
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalis Queens apskrityje (N. V. l$11.00
Kanadoje .......... ,......................... 11.00
Kitur užsienyje ...............   15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ....................  10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

K- -........... — t,_____ ___ ' * 1

LAISVE—LIBERTY
The Only Eithu&ntrin dally In

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis, ha J. (April) 23, 1957 ¥ ¥ ¥ ¥ METAI 47-ti

KRISLAI
» Kodėl atšaukė?
Suvažiavimas Punske.
Nekokia reklama.
Alb. Palubinsko bėdos.

R išo R. Mizara

Per apie ketveris metus bu
vęs mūsų šalies ambasadų’ ius. 
Charles E. Bohlen, sugrįžo su 
savo šeima namo.

Pabuvojęs čia keletą savai
čių. Bohlen vyks ambasada- 

. yjum į Filipinų respublika.
Nemaža žmonių d a b a r 

vieni kitus klausinėja: kodėl 
Mr. Bohlen buvo iš Maskvos 

* i trauktas? Kodėl jis paskir
tas ambasadorium į Filipinus? 
Jis gerai moka kalbėti rus’Š- 
kai; jis gerai pažįsta Tarybų 
Sąjungą, tai kas pasidarė, kad 
jYiusxi valstybės depart m< ntas 
j ; iš ten ištrau k ė ?

Kai kurie spėja, būk Mr. 
Bohlen iš Tarybų Sąjungos 
buvo ištrauktas dėl to, kad 
jis neužtenkamai buvo aštrus, 
kad jo pranešimai buvę “tref- 
ni”.

įdomu tai. kati net ir Chruš
čiovas, dalyvaudamas I-Tohlo- 
ko išleistuvėse, stebėjosi, ko
dėl ji iš Maskvos ištraukia.

•
» ši(| motu kovo 30 dieną 
Punske įvyko Lenkijos lietu
viu suvažiavimas.

, Punskas — nedidelis mies
telis, bet aplink jį, sakoma, 
gyvena apie 7,000 lietuviu. O 
iš viso Lenkijoje, Varšuvos 
va 1 d ž i o s duomenmis, esą 
10,000 lietuviu.

Atrodytu, kad ju ten turėtu 
būtj daugiau.

Suvykę į Punską, Lenkijos 
lietuviu atstovai tarėsi dėl sa
vo’ kultūriniu poreikiu paten
kinimo. Sakoma, jie ten gal
voja net ir apie lietuviu kalba 
laikraščio įkūrimą.

Būtu gerai, kad jie galėtu 
palaikyti nors savaitraštį.

Mokyklas jie ten tai turi, 
turi ir gimnaziją — Suval
kuose.

Suvažiavimą sveikino ir 
Lietuvos žmonės.

Pastaruoju metu angliškoje 
spaudoje vis dažniau užtinka
ma žinių apie lietuvius, bei 
Lietuvoje gimusiuosius — nei
giamų, d<‘ja, žinių.

Tik neseniai “bombininkas” 
Meteskis - Miliauskas buvo 
suimtas ir, kaip nesveiko pro
to asmuo, patalpintas į ne- 
sveikaproČi(| ligoninę.

Suimti du asmenys, gimę 
Vilkaviškyje, kaip svetimai 

,valstybei tarnavusieji agen
tai; .jie laukia teismo.

Tik prieš savaitę lietuviš
kieji hitlerininkai Richmond 
llillyje fiziškai užpuolė J. ir 
M. kalvaičius, taipgi Jasins
kienę.

Visa tai pasiekė ir anglų 
spaudą, visa tai nedaro lietu
vių kilmės amerikiečiams šlo
vės.

•

Šiomis dienomis vienas ge
ras prietelius prisiuntė mums 
iš Hartford, Conn., dienraščio 
“Hartford Times’’ iškarpą, 
kurioje bylojama apie kitą 
negarbingai pasižymėjusį as
menį —- apie Albiną Palubins
ką, dipuką.

, Norwich, Conn., miesto tei
lsėjas Abraham S. Bordon nu
teisė A. Palubinską Šešiems 
mėnesams kalėjimo už-sukty
bes. ‘

Pasak laikraščio, A. Palu-

Dailesni sprogimai 
'reikalingi taikai*

Britanijos ambasadorius su 
Lietuvos prezidentu Paleckio

Irako kariuomenė 
įžengė j Jordaną

Washingtonas. — 
tybės sekretorius

Vals- tominių 
Dulles

pareiškė specialiam Japo
nijos atstovui M. Matsuši- 
tai, kad Amerika negali nu
traukti atominiai-vandeni- 
1 inius sprogdinėjimus. Jis 
sakė, kad Amerika tuos 
eksperimentinius sprogdi
nėjimus skaito būtinai rei
kalingais “taikai palaikyti” 
ir “laisvei apginti”.

Matušita atstovauja Ja
ponijos premjerą Kiši.

Kaip žinia, Japonija, ku
ri pirma nukentėjo nuo a-

; VĖLIAUSIOS 
i ŽINIOS I

Damaskas. — Sirijos pre
zidentas telefonavo Jorda
no karaliui, ragindamas jį, 
kad nebūtų prileista prie 
karinio susirėmimo tarp I- 
rako ir Sirijos kariniu dali
nių, kurie randasi Jorda
no teritorijoje.

