
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose 
Dalis Queens apskrityje (N. Y. 1$ 11.00
Kanadoje ...................................    11.00
Kitur užsienyje  ..................  15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose .............. - 10.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ............. ...... - 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian daily In 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

74 Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis, ba'I. (April) 16, 1957 i oo
* METAI 47-ti

KRISLAI
‘Vist išrinkti ir pašaukti!
Ne ten, kur reikėtų.
Milžinas molinėmis

kojomis!
Ir muzikantai 
Žingsnis pirmyn. 
Kvailas argumentas.

Rašo A. Bimba
"L-J-Z-i.-------------- --- - ■ - ~ •-

Ne vienas laisvietis negali 
sakyti, jog jis yra diskrinii- 
biiojamas, kai “ina kalba apie 
laisvės vaju. Visi yra kviecia- 
hii talkon. Ir tai tokia talka, 
kurioje kiekvienas gali daly
vauti.

Nereikia sakyti: as pinigu 
daug* neturiu, aukoti daug ne
išgaliu, tai mano rolė labai 
menkutė.

Mes visuomet s a ko* m o: 
kiekvienas pagal išgale. Kurie 
išgali,, paaukos daugiau. ♦Ku
rie mažai teišgali, aukos ma
žiau. Svarbu, kad kiekvienas 
šiuo bei tuo prisidėtu mėtė.

Dešimties tūkstančiu dole
ri fondas yra didelis pasime- 
jimas. Reikia visiems pasuku- 
Buoti. Nereikia atsidėti ant 
saujelės draugu.

Net pikta, kai paskaitai 
pranešimus iš Washington!) 

• dėl valdžios .patiekto biudže
to. Kongresmanai šneka apie 
jo apkarpymu. Gerai. I>) t jie 
žada karpyti no ten. kur ’Ti
ll etų.

Jie kalba apie sumažinimą 
paskyrimu žmonių būklės pa
gerinimui, o nieko nesako 
apie nukirpimą nuo militariniu 
išlaidu. O tos išlaidos lengvai 
galėtu būti keliais bilijonais 
dolerių mažesnės.

Kai rimtai žmogus pagalvo
ji, tai neišvengiamai prieini 
prie išvados, jog mūsų šalies 
unijinis judėjimas yra milži
mas molinėmis kojomis. Tokia 
jėga, tokia galybė! O kur ji 
pasirodo? Trepsi ant vietos. 
Netgi nepajėgia ar neišmano 
įimtai Įsitraukti i judėjimą 
.prieš rasinę diskriminaciją. 
Yra dar ir tokių unijų, kurios 
neprisileidžia negrų.

Kalbos eina, kad su tokia 
‘taktika nebesutinka ir Ameri
kos Darbo Kederacijos-CIO 
veikėjas James Carey. Jam ir
gi atrodo, kad unijos, kad Fe
deracija su penkiolika milijo- 
Y.ų nariu, turėtų plačiau ir gi- 
lfau Įsitraukti i tokias kovas.

• Vargšai muzikantai. Jiems 
atėjo kaleina. Juos pradėjo 
pulti ir plūsti kongresiniai in
kvizitoriai.

Gera, švari, dar darbinin-
* kiška* daina ir muzika ragan- 
gaudžius iš proto varo.

, Labai geras automobilistų 
unijos nutarimas pradėti ko
vą už trumpesne darbo savai
tę. Užtenka, jie sako, keturių 
darbo dienų. Tegu trvs dienos 
bus poilsiui.

Jau senokai toki pat obalsį 
kelia rūbsiuvių unijos. Gerai 
būtų, kad šitą obalsi iškeltų 
visa AFL.

Komercinėje spaudoje jau 
keliamas toks argumentas: 
Gal ir reikėtų pradėti Ameri
kai prekiauti su Kinija. Per 
prekybą gal mums pavyktų 
Kiniją išvilioti iš tarybinio or- 
IJto.

Toks argumentas yra per
dėm kvailas. Tai suvaikėjusių 
politikierių argumentas.

Prekybos mums su Kinija 
seniai reikia. Nes .tokia pro

“LAISVES” VAJUS GERAI PRAJOTAS
Didžiojo New York o lietuviai 
energingai pradėjo kampaniją
Richmond Hill, N. Y. 

“Laisvės” metinis finansi
nis vajus pradėtas ener
gingai ir su pasiryžimu. 
Kaip jau tapo tradicija, 
pirmą vajaus žingsnį pada
rė Didžiojo New Yorko 
Letuviai. šeštadienį vakare 
nemažas laisviečių skaičius 
dalyvavo Liberty Auditori
joje šauktame pokylyje ir 
sudėjo arti tūkstanties 
doleriu. .

Pokštui primininkavo 
Rojus Mizara. Jis pakvietė 
Antaną Bimba paaiškinti 
apie spaudos reikšmę. Bim
ba nurodinėjo, kaip svarbu 
yra darbininkšką spaudą 
palaikyti, kaip svarbu šį va
jų sėkmingai pravest ir t įlo
mi užtikrinti Laisvės išlai- 
kvma dienraščiu šiemet. 
Po to pradėjo plaukti au
kos. Aukavusiųjų vardai

“Izvestia” sako, kad Austrija vis 
laužo neutralumo pasižadėjimą

Maskva. — Oficialus Ta
rybų Sąjungos organas “Iz
vestia” kaltina, kad Aus
trijos valdžia nesilaiko ne- 
utrališkumo pažadų, bu
riuos ji sudėjo, kuomet bu
vo pasirašyta taikos su
tartis. “Izvestia” sako, kad 
Vengrijos įvykių metu 
Austrija buvo tapusi su
kilimų ir užsienio agentūrų 
baze. Austrija taipgi paro-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Atlantic City. — UAW 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kuri įgalina visus 
lokalus bet kuriuo laiku 
pravesti streikus prieš sku- 
binimą (speedup), nepai
sant pasirašyto kontrakto. 
Suvažiavimas užsidarė pra
eitą savaitgalį.

Damaskas. — Jordano 
eks-premjeras Nabulsis pa
reiškė, kad Amerika atvi
rai maišosi į vidujinius 
Jordano reikalus. Jis sako, 
kad Amerikos pasiuntinys 
atvirai jam sakė, jog Jor
danas turi nutraukti san
tarvę su Egiptu, jeigu nori 
ir toliau gauti pagalbą iš 
Amerikos.

Washingtonas. — Kon
gresas jau sutinka duoti 
paštui dar 41 milijoną dol., 
ko reikalauja viršininkas 
Summerfieldas. Kaip žinia, 
praeitą šeštadienį dėl fon
dų stokos pašto įstaigos 
buvo uždarytos ir paštas 
nebuvo pristatomas.
kybą daug gero duotų ii' Kini
jai ir Amerikai.

Tai ir viskas, tai ir taškas. 
Po prakybos skraiste bandy
mas atsukti Kiniją prieš socia
listinį pasaulį bus bergždžios 
pastangos, žmonės, kurie to 
nesupranta, nieko nesupranta. 

bus vėliau paskelbti. Su
rinkta apie tūkstantis dole
rių.

Aido Choras labai ma
loniai visus palinksmino 
savo gražiomis dainelėmis. 
Gaspadinės parūpino ska
nių užkandžių ir gėrimų. 
Visi dalyviai gražiai pasi
vaišino.

Taigi, Didžioj New Yor
ko laisviečiai paleido pir
mus vajaus šūvius. Jie pa
sižadėjo per visą vajaus 
laiką smarkiai darbuotis, 
kad sukelti nemažiau poros I 
tūkstančių dolerių.

Tuo tarpu gauta žinių iš 
kitų kolonijų, kad prade
dama išsijudinti vajaus 
pradžiai. Vajus žada šiais 
metais būti sėkmingas. Nu
rodoma, kad sąlygos va
jaus pasisekimui yra geros.

dė savo šališkumą uždraus- 
dama Pasaulinę Taikos Ta
rybą, kuri radosi Vienoje.

Austrijos užsienio reikalų 
ministras Figl, sako “Izves
tia”, vis daro . neutralumo 
pažadus, bet faktai rodo 
visai ką kitą. Tarybinis 
laikraštis įspėjo austrus, 
kad Vakarų Vokietijoje 
dar yra militaristų, kurie 
svajoja apie Austrijos pri: 
jungimą prie Vokietijos, 
kaip tai buvo Hitlerio lai
kais.

Kokie tvartai — 
tokie gyvuliai. ..

Šakiai. — Taip sako ša
kių rajono Lenino vardo 
kolūkio gyvulininkystės 
darbuotojai. Kol Šiame kol
ūkyje nebuvo tipinių pasta
tų, kol melžėjos, kiaulių 
šėrėjos kibirais tampė van
denį, pašarus, karučiais 
gabend mėšlą, — geresnių 
rezultatų pasiekti neįsten
gė. Nepagailėjo kolūkiečiai 
lėšų, pasistatė gerus visuo
meninius pastatus, mecha
nizavo sunkius darbus, ir 
padėtis visiškai pasikeitė: 
kolūkis garsėja aukšta gy
vulių produkcija; šaunio
mis melžėjomis, šėrėjomis. 
Savaime suprantama, paša
rams priklauso pirmoji 
vieta, bet kai atsirado lai
ko rūpestingiau • prižiūrėti, 
šerti gyvulius, padaugėjo 
ir pieno, ir mėsos.

Tarptautinė pavasarinė 
mugė atidaryta Zagrebe

6
Belgradas. — Zagrebe at

sidarė tradicinė tarptauti
nė pavasarinė mugė. Iš Va
karų kraštų dalyvauja Va
karų Vokietija, Austrija, 
Šveicarija, Italija, Švedija 
ir Britanija, o iš socialisti
nių kraštų Čekoslovakija 
ir Rytų Vokietija.

Vihiiii je tapo iš k i 1 m i n ga i 
paminėta “Tiesos” sukaktis
Vilnius. — Praeita sa

vaitgali čia įvyko iškilmin
gas “Tiesos” 40 metų ju
biliejaus paminėjimas ir 
koncertas. Kaip žinia, “Tie
sa” pirmiausia pasirodė 
Petrograde, paskui buvo 
spausdinama Lietuvoje. 
Smetonos diktatūros lai
kais “Tiesa” buvo nelega
liai spausdinama mažas po
grindinis laikraštukas. Da
bar tai didžiausias Lietu- 
vos laikraštis.

Sąryšyje su sukaktuvė
mis Lietuvos valdžia apdo
vanojo garbės raštais apie

180 žmonių, kurių tarpe 
randasi tokie, kurie pog
rindžio laikais po Smeto-

I na leido nelegalią “Tiesą”. 
Taipgi apdovanoti dabar
tiniai “Tiesos” spaustuvi
ninkai, laužytojai, redakto
riai ir kiti, darbuotojai bei 
korespondentai.

iškilmingas vakaras įvy- 
! ko Filharmonijos salėje. 
Kalbėjo Sniečkus, “Tiesos” 
redaktorius Zimanas ir kiti. 
Skaityta daugybė sveikini
mui įskaitant nuo eilės ki
tu kraštu darbininkišku 
laikraščių.

Kinija s I a lys didžiulę užtvanką 
prieš Geltonosios <i peš potvynius

Pekinas. — Kinija pas-' 
kelbė, kad pradeda statyti1 
didžiulę užtvanką ir rezer-! 
vuarą Sanmano srityje. Tos* 
užtvankos tikslas yra pa-! 
daryti galą baisiems potvy- 
niams, kurie kankina Ki
nijos Geltonosios upės slė
nį ir pražudo milijonus 
žmonių. Paskutinių trijų j 
tūkstančių metų bėgyje! 
Geltonoji upė patvino 1,500! 
kartų. Kiek dešimčių mi
lijonų žmonių žuvo, neap
skaičiuota, bet tas skaičius 
didelis.

