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KRISLAI
Džiaugsmas su liūdesiu 
Pagerbtos dvi dukros. 
Mes pagerbsime savąją. 
Kanadiečių laimėjimas. 
Rūpestingi draugai.

Rašo A. Bimba
M----------- ■JJ-UlflUlS—JL-: 1!-- 2-------------1-.- L AL— —

Sunku žmogui nesidžiaugti 
su lauk u s pavasario. lolcs ne
paprastas gamtoje atgimimas!

Bet šis pavasaris mus pa
sveikino didelėmis nelaime- 
iltis. Vienas po kito krinta 
musu draugai laisviečiai.

Prieš kelias dienas palaido
jome susipratusi nuoširdų 
iaišvirti Songailą.

Trečiadieni palaidota malo
ni, nuoširdi, veikli sena lais
vinto Olga Reinhardtienė. 
Antradieni gauname praneši
mą iš Montvilos, kad ten mir
tis palaužė darbininku judėji
mo veteraną, seną, Įgudusi, 
veiklu kovotoją Kazimierą 
Beniuli.

Lowelly žymiai pablogėjusi 
sveikata Jono Karsono. Law
rence ligos paguldytas lovon 
Stasys Lenkauskas.

Baisu ir pamislyti. kokie tai 
smūgiai mūsų judėjimui!

t ----------------

Šiomis dienomis mačiau ir 
skaičiau dvi nepaprastas di- 
dbles knygas, išleistas Lietu
voje. Viena byloja apie lietu
viu tautos klasike rašytoja 
žemaitę, o kita apie įžymiąją 
poetę S. Nėris. Knygos iliust
ruotos, išpuoštos nuotrauko
mis ir fotostatais siu dviejų 
lietuvių tautos dukrų kūrybos 
darbų.

* Tai tikrai Įspūdingas pa
gerbimas žemaitės ir Nėries. 
Tiktai naujoji Lietuva gali ir 
Wusipranta tokius šaunius pa
minklus statyti savo vaikams.

ŠĮ šeštadieni mes skaitlin
gai susirinksime j šaunų pa
rengimą pagerbimui savo my
limos veikėjos Mildred Stony
tei'. Su ja kartu bus pagerbti 

♦visi šios apylinkes menininkai, 
kurių yra nemaža grupė.

Parengimas Įvyks Kultūri
nio Centro Auditorijoje.

*■ Nežinau, kas dar reikėtų 
pasakyti, kas dar nebuvo pa
sakyta, kodėl kiekvienas me
ldą: dainą, muziką, vaidybą, 
lietuvybę mylis lietuvis turėtų 
Šiame pokylyje dalyvauti.

* Ir mums tenka pasveikinti 
Kanados pažangiuosius žmo
nes, kurių eilėse nemažą vaid
menį vaidina lietuviai su savo 
savaitraščiu “Liaudies Balsu’’.

Skaitau :

“Kanados A u k š čiausias 
Teismas paskelbė, kad Du plė
šo valdžios įvestas spynos 
(padlock) Įstatymas yra prie
šingas t konstitucijai“.

Ir eina velniop tas reakci
nis, nepateisinamas, žiaurus, 
pricšdarbininkiškas Į s t aty- 
mas.

* Tai didžiulis žmonių laimė
simas !

1 Man patinka Baltimorės 
draugai. Jie jau pranešė, kad 
jie ir šiemet surengs šaunų 
Laisvės pikniką. Pastebėjau, 
kad pikniko vadovybei! pasta-

Britanijos streikas 
baigės be rezultatu 
1,700.000 darbininku sugrįžta 
j darbą; valdžia tarpininkaus
Londonas. — 40-ies strei- 

i kuojančių unijų atstovai 
j laike konferenciją ir nuta- 
į re streiką baigti. Šiandien, 
■ ketvirtadienį, darbas at- 
1 naujinamas visose laivų 
, statyklose ir metalo imonė- 
; se, kur streikavo apie mili- 
i jonas ir 700 tūkstančių dar- 
; b i ninku.

Konferencijos delegatai 
balsavo pagal atstovauja
mu nariu skaičių. Už strei
ko baigimą buvo 710,177 
balsai, pries 449,162. Tas 
rodo, kad konferencijoje 
buvo atstovauta ne visi 
streikieriai ir už streiko 
baigimą balsavo tik dau
guma dalyvaujančiu, bet ne 
dauguma visų streikierių.

Vienaip ar kitaip, strei
kas baigtas. Unijos nuta

Admirolas Radfordas kalba apie 
didesnį Piet. Korėjos ginklavimą

Washingtonas. — Admi
rolas Radfordas neseniai 
generalinių štabų posėdyje 
pasiūlė, kad Pietinė Korė
ja būtų labiau ginkluoja-

Dallase siautė 
tornadas; pūgos 
Vakarų srityse

Dallas, Tex. Tornadas 
nusiaubė Dallaso apylinkę, 
įskaitant patį miesto cent
rą. Pridaryta daugybė nuo
stolių, bet dar skaudžiau 
paliesti patys žmonės: 8 
asmenys, jų tarpe 4 vai
kai. užmušti, o apie 400 
Dallaso gyventojų lengviau 
arba sunkiau sužeista. Vi
sos ligoninės pripildytos 
sužeistais.

Dalias turi apie 600,000 
gyventojų. Audrai kilus 
mieste buvo nemažai pani
kos. Audra pilnai sunaiki
no 197 namus, kurie pasi
taikė jos kelio centre. Lan
gai, stogų dalys, lentos ir 
kitokie dalykai lėkė aukštai 
sūkuryje.

Tuo tarpu, kai tornadas 
nusiaubė Dallasą, Rita 
gamtos nelaimė praneša
ma iš Vakariniu Rockies 
kalnų valstijų, kur smar
kios sniego pūgos atnešė 
mirti bent trim asmenim 
ir taipgi pridarė daug ža
los.

tyti P. Paserskis ir A. žemai
tis. Jiems veikliai pagelbės, 
be abejonės, kiti veikėjai.

Baltimoriečių piknikas Įvyks 
birželio 16 d.

Tik i ir, jog, kaip ir visuomet, 
Į pikniką didžiuliu busu pri
bus filadelfiečiai. Neabejoju, 
jog apie pasilinksminimą su 
svetingais, baltimoriečiais rim
tai pagelbės ir brooklyniečių 
grupe. Gal tuo pasirūpins se
nas eks-baltimorietis ir dide
lis Baltimorės patriotas* Pet
ras Grabauskas? 

rė, kad verta palikti val
džios tarpininkavimui gali
mybę klausimą išrišti. Bet 
jeigu savininkai liks užsis
pyrę, tai streikas bus at
naujintas, ir dargi stipres
niu tempu.

Paskutinėmis keliomis 
dienomis streikas buvo iš
gavęs aiškiai anti-konser- 
vatyvišką pobūdį. Darbie- 
tiška spauda atvirai sakė, 
kad vienas streiko tikslu 
yra priversti torišką val
džią šaukti naujus rinki
mus.

Kairieji elementai unijo
se buvo už streiko tęsimą. 
Konferencijoje elektristų 
unijos atstovas Frank Foul- 
kes, kairietis, kalbėjo už 
streiko tesima, v v 

ma. Esą, tos nuomonės 
laikosi ir Jungtinių Tautų 
jėgų komandierius Pieti- 
nėję Korėjoje ir Tolimuose 
Rytuose bendrai gen. Lem- 
nitzeris, — tas pats, kuris 
yra ir Amerikos jėgų Ko
rėjoje ir Pacifike koman- 
dantas.

Radfordas sakė, kad 
Šiaurės Korėja labiau gink
luojasi, kad keleri metai 
atgal, kuomet tapo pasira
šytos paliaubos, Šiaur-ko- 
rė j iečiai neturėjo 'karinių 
orlaivių, o dabar jų turi 
daug. Jis sakė, kad specia
li komisija, sudaryta iš vi
sų Amerikos ginkluotų 
pajėgų šakų atstovų, tyri
nėja žvalgybos davinius 
apie šiaur-korėjiečių gink
lavimąsi.

Varšuva. — Lenkija grą
žins Tarybų Sąjungai as
menis, kurie neteisėtai “re- 
patrijavosi”. Lenkija susi
tarė su TSRS, kad visi e- 
santieji arba buvę Lenki
jos piliečiai, kurie to nori, 
gali grįžti Lenkijon. Bet 
pasirodė, kad tuomi pasi
naudojo tam tikras skaičius 
žmonių, kurie niekad nebu- 
vo Lenkijos piliečiai.

v

Tel Avivas. — Izraelis 
paprašė Čekoslovakijos at
šaukti savo ambasados pa
reigūną J. Vasicą. Izraelie
čiai sako, kad jis užsiiminė
jo šnipinėjimu.

New Yorkas.__šio me
nesio 8 d. teisėjas R. Leve- 
tas nustatys teismo dieną 
trims asmenims, kurie kai- 
tinami šnipinėjime: J. 
Soble, Myra Soble ir J. Al
bam.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurte jos dar neskaito.

omunisty laimėjimai Italijoje
4 ‘eksperty ’ ’ pr a n a šy stes

Vėliausios

Pasaulio
Washingtonas. — Sekre

torius Dulles savo spaudos 
konferencijoje davė su
prasti, kad Amerikos eko
nominiai santykiai su Egip 
tu priklauso nuo to, ant 
kišk Egiptas darys nuolai
dų Suezo klausimii.

Port Au Prince. — Haiti 
prezidentas Franck Syl
vain, kuris artėjo prie val
džios vairo tik keletas me
nesių atgal, dabar atsista
tydino. Prie jo pasitrauki
mo privedė generalinis 
streikas. Kol kas armijos 
vadovybė stojo prie vairo.

K
išblaškė

Roma. — Kelios savai
tes atgal komunistai atsie
kė žymius laimėjimus Cre- 
monos ir Leccos savivaldy
bių rinkimuose. Dabar jie 
pasiekė dar žymesnį laimė
jimą Rimini miesto savi
valdybės rinkimuose. Anks
čiau jie turėjo 34 proc. vi
sų balsų, dabar gavo 36 
procentus.

Šie komunistų atsiekti 
laimėjimai visai išblaškė 
“ekspertų” nuomones ir 
pranašystes. Reakcinė Ita
lijos spauda, lygiai kaip 
spauda Amerikoje, rašė, 
kad Italijos, komunistų įta-

Senatorius Hcnningsas stoja už 
žurnalistu teisę keliauti visur

Washingtonas. — Senato
rius Thomas Henningas 
(Montanos demokratas), 
kuris vadovauja konstitu
ciniu teisiu sub-komitetui, 
laikosi nuomonės, kad A- 
merikos laikraštininkai .tu
ri teisę keliauti visur, kur 
tik juos įleidžia. Jis ragi
na Kongresą atsikreipti į 
Valstybės departmentą ir 
prašyti, kad būtų nuimtas 
uždraudimas laikraštinin
kams 'vykti Kinijon.

Sen. Henningas padare departmentą 
savo pareiškimą po to, kai: tą atnaujinti.)

