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• KRIS LA I į Darbiečiai re i kai a uj a, kad 
.Olga Reinhardtienė. 
Kazimieras Beniulis. 
Pagerbsime Mildred 

Stensler. 
Už ka ? 

Rašo R. Mizara

B r i t a n i j o s valdžia atidėtų 
pirmą H-bomhos bandymą

Karo stovis Čilėje; 
infliacija ir skurdas 
privedė prie Įvykiu

Eisenhowerjs neigia gandą, 
kad jis planuoja perduoti 
prezidentavimą R. Nixonui

šiomis dienomis buvo palai- i 
doti du geri žmonės, du geri 
mūsu spaudos ir viso judėji
mo rėmėjai: Brook lyne Ol"a 
Reinhardtienė, o Brocktone 
%Mass.) 'Kazimieras Beniulis

Pirmiausia pasakysiu: teii- 
sisi jiedu ramiai, o jų artimie
siems, visu laisviečių vardu.

Olga Rėinhardticnė, galima 
sakyti, buvo eilinė mūsų judė
jimo narė. Bot Olga buvo 
nuoširdi darbšti, duosni dar-'

Londonas. — Konserva- 
tyvė Britanijos valdžia 
reigiasi pravesti pirmą bri
tiškos vandenilinės (H) 

į bombos bandomąjį sprogdi- 
(nima šiais metais Christ- 
, mas saloje, Pacifiko van- 
| denyne. Bet Darbo partija 

” ' dabar priėmė rezoliuciją, 
( i kurioje reikalauja, kad tas 

pirmas bandymas būtų a- 
tįdėtas, sulaikytas. Darbie- 

I čių rezoliucija sako, kad 
Britanija verčiau turėtų

nninkn judėjimui asmenybė.
Ji krito nuo širdies smūgio.

v ienas, Adolfas, yra 
gerai žinomas visoje 
k oje menininkas 
):us vienoje žymioje

žymus.
Ameri- 

ir profeso- 
meno

.Olga galėjo visuomet di
džiuotis savo sūnaus talentu, 
mokslu, sugebėjimu.
• Velionės vyras, Pranas, per 
ilgus metus dalyvauja Amcri-

tas tarptautinis susitari
mas, kad atominių ir van
denilinių bombų sprogdi- 
nėjimai būtų uždrausti, 
vietoje pati pradėti tuos 
bandymus daryti.

Rezoliuciją priėmė Darbo 
partijos parlamentinės 
frakcijos valdyba, kuri va
dinama “šešėliniu kabine
tu”. Į valdybą Įeina tie dar- 
biečių vadai, kurie, rinki-

muš laimėjus, taptų Brita
nijos ministrais. Sakoma, 
kad partijos vadas Gaits- 
kell nepageidavo tokios aiš
kios rezoliucijos prieš 
sprogdinimą, bet jis turėjo 
nusilenkti eilinių deputatų 
ir partijos bendrai senti
mentui.

Nurodoma, -kad rezoliu
cija priimta vienbalsiai, 
kad dešinieji darbiečiai 
balsavo už ją kartu su kai- 
riečiais, taipgi ji priimta, 
nors kairiojo sparno vadas 
Bevanas, kuris dabar 
dasi Azijoje, neturėjo 
gos už ją darbuotis.

Dabar darbiečiai 
kiekvienos progos p
mente kels H bombos klau
simą. Konservatorių spau
da rodo didelį nepasitenki
nimą ta rezoliucija, saky
dama, kad tai yra “Brita
nijos nacionalinių intere
su kenkimas”.

ran- 
pro-

prie

Siantiago, Čilė. Kari
nis stovis paskelbtas Čilėje. 
Valdžia sako, kad už kru-. 
vinus įvykius kalti kairie
ji, bet tuo pačiu laiku pri
pažįsta, kad šalyje viešpa
tauja didelis skurdas ir pa
sipiktinimas valdžios eko
nomine politika, kuri prive
dė prie infliacijos. Sostinės 
darbo žmonės paskutiniu 
laiku žymia dalimi badavo. 
Demonstracijos prasidėjo 
darbininkams ir studen
tams protestuojant prieš 
keliamas važiuotos kainas.

Santiago dabar atrodo 
kaip karo laukas/ Elektri
niai stulpai pakirsti, kad 
sudaryti barikadas. Susi
siekimo reguliavimo švie
sos sulaužytos. Beveik nie
kur nematyti nesudaužyto 
lango stiklo. Kareiviai pa

rinėje aprangoje. Kariniai 
automobiliai per garsia
kalbius ragina žmones ei
ti namo, bet gatvėse vis 
vien susirenka didelės mi
niom.

Kiek įvykiuose žuvo žmo
nių, tikrai nežinia. Anks
čiau valdžios radijas pripa
žino, kad žuvo bent 40, bet 
paskui pradėjo sakyti, kad

Radikalų partija, kuri 
pati stovi arti Videlos val
džios, paskelbė protestą 
prieš valdžią už žiaurų de
mon st r ac i j ų u žgn i u ž i mą.
Komunistų laikraštis “EI 
Sigio” neišėjo, nes valdžios 
policijos remiami chuli
ganai išdaužė spaustuvę. 
Dar vis vyksta naujų areš-

cenzūra.

Marokas. Alžyras ir Tunis! j a

Washingtongs. — Pasku-. 
tinėmis savaitėmis padaž
nėjo gandai, kad preziden
tas. Eisenhoweris planuoja 
sveikatos sumetimais pasi
traukti ir perduoti pareigas 
vice-prezidentui Nixonui. 
Tokie gandai visuomet eg
zistavo nuo to laiko, kai 
prezidentui ištiko širdies 
smūgis, bet dabar jie pasi
darė tirštesni.

Prieita prie to, kad šią 
savaitę spaudos konferen
cijoje vienas laikraštinin
kas tiesiog paklausė pre
zidento, ant kiek, jeigu iš 
viso yra, tame gande tiesos.

Prezidentas ne tik panei
gė tą ganda, bet dargi at
sakė gan užpykusiai, kad 
tas gandas yra tuščias ir 
bevertis, kad nei neverta a- 
pie ji kalbėti. Jis.sakė, kad 
kandidatuodamas jis žadė
jo Amerikos žmonėms ati
tarnauti visą terminą, jei

gu tik sveikata leis, ir kol 
kas jam atrodo, kad jis tą 
galės padaryti.

Jis taipgi buvo klaustas 
apie pranešimus, kad ad
mirolas Radfordas ragino 
labiau ginkluoti Pietinę 
Korėją. Eisenhoweris atsa
kė, kad, jo nuomone, Šiau
rės Korėja nesilaiko'paliau
bų sutarties, bet adm. Rad-4. Z

fordas nieko konkretiškd 
nepasiūlė apie Korėjos 
(Pietų) ginklavimą, nors 
spaudoje buvo sakyta, kad 
Radfordas siūlė duoti Pie
tinei Korėjai reaktyvinius 
(jet) bombonešius.

Tel Avivas.—Izraelio val
džia sako, ka-d jeigu Jungti
nės Tautos neduos, efektin
gų garantijų, kad fedajinai 
daugiau neveiks iš Gazos, 
tai patys- izraeliečiai nu
ties palei Gazos sritį spyg
liuotą vielų užtvarą.

Kazimierą Beniuli pažino
jau per apie 10 metų. Visuo
met jis buvo “mūsų pusėje.“ 
visuomet buvo susipratęs,

Brocktone arba Montellojc 
jis buvo mūsų judėjimo šulas, 
tvirtas jo piliorius.

Rodosi, neseniai ji 
s tl juo kalbėjausi. Jis 
1 ė daug maž taip:

— Jurgis Šimaitis 
•iet u vi s k a is re i k al a is, 
Lėtu visk a spauda.
dau dirbti, kiek galiu, 
Kam darbininku

sutikau, 
man sa

rūpinasi 
mūsų 

O aš ban- 
an gi i š-

judėiimui... 
Beniulis sirgti- 
kurį laiką. Jis 
du kartus ope- 

<odžius rašant,

navo per kai 
buvo, rodosi, 
motas, šiuos 
Kazimieras yra laidojama

Skaudžiausias- d a 1 y k a s 
rašyti apie mirusius mūšy ju
dėjimo veikėjus, mūsų drau
gus.

Bet gyvenimas eina savo 
vaga, ir tu žmogus nieko ne
gali padaryti!...

Taigi, pakalbėkime apie 
gyvuosius, apie jaunus, gajus, 
visuomet pilnus energijos, — 
tpie tokius, kaip Mildred 
Stensler.

Šeštadieni, balandžio 6 die
ną, yra rengiama pramoga 
Mildred Stensler pagerbti. Ji 
įvyks Kultūriniame 
Richmond Hill, N. Y.

Kas yra Mildred?*
Tai mūsų gerų draugų Jo

nušų, kurie šiandien žinomi 
Jamisonais, dukrelė. Ji gimu
si ir augusi New Yorko pašo
nėj, Newark, N. J.

Ji — gabi menininkė,* ener
ginga mūsų A^'do Choro vado
vė — choro, kuriam šiemet 
sukanka 45 metai amžiaus! 
* šiame pažmonyje, kurį, be- 

*je, rengia LDS Trečioji aps
kritis, bus pagerbta ne tik 
rpūsų Milda.

4 Ne!
Čia, kaip man sakė apskri

ties pirmininkas Antanas Ma
tulis, bus pagerbti ir visi mūsų 
menininkai, dainininkai, akto-

Centro,

Haiti eks • prezidentas Sylvainaf 
dabar suimtas po naminiu arešti

Port au Prince. — Haiti (nai, iki “padėtis stabilizuo- 
randasi po pilna armijos sis”.
kontrole. Laikinasis pre
zidentas Sylvainas, dabar kalbanti trijų milijonų neg- 
jau eks-prezidentas, nes jis rų respublika Vakarų 
atsistatydino po demonstra- Į jos salyne.

Haiti yra

Indi-

ei jų spaudimu, randasi po 
naminiu areštu. Ji saugo 
keli karininkai ir jam nelei
džia su niekuo susisiekti..

Armijos generalinio šta
bo viršininkas gen. Canta- 
ve dabar eina prezidento 
pareigas, nors jis teigia, 
kad neplanuoja pats tapti 
prezidentu. Jis tas parei
gas, sakė jis, eina tik laiki-

Ministras Lennox-Boyd 
neplanuoja rezignuoti
Londonas. — Po to, kai 

pasitraukė toriškas lordų 
rūmų pirmininkas lordas 
Salisbury, Britanijoje pap
lito gandų, kad trauksis

vėliausios 
žinios

Rabata 
tonas Btyh-Juzefas, Tunisi- 

pre/mjei/is 
nacionalistų ąt- 
tarė, kad atei

tyje bus sudaryta viena 
Šiaurės Afrikos arabiška 
federacija, gal ir viena ša
lis: Maghribas. Maghribas 
arabiškai reiškia “Vaka-i 
raį”. Alžyras, Tunisija, ir! 
Marokas arabų akyse yra,valstybė, 
Vakarai, nes jie ten atėjo!