Alžyras. — Prancūzai sa
ko, kad jie vienos dienos 
kovose užmušė 80 alžyrie
čių nacionalistų. 70 jų krito 
mūšyje vienoje vietoje. 
Tai Įvyko prie Nedromos, 
Grano srityje. Prancūzams 
ten pasisekė apsupti dideli 
alžyriečių junginį.

Berlynas. — Vokietijos 
(Rytų) Demokratinės res
publikos premjeras Grote-, 
wohlis.' kreipėsi į Vakarų 
Vokietijos konclerį Ade- 
nauerj su sekamu siūlymu: 
kad abi Vokietijos dalys 
viena kitai pažadėtų nesi- 
ginkluoti atominiai.

Chicago. — Čia atsidarė 
viešbučiu ir restoranu dar
bininku unijos suvažiavi
mas. Ta unija (HREBIU) 
turi apie 440,000 narių. Da
lyvauja 1,000 delegatų.

Lenino premijos
Maskva. —■ 1957 metų Le

nino premijos įteiktos ba
lerinai Galinai Ulanovai, 
reaktyvinių (jet) orlaivių 
inžinieriui Tupolievui ir ei
lei kitų pasižymėjusių as
menų. Pomirtiniai ta pre
mija suteikta ir kompozito
riui Prokofievui.

binskas eidavo pas protestan
tų ir katalikų dvasininkus, 
prašydamas pinigų apgavin- 
gais tikslais.

Jis sakydavo tiems, pas ku
liuos pinigų prašė, kad norįs 
išvykti į kitą miestą pradėti 
dirbti, bet kelionei neturįs pi
nigų. O kai pinigus gaudavo, 
dirbti nepradėdavo.

Sakoma, . šis asmuo jau 
anksčiau šia “profesija” buvo 
pasižymė j ę s G a r d n e r y 
Springfielde ir Fitchburge, 
Mass.

•

Beje, pasiremdami nesvei- 
kapročio* Meteskio - Miliaus
ko “žygdarbiais”, kai kurie 
rašytojai jau dramas rašo. 
Neseniai tokia “drama” jau 
bu vor į vaidinta televizijos sce
noje !

bombų praeito ka
ro metu, ir prie kurios 
krantu ir dabar vedami 
sprogimai-bandymai, pa
kartotinai kreipėsi į didžią
sias pasaulio jėgas baigti 
tuos bandymus. M atsieita 
tam tikslui specialiai atvy
ko Amerikon.

M a sk vo j e C h r u šč i o v as
ragino Japonijos ambasa
dorių patarti savo valdžiai 
veikti kartu su Tarybii 
Sąjunga už tų sprogimų' 
uždraudimą.
Ąėliausios

Izraelis atmes 
J. Tautų planą 
apie pasienius

Jeruzalė’. ■— Izraelis in
formavo Jungtines Tautas, 
kad jis negali priimti gene
rolo Burnso planą nutiesti 
spygliuotas vielas palei 70 
mylių ruožą prie Gazos sri
ties. Izraeliečiai reikalau
ja, kad būtų nutiestos 
spygliuotos vielos ne palei 
70^ mylių, o palei visą pa
sieni, ir ne viena ruožą, o 
dvigubą. Tarp spygliuotų 
vielų turėtų tęstis, sako iz
raeliečiai, platokas žemes 

■plotas, kuris būtų minuo- 
|tas ir naktimis prožekto
riais apšviestas. TiR tuo
met, teigia jie, arabiški fe- 

Įdajinai negalėtų iš Gazos 
srities pereiti Izraeliu.

Kubos policija 
Havanoj nušovė 
4is studentais

Havana. — Batistus poli
cija, kuri kelios savaitės 
atgal šovė į demonstruo
jančius studentus, , praeitą 
savaitgalį nušovė dar ketu- 
ris jų. Tai buvo keturi stu
dentai, kurie slapstėsi nuo 
policijos nuo demonstracijos 
laikų. Policija juos, dabar
apsupo viename Havanos 
apartmente, ir įvyko susi
šaudymas., per kurį visi ke
turi studentai tapo nušauti. 
Vienas jų, Fructuoso Rod- 
riguez yra Flavan os 
Studentų Federacijos vei
kiantysis prezidentas.

Policija hako, kad du stu
dentai, kurie radosi su ke
turiais nušautais, pabėgo. 
Manoma, kad keturiu stu- 
dentu nušovimas iššauks 
dar didesnius neramumus 
studentų tarpe Kuboje.

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
sako, kad jų pasienio sar
gybiniai susirėmė dviejose 
vietose su arabais — su si- 
rijiečiais. ir jordaniečiais. 
Iš Damasko pranešama, 
kad izraeliečių patruliai ke
liose vietose puolė Sirijos 
karius.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Fotografių) je matome Britanijos ambasadorių 
Tarybų Sąjungoje Sir Bat rick Reilly kalbantis su 
Lietuvos pre/f 'Jenlu .L Palei kiti. 'Lai buvo proga 
naujojo britų ambasadoriaus kredencialų padavi
mo. .L Paleckis yra TSRS Aukščiausios .tarybos 
prezidiumo vice-pirmininkas ir TSRS prezidentui 
Vorošilovui išvykus užsienin, J, Paleckis užėmė 
jo vietą.