Aukšti taksai būtini tvirtina Ike
Washingtonas.—Kad pa

teisinti savo $71,800,000,000 
biudžetą, kurio didžiausia 
dalis eina kariniams rei
kalams, Eisenhowerio ad
ministracija pradėjo aiški
nimo kampaniją. Pats pre
zidentas j a tų pasakė kalbą, 
kurioje jis vystė teoriją, 
kad aukšti taksai reikalin
gi, net yra būtini — tai-

Belgradas. — Po to, kai 
svarbi francūzų komunis
tų delegacija viešėjo Jugo
slavijoje ir per savaitę ta
rėsi su jugoslavais komu
nistais, dabar kita delega
cija atvyks. Ši delegacija 
pasiliks' Jugoslavijoje apie 
mėnesį.

naujienos
Damaskas. — Reakciniai 

rateliai Sirijoje ir aplink 
karalių susispietę reakci 
niai elementai Jordane a- 
biejose šalyse bando nu
versti dabartines adminis
tracijas, kurios yra neutra
linės, ir pakreipti Siriją ir 
Jordaną Irako-Libano (tai 
yra, pro Vakarų) link.

Dalias, Tex i — Demokra
tas Ralph Yarborough lai
me Jo įlinkimus į Senatą 
speci aline se rinkimuose. 
Jis sumušė labiau reakc’nį 
demokratą Martina Diesa 
ir republikoną Hutchesoną.

ka vis mažėja, kad ypatin
gai dabar, kuomet jų san
tykiai su kairiaisiais socia
listais pablogėjo, jie gaus 
mažiau balsų. Buvo saky
ta, kad Vengrijos įvykiai 
labai susilpnino Italijos 
komunistus.

Kuomet jie atsiekė lai
mėjimus Cremonoje ir Lec- 
coje, dar buvo nuomonių, 
kai tik priepuolis. Bet da
bar, kuomet jie laimėjo ir 
Rimini mieste, skirtingoje 
šalies dalyje, jau pradeda
ma pripažinti, jog jie su
stiprino savo įtaką naciona
liniu mastu.

Valstybės departmentas at
sisakė atnaujinti žurnalis
to Worthy pasportą vien 
dėl to, kad jis keliavo Ki
nijon.

(New Yorke ACLU, A- 
inerikos Civilinių
Sąjunga, paskelbė, kad sa
vo ruožtu protestuoja Val- 
štybės departmental pries 
pasporto nedavimą virš 
minimam žurnalistui. Pats 
Worthy, kuris dabar ran
dasi Chicagoje, per teismus 
bandys priversti Valstybės 

jam paspor-

kai!
Tuo tarpu, kai Eisenhow

er! s kalba apie aukštų tak
sų reikalingumą, Kon
gresas siekia ekonomijos, 
bet ta taupymą taiko ne 
prieš karines išlaidas. Taip, 
antai Atstovų butas nutarė 
atrėžti $1,682,200 nuo ir 
tain iau mažo Apšvietos 
valdiško fondo.

Budapeštas. — Miscolce 
suimta 11 vengrų, kurie 
šnipinėjo Amerikos radijo 
“Laisvoji Europa” agen
tams.

Washingtonas. — Kiek
vienais metais amerikie
čiai suvartoja 12 bilijonų 
aspirino tablečių.

Čilės policija šovė 
f demonstruojančius
Nušauta 40 jaunų darbininku ir 
studentų; padėtis šalyje įtempta

Santiago, Čilė. — Vidaus 
reikalų ministras Videla ir 
pats prezidentas Ibanezas 
per radiją grasino' Čilės 
žmonėms, kad jie “laikytųsi 
tvarkos”. Padėtis visoje 
šalyje labai įtempta. Įvy- 

| kiai pradėjo vystytis pir
madienį, kuomet grupė 
jaunų studentų demons
travo, protestudodami prieš 
važiuotės kainos pakėlimą. 
Viena jauna studentė nu
šauta. Antradienį vėl įvy
ko demonstracijos, kurioms 
vadovavo studentai ir jauni 
darbininkai.- Tada praneš
ta, kad 15 asmenų nušau- Z C
ta.

Dabar pranešama, kad 
iau yra 40 užmuštų, kad ša
lyje paskelbtas apgulos sto-
vis. Santiagos gatvės at-

Amžino atilsio Suezo kompanija 
elgiasi, lyg ji dar būty gyva...
Jungt. Tautos. —Taip va

dinama “Universalinė Sue
zo kanalo kompanija”, bri
tų, francūzų ir kitų vaka
riečių kontroliuojama, kuri 
valdė Suezo kanalą iki jo 
nacionalizavimo praeitą 
vasarą, dabar prabilo. Ta 
kompanija patiekė tam tik
rą memorandumą Jungti
nėms Tautoms, kuriame 
aiškino, kaip kanalas ga
lėtų būti gerinamas ir pla
tinamas.. Kairo radijas a- 
pie tą memorandumą taip 
atsiliepė:

“Labai gražu iš tos senos 
kompanijos rūpintis kana
lu, bet tam nėra reikalo — 
nes Suezą dabar tvarko

Laisvių pats Egiptas ir jo žmonės.!
Jeigu senos kompanijos |

Budapeštas. — Valdžia 
suėmė M. F. Kiss, kuris 
dalyvavo baltajame terore 
prieš komunistus paskuti
nio sukilimo metu. Tas 
pats Kiss dalyvavo anti- 
darbininkiškame terore ir 
1919 metais, kuomet po 
kelių mėnesių egzistavimo 
žlugo Belo Kūno vadovau
jama tarybinė Vengrijos I 
valdžia.

Gaza. — Egipto žalia vė
liava su musulmonišku 
pusmėnuliu ir žvaigžde iš
kelta virš Gazos miesto 
rotušės. Iki šiol virš rotušės 
plevėsavo Jungtinių Tau
tų ir paties Gazos miesto 
vėliavos.

Pekinas. —Burmos prem
jeras Nu jau apleido Kini
ją. Jis vedė derybas su Ki
nijos valdžia apie ginčija
mas teritorijas pasienyje.

Londonas. — Kipro arki
vyskupas Makarios infor
mavo britus, kad jis nesi- 
derėtų su turkiška Kipro 
gyventojų mažuma.

rodo kaip po karinio mū
šio: Visur išdaužyti lan
gai, tankai rieda gatvių 
grindiniu. Suimta šimtai 
asmenų, v

(Žinios iš Čilės tik dali
nes ir miglotos. Atrodo, 
kad veikianti cenzūra daug 
ką sulaiko. Kai kurios ži
nios ateina per Buenos Ai- 
resa. Pranešama, kad Či- 
lės valdžia neramumuose 
kaltina “komunistus, socia
listus ir kitus kairius ele
mentus”. Prie išstoiimų 
prieš valdžia prisideda 
švino kasėjai.)

Santiago radijas pripa
žįsta, kad išstojimai, ku
rie iš, pradžios turėjo vien 
ekonomini; pobūdi, paskui 
įgavo aiškiai politini.

savininkai, tikrai turi gerą 
valid, tai jie galėtų visų 
pirma padėti boikoto sulai
kymu. . .”

Gyvenimas
•/

Lietuvoje
Vilnius. — Vasario mėne

sį Vilniuje buvo mažiau 
bylų už smulkų chuliganiz
mą, o kovo mėnesi dar ma- 
žiau, negu vasario. “Smul
kiu chuliganizmu” Lietu
voje vadinamas patriukš
mavimas, dažniausiai e- 
sant išsigėrus, peštynės, 
praeivių užgavimas ir t. t. 
Už tokius dalykus teisia 
liaudies teisėjai.

štai, pav., tūlas vilnietis 
A. Malinauskas nuteistas 
dešimčiai parų arešto, kad 
neblaivus 1 būdamas įsiver
žė į taksį, išstūmė šoferį ir 
pradėjo šeimininkauti, iki 
atsirado milicija. O tūlas 
Lasinskas nuteistas savai
tei kalėjimo, nes išsigėręs 
sumušė žmoną ir kartu su 
vaiku išvarė gatvėn.

Dabar liaudies teismai 
surado būdą tikrai nubaus
ti tokius smulkius nusikal
tėlius taip, kad jie atmintų 
ir nenorėtu nusikaltimo 
kartoti. Bausmės neilgos, 
bet Štai kas daroma: tie už 
smulkų chuliganizmą nu
teisti turi dirbti viešose vie
tose, kaip tai, šluoti gat
ves, piauti malkas ir t. t.

Nusikaltėliai, žinoma, la
bai drovisi, kad jų nepa
matytų pažįstami, ir pradė
jus duoti tokias bausmes, 
chuliganizmas bematant 
pradėjo mažėti. “Tiesa” sa
ko; kad tai labai geras nu
baudimo būdas — tie, ku
ri išsigėrę viešai triukš
mauja, gali viešai padirbė
ti — nusikaltimas reikalau
ja išpirkimo. |
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Beplusduvias v ilniečius, 
Grigaitis negudriai 
apsimelavo
Kai anąmet Chicagoje įvy

ko vienos valdiškos agentū
ros apklausinėjimas “Vil
nies” redaktoriaus Andru
lio, “liudininku” buvo pri
sistatęs “Naujienų” redak-

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

Foreign countries, per year 115.00 torius P. Grigaitis. Tada 
jam neduota viešai išlieti 

j tulžį prieš “Vilnį” ir Vil

bę,” papasakoja ir kaip jis 
atsakęs į tą mandrą klausi
mą. Jei jis tikrai taip sa
ke, tai sulaužė priesaiką, 
nes apsimelavo!

Bet leiskime’ jam pačiam 
kalbėti. Į valdžios parei
gūno klausimą apie “Vilnį” 
Grigaitis atsakęs:

“Žinoma, kad Grig 
matė ir skaitė ‘Vilnį,’ 
juk redakcija gauna
mainais — taip, kaip ir ki
tus lietuviškus' 1 a i k ras- v • n
C1US.

nes

niečius.
Šiomis dienomis Chica- 

gon atvyko kita “tyrinėji
mo” komisija. Penki vil
niečiai, kartu su svetimkal- 
biii progresyvių laikraščių 
redaktoriais pašaukti pasi
aiškinti. Matyti, šį kartą 

I “N.” redaktorius mane tik- 
v__ __ _____ . v irai gausiąs “pasižymėti,”
Ši revoliucija nuvertė caro valdžią Rusijoje, o tuometines per tris- dienas iš eilės 

apžvalginiuose straipsniuo-' 
men-'

APIE 1917 M. VASARIO REVOLIUCIJĄ
PER NEAPSIŽIŪRĖJIMĄ mes nepaminėjome tokio 

svarbaus istorinio įvykio, kaip 1917 metų vasario revo
liucija, kuriai sukako 40 metų.

Vasario revoliucija prasidėjo 1917 m. kovo 12 d., bet 
kadangi, einant senuoju kalendoriumi ta diena buvo 
skaitoma vasario 27 d., tai tasai sąjūdis Tarybų Sąjun-

Niekados 
ikciia ne- 

ir
“Na u j ienų” redakcija 
apsimainė su “Vilnim” 
dabar neapsimąino! To pa
radokso istoriją sekama:

Tūlą laiką man teko eiti. 
“Vilnies” adminis t r a t o - 
riaųs pareigas. Netrukus

milžiniškas žmonių judėjimas už nuvertimą 
už valstybės galios paėmimą j darbininkų,

valstiečių ir kareivių rankas.
Tarp 1917 metų kovo 12 ir lapkričio 7 dienų Rusijoje 

be perstojimo vyko milžiniškas liaudies judėjimas už 
tai, kad įvykdyti Lenino ir bolševikų skelbtus princi-

Lietuviai vasario revoliucijoje
i darbininkai buvo vasario revoliucijos da-

Vilniaus

“1917 metų Vasario revoliucijos išvakarėse lietuviai 
darbininkai, dirbdami kartu su rusų revoliuciniu prole
tariatu Petrogrado, Maskvos, Voronežo, Jekaterinosla- 
vo, Nižnij Novgorodo ir kitų įmonėse, aktyviai dalyvavo 
revoliuciniame judėjime, o prasidėjus Vasario revoliu
cijai su ginklu rankose, petys į petį su broliškųjų tautų 
darbininkais kovojo prieš carizmą.

