
-------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --------- - —.............. .„■■■ I .. ...................—...................................................  V"****' 1 ?........ ........ ................................................. ... ■ H,,-,,, Ml,„f .. ........................................................ . —— ■■■■■■■■ ...
.................  ——1 ■■■ ................ .............................■ — ... ...........................■ —................■ —■ —...........................■ ■■»■■■■■ I t ■ ..........,   ....................................................................................................................... I ■ ■■ ■■-H

No. 129 ★★★* Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 5, 1956 ww
T

KRISLAI
Montelloj.
'Hartfordiečiu Laisvės

Choras
Povilas Rotomskis naujose 

pareigose.
Jie domisi.

Rašo R. Mizara

Spaudos naudai 'ruoštas pik
nikas Montello.je buvo didelis 
ir visais atžvilgiais sėkmingas.

• Diena graži, neperkaršta. 
Lietuviu Tautiško Namo b- 
vės Parkas, rodosi, pajaunė
jęs.

Aukštosios pušys, maloniai 
ošdamos, tarytum klausia: 
Argi mes tau nepanašios į 
Dzūkijos pušeles, mūsų sesu
tes, ten toli, toli gyvenančias 
ir vešliai visuomet žaliuojan
čias? ...

Tvarka visur pavyzdinga. 
,$večių buvo atvykusių iš įvai
kių kolonijų. O iš New Yorko, 
berods, buvo tik Aleknai ir 
mudu su Eva.

Dauguma mūsų veikėjų ap
sukriai piknike dirba — daug 
worcesteriečių ir bostoniečių 
ėjo visokias atsakomnigas pa
reigas. Bet daug dirbo patys 
brocktonieeiai ir kitų koloni
jų draugai ir draugės.

Moterų stalas, kaip ir vi
suomet, buvo pilnas skaniau
sių valgių. Jos sumanios, jos 
darbščios, jos žino, kas ge- 
,ra; aptarnaudamos svečius, 
jos žiūri, kad ir jiems būtų 
*ora, ir kad Laisvei naudos 
liktų.

Didžiulės pagarbos vertas 
Hartfordo Laisvės Choras, va
dovaujamas Hollis. Jis atvy
ko specialiu -autobusu. Jis čia 
pateikė visą eilę puikių dainų.

To neužtenka: hartfordie- 
čių choras sekamą sekmadie
nį vyks į Worcester^, kur bus 
piknikas, ruošiamas LDS 12- 
ajam seimui pasitikti.

Daug žmonių kalba ir apie 
tą pikniką. Jis bus Olympijos 
parke.

Bostoniečių vyrų grupė, va
dovaujama Pauros, taipgi 
gražiai sudainavo keletą dai
nų.

O J. Skliutas gerai pirmi- 
JLnkavo programos metu.
■r Padaryta nemaža Laisvei, 
naudos.

Bet apie šį pikniką teks dar 
pasakyti daugiau kitą kartą.

Tarybų* Sąjungoje veikia 
organizacija, sutrumpintu var
du žinoma VOKS.

Tai organizacija, įkurta 
palaikymui kultūrinių ryšių su 
kitų kraštų žmonėmis.

Neoficialiai sužinojau, kad 
VOKS’o skyrius tapo įkurtas 
ir Lietuvoje. O jo vadovu ta
po paskirtas Povilas Rotoms
kis.

P. Rotomskis Amerikos lie
tuviams yra gerai žinomas. 
Karo metu jis gyveno keletą 
metų Amerikoje, tarnauda
mas Tarybų Sąjungos konsu
late.

Mums rodosi, P. Rotomskis 
Jjfn darbui, kuriam"jis yra 
^skirtas, labai tinka.

I J t

Vienas asmuo iš Lietuvos 
man rašo, kad jie ten labai 
domisi L. Prūseikos parašyta 
knyga, kuri neužilgo išeis iš 
spaudos. Knygą, kaip žinia, 
leidžia Literatūros Draugija.

Lietuvos žmonės taipgi su

Žinios ir gandai apie tai, 
kas įvyko Lenkijos Poznane
Berlynas.—Poznane įvy

kiai dar vis randa atgarsio, 
apie juos dar vis kalbama 

j ir komentuojama. Iš pačios 
Lenkijos ateina sekamos 
patvirtintos žinios:

Lenkijos komunistų spau
da sako, kad įvykiai Po
znane nesulaikys krašto de
mokratėjimo. Šalis žengs, 
kaip žengė lig šiol, link pla
tesnės demokratijos. Tei
singumo organai Poznane 
darys skirtumą tarp pa
prastų darbininkų, kurie 
radosi įvelti į riaušes nesą
moningai ir kartais net 
prieš savo norą, ir provo
katorių bei užsienio agentų, 
kurie tiksliai- ir sąmonin
gai panaudojo žmonių ne
pasitenkinimą savo juo
diems tikslams. Pačiame 
Poznane dabar visiškai ra
mu.

Gandai čia, Vakaru Ber- 
lyne, yra bisokiausi. Len
kijos valdžią paskelbė, kad 
Poznane buvo 38 užmušti. 
Bet Vakarų spauda sako, 
kad buvo apie 200, o kaž
kokie “Vienos šaltiniai” 
praneša iš Austrijos, kad 
Poznane žuvo'net tūkstan
tis žmonių. Tas' praneši
mas remiasi ant “sudėtines 
statistikos.” Ji sudaryta 
taip: vienas Vakarų biznie
rius, kuris lankėsi Poznane 
mugėje, pasakoja, kad jam 
atrodo, kad toje ir toje gat
vėje jis matė, kad užmušta 
apie 10 asmenų. Kitas pa
sakoja, kad jam atrodo, 
kad per vieną ar kitą šau
dymo epizodą turėjo kristi ’į z*

Vokiškas karinis orkestras 
rengiasi atvykti j Ameriką

Bonna. — Naujai atsteig- 
ta Vokietijos armija, Va
karų vokiečių Wehrmach- 
tas, jau turi savo orkestrą. 
Netrukus amerikiečiai • tu
rės didelę “laimę” išgirsti 
vokiškus karinius maršus 
—Amerikos armijos kvieti
mu tas vokiškas orkestras 
su savo kapelmeisteriais, 
muzikališkais feldfebeliais j 
ir būgnininkais atvyks čia.

Orkestras grieš šioje ša
lyje tuos pačius karinius 
maršus, kurie buvo griežia
mi ir nacinėje Vokietijoje, 
išimant grynai nacinius,; 
kaip tai Hors Veselio dai-

15. Sudėjus visų parvyku
sių biznierių pasakas, gau
tas skaičius 1,000.

Kiti nepatvirtinti gandai 
sako, kad Poznane “pilnos 
bažnyčios išsigandusių žmo
nių,” kad pravedamos ma
sinės kratos ir kad uždary
tas Lenki jos-Ry tų Vokieti
jos rubežius.

Iš pačios Lenkijos prane
šama, kad rubežius atviras, 
kaip paprastai, kad bažny
čios Lenkijoje visuomet pil
nos, kad kratų yra, bet jos 
ne “masinės.”
—.... — ■ ■ " 4 ■ ~'-------------- 1 " ‘ ’

Hammarskjold 
Čekoslovaki j o j 
ir Jugoslavijoj
Maskva. — Čia dabar lan

kosi Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius D ag 
Mammarskjoldas. Jis čia 
tariasi su tarybiniais va
dais apie kitos Keturių Di
džių užsienio reikalų mi
nistrų konferenciją, apie 
.padėties stabilizavimą Ar
timuose Rytuose .ir pana
šius klausimus.

Po Maskvos, Hammarsk- 
joldas taipgi apsilankys dar 
dviejose socialistinėse sos
tinėse — čekoslo v a k i j o s 
Pragoję ir Jugo s 1 a v i j o s 
Belgrade. Prieš , atvykda
mas Maskvon Hammarsk- 
joldas lankėsi Varšuvoje.

Po tų vizitų Hammarsk- 
joldas-vyks Ženevon. Ten 
jis bandys “įšvirkšti naujo 
kraujo” į amerikiečių-kinų 
(liaudiečių) derybas, ku
rios ten tęsiasi jau kelintas 
mėnuo.

ną.

žinojo, kad Jonas Kaškaitis 
yra parašęs savo memuarus. 
Jie norėtų juos gauti.

Jonas Kaškaitis Lietuvoje, 
ypatingai tarp inteligentijos,’ 
yra gerai žinomas.

Lumbio “Karikatūros”, iš
leistos Lietuvoje, sakoma, tu
ri puikų pasisekimą.

žmonės ten stebisi, kad 
mes čia turėjome tokį gabų 
karikatūristą, kaip Jonas 
Lumbis-Bulis.

Iki šiol Lietuvoje mažai bu
vo žmonių, kurie būtų turėję 
progos pasigerėti dailininko 
Lumbio kūryba.

I Dabar —» taip!

Miller ir Monroe apsivedė 
ir religinėje ceremonijoje

Katonah, N. Y. — Arthur 
Miller ir Marilyn Monroe, 
kurie praeitos savaitės pa
baigoje apsivedė civilinėje 
ceremonijoje, šią savaitę 
pravedė antras vedybas — 
šiuo kartu religines. Ka
dangi Milleris yra žydų ti
kėjimo, tai ceremonijos bu
vo pravestos žydų rabino. 
Bet tas nereikia, kad Ma
rilyn pereina iįl tą tikėjimą,, 
shkė Milleris.

■ ----m—
Gdynia.—Tarybinio Bal

tijos laivyno kreiseriai ir 
naikintuvai bei kitokie lai
vai atplaukė čia, kad daly
vauti Lenkijos Laivyno Die
nos ceremonijose.

Lille.—Francuzijos prem
jeras Mollet, kuriam labai 
nepatinka faktas, kad ‘Egip
tas duoda pagalbos Alžyro 
arabams nacional i s t a m s, 
puolė Nasserį čia pasakyto
je kalboje. Jis sakė, kad 
Našseris yra fanatikas su 
didybės manija, kad jis no
ri tapti ne tik visų arabiš
kų, bet visų musulmoniškų 
kraštų valdovu.

r. S-os Komunistų
partijos aiškinimai
ir įspūdis pasaulyje

už Stalino pašalinimą iš va-New Yorkas. — Visame 
pasaulyje dar vis komen
tuojama apie Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
centro komiteto rezoliuciją, 
kuri buvo išleista šios sa
vaitės pradžioje. Toje re
zoliucijoje tarybiniai ko
munistai meta daugiau 
šviesos ant kovos prieš J. 
Stalino asmens garbinimo 
kulto. Jie taipgi duoda at
sakymus į klausimus, ku
riuose jiems statė įvairių 
šalių komunistai.

Ta partijos rezoliucija 
tilpo “Pravdoje” ir buvo 
perspausdinta laikraščiuo
se visame pasaulyje.

Pirmoie rezoliucijos daly
je smulkmeniškai išaiški
nama, kaip išaugo tas as
mens garbinimo kultas ir 
kaip po jo įtaka visokios 
blogybės vystėsi Tarybų 
Sąjungoje.

Apie Stalino ‘rolę rezo
liucijoje tarp kitko sako
ma:

“Faktai peąbejotinai ro
do, kad Stalinas atsakomin- 
gas už daug neteisėtų veiks
mų, ypatingai jo vėlyves 
niame gyvenimo periode. 
Bet nereikia pamiršti, kad 
tarybiniai žmonės pažino 
Staliną kaip asmenį, kuris 
visuomet veikė už T.S.R.S. 
apginą nuo priešų intrygų 
ir už socializmą. Jis kar
tais toje kovoje vartojo ne
tinkamas metodas ir nusi
žengė leninistiniams parti
jos principams. Tame .ir 
glūdi Stalino tragedija.”

Aiškinantį kokia buvo da
bartiniu vadu rolė ir kodėl 
kova prieš asmens kultą ir 
policijos sauvaliavimą ne
buvo pradėta anksčiau, re
zoliucija sako, kad tam ti
kru laiku prieš karą ir ka
ro metu kiti vadovai ir 
partija įstengė suvaldyti 
kai kuriuos Stalino netei
singus veiksmus, bet pra
dėti pagrindinę kovą prieš 
jį būtų buvę neįmanoma.