Amerikos' sąjungininkai už 
platesnę prekybą su kinais

Washingtonas. — Valsty- 
vės departmentas skelbia, 
kad Amerikos sąjunginin
kai, ypatingai Britanija ir 
Vakarų Vokietija, pagei
dauja vis plačiau prekiau
ti su Liaudies Kinija. Pasė
koje Amerika laipsniškai 
sutinka su vis platesne pre
kyba, nuima draudimą nuo 
prekiavimo vis daugiau 
produktų. Amerika turi ga
lią drausti kitoms. Vakaru 
šalims parduoti visą eilę 
produktų, nes tos šalys ža
lią medžiagą arba pačius

Prasidėjo Britanijos 'Komunistų 
partijos speciale konferencija
Londonas. — Čia prasidė

jo specialiai sušauktas Bri
tanijos Komunistų j parti
jos suvažiavimas. Jame da
lyvauja 550 delegatų. Su- 
v a ž i a v i m as. 0 r a s i d ė i o g a n 
aštriomis diskusijomis. De
legatas John Connor iš Li- 
verpoolio uostininkų sekci
jos sakė, kad, jo nuomone, 
dabart iniai parti ids vadai 
yra “stalinistai”. Jam at
sakyta, kad toks apibūdini
mas yra tik skaldymas ir; 
kiršinimas.

Buvęs Londono '“Daily 
Worker” bendradarbis Be-: --- x--------------------- ----------- -—

Keleivis iškrito iš
Paryžius. — Amerikietis' 

Jack Rodney Nash iškrito! 
iš skrendančio francūzu 
keleivinio orlaivio virš I- 
rako. Orlaivis, tuo metu ra
dosi 18,000 pėdų aukštyje 
ir nėra abejonės, kad jis 
užsimušė, nors kūnas dar 
nesurastas.

Nelaimė atsitik/) labai!

produktus importuoja iš 
Amerikos arba Amerikos 
pag'alba.

Nors skelbiama, kad A- 
merika nuima draudimą 
nuo vis daugiau produktų, 
ji pati dar nepasirengusi 
eiti į platesnę prekybą su 
kinais, sakė aukštas Vals
tybes department) parei
gūnas.

Nurodoma, kad faktinai 
Amerika jau plačiai pre
kiauja su kinais per Vaka
rų Vokiętijos, Britanijos ir 
kitas vakarietiškas firmas.

ter Fryer, kuris tapo iš
mestas iš partijos, kai kaip 
k o r es.po n d en tas Bud apešte, 
rašinėjo. sukilimui palan
kius raportažus, prašė su
važiavimo jam leisti kal
bėti apie 10 minučių. Jis 
sakė, kad nori patiekti 
skundą prieš jo pašalinimą 
iš partijos. Dauguma dele
gatų nutarė jam neleisti 
kalbėti.

Suvažiavimas svarstys 
komunistų didėjančią rolę 
unijiniame judėjime ir ki
tus dienos klausimus.

skrendančio oriaivū)
keistu būdu. Nash sėdėjo 
orlaivyje atsirėmęs galva į 
langą. Matyti, kad jis kaip 
nors langą išspaudė ir oro 
traukimas jį išstūmė lau
kan? Gretimi keleiviai nei 
nepastebėjo, kas atsitiko 
ir tik po pusvalandžio 
pastebėta, kad langas iš
daužytas, ir nėra Nash.

Ammanas. — Irako ka
riuomenės daliniai įžengė 
į Jordaną. Jie užėmė po
zicijas prie Mafrako, Į 
šiaurryčius nuo Ammano. 
Netoli to punkto, kiek to

lėliau į šiaurę, randasi Į 
(Jordaną įžengę Sirijos dali
niai. Jordano dabartinė 
pro-vakarietiška valdžia, 
kurią užsodino karalius Hu- 
sseinas, reikalauja, kad 
Sirija savo jėgas ištrauktų.

Tuo tarpu buvęs prem
jeras Nabulsis, kuris da- 
| bar yra užsienio reikalų mi

Buvo ministrai 
yra tyrinėjami 
V *

už sukčiavimus
Jakarta. — Buvęs susisie- 

, kimo ministras A. K. Gani, 
buvęs sveikatos reikalų mi
nistras L. K. Tieng ir buvęs 
finansų reikaht ministras 
Wibisono suimti ir tyrinė
jami kaip sukčiai. Juos 
Bandunge tyrinėja karinė 

' komisija. Taipgi tyrinėja 
i buvusį parlamento spykerį 
I Arifi. vI

Visa spauda sako, kad 
i nėra abejonės, jog tyrinė
jamieji nusikalto. Bet re
akcinė armijos vadovybė 
bando iš tyrinėjimų pada
ryti didesnį dalyką, negu 
iš.tikro yra, nes suimtieji 
yra nacionalistai, Sukamo 
partijos žmonės.

H a vari išvvko 
Sir i j on, veiks 
prieš Huseiną

Ammanas. — Kuomet ka
ralius Hussein pravedė sa
vo pučą, pašalino Nabulsio 
valdžią ir taipgi pakeitė 
armijos vadovybę, jis. vie
toje Nuwaro į generalinio 
štabo viršininkus paskyrė 
generolą Hayari. Nuwaras 
tapo ištremtas. Sirijon.