“Vasario revoliucija prasidėjo Petrograde. Vasario 18 
d. Putilovo fabriko darbininkai, kurių tarpe nemaža bu
vo ir lietuvių darbininkų, pradėjo streiką. Vasario 22 d.

se demonstravo savo 
ševikiška “išminti.”

Dar kartą paaiškino ir 
kai]) jis anąmet ‘‘prieš sa
vo' valią” patekęs liudinin
ku prieš Andrulį. Girdi:

“ Klausinėj imams prasi-

j ienų’ redaktorius Grigaitis 
kvietimą ‘subpoena’ ateiti 
tokia ir tokia valanda i fe
deralinio teismo patalpas.

pajotu ateina visi kiti lietu- 
i viski laikraščiai—-mainais, 

, bet vienas mūšų redakto
rių “Naujienas” perkasi iš 
laikraščių kiosko. Na, sa
kau, ta nenormališka būk
lė reikia pataisyti.

Nuvykau į “N.” ir persi- 
stačiau p. Jurgelionienei. 
Išdėsčius reikalą gavau ka-

teismo salėje liudininko1 kė 
dėjo. Andrulis išbalo pa

< ss’ neskaito ir nenori, 
ii paštu sįūstumėte!”

pasimatyt i su

ši į kažkokią pabaisą, jei daktaras, 
žmogus išbąla vien ji pa

fabriko direkcija uždare Putilovo' fabriką. Šis aktas su
kėlė dar didesnę Petrogrado darbininkų pasipiktinimo 
bangą. Vasario 23 d. Petrogrado “Arsenalo” darbininkai 
mete darbą ir išėio į demonstraciją. Apie tos dienos įvy
kius vienas “Arsenale” dirbęs lietuvis, tuo laiku priklau
sęs bolševikų organizacijai, pasakoja: ‘1917 m. vasario 
23 d. į ‘Arsenalo’ dirbtuves atėjo nepažįstamos moterys 
ir pradėjo Šaukti: ‘Meskite darbą! Eikite i demonstraci
ja!’ Darbininkai mete darbą ii- išėjo į gatvę. Aš irgi su 
visais darbininkais išėjau į demonstraciją. Ėjome nuo 
Vyborgo pusės iki Liteino. Pakelini prie mūsų prisijungė 
Patronu gamybos įmonės darbininkai.’ Susiorganizavo 
didelė darbo žmonių demonstracija. Demonstrantų kolo
nos priekyje ėjo lietuviai bolševikai. Netoli Nevos pros
pekto jiems kelią pastojo žandarų virtinė ir grubiai pa
klausė: ‘Kuda priote? Nam prikazano nikogo.ne puskatf’ 
Kai vienas lietuvis bolševikas pareikalavo praleisti de
monstrantus, žadaras jam smogė į galvą. Tai buvo tar
tum signalas: žandarai puolė'prie minios — demonstran
tai buvo išvaikyti. Vasario 23—24 dienomis Petrogrado ; 
fabrikuose. įmonėse ii1 aikštėse vyko darbo iškelti obal-! 
šiai: ‘Šalin cara!’ ‘Šalin kara!’ ‘Duonos!’ Vasario 25 d.
sustojo dirbę visi Petrogrado fabrikai, ])rekybinės įstai- ______ __ ... _._L__  __
gos, tramvajų parkas i)1 t. t. Darbininkų streikas tapo liaudis pažymi savo nacio-1 tijos” 
visuotiniu.

“Caras Nikolajus II davė, kariuomenei įsakymą tučtuo- rius 
jau likviduoti sostinėje ‘netvarką’. Petrogrado Karo a- nugalėjus galingam liau- 
pygardos viršininkas gen. Chabalovas įsakė policijai ne-1 dies judėjimui, nukreiptam 
■perspčjus šaudyti i demonstrantus ir aarbo žmonių susi-j prieš feodalinį ir kolonijinį 
būrimus. Vasario 26 d. Novos prospektas buvo aplaisty
tas darbi ninku krauju.

“Vasario 26 d. į sukilusių Petrogrado darbininkų pusę 
pradėjo pereidinėti ginkluotos kareiviu grupės, o va
sario 27 d. sukilimas iau apėmė didesnę Petrogrado ka-

jo,. kad pasveikindamas ne- 
pamirščiau prijdčti titulą 

Pasiūlymo 
priėmiau ir taip dalykai li
ko “status tjuo” lig šiol.

Taigi, “Naujiėnų” redak
torius “neskaito” ir skaito 
“Vilnį.” Jis ją gauna per 
našta “mainais,” bet tai

nori pa- grynas melas!

tent:
“Valdininkas 

jog departmentas 
klausti ‘N.’ redaktorių vie
no tiktai dalyko: ar jisai ži
nąs, kad ‘Vilnis’ yra laik- 
rastis, kuris eina Chicago
je; ar ‘N.’ redaktorius esąs

9”

‘klausimas”! 
atsiras bent 
skaitytojas,

jį matęs ir skaitęs?
Tai bent

v ienas ‘
kuris patikėtų tokiam vai
kiškam plepalui!

Bet kad dar tvirčiau už- 
dkcentuoti savo “nekalty-

džius Nepalo vyriausybės 
numatytą žemės reformą, 
bus sudarytos palankios są
lygos žemdirbystei vystyti.

Nepalo pramonė išvysty
ta silpnai ir jai atstovauja 
nedaugelis žemės ūkio ža
liavos perdirbimo Įmonių. 
Šalyje yra tik nedideli med
vilnės audiniu ir džuto fa
brikai, ryžių apdirbimo ir 
cemento gamybos įmonės, 
autoremonto dirbtuvės ir t. 
t. Tuo pačiu metu Nepa
las turi turtingą žaliavų ir 
energetikos bazę. Nepale 
atlikti geologiniai tyrimai 
parodė, kad ten yra didelių

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Newyorkietis A. Gilma- 

nas gavo iš Skaudvilės sa
vo pusbrolio gydytojo laiš
ką, kuri nurašęs mums pri
siuntė. Laiškas seka:

Skaudvilė, Kovo 3,1957 
Mielas Broli Adolfai!

Po to, kai aš jum para
šiau laišką po 20 metų su
sirašinėjimo pertraukos, iš 
jūsų jau antrą laišką gau
nu. Tą antrąjį gavau be
siruošdamas atsakyti pir
mąjį. Abiejuose laiškuose 
įdomaujatės, kas Lietuvoje 
dedasi naujo. Žinoma, laiš
kuose trumpai sunku ir 
nupasakoti visas naujienas. 
Pirmajame laiške jūs pa
minėjote mūsų brolį Joną, 
su kuriuo jūs kadaise susi- 
rašinedavote, jam Italijoje 
esant. Jis per karą žuvo, 

neišsenkama hidroenergijos žmona su vaikais gyrę-
- • • 'na Sargunuose. Vyresnioji

duktė Birutė nuo praeitų 
metų pradėjo mokytis Fre
dos sodininkystės - darži
ninkystės mokykloje, Kau
no priemiestyje. Prieš tai 
baigus septynmetę mokyk
lą. Du mažesnieji dar mo
kos pradžios- mokykloje. Po 
biškį mes jiem padedame. 
Po porą kartų ant metų 
apsilankome S a r gūnuose. 
Ten kolūkis dabar Vadina
si Kapsuko vardu.

ko, naftos ir kitų naudin
gųjų iškasenų atsargų. Di
džiulis šalies nacionalinis 
turtas yra miškai, dengian
tieji daugiau kaip ketvirta
dalį Nepalo teritorijos. 
Daug kalnų upių sudaro

gydydamasis namuose nuo, 
kaulų aplaužymo išgijęs, o 
jei būtų gulėjęs ligoninėje, 4 
tai būtų miręs. Tai jau 
tikriausiai gryniausią me^ 
lą parašė, tik nežinia, są
moningai, ar kokių nors 
“šundaktarių” prikalbėtas, 
tai yra, tokm gydytojų, ku
rie ligoninėj nedirba, čia 
tai jau grynas šmeižtas. 
Kas, kas, bet liaudžiai gy
dymas tai nepalyginamai 
geresnis negu prieš karą’ 
Smetonos laikais, nes ligo
ninių ir lovų dabar nepaly'' 
ginamai daugiau. Taipgi 
daug visokių specialybių 
gydytojų bei medicinos se-> 
serų. Be to, gydytojai taip 
jau yra spaudžiami, kad vi
si iš kailių neriasi stengda
miesi.

Jeigu kokia vidaus liga 
gydoma vaistais, tai

E. Dirvelė priduria, kad tuomet bolševikų partijos 
nariais lietuviai buvo: A. Kovalėlis. B. Jusius, A. Gedi
minas, D. Budinas, J. Opanskis ir kiti. Jie ne tik patys 
aktyviai dalyvavo revoliucijoje, bet ir kitus organiza
vo.

Vasario 27 d. buvo sukurta Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių taryba, į kurios sudėti buvo išrinktas ir “Lietu
vos revoliucionierius Mečislovas Kozlovskis”..

Maskvoje veikė žymusis lietuvis boBevikas Vladas 
Rekašius. Nižnij Nonvgorode — Viktoras. BrigmariaSy 
Tūlos mieste — Vaclovas Kadžiulis, Odesoje — Juozas 
Pranckūnas, Nižnij Tagile — Jonas. Puteikis. Kronštadte 
— Aleksandras ir Jonas Repšiai, Kijeve Ipolitas Ka- 
lašinskas.

Toliau E. Dirvelė rašo:
“Buržuazinė demokratinė Vasario revoliucija Rusi

joje suteikė galimybę grįžti iš tremties Z. Angariečiui. 
1917 m. birželio men. pradžio je iš Amerikos i Petrogra
dą grįžo V. Kapsukas, K. Giedrys, K. Stasiulis, K. Klio- 
ris ir kiti Lietuvos revoliuciniai veikėjai. 1917 m. va
sarą iš Anglijos į Petrogradą grįžo A. Tiškus ir dauge
lis kitij lietuvių revoliucinių socialdemokratų, kurie

Kapsukas pradėjo negailestingą kovą prieš menševiki- 
nius elementus Petrogrado lietuvių rajone ir pasiekė, 
kad jie buvo pašalinti iš partijos. Po Vasario revoliuci
jos susidarė galimybė pradėti leisti bolševikinį laikraštį 
'Tiesą’. Pirmas jo numeris išėjo 1917 m. kovo 30 (balan
džio 12 ) d. Petrograde”.

šaltini.
Šiuo metu Nepalo vyriau^ 

sybė, kaip pareiškė premje
ras, numato kelius sun
kiam praeities palikimui 
likviduoti ir siekia pagerin
ti šalies ekonomiką. Pirmą 
kartą per visą šalies istori
ją Nepale pernai buvo pa
ruoštas planas ekonomikai 
išvystyti ir gyventojų gyve
nimo lygiui pakelti. Šis pla
nas numatvtas 5 metams ir 
jame labiausiai akcentuoja
mas žemės ūkio, transpor
to, ryšių priemonių ir ener
getikos vystymas. Iš viso 
pagal planą Nepalo ūkiui 

ne I v.Vstytb ° taip pat sveikatos 
apsaugai ir švietimui nu
matyta išleisti 330 milijo
nų rupijų.