Buvęs Hitlerio generolas Hansas 
SpeideJis dabar grįžo j ParyžiųMaroko sul- giptą ir Libiją.

Bet suvienyto nepriklau
somo arabiško Maghribo 
įsteigimui vienas dalykas 
stovi kelyje: Alžyras dar 
nėra nepriklausomas. Ma
rokas formaliai nepriklau
somas, bet ten dar randa
si 10,000 francūzu kariu. 7 VC

Bet jau aišku, kad kada 
nors ateityje gims nauja 

kurios vardas 
Maghribas, panašiai, 

E-i kaip neseniai gimė Ghana.

Paryžius. — Gen. Speide- 
lis, kuris vienu metu buvo 
Hitlerio Wehrmachto Ro- 
mmelio armijos generalinio 
štabo viršininku ir kuris 
anksčiau buvo su okupaci-
— — — — 1 li.l   I ,, —. «_ .

Gvvenimas
Lietuvoje

* .

Lietuvos kompozitoriai 
d a l y va v o ko n v e n ei j o»e

| nėmis nacių jėgomis. Pran
cūzijoje, dabar vėl Paryžiu
je. Jis dabar Fontainebleau 
priemiestyje, kur randasi 
NATO štabas. Mat, gen. 
Speidelis dabar yra vyriau
sias. NATO pėstininkų je- 

i gų Centralinėje Europoje 
komandierius.

Kuomet Speidelis atvyko 
Paryžiun, jį stotyje sutiko 
gen. Jean Valluy ir kiti 
aukšti francūzu karininkai, 
taipgi britu, amerikiečių ir 
kitų NATO jėgų karinin
kai. Karinis francūzu or
kestras griežė maršą “Štai 
ateina generolas”, o pas
kui Vokietijos himnąv “De
utschland Uber Alles” 
(“Vokietija virš visko”). 
Sakoma, kad keli kariniai 
orkestro nariai nepribuvo, 
kad neprisieitų griežti vo
kiška himną.

Kelios dienos atgal, pra
eitą savaitgalį. Paryžiuje 
ivyko didelės demonstraci
jos prieš Speidelo atvyki
mą. Demonstracijas rengė 
komunistai ir visokios ve
teranų bei rezistencinio ju
dėjimo organizacijos.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas išleido 
tam tikrą dokumentą, ku
riame kaltina, kad Veng
rijoje atsinaujino “stalinis- 
tinis teroras”.

Praga. — čekoslvakijos 
ir Italijos komunistų par
tijos laikė ideologinius pa
sitarimus ir išleido bendrą 
komunikatą, kuriame smer
kia revizionizmą ir nacio
nalizmą.

Londonas. — Streikai dar 
visai baigti. Kai kurie 

1 nu
tarimu baigti streikus.. Li- 
verpoolyje dalis vietinių 
laivų statybos darbininkų 
nutarė streiko nebaigti. 
Taipgi dar streikuojama 
eilėje Škotijos laivų statyk
lų, v

Washingtonas.__Iždo se
kretoriaus asistentas R. 
Burges stoja už tai, kad 
biudžetas būtų sumažintas 
ant dviejų bilijonų dolerių, 
tuo tarpu, kai pats Eisen
howeris stoja prieš bet ko
kį sumažinimą. Abu nuomo
nės, sakoma, turi šalininkų 
administracijoje.

Roma. __ Komunistu or
ganas “Unitą” sako, kad 
jeigu dabar įvyktų parla
mentiniai rinkimai, tai ko
munistai laimėtu nemažai 
balsų.

Jakarta.—-Indonezija dar 
vis netūri pastovios val
džios.

ir kolonialinių reikalu mi-!ne... . , . . _
Bet j' umjistai nepatenkintinistras Lennox-Boyd.

pats Boyd dabar paskelbė, 
kad jis nepasitrauks, nors 
jis nesutinka su premjero 
Macmillano nutarimu iš
laisvinti Kipro arkivyskupą 
Makarjosą.

Maskva.— Tarybų Są
jungos valdžia paskelbė, 
kad kritika prieš Norvegi
jos ir Danijos valdžias ne
siekia ištraukti tas šalis iš 
NATO. Kaip žinia, TSRS 
įspėjo Norvegiją ir Daniją, 
kad jos neleistų steigti savo 
teritorijoje užsienio milita- 
rines bazes.

riai, veikėjai meno srityje.
Būkime čia visi, New Yor- 

ko ir apylinkės lietuviai!

Mažiau kalbėkime apie 
mirtį, daugiau rūpinkimės gy
venimu, nes tie, kurie užmigo 
amžinuoju miegu, norėtų, 
(mes taip darytume!

Jordano premjeras dar 
neplanuoja pasitraukti
Amanas. — Nors Kaire 

jau buvo pranešta, kad Jor
dano premjeras. Nabulsis 
pasitraukė, Amano radijas 
sako, kad premjeras nepla
nuoja rezignuoti. Kairo ra
dijas buvo pranešęs, kad 
karalius Huseinas reikala
vo iš premjero trauktis, 
kadangi premjeras perdaug 
draugingas Egiptui ir Si
rijai. Bet atrodo, kad užku
lisiuose tikrai verda kova 
tarp karaliaus Huseino ir' 
jo patarėjų iš vienos nusės, 
ir premjero iš kitos. Prem
jerą remia dauguma kari- 

Maskva. — Tarybinių ka- ninku ir masinės Jordano 
i’o veteranų organizacijos org 
kviečia Elbos veteranus iš 
Amerikos atvykti Euro-j . Kairas. __ Pranešama,
pon, kad kartu minėti,! tą kad pirmame devynių laivų 
istorinį įvykį. Kaip žinia, konvojuje, kuris praplaukė 
1945 metais balandžio ! 25'Suezą, pirmas laivas buvo 
dieną Sovietų ir Amerikos 
kareiviai prie Elbos Vo
kietijoje susitiko ir tuo'bū
du perkirto nacinį frontą į 
dvi dalis.

Peri 
pre- 
bu- 

kodėl jo šo-

Eisenhoweris nežinojęs, 
kad jo šoferis skubino

Washingtonas.. — 
spaudos konferenciją 
zidentas Eisenhoweris 
vo klaustas,
feris taip skubinosi praeitą 
savaitę važiuodamas iš 
Washingtono į Gettysburg. 
Eisenhoweris aiškino, kad 
jis sėdėdamas Automobilio 
užpakalinėje sėdynėje vi
sai nežinojo, jog taip sku
binamas!. Jis dabar įsakęs 
visiems savo šoferiams vi
suomet laikytis įstatymiško 
greičio vairuojant.

»anizacijos.

tarybinis. . .

Vilnius. — Žymiausieji 
Lietuvos kompozitoriai da
lyvavo visasąjunginiame 
kompozitorių suvažiavime. 
Lietuvos kompozitoriai su
važiavimą sutiko žymiais 
laimėjimais. A. Račiūnas 
parašė pirmąją lietuvių ta
rybinę operą “Marytė”, V. 
Klova — operą “Pilėnai”, 
J. Juzeliūnas baletą “Ant 
Marių Kranto”, A. Belaza- 
ras — pirmąją lietuvių 
muzikinę komediją “Auksi
nės, Marios”, B. Dvarionis 
— koncertą smuikui ir or
kestrui, St. Aminas — rap
sodiją smuikui ir orkestrui. 
Aktyviai dirba kūrybinį 
darbą kompozitoriai E. Bal
sys, J. Karosas, A. Baumi- 
las, K. Kaveckas., A. Bu- 
džiūnas, V. Žilius ii1 kiti.

Teatrinis pavasaris 
įvyks gegužės mėnesį

Prezi-

Melbourne. — Australijos 
premjeras Menzies sako, 
kad Amerika nenusistato 
pakankamai griežtai prieš 
Egipto prezidentą Nasserį-.-

Washingtonas. — 
dentas Eisenhoweris pas
kyrė Mrs. Williams Whea
ton prezidentine spaudos, 
sekretore. Kaipo tokia ji 
kį sumažinimą. Abi nuomo- 
laipsnio moteris Baltaja
me name.

• Varšuva. — Lenkijos val
džia išleido iš kalėjimo ka
talikų vyskupą Kapzmare- 
ką ir tris žemesnius ‘kuni
gus bei vienuolę, kurie sė
dėjo kalėjime už šnipinėji
mą.

Šių metų gegužės mėne
sio pabaigoje—birželio pra
džioje Vilniuje numatyta 
surengti antrąjį Pabaltijo 
teatrinį pavasarį.Savo ge
riausius pastatymus paro
dys Baltarusijos,. Estijos, 
Latvijoš ir Lietuvos teatrai. 
Šiam reikšmingam įvykiui 
Pabaltijo respublikų teatri
niame gyvenime buvo skir
tas Vilniaus teatrų ąrtistų 
kūrybinis vakaras, kuris 
kovo 26 d. įvyko Lietuvos

Tokyo. —Keliautojai, ku
rie atvyksta iš Šiaurės Ko
rėjos sostinės Pyongyano, 
sako, kad to miesto nega
li atpažinti, taip puikiai jis 
atsistatė. Pyongyangas 
praeitame kare buvo be
veik pilnai sugriautas ori
nio bombardavimo.

Los Angeles. — Los An
geles gyventojai - perrinko 
ketverių metų terminui sa- v 
vo majorą Norris Pulson. ' 
Jis gavo 60 proc. visų pa
duotų balsų.

valstybiniame akademinia
me operos ir baleto teatre.
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NAUDOJASI
KONGRESE IR KAI KURIŲ valstijų seimeliuose da

bar daug kalbama apie darbininkų unijų “suvaldymą”.
Girdi, darbo unijos turi “per daug” laisvės, todėl jas 

reikia kaip nors supančioti, kad negalėtų laisviau veikti, | 
savo narių reikalus ginti.

Visa tai iškilo po to, kai buvo atidengtos tymsterių 
unijos prezidento Dave Beeko ir jo bičiulių šelmystės.