Dabar Hayari pasekė sa
vo pirmtakūno Nuwaro pė
domis — jis irgi išvyko Si
rijon. Nežinia, ar karalius 
pareikalavo iš naujojo ge
neralinio štabo viršininko, 
kad jis trauktųsi, ar Hayari 
pats nutarė pasitraukti. 
Vienaip ar kitaip, jis dabar 
randasi Damaske, kur 'pa
reiškė, kad darbuosis prieš 
Husseino valdžią. Jis sakė, 
kad tam tikra užsienio val
stybė nustato Jordano ka
ralių prieš liaudies valią. 
Manoma, kad valstybė, ku
rią jis turėjo omenyje, yra 
Amerika. Tarybų Sąjunga, 
Eigiptas ir Sirija kaltina, 
kad Amerikos ambasado
rius Jordane Lester Mallo
ry beveik kasdien dabar 
lanko karalių ir užkulisiuo
se kreipia Jordaną Vakarų 
pusėn.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga. 

nistras, pareiškė spaudos 
korespondentams, kad tam 
tikra užsienio valdžia mai
šosi į vidujinius Jordano 
reikalus. Visi žino, kad jis 
turėjo omenyje Ameriką.

Padėtis Jordane dabar 
labai miglota. Irako ir Si
rijos daliniai Jordano te
ritorijoje randasi skirtin
gais motyvais., Irako val
džia pritaria dabartiniam 
pro-vakarietiškam Jorda
no kursui, o Sirija yra ne- 
utrališka Egipto sąjungi
ninkė.

Gvvenimas
J

Lietuvoje
Naujienybė: valgykla, 
kuri atdara naktimis

Vilnius. — Amerikoje tai 
gal ne naujienybė, bet tai 
gan naujas dalykas Lietu
voje, kaip Rytii Europoje 
bendrai.

Vidurnaktis. Miesto vi
suomeninio maitinimo įmo» 
nes uždarytos. Bet Vilniaus 
geležinkelio apygardos val
gykloje N r. 4 dirbamai to
liau. Čia ištisą parą galima 
gauti šaltus užkandžius, 
karštus pirmuosius, antruo
sius ir trečiuosius patieka
lus. ’

Valgykloje didelis valgių 
pasirinkimas, čia kasdien 
gaminama apie 30 šaltų ir 
karštų patiekalų, nuolat 
yra šviežių pieno produk
tu, miltu, mėsos ir daržo- 
vių gaminių.

Švaru ir jauku .valgyklo
je, kurioje aptarnaujama 
ištisą parą, ‘čia pastatyti 
specialiai pagaminti aliu
mininiai stalai i? kėdės, 
langai papuošti baltomis 
užuolaidomis, sienos — pa
veikslais. Anie v valgyklos 
kolektyvo laimėjimus pasa
koja pasiūlymų knyga. Jo
je yra daugybė įrašų, ku
riuose lankytojai dėkoja vi
rėjams ir darbininkėms už 
skanų maistą ir kultūrin
gą aptarnavimą.

Bonna. —Vakaru Vokie
tija nutarė panaikinti ka
rinius teismus. Karinių 
pajėgų nariai, kareiviai, 
karininkai ir jūreiviai už 
nusikaltimus bus teisiami 
civiliniuose teismuose, kaip 
ir civiliniai gyventojai. 
Kaip žinia, kariniai teis
mai egzistuoja beveik vi
suose kraštuose, kur yra 
karinių pajėgų ir tie teis
mai turi teisę teisti ne tik 
kariškius, bet tam tikrais 
atsitikimais (karo stoviui 
egzistuojant ir pan.) ir ci
vilius žmones.

Belgradas. — Jugoslavijos 
vidaus reikalų ministras. 
Rankovicas pakartojo teigi
mą, kad Jugoslavija nepri
sidės prie vieno ar kito 
bloko. Rankovicas kalbėjo ‘ 
J ugoslavijos Socfalstinės
sąjungos suvažiąvime.
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APIE TOLIMESNI PRAMONĖS
TOBULINIMĄ TARYBŲ SĄJUNGOJ

KOVO MĖNESIO pabaigoje TS KP pirmasis sekre- 
torius N.. S. Chruščiovas sakė, kalbą tema “Apie tolesni 
pramonės ir statybos organizavimo tobulinimą” tarybi
nėse respublikose.

Toji kalba atkreipė didelį viso pasaulio dėmesį. Kai 
kurie mano, kad, tai, ką Chruščiovas pasakė, jei bus pra
vesta gyveniman (o apie tai abejoti netenka), bus pati' 
didžiausia reforma Tarybų Sąjungos istorijoje.

Trumpai suėmus, Chruščiovas siūlo, kad Tarybų Są- Į 
jungos pramonė būtų decentralizuota, kad ją valdytų į 
sąjunginės respublikos arba tam tikrų sričių sudarytos J 
tarybos. j

Iki šiol Tarybų Sąjungos pramonę tvarkė ministeri
jos, esančios Maskvoje. Kol pramonė ■ buvo mažesnė, 
lengviau tai buvo galima sėkmingai atlikti, bet dabar, 
kai toji pramonė pakilo į aukštą laipsnį, nėra galimybių ■ 
tobulai ją valdyti iš ministerijų, sėdinčių Maskvoje, j

Chruščiovas sakė: j
“Dabar Tarybų Sąjungoje yra daugiau kaip 200, 

tūkstančių valstybinių pramonės įmonių ir daugiau kaip 
100 tūkstančių statybų, kurios išdėstytos įvairiuose 
plačiosios šalies rajonuose, šiomis sąlygomis sunku kon
krečiai ir operatyviai vadovauti daugybei Įmonių, sta
tybų iš vienos ministerijos arba žinybos. . .