Plane numatyta išplėsti 
žemės ūkio gamybą, suda- 

] lyti bandomąsias ir pavyz
dines žemės ūkio fermas,

Kaip išsiaiškinti tokią >l)a“'er^G sanitarines sąly- 
žmogaus galvoseną? Gal kaime. Numatomi pla- 
bus geriausiai apibūdinus Uūs darbai^ irigacijos srity- 
jo paties žodžiais, tiesa, tai 
kvtais Antanui B i m b a i

‘‘Sufanatizuoti žmonės 
nei faktų, nei logikos nepai
so...” (Tame | 
n i ame straipsnyje kovo

Per 5 metus numato-
• ma pastatyti irigacines sis-j 
temas, apimančias 240,001) 
akrų plotą. Vykdant penk
mečio planą numatoma nu-

pat anžvalgi- tiesti 900 mylių plentų.
L M 11 o r 4-1 rlnimHi /ai i-

L. Jonikas 
“Vilnies”)
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Nepalo tautinė Šventė
Vasario 18 d. Nepalo.—Ranos “feodalines dinas- 

___ atstovus, kurie per 
Prieš šeše- 100 su viršum sūvo valdy- 

1951 metais, mo metų įrašė daug juodų
nalinę šventę.

metus,

išnaudojimą, Nepale buvo 
likviduotas liaudies neap
kenčiamas turtingiausių fe
odalu — Ranos šeimos re
žimas. Šie feodalai, t-- - 

j darni svarbiausius v, 
bes postus, valdė šalį dau
giau kaip 100 metų ir buvo 
angliškųjų kolonizat o r i u ‘ v. . v r * musramstis, si supuvusį reži
mą pakeitė konsti t u c i n ė 
monarchija. Kartu buvo 
paskelbta deklaracija apie 
konstitucijos įvedimą, vi
suotinių rinkimų surengi
mą ir žemės reformos pa
ruošimą.

Iki šių reikšmingų įvykių

uzirn- , .
aisty-j J1., ' tai

Pastarųjų mętų įvykiai 
rodo nukrypstamą Nepalo 
siekimą žengti nepriklauso
mo nacionalinio vystymosi 
keliu, taikos ir tautų ben
dradarbiavimo kęliu. Svai

gai rė šiame kylyje buvo 
„J, kad 1956 metais į val
džią Nepale atėjo vyriau-

sunkiai ir atkakliai kovojo 
už nacionalinę nepriklauso
mybę.

Dar XIX amžiaus pra-

a n g 1 iškieji kolonizatoriai. 
Jiems pavyko atplėšti nuo 
Nepalo kai kurias jo terito
rijas ir izoliuoti šią šalį 
nuo išorinio pasaulio. Vi
sai]) stengdamiesi įsitvir
tinti- šioje kalnų karalystė
je, turinčioje Anglijai dide
lę strateginę reikšmę, ang
liškieji kolonizatoriai ilgą 
laiką rėmė savo statytinius

valstybės g i k ė j a s. 
k a s Prasad Ačaria.- 

Naujasis ministras pirmi
ninkas pareiškė, kad jo vy
riausybė-dės visUs pastan
gas, kad būtų įvykdyta že
mės reforma ir 1957 metais 
surengti visuotiniai rinki
mai.

Dabartinė Nepalo vyriau
sybė didėlį ' dėmesį 
šalies ekonomikos 
m Ui.

skiria 
vysty-

ekonom ikoje užiiųa 
ūkis,, kuriuo verčiasi 
ji dauguma šalies 
toj IĮ
visos dirbamos 
d v a r i n i i iku ran kOs e. v

Nepalo 
žemės 

didžio- 
gyven-

Bet apie 80 procentų 
žemės .yra 

Dide-

neNepale z išnaudojamos 
žymiai. Valstietijai, 
prastaitenka nuomoti že
mę. Ji dirbama primity
viausiais metodais; Įvyk-

trines ir kelius, tai kol kas 
jie tebėra tokie, kaip ir 
prieš karą, netaisomi, as- 
paltuotas tik plentas. Elek
trinių dar nedaug 
Didelę stato dabar 
Kauno ant Nemuno.

Klausėte, kaip gydytojai i 
gyvena ir dirba? Tai taip: 
Gydytojai dirba pagal eta
tus. Už etatą gydytojas tu
ri išdirbti per dieną 5-6 Va
landas ir visuomeninius 
darbus ne mažiau dvi pa
skaitas po vieną valandą 

j sau-švietimo, kolūkiečių su
sirinkimuose, ar kitur. Per 
vieną valandą gydytojas te
rapeutas, kaip aš, turi pri
imti ir atleisti 5-6 ligonius 
dirbant ambulatorijoje. Gi 
ligoninėje už vieną etatą 
reik aptarnauti 20 ligonių. 
Kitų specialybių gydytojų 
kiek kitokios normos.

pine

Numatyti darbai elektros 
energijos gamybai smar
kiai padidinti.

Svarbios priemonės nu
matytos ir demokratijai iš
plėsti šalyje, šiuo tikslu 
vyriausybė priėmė .nutari- 
m a likviduoti feodalines 
kunigaikštystes, kurios at
gyveno savo amžių ir kliu
do pažangai.

Savo santykiuose su 
tomis šalimis Nepalo 
riausybė vykdo taikingą 
slėnio politiką. Jos pagrin
dą sudaro žinomieji penki 
taikaus sambūvio principai, 
paskelbti Azijos ir Afrikos 
šalių Bandungo konferenci-

Reikšminga gairė Nepalo jai^ąs, be stažo gydytojas 
nepriklausomo vystymosi una 725 rublius. Iki 
kelyje buvo jos diplomat]- į955- metu buvo tik 600 

• 1 * ' ii _ 1 -S.

ki- 
vy- 
uz-

n e p riklausomo vystymosi

nių santykių nustatymas su 
Tarybų Sąjunga.

Kasmet plečiasi Nepalo

Liaudies
negrąžintiną 60' 

Indijos rupijų pa-:
skola.

Taikinga Nepalo užsienio' 
politika padeda didinti ša
lies tarptautinį autoritetą. 
Kartu su daugeliu kitų A- 
zijos ir Afrikos šalių Nepa
las ryžtingai pasmerkė An
glijos, Prancūzijos ir Izra
elio agresiją Egipte. Siek-'* 
dama padėti stiprinti taiką 
Azijoje ir Visame pasauly
je, Nepalo vyriausybė rei
kalauja suteikti K i n i j o s 
Liaudies Respublikai jos 
teisėtą vietą 'Suvienytųjų 
Naėijų Organizacijoje.

Nepalo liaudis kupina 
siekimo užtikrinti visapu
sišką savo šalies pažangą. 
Tarybinė visuomenė sVeiki-

kymų būna daug, tai se
kantiems metams etatų’, 
duoda daugiau. Be to, eta
tus normuoja ir pagal gy
ventojų skaičių aptarnau
jamo je" - gydomoje apylin
kėje, arba rajone. Vienam 
gydytojui kol kas galima 
turėti iki dviejų etatų, bet 
dažniausiai tik pusantro, 
nes 13 su virš valandų reik 
išdirbti .sunkiai i parą, o 
dar ir visokių pašalinių 
darbų pasitaiko.

Atlyginimai pagal stažą.

gauna 725 rublius. Iki

rublių, bet 1955 matais bu
vo pakelti atlyginimai me
dicinos darb u o t o j a m s . 
Tiem, kuriem stažas virš 
10 metų, 950 rublių. Bet, 
žinoma, tiek į rankas ne
gaunam, atskaičiuoja paja
mų mokesčius j profsąjun
gas, 
čius

m'ažašeiinynų mokes- 
bei Valstijos paskolai.
man taip atsiskai-’ 

čiūoja apie 200 rublių už' 
etatą. Atlyginimai tokie 
pat tiėk didesniame, tiek 
mažesniame mieste1. 
vietose, neturinčiose miesto

kur 
čia kai kurių vaistų nė
ra, 
lio' spaudimo, arba 
mato, 
tasalidino, arba (AKFH), 
Adrenocortico tropių hoi*‘ 
monų, ir kai kurių kitų, jei 
jau reikia, tai stengiasi 
parsisiųsdinti iš užsienio^ 
nes mūsų vaistinėse jų vi
sai nėra, ir rodos, kad Ta
rybų Sąjungoje jų kol kas 
negamina.

Gi tas jūsų pažįstamas 
V., iš jūsų aprašymo, buvo 
grynai chirurginis ligonis, 
kuriam ypatingų vaistų ne
reikėjo. O chirurginė pa
galba, ypač dabar, palygin
ti aukštai ])astatyta. - Ma
tyt, jį gydė koks nors šarla- 

į tanas, kuris nenorėjo jo nu- 
I kreipti į ligoninę, o viso
kiom melagystėm monyda- 
mas norėjo iš jo daugiau 
išvilioti užmokesčio. O to
kių atsitikimų žinau daug, 
kur .gydo nuo kaulų lūžimo, 
deda gipsus, o jam jokįo 
lūžimo nėra, tik su trūki
mai. O‘- mažai suprantan
tiems tamsuoliams šarlata
nai visada geriau patinka 
negu rimti gydytojau

Gi patiems gydytojams, 
ekonomiškai, tai aišku, kad 
pirmiau buvo geriau; nes 
pirmiau gydytojai elgėsi 
savo nuožiūra, kaip patin
ka, nieko nevaržomi. O da
bar gydytojai tokie pat tai* 
nautojai gyvena iš algos, 
kaip mokytojai ar kiti tar
nautojai. Dabar gydytojai 
dvarų nebesiperka, kaip 
pirmiau. ♦

Grįšiu vėl apie tai, kaip 
patys gyvename. Aš nuo 
1954 metų turiu nusipirkęs 
lengvąjį automobilį “Mosk
va” finnos, 4 vietų. Nors ir 
nedidelis, bet savo reika- . 
lams pilnai užtenka. Ketu
rios ei Ii ūdros. Cilindrų tal
pas—1 litras, 10 cen. Prieš 
karą čia būdavo labai pana- 
.šūs vokiški “Opel-Kadetf’ 
firmos. Bendrai paėmus 
palyginti automobiliai čia 
nebrangūs. Mano naujas 
kainavo 9,000 rublių, bef 
gauti pirkti už valdišką 
kaina labai sunku, nes už- 
sisakiusių didelės eilės ir 
dėl to reikia ilgai laukti ei
lėj, kol gauni. Gi perkant 
spekuliatyvinėm k a i n o fti 
moka net ligi 20,000 rub-

pavyzdžiui, nuo dide- 
reu- 

kaip serpasilio, bu

Mano šeima: žmona Jad
vyga, niekur netarnauja, 
nors anksčiau baigusi gto- 

; vyresnysis sūnus 
Antanas gimęs 1950, ir

; ’ T . K naziją;

. OA1 duktė Laima, gimus 1952^. teisių, atlyginimai 301 rub-. ’
lių didesni. M'aūo darbo 
■stažas' virš 10 metų.

Rašėte, kad jūsų koks tai 
pazistainas V. parašęs, kad

na šiuos Nepalo ir jos liau- . 
dies siekimais.