Mes sutinkame, kad Dave Beck nėra pavyzdingas dar-i 
bininkų unijos vadovas. Daugiau: mes sutinkame, kad 
jis yra blogas žmogus., blogas veikėjas. Dave Beck yra 
švaistytojas darbininkų unijos pinigų. Jis “žarstė” 
šimtus tūkstančių dolerių vadovaujamos unijos, pinigų 
saviems, asmeniškiems reikalams. :

Tai faktai, kuriuos skaitydami unijis.tai turėtų rausti.
Bet ką gi Kongreso ir valstijų seimelių atstovai-depu- 

tatai nori padaryti? Jie nori juo labiau suvaržyti visas 
darbo unijas! Jie'nori kaip nors padaryti taip, kad dar
bininkų unijos būtų pilnoje valdžios kontrolėje.

Tai reiškia negerą. Tai reiškia pavojų visoms, darbo 
unijoms.

Pačioje tymsterių unijoje verda kova. Eiliniai uni-

tes.
Turėtų būti palikta pačioms darbo unijoms apsidirbti 

su savo sukčiais, savanaudžiais vadovais. Valstybė ne
turėtų • kištis i darbo unijų reikalus tik dėl to, kad tas 
ar kitas uniių vadovas yra žulikas, yra sukčius, yra

.•'n-
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Buvusioji Vilniaus gyny 
siena ir miesto vartai ■

be jokių pagražinimų.i Ta- 
j os i os rea 1 i gy ny b i nė

Vilniaus senamiesčio gy 
nybinė siena savo laiku čiau .. _ . 
miesto apsaugai turėjo la- vertė, turint ga'voje miesto

šimtmečius ji saugojo mies
tą nuo priešų puolimo,

Sienos statyba t r u k o
daug laiko ir pareikalavo 
nemažai lėšų bei statybinių 
medžiagų. Kada statyba 
buvo užbaigta ir kas buvo 
josios statytoju, tikslių ži
nių nėra. Sprendžiant iš

■ tos miestui privilegijos, rei- 
• kia manyti, kad tais metais 
siena jau buvo užbaigta. 
Josios statytoju minimas 
tūlas Jonas Skalda.

Kuriomis Vilniaus gatvė
mis ėjo miesto gynybinė 
siena? Pag 
duomenis ir 
nėjimus, reikia manyti, sie
na ėjo dabartim? Valstiečių 
ga t ve, ka i r i ą j a L i e’y k los

dėtį, buvo gana didjelė. 
; Kaip žinoma, miestas yra 
supamas dviejų upių iį‘ sto
čių šlaitų, o pradedant Me
dininkų vartais, palei gy
nybinę sieną dabartinėmis 
Jacenevičiaus ir Komjauni
mo gatvėmis dar ėjo gilus 
griovys, kuris, be abejo, 
taip pat apsunkindavO|' prie
šams priėjimą prie sienos.

Vakarų Europos gynybi-

kairėje pusėje, yra įstiklin-l 
ta galerija, kuri buvo pa
statyta 1830 metais.

Vartai yra keturkampės 
formos. Aukštos sienos, pa
puoštos atika, dengia vartų 
laužytą stogą. Šios a tikos 
ornamentika daugiau yra

išlikusios dvi eilės šaudy
mui apskritų angų.

A rch i tektų ri n i u, men i n i u 
ir istoriniu požiūriu Medi
ninkų arba Aušros vartai 
yra vieni vertingiausių Vil
niaus gynybinės paskirties 
paminklų.

Tarybinės santvarkos me
tais Vilniaus miesto sienos 
likučiai buvo užkonservuo
ti. Išlikę Medininkų (Auš
ros) vartą i ir pr ie jų esanti 
siena tapo visasąjunginės 
reikšmės architektūri n i u

nės sienos buvo ž y m i a i 
aukštesnės, vilniške — ma
syvesnė, storesne. Vilniaus; 
/gynybinės sienbs statytojai 
daugiau dėmesio kreipė j

1 • • jos atsparumaarchvvimus •’ _ . 1 rn‘ I.-I,.-..:. H„.;_ smičiams; I< 
sienos ( 
storesnė, 
turėjusi 
kurių

A. JA NIKAS
LTSR Architektūros 
paminklų inspekcijos 
inspektorius

Darbininkų sveikata
7rymiai M.

ros gatvę, po to suko į da
bartinę Komjaunimo gatvę, 
kuria ėjo iki dabartinės 
turgaus . halės, iš ten—Ja-
cenevičiaus ga 
Subačiaus gatv 
to eatve. Nuo stačiu

platformas,; a n t • 
budėdavo kareivių! 

įgulos ir buvo statomi paG 
būklai. Gynimosi sumeti
mais mūro .sienose! buvo 
įrengtos vienur 
viena eile sin 
angų. Tuo būdu Vilniaus 
gynybinė siena buvjo dau
giau pritaikyta to meto 
“moderniam” karui.1

............ku
turų šaudymui < ‘

1 — 1 v r l 1 • v ?

Kas daugiausia jaučia 
galvos skaudėjimus?

NEGRAI IR ŽYDAI
KAIRIŲJŲ SPAUDOJE, ypatingai Daily Workery, 

iškilo diskusijos dėl to: kaip mes turime žiūrėti į Izra
elį ir į arabus, kovojančius už savo nepriklausomybę, 
už savo tautinę laisvę?

Kai kurie žmonės mano, kad izraelitai su savo agre- 
syve taktika kenkia arabiškoms, tautoms jų kovoje už 
išsilaisvinimą.

Klausimas, žinoma, painus, ir mes čia jo neanalizuosi
me. Bet vieną turime žinoti: Amerikos negrai, kurie 
kovoja už savo žmoniškas teises, už savo laisvę, negali 
to nepripažinti arabiškoms tautoms, kovajančioms už tą 
patį principą.

ir ėjo žemyn į 
’ilnelės, o jos

dinų bažnyčios.
Trijų kilometrų sienoje 

vietoje anksčiau numatytų

tifikacinė siena 
sistema iki jų 
galima spręsti

ir ! vartų 
išeriovimo.< ' I '

j ja darytų n<‘t 
, Tai vie-

o—kokių valgių nerei- 
vartot senyvam žmo- 

Pat pirma iš mėsiš- 
Nevartok senų, rūky- 

konservuotų, marinuo
tų mėsų, dešrų, aštrių, pi
kantišku mėsų, žavu, kavi- 

i aro (ikrų), vėžių, I’ 
varlių, net ir austrių (ois- 
ters)—jūrinių sraigių, ši
tokie konservuoti valgiai 
apsunkina vidurius, suke
lia rūgimą, dujas, dieglius, 

ir mėšlungius. Jeigu 
prorečiui tenka gaut silkės,

vvni vartai
—Katedros aikštėje, Toto
rių vartai — ties, Totorių 
e at ve, Vilniaus vartai —

Izraelis, jie sako, yra “dirbtina valstybė”, atnešta i 
Artimuosius Rytus, į Palestiną, be jokio reikalo.

Arabiškos, tautos, sako daug negrų visuomenininkų, 
ten gyvena per tūkstančius metų ir jos nori dabar pa
siekti pilnos laisvės, laisvės nuo imperialistų, laisvės 
nuo kolonistu.

Visi pripažįsta, kad Izraelio valstybėlė tvarkosi demo- 
kratiškiau negu arabiškos valstybės (pav., Saudi Arabi
ja), tačiau tai nėra viskas. “Tvarkydamiesi” demokratiš- 
kiau, izraelitai iš tos šalies, kurią jie šiandien valdo, iš
vijo šimtus- tūkstančių arabų, atėmė iš jų turtą, atėmė 
iš jų viską, ką tie žmonės turėjo. Kitais žodžiais: jie tų 
ištremtųjų, išvytų arabų turtą patys pasigrobė.

Mūsų nuomone, vadovaujantis žmoniškumu, čia yra! 
pati didžiausia izraelitų kaltė. Nelaimė, kad jie savo ■ 
ateitį, savo šalies ateiti remia jėga, militarine jėga. Ne
laimė, kad jie yra tik pėstininkai Amerikos ir Prancū
zijos imperialistų rankose. Labiausiai juos ginkluoja 
Francūzija, kuri mano, kad taip ilgai, kol Izraelis bus 
tvirtas, jie galėsią valdyti ir išnaudoti Alžyros 9,00(1,000 
gyventojų. . ’

Ar nereikėtų Izraelio vadovams būti apdairesniems 
ir susiprasti, kad tik ginklo jėga Izraelis negalės pasi
laikyti ?

gatvių susikirtime. Pro 
juos ėjo kelias į Neries upę 
ir toliau i Giedraičius ir 
Ukmergę. Pro Trakų var
tus ėjo kelias į Kauną ir 
Trakus, pro Rūdninkų var
tus — į Rūdninkų girią ir 
Lenkiją. Medininkų arba 
Aušros vartai vedė į Medi
ninkus; Ašmeną ir Lydą. 
Vieni didingiausių ir gra
žiausių Vilniaus vartų bu
vo Subačiaus vartai ties 
Subačiaus gatve, šv. Spaso 
ir Bernardinų vartai,, kaip 
ir visi kiti, buvo išsikišę į 
priekį ir turėjo po kelias ei
les šaudymo angų. Be iš
vardintų 9 vartų, senamies
čio teritorijoje, priešais 
bortinę Gorkio gatvę, 
vėjo dar taip vadinami 
lies vartai. Jie. vedė į 
fališkuosius rūmus ir 
dimino pilį.

sto

UŽ 30 VALANDŲ DARBO DIENĄ
AR AMERIKOS darbininkai neturi teisės reikalauti 

30 valandų darbo savaitės? Taip turi. Jie turi moralę 
tei.^ę to reikalauti, kadangi technika pramonėje pažen
gė labai didelį žingsnį pirmyn. Chicagos dienraštis Vil
nis tuo reikalu šitaip pasisako:

“International Association of Machinists (mašinistų 
unijos), su milijonu narių, veikiantysis, komitetas nuta
rė reikalauti 30 valandų darbo savaitės nenumušant algų.

. “Įvedimas 30 vai. darbo savaitės, aišku, gerokai pa
daugintų darbus. Mašinistams tai reikalinga. Dar la
biau tai reikalinga drabužių audimo ir siuvipio indus
trijos darbininkais.

“Abelnai, prie naujovinės technikos 30 valandų darbo 
savaitė nevien galima, bet jau reikalinga.

“Chicagos tūli industrialistai pasiskubino ‘įspėti’, kad 
sutrumpinimas darbo valandų padidintų infliaciją. Tai 
yra nepamatingas bauginimas. Sutrumpinimas^ darbo 
valandų juk nepadidintų darbininkų įeigas; algos pasi
liktų tos pačios. Pirktis darbininkai daugiau negalėtų. 
Jie gautų tik ilgiau pasilsėti.