Rezoliucijoje Sakoma:
Gali būti klausta, kodėl 

kiti vadai nestojo atvirai

dovybės? Tas buvo negali
ama iškilusiose sąlygose.
! Toliau aiškinama, kad po 
■kulto spaudimu visi atsie- 
kimai buvo akredituoti Sta
linui, kad jo populiarumas 
augo ir kiekvienas žings
nis prieš jį nebūtų buvęs 
žmonių suprastas arba pa-: 
remtas.

I

Atgarsiai užsienyje
TSRS K.P. centro komi

teto rezoliucija cituoja kai 
kuriuos dalykus iš Toglia- 
čio straipsnių, iš Denniso, 
iš Kinijos komunistų spau
dos. Su kai kuriomis Tog- 
liačio išvadomis tarybiniai 
komunistai nesutinka, ypa
tingai su jo teigimu, kad 
tam tikras išsigimimas 
reiškėsi po tarybiniu reži
mu.

Italijos komunistų orga
nas “Unitą’* perspausdino 
visą rezoliuciją be komen
tarų. New Yorko “Daily 
Worker” pašventė tris savo 
aštuonių puslapių rezoliu
cijos tekstui. Vedamajame 
straipsnyje “Daily Work
er” sako, kad aiškinimai 
patenkins kai kuriuos 
marksistus, bet kai kurie 
jaus, kad ne j viską dar at
sakyta.

Francuzijos komunistai 
irgi pasisako panašiai savo 
organe “Humanite.”

Komercinėje Amerikos 
spaudoje rezoliucijos teks
tas vietomis buvo iškraipy
tas. Vienoje vietoje rezo
liucija sako, kad jokia vai-, 
danti kapitalistinės šalies 
partija neišdrįso iškelti 
tiek s a vikri tikos ir pa
smerkti- klaidų, kaip tai 
drąsiai padare Tarybų Są
jungos Komunistų partija. 
Kai kurie laikraščiai vieto
je kapitalistinio pasaulio 
valdančias partijas įdėjo 
“Liaudies demokratijų dar
bininkų partijos,” iš ko su
sidarė įspūdis, kad tarybi
niai komunistai primeta 
bailiškumą Lenkijos., Čeko
slovakijos ir kitų Liaudies 
demokratijų komunistams.

^Lakūnai įspėjo, kad tokios 
nelaimės yra labai galimos
New Yorkas..— Didžioji 

oro nelaimė Arizonoje, ku
rioje žuvo 128 asmenys., kai 
du orlaiviai susikūlė, iššau
kė daugybę komentarų. Pa
sirodo, kad jau ilgokas lai
kas, kai aviacijos ekspertai 
ir ypatingai ■ patys lakūnai 
reiškia savo susirūpinimą.

Dalykas yra labai papras-, 
tas: civilinė aviacija greit, 
auga, vis daugiau orlaivių 
skraidinę ja ir susidūrimo 
pavojus vis auga. Lakūnai 
sako, kad stebėtina, jog 
taip mažai susikūlimų ore 
įvyko iki šiol. Jeigu nieko 
nebus padaryta, tai susikū
limų bus > vis; daugiau ir

daugiau, sako jie.
Kaip dabar yra, kiekvie

no keleivinio orlaivio lini
ja jam yra nustatyta aerč- 
.dromo pareigūnų. Lakūnai 
laikosi savo linijos pagal 
instrumentus. Orlaivio no
sies kabinoje sėdėdami jie 
mato tiktai kas dedasi 
priešakyje ir visai maža\ 
kas iš šalių, nieko nemato 
iš užpakalio. Jeigu instru
mentai klaidingai rodo kur
są arba kitas orlaivis šiek 
tiek paklydo nuo savo kur
so, susjkūlimas ore tuojau 
darosi galimas.

Lakūnai sako, kad dabar
tinės saugumo priemonės

Floridos sostinės negrai 
boikotu sulaikė autobusus

Jie gal boikotuos ir 
visas baltų krautuves

Tallahassee, Fla.—Flori
dos sostinės negrų boiko
tas prieš segreguotus auto
busus, kaip matyti, atsiekė 
dar geresnius rezultatus 
negu Montgomeryje, Ala- 
bamoje. Montgomeryje ne
grai dar boikotuoja auto
busus ir miestas įsakė baig
ti segregaciją, bet tas dar 
nedaroma. Tallahassee’je 
boikotas, kuris prasidėjo 
keletas savaičių atgal, toks 
efektingas, kad miesto au-

Britai paliks 
savo kariškas 
bazes Ceilone

Londonas.—Ceilono prem
jeras Bandaranaikė paskel
bė, kad britai jam žadėjo, 
jog jie uždarys savo kari
nes bazes Ceilone. Naujoji 
Ceilono valdžia to iš britų 
reikalavo.

Ceilono premjeras dabar 
randasi Londone, kur jis cįa- 
ly vau ja Britanijos bendruo
menes (commonwealth) 
premjerų pasitarimuose. 
Pasitarimuose dalyvauja 
pačios Britanijos, Kanados, 
Australijos, Naujosios Ze
landijos, Pietų Afrikos, In
dijos, Pakistano ir Ceilono 
premjerai.

Sakoma, kad pasitari
muose dominuojantis as
muo yra Indijos Nehru.

Turkam nepatinka kipriečiu 
apsisprendimo reikalavimas

Ankara, -r- Turkijos val
džia informavo britus, kad 
Turkija jokiu būdu nesu
tiktų su apsisprendimo tei
sių davimu Kipro gyvento
jams. Turkai neaiškina ko
dėl, bet priežastis yra ge
rai žinoma: Turkija žino, 
kad Kipro gyventojų dau
guma balsuotų už prisijun
gimą prie Graikijos, o to 
turkai nenori. Turkai sa
ko, kad Kipras yra Turki
jos dalis.

Kipre gyventojų trys ket
virtadaliai yra graikų kil
mės, bet geografiniai Ki
pras yra artimesnis Turki
jai, nuo kurios Kiprą ski
ria tik siauras 20 mylių jū
ros plotas. Turkai skaito, 
kad Kipro atidavimas Grai
kijai būtų kaip ir Turkijos 
teritorijos okupavimas.

tobusai. visai nustojo rie
dėti. Mat, jiems neapsimo
ka kursuoti vežant tik bal
tuosius keleivius.

Negrai tai skaito dideliu 
savo laimėjimu.

Bet tai ne viskas. Negrų 
tarpe vystosi judėjimas už 
baltųjų krautuvių boikota- 
vimą. Vienas vietinių ne
grų vadų, pastorius C. K. 
Steele, taip išsireiškė:

Didesnės baltųjų krau
tuvės randasi miesto cen
tre, Monroe gatvėje. Dau
gelis negrų atvyksta ten iš 
kitų miesto dalių pirkti da
lykus. Bet tai kaip tik ten, 
miesto centre, policininkai 
mus traktuoja nemanda
giai, kaip žemesnius gyvū
nus . Daugelis mūsiškių da
bar galvoja, ar tik nebūtų 
geriau nevykti į tas baltųjų 
krautuves, gal, jeigu reikės, 
organizuoti automobilių ka
ravanus ir vykti į kitas 
miesto dalis, kad išleisti tą 
mažą pinigų kiekį, kurį tu
rime ...

toli nepakankamos, kad ką 
nors reikia daryti, kad pri
taikinti saugumą dabarti
nėms sąlygoms. Vienas la
kūnų asociacijos atstovas 
sakė laikraštininkams:

“Saugumo priemonės civi
linėje aviacijoje yra tokios., 
lyg orlaivių danguje būtų 
tiek, kjek buvo senoviškų 
fordukų . 1910-ais metais. 
Bet faktas. yra, kad dan
gus taip pilnas orlaivių da
bar, kaip keliai pilni auto
mobilių ...”

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Yorkas. — Streikas 
plieno pramonėje jau pra
dėjo liesti ir kitas pramo
nes. Geležinkeliai jau pra
dėjo atleisti darbininkus. 
Iš karto paleista iš darbo 
30,000 geležinkeliečių.

Poznanas.—Vietiniai teis
mai jau pradėjo teisti kai 
kuriuos riaušininkus. Var
šuvoje komunistų organas 
“Trybuna Ludu” sakė, kad 
dalis Poznano komunistų 
neparodė pakankamos drą
sos. Jie laukė, iki policija nu
ramins riaušininkus, o jų 
uždavinys buvo, kadangi 
dalį riaušininkų sudarė dar
bininkai, išeiti į gatves ir 
aiškinti darbininkams, kaip 
jie suvedžioti. Tai daryti 
gal būtų buvę pavojinga, 
sako “Trybuna Ludu,” bet 
tam komunistai ir turėtų 
būti drąsūs žmonės...

San Francisco.—NAACP 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurioje sakoma, kad 
visi, kurie kalba apie “nuo
saikumą” ir “judėjimą pa
maži” kovoje už pilnas tei
ses, faktinai padeda rasis
tams. “Kiek judama pir
myn, tai perdaug lėtu tem
pu,” sako NAACP.

Ney^ Yorkas. — “Post” 
sako, kad to laikraščio ko
respondentas Earl Wilson 
buvo suimtas Gruzijos sos
tinėje Tbilisyje, nes foto
grafavo be leidimo . Jis bu
vo paleistas beveik tuojau 
po suėmimo.

New Yorkas. — Eks-pre- 
zidentas Trumanas ir žmo
na sugrįžo iš Europos.

ORAS NEW YORKE
Vėsiau, giedra.
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ATRODO, KAD STREIKAS BUS
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi (pirmad.), viskas rodo, jog 

plieno pramonėje bus streikas, didžiulis streikas.
Steelworkers Unijos (Plieno Darbininkų Unijos)'va

dovai, mums rodosi, dėjo visas pastangas nusitaikyti su 
samdytojais, kad sudaryti naują kontraktą. Bet tai ne
pavyko. Nepavyko vyriausiai dėl to, kad samdytojai 
“laikosi savo,” atsisako pripažinti pačius, elementari
nius darbininkų reikalavimus.

Tiesa, federalinės valdžios pareigūnai, sakoma, ban
do įsikišti į šį reikalą; jie bando kaip nors “abi puses” 
perkalbėti, kad streiko išvengtų. Bet abejojama, ar 
jiems pavyks “perkalbėti” užsispyrusius samdytojus.

Jei streikas įvyks, aišku, jis palies ne tik plieno 
pramonės darbininkus, o ir kitas pramones. Sakoma, 
plieno tėra pagaminta nedaugiau porai mėnesių. Jeigu 
streikas pasitęs, tai kitos pramonės, negaudamos plieno, 
turės sulaikyti darbus.

Nežinia, kuo viskas baigsis. Šiandien, tačiau, kiek
vienas darbo žmogus turi nusistatyti: jei plieno dar
bininkų streikas bus, tai reikės visokiais būdais streikuo
jantiems padėti. ’ .

Plieno pramonėje daug dirba ir lietuvių darbininkų.

KAS KA RAŠO IR SAKO
SAKO, ŽMONĖS PABALTIJO MENININ-
TURI BUDĖKI

Liaudies Balsas rašo:
“Komunistiniuose laikraš

čiuose po visą pasaulį dar 
vis tebeina diskusijos dėl 
to, kas atsitiko Tarybų Są
jungoje J. Stalino valdymo 
metu. Pripažįstama, kad 
N. Chruščiovo raportas su
krėtė visą komunistinį ju
dėjimą ir atidarė akis. Tas 
raportas suvaidins nepa
prastą vaidmenį komunisti
niame judėjime.

“Komunistinės partijos, 
kaip nurodo eilė laikraščių, 
darė didelę klaidą tylėda
mos, nekritikuodamos Ta
rybų Sąjungos komunistų, 
tikėdamos, kad tenai viskas 
daroma teisėtai, neapsilen
kiant su įstatymais. Jeigu 
būtų buvę žiūrima kritiš
kai, ne tik į Stalino darbus, 
bet ir į jo vedamą politi
ką, nebūtų buvę galima tęs
ti tokią žalingą liniją ilgą 
laiką. Tiesa, buvo labai 
sunkus laikotarpis ir visų 
buvo nukreiptos akys į fa
šistinį slibiną, tačiau nepa
teisinama stoka savikriti- 
kos.