Geltonoji upė turi 3,000 
mylių ilgio ir yra antra sa-j 
vo dydžiu Kinijoje (poI

Singapore gavo ribotą 
nepriklausomybe

Singapore. — Singapore 
miestas ir apylinkės, kurie 
randasi saliukėje prie Ma- 
lajos pusiasalio,; iki šiol 
skaitėsi - Brįtanijos. “karū
nos kolonija”. Bet dabar 
britai susitarė su kai ku
riais vietiniais politikais 
ir Singapore gauna kaip ir 
tam tikrą nepriklausomybę, 
kaip ir autonomiją. Viduji
nė santvarka ir komercija* 
būsiančios vietoje tvarko
mos vietiniai išrinktų pa
reigūnų, bet britai bus at
sakingi už apgyną. Jie taip
gi tvarkys užsienio santy
kius.

• Singapore veikiantysis 
premjeras Lim Yaw Hock 
lankėsi Londone, kur pada
rytas susitarimas. Nutar
ta, kad nevėliau 18 mėnesių 
Singapore įvyks visuotini 
rinkimai. Bet britai reika
lavo, ♦ kad tuose rinkimuo
se negalėtų dalyvauti “sub- 
versyviai”. atsieit — komu
nistai. Hockas sako, kad 
jis tokiam aprubežiavimui 
nepritarė, bet nusileido bri
tams.

Singapore turi apie mili
joną gyventojų. Nors Sin
gapore yra kaip ir Mala- 
jos dalis, malaj iečiai ten 
sudaro tik mažumą gyven
tojų. Dauguma yra kinai.

Jordano karalius 
įvykdė perversmą
Įvyko kariniai susirėmimai: 
suimta daug armijos vadovu

Damaskas. — Jordano 
karalius Hussein, už kurio 

| pečių stovi Vakarų jėgos, 
pravedė perversmą, kad 
neleisti pro-liaudiškiems 
nacionalistiniams elemen
tams sugrįžti prie val
džios vairo. Husseinas pra
vedė perversmą, kai įsiti
kino, kad negali būti suda
rytas jam palankus kabi
netas. Atrodė, kad Nabul
sis, kuris stoja už glaudų 
bendradarbiavimą su Egip
tu ir Sirija, vėl taps prem- 

I mjeru.
Bet karališkas pervers- 

I mas tam pastojo kelią — 
bent laikinai. Karaliui ir 
jo klikai ištikimas taip va
dinamas Arabiškas Xlegi jo
nas, kurį praeityje lavinę 
britai, pravedė karinius 
žingsnius prieš armijos da
linius, kurie priešinosi 
perversmui. Smarkiausias 
susirėmimas įvyko Zerkoje, 
kur yra daug užmuštų. 
Tikslios žinios nežinomos, 
nes Jordane įvesta cenzū
ra. Visos žinios ateina per 

I Damaską, Siriją.
Tiek žinoma, kad jaunas

Jahgcės). Jos slėnyje gyve7 
na 180,000,000 kinu.

Užtvaka-rezervuaras bus 
baigta 1962 metais. Užtvan
ka bus 3i94 pėdų aukščio 
ir kilometro ilgio. Rezer
vuaras, kuris susidarys, bus 
tikra jūra — 3,500 kvadra
tiniu kilometru: c

Dali mašinų užtvankai 
statyti kinai patys pasiga
mino, dalį pirko Lenkijoje, 
Vokietijoje ir Japonijoje, 
bet didžiausią dalį gavo iš 
Tarybų Sąjungos. Prie 
statybos kinams inžinie
riams padeda tarybiniai 
statybos ekspertai.

Rytij Berlyne įvyko reakcininku 
perversmo gniaužimo manievrai

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mediciniškas punktas
Rokiškis. — Puikią dova

ną gavo Rokiškio MTS me
chanizatoriai ir “Pergalės” 
žemės ūkio artelės kolūkie
čiai — MTS gyvenvietėje 
Kavoliškyje atidarytas fel
čerinis- akušerinis punk
tas ir vaistinė.

Dabar rajone yra trys 
ligonines, tuberkuliozinis 
dispanseris, respublikine 
kaulų TBC sanatorija, 4 
kaimo ambulatorijos, 5 fel
čeriu iai-akušeriniai punk
tai, sanitarinė-epideminė 
stotis, poliklinika ir kitos 
gydymo įstaigos.

šimtas “Undiivų”
Vilnius. — Vilniečiai Lie

tuvos Valstybiniame aka
deminiame operos irjjaleto 
teatre klausėsi A. Dahgo- 
myžskio operos “UndinėsD 
Tai buvo šimtasis šio pa
statymo spektaklis. *

’’Undinės” operos, prem
jera teatre įvyko 1949 m. 
rugsėjo mėn. 10 d. Veikalą 
režisavo respublikos nusi
pelnęs meno veikėjas. J. 
Grybauskas. Spektaklis ėjo 
su nemažu pasisekimu. Per 
tą laiką operos klausėsi a- 
pie 50 tūkstančių žmonių.

Berlynas. — Rytiniame 
Berlyne įvyko manevrai, 
kuriuose dalyvavo policija, 
fabrikų darbininkų gink
luoti daliniai,, ginkluotos 
darbininkiško jaunimo gru
pės ir t. t. Manevrai nuda
vė, kad kokie nors reakci
niai elementai praveda su

skilimą, kuri reikia nuslo- V J 4,
pinti.

“Sukilėliai” neva ataka
vo polcijos stotis, darbinin
kiškų organizacijų buvei
nes, profesines sąjungas 
ir valdžios įstaigas. Darbi
ninkų ginkluoti daliniai at
siskubino tiesiog iš fabrikų 
sunkvežimiais, motocik- 
liais ir t. t.

Maskvos radii as paminėjo 
Franklin Rocsevelto mirtį 
Maskva. — Praeitą šeš

tadienį Maskvos radijas 
specialėje programoje pa
minėjo F. D. Roosevelto 
mirties 12 metų sukaktį. 
Programoje išsireikšta, kad 
Rooseveltas nuėjo istorijon 
kaip vienas žymiausių ir 
-pažangiausių' Amerikos 
prezidentų šalia Washing
tono, Jeffersono ir Lincol- 
no. Taipgi pabrėžta, kad 
Rooseveltas nacinės Vokie
tijos sumušimui suvedė sa
vo kraštą į tikrą santarvę 
su Tarybų Sąjunga, ant 
kurios pečių užgulė tuo 
metu vyriausia karo naš- 
tt.

Washingtonas. —Senatas 
sumažino ant ketvirtadalio 
USIA (informacijos- pro
pagandos) fondus.

Jordano armijos vadas ge
nerolas N u war, kuris bu
vo artimas Husseino as
meniškas draugas, stojo su 
nacionalistais ir priešinosi 
Husseinui, deportuotas Si- 
rijon. Eks-premjeras Na- 
busis suimtas po naminiu 
areštu. Kiti pranešimai sa
ko, kad jis jau irgi depor
tuotas ir randasi Damaske.

Jeruzalės jordaniškiame 
sektoriuje, Nabluse, Heb- 
rane, Amanne ir kituose 
Jordano mietuose vyksta 
didelės demonstracijos 
prieš Husseiną, už Nabulso 
ir Nuwaro sugrąžinimą. 
Tuo tarpu Husseino polici
ja stengiasi suimti visus 
aktyvius žmones, kurie 
stoja už bendradarbiavi
mą su Egpto ir Sirijos an- 
ti-imperialistiniu bloku.

Iš Izraelio ateina žinios, 
kad izraeliečiai pradėjo 
koncentruoti armiją prie 
sienos. Amanno radijas ne
veikia. Čia, Damaske, ma
noma, kad padėtis toli ne
nusistovėjusi ir abejotina, 
ar Husseinas pajėgs išsi
laikyti.

Manevrai atrodė labai 
realistiniai, nes buvo šau
dyta (tuščiomis kulkomis), 
sprogo bombos, tratėjo 
kulkosvaidžiai. T arybiniai 
kariniai daliniai, kurie 
randasi Berlyne, manev
ruose dalyvavo.

Turkija bijanti 
britij siftarties 
su Kipriečiais

Ankara. — Turkijos val
džia bijanti; kad britai da
rys tolimesnes nuolaidas 
Kįpro salos graikams, ku
rie sudaro toje saloje dau
gumą gyventojų. Faktas, 
kad britai išlaisvino po na
miniu areštu tremtyje Indi
jos vandenyno saliukėje lai
komą arkivyskupą Maka- 
riosą, • Turkijoje skaitoma 
ženklu, kad britai nutarė 
susitarti su Kipro graikais.

Bet Kipras randasi ar
čiau Turkijos, negu Grai
kijos, o apie 20 proc. Kipro < 
gyventojų yra turkai. Tad 
Turkija irgi reiškia pre
tenzijų į tą’salą. Ji verčiau 
matytų ją paliekant kol kas 
britų rankose, negu gau
nant autonomiją, arba pri
sidedant prie Graikijos.

Turkijos premjeras Men- 
deres ir prezidentas Bayar 
keletą kartų z pareiškė, kad 
Turkija jokiu būdu nega-' 
Ii sutikti su atidavimu Grai-. < 
kijai salos, kuri teritori
niai yra beveik Turkijos 
dalis.
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Per tuos metus, 
^praėjo po Kinijos Liaudies 
Respublikos įkūrimo, jos 
užsienio prekyba žymiai iš
sivystė. Jeigu K i n. Liaud. 
Respublikos 1950 metų už
sienio prekybos a])yvartą 
paimsime už 100, tai 1951 
metais ji sudarė 143, ,1952 
metais — 156, . 1953 į me-

kuri%2 kartus, gręžinio mašinų! džio mėnesį
—76%, nuodingųjų chemi-

, kaučiuko — daugiau

ii a ti
ku ri

. rezoliuci- 
žemės rutulio

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year $ 11.00 
Ciuiada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 . 1 . .
Foreign countries, 6 months $8.00 tais - l.L), L.M4 Įlietais

i 204 ir 1955 metais 265.
į Taigi, per 5 metus užsienio 
prekybos apyvarta padidėjo 
daugaiu kaip 2.6 karto. 
1936 motais užsienio preky
bos apyvarta toliau augo. 
zXntai, pavyzdžiui, pirma
jame 1956 metų pusmetyje 

| bendrasis prekių importas
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ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAS LIETUVOJE
PER PASTRUOSIUS kokius trejus metus Lietuvoje 

(kaip ir kitose tarybinėse respublikose) labai rūpinamasi 
žemės ūkio pakėlimu.

Nežiūrint to, kad Tarybų Lietuva smarkiai plečia pra- Į 
monę,, kad pramonė ten regimai auga, nauji fabrikai, Į_ 
naujos darbo įmonės atsidaro miestuose ir miesteliuose, |su atitinkamu 1955 metų 
Lietuva, kol kas, dar'vis vyriausiai yra žemės ūkio i laikotarpiu. 1956 metų \ i-

| duryje KLI

kiu ir žaliavų joms gaminti 
KLI 
popierių, 
medvilnę,

importuoja cukrų, 
mediką men t u s , 
tabaka, v i 1 n ą ,

kitką.
Greta tradicinių Kinijos

jos pupelės, arachis, arbat
žolės, šeriai, šilkas, tunga- 
medžio aliejus, kiaušiniai ir 
kiaušinių produktai, ir kt.,

i įvykusi 
dungo Konferencija, 
priėmė specialią 
ją dėl šio 
rajono šalių ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavi
mo. Jau 1955 metais KLR 
prekių apyvarta su šia gru
pe šalių palyginti su 1954 
metais padidėjo 70%, ta
me tarpe su Indija — 3.8 
karto, su Indonezija — be
veik 3 kartus. 1956 metų 
pirmame pusmetyje KLR 
prekių apyvarta su Azijos

lingu.. 1956 metų gegužės į Žmones staiga vieni bėgo 
mėnesį šis susitarimas bu-'slėptis, kiti, persigandę, ne-
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kas būtų pradėję kristi ant ,

Tiek vyriausybe, tiek Lietuvos Komunistų partija 
visa Lietuvos spauda kreipia didžiausio dėmesio 
kad būtų pakeltas žemės ūkis į aukštesnį lygį, kad 
tina žemė teiktų juo daugiau, juo gausesnių vaisių.