‘‘Kaip tai galėtų padidinti infliaciją?
“Daugelis žmonių sako, kad infliaciją didina valdžios 

per didelis išlaidingumas, nesvietiškai didelis biudžetas.

Amerikos žmonės šeši iš 
dešimt turi galvos skaudė
jimus. Daugiausia iš viso
kių užsiimančių grupių jais 
serga medicinos studentai. 
Gi farmeriai mažiausiai 
pasiduoda tai nelemtai li
gai.

Galvos skaudėjimo sura
dimus pranešė Louisianos 
valstijos Dr. Henry Ogden. 
Jis sakė, kad daugiau kaip 
60 procentų šalies gyven
tojų turi pasikartojančius 
galvos skausmus.

Tyrinėjimas apima arti 
5,000 žmonių. Tame skai
čiuje su galvos skausmais 
moterys stovi pirmoje vie
toje, jaunuoliai žemiau 20 
metų ir nevedę.

Žmonės divorsuoti bei 
persiskyrę su pačiomis ar- 

i ba vyrais, turi tankesnius 
! galvos skaudėjimus, negu 
linksmai gyvenančios vedu
sios poros.

Bemoksliai žmonės, kaip 
tyrinėjimas parodė, ma- 

! žiausiai jaučia galvos 
1 skausmų.

Dr. H. Ogden aiškina, jog 
apklausinėta pirmamečiai 
ir senesnieji medicinos stu
dentai ir surasta, kad jų 
80 procentų kenčia' galvos 
skausmus. Gi juos seka biz
nio vedėjai, turinti 77 pro
centus.

Toliau eina kitos grupės: 
žmonės turi 

70 procentų’; šeimininkės 
69 proc.; raštininkai (kler
kai) 68 proc.; pardavėjai 
(salesmen) 58 proc.; rankų 
darbininkai 55 proc.; ir far
meriai 50 procentų.

Amžius kaip faktorius
Amžius__78 proc. iš tų,

ką buvo tyrinėjami žemiau

20 metų, turi galvos skau- , 
dėjimus. Gi procentas gal
vos skausmų progresyviš- 
kai puola žemyn pagal de- 
sėtkamečius: turi 28 proc. 
tie, kurie jau peržengę 60 
metu, t

Lytis. — 71 proc. moterų 
turi galvos skausmus, su
lyginus su vyrų 50 proc.

Vedybine padėtis — Ne* 
vedę žmonės stovi aukš
čiausiame laipsnyje, — 70.8a 
proc. ir divorsuoti su 68.5# 
proc. Procentas vedusių 
žmonių 61.1 proc., kuomet 
našlių kategorija yra že-. 
miausia — 53.3 proc.

Dr. Ogden sako, kad visi 
galvos skaudėjimai, kurių 
yra daug tipų, paeina nuo 
sukrikimo tūlų kraujo ka
nalėlių.

Prie galvos skaudėjimo 
priskaitomi toki dalykai: 
lytinis įtempimas, liaukų 
sukrikimas, paveldėjimas, 
aukštas kraujo .spaudimas* 
alergija, svoris ir sužeidi
mas strėnų.

Tuo jau tinę je 
priskaitomi toki 
Nuovargis,
tin is įtempimas, 
reakcija, aštri 
tvarkė ir besaikis rūkymas.

Tai tokį raportą davė 
Dr. H. Ogden Louisianos 
valstijos universiteto medi
cinos mokyklos 15-kos metų 
jubiliejiniame minėjime.

Dabar gal bus mums aiš
ku, dėl ko galvos skaudėji
mo “liekarstvų” garsini
mais užkimšta visos pa
kampės. Juk 60 procentų 
žmonių kenčia galvos skau
dėjimus, tai nėra jokia bal

atmainoje, 
dalykai*: 

budėjimas, ly- 
alergijos 

nosies be-

kiaut-Į profesionalai

aizdinis dokumentas, ku-, išmaišyk ■ dažnai perpila- 
is septyniuose piešiniuose mum vandeny.

v artus..;
Sprendžiant iš piešinių, vie
ni gražiausių ir dicingiau-

ris
parodo sieną

buvo Subačiau

konservuota 
vie'.'mėsa, dešra ar žuvis pasi

daro dar sunkesnė, jei ją 
kepini, spirgini riebiai. Jau 
geriau — pirma gerai pa
in ir ky t, o paskui gerai iš- 
virint — suslėgtais garais

t u r i u

mu tai, kad prieš jluos nu
griaunant, jie buvo naudo-

ir kaip Vilniaus miesto bu
delio gyvenamoji vieta.

uis gubernatorius! iškėlė | 
klausimą nugi’ i a u't i Vil
niaus gynybinę si'eną ir 
vartus, kuri neva; gadina 
miesto vaizdą ir teršia orą. 
Leidimas tais pati metais

Spirginti su taukais 
kiaušiniai jau nebetaip ge
ri. Virti geriau, minkštai 

j ar kietai'. Kiaušinienė ga- 
! Ii būt ir tinkama, tik ne- 
I perdaug riebi.

Bendrai—senyvam žmo
gui reikia pasisaugot m- 
balų, lašinių, taukų. Net ir 
grietinės, sviesto, 
vių aliejus, alyva

Pirmiausia buvo įiugriau- 
Rudninkų vartai l To pa

ni aus, Trakų, Totorių bei 
kiti miesto variai,; gynybi
nė siena. j

Iš buvusiu miesto itvir- 
mūsu dienu iš- 

i vieninteliai 
arba A u š r o s 

vartai su nedidelė gynybi-

Gynybinėje sienoje buvo tinimų iki 
pastatyti* dar 3 bokštai. ^\p- liko nepaliesti

vėjo ties dabartinėmis Ja- 
cenevičiaus i 
vėmis, antrasis 
“Bokšto” pavai 
stovėjo i šiaurę 
čia u s vartų
prie Vilnelės upės, tarp šv. j čia, buvusi mec

ji- Arklių gat-1 nės sienos dalimi.

nuo Suba- rujų vartų 
dr trečiasis— 'koplyčios.

nardinu bažnyčios.
Vilniaus miesto gynybine 

mūro siena palyginti su 
Vakarti E u r o p o s miestų 
sienomis atrodė gana kukli,

ir pariestato-r

1671 metais, kur 
gaisro metu sudegė. Vėliau, 
1829 metais, vykejant vartų 
restauraciją, toje;pat vieto
je pastatyta vė'yvame klasi
cistiniame stiliuje dabartį-

> m.

Darbininkai ir daugiau pirkdameši riepądidintų infliaci
jos, i /

“Nesunku suprasti dėlko indus! rialistai nenoĮri sutrum
pinimo darbo valandų, jei teks mokėti tas pačias algas. 
Jiems pęlno būtų mažiau.

"“Visoms darbo unijoms reikia reikalauti 30 vai. darbo 
savaitės.

“Ii: 30 valandų savaitėje dirbant Amerikos darbininkai 
pagamintų kelia kartus daugiau negu šiai šaliai reika
linga. Juk dabar gaminama daug karinių reikmenų tik 
dėlto, kad bijomasi depresijos, didelio.nedarfeo”.
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BOSTON, MASS

dą nuo perdidelio 
vartojimo. Kas b 
tai. nuo, 
išsivysto

Daržo- 
geriau 

tinka — ir tai tik retkar
čiais. Riebalai, taukai sun
kiau . atsieina viduriam. 
Net ir cukrinė liga atsiran- 

riebalu 
•iausia,

riebalų daugybės 
aukštas kraujo- 

Arterijos pat pir
ma pasidaro nuo riebalų 
minkštesnės, patižusios rie
balų lašeliukais. 0 paskiau 
gamta tenai suneša kalkes, 
bando sustiprint paminkš- 
tėjusias (atlieroma, athero
sclerosis) arterijas. Iš to 
ilgainiui arterijos jau ir 
perdaug “sustiprėja,” su
kietėja ( arteriosclerosis), 
ir pakyla kraujo slėgimas, 
visuomet rinitas, pavojin
gas reiškinys.

Smarkių valgių ir smar
kių gėrimų pasisaugok. 
Stipri kava netinka. Ne
gerk, žmogel, alkoholinių 

negali susigėralų
valdyt neparagavęš, tai, su
simildamas, tik paragauk, 
nepersisprok, kaip teliukas.

neprisisurbs, nuosaikumą, 
jaučia. O žmogus?... 
ir kalbėt!
muša,
do...

Naujosios Anglijos 
draugų dėmesiui.

Draugo Karsono fondas 
auga!

Ar žinote, draugės ir 
draugai, kad užsimoka 
dirbti liaudžiai? Aš papra
šiau aukos dėl draugo Kar
sono ir štai pirmas balandis 
atskrenda:

— March 27, H957. $5.00. 
Nors maža auka, bet ge
riau negu nieko. Aš gerai 
pažinau Karsoną, tai didelis 
varguolis; be kojų ir ran
kų. Gaila draugo, tai veik
lus buvo, kai ‘sveikas’ galė
jo vaikščioti. Aš pirmą sy
kį pamačiau jį Montelloje 
prieš dešimt metų. Aš ne
dirbu, gyvenu iš pašalpų. 
Su pagarba, Ambrozus Ym- 
bros, 25 Lane St., Middle- 
boro, Mass.

Antras balandis:
— Drg. J. Petrus: Pri- 

siunčiu Čekį vertės $10.00 
Jono Karsono nelaimingos 
padėties palengvinimui. Bū
tų labai smagu, jeigu nors 
kiek galėtų į gerąją pusę 
atsigauti — visiems būtų 
linksma. Su geriausiais lin
kėjimais, J. Jordan, 70-07 
165 St., Flushing, N. Y.

Trečias, tai 
Bimba rašo: 
rasite čekį 
Tai bus mano
Karsono sušelpimui. Tikiu, 
kad atsiras ir daugiau 
draugų, kurie prielankiai 
atsilieps į jūsų karštą atsi
šaukimą. . Kaip gaila, kad 
toks geras mūsų draugas ir 
veikėjas taip baisiai tapo 
ligos prislėgtas.

šyčia iš I aisvės skaityto
jų, būtent, siųsdami auką, 
parašykite ir linkėjilnų Jo
nui. Atminkite, kad kaip 
jūsų doleris jam bus bran
gus, taip ir jūsų linkėt
inas; jis visuomet ir viso
kiais reikalais kalbėdavo 
j mumis, tai dabar sunkiąj 
jo padėtyje, mes tarkime 
žodį jam.