“Chruščiovo raportas at- 
i liks labai didelį darbą. Jis 
išjudins komunistinį judė
jimą iš. stagnacijos (užsi- 
stovėjimo) ir pašalins biu
rokratizmo pavojų. Tiesa, 
nebus apsieita be nuostolių. 
Kai kur laikinai pasireikš 
svyravimų. Bet galų gale 
judėjimas pasidarys daug 

j sveikesniu, tinkamesnių 
! naujoms sąlygoms.

“Kad nuo dabar nesto- 
kuos kritikos ne tik viduje

KŲ FESTIVALIS 
RYGOJE

Šių metų gegužės pabai
goj ir birželio mėn. pra
džioj • Rygoje įvyko Pabal
tijo tautų teatrininkų festi
valis. Elta praneša:

“Lietuvos Valstybinis aka
deminis dramos teatras pa
rodė ‘Paskenduolės’ pasta
tymą ir Vilniaus rusų dra
mos teatras — ‘Tvirtoves 
prie Būgo’ pastatymą. Šiais 
spektakliais pasibaigė aš- 
tuonias dienas trukęs fes
tivalis. Buvo taip pat su
rengta konf e r e n c i j a ap
svarstyti festivalio rezulta
tus. Joje geriausiais Pa
baltijo ‘Teatrinio payasa- 
rio’

P.rcgrcsas

GYVENIMO VERPETĄ
(Apsakymėlis)

Martinkienė dar jauna ir j 
kuklios išvaizdos moteriš-;

laiba,

AMERIKIEČIAI VILNIUJE
Vilniaus “Tiesoje” (š. m. birželio mėn. 16 d.) skai

tome :
“Šiandien, važiuodama į Maskvą, į Vilnių atvyko 

Amerikos gyvenamųjų namų statybos darbuotojų de
legacija. Jos sudėtyje — 18 žmonių. Delegacijai vado
vauja Amerikos nacionalinės gyvenamųjrj namų staty
bos darbuotojų asociacijos pirmininkas Erlas Smitas.

“Vilniaus aerodrome Amerikos statybininkų delega
ciją sutiko Lįetuvos TSR Ministrų Tarybos (Valstybinio partijų,' bet ir tarp įvairių 
statybos ir architektūros reikalų komiteto pirmininkas ■ partijų, rodo ir tas, kad 
S. Vabalevičius, Lietuvos TRS miestų ir kaimų statybos I daugelyje šalių komunisti
ni inistras K. Ufimcevas, Lietuvos kultūrinių ryšių su I niai laikraščiai viekai kriti- 
užsieniu draugijos valdybos pirmininkas P. Rotomskis, I kuoja Tarybų Sąjungos ko- 
buvusis Jungtinėse Amerikos Valstybėse tarybinės gy- : munistus už nepaskelbimą
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iu tas, kad

venamųjų namų statybos darbuotojų delegacijos narys, 
Maskvos gyvenamųjų namų statybos valdybos viršinin
kas V. N. Galickis, spaudos atstovai.

“Svečius iš Amerikos šiltai pasveikino V. N. Galic-r 
kis ir S. Vabalevičius .

“Amerikos namų statytojų vardu delegacijos vado
vas Erlas Smitas ir delegacijos narys Viljamas T rakė ris 
karštai padėkojo dalyvavusiems už svetingą sutikimą, 
už galimybę susipažinti su gyvenamųjų namų statyba 
Tarybų Sąjungoje.

“Amerikos delegacija išvyko i Maskvą.

TRAGEDIJA POZNANĖJE
✓

POZNANĖJE, viename iš Lenkijos Demokratinės 
Respublikos pramoningiausių miestų, įvyko tragedija, 
kurios atgarsiai nuskambėjo per visą pasaulį. ,

Ten įvyko riaušės, kurias malšinant žuvo keletas 
dešimtų asmenų.

Riaušėse dalyvavo daug darbininkų, tad, savaime 
suprantama, susirėmimuose žuvo ir jų. '

Mums visas dalykas atrodo taip: Poznanės darbi
ninkai, kaip ir kitų Lenkijos miestų darbininkai, nebuvo 
pilnai pasitenkinę tuo,gyvenimu, kurį jie turi. Matyt, 
kai’kurių jų buvo'permažos algos, kai kurie dar vis 
negalėjo gauti geresnių butų (jų stoka, nes š 
nacjų išgriauta); kai kurie jų buvo nepasitenkinę ir 

.politiniais veiksmais, veikusiais praeityje.
Kad dalis Lenkijos darbininkų buvo nepasitenkinę 

savo.buitimi, tai pripažįsta ir pati Lenkijos valdžia.
Ir štai, Poznanėje įvyksta tarptautinis kermošius 

(fair). Ten yra nemaža užsieniečių, šia proga pasam
dytieji užsieninių imperialistų agentai, kurių yra, nema
ža Lenkijoje, pradėjo darbininkus" kiršinti, kad šie vsu- 
kiltų.” Prasideda riaušės. Tokiu atveju, aišku, tvarkos 
dabotojai, matydami, kad žodžiais riaušininkų negalima 
sulaikyti, pavartojo ginklą .

Na, ir to pasėkos žinomos. Jos labai apgailėtinos, 
liūdnos.

Iš tų riaušių, iš tų apgailėtinų pašėkų, be abejojimo, 
pasimokys ir vyriausybė ir darbininkai.

Pastarųjų gyvenimą, sakysime, tenka gerinti juo 
• greičiau. Ir tai, be abejojimo, bus padaryta.

Mums patinka tai, kad Lenkijos premjeras Cyrin- 
kiaviČius, apgailestaudamas visa tai, kas įvyko Pozna
nėje, pasakė: nežiūrint visko, sudemokratinimas Len- 

- kijps žmonių gyvenimo bus vedamas pirmyn.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia paskelbė Ta
rybų Sąjungos laivyno ata- 
Šę Morbsovą “nepageidau
jamu asmeniu” ir jam lie
pė apleisti Argentiną.

ke, vidutinio ūgio, 
glotnios odos, melsvų akių, 
rugiagėlių spalvos. Jo 
tankūs juosvi plaukai tr 
pai pakirpti ir sugarbano
ti dabino jos veidą. Jinai 
gyveno dideliam nuosavam 
name tik su savo maža aš
tuonmete dukrele Rimute. 
Jos trims šeimoms namas 
gražiai išpuoštas ir su vi
sais patogumais. Jinai bu
vo pavyzdinga^ ir darniai 
sugyveno ‘ su savo nuomi
ninkais ir kaimynais.

Po mirties jdsios vyro, 
i Korėjos kare, 

TSR ūkademi- i jina\ dažnai verkdavo. . O 
nio dramos teatro pastaty
mas— J. Rainio ‘Juozapas 
ir jo broliai’ ir LTSR Vals
tybinio akademinio dramos 
teatro pastatymas — A. 
Liobytės ir K. Kymantai
tės inscenizuota A. Vienuo
lio ‘Paskenduolė.’ Šie spek
takliai rekomenduoti paro
dyti Maskvoje.

! “Eilei geriausių festiva
lio dalyvių suteiktos kūry
binės komandiruotės i Mas
kvą ir Leningradą. Jų tar
pe — režisieriui K. Kyman
taitei, aktoriams O. Juody
tei, J. Berūkštytei, A. Pi
keliui ir Vilniaus rusų 
dramos teatro dailininkui 
E. Pyžorovui.”
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spektakliais pripažinti kuris znvo

; Yemenas
I , '

(Informacija)
Senovėje Yemenas buvo 

vadinamas “Laimingąja 
Arabija,” nes tai buvo der
lingiausia ir turtingiausia 
Arabijos pusiasalio dalis. 
Tačiau šis pavadinimas lie

Chruščiovo raporto; Be abe- ^.ia gyazu ne visą ša
bus kritikos ir apla- hes teritoriją. Yemeno garnjonės, J 

mai TSRS komunistų lyde
riams už tai, kad jie taip 
ilgai neiškėlė pasireiškian
čių negerumų.

“Valdžia, kokia ji nebūtų, 
visuomet valdžia. Jį turi 
būti nuolatos žmonių kede
nama, kritikuojama, bara
ma. Tik tokiu keliu gali
ma pastoti kelią negeru
mams . Reikia manyti, kad 
Stąlino istorija bus nepa
prastai didelė pamoka vi
siem ir visom, ne/ 
kur kas gyvena. Tai pa
moka me vien komunistams. 
Žmonių budrumas yra la
bui reikalingas visur. ' Tik 
kada žmonės nežiūri šalies

riai ii’ kitos negeroves.

. .. , RUMUNIJA TURI 
saus buvo | V1RŠ MILijoNŲ

GYVENTOJŲ

Josios
•um-

kai kaiminkos ją ramin- 
i damos tildė, kad ji neverk
tų, tai Martinkienė, nė 
ašarų nuo veido nenubrau
kusi, atsakydavo: ašaros 
tai sielos papuošalas. Mar
tinkienė buvo minkštašir
dė, išnuomuodama savo na- 
m o kambarius neturtin
giems žmonėms nelupo nuo 
jų devynių kailių, bet įlei
do prieinamomis kainomis.

Jinai dar jauna būdama 
jau pasiturinčiai gyveno. 
Namas išmokėtas, kožną 
mėnesį gaudavo virš šimti
nę už kambarius ir dar 
prie to federališka valdžia 
dalimis sumokėdavo $10,000 
apdraudos už vyro mirtį. 
Daug jaunų ir gražių vyrų 
kibo prie jos, norėdami su 
ja apsivesti. Nes jinai ne 
tik kad buvo pasiturinti 
našliuke, bet ir daili, pa
traukli. Tačiau visiems vy
rams kaslink vedybų ji 
atsakydavo trumpai ir aiš
kiai: ne! Nes jinai nuo se
niau buvo daug patyrusi iš 
karčios gyvenimo tikrovės 
nemalonių vedybinių nuo
tykių. Tadgi ir nusprendė 
gyventi be vyro, tik su savo 
dukryte Rimute. Jos apart- 
mente gyveno dvi šeimos 
nuomininkų, bet viena šei
ma išsikraustė pastoviai 
apsigyventi Floridoje, o tuo 
laiku buvo labai sunku no
rintiems susirasti gyvena
muosius kambarius visame 
mieste.

ta kupina kontrastų. Kal
nų slėnių vešlią tropinę ir 
subtropinę augmeniją pa
keičia saulės išdegintos ste
pės ir dykumos.

Yemenas yra Arabijos 
pusiasalio pietryčiuose, jo 
teritorija siekia maždaug 
1’95 tūkstančius kvadrati
nių kilometrų, o gyventojų 
yra apie 5 milijonus žmo-1 Iš Vokietijos lietuviai di- 
ųių. Daugiausia yra arabų, | pūkai ir kitokie šimtais at- 
tačiau jų tarpe gausu Su- j vykdavo į JAV ir čionai at- 
dano negrų ir išeivių iš Eti- vykę gyvendavo po tris ir 
opįjos. Yemeno sostinė — keturis vienam kambaryj 
Sano miestas. j susikimšę, kaip silkės bač-

Pagrindinė gyventojų ma- koj. 
se dirba žemės ūkyje. Der
linguose kalnų rajonuose 
atyginami miežiai, 
zai, kviečiai-

Kairas. — Sirija informa
vo Egiptą, kad ji irgi orga- 
nizūoja palestiniečių - ara
bų tremtinių armiją. Kita 
tokia armija jau egzistuoja 
Egipte.

Laikui bėgant Algirdas 

 

jau tiek pramoko angįįfkos 
kalbos, kad, nuėjęs-į 
mano čokoladinių 
nių dirbtuvę, pats pripra
šė ir gavo darbą, 
pasakius, tuomet fabri 
tai teikdavo d i p u k a rh s 
pirmenybę kaslink gavimo 
darbų. Džiaugėsi Algirdas, 
dirbdamas čokoladų įmonė
je. Tenai, kai prižiūrėtojai 
nemato, jisai vogčiomis nu
rydavo vieną kitą čokola- 
do šmočiuką, nes jisai ne
paprastai labai * mėgdavo 
saldumynus.