. Per siaura sakyti, kad kreipiamas dėmesis cik į 
kad būtų daugiau duonos, daugiau pieno, daugiau

tiek ! kybinius ryšius su 
tam,1 .
mo- stl šalimi ture

į 68 šali- 
jmis ir rajonais, tame tarpe

naujų prekių, kurios anks
čiau iš Kinijos nebuvo eks
portuojamos. Prie jų pri
klauso gatavi pramonės dir
biniai, kurie išvežami dau
giausia į Azijės ir Afrikos

ti su atitinkamu 1955 me
tų laikotarpiu p a d i d ė j o 
maždaug 53G. Su tulžio
mis-šio rajono šalimis, kaip 
Lidija, Indonezija, Burma, 
Ceilonas, Nepalas, Kambo-

vo prailgintas dar viene- j žinojo ką daryti, 
riems metams. 1

KLR prekyba su Vakarų žmonių, jie visai nebūtų su- 
k a p i talistinėmis šalimis, sivokę kur bėgti, ką daryti, 
smarkiai sumažėjusi po to> 
kai buvo įvesti apribojimai, 
ir pasiekusi minimalų dydį 
1952 metais, dabar palaips
niui didėja. Prekių apy

varta su šomis šalimis 1955 
metais palyginti su 1952 
metais padidėjo beveik 4.7 
karto, tačiau vis dar nėra 
pasiekusi 1950 metų lygio. 
Per pirmuosius šešis 1956 
metų mėnesius KLR impor
tas iš Vakarų kapitalisti
nių šalių padidėjo maž
daug 23%, o eksportas — 
59% palyginti su atitinka
mu praeitų metų laikotar
piu.

1956 metų pirmame pus-

'kanas, Kinijos Liaudies 
i Respublika yra sudariusi 
Į tarpvyriausybinius preky-

tai 
mė

I bos susitarimus.
i Kinijos Lia

metų pabaigą1bos' susitarimus.
daugiau 

pramones
publikos užsienio prekybos 
vvstvmuisi būdingas ne tik • t <■ •

Teko kalbėtis su moteri- 7 
m i, kuri tuo laiku buvo ( 
miesto centre milžiniškoj 
krautuvėj. Kada 8 aukštų 
namas pradėjo siūbuoti į 
visas puses, — viskas braš
ka, viskas juda, visos pa
tarnautojos persigando, iš
skėtė rankas ir be žado ne
žinojo ką daryti, nei ką sa-^ 
kyti. Būrys moterų pirkė
jų taip išsigando, kad dau
guma krito ant kelių ir jau* 
tik mirties laukė. Bet po*> 
pusės minutės laiko tas bil
desys sustojo, tai moterys ♦ 
skubiai bėgo prie telefono 
šaukti į namus ir į mokyk- ' 
las, kuriu vaikučiai radosi■ y k-- •ir JL X 7 V- ’ •

metyje Anglijos eksportas į • mokyklose, kaip viskas na- 
KLR, pavyzdžiui, sudarė' ..................
4.7 milijono svarų sterlingi! 
palyginti su 4.2 milijono 
svarų sterlingų 1955 metų 
pirmame pusmetyje, o im
portas — 5.8 milijono pa
lyginti su 5.1 milijono sva
rų sterlingui.

Realus pagrindas Kinijos 
Liaudies Respublikos pre
kybai su Vakaru šalimis 
plėsti yra tai, kad Kinija- 
reiškia didelę paklausą I 
įrengimams, metalams, trą
šoms ir kitoms prekėms, 
kurios sudaro Vakarų šalių 
eksporto pagrindą. Tuo pa
čiu metu KLR gali teikti 
daug žemės ūkio žaliavų bei 
mineraliniu žaliavų, ku- 
rios reikalingos pramonės 
atžvilgiu išsivysčius i o m s 
vakaru šalims. Yra, skv- 

. rium imant, didelės galimy
bės išvystyti KLR prekybą 
su JAV, gurios anksčiau 

zo iš Kinijos

ntuose ir kaip jų šeimynos. 
Tuo laiku žemės drebėjimas 
sugadino daugelį elektros 
vielų ir telefonų. Toj mil
žiniškoj krautuvėj, kur 
randasi 12 telefono būdelių, 
tik du telefonai veikė, todėl , 
žmonės, kurie norėjo šauk-* 
ti, turėjo ilgai eilėj stovėti, 
iki gavo susisiekti su na
miškiais.

Žemės drebėjimas pasi- 
! kartojo veik per ištisą die
ną. Tris kartus buvo gana 
stiprus drebėjimas. Žmo
nės,. kurie jau miegojo, iš
budo iš miego. Drebėjimas 
pasireiškė nevienodai viso
se vietose. Vienoj daly 
miesto buvo smarkesnis, ki
toj silpnesnis. Kada radijo 
stotis pranešdinejo žemės 
drebėjimą ir ramino nebijo
ti, tai kaip tik priešingai— 
žmonės pradėjo labiau bijo* 
ti ir net daugumoj masiniai 
vaikščiojo gatvėmis ir neži-a 
ne jo, kaip tas viskas baigi 
sis. San Francisco mieste 
priskaitoma apie 70,000 na
mu 
langų 
jusiu

veiksnys, padedantis toliau 
vystyti KLR prekybą su 
šio rajono šalimis, buvo 
tai, kad Indonezija ir Mala
ju panaikino embargo kau
čiukui į KLR eksportuoti.

N epą Ii a u j amai pleč i as i 
Kinijos Liaudies Respubli-

KLR eksportavo 
kaip 300 rūsiu 
dirbinius, .'tame 
cuotąjį plieną, nesudėtingas 
tekinimo stakles, keliamuo- 

dizelius, oro 
tekstiles 

kom])lcktihius

valstietis-kolūkietis žymus prekių apyvartos pa-
), įis privalo būti kultūriškas | didėjimas, bet ir jos struk- sius kranus, 

turi griežtai, i tūros pasikeitimas. . k o m p re s orius,
■ Į Yra. žinoma, kad senoji! įrenginius, 

eina kartu su | Kinija dideliu mastu im 
su mokė j imu Į portuodavo iš užsienio var

lykas: kaimas privalo kultūrėti, 
privalo atsipalaiduoti senove 
žmogus. Jo visas gyvenimas, visa 
radikaliai pasikeisti, pamirštant senovę, pamirštant tai,! 
kas buvo. Tačiau kultūrinis gyvenimas 
ekonominiu gyvenimu, su darbo našumu,
savo darbą taip organizuoti, kad jis, kolektyviai dirbant, tojimo prekes,

lio jų gamybaneštų kuo didžiausios naudos visai :aliai, visiems dir
bantiesiems bet kurį visuomeniškai naudingą darbą.

Iš tikrųjų, mes, toli gyvendami nuo savo gimtojo kra
to, neturime pilno Lietuvos kaimo paveikslo. Bet, skai
tydami kad ir nereguliariai gaunainus. I 
tuvos laikraščius, susidarome tokį vaizdą:’ dalis kolek
tyvinių ūkių (kolūkių) pažengė milžinišką žingsnį pir
myn tiek ekonomikoje, tiek ir kultūroje. Bet dar gera 
dalis kolūkių yra atsilikę, dėl vienos ar kitos priežasties 
nepakilo, nesusitvarkė, nors ir juose yra gerų, sumanių, 11925-1936 
darbščių žmonių. '.sudarė ne

—procentų.
Kinijos

i •I įrengimusI . o

: kanis ir 
nors dange- įmonėms,

ryžių apvalymo 
naftos saugyklas, 
aparatus, .chemi-

kos prekyba su Japonija. 
1955 metais, Japonijos sta
tistikos duomenimis, ji pa
siekė beveik 110 milijonų

1929 m., pavyzdžiui, dau-jpat 
giau kaip 56% Kinijos ini- tilės

kai kuriuos Lie- į porto susidėjo iš vartojimo taus
'■prekių. Tuo pačiu . metu|menklatūra. 
mašinų ir įrengimų lygina-i Kįft yra,

Imąsis svoris (is k a i t a n 11 nas didžiausiu
11 r a n s p o rto priemones) i audinių tiekėju 

metų laikotarpiu' jai, Burma i ir

ŠIŲ METŲ KOVO 21 d. Vilnių ie įvyko Lietuvos že
mės ūkio darbščiausių ir sumaniausių darbuotojų, pir
mūnų ir specialistų pasitarimas. Tai buvo pasitarimas, 
kuriam partiia ir vyriausybė skyrei didelio dėmesio.

Tik pagalvokime: iš visų Lietuvos kampų ir kampe
lių suvyko patys darbščiausi, patys geriausi darbuoto
jai, iš viso apie 1,000. Jų tarpe, kai]) mums praneša, buvo 
166 kolūkių pirmininkai, 300 gyvulių augintom, 200 lau
kininkystės darbuotoju, mechanizatoriai, ’ moksliniai
bendradarbiai.

Na, ir tame suvažiavime buvo aptarti visi svarbieji 
klausimai, susiję su tuo, ką reikia daryti, kad Lietu
vos žemė duotų dar daugiau vaisių, kad kolūkiečiai tap
ti] turtingesni, kultūringesni, kad visa Lietuva juo 
greičiau pakeistų savo veidą, kad ii pasidarytų turtin
gesnė, kultūringesnė, gražesnė.

Suvažiavime dalyviai pareiškė nemaža kritikos ir sa- 
vikritikos. Jie dalijosi savo patyrimais, įgytais praei
taisiais metais ir statė gaires Mems. metams, ateičiai.

SUVAŽIAVIME ilgą kalbą pasakė LK. CK. pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus. Jis neslėpė to fakto, kad Lie
tuvos žemės ūkyje dar tebėra trūkumų. Ne! A.. Snieč- 

’ kaus žodžiais :
“Mes anaiptol nenorime dailinti bei gražinti tikrovės. 

Žemės ūkio gamyboje yra dar daug rimtų trūkumų. Ta
čiau mes griežtai atmetame bet kuriuos mėginimus sieti 
šių trūkumų kilmę su kolūkine santvarka. Partija teisin
gai nurodo, kad kai kurios žemės ūkio gamybos šakos 
vis dar atsilieka svarbiausia dėl to, jog mes dar ne visuo
met mokame'tinkamai, išnaudoti tas milžiniškas gamy
bos vystymo galimybes, kurios slypi kolūkinėje san-
tvarkoje.

“Tarybų Lietuvos kaime auga naujas gyvenimas, 
nauja kultūra’ nauji žmonės. Lietuvos kaimo socialisti
nio pertvarkymo eigoie išaugo šimtai ir tūkstančiai ak
tyvių kolūkinės santvarkos statytojų, aktyvių kovotojų 
už mūsų liaudies interesus, už socializmą”.