.• . V. Kondrašovas

Čia Skaudvilėje su butais 
labai bloga, labai brangūs 
ir blogi. Galvoju savo kokf 
namuką nedidelį statytis, 
bet tik man Skaudvilėje ne
labai patinkama vieta. Jei f 
pavyktų gauti tarnybą di- •

(Tąsa 3-ciam pust//.
—L    ,' .imįĄId

2 pu$l. Laįsvį ( Liberty) Ketvir(ad.,' bal. (Ajiril') 4*, 1957
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Įspūdžiai iš Floridos
• Rašo Jonas Juška

MONTREAL, CANADA

(Pabaiga)
Sportininkų vietos

Mes buvom ir arklių 
lenktynėse Hialeah parke. 
Parkas labai gražus painio
mis ir Cocoanut medžiais 
išpuoštas. Čia susirenka 
labai daug žmonių. Bet čia 
einant reikia “kvoterį” kur 
nors isirišti, kad pasibai
gus lenktynėms nereikėtų 
pėsčiam namo grįžti, čia 
visi grojikai boti na arklius 
slaugiausia ant nosies, o aš 
•norėjau pagauti arklį už 
uodegos, bet vis tiek du do- 
•leriu pragrajinau.

Kitais vakarais buvom 
šunų lenktynėse, čia taip 
pat žmonės pragrajina pi
nigus.

Teatrų ir šoki ii vakarai
Viena vakarą matėm, 

kaip Lietuvių Klube Kazys 
Kriaučiūnas ir kiti akto
riai vaidino operetę “Ado
mas ir Ieva.“ Vaidinimas 

'išėjo nekaip, nes vaidino be 
steidžiaus, lie scenerijų ir 
be kostiumų . Tik, ot, šiaip 

, sau ant grindų, ir viskas. 
Bet tenaitinis Aido Choras 
padainavo pusėtinai gerai. 
Jį vadovavo panelė Navic
kaitė. Ji ir solo dainavo 
neblogiausiai.

O kita vakara buvom len- *■ ♦
kų svetainėje bei klube. Jie 
ten tu r j didelę svetaine. 
Ta vakara. buvo g a 1 
apie 1,500 žmonių ir visi 
šoko ir linksminosi veik vi
są naktį. Ten ir lietuvių 
ateina. Mes irgi sykiu šo- 
)wm.

Kaip žmonės gyvena 
Georgia ir Carolina

• valstijose
Kai važiuoji per Georgia 

ir Carolina valstijas, tai 
pietomis negrai ’g.y v e n a 
kaip kokie gyvuliai. • Ir tie 
negrai visi nuskurdę. Bet, 
ot, pavažiuoji kiek nors ir. 
privažiuoji, miestelį bei 
miestą. Čia jau gražūs pa
statai ir visur ant jų durų 
užrašai: “White only.” Be
je, važiuojant per šias vals
tijas dažnai prisieina nosį 
užsispausti, nes upės čia 
labai smirda. Atrodo, kad 

*čia negrai pusdykiai baltie
siems dirba.

Kaip lietuviai gyvena 
Floridoj

Lietuvių Floridoj, kaip 
’girdėjau kalbant, yra apie 
200 šeimynų. Jie visi turi 
nusipirkę namukus, o kiti

• ir po keletą namų ir ren- 
duoja kambarius, svečiams. 
Pažangių lietuvių yra taip
gi nemažas būrelis ir jie

, šiek tiek veikia; kiek gali. 
Daugiausia yra tautininkų 
plauko lietuvių. Visi jie 
daugiausia užsiėmę su sve- 

v čiais. Ir nekuriems ir daž
nai prisieina patarnaut dėl 
svečių, nes daug pažįstamų 
ten suvažiuoja kasmet. Ten

• daugiausia gyvena pensijo- 
nieriai arba turinti iš ko 
gyventi. Ir, aišku, daugiau-

*sia apyseniai žmonės, nes 
jauniems ten mažai yra 

' darbų.
Maudynės pajūriuose ■

• Miami Beach yra dėl 
publikos maudynės ir ne
reikia nieko mokėt. Ot, pa- 
plaukai po vandenį, paguli 

/ ant smilčių, po lašais ant 
smilčių nusiplauni, ir va
žiuok namo. Reikia,. mat, 
automobilyje nuvažiuot ap-

• sirengus maudymosi dra- 
4 bužiais. Ilgai gulėti ant

smilčių ten negalima, nes
• labai karšta. O kitose vie- 

* tose tik privatiškos maudy
nės ponams maudytis. Mi- 
amėje gyvenant būtiną i rei
kia turėti mašiną, nes į 
maruly nes ar kitur kur

/■'■.V !' \ ‘ -

sunku yra važinėt. Nuo Mi
ami iki Miami Beach yra 
8 mylios. Kitos maudynės 
yra toli nuo Miami miesto, 
kurios vadinasi Daytona 
Beach. Čia jau geriausios 
ir. didžiausios. Jų ilgis 23 
mylios ir automobiliais va
žinėja ant smilčių tiesiog 
prie vandens. Mes irgi ten 
važinėjom. Čia, mat, labai 
čystas vanduo ir gražios 
smiltys ir nedaug žmonių, 
nes labai daug yra vietos 
maudytis.

Floridos klimatas
Floridoj klimatas šiltas 

ir šutnus, apie 80 laipsnių 
šilumos. : Naktimis atvėsta 
ir kartais būna net 50 
laipsnių. Ir atrodo, kad 
š i a u r ė j šalčio kamuoja
miems čia oras sveikas. Aš 
New Yorke kosėjau, bet 
Floridoj tuoj kosulys dingo. 
Reiškia, pasisvečiuot Flori
doj labai sveika, tikras ro
jus. Aš per mėnesi priau
gau 5 svarus. Bet kurie 
žmonės ten nuolatos gyve
na, tai jie ne tokie gyvi, ne 
tokie gaivūs, kaip kad new- 
yorkiečiai. Mat, jų veidai 
nudegę ir jie atrodo ne to
kie rangūs, lyg aptingę. 
Mat, jie kasdien prakaituo
ja ii* per ilgą laiką šiluma 
ištraukia iš jų energiją. 
Mbdžiai ten irgi ne tokie 
žali, kaip kad būna New 
Yorko valstijoj. Jie ten 
žaliuoja visuomet ir jų vie
ni hunai pageltę, jau krinta, 
o kiti tuo pačiu laiku jau 
želia. Tai, o t, ir būna pusė 
medžio lapai žali, o pusė 
jau geltoni, rudi. Ir tokiu 
būdu atrodo netaip gražūs, 
net ai p žali. Taigi gyvent 
ten visuomet gal nekuriems 
būtų ir sveika, o nekuriems 
gal ir ne. Nes, mat, vieni 
žmones myli šilumą, o kiti 

' ne.
Maistas pakelė j ir Floridoj

Visur pakelėje ir mies
tuose maistas restauranuo- 
se labai geras, šviežias ir 
skanus. Su valgiu tai jokios 
bėdos nėra. Kainuoja taip 
pat vidutiniškai: apie už 
$1.50 galima gerai paval
gyti. Žinoma, yra ir bran
giau, reiškia, ką valgai ir 
kur.

Pa dėka flori d i e č i a i1 ts 
' Visiems floridiečiams la
bai dėkoju už tokius malo
nius priėmimus, už vaišes, 
už širdingus draugiškumus 
ir už 'aukas, kurias su 
drauge Sliekiene surinkom 
Žėkon i ų sode. A ukoto j ų 
vardu neskelbiame dien
raštyje, nes veik pusė au
kotojų nenorėjo duot vardų 
ii* yra parašyta kaip flori- 
diečiai. Pabaigus rinkti au
kas mes su drauge Sliekie
ne suskaitėm pinigus ir ra
dom $50. Ir juos aš pri
duosiu L. M. Sąjungos sek
retorei Mildred Stenslor.-

Taigi Cheerio, floNdie- 
čiai! . Jūsų gražūs alsineši
mai kaslink manęs stovės 
mano mintyse peY visą ma
no gyvenimą.

AR BIBLIJOS 
PASAKA 

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę? “ Į 

J' r. •. • ''
F. Bitautas, išradėjas naujo 

mišinio Nauja Gyduole -New.; 
Era galvai mazgoti, sako: Talpi;

J Stiprūs plaukai duoda energijos', ! 
1 daro asmenj jaunu. Pats išradę-/ 
i jas juos vai toja per- 40 metų, n 

turi jaunus plaukus ir nepapfas-g 
tą energiją. .Jis pataria visiems .

! mėginti Prisiųskite $2.00 už 8 oz. 
i bonką: > 'i

F. BITAUTAS 
303 So. Pearl St. > !; 

j Denver, Colorado
T > ' * ’

Unijos sieks 30 valandų 
darbo savaitės

Žvelgiant i tai, kokį efek
tą sudaro ant darbininkų 
automotivinimas ir atominė 
jėga industrijoje, Interna
tional Association of Ma
chinists (AFL-CIO - CLC) 
unija kelia klausimą su
trumpinimą iki 30 valandų 
darbo savaitės, be sumaži
nimo algų, kaip pranešė čia 
Montreale IAM unijų Ka
nados- vice-prezidentas Geo. 
P. Schollie, kuris ką tik su
grįžo iš Washingtono, po

miestui taksus už tokį vers
lą.

Serga
Jonas Vanagas sunkiai 

susirgęs ir randasi Royal 
Victoria ligoninėje. I

Jurgis Belakauskas susir
gęs dešinės rankos dideliu 
skaudėjimu ir su gydytojo 
pagalba gydosi namie.

Norgėla irgi susirgęs ir 
randasi ligoninėje, bet ne
teko patirti kurioje. J.

Worcester, Mass.

čiū tau, Pranai, kad mus 
palinksminai. Lauks i m c , 
kad ateityje daugiau jūs 
mums padainuotumėt. Jam 
gerai akompanavo7 buvusi 
choro mokytoja Marijona 
Meškienė.

Taip ir praleidome pus
dieni. Buvo žmonių, kurie 
gyvena toliau nuo miesto. 
Pasikalbėjome su jais. Jie 
sakė: Mums toks laikas, 
kaip pirma valanda, geras, 
nes, matote, jau nebe jau- 
nvstė, tai nakčia sunku at- 
važiuoti, o dieną tai užtek
tinai laiko pasilinksminti 
ir dar su šviesa sugrįžti. 
Ir man tas patinka.

atsibuvusio generalinės ta
rybos mitingo.
Pataria patikrinti sveikata, 

dėl vėžio
Kanados Vėžio Draugija 

(The Canadian Cancer So
ciety) apskaičiuoja, kad jei 
kiekvienas suaugęs žmogus 
nusistatytų patikrinti savo 
sveikatą bent sykį į metus, 
tai apie 50 nuošimčiu vėžio 
aukų galima būtų pagydy
ti, ypatingai nuo plaučių 
vėžio, nes X-ray, Draugija 
sako, šią ligą pusėtinai jau 
atidengia, ir laiku pastebė
jus, dar progos p a g y t i. 
Draugija net pataria mote
rims po 35 metų, o vyrams 
po 45 metų patikrinti savo 
sveikata, kad ir du kartu i U 7 K
metus.