Ten ir mokestis buvo 
daug aukštesnis negu mies
to ligoninėje. Tačiau jo 
žmona vis dažnai zurzėdami 
vo, kad per mažai, jai ne-p 
gana.

Birutė — inteligentiška 
moteriškė. Kauno mieste 
užaugusi ir poniškai išle
pinta. Jinai visuomet tu
rėjusi tarnaitę. Josios tė
vas tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje majoru ir tiktai 
retkarčiais parvykdavo į 
namus pabūti porą dienų 
su šeima. Tačiau prasidė
jus 2-ram pasauliniam ka
rui, kuomet vokiečiai užė
mė Lietuvą, tai jisai įstojo • 
į hitlerininkų armiją, ir 
nuo to laiko nieks nežino, 4 
kur jis dingo. O kada voU 
kiečiai pradėjo trauktis if' ) 
Lietuvos, tuomet ir Birutė' 
su savo motina, pabūgusios, 
kad gali ir joms pasidaryti 
karšta, išdūmė iš Lietuvos 
į Vokietiją. Motina, pagy
venusi porą mėnesių stovy
kloje, mirė šiltine, o Biru
tė, susipažinusi su Algirdu 
N. ištekėjo* ir neužilgo at
vyko abudu į JAV.

Birutė, būdama pamoky
ta ir jausdamasi aukštes
nės klasės už kitus, visuo
met vengdavo kiek dides
nio lietuvių sambūrio. Neš* 
jinai manė, kad Amerikofte 
nuo seniau gyvenantieji 
lietuviai esą nekultūringi 
ir nemokšos. O jei kada 
jinai ir kalbėjosi su kuo, 
tai trūko atviro nuoširdu
mo, ir ji kalbėjo šykščiai.

Bet taip sau Birutė atro-

i ri mus parsitraukė iš Vo- 
i kieti jos pragariškų lage- 
!rių! Jinai dokumentuose 
pasirašiusi ir pasižadėjusi 
surasti mums tinkamą gy- 
vennamį, tadgi dabar visi 
trys drauge ir ieškome.

Trumpai pasikalbėjusi, 
Martinkienė nusivedusi vi
sus tris ant antro aukšto 
parodė du kambarius, ku
riuos dipukai pamatę labai 
pamėgo. Budvaidienė nie
ko nelaukdama išsitraukė 
iš savo rankinuko keletą 
dešimtinių įspaudė Martin- 
kienei į delną, ir nuoma už 
visą mėnesį iš anksto už
mokėta.

Už poros dienų Algir
das susikraustė savo reika
linguosius gyvenimui bal
dus. Vieni jų buvo nauji, 
kiti jau naudoti, kuriuos 
jiems paaukojo gerašir
džiai žmonės.

Tai buvo gera pradžia 
neseniai atvykusioms į šią 
šąlį naujakuriams.

Viską susitvarkius, Al
girdui nereikėjo ilgai rū
pintis apie gavimą kokio 
darbo, nes netolimos airių 
parapijos kunigas įprašė 
darbą miesto ligoninėje— 
grindis plauti ir šiukšles iš
nešti. Nors užmokestis ma
žas, $28.00 ir valgis už sa
vaitę, bet visgi geriau negu 
nieko. Tačiau Algirdo žmo
na Birutė, išgirdusi apie 
savo vyro tokį prastą dar
bą ir žema užmokesti, vos 
nesukvailiojo! Jinai, pyk
dama, visaip savo vyrą kė
liojo, o pati save apgailes
tavo, kad jinai su tokiu vy
ro uždarbiu neišgalėsianti 
nueiti i naktinius klubus, i 
kino teatrus, kad nebebus 
kuo užmokėti skalbyklai už 
skalbinius.

Retkarčiais Birutė, nete
kusi kantrybės, keikdavo 
šią šalį, sakydama, kad jai 
dar Kaune tebegyvenant 
teko daug girdėti žmones 
kalbant, kad Amerikoje pa
prasti darbininkai turi nuo
savus namus, radijo ir tele
vizijos imtuvus; jie dailiai 
apsirėdę, lankosi puošniuo
se teatruose, gėrisi žavė- 
jančia muzika, gražiomis 
operomis ir baletais. O aš 
jau pora mėnesių, kai sė
džiu viena kambaryj kaip 
kalėjime, ji skundėsi.

Algirdas iš pradžios ma
žai tekreipė atidos į tokius 
žmonos keistus pageidavi
mus, kurie naujakuriams 
neprieinami. Bet toliau jis, 
nepakęsdamas žmonoj Įky
rių išmetinėjimų, visokiais 
būdais Birutę ramino, *aiš-

hit- 
aldai-

iesą
n-

sos visados gražiai supin
tos, susuktos ir ant viršu
galvio špilkomis prisegio- 
tos, kurios jai labai tiko 
prie jos pilno veido.

Jinai aukšta ir mėsinga. 
Nors blauzdos plonokos, 
bet šlauninga. Ir josios 
kairioji akis dažnai pusiau 
primerkta, lyg taikanti i 

I ką nors šauti. O tos dvi 
! jos apvalios krūtys bevtfV' 

. . , . % , . . i kiekvieno vyro aki patrairkmdamas, kad tokios skau-Į^.,. '
džios gyvenimo sąlygos esąl^ t A, jrdas difbda. 
tiktai laikmos kad ne vie- dicnonlis. tai jo žmo. 
nas asmuo į trumpą lai-1 n

Martinkienė, ką, netampa milijonieriumi.!/', ' , U ‘ Į •- 1 •’ . i kydavo koks tai nepazįsta-
I mas gražus jaunas vyras, 
irgi dipukas. Vieną kartą 
Martinkienė užklausė Biru-

- - : te:
y u ;! —Koks tas vyras pervie-

Ir dar džiaugėsi gavę 
pastogę.

Vieną vasaros naktį bu- 
kukurū- vo didelė šutra. Motinos 

Čia yradi- su mažais vaikais, pasitie- 
i džiulės plantacijos < 
sios pasaulyje kavos ' 
ko,” kurios tėvynė yra 
menas.

. Šalies gęirnių turtai 1 - - « . V /. . . dar 
yra 
švi

no, vąrįo, geležies rudos, 
naftos telkiniai. Pramonė 
išvystyta silpnai. Paskuti - 
.ųiaisįais matais Yėmeno. vy
riausybė ėmėsi eilės žygių' 
nacionalinei ekonomikai su
stiprinti: buvo padidintas 
drėkinamųjų žemių plotas., 
įvykdyta finansų reforma; 
numatyti pram’onės įmonių 
statybos planai.
' Yeipeno valstybinė san
tvarka •— teokratinė mo
narchija, Yemeno' karulius 
Achmedas1 yra taip pat ir 
imamas, tai yra tiek pa> 
saulinės, tiek ir viešpatau- 
janęiosk šalyje musulmonų 
.sektos; — žeidi tų — galva. 
Vykdomoji valdžia priklau
so yyrįąusybei — ministrų 
tarybai. /

• Per paskutiniuosius de- 
, I (Tw Arčiam pvsy

m vasario i nepakankamai ištįrti: 
21 d., įvyko visų gyventojų ' au^s°, sidabro 
surašymas. Spauda skelr 
bja:

“Surąšym.6 duomenimįs, 
bendras Rumunijos Liau
dies Respublikos gyventojų 
skaičius — 17,289,794 žmo
nės. Iš jų 8,502,298 žmonės, 
arba 48.6%, sudaro vyrai 
ir 8,|987,496 žmones, arba 
51.4%, — moterys.

“31.3% šalies gyventojų 
gyvena miestuose, 68.7%— 
kaimo vietovėse.

“Rumunijos sostinėje Bu
dapešte yra 1,236.905 gy
ventojai,”

Įdomu tai, kad toje ša
lyje'moterų yra virš 400,- 
000 daugiau negu vyrų. 
Matyt, tai karp pasekmės, 
nes vyrų kare visuomet 
daugiau žūsta negu mote
rų. :

geriau- Sę antklodes, gulėjo ant 
c' “mo- grindų, verandose ir darže-, 

liupse, kurie juos turėjo, ir 
kitur pasirinkę sau vėses- 

I nes vietas, 
atsikėlusi anksti šluostė 
dulkes nuo baldų kamba
riuose ir atliko kitus namų 
ruošps darbus, iki saulė 
aukščiau pakilusi pradės 
svilinti, ir pakvėpuoti vė
siu ryto /oru.

Sėdėdama žiūri, kad taip 
anksti pas ją ateina vienas 
vyras ir dvi moterys.

• Arčiau priėjęs, vyras 
ranka kilstelėjo kepurę ir 
linktelėjęs galvą prabilo;

— Labas rytas, ponia 
Martinkienė! Mums žmo
nėm sakė, kad jūs turite du 
tuščius gyvenamus kamba
rius. Mes esame įšvietinti 
lietuviai, nuo karo pabėgė
liai, tik neseniai atvykę iš 
Vokietijos. Mano vardas 
Algirdas N., ir štai čia ma
no žmona Birutė. Vaikų 
kol kas neturime, < 
trečioji, tai ponia Budvai-1 
dienė, mūsų giminaite, ku-;2pu»l. Laisve (Liberty). (Ketvirta^., Liepos (July) 5, 1956

Sako, palauk, brangioji, i 
Kai mes čionai kiek ilgiau ' 
pagyvensime ir • aš kiek 
nors pramoksiu anglų kal
bos, tuomet viskas . U ’ : 
sklandžiau, nes svetimoj.; 
šalyj be kalbos nereikia nė 
svajoti apie gavimą geres
nio ir pelningesnio darbo. 
Aš esu dar jaunas, tadgi 
dienomis dirbsiu, o vakar 
rais bandysiu išmokti mo
kykloje kokio amato. Tik 
tuomet bus galima drąsiau 
pažiūrėti gyvenimui į akis. 
Aš savyje turiu viltį, kad 
mes abu susilauksime skais
tesnės ateities ir būsime 
patenkinti gyvenimu. Tik
tai tu, mieloji, duok man 
progą mano tolimesniems 
žygiams ir siekiams—dasi- 

’ siekti to, ko mes abu pa- 
o šita I geidaujame... D-1 i ‘

nas, kad taip dažnai atsi
lanko ?

O Birutė, nuraudusi, at
sakė :

—Tai mano pusbrolis, at
eina pas mane dažnai pasi
kalbėti. Suprantate, ponia 
Martinkienė, kad man vie
nai per ilgus laikus sėdėti 
kambary labai nuobodu, 
tadgi jis ateina mane suųą- 
minti, pasikalbėti; besiu 
bant laikas greit pražA 
ir rūpesčiai išnyksta, ra- 
sikalbėjus su pusbroliu, pa
sidaro net daug linksmiau!

Tr dar pridėjo:
(Bus daugiau)

i
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IŠ BRAZILIJOS
SAVAITRAŠTIS “ŽINIOS” 
PASIRODO DU KARTU 

PER MĖNESĮ
Brazilijoj, San Paulo 

mieste, jau keli metai pasi
rodydavo kas savaitę fašis
tinės krypties lietuviškas 
savaitinis laikraštukas “ži
nios.” Jo steigėjai buvo 
Meliūnas, mok. Bakšys, 
Bumblis ir dar vienas jau
nuolis svajotojas. Šis tuoj 
atsitraukė iš kolegų tarpo 
pirmomis steigimo dieno
mis.

kultūriniaį ryšiai, kuriuos 
nutraukė antrasis pasauli
nis karas.