1955 metai
t šie metai bus dar geresni,

Tiems,

buvo neblogi, 1956 metai buvo geresni, o 
nurodė kalbėtojas.

kurie plepa, būk kolektyviniai ūkiai Lietuvo
je negeri, būk buržuazinė santvarka esanti geresne, A. 
Sniečkus šitai]) pasako:

stančiais buvo išvaržomi, bėgo į Braziliją, Argentiną ir 
kitus kraštus, jei jiems buvo taip gera gyventi buržua
zijos valdymo metais. Tegul iie prisimena, ką patys bu
vo priversti anais laikais kalbėti. *

“Pereik iš ryto i)cr kaimus, — rašė 1939 metais fašis
tinis tautininkų žurnalas ‘Vairas’, — 
si ūkių, kur gautum atsigerti oieno.
ža iki paskutinio lašo ir visomis priemonėmis draudžia 

. vaikams ar šeimynai pa ragauti bent gurgšnį pieno. Rei- 
, kia su žiburiu ieškoti ūkio, kur gautum grietinės arba 
-kur ją šeimininkės vartotų barščiams pabalinti. Ką gi 
jau bekalbėti apie ios valgymą: pienas yra tapęs mūsų 
ūkyje lyg kokiu auksu. Ir tuo jis yra tapęs ne iš smagu
mo, o iš bėdos. . . Geriausius kąsnius ūkininkas ne be 

. skausmo atplėšia nuo savęs; bet jis turi tai daryti, jei

ir ar daug kur ra- 
Daugelis jų išve-

*

dolerių, t. y. 1.8 karto dau
giau, negu 1950 metais. 
1955 metų gegužės mėnesį 
su Japonijos komercinių 
sluoksnių atstovais buvo 
pasirašytas trečias Japoni- 
jos-K inijos prekybos susita
rimas. Pagal ši susitarimą 
Japonijos eksportas į KLR 
nuo 1955 metu gegužės mė
nesio iki 1956 metų vasa-iimpor 
rie mėnesio sudarė 9 mili-įdaug tokių jos prekių, kaip 

>ar yra Tarybų’ Sąjunga* jonus svarų sterlingų, o'šilkas, šeriai, tungamedžio 
kitos socialistinės šalys. • Japonijos importas'iš KLR.aliejus, arbatžolės ir kitos, 
‘kiu apyvarta su šiomis —23.4 milijono svaru ster-j J. Kapelinskis

vartojimo prekių uo
si uo m e t u 
ėdžiui, vie- 
medvilninių 

I ndonezi- 
Ma lajai.

i Liaudies Respublikos kont-

mybines reikšmės prekių 
importavimą. Tuo pačiu 
metu žemės ūkio ir pramor 
n ės vystvmo laimėjimai 
įgalino nutraukti arba iki 
minimumo sumažinti mais
to prekių ir žemės ūkio ža
liavų importavimą. 1955 
metais gamybinės reikš
mės prekės sudarė daugiau 
kaip 90% viso importo.

Prie šių prekių priklau
so visų pirma įrengimai 
naujai statomoms įmonėms. 
Antai, nuo 1900 iki 1956 
metų Kinija i m p o r t a v o 
k o m plektinius įrenginius 
245 pramonės į m o n ė m s . 
Pei\ 6 metus (195°-1055) 
importuota taip pat 20,693 
metalo pjovimo staklės, žy
mus kiekis gręžimo staklių, 
keliamųjų kranų ir’ kitų 
įrengimų. Be to, importuo
ja daug traktorių (daugiau 
kaip 12 tūkstančių per 6 
metus), automobilių, gele
žinkelių riedmenų.

•Greta mašinų ir įrengi
mų svarbūs Kinijos impor
to straipsniai yra tokių rū
šių žaliavos, kai]) nafta ir 
naftos produktai, kurių per 
6 metus buvo importuota 
4,850 tūkstančių tonų, val
cuotas plienas, lakštas ir 
vamzdžiai, spalvotieji me-;socialistinėmis

jo maždaug 6.5
ginti su 1950 metais, o 
1956 metų pirmame pusme
tyje palyginti su atitinka
mu 1955 metų laikotarpiu

o
šias šalis — 17.%. Socia
listinių šalių procentinė 
dalis Kinijos Liaudies Res
publikos užsienio prekybos 
apyvartoje nuo 1950 metų, 
kai ji sudarė 33.5%, 1955 
metais padidėjo iki 82%. 
KLR prekių apyvarta su 
Tarybų Sąjunga 1950 me
tais sudarė 2 milijardus 
rublių, o 1955 metais ji pa

20% visos TSRS užsienio 
prekybos apyvartos. Socia
listinės šalys Kinijai yra 
pagrindinis šaltinis gauti 
itin svarbių rūšių įrengi
mams (tame tarpe komp- 

| lektiniams), juodins i c m s 
ir spalvotiesiems metalams, 
naftos produktams ir ki
toms prekėms, kurias im
portuoti iš kapitalistinių
šalių dabartinių apriboji- 
nu sąlygomis neįmanoma

Pirmajame 1956 metų 
pusmetyje komplek tini ų 
įrengimų importas paly
ginti su atitinkamu 1955 jo KLR 
metų laikotarpiu padidėjo su Azijos i 
36.95'i, traktorių

1 milijono

San Francisco, Cal
MŪSŲ NAUJIENOS

Aš manau, kad daugeliui 
yra žinoma, jog San Fran
cisco mieste veik šimtu 
nuošimčiu dirbtuvių darbi
ninkai yra organizuoti, nes 
čia jei nueini į dirbtuvę 
darbo prašyti, tai darbda
viai žiūri į darbininką kaip 
į paklydusį žmogų, kad jis 
nežino kur eiti darbo ieško
ti. Būna tokių atsitikimų, 
kad labai reikalingas dar
bininkas, tai darbdavys įsa
ko darbininkui: ‘‘Gausi 
darbą, bet eik į unijos raš
tinę ir atsinešk unijos pa
liudijimą.”

Reiškia, be unijos paliu- 
d i j i m o darbdavys nega Ii 
priimti darbininko į darbą. 
Darbo ieškant, '■ geriausiai 
eiti į unijos raštinę ir ten 
klausti, ar gali ir kur gali 
gauti darbą. Gavus dirbtu
vės antrašą, niekur nerei
kia klaidžioti, jei tik esi ku-

stiprus organizavimas So. 
San Francisco, Belmont, 
San Mateo, Redwood Gity 
ir kituose priemiesčiuose. 
Dabar įsteigta nauja rašti
nė toj apylinkėj ir darbi
ninkai masiniai rašosi į 
uniją.

Vėliausiame kovo mėne
sio unijos susirinkime pasi
reiškė keisti lokalo viršinin
kų pareiškimai,-kad jiems, 
esą, organizavimas prie
miesčių darbininkų gana 
sunkus, ir reikalavo pakelti 
narines duokles nuo $3.5<> 
iki $5.00 mėnesiui. Esą, 
viršininkai turį gauti daug 
daugiau algos negu jie da
bar gauna, nes reikia dirb
ti ilgesnes valandas. Pas na
rius kilo triukšmas, prieš
taravimai. Pagaliau nubal
savo pakelti narines duok
les 50c į mėnesį Reiškia, 
bus $4.00 mėnesiui vietoj

sužalota. Krautuvių 
ir pleisterių ištrupė- 
randasi nepaprastai 
Rodos, nė viena mo- 

nebuvo pažeista, .1110- 
nebuvo sužeisti.

padengti 
krautuvės,

kykla
kiniai

Kurie žmonės turėjo nuo
stolių, tie turės 
savo lėšomis;
kurios turi tam tikrą ap-. 
drauda, jų lėšas padengia 
apdraudos kompanijos. O 
kurie nepakliuvo bėdon, tiė 
visi tik juokus daro iš že- ■

• r 
i

prekybą su 
šalimis, Ki- 
hpia dideli

dingos prekybos išplėtimą 
su kapitalistinėmis šalimis.

Ypatingai žymiai padidė- 
prekių apyvarta 
ir Afrikos šali

mis. Prie to žymia dalimi 
prisidėjo 1955 metų balan-

nori dar gyventi ir bent šiaip stiebtis ir vartytis. . .’
“Ir tai rašė ne darbininkiškas laikraštis, bet pati bur

žuazine valdžia buvo priversta pripažinti nepaprastai 
sunkias darbo valstiečių gyvenimo sąlygas. . .”

Tenka manyti, jog šiemet, jei oras bus palankus, 
Lietuvos žemės ūkis žymiai pakils. Tokia dvasia, kiek 
mums teko sužinoti, praėjo ir minėtasis žemes ūkio dar
buotojų, pirmūnų suvažiavimas Vilniuje. -

ii-

Per praeitus trejus metus 
daug San Francisco dirbtu
vių pradėjo keltis priemies- 
čiuosna; ten joms mažesni 
taksai, ir ten daugely vie
tų dirba ilgas valandas, šeš
tadieniais ir kai kur sekma
dieniais be viršlaikio apmo
kėjimo, o unijinėse dirbtu
vėse šeštadieniais ir sekma
dieniais už darba turi mo
kėti dvigubą mokestį, už 
viršlaikius kai kur moka, 
pusantro mokesčio, o dau
gumoj—dvigubą.

Nuo pradžios 
San Francisco

siu metą, 
mašinistu

priemies-atidžiai tyrinėti
I čių dirbtuvių padėtį. Sura
do, kad už miesto ribų ran- 
dąsi 128 dirbtuvės neorga
nizuotos. Todėl prasidėjo

Apie žemės drebėjimą
Nors jau prabėgo kiek 

laiko nuo to įvykio, kada 
San Francisco mieste ir 
apylinkėj smarkiai žemė 
drebėjo, bet manau verta 
pažymėti apie tai, nes esa
me gavę nemažai laiškų su 
klausimais, kaip mes jautė
mės žemei drebant ir ar 
nebuvom sužeisti.

Turiu pasakyti, kad jau
tėm, jog kas ant namų vir
šaus nukrito — koks lėktu
vas ar kas. Dirbant dirbtu
vėj prie mašinos, pasigirdo 
toks stiprus trenksmas, 
kad, rodos, jau viskas pra
dės byrėti ir kristi žemyn. 
Milžiniškos dirbtuvės dide
li pastatai susiūbavo kaip 
laivas ant banguotos jūros.

Taigi, turiu pasakyti, kad 
mes, kiek čia yra • lietuvių, 
esame gyvi ir sveiki; rodos; 
nė vienas lietuvis neturėjo 
jokio nuostolio nuo žemės 
drebėjimo.
Pažymėtinas draugo laiškas

Prieš 35 metus man teko 
ilgai draugauti, gyventi ir 
veikti su vienu draugu Ro
chester, N. Y. Vėlesniu laiš
ku jam pavyko įsigyti 
pramonę Rochesterio prier 
miestyje. 
gaunu ilgą laišką; 
dėsto savo gyvenimo padėtį. t

Pagaliau jis prisimeną 
tuos laikus, kada mes Ge
dimino svetainėj chore dai- . ?, 
navom, veikalus statėm, 
prakalbas rengėm, įvairink 
Susirinkimus laukėm. Už
baigoj liūdnai pažymi, kad 
dabar pažiūrėti į tą viską 
net klaiku. Svetainė padi
dinta, pagerinta, bet stovi 
veik tuščia; nei dainų, nei 
teatrų, nei prakalbų — vis- y 
kas apmirę. Tai tikra tie-, h 
sa, mielas drauge Antanai. < 
Tie laikai buvo kupini ne- • 
išsemiamos energijos; ne
buvo nė vieno vakaro, kuris 
nebūtų buvęs sunaudotai 
visuomeniniams reikalams; 
net nebuvo galima gaišti . 
svetainės kada norėjom —* 
vis buvo užimta vienokia ai*

(Tąsa 3-čiam pusi.) %,

Prieš kiek laiko 
jis iš-
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LLD finansinė atskaita
' ... 1

« Nuo spalio mėn. 1 d., 1956 m. iki balandžio mėn. 1 d., 1957 m
* SPALIO MĖN. PAJAMOS

, Kuopa Miestas
20* —5

Binghamton, N. Y. , . 
Newark, N. J. . ......

