiškus elementorius. 
Žandaras, išvertęs akis 
kaip kukulius, įtūžusiai su
riko: “O jūs, svolačiai! Jūs 
užsigynėte, kad čia ne slap
ta mokykla. Tad kodėl tu
rite tiek daug elemento
rių?”

Tuomet namu šeimininkė, 
šluostydama prijuoste nosį, 
prabilo: “Ot, žinai, ponas, 
kaip su vaikais yra. Turiu 
ketvertą vaikų, tai kai tik 
nupirkau vienam elemento
rių, tada kiti pradėjo verk
ti, tad aš, neiškentusi, nu
pirkau visiems po vieną. Ne 
kažin kiek kainuoja, tik 
penkios kapeikos už vieną.”

Žandaras suraukė kakta 
ir. sukiodamas pirštais sa
vo ūsus, vėl klausia šeimi
ninkės pasiteisinimo: “Ko
dėl jūs neleidžiat savo vai- i 
kus i valdiška valsčiaus 
mokyklą?”

Šeimininkė, teisindamosi, 
nuduodama, lyg su verks
mu apgailestaudama, atsa
kė:

“Kaipgi galima tokius 
mažus vaikučius, kaip va
baliukus, leisti tris viorstus 
per sniegą klampinti tokia
me šaltyje! Ar jūs manote, 
kad aš neturiu motiniškos 
širdies savo vaikams?, . .”

Trečias caro šunelis dar 
vis tebestovėjo sargyboje 
prie išlaukinių priemenės 
durų, saugodamas, kad nie-

Nežinau | kas iš stubos neišeitų ir į 
kalbate, nes ' vidų neįeitų. Kiti žandarai 

čionai reikėtų į knisosi moterų skryniose, 
’s A B C. . (Išvartė drobinius ritinius

ir kitus audeklus. Kamaro-

kai jau seniau buvo išmo
kę badytis, įsibėgėjęs iš 
kampo, tik trinkt žandarui 
į kaktą! Jo didelė unifor
mos su ereliu kepurė nuo 
galvos nusirito ant šiaudų.

O kiti du žandarai, pama
tę tokį staigų komedišką 
įvykį, juokėsi garsiai kva
todami! Net ir vaikai, ku
rie aplink stalą ramiai sė
dėjo, urnai pakilę, klykda
mi kojomis trypė! Tiktai 
vienas daraktorius Valiu
kas nusiminęs, lyg baimės 
sukaustytas, ramiai sėdėjo: 
nes tuomet žandaras visai 
arti knisosi, kur buvo pa
kastas po mėšlu lietuviškas 
kalendorius.

Drąsuolis juodasis baro- 
niukas su dideliais riestais 
ragais sėkmingai i 
caro šunies Kuznecevo ne
nusisekusią kratą. Jis išgel
bėjo gal net keletą lietu
vių nuo kalėjimo.

Žandaras, atsistojęs, vie
noje rankoje laikė kepurę, 
o su kitos rankos delnu 
braukė avių mėšlo šiukšles 
nuo kepurės. Ant jo kaktos 
išaugęs didelis juosvas gu
zas, o iš nosies raudoni la
šai varvėjo. Jis, susigėdi
nęs, nedrįso nei pažvelgti į 
aplink jį stovinčius vaikus, 
kurie į jį smalsiai žiūrėda
mi, šaipėsi.

svetainėje, 110 
Wilmerding, Pa.

Prašome LDS 
rinkti skaitlinga
ir prisiųsti konferencijom Vi
si LDS nariai gerai žinote, 
kad šiemetinę konferenciją 
reikia padaryti skaitlinga, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarimui, 
vasarą 
reikia 
pasiųsti.