Pokario laikotarpiu Va
karų valstybės mėgino 
įtraukti Yemeną į jų lipdo
mus karinius blokus.—“Vi
duriniųjų Rytų vadovybę,” 
Bagdado paktą. Tačiau šie. 
mėginimai buvo bevaisiai; 
užuot dalyvavusi agresy
viuose blokuose, Yemeno 
vyriausybė pasirinko neu
tralumo politiką, bendra
darbiavimo su Egiptu ir ki
tomis arabų valstybėmis, 
kurios siekia sustiprinti sa
vo ekonominį ir politinį sa
varankiškumą, išplėtimo 
politiką. Yemeno ministro 
pirmininko pavaduotojas ir 
užsienio reikalų ministras 
princas įpėdinis el-Badras 
pareiškė, kad jo šalis “yra 
priešinga dalyvavimui ka
riniuose paktuose ir koloni- 
jalizmui.”

1955 m. spalio 31 d. Kaire 
buvo atnaujinta Tarybų 
Sąjungos - Yemeno drau
gystės sutartis, o 1956 m. 
pradžioje tarp TSRS ir Ye
meno sudarytas prekybinis 
susitarimas.

Pasisakydama už drau
gystės su arabų valstybė
mis sustiprinimą, Tarybų 
vyriausybė pakvietė princą 
įpėdinį el-Badrą apsilanky
ti Tarybų Sąjungoje. Prieš 
išskrisdamas j Maskvą, el- 
Badras pareiškė Kairo laik
raščio “Al-Achran” kores
pondentui, kad jis “labai 
džiaugiasi dėl busimojo vi
zito į Tarybų Sąjungą, ku
ri siekia tikslo sustiprinti 
santykius tarp dviejų ša
lių.” (“Pravda”)

IS LIETUVOS - Vieškelių biuras ,’apro- 
kavo, kad kas septintas 
mūsų šalies darbininkas 
dirba vienokį ar kitokį dar
bą ryšium su vieškelių sta
tyba, prižiūra ar motorine 
transportacija.

Cenzo Biuras sako, kad 
1960 metais JAV jau bus 
apie 16 milijonų asmenų 
65 metų amžiaus arba dar 
senesnių- 1975 metais tokių 
senųjų jau bus apie 21 mi
lijonas, o 2000 metais 26 ir 
pusė milijono.

kas ir tvirtas, tik mano 
žmona serga džiova. (Grim- 
žienė buvo išvežta į Vokie
tiją, po karo grįžo serg'anti 
džiova—K. S.).

Mano kaimynystėje gyve
na L. Sasnauskas, atvykęs 
iš Brazilijos. Turime pro
gos dažnai susitikti. Š. m. 
kovo mėn. pradžioje pas 
mus apsilankė iš Vilniaus 
Antanas Vaivutskas, atėjo ^7 
ir Juozas Kavaliauskas — ' 
atsimeni, jis " gyveno San 
Paulo, Bom Retiro rajone, 
ir jį išdeportavo. Susidarė 
braziliečių kvartetas. At
žymėdami mūsų iškilmingą 
susitikimą, išgėrėme už Jū
sų sveikatą. Drg. Sasnaus
kas mums parodė Jūsų pa
veikslus, pasidalijome įvai
riais įspūdžiais ir prisimi
nimais.

Dabar, drauguži, Tave 
prašau paieškoti mano bro
lio Edvardo, švogerių ir 
seserių ir ypatingai Petro 
Kavarausko. Suži n o j a u, 
kad mano tėvelis jau miręs, 
o motinos jokių žinių netu
riu. Visų labai pasiilgau 
ir noriu su jais susirašyti, 
juo labiau su mano motina. 
Gavę mano antrašą, tegu 
tuojau man laišką parašo,' 
aprašo savo gyvenimą. Aš 
labai lauksim Visiems per
duok mano ir mano šeimos 
sveikinimus bei linkėjimus. 
Kitą kartą parašysiu pla
čiau, visapusiškai iš mūsų 
gyvenimo Tar. Lietuvoje.

Viso geriausio visiems!
Albertas Grimža 

Panevėžys.
(Iš “Darbo”)

Laukiame meno kolektyvąLIETUVIŠKŲ NACIŲ 
ŠMEIŽTAI

San Paulo, Santo Andre 
priemiestyje, lietuviškiems 
fašistams, einantiems vo
kiškų nacių pėdomis, galų 
gale pasisekė išsinuomuoti 
radijo valandėlę. Jie, pa
naudodami vasario 16-oš 
n u b 1 u kusią “nepriklauso
mybę,” per minėtą radiją 
papylė pamazgų kibirą lie
tuvių ir portugalų kalbo
mis Tarybų Lietuvos vardu.

Apgailestavo s.avo buvu
sias riebias algas Smetonos 
laikais D. Bartkus portuga
liškai, o vertimą skaitė Ad- 
mundas Bartkus lietuviš
kai. Prisidėjo ir St. Jure
vičius prie “verksmų.” Jis 
skundėsi, kad Lietuvos vals
tiečiai ir darbininkai jiems 
pinigų nebeatsiunčia. Jie' 
trys pasižadėjo, o ypatin
gai St. Jurevičius, ex-lakū- 
nas, kad nuveš kokią nors 
atominę bombą Tar. Lietu
von ir ten išnaikinsią vi
sus komunistus. Ir būsime 
ponais. Valstiečiai turės 
mums duoti pinigų už Lie
tuvos “išvadavimą.”

Tiems niekšams Brazilijoj 
dar derjinga dirva, jie vis
ko prasimano. Tačiau ra
dijo klausytojai žino, kad 
20,000 jaunuolių vardu kal
bėti, tai visviena kaip į ne
matomą priešą šaudyti. Tai 
biaurus ir šlykštus melas, 
kuris žemina visu Brazili
jos 
da.

Avalon, N. J.
U atsibuvusio pokilio

Pokilis, rengtas 27 d. 
gūžės, buvo sulytas, bet
įvyko 24 d. birželio. Svečių 
dalyvavo su viršum 70. Didu
moje buvo philadelphiečiai, 
bet atvyko iš Baltimorės, Ed
dystone, Camden, Laurel 
Spring, Mt Ephraim, West
field ir Elizabeth. Daugelis 
svečių pribuvo šeštadienį, o J. 
Stanelis ir K. čiurlio 
pribuvo penktadieny, 
dienio naktį smarkiai
žaibavo ir perkūnas trankėsi, 
bet tai nieko neužkliudė sve
čiams praleist linksmai laiką, 
nes dienos laiku buvo gražus 
oras, saulėta ir visi, kas tik 
norėjo maudėsi, kaitinosi ant 
smėlio saulės spinduliuose.

Pokilis buvo pavyzdingas, 
^isi jautėsi kaip vienos šei
mos nariai. Visi linksmai, ge
rai nusiteikę. Mūsų gaspadi- 
nės visą laiką, nors čia vėsus 
oras, įraudonavusios sukinė
josi, kad svečius geriausia 
aptarnauti.

Surengt tokį pokilį reikia 
darbininkų, čia jų turėjome. 
A. Lipčius pristatė 25 svarus 
gerų dešrų, 23, sv. jautienos, 
15 sv. maltos mėsos. 50 sv. 
bulvių ir viską kas tik yra rei
kalinga prie stalo. Prie su
rengimo pokilio draugas Lip
čius padarė 5 tripus iš Eddy- 1 įoju 

jams 
Meilūnas pasitraukė. Jis 
savo “filosofijos” nesugebė
jo “aiškinti” “Žinių” pusla
piuose. Nerado pirkėjų. 
Liko tada tiktai du “švietė
jai” su nepasisekusiu laik
raščio bizniu.

Mok. Bakšys, sukaupęs 
visas intelektualines pajė.- 
gas, pradėjo savotiškai tau
tiečius informuoti. O Bum-

I blis liko visiškas “Žinių” 
L savininkas. Tačiau ir'jiems 

nesisekė drusmstame van-
_ I denyje žuvyčių sugauti. Pa-j hudbja daugelio lietu-

liekas svečių neprašo, suti - e*koftoming vių emigrantų narsuolių
gyvenimą. Kiek jis nuken-

stoneo suvažinėdamas suvir
tum 700 mylių, šalia to auka
vo $20.00 ir aukavo valgio su
virs $20.00 vertės. Prie suren
gimo daug dirbo Pietai, O. 
Zalner. Be kam piene, Mer
kiai ir B. Kovalchuk. Prie to, 
•draugė Merkiene aukavo val
gio už $8.00, O. Zalner už 
$6.00, taip pat draugė Pletie- 
nė, bet nepatyriau valgio ver
tę. Draugas Pieta patarnavo 
svečiams su gėrimu. Jam pa
gelbėjo J. Stanelis.

Svečiai, skirstydamiesi 
namus, sudėjo aukomis $3-1 
Pasidarė išlaidų $111. 
$232.
kad jie aukotų, bet nei vie
nas neapleido nematęs mane. 
Visi skirstėsi namo. paduo
dami viens kitam rankas su 
sypsa ant veidų, sakydami, 
kad viskas buvo gerai, kad 
jie buvo priimti gražiai, ge
rai pavalgidinti ir pavaišinti, 
bet trūko vieno dalyko . .. 
trūko brooklynieČių.

Tai taip užsibaigė pokilis.-
Visi skirstėsi

tai” susitarė “Žiniose” mū
sų tautiečius informuoti iš
kreiptomis žiniomis. Jie 
talpindavo naujienas, “slap
tai” gautas iš Tarybų Lie
tuvos. Įvairiais trinkiais 
mėgino suįdominti lietu
vius, kad .suradus skaity
tojų. *Be to, jie buvo suma
nę su tuo laikraštuku mūsų 
tautiečių indolę ir papro
čius pakeisti, jiems biznie
rių “dvasią” įtarpti. Jie 
sakė: “Jei lietuvis turėtų 
biznieriškų ypatybių, per 
penkerius metus visi mūsų 
tautiečiai turtingi liktų.” 
Tuo laiku tas laikraštukas 
nesurado užtektinai skaity

to biznio “mokyto- 
biznis nepasisekė.

lietuvių jaunuolių var-

Santo Andre radijo 
Klausytojas

ALBERTAS GRIMŽA 
TAR. LIETUVOJE

Šis mūsų tautiečio la-iš

mažu 
atsarga, kurią jie buvo nu- ,

i matę laikraščio normaliam U)° todėl, kad drįso kovoti
l - __ 1 11 /J n vci i n t i » n o r~r i v> n n

Mes, Mosėdžio miestelio ir 
apylinkės gyventojai, pagei
daujame, kad teatrai aplan
kytų Mosėdį. Bet labai gaila, 

> kad teatriniai kolektyvai mus 
u žm irsta

Mosėdį aplanko tik vienin
telis Klaipėdos dramos tea- 

, ir tai tik vieną kartą per 
metus. Panevėžio dramos tea
tras, Kauno muzikinis dra
mos teatras ir kitų miestų te
atrai kiekvienais metais va
žiuoja gastrolėms į Skuodą, 
kur parodo visuomenei savo 
naujus pastatymus, tačiau mo
sėdiškiams tos laimės netenka. 
Gastrolių grupės dažniausiai 
važiuoja per Mosėdį, bet čia 
nesustoja. Mosėdžio miestelio 
ir apylinkės darbininkai, tar- 

I nautojai bei kolūkiečiai mėgs
ta teatrą, jie gausiai lanko 
jo vaidinimus. Todėl labai 
norėtų pamatyti geriausių mū
sų respublikos meno meistrų 
spektaklius, pasiklausyti kon
certų. Tačiau neaišku, kodėl 
jie mūsų vengia.

Taip pat labai džiaugtumė
mės, jei mus aplankytų LTSR 
nusipelnęs dainų ir šokių liau
dies ansamblis, kuris dar nė 
sykio ne koncertavo Mosėdyje.

Vaidinimams rengti yra ge
ros patalpos, miestelyje nese
niai naujai suremontuotas 
dviejų 
me yra 
scena.

naujai
aukšty klubas,

erdvi salė ir
kuria- 
didelė

Kultūros ministerija 
kolektyvų vadovai,

LTSR 
ir meno 
planuodami gastroles, neturė
tu pamiršti ir Mosėdžio mies
telio gyventojų.

' A. Skruibienė

Veik visos valstybės da
bar perkasi sau reikalingų 
prekių tiktai iš tų valsty
bių, kurios perkasi prekes 
iš jų. Virš trys ketvirtada
liai krūvio laivuose yra to-, 
kiais mainais įsigytos pre
kės.