Richmond Hill, N. Y. ■ 
Haverhill, Mass. ...... 
Pittsburgh, Pa. .. . .........40,

205 Westville, Ill
Pav 
Pav 
Pav., Luther, Mich. . 
,Pav., Detroit, Mich. ... 
Pav., Wilmerding, Pa. 
Pav., Jackson, Mich. ... 
*Pav.
*Pav.

Southbury, Conn. ..
Essex, Conn..............

Valley Spring, N. Y.
Rumford, Me. ............

Duoklių gauta 
Už literatūrą 
Aukų ....

ViSO -  --------- ; - - - - - ----- -
I. A P K RI č IO M E N. P A J AMDS

■ 1
I

j

188, Detroit, Mich.........
ii, Worcester, Mass. ..

19, Chicago, Ill.........
187, Chicago, Ill. .. ........

4, West Lynn, Ore. .
... : 2. So. Boston, Mass.

73, Aok Hill, W. Va. ;
50, Rochester, N. Y. .

. 25> Baltimore, Md.
•52, Detroit, Mich. ....
Pav., Minersville, Pa. .
Pav., Paterson, N. J. ..

Duoklių gauta
GRUODŽIO

104, Chicago, Ill. ••...
186, Beloit, Wis. .........

28, Waterbury, Conn. .
68, Hartford, Conn. .
79, Chicago, Ill.

190, So. Euclid, Ohio .
. 192, Chicago, Ill. ..... •

485, Richmond Hill, N.
Pav., Carnegie, Pa. auk

Duoklių gauta 
Už literatūrų . ...

Pav., Richmond Hill, N. Y. • .. 
Pav., Rochester, N. Y., auka $1

ii: 
52, 
133, 
146, 
•24,

Suma

.. 14.00
.. 24.50
.. 10.501 
.. 16.00
. • • 14.00
... 2.00
... 2.00
... 4.00
. 2.00
... 2.00
... 2.00
. . . 2.00
.. . 4.00

_ $144.00
6.00

........... t.00

$151.00

... 34.00 
. . 56.00 
.... 4.00
.. 18.00 
... 16.00 
... 10.20 
.. . 20.00 
.... 6.00

2.00
2.00

_____ _______ _____ ______  $188.70

MĖN. PAJAMOS

Viso - ---------------------
SAUSIO MĖN. PAJAMOS

Cleveland, Ohio .. ......... • •..
Worcester, Mass. ....... ......

Detroit, Mich. .. . . ..........
Camden, N. J........................... . .
Chicago, Ill. .. . . .............. .  • • • • •

Central Brooklyn, N. Y. ...........
212, Bayonne, N. J

19, Chicago, Ill., a■ i > 2, So. Boston, Mass. .
t 54, Elizabeth, N. J.
147, Brooklyn, N. Y.
188, Detroit, Mich. .

Viso duoklių Įplaukė •...
Atiku ____ - .......... .

$2.25- .

Kartu ------- _
VASARIO MĖN. PAJAMOS 

26, LaPorte, Ind. ..............------
148, Frankford, Ill.................... 

Hollywood, Cal. —’............ .......
Aukų apsigynimui .......................

St. Petersburg, Fla. ...-- - - - ------
San Leandro, Calif.......... . .......
Saginaw, Mich.................... . ....
Brooklyn, aukų $5.75 ............ 

New Kensington, Pa. ................ .
Stamford, Conn. .. . ....... .......... .
Chicago, Ill.......... ......................... .
Plymouth, Pa. ....... .  • ........,
Chicago, Ill. •............ ............
Cicero, Ill. ...................

, Chicago, Ill.............. ....... .  •...... .
Detroit, Mich, ................ 
Rochester, N. Y. '..............
Detroit, Mich., auku $2.85 ............
So. Euclid, Ohio ....... .  • .......
Hart, Mich., aukų $1 ...... ... 

Chicago, Ill. ............................ .
Lake Worth, Fla., auku$l .............

145,

45, 
198, 
131,

74, 
166, 

* 79,

104, 
, 92, 

86, 
52,

150,

190,
207,

79,
Pav.,
Pav., Fitchburg, Mass., auka $1 .;

Pittsburgh, Pa., aukų $3 . .Pav.,

Viso
# $

145, 
' 188,

19,

f

KOVO MĖN. PAJAMOS 
Hollywood, Calif. .......................

/ Detroit, Mich. ................. ....
Brockton, Mass. ..................    • •
Chicago, Ill. ......................
Rockford, Ill........... ..........

Kenosha, Wis.  ........... ........
Brooklyn, N, Y. .............. ...

j

118,
153,
39,
11,

White Plains, N. Y. ,. ■ •.........
San Matio, Calif. .. .......... .
Scranton, Pa., auka $ 
Worceter, Mass. ................. • • •
Racine, Wis., aukų 4 ..............
Waterbury^ Conn., aukų $2 ... 

Auburn, Me....................... ..........
Hartford, Coųn.................. ... ..
Eddystone, Pa. ......... ..............
Pittsburgh, Pa......................... • ■

Baltimore, Md., aukų 45c...........
Chicago, Ill. ............................ •
Rochester, N. Y. ............... .
Cliff ton, N. J. .........................
Freesoil, Mich. ........... ..............
Harrison, N. J............ . ............
Trenton, N. J., aukų 40c .........
Denver, Colo., auku $3 . ..........

Valhalla, N. Y., aukų $1 .........
Scihnyder, N. Y., svet. auka $3

Pav., New York, N. Y..........................
Pav., Simpson, Pa. aukų $1 • •...........

21.50

.. 8.00 
. 28.00 
.. 8.00
. 17.25 
. 17.00

28, 
31, 
68, 
30, 
40,

25,
104,
110,

84, 
218, 
136, 
109,

44.00
10.00
32.00

Pav

41.25
6.25 

13.00 
25.70 
19.75 
24.75 
24.75 
21.50 
37.75

8.40 
. 5.00

3.00 
5.00 

. 2.00 
. 3.00

Laiškas Redakcijai
IEŠKO GIMINIŲ

1957. IV 5, Kaunas įkliokia veikla. 
' ' Turiu aš didelį prašymą 
pas Jus. Noriu, kad per 
savo laikraštį “Laisvę” pa
dėtumei man surasti mano 
gimines ir pažįstamus, ku
rie jau seniai gyvena A- 
merikoj.

Viso duoklių ir 'auku kovo mėn. gauta $750.70 
SPALIO MĖN. IŠLAIDOS

Aukų prisiųsta ir perduota kitiems .
Sekretoriui-knygiui alga ....... . .............

Viso __ _____________
lapkričio mėn. išlaidos

Notarui ___ _____ .__ ___ _______
Laisvės koncerto programoj skelbimas _ 
Pašto stampos,, 433 po 3c........ .
šviesos siuntiniui stampos __ __ ________
Sekretoriu i-knygiUi alga ... . ........ - -....

Viso ________ _____ __- - ------------ -  .

GRUODŽIO MĖN. IŠLAIDOS
Sekretoriuį-knygiui alga ____ ____ _________

Visi] trijų mėnesių išlaidos .......-........
SUTRAUKA

Balansas nuo rugsėjo mėn. ________ _ _______ _____
Per spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius įplaukė

Trijų mėensių išlaidos. . . 
Balansas sausio 1, 1957 m.

,12.56 SAUSIO MĖN. IŠLAIDOS
. . 3.00 i Naujų metų LLD narių sveikiiiimas per Laisvę
.. 2.00 Specialių išlaidų .......................................0 Q N 7 -i 1 t \ I I 1 i T Č* i 1A > 1 • M H r.

.... $14.00
_.... 50.00

.. $64.00

$2.00
.. ,25.00

. 12.99
_ 15-00
1.. 50.00

.. $104.99

. $50.00

.... $21.8.99

. $2,921.10
459.75

$3,380.85 
.. . 218.99 

. . $3,162.86

Vilniuj J. Šimkaus sūnui girdėjimo pagalba per A. Bimbą 22.80 
Nuoma už raštinė ir knygyną sausio, vasario ir kovo mėn. 60.00 
Sek reto r i aus- kn yi: i a u s ai ga$109.25

11.00 i Paštui depozitas

$120.25 j'

10.75 ’ LLD archyvo st 
6.00 '

Viso .................
I vasario mėn. išlaidos 

i tvarkymas 1956 metais ... —
kam priklauso ___________

.. 20.50

.. 40.50
... 14.50
.. 24.75
. 101.25
.. 102.00
... 22.60
.. 10.75
.. 23.50

$393.90

16.50 
... 8.00 
. 40.75 
.. 24.00 
. . 63.50 
.. 33.00 
... 4.25 
.. 10.00 
.. 18.50

.. 34.25 

.. 22.00 

.. 25.25 

.. 14.75 

.. 29.75 

.. 40J)0 
.. 24.00 
.. 39.85 
.. 54.75 
... 9.00 
..; 29.75 
... 3.00 
... 3.00 
... 5.00

$559.2$

.... 31.75
... 23.00
... 51.30
.... 47.75

27.75
.... 16.50
... 55.50

Aukų perduota
Pašto štampų 2<[)0 po 2c __
100 p() 3c—$3.0
Sek reto r i au s-k n y gi aus
Vilnies kalendoriuje LLD skelbimas -

), 800 -po 1c—$8 ..
Iga ____

Viso --------------------

KOVO MĖN. IŠLAIDOS
Lith. Coop. Piibl. Soc., Ine., priduota 

knygos spausdinimui rankpinigių —
Sekretoriaus-knygiaus alga ------------- ----------

Balansas nuo gruodžio mėnesio, 1956 metų 
Per sausio, vasario ir kovo mėnesius įplaukė __

1925-26 metais mano pus
brolis Pranas Bzttlcevičius, 
sūnus Petro, išvyko į Ame
riką su savo žmona; turėjo 
du sūnus, kuridos taip pat 
su savim paėmė. Jie išvyko 
iš Ukmergės, nuo Deltuvos 
miestelio, iš Mikaičių ’kai
mo. Aš esu Prano Butke
vičiaus duktė iš Ukmergės 
miesto. Kai jie į Ameriką 
išvyko, tai man laiškus ra- 

ant- 
to!

šė. Bet aš pamečiau ; 
rašą ir neprisimenu 
miesto, bet žinau, kad 
menkoj gyveno.

San Francisco, Calif.
(Tąsa iš 2-ro puslapio) 

. Dabar 
viskas palaipsniui e i 
prastyn.

Užbaigoj savo laiško ma
no draugas pažymi liūdną 
dalyką. Sako, dar tik prieš 
keletą dienų palaidojom jū
sų gerą draugą Kazimierą 
Simaitį (karo veteraną). 
Gaila to draugo. Gyveno 
visai beturtis ir mirė tra
giškai—nusižudė dujomis.

Alvinas

Kitas mano pusbrolis 
Bronislavas Danileviči u s , 
sūnus Juozo, išvyko j Ame
riką prieš 40 metų, gyveno 
Detroito mieste.