Po konferencijos įvyks pui
ki vakarienė. Visi žinome, 
kad Wilmerdingo draugijos 
moka svečius svetingai priim-

Gerai žinote, kad 
atsibus LDS Seimas; 

prisirengti, delegatus

Taigi iki pasimatymo.
LDS 8 apskrities Komitetas

ŽYMIOJI DARBININKŲ 
VADOVĖ APIE SAVO 

MOTINĄ
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

graikų mytologija, “Dievai 
ir didvyriai.” Ji turėjo di
delį setą popieriumi dengtų 
tomų, vadinamų “Klasikai 
ir grožis.” Mes turime ver
tingą rinkinį knygų, kurios 
visuomet buvo “Mamos 

.” Tarpe jų yra 
penkių tomų setas airių li
teratūros, tomai Burns’o, 
l-heri<ian, Svvifte, Mrs. 
Moore. Byrono VTiitti-er, 
Sheridan, Swift, Mrs Brow
ning, Mrs. Hernans, Mere
dith, Longfellow, Synge 
Yeats, Lady Gregory, Ste 
phens ir Shaw.

Jinai jau buvo suėjusi 
arti aštuonias dešimtis me
tų, kai jinai skaitė William

užbaigė Į<nygOmjs<

“Mano tėvas, James Foster, 
buvo gimęs Carlow apskri
tyje Airijoje, iš kaimiečių.

žandaras su savo Jis buvo Fenianu ir karštu 
kovotoju už Airijos nepri
klausomybę.” Tai išskaičitį
si, jinai mums garsiai pa-

Worcester, Mass

Lietuviu Svetainėje, 29 Endicott Street

Atvyksta Brooklvno Aido Choras
Su Operete ^GRIGUTIS,” Melodrama

Aido Choras, su savo muzikos mokytoja Mildred Stensler ir režisieriu Jo
nu Juška jau trijose vietose suvaidino šią operetę su tokiu pasisekimu, kad 
nusipynė sau amžinai žydintį garbės vainiką. Kur tik suvaidino, ten ant 
publikos lūpų liko žodžiai: “Puikus veikalas... gražios dainos... suvai- 
dinimas puikiausias .. .

“Grigutis Bus Suvaidintas šeštadieni, Gegužės-May 19-tą.
Pradžia 7:30 Vai. Vakare.

Sekmadienį, fiegnžės-May 20-tą
BUS ŠAUNUS KONCERTAS

pamokyti nors ABC...”,
Žandaras, pasukinėjęs L ______________
dviem pirštais savo didelius Į je, įkišę giliai rankas kar- 
ūsus, vėl klausia: “O kur i bijose, maišė grūdus. Husi
tu išmokai taip gražiai ru- lenkę po girnomis žiūrėjo.
siškai kalbėti?”

Valiukas, patraukęs iš 
savo didelės pypkės kelis 
makorkos dūmus, atsakė: 
“Carienės gvardijoj, Peter
burge!”

žandaras vėl, rodydamas 
pirštu į septynis vaikus, 

, klausė: “O kodėl čia tiek

Užsilipę ant stubos lubų, 
žarstė lininius spalius, kur 
buvo supiltas storas klodas 
užlaikymui šilumos. Pirš
tais čiupinėjo po šiaudiniu 
stogu už krakvų. Išrausė 
kaip kiaulės visus stubos 
kampus.

Baigdami kratą, nieko

3 pusi. Laisve (Liberty) Trečia d., Gegužės (May) 9, 1956
V /

pagelbininkais išėjo iš stu
bos laukan, keikdamasis 
kas tik jam ant liežuvio už
kliuvo.

Visi trys žandarai, skau
džiai nusivylę savo žygiais, 
paskubomis susėdę į roges 
ir botagu sukirtę arklius, 
nudūmė keliu, kad not snie
gas dulkėjo! Troboje liku
siųjų visų veidai nušvito, 
kaip po kokio didelio ura
gano! Visi džiaugėsi, kad 
caro šuneliai pas juos nie
ko įtartino nerado.

Daraktorius Valiukas, 
nuėjęs. į avinykę, paėmęs 
baroniuką už ragų, glostė 
jo nugarą. O namo šeimi
ninkas su dviem vaikais at
nešė jam iš kluono kvepian
čio žalio šieno ir porą saujų 
nekultų avižų.

(Bub daugiau)
i

“Mano prosenolis John 
Gurley taip pat kilęs iš Car- 
low apskrities; iš ten pat ir 
George Bernard Shaw’o se
nelis James Gurley. Larki- 
nai kilę iš ten pat!”

Jinai vėl įkniubo į savo 
skaitymą, o mes likomės tos 
naujos informacijos nuste
binti. Pagaliau, jos paklau
siau: “Mama, dėl ko jūs 
mums to nepasakėte pir
miau?” Ji ramiai atsakė: 
“Nepasitaikė tam tinkama 
proga.”