Jonas buvo ligoninėje, bet 
ten jo nelaiko, nes neturi 
kuo užsimokėti. Jam reį- 
kalingos gyduolės, bet ne
gali jų įsigyti ir palengvin
ti skausmus, gaudamas tik 
$30 į mėnesį. Siųsdami če£ 
kius ar Money orderius, iš
rašykite M. Kazlausko var
du ir siųskite: John Petrus, 
U Gartland St., Jamaica 
Plain, Mass.

Jaunutis

draugas A. 
Šiame laiške 
vertėj $5.00.

auka Jono

NEMUNU PLAUKIA 
LAIVAI

Kaunas. — Net ir seniausi 
upeiviai ' neprisimena tokios 
šiltos žiemos kaip šiemetine. 
Jau vasario vidury, pusantro 
mėnesio anksčiau, negu pa
prastai, i Nopiuną išplaukė 
pirmieji laivai. Dabar iš Kau
no j Jurbarką reguliariai kur
suoja keleiviniai motorlaiviai. 
Jie pervežė keliolika šimtų 
keleiviu. Upe į Kauną atga
benta nemaža miško medžia
gos. Motoriniai vilkikai šakių 
ir Prienų rajonų kolūkiams 
pristatė pirmąsias 100 tonų 
mineralinių trąšų.

“Amūro” ir' “Zaslonovo” . 
motorlaivių komandos, vado- 
vaujamos kapitonų A. Stankū
no ir J. Rusteikos, krovinius į 
prieplaukas pristato laiku. .

Nepaisydami sudėtingų na- * 
vigacijos sąlygų, NemunoVarde Jono Karsono, ta

riu nuoširdų ačiū drau- upeiviai kovoja už pervežimų^,___ nuoširdų u ________
Gėda ■ gams už pinigus ir linkėji- padidinimą visais laivais.

Mušte save už-. mug pai, vįeno dalyko pra- 
užnuodija, ■ nusižu-’—._____ _________ _____ ——

K. Nausėda
■ ---------------------------- ---------------- -------- udai— *■*!■ ■■ ■—1 ■!■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■

Į 2 pud. Laisve (Liberty) Penktad., baland. (April) 5, IMT
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JONAS KASKAIT1S

■ KRUVlNimAI Ri Įsiminimas

1 speak mg own piece į pias iliustracijas apie airių 
(Aš kalbu savo dalį), —j-...... ..........
tfii taip pavadino savo jno- 
numentalią knygą įstabioji 
darbininkų judėjimo pasi- 
šventėlė darbuotoja, Eliza
beth Gurley Flynn.

Viską atidėjęs šalin, 
1956 m. pradžioj, įnikau 
skaityt šitą tirštą tik ką 
iš spaudos išėjusią knygą. | 
Ją gavo mano geras drau- įgyvendint ankstyvąją A- 
gaš Donalcįgs Kleinas,'pats merikos darbininkų is- 
ją perskaitė ir padavė man. I tori ją: šuo r g a n i z a v o i 

f laAor (Darbo! 
JIzcjte)7? federa- 
miners (Va- 

į sąjun
ga), American federation 
of labor (Amerikos .darbo 
sąjunga). Ankstyvojoj A. 
darbo istorijoj vaiskiai ži
ba herojiški airių vardai: 
Peter Maguire, William 
Sylvis, Terreiwe V. Pow- 

\d(’)Ty, Kato Mid lane y, Leo-

varguomenę...
Draugė Flinaitė trumpai 

ir sklandžiai sutelkė savo 
tėvu šalies istorines kovas v , I
prieš Britanijos brutalumą, 
ir neapsakomą nuožmumą. 
Ir čia pat įvažiuoja į Ame
rikos darbininkų gyvenimo 
džiungles, kur pribuvėliai

Mari joną Baranauskiene
Mirė Kovo 20, 1957

Paliko liūdesyje savo sesutę Valę Sutkienę, 
švogerį Benadą Sutkų, sūnų ir marčią, dukrelę 
Olgą, žentą Petrą Prakšaitį, anūkę ir aiįiūką.

Užuojauta nuo Oaklando, San Leandro 
San Francisco draugų.

ir

kokia knyga! Kokia kny-1 Knights 
£a! Būk tai autorės au-1 riteriai), 
tobiografija, bet jos asine-' t i on of 
hinės biografijos pabarsty-! karinė kalnakasių 
ta netaip daug. Vis tai: 
istorija, istoriniai duome
nys, siaubingi faktai! Nuo
latinis, šiurpus kaleidosko-, 
pinis kraštovaizdis, n u o i 
kurio tau net akyse tava-; 
ruoja, net galva svaigsta!

Ne skaitau, bet studijuo
ju, prisimindamas daugybę I 
pavaizduotu įvykiu, vardų, 
kruvinu kovu, kruvinų ke
lių, kuriais žengė tūkstan-i 
čiai ir tūkstančių tūkstan-Į 

•čiai Amerikos alginių ver-l 
gų, kovodami už gei’esnį! 
duonos kąsnelį’.. Koks bai-i 
sus košmaras! Galvon ne-! 
galima sutalpini visų tų i 
žiauiybių, tų žvėriškumų,' 
kokiais pasižymėjo pramo-j 
nes kapitonai, fabrikų, 
įmonių, kasyklų valdovai ir 
jų samdiniai mušeikos, po
licija, teismą’, teisėjai...! 
visa nuožmioji plutokrati-

Kai skaičiau Bonoskio 
Baranausko) ko 

romą na: Burnini

John Collins', John. Since y, 
J. P. McDonald, Martin 4. 
Fovan.

i sūs, pažangūs žmonės.. Jos 
! tėvas dirbo akmeni] skal
bykloj, o vakarais mokės, 
paskui įstojo universitetan 
inžinerijos fakultetam Po- 

metų pasimokęs, pri-ra 
ve

Vale jos Draugas
A. Demikienė
M. Magdutė
A. C. Mugianiai
V. B. Sutkai

J. M. Alvina i 
P. A. Norka i. 
V. Kisielienė 
Senbernis
J. .Jankauskas

tesėjo apsimokėt išlaidų. 
Dirbinėjo tai šen tai ten, 
/ž(' m ė 1 a p i us br a i žy da m as.
Jo išmoningoji žmona augi
no trejetą vaikų, dalyvavo 
darbininku kovose. Šeima 
gyveno Konkorde, N. H., 
Klivelende, paskiau Niū- 

j jorke — Bronkse, laužynuo- 
I se, skurde—Harleme.

sociali Ho

uingąjį 
Valley 
kartais
Vai perdaug tirštomis spal
vomis pavaizduota plieno 
darbininkų kova už orga
nizaciją, už uniją, profsą-, t)ackward (Žvelgiant
jungą. Gal tai fikcija, pra
simanymas.

Bet ne. Nieko neperdėta.

naitės istorine knyga visa 
tai patvirtina ir daugerio
pai įrodo. Tai no fantazi
ja. ne fikcija, bet grynų 
gryniausia, nuoga tikreny
bė.

K nygą beskaitydamas, 
^prisimenu daugumą jau se
niai girdėtų, skaitytų, kar
tais ir stebėtų įvykių. O 
štai dabar šitoj knygoj vi
si jie kruopščiai surankioti, 

•surekorduoti, akivaizdžiai 
pavaizduoti, apipavidalin
ti... Net šiurpas nukrečia, 
beska i tant. į >a i kotarpiais 

’ turiu kiek sustot, susi kaupt

konstitucijos teises. 
Spokane, M on tana 
matė kruvinų susigrūmi- 
mų, areštų, muštynių. Bai
siausiais nedarbo ir pani
kos 1907-8 metais tūkstan
čiai bedarbių perėjūnų už-

Pasaulio čempijonai į 
Vilniuje

, Judėjimas Vilniaus lėk
tuvų stotyje savo gyvumu 
primena geležinkelio stotį. 
Vienas po kito atskrenda 
lėktuvai su keleiviais iš 
Maskvos ir Leningrado, 
Minsko ir Rygos, Kijevo ir 
Lvovo, Varšuvos ir Pragos, 
Berlyno ir Paryžiaus. Bet 
ypač daug žmonių laukė 
lėktuvo užvakar: tai Vil
niaus. sportininkai atėjo su
tikti atskrendančių į Tary
bų Sąjungą Čekoslovakijos 
tinklininkių ir tinklininkų.

Vos . tik svečiai išlipo iš 
lėktuvo, juos tuoj apspito 
raudonas Vilniaus universi
teto kepuraites dėvinčios 
merginos. Vilnietės įteikė 
svečiams.. gėlių, prasidėjo 
keitimasis ženkleliais, 
tografų dalinimas. .

Pasikalbėjime su 
korespondentu Čekoslovaki
jos sportinės delegacijos 
vadovas J. Perutka pareiš
kė :

i no — pirmojo šeštuko daly- 
1 viai sporto meistrai Kare-1 
lis Laznička, Z. Malij ir B. 
Golijanas.

Visi mes nepaprastai 
džiaugiamės atvykę į Ta
rybų Sąjungą. Mes daug 
puikaus girdėjome apie so
cializmo šalį ir dabar gali
me ją pamatyti savo akimis 
— o juk daugumas atvyks
ta čia pirmą kartą. Mes la
bai dėkingi už šį priėmimą. 
Vos tik žengę pirmuosius 
žingsnius tarybinėje žemė
je, mes pasijutome esą 
puikių draugų tarpe. Susi
tikimai su pasaulinio mas
to tarybiniais tinklininkais 
mums padės geriau pasi
ruošti stambiam tarptau
tiniam Dunojaus taurės 
turnyrui, kuris įvyks gegu-

i žės mėnesį Bratislavoje.
Kiek leido laikas (tinkli- 

ninkai Vilniuje viso išbuvo 
keturias valandas), svečiai 
buvo supažindinti su mies
tu.’Tuoj pat susidarė drau- 

; giška, netarpiška nuotaika. 
• Ir jei užvakar kas iš vilnie

čių matė pravažiuojančius 
gatve autobusus ir girdėjo 
sklindančią ritmingą čekų 
daina, palydima gitara — 
vadinasi, tai ir buvo Čeko
slovakijos tinklininkai, ku
rie pasižymi ne tik meist
rišku kamuolio valdymu, 
bet ir gerais balsais, o Pra
gos Aukštosios technikos 
mokyklos studentas V. 
Chouras — dar ir virtuoziš
ku skambinimu gitara, su 
kuria jis niekad nesiskiria.

Svečiai sužais draugiškas 
rungtynes .su Latvijos, Le
ningrado ir Maskvos ko
mandomis.