“Liaudies ūkio vystymo interesai reikalauja tobu
linti organizacines valdymo formas visose pramones ir 
statybos grandyse. . .”

IŠAUGO MILŽINIŠKA pramonė, išaugo ir didžiu
liai skaičiai aukštai pralavintų žmonių-inžinierių, moks
lininkų, kurie tą pramonę valdo, plečia, tobulina. Chruš
čiovo žodžiais: '

JONAS KAšKAITlS
MES “LAISVEI” SUKELSIME

Svetainė didžioji pilna pilnutėlė — 
Kas sambūrį tokį sutraukė, sukėlė?

Kam ši vakarienė svetinga?
Broliukai — čia nieko nestinga!

Apsėsti stalai. Kvėpia gėlės ir valgiai!
Vaišinas sveteliai ir sočiai ir stalgiai.

Tik ragina, kviečia viens, kitą:
Tu būk kaip namie — tau sakyta. . .

Tai kam gi šis pokylis gausiai vaišingas?
Kam šitiek svečių suvažiuot nepatingo?

Tai vajus mūs’ “Laisvei” padėti — 
Jai fondą garbingai pradėti!

Aptilo stalai. Atsistojo vedėjas, —
Katutės, plojamai. . . ir kalbą pradėjo: 

Draugai, mielos draugės, kaimynai, — 
Jum vieškelį “Laisvė“ pramynė.

Virš keturiasdešimt jau metų sukako,
Kai]) “Laisvė” iUygino pažangai taką, 

Prieš atkarią skriaudą kovojo, 
Kultūrino brolį artoją. . .

Kovojo prieš užmačias pramones tūzų,
Prieš kėslus ir klastą pampuzų vah.izų, 

. Padaužų, samdytų žudikų, —
Nurodė, kaip gintis pritiko.

Kovojo prieš siaubą imperialistų,
Prieš baisų košmarų maskuotų fašistų, 

Prie^ unijų kurmius grovėjus, 
Kad dangtį ant urvo uždėjus. . .

Mus “Laisvė” pastatė ant atviro kelio: , 
Ji atkirtį priešam, ji atsparą kelia, —

Ji sąmonę ugdo klasinę, — 
Galingi mes, teisę pažinę!

Tad, broliai, į darbą: mes tūkstančių dešimt, 
It skruzdės subruzdę, surinksim, sunešim!

Mes fondą sukelsim “Laisvutei”! 
Nutarta! Ir turi taip būti!

Kalba — lyg ta muzika širdžiai ir ausiai!
T’uoį aukos pabiro širdingai ir gausiai!

Ir suplaukė tūkstantis pradžiai!
Kur matėte talką tai]) gražią!

FONDĄ

CHICAGO, ILL.

Pavasaris prie Nemuno
ANT NAUJOJO KRANTO

Stiprus, gaivus rytys ošia 
išretintuose pušynėliuose, 
neša iš jų dūmų ir degan
čiu saku kvapą. Pokši kir
viai. •

Vėjas pašiaušia Nemuną, 
baltuoja lūžinėdamos ban
gų keteros. Net ir čia, kur 
užtūra gerokai susiaurino, 
suspaudė upę, greičiau pa
varė jos vandenis, išilgai 
vagos rytys gena bangeles.

Srauni čia tėkmė. Ji grei-

jeigu hidroelektrinės staty
tojai nebūtJų gerai įtvirti
nę užtūros pagrindą.

Praeis dar keli mėnesiai, 
ir šitoje vietoje beveik kilo
metro tarpe plieninė laidų 
siena amžiams atitvers Ne
muną nuo jo naujojo kran
to.

Ant naujojo kranto pava
sario gaivumą ir pajuto Jo
nas Janulevičius. Iš savo 
kranininko bokštelio jis ma
to visą didingą statybos pa
noramą.

Kranininkas žvilgtelėjo 
žemyn. įlaidas — keliolikos 
metrui ilgio plieninė plokš
tė, jau buvo prikabinta prie

vis dygsta

“Jeigu 1928 metais mes turėjome 98 tūkstančius in
žinierių ir technikų, tai šiuo metu jų yra daugiau kaip 1 
milijonas 660 tūkstančių. Šalies aukštosios mokyklos 
Tarybų valdžios metais išleido daugiau kaip 3 milijonus 
500 tūkstančių specialistų, jų tarpe apie 1 milijoną in
žinierių. Žymiai išaugo mokslinių darbuotojų skaičius. 
Jeigu 1913 metais mokslo įstaigose ir aukštosiose mo
kyklose buvo šiek tiek daugiau kaip 10 tūkstančių mok
slinių darbuotojų, tai dabar yra 240 tūkstančių tokių 
darbuotojų”.

VADINASI, iškilo gyvas reikalas tolesnį pramo
nės plėtojimą-vystymą tobulinti, jį decentralizuojant. 
Kaip tai padaryti? Chruščiovas siūlo:

“Ryšium su pramonės ir statybos valdymo pertvar
kymu ir pramonės bei statybos ministerijų panaikinimu 
kyla reikalas pakeisti TSRS ministrų tarybos sudėtį.

“Atsižvelgiant į tai, kad žymiai pakeliamas sąjun
ginių respublikų ministrų tarybų vaidmuo vadovaujant 
šalies ūkio vystymui, tikslinga įtraukti (į TSRS ministrų 

' tarybos sudėtį-sąjunginių respublikų ministrų tarybų 
pirmininkus”.