Mano draugė Ona Sab- 
liau'skaitė gyvena Čikagoj. 
Ji išvyko į Ameriką prieš

Kita draugė — Vilija 
Kisielytė - Genienė, gyveno 
Čikagoj. Išvyko į Ameriką 
prieš 30 metų.

Mano kaimynė Bmilija 
Gulbinaitė prašo padėti jai 
surasti savo tėvo brolį, ku
ris gyvena Čikagoj ar Wa
shingtone: Aleksas Gulbi
nas.

gi
n a

KOLŪKIEČIŲ LAUKIAMAS 
SVEČIAS

Šakiai. — Kiekvieną dieną 
beveik visu “Didžiojo Spalio“ 
kolūkio nariu kiemus aplanko 
laiškininkas A. Sakalauskas. 
Jau septinti metai, kai jis dir
ba šį darbą. Jam jau sukako 
62 metai, bet savo pareigas jis 
visuomet atlieka labai sąžinin
gai. A. Sakalauskas laikraš
čius ir korespondenciją kolū
kiečiams pristato kiekvieną 
dieną, o skubias telegramas, 
nė kiek nedelsdamas, net ir 
nakties metu. Jo aptarnauja
mi kulūkiečiai noriai prenu
meruoja tarybinę spaudą.

Už pavyzdingą darbą rajo
no ryšių skyrius A. Sakalaus
kui jau penktą kartą įteikė 
200 rubliu premiją.

A. Žuvelaitis

Sužeistas gavo $70,000 
atlyginimo

James Molloy, brooklynie- 
tis konstrukcijos darbininkas, 
darbe sužeistas, gavo $70,000 
atlyginimo. Jis reikalavo 
$100,000. '

Mano pažįstama Birutė.
Alsaitytė prašo padėti jai' 

50 0() | surasti jos tėvo dėdę, ku-j 
ris gyvena Čikagoj: Ado-\ 

mas Ūsas. e 1
25.00

$179.96

$25.00 
...... 27.00 
..... 4.00 
.... 11.00 
.... 50.00

_ .. $167.00

„ $1,500.00
50.00

. $1,550.00

... $3,162.86
_ 1,703.85

Brangus redaktoriau! 
Mums labai malonu būtų,1 
kad atsilieptų mūsų paieš-1 
komi žmonės. Labai nore-’ 
čiau, kad man parašytu-' 
mėt laišką ir, jei galima1 
būtų, atsiųstumėt man ki-| 
tų laikraščių antrašus. Aš; 
mėginčiau ir per kitus laik
raščius ieškot.

Mano adresas:
Stefanija Giedraitytė 
Kaunas
Raud. Armijos

No. 275, bt. 2 
Lithuania, USSR

Trafiko nelaimės 
sumažėjusios

Policijos departmentas tei
gia, kad New Yorke trafiko 
nelaimės mažėja. Pereitą sa
vaitę tik keturi buvo Užmušti, 
kuomet metai atgal toje pa
čioje savaitėje net 10 užmuš
ta.

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėtė Natu- 

ralio Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, 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 Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusę galiono, $2.50.

10 svarų (galionas) $4.70.
Už persiuntimą užsimoka pirkėjas

J. W. THOMSON
RFD 1, Kt. 82, N. Franklin, Conn.

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

Franas Bitautas, išradėjas Nau
jos Gadynės—“New Era“ mišinio 
galvai mazgoti, sako: Stiprūs 
plaukai duoda energijos, daro 
asmenį jaunu. Pats išradėjas 
ir daugelis kitų jį. vartoja jau 
per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastų enei'giją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti Naujos Gadynės mišių j. Pri- 
siųskite $2.00 už S uncijų bonką.

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas, Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
I

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK -$1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Paraše 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

f

, < Sykiu '________ _____—-•------$4,866.71
Sausio, vasario ir kovo mėn. išlaidos ............   $1,896.96
Balansas balandžio mėn. 1 d. -------- --- ---------------- — $2,970.75

' LLD iždininkas PAUL BECHIS
Sekretorius K. B. DEPSAS

Visais LLD reikalais adresuokite:
K. B. Depsas
1.1.0-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y

SKAITYTOJŲ BALSAI
TAI IR TEISMU 
TEISYBĖ

Pradžioje balandžio mė
nesio Springfield, Mass., 
Lucien J. Peets, 34 metų,, 
prisipažino, kad jis nužudė 
springfieldietę Mildred 
Hosmer, už kurios nužudy
mą buvo prisaikintųjų tei
sėjų nuteistas puertorikie- 
tiš 1 Rodriguez visą amžių 
kalėti kaip žmogžudys. Tik 
tikrojo žmogžudžio Lucieno 
J. Peets o motinai mirus, 
jis, sąžinės 
prisipažino.
mas nubaudė 18 iki 20 me
tų kalėjimo, -o Rodriguezą 
paliuosavo gubernator i u s 
195? metų balandžio 9 d.

Nelaimingasis nemoka 
anglų kalbos. Sakė, kad

graužiamas, 
Jį dabar teis-

policija \jį vertus prisipa
žinti žmogžudystėje.

Bet ko verti prokurorai, 
teisėjas ir prisaikintieji tei
sėjai (12 džiūti menų)? 
Kur 
'inas?

jų teisybes įžiūrėji- 
Isivaizduokite, kaip 

tas svetimšalis pergyveno 
tą visą laikotarpį, apie tre
jus metus! Dabar Massa
chusetts legislatoriai pla
nuoja, kad paskirti iš vals
tijos iždo atlyginimą buvu
siam kaliniui. Bet kad pa
našių neteisybių nepasikar
totų, apie tai nė gu-gu. O 
kėip yra su komunistais, 
kišamais į kalėjimus? Ar
ba^ pietinėse valstijose su 
negrų linčiuoto jais? Prie
varta virš visko!

Chicago, III.
Atstovai 140 šalies gelž- 

kelių ir Gelžkelių Trainme- 
nų Brolijos, kurie turi 121 
tūkstantį narių, įskaitant 
9,000 Chicagos plote, pra
neša, kad pasiekė susitaiky
mą — 26 c. valandai ai- i'

gos pakėlimą trejų metų 
periodui. ' i

Brolijos nariai, kurie at-1 
stovauja kelių 'ir jardų ap
tarnavimo darbini n k u s, 
gaus 12‘/2 c. valandai pakė
limą pirmais metais, 'skai-. 
tant atgal nuo lapkričio 1,' 
1956, pagal pasiektą susi-, 
taikymą. Sekančiais dve-. 
jais metais, pradedant lap-' 
kričio 1, 1957, ir lapkričio 
1, 1958, pakėlimas bus 7 c. 
kiekvieneriais metais.

Sutartyje tilpo gyvenimo 
kaštu “escalator” skyrius,'kaštų “escalator” 
kuris surištas 
biuro kainų rodykle.

Unijos, reikalavimas sep
tynių apmokamų šventadie
nių per metus tapo pasiren
kamu planu: jei brolijos 
nariai naudos pasirinki
mą šventadienių pradedant 
su lapkričio 1 
algų pakėlimas 
trečiais metais 
K n

SU

1957 
antrais
bus tiktai

m., 
ir

t- i

i

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
> V ■

Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas’ lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAl
i : .

Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų' 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeru. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00. t

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Paraše Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė
i ;

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y
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Laisvoji Sakykla
PRAPUNTŲ DVARAS ♦

Progresas jau antru kar
tu. rašo apie Prapuntų dva
rą, remdamasis * nepama
tuotais- padavimais iš senu 
laikų.

Praeitą vasarą rašė, kad 
minimame dvare baudžia
vos laikais gyveno žiaurus 
ir pilvotas ponas, kuris ant 
arklio jodinėdamas lazda 
mušė baudžiauninkus be jo
kio pasigailėjimo. To nega
na. Jis išgėdino jauną 
mergaitę, o jinai, n e pą kęs
dama gėdos, įšoko i šulinį 
ir prisigirdė.

Minimas dvaras neturi 
jokio šulinio, nes randasi 
prie Būteliūnų kaimo dide
lio ežero ir iš jo semia van
denį. Tai kokio kaimo šu
linyje ji galėjo prisigirdy- 
ti?

Toliau tame rašte buvo 
pasakyta, kad atsirado ko
kis tai drąsuolis bernas ir, 
gavęs progą, tą pilvotą po
ną nutraukė nuo arklio, 
lazda apmušė, apkūlė ir nu
ėjo į tankų mišką. Po to 
tas ponas daugiau bau
džiauninkų nemušė.

Pas mus irgi buvo senų 
žmonių, kurie ėjo baudžia
vą tame dvare, bet mums 
tokių pasakų nepaliko, mes 
jų negirdėjome.

Rusijos caristinė valdžia 
Paliūnų kaimui davė ežerą 
už baudžiavos ėjimą ir jis 
veik visas buvo dvaro lau
ke. Už jį nereikėjo mokėti 
jokių mokesčių.

Kaimas tą caristinę do
vaną gavo jau mano vaikys
tės dienomis,—-bus apie 56 
metai tam atgal.

Lietuvos smetoninė val
džia išmieravo ta ežerą ir 
surado, kad jis turi užėmęs 
46 hektarų plotą.

Antru kartu Progresas, 
rašydamas Laisvės 61-ame 
numeryje, kad ir feljetoniš-

Žinios iš Lietuvos
BIBLIOTEKA, KURIĄ 

LANKO MUZIKOS 
MĖGĖJAI

žvalgydamasis į namų iška
bas, žmogus ieškojo reikalin
gos. Pagaliau prie vienos il
giau stabtelėjo ir perskaitė 
“Vilniaus miesto muzikinė 
biblioteka”. Greit susirado 
jeikalingas duris, peržvelgė 
užrašytas darbo valandas ir 
įėjo į vidų.

— Jūs, atrodo, pirmą kartą 
pas mus lankotės? — pasitik
dama svečią, kalbėjo bibliote
kos vedėja Vita Macaitienė. 
— Kuo galime patarnauti?

— Aš, matot, visiškai nese? 
niai pradėjau vadovauti “Per
galės” fabriko moterų chorui. 
Prašyčiau parinkti linksmų, 
lengvų dainų. Mat, choras dar 
jaunas, reikia jo dalyvius su
dominti, repertuarą paįvairin
ti, — papasakojo j auna s i s 
chorvedys.

Bematant ant stalo atsirado 
įvairių rinkinių, muzikinių al
manachų. Po valandėlės sve
čias išsirinko du leidinius: 
muzikinį almanachą ir dainų 
rinkinį “ž£dėk, kolūkine že
me”. Padėkojęs vedėjai už 
paslaugas, jis išskubėjo ruoš
tis repeticijai, o Vita Macai
tienė į 441 kortelę iš eilės už
rašė dar vieno skaitytojo — 
Vyto Stasiškio pavardę.

Per dieną bibliotekoje apsi
lanko daug ir įvairiausių pro
fesijų žmonių, čia ateina kom
pozitoriai, aktoriai, aukštųjų 
mokyklų studentai, muzikos 
mokyklų mokiniai, meno sa
viveiklos kolektyvų vadovai ir 
Žengiantieji pirmuosius žings
nius scenoje saviveiklininkai, 
štai, St. Zaleckas vadovauja 
“Viktorijos” fabriko chorui, 
Jau šiais metais jo knygutėje 
įrašyta 19 paimtų leidinių. 

ku tonu, bet apie Prapuntų 
dvaro kalvi nurašė visai 
vaikiškai. Toki rašymai 
nedaro niekam jokios gar
bės.

Tas kalvis su savo dviem 
pagelbininkais turėjo pa
kaustyti 25-is arklius nuo 
vakaro iki 12-os vai. nak
ties, ir kuomet baigė kaus- 

i tyti pirmuosius, tai iš arti
mo tankaus miško atvedė 
25 arklius kaustyti.