HARTFORD, CONN.
Reikalingas

VYRAS ARBA MOTERIŠKE 
Mokantys rusiškai ir lietuviškai.

Gera Alga, Linksmos darbo sąlygos.

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

MEDICINOS KINOFILMŲ 
FESTIVALIS

Panevėžys. — Rajono kino- 
fikacijos skyrius ir miesto Sa
nitarinė - epidemiologinė sto
tis surengė medicininių kino- 
filmų festivalį. Prieš seansus 
lektorius - gydytojas supažin
dindavo susirinkusius su de
monstruojamo kinofilmo te
ma. Panevėžiečiai girdėjo pa
skaitas ir matė kinofilmus 
‘Fizkultūra ir sveika ta”, 
“Saugokimės susirgimų vė
žiu”, “Už sveiką buitį” ir ki
tomis temomis.

P. Storasta

‘Taims” rašydavo vis prieš 
prieš darbo 

sąjungas. Po kelių mėne
sių, Indianapolio mieste ta-1 
})O suimti broliai J. J. ir J. 
B. McNamara, ir įbrukti į 
Los Angeles, kalėjimą. Jie
du buvo įžymūs geležies 
statybos darbininkų sąjun
gos v e d ė jai, kaltinami 
“Taimso” sugriovimu. Gar
susis advokatas Clarence 
Darrow a Į) s i ė m e juodu 
gint. Abu Maknamaros ap
kabinti. J. B. McNamara 
išbuvo 28 metus .San Quen
tin kalėjime ir mirė 1939 
m. Jo brolis tapo paleistas 
po trumpo kalėjimo.

Los Angeles Times dien
raštis vis dar [tebėra be

Butte 
žmonės organizacijas,

“darbo agentūrų” rykliai 
lupo po $3, siuntė bedar
bius i neesamus darbus, vis

besi 1WW darbo organi
zuot tą ž a 1 i ą medžiagą. 
Energingoji Elzbieta čionai 
susitiko pirmą kai’tą Wm. 
Z. Fostcri, Toma Muni. *■7 *

si pažino su jaunu yner- 
piiiPTi kasyklos darbininku

darbininku 
unijos . . .

Jones) ir jiedu apsivedė. 
Susilaukė sūnaus, i Motina 
turėjo kiek pagyvent na
mie, taipgi su idėjos ir ko
vų draugais Caritas Island 
saloj, netoli nuo Stamfor- 

garsią- 
Pastor mišrumo, dėl jų kalbų

Stokos, Elzbieta pirmą kar- lybių,

do. Viešėdama pa 
I

tides fabrikai vis dar ne
organizuoti 19113 m. Lo
renco mieste įsiKŪrč IWW 
kuopa didelio darbininkų 

tau- 
irtingumo.

au-

mūsų Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

’ gal), Eptono S i n k 1 e r i oi 
Džunglės, Petro Kvopotki-: 
no knygos, Karlo Markso
• ‘ K om u n i s t ų mani f estas, ’ ’

; Bloor, Konektiko 
j socialistų organ i 
i taipgi su sufrag 
I r ė s Katherine 
' motina.

Jau vos 15 metų mergio
tė Elzbieta Flinaitė pradė
jo sakyt prakalbas, dalyva
vo darbininkų kovose,- net 
nametė ir vidurine mokyk-

su Eugenijum Debsu, Hei- 
vudu, Močiute Blur (Mo
ther Bloor), Maikiu Goldu, 
Močiute Džions (Mother 
Jones), Lucy Parsons, su 
Airijos kovingaisiais patri
otais Janies Connolly, Jim

to sakęs Čekoslavakijoje y- 
ra futbolas ir lengvoji atle
tika.1 Na, o toliau seka krep
šinis ir tinklinis: krepšinis 
labiau populiarus Čekijoje, 
tiklinis — Slovakijoje. Mū
sų šalyje įvyko nemaža 
tarptautinių tinklinio var
žybų, jų tarpe — pirmasis 
pasaulio vyrų čempionatas 
1949 metais. O pernai’ Pa
ryžiuje mūsų vyrai iškovo
jo pasaulio čempionų var
dus. Kas šeštadienį ir sek
ma dieni Čekosl o va k i j o j e
vyksta Šalies pirmenybų 
rungtynės: I ir II lygų čem
pionatas rengiamas dviem 
ratais, komandoms važinė
jant. Tokiu pat principu 
vyksta ir deki jos, Slovaki-J 

į jos bei Moravijos sričių pir-•

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomenines veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi- 
nas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina (ik £>2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

, tikybųA •- Į - ~ ‘ V 4

Ella Reeve | Pusbadžiai gyv<mo darbi 
valstijos j ninkai skurdžiose lūšnelėse 
a tore, Energingai darbavosi Eto-1 menybės. Viso Čckoslovaki-; 
:e, akto- ras b* jo draugąs Džiovani-1 joje oficialiai užregistruota!
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ninku kovos ėjo ir Pytuose, 
rytinėj Niujorko daly. Rū
bų siuvėjos susirinko i di-

salėj, išėjo į streiką. Už 
streiką darbavosi pažangie
ji liberalai, mokytojai, įžy-

BROCKTON, MASS..
NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!tis (Arturo Giovannitti), 

abu jauni, išmohingi vyrai. 
Juodu guodė ir ragino Hei
vudas, Džeimsas Tomsonas 
(James P. Thompson) ir 
Elzbieta Flinaitė, prižadė
dami priskubėt, kaip tik 
susidoros su kitais darbais.

Po keliu dienu, 1912 m. 
sausio 21 d., pribuvo ir 
Heivudas. Streikas jau ėjo 
visais garais, 
žiaurybėmis

100,000 tinklininkų; vadina-j 
si, yra 10,000 komandų.

Mūsų sportinėje delega-1 
cijoje — Pragos “‘Slavijos” 
(studentų sporto draugijos) 
vyrų ir moterų komandos, 
sustiprintos kitų miestų 
sportininkais. Pragos “Sla- 
vija” — tai Čekoslovakijos 
čempionas. Komandų sudė
tyse — eilė šalies rinktinės 
žaidėjų, jų tarpe vyrų ko
mandos — pasaulio čempio-

Apšvietos Klubo laikytame susirinkime ko
vo 29 d. tapo nutarta šaukti Sąryšio suvažiavi
mą, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 28 dieną, ' 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėje svetainėje, 
prasidės 11 vai. ryto.

Tad, draugės, kviečiame skaitlingai daly
vauti suvažiavime ir prašome atsivežti gerų su
manymų ir sveikinimų. Laikas rūpintis spau
dos vajumi ir vasariniais piknikais. Aišku, kad 
be moterų pasidarbavimo piknikai nebus sėk
mingi; suvažiavime apie tai pasitarsime. Ne
pamirškite, visos kolonijos privalo dalyvauti 
šiame suvažiavime.

su visomis 
____ t, ___  ii- provokaci
jomis iš pusės! fabrikantų 
ir policijos. Abu —- E toras 
ir Džiovanitis jau spėjo 
įsi pykt fabrikų magnatam, 
—abu suareštuoti, būk tai 
už muštynes ir už dinami
tą vimą bei bandymą su- 
sprogclint trijų namukų. 
Pats pręvokatęriuš, dina
mito padėjėjas, paskiau bu< 
vo surastas ir tuoj paleis
tas laisvėn, 
$500 baudos. (O abu strei-

E a wa rd. Mclish, rabinas 
Stephen IK i s e , mokytoja 
Henrietta. Rodman^ darbi
ninkų vadovė Mary Drei 
er. šitai]) ir susiorganiza
vo kovingoji .International 
ladies garment workers 
Pnion, 19.10 m.

IWW įsigavo i plieno lie
jyklas, Mc Kees Rocks, Pa., 
sukėlė streiką 1909 m. Po 
11 savaičių plieno darbi- 
n i n k a i susiorganizavo į 
IWW. Širdingai šį pasieki
mą sveikino Big Bill Hay
wood, ir Vincent St. John. 
Pirmieji ledai pramušti, ir 
lengviau bus sekamam plie
no streikui, 1919 m., Win. 
Z. Fosterio vadovybėj . . .

Darbo milžinai, ’ organi
nei vudas, Deb-

Garsusis darbo organi
zatorius Heivudas (Willi
am D. Haywood) padėjo 
s u š a u k t ir organizuot 
IWW, 1905 metais — In
dustrial workers of • the 
world. Susidarė labai veik
li, kovinga darbininkų kla
sės sąjunga. Ji išjudino 
žmones. Labiausiai išnau
dojamieji darbininkai .spie-j 
tesi į 1WW kuopas aukso' 
kasyklose, miškų kirtimo ir 

mūsų, laukų darbų artelėse. Pa- 
visų gerbiamoji autorė pa-; laipsniui šita < 

traukė į save statybos dar
kančias bininkus, tekstiles ir siuvi

mo darbininkus, batsiu- 
, angliakasius, cigarų 

dirbėjus, viešbučių, sker-j 
dyklų ir kitų pramonių 
darbininkus.

Energingasis Vincent St. i ternacionalo 
John buvo g e n o r alinis! Dalyvavo P 
IWW organizatorius. Su-' J a u r e s , 
telkė į šitą organizaciją! Lnxembnrg, Anglijos Kcir 
Vakaru valstijų sritis, su!

broliai už 
už organi-

eidamas

tu vardu, vietovardžiu, kurv t 7 V Z

grūmėsi mūsų
►duonos kąsneli
zaciją..

Vakare gu
<tiesiog tui’iu uždaryt kny
gą ir imt ką lengvesnio, 
kad miego netrukdytų tie 
šiurpūs kovų ir susigrūmi-

t mų vaizdai.../
Knygos pradžioj

. ’ J- 1 j

duoda savo tėvu šalelės Ai-
* rijos šimtametes
po žvėriškų Anglijos im
perialistų jungu. Jos pačios vius

organizaci ja i zatoriai —

užsimokėjęs

ko vadai kalėjime.
Heivudas griebėsi vado- 

vaut streikui. Visi jį pami
lo, nes jis mokėjo labai aiš
kiai, trumpais žodžiais vi
siems suprantamai kalbėt 
ir aiškint streiko prasmę. 
Panašiai sakė prakalbas ir 
Flinaitė ir dar kelios soci- 
alistės moterys (Pearl Me

(Bus daugiau)

TAIP ĮKALBA PAVASARIS

Kviečia Komisija

. .............................. . ................. . ...  . ........................ ,, „ ■ .......................................
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DĖMESIO!
SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, 

MASS.

tėvai, . tėvų tėvai perėjo 
kruvinus kovų kelius. Tie
siog net tikėt nesinori, kad 

. visi valdovai tokie žvėrys 
ir daugiau, negu žvėrys! 
Pamenu, dar Mintaujos 
(Jelgavos) gimnazijoj gau
davau pasiskaityt kai ką 
apie Airijos isteriją. Su- 

I * krėsdavo mane tie pasibai- 
7 4 sėtini vaizdai iš Vodovožo- 

vos Žiznj europejskich na- 
jodov: stora, .didžiulė kny- 

* ga, kurią skaičiau, perskai- 
tinėjau atostogų metu, per
ėjęs į trečią gimnazijos kla
sę. Ir dar aiškiai tebema
tau vaizduotėj kelias šiur-

bendradarbių, kaip Joseph 
J. Ettor, Vincent Pruccafo
ri, kurie organizavo batų 
siuvėjus, daugiausia italus.