Tiesa, Draugija sako, dar 
iki šiol medicinos mokslo 
nėra užkariauta vėžio liga, 
bet tyrimai eina be palio
vos, ir vis tik yra vilties, 
kad bus užkariauta galuti
nai. Tas, žinoma, reikalau
ja. milžiniškų sumų išlai
doms.. Nelaimei, mūsų val
diškos Įstaigos, nors bilijo
nus dolerių švaisto karo pa
būklams, mažai ar visai ne
skiria pinigų šiam tikslui. 
Todėl Kanados Vėžio Drau-Į 
gija daro stiprų atsišauki
mą į visuomenę, kad žm'o- 

i nes paaukoti], sulyg savo j 
išgale, vėžio ligos tyrimo; 
institucijoms. ’

St ud.cn tai d emons 11 v, v o 
prie CNR h ot elio

Kaip žinia, Nacionalė Ka
nados Geležinkelių — Ca
nadian ’ Railways — kom
panija, kuri yra Kanados 
federalės valdžios kontro
liuojama, būdavo ja naują 
milžinišką -21 aukšto vieš
butį. Kompanijos preziden
tas, Donald Gordon (neabe
jotinai su ministrų kabine
to pritarimu), viešbutį pa
vadino Queen Elizabeth 
Hotel. Kadangi Montreale 
ir ypatingai visoj Kvebeko 
provincijoj daugumą gy
ventojų sudaro francūzų 
tautybės gyventojai, todėl 
tarp francūzų susidarė! są
jūdis, kuris reikalauja, kad 
viešbučiui būtų duotas 
francūziškas pavadinimas 
— Chateau Maisonneuve. I 
Nežiūrint įvairių protestų, 
CNR galvos nekreipė į tai 
dėmesio. Todėl, kad atnau
jinti protestų bangą, kovo 
.27 d. susiorganizavę Virš 
500 studentų, vėl demons
travo prie naujo hotelio ir 
prie prezidento' raštinės su 
iškeltais plakamais.

Demonstracija buvo pra
vesta ramiai ir pavyzdin- 
gai. x

' Miestas negavo likerių 
lejdimo

Montrealo miestas, kuris 
užlaiko savivaldybinį res-1 
toraną šv. Elenos saloje, 
norėjo gauti leidimą alui, 
vynui ir kitokiems’ likęri- 
niams gėrimams pardavi
nėti. Bet Kvebeko Likerių 
Komisija atsisakė išduoti 
miestui leidimą pardavinėti 
likerius, t. y. eiti į kompeti- 
ciją su pri vagiškais restora- 

!nų savininkais, kurie moka'

■ u J'

LDS 57 kuopa turėjo 
sėkmingą parengimą, pie
tus. Tai buvo sekmadienį, 
kovo 24 dieną. Kadaįngi tai 
buvo pirmas toks parengi
mas taip anksti, pirmą va
landą popiet, tai buvo viso
kių minčių pas pačius ren
gėjus: kas valgys, gal ne
bus kam? Nes žmonės ne
pratę taip anksti eiti į pa
rengimus.

Bet viskas pavyko labai 
gerai. Valgytojų buvo pu
sėtinai daug. Ir visi paten
kinti. Skaniai pasi valgė, 
pasišnekučiavo, taipgi buvo 
skanių pyragų, kurių pri
kepė W. Žitkus, nes jo sti
liaus pyragai patinka ge
riausiai.

Na, pasi valgę laukėme 
programos. Drg. J. Bak
šys perstato mū^ų mylimą 
duetą, Oną Dirvelienę ir 
Joną Sabaliauską, kuris su
dainuoja porą dainelių; jie
du geri dainininkai, tai 
gražiai ir dainavo. Pas
kui buvo solo, Ona Dirve- 
liene dainavo “Kur Bakū
žė Samanota.“ Man ta dai
na labai mylima, nes ji 
primena tas bakūžes Lietu
voje, kuriose gimėm. Ačiū 
Onutei už tą dainelę. Pas
kui dainuoja Jonas Saba
liauskas, nepamenu dainos 
vardo. Abu gražiai daina
vo.

Ant pabaigos dar sudai
navo duetą. Publikai labai 
patiko. Ačiū jums, gerieji 
dainininkai, kad palinks- 
minat mus. Mes linkime 
jums dar ilgai ilgai dai
nuoti savo skardžiais bal- 
sais-balseliais. Jiems akom
panavo Helena Januly tė- 
Smith. Prigelbėjo Jonas 
Dirvelis su smuiku. į

Taipgi turėjo svečiai Kra
ną Blažį. Jis yra worceste- 
rietis, bet man dar Įtirnią 
kartą teko girdėti Kraną 
dainuojant. Turi gražų te
noro balsą. Ii* sunkiau dai
nas. vykusiai sudainavo. A-

Susninkų Jurgis

Cleveland, Ohio
1) ra u g i j ų Sąryšis 
imasi už darbo

Cfevelando Draugijų Są
ryšis, per pastaruosius lai
kus rūpinęsis vien draugi
jų parengimų patvarkymu, 
kad jie nepakenktų vieni 
kitiems, tą darbą vedė ge
rai. Dabar, kai makartiz- 
mas su įvairiais ne-ameri- 
kinės veiklos komitetais jau 
net pasikėsino atimti iš A- 
merikos žmonių svarbiau
sias priemones — Teisių 
Bilių, kada taip žiauriai 
pradėjo pulti visų sveturgi- 
mių, neaplenkdami nė lie
tuvių, ■ spaudos ir žodžio 
laisvę, tai Clevelando Drau
gijų Sąryšis mato savo 
priederme imtis už atitin
kamo darbo prisidėjimui 
prie išlaikymo Teisių Bi- 
liaus, kurias Amerikos de
mokratijos pionieriai sutei
kė Amerikos žmonėms.

Sąryšis nusitarė surengti 
Clevelando spaudos pikni
ką dieną prieš Labor Day 
ir tam. darbui išrinko komD 
siją iš 6 patyrusių asmenų, 
kad piknikas būtų šaunus 
ir pasekmingas. Taipgi ta
po išrinkta apsigynimo ko
misija apsigynimo darbams 
prieš viršminėtus puolimus 
ant Amei’ikos žmonių.
Lenkai turėjo pavyzdingų 

banketo • *
Lenkai turėjo surengę 

savo pažangiam savaitraš
čiui Glos Ludowy banketą, 
kuris buvo pavyzdingas vi
sais žvilgsniais: įžanga bu
vo $2.50, ir jie išanksto iš
platino tikietų arti šimto. 
Išviso jie sukėlė savo pa
žangiam savaitraščiui G los! 
Ludo'ivy virš tūkstančio do
lerių. Jie turėjo bankete 
John Nowaka, iš Detroito, 
kuris pasakė labai gerą
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SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, 
MASS.

Balandžio 14 April
Jono Karsono Pagerbimui

Pobūvis—Pietūs
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 9

Di’augai! Jūsų išrinktas LL1) komitetas svarstė 
J. Karsono reikalą ir nutarė, kad jam yra bū
tinai reikalinga materiale pagalba. Jūs visi as- • 
meniškai pažįstate jį, tad čia apie jį nekalbėsi
me. Norime pranešti, kad So. Bostono draugės 
pasižadėjo surengti pietus, o kiti draugai iš to
limesnių kolonijų pasižadėjo dalyvauti. Tad vi
sus prašome atsilankyti ir kartu su svečiais iš 
toliau pasivaišinti ir tuo pat kartu paremti 
draugą Karsoną.

Komitetas
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prakalbą, plačiai paliesda
mas šių dipnų pasaulinius 
nuotykius, nuodugniai juos 
aiškindamas.

Lietuviam kadaise irgi 
buvo galima kas panašaus 
nuveikti, - ir nėra abejonės, 
kad galima būtu ir dabar, 
jeigu mes nebūtume per- 
anksti pradėję sau įsikalbė
ti, kad mes jau pergeni ir, 
kas blogiausia, pasisakyda
mi/kad “aš jau atidirbau 
savo.“ Toks pasiteisinimas 
parodo, kad mes nebuvome 
nuoširdžiai prisirišę prie 
draugijinio darbininkiško 
judėjimo. Tarpe draugų 
lenkų mes galime rasti 
daug, kurie savo gyvenime 
nuoširdžiai dirbo ir tuo. įsi
gijo daug praktikos savo' 
darbuose. Vienas iš jų ir 
lietuviams yra žinomas, ku
ris nors retkarčiaiš užeina 
ir į mūsų pažmonius, neši
nas anglų kalba pažangiu 
savaitraščiu.

Drg. Rodgers yra skaito
mas ligoniu, kenčia kvėpa
vimo organų nesveikumą. 
Onutė irgi nesveikuoju. Bet 
juodu laikosi prie savo 
įprasto, pamylėto spaudos 
vajaus darbo, ir praeitais 
metais Petrukas Rodgers 
Vilnies vajuje laimėjo 4-tą 
dovaną. Rep.

Lawrence, Mass.
Apskrities piknikas per

keltas ;nuo birželio 16 die
nos į birzCikgJune 9 dieną. 
Įsitemykite ^vjsų kolonijų' 
veikėjai: birželio 9 d. ne- 
rengkite pas save parengi
mų, bet ruoškitės būti 
Maple Parke, Lawrence- 
Methuen, Mass.

Kovo 17 d. įvykusiame 
Apskrities Komiteto mitin
ge išaiškėjo, kad birželio 
16 diena netinka piknikui, 
nes tai ,bus “tėvų diena“. 
Dėl to buvo pikniko diena 
pakeista.

Dabar raginami visi gal
voti ir ruoštis būti piknike 
birželio 9 dieną.

Renginio Komisija

Du sužeisti eksplozijoje

Paterson, N. J. — Du Fa
shion Screen Printing Co. dar
bininkai sunkiai sužeisti kai 
tos kompanijos darbavietėje 
ištiko duju eksplozija.

HARTFORD, CONN.
Reikalingas

VYRAS ARBA MOTERIŠKA
Mokantys rusiškai ir lictuvifikai.

Gera. Alga, Linksmos darbo sąlygos. *

SAUKITE CHAPEL 7-51-64
(67-71)

H

Laiškas iš Lietuvos
u

(Tąsa iš 2-ro puslapio)

dosniame mieste, ten norė
čiau statytis. Bet man vis 
nevyksta į tokį persikelti. 
Mat, pas mus tarnybos ne 
kur nori, o- kur paskiria.

Antanas
(Dar keturi sakiniai yra, 

bet jie grynai asmeniško 
pobūdžio, visuomenei ne
svarbūs ir neįdomūs. .4. 
Gil manas.)

M E DU S
Jeigu edar neparsitraukčte I^atu- 

ralio Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thonisono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto . Naturaljo medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

, I

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą- užsjmoka pirkėjas

J. W. THOMSON
RED 1, Rt. 82, N. Franklin, Conn.

' '______ _______ ______ ___ ■Užrašykite Laisvę savo draugui

Svarbu Didžiojo New Yorko Apylinkei

ŠAUNUS POKYLIS

Graži Programa, Geri Valgiai

Pradžia 6-tą vai. vak.

Pradžia vajaus, pradžia didžiojo darbo— 
sukelti dienraščiui Laisvei

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., bal. (April) 4, 1957
• /

h •• t; .. • 1 - • .
H * . < t- - * jut

t   — ... .....   .. ......

Pokylis įvyks Šeštadienio Vakarą

Balandžio 13 April
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bufetine Vakarienė
ir

Šauni DaiiiŲ Programa

Programą Išpildys Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Įžanga Nemokama

Kviečiame visa Didžiojo New Yorko visuomenę 
atsilankyti, paviešėti, išgirsti gerą programą ir 
linksmai laiką praleisti, čia visi bendrai pra
dėsime dhrbą sukėlimui Laisvei $10,000 fondą. 
Taigi būkite šiame pokylyje ir linksmai pradė
kime savo didįjį darbą^apšviętos reikalui.

Laisves Administracija



New Jersey naujienos
šį šeštadieni prašomi LDS 

rariai ir LDS pritarėjai vykti 
i Liberty Auditoriją, IIO-oG 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. šioje vietoje bus banke
tas pagerbimui Aidsietyno ir 
.Aido Choro mokytojos Mild
red Stensler ir jos dainininku.