Atrodo, kad aplink Pra
puntų dvarą yra tankūs, 
žmogui nepareinami miš
kai, kuriuose velniai ir ra
ganos veseilias kelia, o ten 
tokių miškų nėra.

Dvaro miškai.
Prie Būteliūnų kaimo yra 

miškelis, Buzaraisčiu vadi
namas, užimąs' apie 30 
margų plotą. Jis randasi 
ant kalno ir ten jokių tan
kumynų nėra.

Kitas miškelis buvo tarpe 
Babrų ir Paliūnų ežerų, ir
gi ant kalno, Žališkaite va
dinamas. Ji buvo užėmusi 
didesnį plotą žemės negu 
Buzaraistis. Ją kirvis ir 
piūklas paguldė ant šono 
pirmiau negu aš užgimiau.

Trečias ■ miškas prie pat 
dvaro, Rūdiške' vadinamas. 
Ji turi apie trejetą varsnų 
pločio ir apie viorstą ilgio. 
Tai kur galėjo paslėpti tiek 
daug arklių? Rūdiškė ir 
Buzaraistis ir dabar gyvuo
ja. Didesnių miškų ten ne
buvo.

Dabar apie save
Piemeniu būdamas dva-! 

ro laukuose karves ganiau, į 
paaugėjęs naktigonėm jojau! 
ir pradėjau eiti dvaran 
dirbti ūž, gyvulių ganymą: 
dvi dienas į mėnesį už kar
vę bei arklį. Taigi visi dva
ro laukai ir tie likę du! 
“tankūs miškai” mano iš
vaikščioti. J. N.

Dažni bibliotekos svečiai yra 
zootechnikas Vyt. • Burba, R. 
.Derk intis- ir daugelis kitų. 
Skaitytojai pasirinkti norimą 
knygą turi iš ko. Bibliotekos 
fondus dabar sudaro net 11 
tūkstančių egzempliorių įvai
rios muzikinės, teatrinės lite
ratūros. ’

— šiuo metu, — pasakoja 
bibliotekos vedėja V. Macai
tienė,.— padedame saviveik
lininkams ruoštis pirmajam 
respublikiniam jaunimo festi
valiui. Kad atsilankantieji sa
viveiklininkai geriau susipa
žintų su privalomu repertua
ru, šia tema surengėme paro
dėlę. Meninės saviveiklos' ko
lektyvams išsiuntėme festiva
lio programas, o jų vadovams 
reguliariai teikiame konsulta
cijas.

Dar nėra metų, kai įsikūrė 
ši biblioteka, bet ji pasidarė 
populiari ir mėgstama savi
veiklininkų tarpe.

A. Jazdauskas

VANDENTIEKIS 
TRAKUOSE-

Trakai. — Dieną ir naktį 
girdėti motoro burzgimas prie 
aukšto medinio bokšto, čia 
Respublikinės gręžimo - mon
tavimo kontoros brigada at
lieka šulinio gręžimo darbus. 
Paruošiamieji darbai laivo 
pradėti sausio 26 d., o dabar 
plieninis grąžtas jau išgręžė 
šešiasdešimt metrų gylio, ša-, 
lia bus išgręžti dar du šuli
niai.

Ant kalvos, netoli rajoninės 
ligoninės, netrukus bus pra
dėtas statyti vandentiekio 
bokštas. Vandentekio linijos 
bus pradėtos tiesti išilgai pa
grindinių miesto gatvių.

(Elta)
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Lietuviški fašistai 
sumušė Kalvaičius 
ir 0. Jasinskienę

Bal 13 d. vakare, kai lais- 
viečiai turėjo savo kultūrinį 
pokylį Liberty Auditorijoje, 
dvi poros lietuviškų fašistinių 
dipukų su iškabomis sliukinė- 
jo prie Liberty Auditorijos 
namo ir praeivius užkabinėjo. 
Nuo šių valkatų biaurių žo
džių *ir iškabų kaišiojimo dau
gelis skubinosi pasišalinti, kad 
tik su jais nesusidurti.

'Tiek įsidrąsinę .šie gaivalai 
užpuolė autotaksiu atvažiavu
sius Juliu Kalvaitį, jo žmoną 
Marijoną ir Oną Jasinskienę. 
Juos parmušė ant žemės, ap
daužė ir sukruvino. Policijai 
įsimaišius du mušeikos, Kal
vaičiai ir Jasinskienė buvo nu
velti į teismabutį. Teisėjas 
paskyrė teismui balandžio 23 
dieną. Rep.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo svarbus su

sirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, bal. 18-os vakarb 8 vai., 
Auditorijoje.

Valdyba

AIDO CHORAS
Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos trečiadienių ir 
penktad. vakarais 8 vai. Vis} 
aidiečiai prašomi dalyvauti vi\ 
sose pamokose. Taip bus ne 
ilgam, tik iki pastatymo ope
retės gegužės 5 d., Auditorr- 
joje. ,

Solistai ir kiti turintieji spe
cialius vaidmenis susirenka 
anksčiau, pagal sutartį stt 
mokytoja. Valdyba

Lėktuvnešis prieš 
•nežinoma ateiti...

k •

į New Yorką atplaukė vie
nas didžiausių ir garsiausių 
Amerikos karinių laivų, Lėk
tuvnešis “Enterprise”. Tai. lai
vas, kuris nemažai pasižymė
jo praeitame kare*. Apie jį 
'keletą kartų buvo klaidingai 
paskelbta, kad jis paskandin
tas. *

Šis didlaivis dabar jau pa
senęs ir netinkamas tarnybai. 
Laivynas jau gave] 1 iš Senato 
leidimą jį. padęti atsargom 
Bet yra dvi skirtingos nuomo
nės, ką su tuo laivu daryti. 
Vieni nori, kad jis būtų išar
dytas, metalas ir visokios da
lys parduotos, kad laivynas 
gautų bent kiek pbijgųį o kiti 
nori, kad jis būtų paliktas ko-, 
kia’me nors uoste čielybėįe 
kaip koks nacionalinis muzie
jus.

BATH BEACH NURSERY.
& FLOWER SHOP

For the miracle of Easter, we 
humbly give thanks to all of you. 
May Easter give 1 you all you 
hope and strive lor. Give them 
flowers and plants for .Easter. 
We grow them in our own 
greenhouse. Low prices.

85-08 18th Ave., B’klyn. 
CL. 9-0800.

Greenhouse—8402 New Utrecht 
Ave., B'klyn. BE. 6-1210. (68-74)

For the Miracle of 'Easter, we 
humbly give thanks to all of you. 
Rapoports wishes you a deep and 
abiding joy for Easter and all 
days to come.

RAPOPORT'S RESTAURANT
93—2IK1 Ave., N. Y. C.

(bet. 5th & 6th Sts.) 
GR. 7 9338.

Always the best in Dairy and 
Vegeterian Foods for ! the least.

(73-79)

! Visiems Mūsų Lietuviškiems ;
• Draugams ;
; Tins MARTA RESTAURANT i 

& BAR
;linki linksmų Velykų. Ateikite' 
'su savo draugais ir šeima. Bū-' 
'kite patenkinti namine atmos-' 
fera. ;

75 Washington PI., N. Y. C. 
GR. 3-9077.

Kas girdeli lietuvių tarpe
Dar turėsime svarbių 

parengimų

šj pavasarį dar turėsimo kc- 
1 e t ą sv a r b i ų p a i ‘C n g i m ų.

Visi įsitėmykite sekmadie
nį. g*ogužės 5. Tai bus svarbus 
popietis, Tada susirinksime į 
Liberty Auditoriją klausytis 
o p c‘re t ės.

Kaip žinoma. Aido Choras 
luošinsi perstatyti gražią ope
retę -- “Teismo komediją”. 
Prieš po»-ą motų šią bperedę 
mačiau anglų kalboje persta
tytą. Ji mane sužavėjo. Dabar 
būtinai norėsiu matyti lietuvių 
kalboje.

Gegužes 5 d. bus gera pro
ga šią žavinga operetę pama- 
t.vti. Todėl ruoškimės daly
vauti

Minėsime Motinos Diena €
Oficialiai pripuola Motinos 

Diena.— gegužes. 12. Bet Lie
tuvių Motorų Klubas nusitarė 
Pagerbti visas motinas šešta
dienį, gegužės II d.

Minimas klubas kasmet ruo
šia sueigą tam gražiam tiks
lui. Taip ir šiemet Liberty Au
ditorijoje susirinkę galėsime 
motinas pagerbti ir pasiklau
syti gražios programos.

Menininku suvažiavimas

Lietuvių Meno Sąjunga šau
kia nacionalini suvažiavimą 
gegužės 18 ir 19 dienomis, Li
berty Auditorijoje, Richmond

New Yorko spaudoje
“Times“ yra vienintelis 

laikraštis visoje šalyje, kinis 
kas savaitę perduoda pilną 
p r e z i d onto Eisenhowerio 
spaudos konferencijos tekstą 
— perduodama žodis žodin, 
1 ą sake prezidentas,- taipgi 

Į pačių laikraštininkų klausi
moms, niekas netaisoma.

Kai)) tai gerai žinoma, Ei- 
1 senhoworis nesiskaito kalbos 
ekspertu. Jis dažnai nebaigia 

i savo sakinių, kartais saki- 
I niai negramatiški, mintys ne 
j visuomet logiškai surištos, 
j Kuomet jis sako viešas ])i a- 
kalbas, kurios iš anksto yra 
surašytos ir patarėjų “šlifuo
tos”, jos, žinoma, kitokios, bet 
kuomet jis turi taip, be prisi
rengimo atsakinėti į keblius 

į laikraštininkų klausimus, Ike 
dažnai “susipainioja”. Yra 
net atsitikimų, kuomet prezi
dentas nesupranta kiek labiau 
painių išsi reiškinių, kuriuos 
vartoja kai kurie laikraštinin- 

I kai. Tuomet prisieina klausi- 
jiną pakartoti lengvesnėje for
moje.

Pilnas prezidento konfe
rencijos tekstas, žinoma, yra 
geras informacijos šaltinis. Jį 
skaito tie,' kurie nori tikrai ži- 

į noti smulkmenas. Bet ne pa- 
: slaptis, kad tą tekstą skaito 
| kai kurie žmonės ir kitokiais 
sumetimais — ęl ei j .u m o r o. 
Mat, Eisenhowerio atsakymų 
tam tikras, “naivumas” turi 
jumoro prieskonį. Kai kurie 
skaitytojai laiškuose redakci
jai taip ir pasako — jiems Ei
senhowerio spaudos konfe
rencijų tekstai yra “lengvo 
pasiskaitymo ir jumoro daly
ku”... . .

Sakoma/ kad < prezidento 
spaudos sekretorius Hagerty 
pradžioje stojo prieš pilno 
teksto spausdinimą. Jis norė
jo, kad tekstas būtu redaguo
tas, sakiniai patobulinti ir tik 
paskui perduoti spaudai, o ne 
atspausdinti žodis žodin, kaip 
tai stenografipiai nuimta. Bet 
pats Eisenhoweris tada sakęs: 
“Jeigu taip kalbu, tegul žmo
nės ir žino...”

“Times” sako, kad Ameri
kos valdžia, taipgi Eastlando 
vadovaujamasi .senatims komi
tetas, turėtų atsiprašyti Kana
dos už kaltinimus, kurie pri
vedė prie ambasadoriaus Nor
mano mirties.

Hill.
Tuo laiku turėsime svečių 

iš arti ir toli. Chicagos, Clcve- 
iando, Detroito, Pittsburgh o, 
Conn', ir Mass, valstijų meni
niu kai prisius savo atstotus.