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

Tenoras

Aldona Wallen-Downing
Sopranas

PROGRAMAS
AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 

Baritonas iš New York
SUZANA KAZOKYTĖ
Sopranas iš New York
MADELINE KNORR 

Sopranas .iš New York 
SERGE SAVITCHEFF 
Pianistas iš New York

BROOKLYNO AIDO CHORAS

Ona I)>rvelienė 
Sopranas

ALD. WALLEN-DOWNING 
Sopranas iš Brockton 

.JONAS SABALIAUSKAS
Tenoras iš Worcester
ONA DIRVELIENĖ

Sopranas iš Worcester
S. BOSTONO VYRŲ CHORAS 

FRANK BALEVIČIUS 
Akompanistas

Pradžia 2:30 vai. po piet—nesivėluokite
i i i~ nu mii



Ar moki latviškai?
Neseniai pažangieji New 

Yorko latviai suvaidino iš lie
tuvių kalbos išverstą Andriaus 
Skripkos komediją “Prašvilp
ta Laimė“. Vienas pažįstamas, 
kuris tą veikalą matė vaidi
nant latvių kalboje, prisipa
žino :

“Visuomet žinojau, kad lat
vių kalba labai panaši į mū
sų,, bet niekad nebuvau jos 
girdėjęs arba matęs rašte . . .“

Tas pažįstamas, žinoma, ne 
vienintelis — yra labai daug 
lietuvių, kurie niekad su lat
vių kalba “nesusitiko“ gyve
nime, nors žino ją esant 
mums labai gimininga.

Ir štai pamaniau — gal ne
blogas dalykas būtų paduoti 
čia, mūsų kalbų skiltyje, ly
giagrečius lietuvių ir latvių 
kalbų sakinius, kad išryškinti 
panašumą. Juos imu kaip tik 
iš to veikalo — iš Andriaus; 
Skripkos lietuviško originalo 
ii latviško vertimo. Beje, ka
dangi nesu latvių kalbos ži
novas, nors šiek tiek kaip mė
gėjas su
nesiimu garantuoti, 
timas tikslus, 
kad jis tokiu 
Taigi—

Latviškai —
durvis) Cali, Cali, vai tu šo
dien iesi darba, vai ne?

Lietuviškai — (belsdama į 
duris) čali, čali, ar tu šian
dien eisi į darbą, ar ne ?

Lat.
teikat?

Liet. — (už kulisų) Ką 
kai ?

Lat. — 
dien iesi 
Driz bus
mit, un tu arvienu vėl gulta.

Liet. — Aš klausiu, ar tu 
šiandien eisi i darbą, ar ne? 
Jaui beveik dvylikta valanda, 
o tu dar vis lovoje.

Lat. — Es vairs negulu ... 
Oooh .. . Tas darbs, tas 
darbs

Liet 
Oooh . 
bas . .

Lat. — Vai jusu Janis stra- 
da šodien ?

Liet. — Ar jūsų Jonas dir
ba šiandien?

Lat. — Laud is saka: labak 
agrak, neką nekad.

Liet. — Liaudis sako: ge
riau anksčiau, negu niekad.

Lat.—Red z u k a tu esi sko- 
lotas un gudris vyras.

Liet. — Matau, kad tu esi 
išmokslintas ir gudrus vyras.

Lat. — Lidinasimies pade- 
besos ka varnas .. .

Liet. — Skrajosime padan
gėje kaip varnos.

Lat. — Vai tu ari vaciski 
macies ?

Liet. — Ar tu ir vokiškai 
mokinies?

Lat. — To pilningi ticu.Vai 
varetu to paskatities?

Liet. — Tuo pilnai
Ar galėtum nors kartą apsi
sukti ?

Lat. — Ja m ak i, uzraksti 
savu vardu un uzvardu.

Liet. — Jeigu moki, užra
šyk savo vardą ir pavardę.