YEMENAS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

šimtmečius Yemeno liaudis 
ne kartą ryžtingai atmes
davo kėslus kolonijalinių 
valstybių, kurios grėsė šios 
laisvę mylinčios šalies ne
priklausomybei. Dvidešim
tųjų metų pabaigoje užsie
nio kolonizatoriai mėgino 
atplėšti šalies pietinius ra
jonus ir primesti Jemenui 
savo protektoratą. Kaip 
tik šiuo sunkiuoju Yemenui 
laikotarpiu Tarybų vyriau
sybė pripažino jo suverenu
mą ir neprikla u s o m y b ę. 
1928 metais buvo pasirašy
ta Tarybų Sąjungos-Yeme
no draugystės sutartis. A- 
biejų valstybių tarpe pra
dėjo vystytis prekybiniai ir

LŪS 12-jo SEIMO PARENGIMAI
B Priešsei minis PiknikasBiepos

(Gražiame

Bakšyslu^ demokratijos ir sąžinės 
!laisvę Brazilijoj ir kitur.

Pagal Alberto Grimžos 
laišką galima spręsti mūsų 
lietuvių kovotojų likimą. 
Jis pasiekė Tarybų Lietuvą, 
o kiek jų jau yra žuvusių, 
kurie vienokių ar kitokių 
sunkumų nenugalėjo ir ne- 
beparvažiavo į tėvynę.

K, Sūnus

išėjimui, ir mok. 
nebeturėjo iš ko pragyven
ti.. Reikėjo imtis kito ama
to ir galutinai apleisti “Ži
nių” redakciją.

Kai kurį laiką Bumblis 
vienas rašė, rinko, atspaus
dino. Jam tie visi darbai 

Su si vėlu o- 
Tada išleisdavo vie

na “Žinių” numerį per dvi 
savaites. Redakcijos vardu 
i is pasiaiškindavo, kad dėl 

|tam tikrų “techniškų 
trūkumu, ši kartą laikraš
čio išėjimas normaliai ne
pavyko, susitrukdė. Todėl 

j šis numeris išeis 
! dviejų savaičių.” I 
įprato jau geroka 
i Bumblis a 
! lietuviams

pasitenkinę, sykiu nesisekė, 
nesimatė pas nieką nuovargio, davo.
daugelis sakydami, kad jie 
atvyks ir kitą kartą, jeigu bus 
kas panašaus surengta. Alano 
pagelbininkai patarė su auko
mis daryti taip: paskirt Lais
vei $200, o Vilniai $32.

Aukotojų vanlai tilps Lais
vėje,

J. A. Bekampis

Albertas tarp kitko rašo:
Nežinau, ar Tu mane at

simeni. Aš Tave atsimenu 
labai gerai. Dažnai dainuo-. 
ju Tavo sukurtą dainele: I 
“Kur ošia miškai tarp kai-1

Chicago 111.
Prūneikos knyga — 

Atsiminimai ir Dabartis

Olympia Parke, 68 So. Quinsigamond Ave. 
Shrewsbury, Mass.

Nemažai piknike bus jau atvy kusių delegatų iš kitų miestų.

uoliu <e m tinas teka 
...” Ji pas mane 

užsiliko nuo laikraščio 
“Garsas” laikų.

Gal Tau bus nuostabu, 
tl" i kad taip ilgai nerašiau, lig 

Ka-, ražas neviršija 200 egzemp- į kafl bflčiau 2uvęs ai. kul. 
Nerašiau dėl 

įvairiu susidėjusių aplinky- 
Jas dabar priminti ne

laikas 
Brazilijos 

savo leidžiamos 
nepasirodymą.

Sužinota, kad “ŽiniųVisiems, kurie teiraujasi 
apie L. Prūseikos knygą, i 
įima pranešt, kad šiuo laiku j Uorių, 
ji spausdinama. Jau atspaus-j tautiečiai, 
dinta 200 puslapūi. Knyga 
iš viso, turės 300 puslapių.

Knyga vadinasi 
mai ir Dabartis”. 
Lietuvių Literatūros Draugi- j })evcik niekas 
,a- ., , v i spaudos neskaito. Nei pu-

Kftyga prasideda aprašymu į s- nuo§jmgį0 negalima iš
skaičiuoti. Pasirodo, kad 
iš dviejų šimtų lietuvių 
tiktai vienas “Žinias” ret
karčiais paskaito.

Gaila ir liūdna darosi, 
kad didžiausioje P. Ameri
kos kolonijoje, Brazilijoje, 
mūsų tautiečiai neturi nei 
vieno progresyvio demor 
kratiško laikraščio. Jeigu 
“Žinios,” šlubuodamos visai 
nustotų ėjusios, tai liktų 
dar brolių Matelionių glo
bojamas Vila Zelinos šv. 
Juozapo parapijos katalikų 
organas “Mūsų Lietuva.”

A. Laumė

Reiškia, kad musų j dingęs.
išskiriant 

į jo draugus biznierius 
laikraštuko neskaito.

“Atsimini- vaizduokite, Brazilijon įva- 
Ją leidžia žiavo virš 40,000 lietuvių, 

Literatūros Draugi- (ųeVcik niekas lietuviškos

S1° biu. r *

Prūseikos pergyvenimų Suval
kų kalėjime. Po to seka sky
riai apie ištrėmimą į Sibirą ir 
pabėgimą iš Sibiro, darbas 
prie '‘Laisvės”, prie rubsiuvių 
unijos, prie “Vilnies” ir ben
dra charakteristika politiniai 
ekonominio gyvenimo iki šių 
metų. Autorius plačiai apibū
dino ir lietuviško gyvenimo 
įvairės fazes. Daug vietos 
•kiriąma apibūdinimui pro- 
fl’esyvių lietuvių veiklos ir lie
tuvių reakcininkų charakteris
tikai.

Jei spaustuvėje neįvyks ko
kių sukliuvimų, tai knyga bus 
atspausdinta liepos mėnesį.

Draugas

3 pusi. Laisvė (Liberty). tKetvįrtad., Liepos (July) 5, 1956

1936 m. birželio mėn. iš
vykau (buvo deportuotas— 
K. S.) iš Brazilijos. Tais 
pačiais metais liepos mė. 
nesi patekau į Ispaniją ir 
Įsijungiau į pilietinį -karą, 
Pasibaigus karui, 1939 m. 
liepos mėn. perėjau Ispani- 
jos-Portugalijos sieną. Por
to mieste,. Portugalijoj, ma
ne areštavo ir nuvežė į Ca- 
vo Verde salyną, Tarafalo 
salą — Colonha Penai” — 
katorgom 1945 m. iš Cabo: 
Verde mane grąžino į Lisa
boną, Portugalijos sostinę. 
Čia gavau darbą viename 
latvių laive, kuriuo, vėliau, 
patekau į O(desą, TSRS. 
Tada pradėjau mano naują 
gyvenimą.

Dabar gyvenu Panevėžy
je. Esu vedęš, turiu vie
ną sūnų. Fiziniai esu svei-

Worcesterio Aido IChoras, vadovaujamas Jono Dirvelio

Programoj dalyvaus linksmasis Laisvės Choras iš Hartford, Conn, 
vadovybėj gabios chorvedės Wilma Hollis

Liepos 10 <L Įspūdingas šeiminis koncertas 7:30 v. vakare
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

I

Apart iš toliau atvykusiij menininkų, dalyvaus ir vietinis Aido Choras vadovybėj žyniaus chorve 
džio Jono DirVelio ir duetas Ona ĮHrvelįene ir Jonas Sabaliauskas. Jų dainavimu publika neatsige- 

reja. Nepraleisikite šios vasarines skambaus dainavimo progos.
‘ Seimo Renginio Komisija
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SVEČIAI
Pirmadienį laisviečius at

lankė F, Malkaitis, buvęs at
vykęs dalyvauti dienraščio 
Laisvės piknike. Nors ir tolo
kai dabar gyvena (Beverly, 
N. J., ąpnašlėjusiai savo sese
riai prigelbsti šeimininkauti 
jos mažame ūkelyje), tačiau 
didmiestyje Laisvės ir kitų 
svarbiųjų lietuvių vykdomųjų 
sueigų neapleidžia.

Malkaitis čionai turi gau
siai pažinčių ir daug draugų 
iš dažnų čionai pobūvių. Jie 
dar žymiai padaugėjo nuo to 
laiko, kai jis čia tūlą laiką 
dirbo Lietuvių Kultūriniame 
Centre.

New Yorko
spaudoje

“Daily Worker” pirmadie
nį pirmame puslapyje atspaus
dino vedamą straipsnį, kuria
me nurodė, kad dabar visų 
darbo žmonių uždpotis yra 
paremti streikuojančius plie
no liejyklų darbininkus. “D. 
W.” nurodo, kad bosai to 
streiko norėjo, kad jie jį iš
provokavo, statydami negir
dėtus reikalavimus, kaip tai 

• beveik penkerių metų pažadą 
nestreikuoti.

* * *
Tą pačią dieną su -vedamuo

ju straipsniu apie streiką išė
jo ir didysis kapitalo organas 
“Times”. To laikraščio straip- 

už vardintas “Strikes 
Nothing!” (“Streikai 
nepagydo!”) Kaltė, 

paprastai, suverčiama

NewWto^g0zfo2lnlof
49,000 gali likti be 
pastogės Vak. Harleme

Vakarų Harleme, maždaug 
Į šiaurę nuo 130 St. per kokį 
dešimtį blokų, tęsiasi vieni 
blogiausių New Yorko lūšny
nų. Ten butai tokie blogi, 
kad, kaip tai išreiškė viena 

bnotina “Post” ffendradarbiui:
“Pas mus tiek žiurkių, kad 

vaikai jas mato atbėgant ir 
rėkia baimės apimti, 
da griebiu 
žiurkes vyti.
apkandžiojo vieną mano vai-

Aš ta- 
šluotą ir Javai 
Bet jos visvien

Tuos lūšnynus miestas d a-, 
bar rengiasi apvalyti. Atro
dytų, kad tai būtų geras 
žingsnis — geras, jeigu gy
ventojams būtų duodama lai
kina pastogė, o paskui jie 
galėtų grįžti Į naujai pastaty
tus apartmentus senose vieto
se.

Bet nieko panašaus nėra. 
Vietoje išardytų lūšnynų bus1 
pastatyti trys namų projektai. 
Tik vienas feus prieinamas ne
turtingiems, kiti du bus gan 
brangūs, taikomi daugiau už
dirbantiems. O laikinos pasto
gės niekas neieško tiems, ku
rie dabar turi išsikraustyti. 
Tokių yra apie 49,000.

Jie dabar sudarė specialų 
komitetą, kad ginti savo rei
kalus. Kas iš to išeis, paro
dys ateitis.

<> Baigė mokslą new York

Laisves piknikas įvyko 
gražus ir sėkmingas

Tai buvo masinis, smagių 
nuotaikų piknikas; viskuo ap
tarnautas, patenkintas.

Daug žmonių kooperavo pa
daryti ji tokiu.

šventiškumą, išsiskyrimą 
nuo kitų, Laisvės piknikams 
suteikia tos grupės laisvės pa- 
trijotų ir prietelių, atvykusios | 
iš kitų miestų. Tam jie Įdėjo 
daug.^gražaus ryžto, o kai 
kurie ir stambų ‘iškaštį.

Bet, kasgi kitas suteiktų tą 
staigmeną netikėtų pasimaty
mų, susitikimų giųiinių, bu
vusių kaimynų, jaunystės 
draugų, jei ne tas suvyk imas 
iš daugelio sričių.

Laisvės piknike tos staigme-1 
nos nestokavo. Juk 
kome svečiu net 
Floridos.

Iš tolimiausiai

čia susiti- 
iš tolimos

atvykusių 
svečių buvo iš Seattle, Wash. 
Karl Zu k (Žukauskas) su 
žmona. Jie svečiuojasi po ly
tines valstijas jau šešta savai
tė. Į Laisvės pikniką atvyko PIKNIKUI DOVANOS 
su P Bečiu iš'Great Neck,.'

būtinaš Laisvės išlaikymui 
dienraščiu.