Bus smagu su daugeliu me
nininkų susieiti. Mos turėsime 
mos-gražiai priimti.

Menininkų koncertas

Didžiulis menininkų įkon- 
certas įvyks suvažiavimo me
tu, gegužės 18 d. vakare.

Tai . bus nepaprastas kon
certas. Tai bus dain.j festiva
lis..

Kiek girdėti, • programoje 
dalyvaus solistai, duetai, 
kvartetai, ir chorai iš dauge
lio lietuvių kolonijų.

’ Gaila gero kovotojo

Advokatą Edward Kuntz 
gerai pažinau. Teko .jo rašti
nėje, prieš Union Square esan
čioje , keletą* kartų svarbiais 
reikalais būti.

Tai buvo malonaus, simpa
tingo būdo asmuo. Jo raštinėj 
tuojau-gali matyti, kad jis| yra 
pažangus kovotojas. Ant sie
nų paveikslai ant stalo petici
jos ir žurnalai tai liudija.

- Dąbar jis jau miręs. Mirė 
m- del senatvės, nes tik buvo 
62 metų amžiaus. Kiek žinau, 
jis sirginėju .jau ilgą laiką. Pa
sirodo, kad liga jį nugalėjo.

Rep.

“'rimes’’ taipgi sako, kad 
Eisenhowerio valdžia padare 
I laidingą žingsnį, paskiriant 
Scot McLeod Amerikos amba
sadorium Airijoje, nes jis yra 
m a k a r t i z m o simbolis.

“Herald - Tribune” taipgi 
mano, kad valdžia, ir pats 
prezidentas Eisenhoweris tu
rėtų labai apgailestauti amba
sadoriaus Normano mirtį, ir 
tuomi nuraminti bent dalinai 
kanadiečių pasipiktinimą.

--------- į
“Daily Workeryje” sąryšy

je su negro komunisto vado 
Ed Strong mirtimi tilpo užuo
jautos nuo Komunistų parti
jos nacionalinių komiteto, nuo 
New Yorko komunistų komi
teto ir nuo paties laikraščio 
personalo.

Strongas paliko nuliūdime 
jauną žmoną iisketuris vaikus. 
Jis mirė turėdamas 43 mitus, 
ruo vėžio. M f

______________ į 1
Mirė reikalaudarpas 
$27,000 atlyginimo

Sothhampton, L. L, gyven
tojas James Paton teisniabu- 
ty, reikalaudamas $27,000 at
lyginimo už automobiliu K su
žeidimą, parkrito iV mirė. JĮ 
daktaras įspėjo jau 6 mėlį. at
gal, kad jis būtų atsargus^ nes 
širdis silpa'.

Nušoko nuo 15-to aukšto 
— užsimušė

Newyorkietis A. Finkelstein 
nušoko nuo savo apartment© 
15-tp aukšto ir užsimušė. Pa
laidojęs žmoną, jis pradėjo 
blogai jaustis ir dėlto nusižu
dė.

Komunistų partija patiekė 
miesto valdybai pareiškimą 
apie diskusuojamą biudžetą.

Velykų Linkėjimai Nuo ; 
': THE ROSE ANN FLOWERS ' 
f Puikiausią dovarfą jūs galite; 
f duoti .savo artimiesiems, tai gra-; 

žiu gėlų, žalumynų ir tt. Kai-; 
; nos prieinamos, '

87-05 Jamaica Ave. ; 
; Woodhaven, L. I. VI. 6-4300. i

FIRESIDE INN j
Extends Easter Best Wishes to? 

All. Specializing in Chicken and ! 
Roast Beef Dinners.

Fine Wines jS Liquors 1
Low Prices -

411 W. 24t|i St., N. Y. C, 
CH. 8-9366.

Šekspyro veikalai 
šią vasarą būsią 

vaidinami parkuos
Praeitą vasarą tam tikras 

te atrinis ansamblis po J. Papp 
vadovybe perstatė Šekspyro 
veikalus Manhattan© East Ri
ver Park Amfiteatre*, šiąi va
sarą ta pati kompanija per
statys Šekspyro veikalus par
kuose po atviru dangumi ke
liose kitose* miesto dalyse.

Spektakliai įvyks Belvedere 
i Tower vietovėje Central Par
ke Manhattan©, Brooklyn© 
War Memorial Parke, Wil- 
liamsbridge Oval park© Bron- 
xe, Lakes Parke Richmond© ir 
King Parko Queens©.

Spektaklių datos bus prane
šamos vėliau. Bet jau skelbia
ma, kad bus vaidinti veikalai 
“Romeo ir žulieta”, “Otelo” 
ir kiti.

Kad matyti spektaklius, ne
reikės pirkti bilietų, jie bus 
laisvi visiems. ■ ■ v, ■

Negriško laikraščio 
redaktorius visvien 
važiuos j Virginiją
Praeitą savaitę New Yorko 

Harlemo negrų laikraščio 
“Amsterdam News’’ redakto
rius .daktaras Cilian B. Powell 
gavo pakvietimą nuo Virgini
jos gubernatoriaus ir Rich
mond© miesto komercijos bu
te* kvietimą dalyvauti sekantį 
mėnesį pietuose. Į tuos pietus 
kviesti visi žymūs virginiecai, 
kokioje Amerikos dalyje jie 
dabar negyventu. Dr. Pov’el- 
lis yra gimęs Virginijoje.

Powellis ' kvietimą priėmė. 
l;et šią savaitę jis gavo laišką 
nuo Richmondo komercijos 
buto pareigūno Gilliso. Tame 

j laiške jis hiandagiai, bet nea- 
'bejotinai, j’o prašo nevykti į 
|tą banketą. Kvietimas pasins- 
Į.ta per klaidą, sako laiškas.

Dr. Po.wellis sako, kad jis 
į banketą vis vien vyks. Jis 
sako, kad kvietimas išduotas 
ir gubernatoriaus, ir tik gu
bernatorius turi teisę jį at
šaukti. Jis nevyks, jeigu gu
bernatorius taip padarys, bet 
kaip dalykai dabar stovi, jis 
vyks ir demonstratyviai daly
vaus.

Manoma, kad banketo ren
gėjai, peržiūrėdami Virginijos 
universitetą'- baigusių vardus, 
užtiko daktaro Powellio var
dą, bet nežinojo, kad turi r ©A 
kaio su negru. Tai tokiu būchj 
jie jam pasiuntė kvietimą, 
bet, gubernatoriui dabar ne
bus patogu kvietimą atšaukti.

' For the Supreme Miracle of 
' Easter, we humbly give thanks. 
; In its radiant promise of life 
; everlast ing, may each of you 
find the inspiration that will 

; shine brightly in your hearts 
I through all the days to come.
; JOHN VOGEL
' FUNERAL HOME
; 65-29 Grand Ave., Maspcth, L. I.

James C. Koch, Lie. Mgr.
Office: DA. 6-0122.

I (71-78)

Pristatome pirm iš- 
Nėra skirtumo kai-

THE AIRPORT FLORISTS
Teikia visiems Velykų Linkėji

mus. Duokite gėlių prieš ir po 
kelionės, 
skridimo, 
nojė.

Domestic, Terminal Building 
LaGuardia Airport, Queens, N. Y. 

Newtown 9-5510.

;' For the Supreme Miracle of' 
;'Easter, we humbly give thanks.' 
; In its radiant promise of life; 
;'everlasting, may each of you; 
ffind the inspiration of faith ful-; 
'; filled. ?
;' PHILLIP’S FUNERAL HOME ' 

79-02 Metropolitan Ave
; Middle Village. TW. 4-8889. ;
;Y.. - (69-80)'

4 pusk Laisva XUberty). Antrad., baland. (April) 16, 1957

TRUCKS - :
1 FUEL OIL TRUCK, complete, one

1500-gal tank. 4 compartments.
Autocar, pump, motor & printer
automatic iio.se reel with 100-11.
hose, NYC approved; also one 1,000, 
gal. unit, 4 compartments. Suitable 

.also for auxiliary equipment for, 
road contractor. Reasonable.

TA. 8-6805,
I ' <71-77)(

“Hyde Park Styliaus” 
mitingas kolegijoje

Hyde* Park yra tas Londono 
parkas, kur visokiausių politi~« 
nių, religinių ir kitokių gru
pių atstovai gali laisvai saky
ti, be jokio leidimo, prakalbas*

■ jeigu Ras nori jų klausytis. * 
Ten beveik visuomet galima ■ 
matyti'būrelius žmonių, kurie* 
apsupa įvairius kalbėtojus, 
jiems stato klausimus. Tarp 
kalbėtojų .ten galima rasti pa
cifistus, socialistus, komunis
tus. Airijos nacionalistus. Ke
nijos nepriklausomybes šali
ninkus, vegeterijonus, religi
nius sektantus, angliškus res- 
j ublikiečius, škotus naciona- 
lisfus ir L t. ir t. t.

Šią savaitę New Yorko 
miesto kolegijos studentai nu-»\ 
tarė surengti tokį z“Hydę Park 
styliaus” mitingą prie savo 
universiteto rūmų, kadangi 
pačioje kolegijoje administra^ 
cija jiems beleido panašaus 
mitingo rengti.

I mitingą pakviesti komu
nistas Joseph Clark, socialis
tas f Farrington, Socialistų 
Darbo partijos žmogus Haas, 
trockiste Myra Tanner Weis 
ir pacifistas Bayard Rustin. 
Rūstinąs yra Montgomery 
negrą va,dovo King sekreto
rius ir žymus veikėjas prieš 
įasistus. Gal įėl tos priežas
ties, daugiau negu už jo kal
bos logiką, -studentai jam dau
giausia plojo. Jie taipgi daug*' 
plojo CIarkui.

Į mitingą susirinko apie 
•100 studentų. ' *

Po miestą pasidairius
Iki karalienės Elizabetfyos 

apsilankymo Amerikoje dar 
ilgokas laikas, bet New Yor- 
l.o. policija, sakoma, iš anksto 
jau pradėjo rūpintis bent vie- 
iiir to vizito klausimu: kaip 
užtikrinti, kad vietiniai airių 
nacionalistai nepravestų ko
kias nors demonstracijas 
prieš ją? 

♦
Kuomet karalienė šią savai

tę lankėsi Paryžiuje, tenykšte 
policija iš anksto suėmė ke
liasdešimt Paryžiuje .gyve-* 
nančių ekstremių airių nacio
nalistų. Bet New Yorke to, ži
noma, nepadarysi — tokie 
areštai sukeltų skandalą, be* 
t6 New Yorke airių he žiups
nelis, o šimtai tūkstančių, kai 
l as mano, arti milijono. Eks- 
tremiai nacionalistai, kurie’ 
“baderintųsi” ką nors daryti 
prieš Britanijos karalienę, ži
noma, nedidelis nuošimtis, bet 
visgi jų yra. r

Sakoma, kad policija jau 
praveda pasikalbėjimus su 
kai kuriais airių vadais ir pra-j 
šo jų kooperavimo. Jiems sa
koma — šiuo atsitikimu elg- 
liitės kaip amerikiečiai, o ne 
kaip airiai.

Bet dalykus komplikuoja* 
faktas, kad dauguma New 
Yorko polici jos patys yra airių 
kilmės ir airiams nacionalisj 
tams simpatizuoja...

<■ <■ <■ ■!■ <■ <■ ♦<■♦♦♦» 

iiMATTHEWA.į 
BUYUS

Į (BUYAUSKAS) ;
: «

LAIDOTUVIŲ ; 
DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St.:
B I I

Newark 5, N. J. *
MArket 2-5172