Čia , paduotieji sakiniai pa
rinkti maždaug vidutiniško 
panašumo. Jeigu parinkti pa
našiausius, tai kartais latvių 
kalba mums gali skambėti be
veik kaip sava, tik kaip koks 
dialektas, nes kartais supuo
la, kai visai panašūs žodžiai 
sudaro sakinius, 
(čia nei lietuviško 
teikės) :

Nebūtu 
das;

Bet as 
redzejusi
tagad šodien;

Bet tu, Jani, nezini, ko 
zinam.

O kartais latviškas sakinys 
gali atrodyti visai nepanašus, 
nors, po tam tikro nagrinėji
mo, ir ten galima surasti pa
našias šaknis. Pavyzdžiui:

Atvelat man lasit talak, 
jaunkundzė.

Lietuviškas 
sakiniui yra 
skaityti toliau,

Atvelat neturi panašumo į 
leiskite, bet panašus į pavely
kite; lasit, tiesa, neturi ben
dro su lietuvių kalbos: skaityti 
ir yra vokiškos šaknies žodis. 
Talak ir toliau giminingi. 
Jaunkundzė iš pirmo žvilgs
nio lietuviui nesuprantamas 
žodis, bet nagrinėjimas paro
dys, kad jis mums giminin
gas. Mūsų žodis kunigas nevi- 
suomet reiškė dvasiški, o ver
čiau ponas arba valdovas, pa
našiai, kaip vokiečių Herr. 
Latvių versija to žodžio buvo 
kungs. Moteriškos giminės 
(ponia) kundzė, O jaunkundzė, 
kaip tai jau aišk 
“jauną ponią“, — 
kant — panelė.

Kitaip sakant, 
kai lietuviai amžių 
sąvokai priėmė 
žodžius (ponas,

, reiškia 
kitaip sa

tuo tarpu,

slavų kilmes 
ponia, pane- 

prle aistiškai- 
labai dažnai

NehYorko^/žzW7liil(>i NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

t

Ugnis paralyžiavo Wall Buvo malonu vėl girdėti ir

pabaigoje ten 
tikra panika : ug- 
laikinai suparaly-

Streeto spekuliacijas
Wall Streeto birža (stock 

exchange) vėl veikia, bet pra
eitos savaites 
buvo kilusi 
uis biržoje
žiavo visus telefonus, tikerius, 
telegrafą ir taip toliau, taip, 
kad brokeriai ir spekuliantai 
nežinojo per kelias 
kiek kurios akcijos

Pataisymai buvo 
nepaprastu greičiu, 
“tragiška padėtis“

tęs! ų ligai.

vertos. . . . 
vykdomi

neužsi

ja susipažinęs, tad 
kad ver

ti ors atrodo, 
turėtų būti.

(klauvedama

kulisem) Ko

baltiško, nors 
yra kaip tik atvirkščiai: lat
viai priėmė slavišką arba ger
manišką, tuo tarpu, kai lietu
viai liko prie aistiško. Pavyz
džiui, latvių kalboje žmogus 
yra cilveks (iš rusų čeloviek).

Vokiškos kilmės žodžių lat
vių gyvojoje kalboje labai 
daug ir tie žodžiai, žinoma, 
lietuviams svetimi. Pav. Mei
le (mergaitė), ozelis (asilas) 
kenins (karalius) zeke 
nė) ir 1.1.

Vienaip ar kitaip, 
m i s b es i d o m a u j a n č i a m
viui visuomet gali būti įdomu 
paimti rankon latvišką leidinį 
arba knygą. Nereikia būti di
deliu lingvistu, kad “pabrai
dyti“ po brolių latvių raštus. 
Iš pradžios gali jaustis lyg 
esąs visai nežinomuose lau
kuose, bet laipsniškai kontū
rai pradeda ryškėti ir neju
čiomis pajunti, kad esi beveik 
namie ... M.

New Yorko

kalbo- 
lietu-

sa-

Es prašu, vąi tu 
pie darba, vai ne? 
pulkstens dvipads-

so-

spaudoje
“Daily Mirror” vedamaja

me straipsnyje jatr rūpinasi, 
kaip bus su pasaulinėmis 
sporto olimpiadomis, kurios 
įvyks šią vasarą Melbourne, 
Australijoje. “Mirror” sako, 
kad labai galima, jog tarybi
niai atletai laimės pirmas vie
tas.' Tas laikraštis sako, kad 
mūsų šalies .jaunimas “su
minkštėjo“ ir ragina jaunuo
menę labiau treniruotis, “kic- 
tintis“. Amerikos mokyklų 
vaikai, sako “Mirror”, ksilp
nesni už Europos vaikus, nors 
mūsų šalyje daugiau maisto ir 
bendrai didesnis perteklius.