Publikos atsiliepimas dova
nomis ir kooperavimas visame 
kame su .rengėjais buvo drau
giškai dosnus.

Didžiausios padėkos verti 
visi tie, kurie visų dieną pik- 

j nikui aptarnauti darbus dir
bo : šeimininkės, visokių bi
lietų pardavėjai, patarnauto
jai prie gėrimų. Tikiu, kad 
juos surašė ir vėliau paskelbs 
direktorių komisija, -kuri tuos 
darbininkus kvietė ir 
bo statė.

^Orkestrui šauniai 
žmonės linksminosi

j mos ir nenoriai skirstėsi atė- 
jus parko uždarymo laikui. 
Skirstėsi namo patenkinti sma
giai ir gražiai praleista diena. 
Ir išėjo namo sausi, nežiūrint, /
kad iš vakaro ir tą visą die
ną radijai gązdino būsiančiais 
“šauveriais” Bet tų “show
ers” nebuvo.

kad mokytojai 
susiranda darbo

prie dar-

grojant, 
iki šute-

Geraldine ir Barbara Incas, 
buvusių brooklyniečių 'Walter 
ir Helenos Incas ‘ dukterys 
(K. ir L Levanų anūkės) šį 
pavasarį turėjo mokslo už- 
baigtuves. Jaunuolė 
baigė vidurinę mokyklą 
išėjo ’dirbti. Barbutė 
pradinę.

Abi mergaitės gerai
si. Neteko patirti, ko jos siek
ais toliau. S-ė

HELP WANTED FEMALE

Gerry 
ir jau 
baigė

mokė-

Nurses. Practical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assign
ment. Good emp. benefits. Also 
registered nurses. Apply—Director 
of Nursing. Mount Sinai Hospital. 
11 Ė. 100th St.

(128-134)

snis 
Cure 
nieko 
kaip
ant darbininkų.

Tai tapati sena pasaka. 
“Principiniai” tas didtapis, 
kaip kiti ^komerciniai laikraš
čiai, pripažįsta streiko teisę, 
ir net sako, kad kai kurie 
streikai pateisinami, bet kai 
tik koks nors svarbesnis strei
kas prasideda, darbininkai 

« smerkiami
Beje, dieną anksčiau tas 

pats “Times” kalbėjo su di
deliu- entuziazmu apie “hero- 

, iškus Poznano streikierius”.
* • •

‘ “Herald - Tribune” vysto 
naują teoriją apie profeso
riaus Galindezo mirtį. Dau
guma žmonių laikosi nuomo
nės, kad tas anti - fašistinis 
baskų - ispanų profesorius ta
po nužudytas Domininkų 
tatoriaus Trujillo agentų, 
jis smarkiai veikė prieš 
diktatūrą. Bet “Herald - 
bune° turi kitą teoriją.

Tas laikraštis sako, 
Galindezas kolektavo 
šalyje pinigus Baskijos
d/iai tremtyje, kuri randasi 
Paryžiuje (Baskija yra Ispa
nijos provincija, kurios žmo
nės vartoja skirtingą nuo is
panų kalbą). Per kelerius 
metus, sako “Herald - Tri
bune”, Galindezas surinko net 
milijoną dolerių. Bet tai val
džiai pasiųsta tik pusė milijo
no. Iš to daroma išvada, kad 
kokie nors suktingi elementai 
tuos pinigus pasigrobė ir 
kui nudėjo Qalindeza, 
jis jų nedemaskuotų.

dik-
nes

tą
Tri-

kad 
šioje 
val-

AFL CIO nepadės laužyti 
laivakrovių uniją I. L. A.

Uostininkų krovikų unija 
(International Longshore
men’s Association, ILA) ga
vo užtikrinimą nuo AFL-CIO 
jūrininkystės skyriaus, kad 
AFL-CIO neduos fondų tiems, 
kurie stengiasi palaužti ILA. 
Bet padėtis lieka gan kompli
kuota. Mat, egzistuoja kita 
uostininkų - unija, mažiukė 
IBL (International Brother
hood of Longshoremen), kuri 
stengiasi nugalėti ILA. IBL 
tapo įsteigta, kuomet ILA ta
po išmesta iš AFL. Dabar 
IBL, kuri pati yra AFL-CIO 
narė, nori užimti ILA vietą, 
bet nacionalio AFL-CIO jūri
ninkystės skyriaus vadovai ne
nori remti savo uniją, < kuri 
veikia ardančiai.

Sakoma, kad AFL - CIO ei
lėse smarkiausiai už ILA ne- 
lietimą stoja tymsteriai, ku- 

patys turi kaip Ir vienin- 
veiklos paktą su’ ILA.

Piknike radosi grupelės sve
čių iš gana tolimų miestų: 
Baltimorės, Wilkes Barre- 
Plymouth srities, Philadelphi- 
jos/ Chesterio. ' Apygoriai bu- ■ 
vo atstovauti New Jersey ar-j 
timieji miestai, taip pat ir 
tolimesnieji, Avalon, kaip ir 
Patersono sritis '

Naujosios Anglijo
tą pačią dieną turėjo 
pikniką Laisvės paramai, 
čiau
Waterburio,
Stamford© ir iš 
vietų.

Skaitlingoje

lietuviai 
savo 
Ta
te n.atvyko svečių ir

Bridge porto, 
kai kurių kitų

rie 
gos

skel- 
apie

Piniginės dovanos bus 
biamos pranešimuose 
fondo eigą. Man čia norisi 
priminti specifiškas dovanas.

Vieną tų atvežė philadel- 
phietė (nesužinojau, kuri). 
Tai buvo setas mėgstu, spal
vingai raibų puodams kilnoti 
rankenukų. Porai draugių pa
sidarbavus, už juos surinko

Daugelis N. Y. mokyto
ji; dabar ieško darbų...

Mokyklos užsidarė vasaros 
atostogoms ir dabar turėtų bū
ti gerai užsitarnautas poilsio 
laikas ne tik mokiniams, bet 
ir mokytojams. Deja, didelė 
dalis mokytojų atostogų metu 
ilsėtis negali — jie neuždirba 
pakankamai per apskritus 
metus, kad atostogų metu il
sėtis. Daugelis jų dabar ieš
ko visokių laikų vasaros dar
bų. New Yorko apšvietos ta
ryba sako, 
daugiausia
sekamose1 vietose:

Dalis mokytojų tampa pri
žiūrėtojais vaikų stovyklose 
užmiestyje. Tai labai blogas 
darbas mokytojams, nes, kaip 
vienas jų išsireiškė: “Mes per 
10 mėnesių vis su vaikais ir, 
kaip mes vaikų nemylėtume, 
jie mums atsibosta. Per du 
vakacijų mėnesius aš verčiau 
vaikų nematyčiau. . ..”

Kai kurie mokytojai gauna 
darbo kaip gyvasties gelbėto
jai - sargai pliažuose, prie
plaukose. Kai kurie dirba 
krautuvėse arba baruose kaip 
bartenderiai. Kai kurie tam
pa turistų vedėjai (guides), 
kai kurie nueina dirbti i ofi
su s |

Milžiniškas karas prieš 
uodus mieste ir apylinkėje

Miesto taryba, nutarė šie
met išleisti SI01,200 karui 
prieš uodus mieste ir apylin
kėje. Karui vadovaus Svei
katos departmentas. Bus pa
naudoti lėktuvai, sunkveži
miai ir Įvairiausi nuodai.

Miss Romano pakeitė savo 
nuomonę. Ji nori laimėti at
gal savo kūdiki, kurį tik ke
turių dienų amžiaus atidavė 
vienai labdaros Įstaigai. Rei
kalavimą veda per teismą.

HELP WANTED-MALE

Mechanics. Familiar with Mer- 
credes-Benz; Jaguar, Porscher, M. 
G. Do not apply unless experienced. 
Top salary.

BREWSTER AUTO CO.
15 Berry Hill, Oyster Bay. 

OY. 6-3484—Mr. Spara.
(129-135)

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84thSt., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

JUMS ČIA PATIKS
Interesinga, Nuolat ir 

Nemonotoniška!
DICTAPHONE OPERATORE

Birželyje užbaigusios mokyklą bus 
priimamos; mokančios^biskį trump- 
raštį Gera pradinė alga. 
Kompanijos apdraudų.

PRATT & WHITNEY
4649 W. Fulleęton.

HU. 9-1626.

Daug

(123-129)

1 SLAUGES
N. Y. State R.N.

Kreipkitės pas Slaugių Direktorę
BROOKLYN MEMORIAL

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, L. I.

Grover 5-5000. Ext. 27.
(126-132)

Ar tik moterys ilgai 
kalbasi telefonu

ti-ir
sek-
kam

pas- 
kad

Plėsti ar neplėsti 
Holland tunelį?

ten

ten 
pa-

Kilo ginčai tarp miestinio 
statybų koordinatoriaus Mo
ses ir jo Port Autoriteto kitų 
pareigūnų dėk pasiūlymų, sta
tyti Holland tunelio trečią ša
ką.

Moses sako, kad reikia sta
tyti tr dar paskubėti. Jis nu
rodinėja, kad davedimas eks
presinio kelio nuo Manhattan 
ir Williamsburg tiltų tiek pa
daugins auto trafiką link Hol
land tunelio, kad su dabarti
nėmis dvjemis šakomis jis už- 

\ springs trafiku.
Autoritetas su ta jo nuomo

je nesutinka-
Jeigu nuspręstų statyt, nau

jasis priedas kainuotų, bilijo
ną dolerių. Statyba užtruktų 
apie 5 metus.

pagalbos

Taip būdavo manoma 
krinama. Bet praėjusio 
madienio prietikis daug 
sukėlė abejonių — advokatas
Robert Bauer, 31 m., tapo už
rakintas vaistinėje New Yor
ke, kai jis ilgai užsikalbėjo 
telefonu. z

Į Advokatas, žinoma, tikri
no, kad jo “klijantai daug 
kalba”. Tačiau, kasgi klausė-’ 
si, kas užtikrins, kurie 
kalbėjo ilgiausia.

Nelengva jam buvo iš 
išsilaisvinti. Savo bėdą jis
stebėjo tiktai tuomet, kai vi
sus smulkius pinigus praleido. 
Rodyk tu telefono kasai dole
rį ar nors ir šimtinę, jis ne
pripažįsta. Neturi dešimtuko 
ar dviejų nikelių, 
neprisišauksi.

• Advokatas nubėgęs prie 
krautuvės lango bandė šūka

lioti į praeivius. Negelbėjo. 
Pradėjo rankomis skėtrioda- 
masis žestais šaukti gelbėtojų, 
bet praeiviai pasižiūri, gal 
pagalvoja, kad vaistininkas 
bando keistybėmis kostume- 
riufe pritraukti (o gal ir su
kvailiojo iš karščio) ir nueina 
savais keliais.

Pagaliau kas nors suprato, 
jog čia kas negerai, grįžo su 
policistu. Už poros valandų jį 
išlaisvino.

publikoje ir j 
platokame parke, aišku, ne 
visus svečius iš toli susitikau. 
Prašomi atleisti tie, kurių 
miestai čia nepaminėti. Jūsų 
vizitas mums buvo brangus 
taip pat, kaip ir minėtųjų.

Gražiai atstovinga buvo vie
tinė Brooklyn© ir apylinkės 
publika.

Pagirtina grupė atvyko jau
niausiojo amerikinio lietuvių 
jaunimo, kai kurie jau su 
dviemis ar daugiau mažiukais. 
Jų ryžtas tą dieną praleisti su 
tėvais ir jų draugais savo tė
vų laikraščio naudai teikia vi- 
siems malonų, šiltą jausmą.