Kitais žodžiais: kiekviena tarybinė respublika 
spręs savo teritorijoje pramonės ir statybos reikalus. 
Bet.kad viskas sklandžiai eitų, tai reikia, kad kiekvienos 
respublikos atstovas įeitų į visos Tarybų Sąjungos mi
nistrų tarybos sudėtį. Chruščiovas siūlo, kad ministrai 
pirmininkai įeitų. Lietuvos ministrų pirmininkas yra 
M. Šumauskas, taigi iįs bus ir visos Tarybų Sąjungos 
ministrų kabineto narys.

Toliau:
“Tolesnis sąjunginių respublikų teisių plėtimas va

dovaujant ūkiui teigiamai paveiks kiekvienos respubli
kos atskirai ir visos šalies, bendrai paėmus, ekonomikos 
vystymąsi. . .

“Sąjunginių ir autonominių respublikų, o taip pat 
kraštų ir sričių vietinių partinių ir tarybinių organų 

• teisių išplėtimas įgalins sparčiau spręsti kompleksinio 
ekonomikos vystymo klausimus viename arba kitame 
ekonominime administraciniame rajone. Šių priemonių 
įgyvendinimas, greta didžiulės ekonominės reikšmės, tu
rės taip pat ir pirmaeilę politinę reikšmę. . .”

Tiems, kurie mano, kad-toks TS KP Centro Komi
teto pasiūlymas gali pakenkti šalies ekonomikai, Chruš
čiovas taip atsako:

“Kai kurie draugai būkštauja, kad, organizavus 
pramonės ir statybos valdymą teritoriniu principu, per
davus bendrasąjungines įmones sąjunginei-respubliki- 

.. nei priklausomybei, susilpnėsiąs centralizuotas plani
nis mūsų tarybinio ūkio vystymo pradas. Tai, žinoma, 
neteisinga. Tarybų Sąjunga yra valstybe, kurią suda
ro 15 lygiateisių Tarybų Socialistinių Respublikų. . .” 

4 ~”
JAU PER KURĮ Iaiką buvo skelbiama, buvo pra

našaujama, kad palaipsniui kiekviena tarybinė respub
lika įgys vis daugiau ir daugiau savystovaus gyvenimo. 
Dabar prie to ir einama, neš kiekviena respublika jau 
prisiauklėjo daug savo mokslo žmonių, savo inžinierių ir

LIET. DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMO 

REIKALAIS
Skaičiau “Laisvės” num.

71 LDS 5-tos Apskr. konfe
rencijos aprašymą, kur bu
vo daugiausia kalbėta apie 
gavimą naujų narių į LDS. 
Tai gerai. Bet tame apra
šyme pasakyta, “kad da
bartiniais laikais skirtingos 
sąlygos, negu buvo pora 
desėtkų metų atgal.”

Tai netiesa, kad dabarti
nės sąlygos yra blogesnės, 
negu jos pirmiau buvo. 
Man rodos, kad sąlygos da
bar yra geresnės; negu jos 
buvo pirmiau. ' Ir štai dėl 
ko jos yra geresnės.

Per dvidešimt metų mū
sų gyvenimo mums išdygo: 
sūnelių, dukrelių, anūkų ir 
anūkių; išdygo nauja gent- 
kartė, nauja dirva dėl Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo. Tik reikia tuos vi
sus daigus stengtis sura
šyti į LDS.

Ir kad palengvinti tuos 
aimanavimus, kurie dauge
liui ant širdies stovi, tai 
čia patieksiu faktą, kad esu 
įrašęs į LDS septynis, nuo 
1 iki 8 metu amžiaus. Tai
gi ir sakau, kad dabar są
lygos įrašymui yra geres
nės, tik reikia kiek pagal
voti ir stoti prie darbo. Jei
gu visi dirbsime, tai mūsų 
susivienijimas gaus gerų 
rezultatu.

Vienas mano draugas sa
ko, kad prieš dvidešimt me
tų įrašė žmoną dėl $1,000 
20 mėtų “endowment” pla
no apdraudos (insurance) 
ir išmokėjo, tai dabar kas 
metai kompanija atsiunčia 
jai čeki sumoje $35.00 nuo
šimčių už išmokėtą apdrhu- 
dą. Reiškia, pinigus gali 
pasiimti kada nori, o jei ne,

Jonas spustelėjo mygtu
ką. Aižus, tankus kaleni
mas beveik susiliejo į ištisi
nį garsą. Į laidas smego 
lengvai, kaip į purų snie
gą. Po kelių minučių že
mės paviršiuje kyšojo tik
tai jo galas.

—Dar pora smūgių, ir 
įlaidas atsidurs žemėje, — 
sako J. Janevičius įlaidų 
montuotoju brigados briga
dininkui S. Nikitenkai.

{laidų kalimas — atsa
kingas, dargi su kai kuriais 

! pavojais susijęs darbas. Bet
jtai gauni gerą nuošimtį už 
juos.