—o—

- Aš jau neguliu... 
Tas darbas, tas d ap

$45,000 už Riesel užpuoliko 
nurodymą: jis pilnai apakęs

Pasirodo, kad laikraštinin
kas Victor Riesel visai prara
do regėjimą — jis jau pilnai 
apakęs. Kaip yra žinoma, jam 
buvo sviesta i veidą deginan
čio acto, kas išėdė jo akis. 
Per kelias savaites gydytojai 
turėjo vilties bent dalinai iš
gelbėti jo 
nepasisekė, 
nusikaltimą 
riai, kurie

“Post“ bendradarbis Mur
ray Kempton sako, kad So
cialinio saugumo (Social secu
rity) administracija daro di
delį nusikaltimą, atimdama 
Socialinio saugumo privilegi
jas nuo žmonių, kurie dirbo 

i Komunistų partijai arba ko
munistinėms organizacijoms. 
Dirbdami toms organizaci
joms tie žmonės mokėjo 
cial security mokesčius, 
dabar, ilgi metai vėliau, 
džia atima nuo jų arba 
jų šeimų pensijas, nes, 
jie dirbo
Tai aiškinama remiantis kalti
nimu*, kad Komunistų partija 
esanti “Sovietų kontroliuoja
ma“.

So- 
bet

n no 
esą, 

svetimai valdžiai“.

tikiu.

Pavyzdžiui 
vertimo ne-

galvas, nebutu be-

nekacf 
tik novargusu,

neesmu jus 
ka

vertimas 
“Leiskit 

panele“.

mes

Šiam 
man

regėjimą, bet tas 
Manoma, kad tą 
atliko gengste- 

yra įsigavę i kai
kurias Long Islando unijas, 
ypatingai arklių lenktynių, ir 
tai jie atsiskaitė su juomi už 
jo raštus, kuriuose jis demas
kavo jų veiklą.

Laikraštis “Mirror” ir kai 
kurios organizacijos siūlo ne
menkas pinigų sumas žmogui, 
kuris padės Surasti nusikaltė
lį. Iš viso siūloma $45,000.

Tuo tarpu Rieselis, kuris 
dar randasi ligoninėje, sako, 
kad jis nepasitrauks nuo laik
raštinio darbo. Nors jis pilnai 
apakęs, jis tęs savo kolumnos 
diktavimą sekretorei ir ban
dys tęsti žurnalistinę darbuo
tę.

POLICISTAS PAŠOVĖ

Gali būti, kad Earl Smith, 
35 metų amžiaus, numirs nuo 
dviejų kulkų, patekusių j jo 
pilvą. Jį pašovė policistas sa
li ūne. Viskas atsitiko Loftus 
Bar and Grill smuklėje, 
York Avė.

SUDIE VIRĖJOS IR 
VIRIMAS MAISTO

1607

Maisto ir vaistų komisijo- 
nierius George P. Larrick sa
ko, kad sušaldytas maistas 
padarys nebereikalingu mais
to gaminimą ir virimą namuo
se. Viskas bus gatava “ledo“ 
formoje. Pasiėmei, pasišildei 
ir valgyk. Tai jau būsią pa
siekiama tik už penkiolikos 
metų. Maisto gaminimas ir 
virimas namuose bebus tiktai 
“hobby“ užsiėmimas.

Daugelis moterų, be abejo
nės, laukia tos dienos.

4 puti. Laisvė (Liberty). Trečiad., Gegužes (May) 9, 1956

Kempton sako, kad tai ne
sąmonė. Jeigu tie žmonės dir
bo “svetimai valdžiai“, sako 
jis, valdžia neturėjo teisės ko- 
Jektuoti iš jų Socialinio saugu
mo mokesčius, o jeigu kolek- 
tavo, tai dabar neturi teisės 
neišmokėti.