1910 m. Kopenhagoj vy
ko Antrasis socialistu in- 

kongr esąs. 
Tancūzijos Jean 
Vokietijos Rosa

i ... .......... . ------- ----------------------------
' Hardie ir Ramsey M c Do- 

jų kasyklomis — anglies, i\ nald, J. V. Victor ITbrger 
vario, geležies rūdos — su ir Morris Hilnuit, Rusijos 
jų liejyklomis it fabrikais. I Leninas. Kėlė tarptautinį 

Jau tuoj ]>at iš pradžių! solidarumų prieš bet kokį 
teko turėt smarkių, tiesiogI imperialistinį karą.
brutalių susikirtimų su po-! 1910 m. rudenį Los An- 
licija ir su pramonės Uka-Į//Ge.s mieste tapo dinamitu 

io laisvę, sugriautas laikraščio Times 
už darbi- didnamis, kur žuvo 21 ne- 

u ž organizuotas darbininkas.
S i':-

zokais,” už žoi
už susirinkimus 
ninku organizavimą,

nes šita auksine proga yra 
nes knygos jau visai baigiasi.

O kartu su .juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manus Vie
nos, nepalik be knygų ir jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už $5.00! 
Tuoj kišk penkin’ukv j voką ir siųsk, 
paskutinė

SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako : skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 , pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu'mariose vtuidens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3,.OO.

ŠIRDIES KŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, 
tysi. dd!) pslJ, kaina $1.00. Iliustruota.
/ ŠL1UPTARN1 Al (Amerikos lietuvių gyvenimo kny- 

ti < mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
da
tai tini išlikimą.

kada mane skai-

ies darbus, vargus, kančias, nuopelnus,
652 psl., kieti viršeliai, kaina

$5.00! Bet kas nori tik 1

ga) sako:
trečiosios
kultūrą ir

, tik $3.00 ’
VISOS 4 KNYGOS TIK

ar 2, ar 3, knygų, tai už btik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DRT’ALG. MARGERIS, 3325 S. Halted St, Chicago 8, Ill

Balandžio 14 April
; j i ' ' • ‘

Jono Karsono Pagerbimui

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

Draugai! Jūsų išrinktas LLD 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.

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., balarid. (April) 5,

Komitetas



I

WORCESTER, MASS
tilpo platus Jaunučio ap
rašymas apie Jono K arse
no sunkią padėtį. Kadangi

Paduosiu tik 
di: Kada (h

vion:i pavyz-

ir su įriedi neini

gyvenimą
ir veiklą, tai aš čia i tai ne
sigilinsiu, nors ir žinau jo

kojomi* galėjo p a r a ;
Laisvei, tai buvo ir 
mas; nors. i)etiirū<hivo 
<>uliariu susiriiikbinp

Worcestorio pažangi ee i u s, 
kad mes prisidėtume su sa
vo parama Jonui Karsonui, 
padėtume jam sunkioj būk-

Banketas

iziuokite vi- 
■galite nuva- 
•isidėkite su 
norėsite pa-

Draugai ir draugės, kurie 
galėsite, ta 
si; o kurie 
žinoti, tai 
auka. Ku
aukoti, bet nenorėsite siusti 
čekio, tai matykite mane, o 
aš galėsiu jūsų auką nu
vežti- Kurie negalėsite ma-l

pasikalbėdavo 
poram rengdavo nors

nuturi joki

<is ir«U!L:<i‘ rvi-j'Ki, ih.<i 

••ii np’flinūinis kojomis, 
rodei, draugai ir drau

i. nelaimei'

pasiųskite
Gartland
Plains. M

nęs matyti, tai pašaukite 
telefonu ir nusakykite, kiek 
norite aukoti, tai aš savais;•

lyginti. Telefono numeris: 
PL. 6-1309.

Būtu labai gerai, kad ii’ 
iš tolesniu koloniją draugai 
pasiustu po keletą doleriu. 
Pastebėjau, kad Ant. Bim
ba pasiuntė penkinę. Bos
tono apylinkes draugai jau 
daug Jonui Karsonui geibė
jom, nes jis, ir įvalidu bū-

km į
I Rikli

Pi!
Dukterų

pirmu

NewYįrk()^<g^^2lnloiLIETUVIU TARPE Teatruose

TRUCKS

Brooklyn, N. Y.
meninink u

Turėjome nemaža

visuomenes veikoj 
.ai buvo sėkmingi

CHI 1.)

s t) i i •• 
metu

i urnas. i ai bu vo d n 
j suomeninis banketas.

! Ile. pagerbsimi' ne 
d u veik ė i us, bet keli

Jamaica !

,29 ICnilieoi I SI., 
šaunus banketas,

Lietuvos Sūru! ir 
s Draugystės nu

rengia šį šaunų l>;ui- 
sūnunfs ir \ isienis svečiams, 
gai kviečiame ir prašome vi- 
alA'vaiiti šiame dukterų ren-

ioįe taipgi
muz:

ms im- i
visus

Aido ('įniro narius. Aidsietvro 
k\ artefa, solistus, * Liaudies

r<» mokytojus! poetus.
Tai bus i" tikrųjų visiiomu- j 

t-iiiis pagerbimas mūsų moii!- 
niiiku kurio oor ilgu motu ei-
h sunkiai darbavosi,

ir mums1

d leiiio

nevėliau

Du tarybiniai filmai 
rodomi Cameo teatre

International. 1947 Trink. 14 fu 
Body pan°) in A-l mechanical eon-» 
dilion, I Lilly equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself. 
EX. 2-9802. L. I. ( . <62-69|

REAL ESTATE

OLGA I^FINHARDT
; tapo atskirta nuo mūsų 
1957 m. kovo 31 d.

Cameo teatro (8th Avė. 
prie 4 4 th St., Manhattan) da- 

'bar rodomi du nauji tarybi
niai filmai — “Eilinis Ivanas” 
(“Private Ivan”) ir' “Meksi
kietis” (“The Mexican”).

BAYSIDE $25,990
VISIŠKAI NAL.H 

2 SEIMŲ MARINIAI 
GYVENTI BE KENIJOS

n;is nuo 
knygyno 
Banketas

patai.-yniii.

•erti žmonės.
impamiršk im<> šošta- 

•akaro. Visi traukime 
v Auditorija. Bukime

Buvo išvykęs i LDS 
konferenciją

>'lėni buvo • )-SIOS

BAN K EI
Rungia IJ)S

Mildred Slenslei
n

KITU DAINININKŲ

Balandžio 6 April
LIBERTY'AUDITORIUM

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

Mildred Stensler Ona Stelmokaitė

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius

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

gramą. Būtinai išgirskite ją. Išreikškite pagarbą savo 
menininkams dalyvaudami šiame parengime.

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

4 push Laisve (Liberty) Penktad

į pskrilies konPTonciją.
K op l'oreiicija 

lateii, ('omu 
a t ų Daugiausia

jų nariu. Brio duodam, 
('ontro dovanu, konfvr 
nusitarė taipgi savo A 
t ics i ibose veikiantiems 
iii n k a ins duoti dovanas.

galini a
nariu.

Mirtis kerta senlietuviur,

suskamba.

iiiom

s sulaiko 
nemalonią 
Ii seniai

Visada 
Bet jis, 
si jautė 
Seime,

pažįstu.
tvirtas.

?rai. Atsimenu, LDS 
Worcesteryje, 195(5 
jos mėnesi Beniulis

mnai susirgo ir ouvo įsvozias 
namo. Tai buvo pirma. .Seimo 
diena. 1 sesijas delegatas K. 
Beniulis daugiau nebegrįžo.

draugė Olga Reinhardt. Taip

lės.e spragos darosi 
didesnes.

Rep.

Vera Bunkienė, jos broliai 
Juozas ir Stasys Misiūnai ir 
Stasio sūnus Stasys išvyko i 
laidotuves. Scranton, Pa., mi
rė jų švogeris William Palo
ms. Palaidotas balandžio d d. 
Paliko sūnų Juozą su šeima.

'Buvęs lindeiiietis Vertelis, 
Lrooklynictės Anuos Dobilie
nos brolis, pergyveno kitą 
sunkią operaciją kovo 27 d., 
Elizabeth ligoninėje, Eliza-

Ona Kalvaitienė ir Ona 
(‘vrnevičienė surašė apie pus
šimtį velionės OI gos Rein
hardt draugų, pageidavusių 
pareikšti Pranui Reinhardtui 
ir šeimai užuojautą dienrašty-

no, kuriam ne kartą pasidar
bavo ir dovanas nešė.

Areštuoti dėl narkotiku

----- -- -............. James Cunningham ir jo
----- ...---- ... y,mona areštuoti, kuomet jų 

baland. (April) 1957 Į apartmente rasta narkotikų.

Jos asmenyje netekome malonios draugės., ver
tingo mūsų visuomenės nario. Amžina jai at
mintis. Mūsą nuoširdi užuojauta jos vyrui 
Frank, sūnums ir jų šeimoms, seserims ir vi
siems kitiems jos artimiesiems:

M. Aleksienė

A. Balčiūnas
P. Buknys

Baltrušaitis

Bernotas

fesam

F. Bush

Oernevičius

G. Diržuvąitis
M. ir M. Dobiuiai
F. ir A. Dobei
W jr j. Dąnielcvičiai
D. Galmauskienė

Gasiūnąs

Jasulaitienė

M. Kreivėnienė

ir M. Krunglis 
Kuliai 
Kveclera 
Laukaitis 
ir I. Lcvanas 
Mikniaus

J. ir M. Purvėnus
S. Rumšą
S. Sąsna
AL Schneider
Mr. ir Mrs. Sloksnaitis
W. Skodis

J. ir M. Sprainis
A. Sukauskienė
V. Šibeikienė
S. ir 0. Titanis

J. ir S- Vinikaitis

Mandagiai priimkite į New Yorko 
cenzuso pravedėjus!

barškins į duris, j'e'įgu dar ne- 
pabarškino. ir užginsite balsą : 
“Census-taker!” Tai bus as
muo, kuris atėjo užregistruo
ti, kmk jūsų bute asmenų. 
Alai, 'dabar bandoma tiksliai 
apskaičiuot i, kieki New Yor-

iijimkite cenzųso ėmėją 
mandagiai. Jis arba ji nu pil
no laiko miesto tarnautojas, o 
apylinkėje gyvenantis žmo
gus, greičiausiai namų šeimi
ninkė, kuri išeina - užsidirbti 
(•cnt kiek ekstra. Jįe gauna
po (j centus už reggistruotą 
asmenį — ir negalima sakyti, 
kad jiems permoka. Jie atlie
ka tą darbą gan pavargę, po 
pilnos darbo dienos kur nors 
kitur arba namie su vaikais. Ir 
jie atlieka naudingą darbą.