• Taigi savo vaikui ar anū-. - , , . .
kur užrašęs .20 metų En. .statytos vadovai gt-eUai pa- 
dowment padėsi jam šutau- 
pyti tiek pinigų, ant kokios /c1’ - 
sumos užrašvti. Jis bus 20 !J0S’ ~. .. .
metų apdraustas ir gaus energingas vadinas, 
daugiau pinigų negu bus

Mieli LDS nariai, nebū
kite į apdraudos (insur
ance) kompanijas, bet įra
šykite savo vaikus ir anū
kus į savo apdraudos orga
nizaciją (LDS), kuri yra 
taip saugi, gera ir mokestis 
mažesnis už didžiųjų kom
panijų. įrašęs i LDS pa
remsi savo darbą ir įsiti
kinimus, o Liet. Darb; Su
sivienijimas, taip pat val
džios prižiūrimas, kai]) ir 
didžiosios apdraudė^ kom
panijos.

las ant nejudamo turto ir

LDS nariai, pagalvokite 
apie čia patiektą minti ir 
būkite savo įstaigos patri-
otais, o rezultatai bus f 
ri. Olom Kai ris

NAUJASKLUBAS 
KOLŪKYJE

* t

Obeliai.—Pačiame “Dar
bo” kolūkio centre praeivių 
dėmesį patraukia didelis, 

liais apipintas, 
Čia nuo anksty-

kad Jonas, neseniai 
iš Tarybinės Armi- 
apdairus, drąsus ir

tai]) ir
darbe!

VLASIUKUI LINKSMA
Kom j a u nuol i s Aleksa n d- 

ras Vlasiukas šiandien ypa
tingai linksmas. Kodėl?

Jo vadovaujama 6 mecha
nizatorių brigada baigė 
montuoti ekskavatorių mil

Mašinai surinkti buvo 
skirta daugiau kaip 7,000 
valandų, tad visai brigadai 
būtų darbo apie 6 mėne-
sius.

Vaikinai ekskavatorių su
rinko per pusantro mėnesio* 

štai kodėl Vlasiuko akys 
taip švyti . Jis prie šios 
mašinos pradės dirbti kelis 
mėnesius anksčiau nei lau
kė visas statytojų kolekty-

mas. Nutarėm su padėję- ras miestukas, 
jais iki lapkričio 7 d. pus- nauji dviaukščiai silikati- 
milijonį kubinių metrų že
mės iš pagrindinio pastato aplinkui sausa.
daubos išmesti. Net ir bū-1 statybininkų gatvės gyven-* 
tinai reikia, — pridūrė jis. I tojai nė karto nedėvėjo ka- 
—Tada jau šiemet galima 
bus pradėti kloti betoną į 
pagrindinius įrengimus, dė
ti stoties pamatus.

Šaunus ekskavatorinin- 
kas kalbėjo apie tai, kad la
bai svarbu sutvarkyti elek
tros energijos tiekimą šiai 
mašinai milžinui. O jos rei
kės tiek, kiek sunaudoja du 
dideli elektrifikuoti rajonai 
su penkiasdešimčia stambių 
kolūkių.

Patsai Vlasiukas dirbti 
moka. Jo valdomo ekskava
toriaus strėlė Gumatsko 
HES statyboje per minutę 
darydavo po 2 pilnus ciklus.

NUO VOLGOS— 
PRIE NEMUNO

Kauno HES adresu 
dien ateina vagonai. Dieną 
ir naktį kraunamas plienas, 
cementas, kitos statybinės 
medžiagos, įvairūs įrengi
mai. Vien kovo mėnesį 
Kauno HES stotyje iškrau
ta daugiau kaip 100 vago
nų.

Vis daugiau ir daugiau 
krovinių hidroelekt r i n ė s 
statytojai gauna iš neseniai 
stojusios rikiuotėn Gorkio 
HES. Dešimtys autosunk- 
vežimių, ekskavatorius mil
žinas, transformatoriai be
tonui šildyti, 60 tonų ke
liančios platformos - vago
nai, daug kitų įrengimų 
prie Nemuno atgabenta nuo 
Volgos. O artimiausiu lai
ku iš ten bus gauti galingi 
vibratoriai, kranai, kitokia 
įvairi technika.

Bet dar svarbiau tai, kad 
specialistai, baigę statybą 
prie Volgos, noriai vyksta 
prie Nemuno.

Neseniai iš Gorkio HES 
. į gimtąjį kraštą sugrįžo in
žinierius Jonas Veloniškis. 
Iš Kauno j didžiąją statybą 
jis išvyko su karšta širdimi 
ir politechnikos instituto 
diplomu. Ėjo mėnesiai, me
tai. Jaunas specialistas už
sigrūdino, įgijo patyrimo, 
statė pagrindinį elektrinės 
pastatą.

Jo darbas, pasiaukojimas 
ir sumanumas buvo didžiai 
įvertinti. Iš Gorkio Velo
niškis grįžo apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinu.

Dabar jis vadovauja dar
bams pagrindinėje dauboje, 
kur'bus statoma pati elek
trinė.

Nenuostabu, kad ir čia 
viskas , vyksta sklandžiai, 
kaip numatyta, visiškai iš
naudojant turimą techniką.

UPĖ TEKA PO 
MIESTELIU

Amale pažiūrėti nei upė,
■ nei upelis. Bet Petrašiūnų
• gyventojams pavasarį ji vi-
• sada virsdavo pabaisa, at

nešdavo daug vargo., Ama-
- lė labai patvindavo, užlie

davo dalį Petrašiūnų, ap-
• semdavo daržus. Vanduo 

tekėdavo i namu rūsius.
■ Žmonės keikė upelį, klam-
• pojo po purvą.