.—o—

1LA kreipiasi teisman 
Anastasijos reikalais

1LA unijos vadovybė nutarė 
kreiptis teisman, kad privers
ti Tony Anastasia, 1LA vice
prezidentą, atidengti jo vado
vaujamų lokalų knygas. Anas
tasia, kuris yra skaitomas su
sirišusiu su gengsteriniais ele-

NAMU DARBININKE., jauna. Nėra 
valgių gaminimo. Guolis vieloje. Air 
cond. rūmas su TV. Vasarą už
miestyje, Yra kiti darbininkai.

Tel. 1.1. 4-5042

(87-90)

SLAUGIiŠ—RN IR LP
Manhalt ar) slaugių įstaigai.

5 dienos. Linksma apylinkė,
Gera alga,, pridedant valgį.

Tel, UN. 4-7617
Šaukite nuo 8 A M. iki 8 P. M.

__ ________________ J
(87-93)

i______ ___Y
Pardavėja. Kepykloje, su patyrimu.
Pilnam ar daliai laiko. $1.25 į va). 
Gali būti ir nuolatinis darbas tiri* 
karnai moteriškei.

JAY DEE BAKERY
116-34 Queens Blvd., J'oresl Hills 

BO. 3-9119
(84-90)

sulietuvinta uk-Į akompanuojama operetė buvo 
’ operetė “Grigu- I spalvinga, pilna, nors nebuvo 

laiko ir išteklių geresnių sce- 
neri.jų prirengimui, lygiai, 
kaip jautėsi tam. tikra stoka 
nacionaliu kostiumu, kurie 
būtų padėj'ę pernešti stebėto
ją Rytų Europon.

šios savaitės mono skyriuje 
teks plačiau pasisakyti apie 
pačią operetę ir j’os vaidinimą.

Pažymėkime kol kas, kad 
Elena Brazauskienė Mariutės 
rolėje puikiai panešė sunkiau
sią veikalo naštą, kad Augus
tinas

matyti seną operetę
Bu k šilaičio 

rainietiškoj i
tis“ (“Grico“) yra puikiai ži
noma Amerikos lietuviams. 
Dargi, galima sakyti, ji gerai 
žinoma ir kitų tautybių Rytų 
Europos išeiviams Amerikoje,

tautinių grupių
scenoje.

Lietuviai ją 
apie 25 m (.‘tai

statė Brook lyne 
atgal. Daugc- 
matė ukrainie- 

liškam'o originale. Tazd, kuo
met ta senoji operetė grįžo 

i pas mus praeitą sekmadienį, 
ji buvo miela ir sava viešnia.

( Kokia j’i buvo, apart to sa- 
j vu m o ?

Pilna Lietuvių Kultūrinio 
centro sale .ją sutiko su malo
numų, su pasitenkinimu. Uk
rainos liaudies melodijos pui
kiai skambėjo nuo ,fAido“ 
choro lūpų, nuo Aido vyrų 
choro, moterų choro ir solistų. 
Tos dainos niekad nepasensta, 
lygiai, kaip nepasensta ope
retės turinys — jauna meilė.

Muzikės Mildred Stensler 
diriguojama, Jono Juškos re
žisuojama ir P. Balevičiaus

Demokratai prašo liberalų 
pagalbos teisėjų rinkimuose

Majoras Wagneris pasikvie
tė Liberalų partijos vice-pre- 
zidentą Alex Bose ir jo pra
šė, kad liberalai remtų demo
kratų kandidatus į teisėjus. 
Liberalai, kaip yra žinoma, 
stato savo kandidatus.

Wagneris aiškino liberalų 
vadui, kad susiskaldymas tarp 
demokratų ir liberalų gali pa
dėti republikonams ne vien 
teisėjų rinkimuose, bet rinki
muose bendrai,- gali pakenkti 
senatoriaus Lehmano šansams 
būti perrinktam ir netgi de
mokratų prezidentiniam kan
didatui.

Liberalai, kaip žinia, neturi 
savo prezidentinio kandidato 
arba kandidatų i senatorius ir 
paprastai remia demokratus 
tose kampanijose.