Mildutė yra mūsų valstijos 
lakštingala, skambi dainoje ir 
gabi chorą ir kvartetu moky
toja. Ji užsitarnauja mūsą vi
sų pagerbimo. Jos pasiaukoji-

Įsako, sveikas; bet ne visiškai, 
i I’. Poškus jau ilgas laikas su 
maisto valgymu turi būti sau
gus. Jo viduriai .jautrūs ir 
nors dalelę nepatinkamo 
maisto užvalgęs, turi nukeli-į 
tėti.

Draugas Poškus turi duktė 
! ri kuri yra vedus ir gvvmu 
i Led Bank. N. J. Jisai tankiai1 
vyksta žentą, dukterį ir anų-i 
1 iis aplankyti

I *1Drauge, būk sveikas ir t.vir-1

M "■■ ■ ■■■■■nu j. min .............................................................................................................M || I ■ HII * w a afc. t

Kas girdėti lietuvių tarpe New Yorko spaudoje

irias linksminime senosios kar
tos bus neužmirštamas Ame
rikos lietuviu išeivijoj^. Aid- 
nietynas ir Aido Choras V te
atru vaidintojai, kurie aplan
ko mūsų lietuviu kolonija^, 
bus pagerbti kartu. Nepa\ 
mirškite 6-tos valandos vaka
re ir būkite laiku ir skaitlin
gai.

Jau nekartą teko patėmyti 
dienraštyje paklausimus apie 
buvusį Juozą Undžių, kuris 
būdamas Amerikoje dirbo 
Laisvėje. Tačiau niekas iki

tas pasiryžime ligą nugalėti. 
Jūs esate tas žmogus, kuris 
mūsų judėjimui esate reika
lingas. Ypatingai klube.

Atminkite jersieciai. kad 
mums prisiųsta 5O-tys tikietu 
'Mildos Stensler ir jos daini- 
nmku banketo. Mes nors kar- 
tąvbūkime visi 50 tų skaičiuje 
šį /šeštadieni Liberty Audit >ri- 
ii/je Richmond IIill. N. Y. 
Mes turime brooklyniečius 
pralenkti ir ju skaičių, atvy
kusiu i Churiio pokylį, viršy-

Menininkams pagerbti 
banketas jau čia p ai.

[ '■/, poros dienų ir turėsimo 
gražią progą dalyvauti ban
kete. kurio senai laukiame.

Praeita sekmadienį teko 
matylis su tūlais lietuviais. Pa
klausus, ar būsite bankebe. 
vienbalsis buvo atsakymus: 
būsime ir bilietus jau turime. 
Tokios žinios smagu girdėti.

Kad geriau banketo pasiro- 
('vti. per visa praeito sekma
dienio dienele Aidsietyno 
kvartetas praktikavosi Mild- 
i ed Stensler namuose. Livings
ton. X. J. Tai reiškia', kad jie 
pasiruošę mus smagiai pa
linksminti.

šioliai tikro atsakymo apie 
L’ndžių nesuteikė. Išvyko po 
pirmojo pasaulinio karo į 
Lietuvą ir niekam nesuteikia 
apie save žinių.

Bet šiomis dienomis mane 
aplankė Mažeikienė iš Jersey 
City ir Įteikė pasiskaityti laiš
ką iš Lietuvos nuo Mažeikiu. 
Ten rašoma, kad Juozas Pild
žius iš Viekšnių kaimo parvy
kęs i Lietuvą apsivedė. Gavo 
jauną ir mokytą žmoną. bet 
ilgai neteko gyventi, mirė. Jo 
moteris dar gyva ir gyvena 
kaime. Tad visiem gyvenan
tiem Amerikoje L'ndžians 
draugams turi būti žinotina, 
kad L’ndžians jau gyvųjų tar
pe nėra.

Pilietis

Mūsų geras veikėjas A. 
Skairius iš Elizabeth, N J., 
jau kelintu kartu iš eilės lie
kasi Grand Pa. Jo duktė nu
niaukė sūnaus. Drg. Skairius 
buvo mergyčių Grandpa, da
bar jau ir berniuko.

Drg. A. Skairius linksmas 
ir linki savo anūkui gražiai 
ir linksmai augti. Gi žentui ir 
dukteriai gražiai ji auklėti ir

Baltimore, Md.
Laisves piknikui rengti 

susirinkimas Įvyko kovo 16 
d. pas draugus Juškauskus. 
Apsvarsčius- dalykus, pir
mininku išrinktas P. Pase r- 
skis, rast. A. Žemaitis.

Nutarta pikniką turėti 
su menine programa — 
dainomis ir muzika. Pikni
kas bus birželio 16 d. Slo
vakų National Home gra
žiame sode.

Prašome vietinių ir kitų 
miestų organizacijas tą die
ną nerengti parengimų, o 
atvykti i Laisves pikniką.

ALDLD 25 kuopos na
riams: Gerbiami kuopos na
riai'. Kuopos susirinkimas 
Įvyks balandžio 13 d 2 v. 
popiet vietoje, kur visuo- 

l met mitingus laikome. Yra 
daug svarbių reikalu aptar
ti, tai malonėkite visi būti.

A. žemaitis

Kiek vieną penktadienio va
karą Aido (’lomas Liberty Au
ditorijoje taipgi lavinasi nau
jausių ir gražiausių dainų, 
šeštadienio vakare, taigi, ga
lėsimo iii nemažai išgirsti.

Banketas, kaip žinia, įvyks 
ši šeštadienį, balandžio G, Li
berty A ml itorijo je, Richmond 
Hille.

Visi atsiminkite, kad ban
keto pradžia — G vai. vakaro.

Dalyvaudami bankete pa
gerbsime aidinčius, aidsiety- 
mečius ir visus kitus moni’iip- 
l.us.

Laisve pasiekia Lietuva
Dabar gaunamo nemažai 

, iaiškii iš Lietuvos'. Daugelyje 
; iaišku vis primenama, kad 
sietuvos žmonės norėtų pasi- 

;."kaityti Amerikoje leidžiamų 
I laikraščių. () tie kuriems jau 

ra užrašyta Laisve, gauna, 
skaito ir džiaugiasi.

Tad kodėlgi negalima vi- 
. s’orns savo giminėms užrašyti 
' dienraštį Laisvo? Tai liūtų 
i jiems geriausia dovana is 
i ' merikos.

Metinė prenumerata tik 
iSlo.i'O. Tuo klausimu reikia 
įrašyti L'iisvos administracijai.
1

Geros drauges netekome
Sekmadieni iš mūsų tarpo 

i atsiskyrė Olga Reinhardt. 
I Mirė visai nesirgus. netikėtai, 
lį svečius išvykusi ir mirė, kuo- 
j mot jos širdis susto jo plakusi.

Drauge Reinhardt šioje
■ a p y I i n k o j o ' go r a i p a ž y s t a m a 
Lietuviams,, ypač progresy- 
\ iams lietuviams. Nei vieno

I susirinkimo nei parengimo ji- 
inai niekad nėra apleidusi. O 
kiek ji dirbusi pagaminti kai 
ką pramogoms, tai ? nosuskai- 

| tomą.
Gaila geros draugės. Nuo

širdi užuojauta jos vyrui Pra
nui. sūnums, seserims ir ki

ltiems artimiesiems. ■ Rep.

National (juasalian pasitile, kad 
Gegužės Pirmoji šiais melais fl """o XZ • I N • •butu svesta viciivIm-s dvasioje

*■ v v

“Times” atspausdino aštim- 
iiių puslapių priedą, kuriame 
juitiekta daug informacijos 
apie Artimuosius Rytus. Ta
me priede yra daug informa
cijos anie arabiškus kraštus, 
taipgi apie Pakistaną, Traną, 
Turkiją, Izraelį, Etiopiją ii’ 1.1.

Priedas kruopščiai apdirb
tas, gausiai iliustruotas, kiek
vienas informacijos straipsnis 
parašytas korespondento, ku- 
i is randasi šiuo motu šalyje, 
kurią aprašo. Vienu žodžiu, 
darbas atliktas taip meisteriš- 
T.ai, kaip tai. sugebi toks did- 
lapis, kai p .“Times”.

Bet “Times” reakcinės ten
dencijos ir čia nepaliktos nuo- 
šalyje. ’fii' arabiški kraštai, 
kurie palaiko gerus santykius 
su Tarybų Sąjunga, vaizduo
jami beveik kaip satelitai. 
Pavyzdžiui, prie kiekvieno 
k rašto aprašymo pridėtas pa
veikslas, Būdinga iliustracija. 
Prii' Sirijos aprašymo telpa... 
Lenino statula. Ką bendro 
Leninas turi su Sirija? Pasiro
do, kad tai statula, kuri ran
dasi tarybinėje parodoje Siri
joje*. Bet Sirijoje yra ir vaka
rietišku parodų. “Times” ten
dencingai, betgi, bando piešti 
Siriją kaip beveik komunistinį 
kraštą, nors faktinai tai ša
lis, kurios vidujinė santvarka 
ne tik kapitalistinė, bet dar 
su žymiomis feodalizmo lie
kanomis.

m e str<i i psn y j e s ve i k i n a A PI 
CIO vadovybę už Dave* Becko 
pašalinimą iš organizacijos vi 
ce prezid.ento vietos. Nors 
“Daily Worker”, kai]) ir dide
lė dalis pačių unijų, stoja 
prieš unijų vadų kongresinius 
tyrinėjimus, tas laikraštis, 
betgi, priėjo išvados, kad iš
keltieji apie Becką faktai 
tikrai nemalonūs, daro gėdą 
Tymsterių unijai, ir Beckas 
turi būti pašalintas.

“Post“ vedamajame straips
nyje smarkiai kritikuoja tei
sėją Mulleną, kam jis užsi
spyręs reikalauja teismo Me- 
teskiui - Miliauskui, tuo tar
pu. kai penki gydytojai psi
chiatrai liudija, kad Meteskis 
yra protiniai nesveikas.

“Post” sako, kad teisėjas 
lik nori viešo spektaklio.

Cirkas jau mieste

Ringling Brothers & Barnum 
and Bailey cirkas jau atvyko 
New Yorkan, kur šiandien, 
tj’ečiadienį, pradeda savo 
spektaklius Madison Square 
Gardene.

išmokslinti.

Kas, man rodosi, sakė, kad 
žiemos laiku nuvykus į ūki 
nesutiksi jokių nesmagumų. 
Gi mūsų gerų draugų Churlių 
dukrelė jiem nuvykus aplan
kyti gerus draugus Shimkus 
į Flemington. N. J., pagavo 
poison ivy. Ji turėjo išlikti ke
letą dienų iš mokyklos. Dabar 
jau sveikutė ir vėl lanko mo
kyklą.

Paieškojimai 
iš Lietuvos

Leškys Antanas, s. Juozo, 
gyvenantis Jurbarko r. Bu
trimų km., paieško savo gi
minaičių. Ieškomi sekami 
asmenys:

“Daily Worker” vedamaja-

LIGONINĖ SKELBIA 
FINANSINĮ VAJŲ

Brooklyn Eye and Ear Hos
pital paskelbė, kad šiame va
toje jis turi sukelti mažiausia 
f:25,000. Ieško savanorių ko
lektorių, kviečia publiką au
koti

TRUCKS

International. 1947 Truck, 14 lt. W 
Body panel in A-1 mechanical eon-» 
(lit ion. fully equipped. Many years 
of service from this truck. Private < 
owner. Inspect, convince yourself.
EX. 2-9802. L. I. (62-69)'

Vaikas pasismaugė krūmuose
Jamestown, N. Y. —7 motų 

amžiaus vaikas, eidamas iš 
mokyklos, bandė palandžioti 
krūmais. Netikėtai jis įkišo 
galvą į didelį krūmą ir jau 
nebegalėjo ištraukti, pasiliuo- 
suoti. Taip jis ten ir pasismau-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 12 d. pradžia 8 vai. va-1 
kare, 1150 No. 4th St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, ir kurie dar 
nesate užsimokėję duoklių Už 1957 
erotus, malonėkite užsimokėti. Pra
šome būti laiku, nes valdyba jūsų 
Jauks. Valdyba. (67-69)

‘ LOWELL, MASS.