Priimkite juos . draugiškai. 
Registravimas. ima tik kokią 
minutę, nes apart . vardų ir 
amžiaus jie nieko kito neuž
rašo.

Miesto biudžetas bus 
didžiausias istorijoj
Miesto biudžetas, įeinantis 

galion liepos 1-ą dieną, bus 
didžiausias miesto istorijoje. 
Jis dar nepatvirtintas, tik ma
joro Wagnerio pasiūlytas, bet 
manoma, kad toks jis ir pra
eis.

Bet ne visi juom patenkinti. 
Miesto CIO unijų tarybos sek
retorius iždininkas Morris lu
sh ewitz sako, kad taryba da
bar smulkmeniškai studijuoja 
biudžetą ir pas-kui išreikš sa- 
'0 nuomonę, bet jau ant tiek 
gali pasisakyti, kad protestuos 
ja prieš faktą, jog miesto tar
nautojų. daugumai nepakeltos 
algos, išskiriant policininkus, 
Ugniagesius ir kalėjimų saią 
gus, taipgi kai kuriems moky
tojams algos .bent kiek pakel
tos.

“Eilinis Ivanas” yra kome
dija apie eilinio tarybinio ka
rio gyvenimą. Tai lengvas pu
siau komiškas filmas apie jau
ną kaimo vaikiną, ir kaip jis 
tampa savo pulko geriausiu 
kareiviu. Į filmą įpinta ir mei
les ir jumoro, ir patriotizmo. 
Kareivio rolėje jaunas blon
dinas aktorius Choritonovas. 
Visi kritikai pripažįsta, 
filmas “matosi lengvai”, 
Jonus, jaukus.

m a-

žymiai vertingesnių daugu
ma kritikų skaito antrąjį fil
mą, “Meksikietis”. “Meksikie
tis yra paremtas to paties pa
vadinimo Jack Londono apy
saka. Kaip žinia, Londonas 
yra bene populiari.škiausias iš 
visų Amerikos rašytojų Sovie
tuose.

“Times” kritikas sako, kayl 
šis filmas pagamintas taip 
meniškai, kad ypatingai spal
vos tokios meniškai tobulos, 
kad stebėtoją tiesiog sužavi. 
Tas pats kritikas vadina 
“Meksikietį” “a masterpiece”, 
tai yra, — šedevru.

Šis filmas filmuotas Krymo, 
kur gamta turi kiek panašu
mo į Meksikos.

j “Edge of the City” ir 
“The Iron Petticoat”...

po
ro-

j

4 ir 4 g Rūmų Apartnientai 
Šildymas Karštu Vandeniu 
Didelis Garadžius
3 Eilių I’lasteris
Misinginis Pluinhingas
Ąžuolinės Grindys
J957 Virtuvė, Įbudavoti Pečiai 
Geležinės Kėlės
Pilnas .Skiepas
Vamzdžiai Sudėti ir Užmokėti

1 Blokas j Mokyklą 
Transportacija, Kraut uvės 

MODEL HOME 
ant 32nd Avė. ir

Francis Lewis Blvd.
A. GREEN CONSTRUCTION 

CORPORATION
Model Phone; BA. 9-9768 

Office OL. 8-4000

Išvengimui slogų miego
kite nemažiau 8 valandų, 
saugokitės per daugi nau
dojimo akoholinių gėrimų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA. t

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 12 d. pradžia 8 vai. va
kare, 11 $0 No. 4th St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, ir kurie dar 
•nesate užsimokėję duoklių už 1957 
metus, malonėkite užsimokėti. Pra
šomo bū.ti laiku, nes valdyba jūsų 
lauks. Valdyba. (67-69)

LOWELL, MASS.

110 kp. mėnesinis 
įvyks sekmadienį.

susirin- 
balan- 
3 vai. 

Visi nariai da-

spaudoje
Vietinius žydų kalbos kairic- 

dienraštis “Morgen-Frei- 
(“llyto Laisvė”) minėjo 

35-as sukaktuves. Laik- 
įsteigė M. Olginas 1922 

metais, kuomet kairiečiai ga
lutinai atskilo nuo socialde
mokratų ir jų dienraščio “For- 
verts”, kuris dabar yra aršiai 
anti-tarybinis ir su socializmu 
mažai bendro turi.

Sąryšyje su tomis sukaktu
vėmis “Freiheitą” pasveikino 
“Daily Workerio” redaktorius 
John Gates. Jis nurodė, kad 
kuomet praeitais Kietais val
džios iždo 
tai užėmė 
redakcijos 
Workeris” 
dirbamas

ė i ų 
licit

departmento agen- 
“Daily Workericr” 

būstinę, “Daily 
laikinai buvo ap- 

“Freiheito” raštinė

Praeitą savaitę mirė rašyto
jas, dramaturgas Christopher. 
Morley. Šią savaitę New Yor
ko “Times” puslapiuose tilpo 
juoduose rėmuose jo atsisvei
kinimas — jo paties parašytas 
kaip ir paskutinis laiškas, ku
ri jis buvo įteikęs laikraščiui 
nekuris'laikas ątgal, kad būtų 
atspausdintas už kelių dienų 
po jo mirties. Atsisveikinime 
Morley atsiprašo visų, kuriuos 
teko bet kada kaip nors įžeis
ti, taipgi visų* į kurių laiškus 
neatsakė gyvu būdamas...

Dauguma Loew’s teatrų 
visą miestą dabai* pradėjo 
dyti keistą dviejų filmų kom
binaciją. Vienas filmas yra 
“Edge of the City” (“Miesto 
kraštas”), stiprus realistinis 
filmas apie uosto krovikų gy
venimą. Tai filmas, kuriame 
\aizduojama balto ir negro 
kroviko draugystė. Filmas bu
vo palankiai vertintas pažan
gių kritikų- kaip vienas ge
riausių, nors jame yra per
daug žiaurumo, vaizduojant 
detališkai muštynes kabliais 
tai*]) krovikų. Kita filmo silp 
nybė yra, kad jis ignoruoja 
.unijų rolę. Bet bendrai fil
mas tikrai vertas matymo.

Kiths toje pačioje progra
moj rodomas filmas yra . “The 
Iron Petticoat”. Tai komedija, 
1 urioje vaidina Bob Hope ir 
Katharine Hepburn. Hepburn 
vaidina tarybinę lakūnę, kuri 
atskrenda Vakarų Berlynan, 
ir kaip laipsniškai iš jos išga
ruoja marksizmas ir ji susiža
vi kapitalistiniais Vakarais ir 
— Bob Hope.

Filįmas kiek panašus į “Ni
nochka”, kuriame apie dešimt 
metų atgal ar 
Garbo vaidino 
je, bet mažiau

RKO teatrai 
dyti “Baby Doll” ir dabar ro
do komediją “Oh, men, Oh,! 
Women”. - !

LDS
Rimas
ežio (April) 7 d., pradžia 
popiet,414 Tyler St.
Jyvaukite, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui.

Taipgi įvyks ir LLD 44 kp. su
sirinkimas ir jis bus labai svarbus. 
Neužilgo įvyksta mūsų piknikai, tąi 
turime gerai prisirengti, 
visus narius dalyvauti

Prašome 
susirinki

muose, patys žinote, kad nedalyvau
jant negali būti veikimo. Tad bū* 
kite visi. J. BJažonis. (65-671

HARTFORD, CONN.
Laisvės choro koncertas ir banketas

Sekmadienį, balandžio 7 d., JvyKs 
Laisvės choro 30 motų sukakties 
paminėjimo koncertas ir banketas, 
157 
rys 
vai.

Hungerford St. Durys atsida- 
3 vai. Banketas prasidės 4:30 
popiet. Auka $2.00. Rengėjai.

PROŠVAISTES
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

- Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iŠ 830 puslapių 

Kaina tik $1.50

' Laisvė
110-12 Atlantic A ve.

Richmond Hill 19, N. Y

BRUTALIŠKOS MOTINOS 
PROTAS TIRIAMAS

Lydią Torres areštuota ir 
patalpinta Bellevue ligoninėn 
jos protui tyrinėt. Ji kaltina
ma brutaliu elgesiu su savo 9 
metų dukra Sandra, kurią ji 
sumušė ir rankų pirštus degi
no todėl, kad ji pasigavus $15 
praleido.

Vaikutis ir moteris sužeisti

Brook lyne sužeisti 5 metų 
St. Coppola ir Mrs. Yetta Lin
hart, kai AĮ?e Friedman auto 
juos parmušė. Nuvežtį ligoni
nėn.

daugiau Greta 
panašioje rolė- 
juokingas.
jau baigė ro-

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara

3 jaunuoliai teisiami už puer- 
torikiečio veterano užmušimą

A. Freeman, Ed. Petti ir 
P. Carachęr antradienį bus 
teismui pristatyti. Jie kaltina
mi nužudyme puertorikiečio 
veterano Barnabe! Nunėz už 
tai, kad jis tik ispaniškai te
kalbėjo.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06**06*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

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

Knyga iš 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

POKILIS ::
• ’ Brooklynas iš anksto ruošiasi 
I! darbui sukelti Laisvei $10,000

i; BALANDŽIO 13 APRIL
I I
[[Bus graži dainų programa ir bus[ 
’ • duodama bufetinė vakarienė. 1 
[ [ Pradžia 6-tą vai. vakare [

• Įėjimas Nemokamai ,

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

J J j j Rengėjai kviečia visus Didžiojo*
F New Yorko ir apylinkės apšvie-J

J; J [tos brangintojus tsitėmytį dieną' 
[[p »ir dalyvauti šiame parengime, G