Pranešama, kad liberalai 
jau patenkino prašymą.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
Užrašykite Laisvę savo draugui

Naste

Iešmantą Grigučio rolė- 
mu z i kalio - dainavimo 

pasirodė tinkamas, kad 
Buknienė šurajienės ro- 
ir Marijona Ta'melienė

Steponės rolėje sukūrė pui
kius sieninius charakterius, 
kad Juozas Judžentas Mil- 
riaus rolėje buvo pilnakraujis, 
gyvybinis ir įspūdingas, kad 
Nelė Ventienė gerai dainavo 
Elenos rolėje, Konstancija 
Rušinskienė sukūrė įtikinan
čią raganą ii* Jonas Grybas, 
Petras Grabauskas bei Vincas 
Kazlauskas atliko savo roles 
tinkamai. B.

Sunkiai serga 
Ignas Karlonas

Senas laisvietis, Ignas Kar
lonas (iš Tirchakoe, N. Y.) 
sunkiai susirgo ir tapo nuga
bentas i ligoninę. Bronxville

nas jau gyvena 78-uosius me
tus.

Jo brolis, maspethietis Vin
cas Karlonas, 
gali aplanke Igną, 
gonis norėtų, 
draugai ji
gai iš artimesnių 
prieteliai.

praėjusi savait- 
Sako, li- 

kad prieteliai ir 
aplankytų, ypatin- 

a py linkių

Lankyti galima bet kada, 
nes jis yra privatiniame kam
bary — 237. Ligoninėje jis 
vadinas: Ignatz Karlon.

Mes linkime Ignui sėkmin
gai ir greit i.šsveikti.

į lokalų 1816 pradėjo organic 
zuoti uostininkus, kurie visai 
nepriklauso tai teritorijai. 
1LA vadai sako, kad Anasta
sijos mušeikos terorizuoja 
darbininkus ir verčia juos sto
ti .jo lokalan.

Anastasia atsisakė atideng- 
unijos vadovybei savo kny

gas. 1LA prezidentas Bradley 
Įgaliojo unijos advokatą Mis- 
cho perimti lokalo reikalus ir 
dokumentus, bet Anastasijos 
žmonės fiziniai prie to nepri-

ti

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystės metin'is 
piknikas įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 19 d., savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave.

Visi Rochesterio lietuviai prašo
mi dalyvauti. Įžanga nenariams 
nemokama. Nariai, bus ar nebus 
piknike, įžangą turės užsimokėti.

Bus gera muzika, skanūs valgiai, 
šalti ir karšti gėrimai. Taigi visi 
lietuviai yra maloniai prašomi būti 
piknike. Rengėjai. (87-90)
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PLANUOJATE VESTUVES?
Jei Taip, Tai Skaitykite 

šį Speciali Pasiūlymą
MANHATTAN COCKTAIL. 

PRIESKONIŲ,
MAŽAS ENTREE

SRIUBA, MAŽAS ENTĮtEE 
PASIRINKIMAS PAGRINDINIO

VALGIO, KEPTO INDIKO 
PUSE KEPTOS VIŠTOS 
KEPTOS JAUTIENOS, 

DARŽOVIŲ IR BULVIŲ 
DEZERTAS IR KAVOS

$2.50 ASMENIUI

f

VIRftJA—-NAMŲ DARBININKE
Guolis vieloje, jauna, 2 suaugę. 

Yra kiti darbininkai. Išvykstame į 
California End of Valley. Tinkamą 
asmenį pasiimsime su .savim, šauki
te po 10 A. M. IT. 8-8071

(88-91)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vieloje, 

ir maudynė, $38 
proga pastoviam 
,se namuose.

šaukite 1-2 >30 arba 7-9
Tel. RO. 6-4858

atskiras kambarys 
pradžiai. Stebėtina 
darbui draugiškue-

Abelnas namų darbas, (moteriškė 
suaugus). Paprastas virimas, mylin
ti vaikus. Visi įtaisymai. Nuosavas 
kambarys, vonia, TV. Nuolatinis 
darbas puikiuose namuose.

II U. 2-6135
(90-93)

j____

Women—Opportunity
AT Home 

boarding-house for Jewish 
from 6 days to 12 years

Urgently needed in time of

Shelter 
children 
of age. 
family emergency.

$172 monthly hoard for 2 children 
$85 or $87 a month for one child.