Atvyko nemaža grupė pro-' 
fesijonalų ir biznierių. '

Daugumą publikos, kaip ir 
visuomet, ’ čia sudarė eiliniai 
darbo žmonės. Smagu buvo 
čia matyti daug siuvėjų. Ne
žiūrint, kad prasidėjo jų ato- 
stoga, labai daug jų atidėjo 
savo išvykčts porai dienų, kad 
pasisvečiuoti sykiu sui leidė
jais' ir skaitytojais to dienraš
čio, kuris visuomet gynė ir 
ištikimai tebegina šiandien jų 
reikalus. „

Daugelio amatų ir profesi
jų žmonės čia suvyk© padary
ti ŠĮ pikniką sėkmingu, sėk
mingiausiu iš buvusių bėgiu 
keletOs paskiausių jnetų.

Gražu, kad Aido Choras ir
gi išpildė savo pažadą, gana 
skaitlingai aidiečiai susirinko 
ir smagiąi s.udainavo keletą 
liaudies dainų, nors tai atlik
ti parke nėra lengva, nes nėr 
ra akompanimento pianu.

Laisviečiai dėkingi chorui ir 
jo energinga] ai mokytojai 
Mildred Stensler.

Trumpą kalbą' pasakė Lais
vės redaktorius A. Bimba, pri
mindamas svarbą lietuvių 
liaudies dienraščio ir tai, kad 
sukėlimas $15,000 fondo yra

Gi brooklynietes Elzbietos 
Kasmočienės iškeptas ir do
vanotas ilgas ir platus pyra
gas atnešė Laisvei $20.

Gal buvo ir daugiau dova
nų. Jei taip, apie jas išgirsi
me vėliau. ‘ Rep.

Valstija išteisinta 
dėl 6 vaiky mirties

New Yorko valstijos gene
ralinis prokuroras Javits nu
sprendė, kad valstija nieku 
neprasižengusi prieš Įstaty
mus toje nelaimėje, kurioje 
birželio 12-ą tapo numarinti 
(gyvi užversti žemėmis) 6 
mažamečiai vaikai Williams- 
burge prie Grand S,t. Exten
sion ir Marcy Ave.

Airiai ir žydai kviečia į 
New Yorką Dublino majorą

Kaip tai neseniai buvo pra
nešta spaudoje, Airijos sosti
nė Dublinas savo majoru' iš
rinko' Robert Briscoe, žydų 
kilmės žmogų. Briscoe yra 
airis nacionalistas, kuris po 
Pirmo pasaulinio karo kovojo 
airių respuiblikiečių armijos 
eilėse prieš britus, bet jis 
taipgi yra žinomas kaip žydų 
veikėjas, sionistas ir t. t

Briscoe išrinkimas turėjo 
nemenko atgarsio New Yor
ke, kur gyvena apie milijo
nas airių (daugiau negu Du
bline) ir apie du 
dų ((daugiau, 
Izraelyje).

Paul O’Dwyer
jorb brolis), John J. Sheehan 
ir kiti airių veikėjai čia sako, 
kad jie būtinai nori pakviesti 
Briscoe atvažiuoti Į šį miestą, 
jeigu ne anksčiau, tai bent Į 
St. Patrick dienos paradą. ,0 
žydų - sionistų organizacijos 
iš savo pusės sako, kad 
kvies Dublino majorą.

užbaigimo. Ekspėr- 
ant rankų darbo, 

dalykai. Turi būti 
Vyras. Kreipkitės:

OPERATORS ON SKIRTS. Steady 
work, good wages. Union and non
Union. Non-Union can join later. 
Vacation with pay.

NU-STYLE SPORTSWEAR
555 E. Tremont Ave., Bronx. 

Rm. GIG—CY. 9-1939.
(127-133)

milijonai žy- 
negir visame

(buvusio ma-

Prie rakandų 
tas prie spalvų 
Tikri senoviški 
pilnai patyręs
ANTIQUE FURNITURE RESTOR
ERS, 235 42nd St., ar šaukite MU. 
3-0551.

(125-131)

Auto Mechanic Thoroughly exp. 
Dodge-Plymouth preferred. Opp. for 
right man. Must know automatic 
trans. Also hiring comb, metal & 
pairit man, exp. Call New Rochelle 
6-8585. Ask for Mr. Baker.

(125-131)

SLAUGES ’
' SU DIPLOMOM * /

AR LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS /

Pilnam laikui ar daliai. Visi 
šiftai, bile dieną. Generalinė li
goninė, 200 lovų. Patogi transpor- 
tacija. Malonios sąlygos, draugiški 
bendradarbiai. Kreipkitės j Nursing 
Ofisą.

ST. ELIZABETH HOSPITAL
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.
SHEET METAL 
MECHANIKAS

Taipgi prie stogų-kopččių darbo.
Gera alga. Nuolatinis darbas.

ROTHMAN & WERLING 
ROOFING CO.

242 E. 10th St. OR. 7-7941
(124-130)

Namų darbininkė.
Pagaminti vakarienę, 
vaite. 6 vai. kas dien. 
gal valandą. Nuolat,
lesi te susitvarkyti. RE. 7-1666.

(129-132)

Guolis kitur.
6 dienų sa- 

Gera alga pa- 
Valandas pa

Javits sako, kad valstija 
nesusirišusi kontraoktais tarp 
kelią tiesiančių firmų ir tos 
dalies žemės, kuria kelias ve- 
dąmas. Ten buvęs tik miesto 
reikalas prižiūrėti, kad kont- 
raktoriai tokias vietas apsta
tytų tvoromis ar kaip kitaip 
apsaugotų.

Saugumui tokių vietų atei
tyje Javits pasiūlė Įrašyti kon
traktuose, kad kontraktoriai 
būtų atsakingi pastatyti tinka
mą ir pakankamą sargybą; 
koordinuoti darbą tarp kont- 
raktoriaus ir miestinių sargy
binių.; Įstatymiškai Įsakyti iš
kastus ravus ar. duobes ne
griūvamai pastiprinti. •» ■X--------------- ---------------------- -

1-mos klasės įrankių darytojai, 
mašinistai, Lathe 
valandų savaitė, 
pan'ijos apdraudos. 
ma. EV. 8-7724.

darbininkai. 50
Viršlaikiai. Kom-

5 metų progra-

, (127-133)

Counselor (25-35). Pioneer. Exp. 
for Zonist camp. Work out. Camp
ing & General 
with teenagers.
Hatzofeh, Coventry, 
Feierman. Call N. 
Conn. PI. 2-8075.irgi

STRAUSŲ PROGRAMA

Praeitą šeštadienį Lewisoh- 
no Stadiume buvo pravesta 
Richardo ir Johanno Strausų 
muzikos programa.' Stadiumo 
simfonijos orkestras pildė 
“Rosąnkavalier”, “Fleder'- 
maus” ir “Čigonų Baronas” iš
traukas. Stadiumas buvo pil
nas, bet ne tiek perpildytas, 
kiek praeitos savaitės pra
džioje, kai ' ten koncertavo 
negras dainininkas Belafonte. 
Apie 3,000 asmenų, kurie ne
galėjo Įeiti Į pilną stadiumą, 
klausėsi šaligatviuose.

outdoor' activities 
(Co-ed). Camp 
Conn., c/o Mrs. 
Y. CO. 5-1162.

(128-134)

Business Opportunity

Ideal Family Enterprise. Delica
tessen-Grocery. 3 rm. apt. Selling 
German Delicacies heavy to good 
clientele. Can be built up; com
pletely equipped. Full kitchen. 
$10,000 value, sacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th Ave. sub. line. VI. 8-2890.

(129-134)

Ide-al Young Partners. One work 
as motor repairman, one work as 
wireman. Electric Motor Repair 
Shop and Wiring. Asking $500. 50 
yrs. est. Completely equipped. Imm. 
occupancy. Owner retiring Act now! j 
24 Horatio St. WA. 9-5312. 1

(128-134)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
visi įtaisymai. TV. Namai prie
miestyje. Nuosavas kambarys, nuo
lat. Gera alga. HO. 8-G054.

(129-132)

Laundry Workers. Exp. personnel. 
Needed as folders, operators, 
pressers; vacation and sick leave. 
5 day week. Security necessary. 
HOLIDAY LAUNDRY, 764 Myrtle 
Ave., Brooklyn. UL. ,5-1300.

(129-135)

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

REAL ESTATE

Baldwin. Minutes to All Beachy 
es. Modern col. Liv. rm. (pic. rm.); 
full modern kitchen, formal (knot
ty pine) dining rm. Laundry rm., 3 
bdrms; I'Z; bath, 2 ter., unattached

I garage. Nr Church, shopping, transp. 
Plus 2 Room Finished Attic. 145^' 
South Grand Ave., BA. 3-7652.

(127-130)

John Maxwell Gray eis ka
lė jiman nuo trijų iki penkių 
metų už apsukimą,, Lawyers 
Mortgage kompanijos ant 
$149,000. Taip patvarkė tei
sėjas Haddock. Gray prisipa
žino kaltu.
*♦+♦♦♦♦♦+♦♦♦++++++++*++++4

Ideal for family. Delicatessen— 
Grocery. 5 room apt. $950 week 
gross. Asking $8,500. Half cash. Buy 
from owner. LA. 5-9883.

(124-130)

Delikatesen - Groserne. Ideališkai 
šeimai. ‘ Gera apylirikė. 3 rūmų 
apartmentas. Pilnai įrengta. Pir
kite tiesiai nuo savininko. Kiti in
teresai priverčia parduoti. 700 GW. 
Šaukite ST. 8-3943. Ar BU. 2-8900.

(123-129)

Hempstead W. Malverne Oaks. 
$19,900. 6 rms, 3 bedrms, 1’4 baths, 
firepl. finished knotty-pine base
ment, kitcheh, bdrm. Extras. Ter
rific location, nr churches, schools, 
transp. walk to station. 4% GI Mtg. 
Imm. occup. IV. 1-4150.

(126-132)

HELP WANTE MALE

MATTHEW A

4 |K1*L Labvi (Liberty).* iKetvirtad., Liepos (July) 5f 1956 (128-132) GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisve save draugui

BUYUS 
(BUYAUSKA8)

(Mamaroneck^
County). Nuosavas 

bus duodamas su dar- 
Supt. 8—10 A. M. ar

Handyman—Mechanikas, prie “dfu 
žinių apartmentų' 
Westchester 
apartmentas 
bu. šaukite

TE. 4-5666.
(127-133)

I

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 namai, 400 x 85. 

Viskas gražia ištaisyta. Parduodu 
labai prieinamai. Mortgage $1000. 
Dėl pasitarimų, galite skambinti 
ištisą dieną šeštadieniais ir sekma
dieniais. Arba galite atvykti asme
niškai pamatyt. Mrs. Mary Jie- 
ganskas, 61 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Tel. Great Neck 
2-3298W.

FOOD OF ALL NATIONS 
CHILDREN’S PROGRAM 
DANCING • GAMES

Wed., July 4
NATIONAL HALL and PARK 
65-13 38th Ave., Woodside, LI.

Admission $1 Children Free 
Tickets available at: Ameri
can Committee for Protection 
of Foreign Born, 23, W. 26th 
St., NYC 10 or call MU 4-3457

\ By Subway:
IRT: Flushing train to 69th 
St. (Fisk Av.) Stat. Walk 
north % block to 38th Av.

^BMT: Astoria train to 
Queensboro Plaza. Change to 
IRT Flushing,'then same as 
above.
IND: GG train to 65th St. 
Walk south 2 blocks to 38th

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

-----------------------------------------------

Ideališkai šeimai. Delicatessėn- 
Grosernė. $950-$1000 į savaitę. įs
teigta 25 m. Pilnai įrengta Tuoj už- 
mama. Vientik pirkėjams $9000.

IN. 2-8746.
, (122-128)

Ideališka partneriams. Gasolino 
stotis. 25,0Q0 galionų. Pataisymo 
šapa, aliejavimas. įsteigta «6 m. 
Galima padidinti bizni. Klausiame 
$28,000. Išmokesčiai. Pirkite priei
namai nuo savininko. ES. 2-9184.

(125-131)

Superintenden 74 šeimų apart
mentas, arti Ue B, New York 
City. 1-Class A anglies systema dėl 
garo ir šilumos. Gera alga priskai- 
tant 4 didelių rūmų apt, su gesu ir 
elektra. Tel. GR. 4-7869.

(127-131U,