LDS 110 kp. mėnesinis susirin
kimas Nyks sekmadienį, balan
džio (April) 7 d., pradžia 3 vai. 
popiet, 14 Tyler St. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui.

Taipgi įvyks ir LLD -14 kp. su- 
sirinkimas ir jis bus labai svarbus? 
Neužilgo įvyksta mūsų piknikai, tai 
turime gerai prisirengti. Išrašome • 
visus narius dalyvauti susirinki
muose, patys žinote, kad nedalyvau- .

1 jant. negali būti veikimo. Tad bū* 
kite visi. J. Blažonis. (65-67)

HARTFORD, <()NX.

Laisvės clidro koncertas ir banketas
Sekmadienį, balandžio 7 d., įvyks 

Laisvės choro 30 metų sukakties 
paminėjimo* koncertas ir banketas, 
157 Hungerford Si. Durys atsida
rys 3 vai. Banketas prasidės 4:30 
vai. popiet. Auka .$2.00., Rengėjai.

(65-67)

WORCESTER, MASS.

Ilgametė Jersey City gyven
toja Andruškevičienė. gyve
nusi ant Garfield Ave., mile 
pabaigoje kovo mėnesio. Bu
vo pagyvenusi moteris. Jau 
keletas metų, kaip jos sveika
ta buvo pašlijusi. Iš namų ir 
daugelį atvejų iš lovos negalė
jo išeiti. Rodosi, liko dvi duk
terys, viena vedus, kita ne, ir 
vienas sūnus, kuris gyvena 
Bayonne, N. J.

Jos vyras jau keletas metų 
atgal mirė. Mirė ir 1 jos sūnus 
jaunas būdamas. Buvo tikinti 
moteris, Tačiau jos gyvenimo Į 
draugui / gyvam esant lanky
davo svarbesnius laisviečių į 
parengimus. Užuojauta Ii k il
siem.

1. Petras Tūtoraiiis, kilęs 
iš Eržvilko, Stasė Tūtorai- 
tienū—Mačiulytė, Stefa Tū- 
toraitytė.

2. Tamošaitis Jokymas iš 
Pauliškių km. Skaudvilės v., 
T a m o š a i t i en e M o n i k a.

Pažangus savaitraštis “.Na
tional Guardian’’ iškėlė tokį 
siūlymą: kad įvairios kairios 
grupės šiais • motais kartu 
švęstų Gegužės Pirm;1., b'akti- 
nai tą mintį pirmiausia laiške 
iškėlė- “National Guardian’’ 
puslapiuose viena skaitytoja, 
bet jau tame pačiame nume
ryje laikraščio redakcija sa
ko, kad pilnai pritaria tai 
minčiai.

Siūlymas \ ra maždaug 
toks:

Paprastai per iiaskutirdiis 
kelmus metus, kuomet kairie- 
mai (komunistai ir jų patarė
jai) nerengė demonstracijų, 
jie laikė bent masinį milingą. 
Mitingus Gegužės Pirmą arba 
tos dienos išvakarėse laike ir 
kelios kitos grupės, kaip tai 
Socialistų partija, Socialistų

darbiniu kų partija, Nepri
klausoma socialistų lyga, So
cialistinė darbo partija ir t. t..

Per paskutini laikotarpį tos 
visos kairios grupės dalyvavo.' 
i.artu su komunistais įvairiuo
se orumuose debatuose, o tu 
forumų ir debatų tema visuo
met buvo, kaip kitaip ji nc-si- 
vadintų — vienybės galimybė.

Tad. “National Guardian“ . 
kelia mintį: Jeigu galima kal
bėtis ir diskusuoti, 'kodėl ne
galima pradėti bendrai veikti 
bent vienu kitu klausimu, ypa
tingai tokiu klausimu,' k<iip 
Gegužės Pirmosios šventimo, 
apie kuri visos grupes galėtų 
būti vieningos?

Ar iš to “National Guardi
an” pasiūlvmo kas nors kon- 
kretiško išeis, kol kas nežinia, i

BANKETAS
Rengia LDS 3-ioji Apskritis 

Pagerbimui

Mildred Stensler
ir

KITŲ DAINININKŲ BEI MENININKŲ

Įvyks šeštadienio Vakarą, 6 P. M.

Balandžio 6 April
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Svarbus pranešimas
i šeštadieni, balandžio (April) 6 d., 
Lietuvių Svetainėje. 29 Endicott Su, 
įvyks naujoviškas, šaunus banketas, 
kurį pirmu sykiu rengia Lietuvos, 

; Dukterys.
Pirmu sykiu Lietuvos Sūnų ir 

I Dukterų Broliškos Draugystės na- 
j rės-moterys rengia šį šaunų ban-* 
ketą sūnums ir visiems svečiams^ 
Širdingai kviečiame ir prašome vi
sus dalyvauti šiame dukterų ren
giamame bankete.

Apart vaišių bus graži muzikai^, 
programa, kurioje taipgi bus kai 
kas naujo bei seniai girdėto. Pel
nas nuo išo parengimo skiriamas 
knygyno ir virtuvės pataisymui. 
Banketas prasidės 6 vai. vakare.

Kviečiamo visus! Rengėjos
(65-67)

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Na, tai draugas P. Poškus 
jau namieje. Jo artimi draugai j

3. Simonavičius Kazi
mieras, Marcelė i Simonavi- 
čienė, Augustas Simonavi- 
cius.

4. Pilypavičia •Izidorius, 
Pilypavičia Povilas.

5. Milius Jokimas.
6. Ačas Povilas.
Mieli giminaičiai, jei at

sišauksite, laišką rašykite 
šiuo adresu:

Jurbarko raj.
Girdžių paštas
Butrimu km.
Leškys Antanas
Lietuva, U. S. S. R.

Kaip bus su Meteskiii-Miliau.sku? ž .
Dar nežinia, ar jis bus teistas''
Taip vadinamo “pamišusio | Bet taipgi gali būti, kad 

bomberio’’ Meteskio-Miliaus-j Leibovvitzas paprašys savo to-, 
ko byla darosi labai paini. ! ritorijos, Brooklyno (Kings
Dar vis nežinia, ar jis bus . apskrities) psichiatrų komisi- 
leistas, ar ne. Pasirodė, kad .jos spręsti apie Miliauską, 
penki Bellevue ligoninės dak- Pats Miliąuskas, sako span-' 
tarai-psichiatrai laikosi nuo- | da, pageidauja bylos teisme, 
monės, jog George ^Vletesk.y j Sakoma, kad j’is mėgsta tą{ 
(Jurgis Miliauskas) yra ne-j daugybę “publicity”, garsini- 
sveiko proto, jeigu ne pilnai ' mo, kuris sukelta .aplink jo 
pamišęs, tai bent ant tiek no-'asmenį ir jis norėtų daugiau1 
normalus, kad ,jis negali teis- jo, .ko jis negautų, jeigu prisi- 1

Mildred Stensler Ona Stehnokaitė

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga iš 380 puslapių 
Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
o

rMATTHEWA.j
BUYUS

:: (buyauskas)g I • I
. > ■»

;; LAIDOTUVIŲ ::
;• DIREKTORIUS ::
1: *aG**ae* •

:: 426 Lafayette St. j j
•; Newark 5, N. J. ::
L MArket 2-5172 ;•

P. S. Tos šeimos 1921- 
1925 gyveno Waterburyje, 
o po to nėra žinios.

Aš, Lukoševičienė Gene, 
gyvenanti Jurbarko rajono 
Naujininkų kaime, pai'eš- 
kau savo tėvo Lukoševi
čiaus Juozo.

Mielas tėveli, jei atsi
šauksi, laišką rašyki šiuo 
adresu:

Jurbarko rajonas
Girdžių paštas 
Naujininkų kaimas
I ai k ošė v i č i ū tė G e nė J. 
Lithuania, 'USSR

me būti atsakingas už savo 
oarbus. Bet Manhattano teise- i 
.jas Mulionas1 ignoruoja dak- ’ 
tarų nuomonę ir sako, kad i 
Metesky turi būti teistas,, oi 
prokuroras Hermanas jau ( 
pradėjo žingsnius link forma-; 
lės bylos užved lino.

Taigi, atrodytų, kad by Ui 
bus svarstyta teisme. Bet da
lykas tuomi dar nesibaigia. 
Dalį bombų sprogdinimo Me- 
teskis atliko' ne Manhattano. 
o Brooklyno. Kitaip sakant,' 
Brooklyno teismai irgi turi 
teisę jį teisti. O Brooklyą.0 tei- '■ 
sėjas Leibowitz as, sakoma, 
laikosi nuomonės, kad nelau
kia teismo sprendimo, kad 
Meteskį reikia patalpinti į 
ligoninę, ir baigtas kriukis. i

Taigi, kuomet byla atsiras.

eitų tyliai nuslinkti į ligoninę.p
Ant kiek tuose spaudos pra- ' 

nešimuose tiesos, nežinia.
i

Moteris užmušta, ! 

keturi sužeisti
I

Lorraine DcLuccy užmušta' 
r keturi sužeisti, kuomet trys : 
automomobiliai susidūrė ant 
vonkers Avė., netoli Tibbetsį 
Brook Rd.

100 policistą saugojo 
areštuotą policistą

Virš šimtas policistų saugo
jo areštuotą policistą James 
Ryan ir kitus jo genges na
rius, kurie buvo pervežami iš 
Long Island City kalėjimo į 
teismabutį. Ryan kaltinamas 
vadovavęs plėšikų, gengei.

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Paraše R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje; apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meiles pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., bal. (April) 4 , / 1957

prieš Leibowitza, jis gali nu
spręsti kaip tik priešingai 
Mullenui — ir tie abudu teisė
jai turi lygias teises. Kaip ta-,-----  —„-v .
da bus, legaliniai ekspertai 'rė. Jis buvo 58 metų, amžiaus, 
dar nežino. ' {Dentistu buvo per 32 metus.

Mirė daktaras Rini
Broklynietis dentistas, Vin

cent Rini, ilgai sirgęs, pasimi-

AIDSIETYNO KVARTETAS IR AIDO CHORAS
Vadovaujant Mildred Stensler duos gražią dainų pro- 

>i?amą. Būtinai išgirskite ją. Išreikškite pagarbą savo 
menininkams dalyvaudami šiame parengime.

Pradžia 6-tą vai. vakare. Vakarienė $3.00 asmeniui

P O K I L I S

BALANDŽIO 13 APRIL:
H Bus graži dainų programa ir bus

LIBERTY AUDITORIUM

duodama butelinė vakarienė.
Pradžia 6-tą vai. vakare 

Įėjimas Nemokamai

110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill, N. ¥.

1 • Rengėjai kviečia visus Didžiojo* 
E New Yorko ir apylinkės apšvie-I 
Etos brangintojus jsitėmyti dienąj 
• •ir dalyvauti šiame parengime. <

Brooklynas iš anksto ruošiasi * 
darbui sukelti Laisvei $10,000 1