Medical care and clothing provided. 
Children leave after staying up to 

90 days. (
Homos will then serve other child

ren needing shelter care.
Call TEMPLETON 8-4500 f 

Weekdays ask for Mrs. BLACK

Namų Darbininkė. Turi būti švari 
Visi įtaisymai. Nėra 
dienos. Gera alga, 
gliškai. AT. 9-4112.

virimo. 51-?
Kalbanti an-

(89-92

HELP WANTED-MALE

PINSETTERS, PATYRŲ
Kisena Bowling
Yra Samdomi

160-04 46th Ave., Flushing 
Tel. FL. 9-9484

“Herald Tribune” spausdi
na seriją straipsnių apie Ei- 
senhowerio prezidentavimą. 
Praeitą savaitę viename tų 
straipsnių, buvo kalbama apie 
tai, kaip Eisenhoweris atsisa
kė dovanoti' gyvastį Rosenber- 
gams.

Tarp kitko ten pasakyta:
“ G e n e ral i n is prok u roras

Brownell pasakė prezidentui', 
T kad valdžia turi Įrodymui 
I prieš Rosenbergus, kurie ne-!
gali būti panaudoti teisme“.

“Daily Workeris” apie tai i 
komentuoja ir sako, kad tai 
pripažinimas, jog Rosenber- 
gai nebuvo teisėtai nuteisti, 
įrodymai, kurie “negali būti 
panaudoti teisme“, yra Įrody
mai, į kuriuos nereikia kreip
ti dėmesio, nes jie nepatvirtin
ti. O Eisenhoweris pasiuntė 
Rosenbergus prie elektrinės 
kėdės tokiais įrodymais re
miantis.

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

BROOKLYN 
Greit Užšaldoma 
SCUNGILLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of Sea Conch. Skanu 

su Spagetti.
CALAMARI IN SAUCE 

Viskas iš vaisių su jūrų skoniu, 
produktai 

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.
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TONY’S
UP-TO-DAT1D

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Orai Patyrę® Bar bert*

Jei jūs norite parduoti na« 
ar biznį, paskelbkite Lais< 

vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

Viduje Port Richmond
20 Grove Ave. GI. 2-9481

LEAVE 
SAN 
FRANCISCO

COLOR by DE LUXE
K. ■ - ***** Produced by Directed by Screenplay byvJNEMAZSCOrC buddy adler • raoul walsh * Sydney boehm

PRASIDEDA PENKTAD., Gegužės 11-tą
CAPITOL Theatre, Broadway, prio 51st St.

WHY 
DID

HAVE

JANE RUSSELL
filmoj

The Revolt of

MAMIE STOVER
Apysaka apie gražią 

mergaitę, kurios ambici
ja priveda prie tragedi
jos, ypač tos, kur ją my
li! Nepraleiskite nematę 
šios filmos-apysakos įvyk
stančios laike Pearl Har
bor užpuolimo!”

li akand V 
APMUSINfcTOJAS

Mokantis Visą Darbą
5 dienos. Viršlaikiai, jei pageidau- f 

jama. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Apmokamos atostogos, šis darbas 
duoda liberališkas apdraudas tam 
kuris ieško nuolatinio darbo.

GLEN COVE 4-0519

<90-901

Jewelry Rougers, A-l. Felt & Lap 
ping. Taipgi mokinys, su mažu pa
tyrimu. Gera alga.

LAURO BROS.
62 W. 47th St. JU. 6-8954

(89-95)

LANGŲ VALYTOJAI

Patyrę. Alga pradžiai
CITY WIDE

135-12 88th Avė. IT

$85.00

8-1541

(89-95)

.—o—-
Miesto tarybos pirmininkas! 

A. Starkus siūlo, kad būtų 
uždrausta privatiniams auto
mobiliams ir taksiams važinėti 
dienos metu siuvyklų distrik- 
te Manhattane. Tokiu būdu 
tos gatvės liktų tuštesnės ir 
labiau prieinamos trokams, 
kurie isvažinėja siuvyklų ga
minius, 
paprastai 
mas.

MR. PEPPE 
Sugestuoja 

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svarioj piuslgrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefanuokite: LE. 5- 
7780.

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

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Toje miesto dalyje 
didelis susikimši-

. ♦ •

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
86 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

7

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-1? Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y,
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