Kai buvo pradėta statyti 
hidroenergetikų gyvenvietė, 
seni gyventojai, linguodami 
galvomis, sakydavo:

—Viskas gerai, bet ko
dėl tokią biaurią vietą na
mams pasirinko? Užtvins 
Amale ir Amaliukė.. Neš 
kudašių iš čia visi pavasa-

niai namai. Tačiau visur 
Naujosios

kas

liošų. Upelio, kuris pro čia 
tekėjo, visai nematyti.

Statytojai Amalę sukaus
tė į betoną, nukreipė po že
me, paleido po miesteliu.

Tai buvo didelis darbas. 
Upė paslėpta po žeme ge
ro puskilometrio tarpe ir* 
slepiamia dar toliau. Aplin
kiniai gyventojai dėkoja hi- ' 
drostatytojams.

Petrašiūnuose visada bus 
sausa. t

NAUJA GAMYBA j
Greitai keičiasi vaizdai 

hidroelektrinės statyboje. 
Dar visai neseniai pradėjo r 
veikti mažoji betono gamy
kla. Nepraslinko ir mėnuo, 
o ji atrodo įprasta, tarsi 
statyta prieš kelerius me
tus. Visur kalbama apie di
džiąją betono gamyklą, šis 
objektas statomas labat * 
greitai. Kovo 20 dieną mon
tuotojų brigada, kuriai va
dovauja labai prityręs ir ži- < 
nomas novatorius, daugelio 
elektrinių sta t y t o j a s A. 
Novožilovas, pradėjo va
dinamųjų silosinių cemen
to bunkerių surinkimą. 
Ant žemės buvo suversta 
krūva metalinių sekcijų. O 
kovo 24 dieną 5 milžiniški 
bunkeriai jau stiebėsi į 
dangų. Kiekvieno jų talpa 
—120 tonų cemento. Iš viso 
jų čia rikiuos 12. ,

Montuotojai dirba su
stambintu metodu: įrengi
mų mazgai surenkami že- ' 
mėje, o bunkerius į vietą 
pastato kranas. Šitaip sau
giau ir sparčiau.

Antrosios betono gamyk
los statytojai davė žodį, 
kad ši galinga įmonė bus 
paleista į darbą ne vėliau 
kaip lapkričio 1 d. Tai bus 
didelis ir modernus mecha
nizuotas fabrikas — su po
žeminėmis galerijomis, na
šiais įrengimais. Gamykla 
kas mėnesį išleis po 30,000 
kubinių metrų betono, maž
daug tiek, kiek jo Kauno 
statybininkai sunau d o j a 
per metus. Betonas į tolf- 
mus objektus bus gabena
mas automašinomis, o taip 
pat tiekiamas vamzdžiais 
pneumatiškai.

Su pavasariu HES staty
tojams atėjo karšto darbo 
dienos. Artėjančios Didžio
jo Spalio 40-osios metinės 
tūkstantinį stotytojų ko
lektyvą įkvepia naujoms 
pergalėms.

V. Dovydaitis

760,000 RUBLIŲ Už 
DARŽOVES ¥

Klaipėda. — Nuo gruodžio 
mėnesio Tauralaukio tarybi
nio ūkio šiltnamyje žaliuoja 
svogūnai, tuo pat laiku juos 
gauna ne tik Klaipėdos, bet ir 
Kauno gyventojai. Nepraeis 
ir mėnuo, o uostamiesčio dar
bo žmonės valgys šviežius Ri
dikėlius, salotas. Gegužės Pir
mosios išvakarėse Klaipėdoje , 
pasirodys pirmieji agurkai 
Dar už mėnesio — pomidorai. 
Tarybinio ūkio daržininkai 
pasiekė, kad uostamiestis • 
šviežias daržoves gauna išti
sus metus. 7

Daržininkyste -— pajam in- 
ga ūkio šaka. Daržininkui AI- ; 
fonsui Kirvaičiui vadovaujant, 
pernai iš daržininkystės tary
binis ūkis turėjo daugiau kaip 
760 tūkstančių rublių pajamų^ 

šiemet tarybinio ūkio darži
ninkystės darbininkai kovoja 
už tai, kad iš to pat plw> 
gautum milijoną rublių pajamų.

tKoresp.

tu kai]) nelauksi rikiuo
tei) stojant tokio ekskava
toriaus! Jis vienu kartu 
gali pasemti 7 kubinius 
metrus žemės, o per pamai
ną iškas iki 3,0()0 ir dau
giau kubų!

Tai bent mašina. Strėlės 
ilgis apie 50 metrų, patsai 
ekskavatorius kaip 2 aukš
tų narnas? Jo svoris—keli 
šimtai tonų. Ekskavato
riaus dalys buvo atgaben- 

] tos keliomis dešimti mis ge-

pastatas.
vo ryto iki sutemų verda 
darbas.
brigada, kuriai vadovauja 
kolūkietis J. Valainis, sku
ba baigti paskutinius pa-1 ležinkelio platformų, 
stato apdailos darbus. Bri
gada įsipareigojo naujai 
statomą kolūkio k 1 u b ą 
įrengti rinkimų išvakarėse.

Naujojo klubo statyboje 
gerai dirba kolūkiečiai J. 
Dainys, J. Navickas, A. 
Dainys ir kiti. Koresp.

Ko]ūkio . statybos

technikų, kurie gali savo teritorijoje, savo ribose atlik
ti didžius darbus be didesnės talkos iš Maskvos.

Bet su visu tuo, aišku,.ant kiekvienos tarybinės res
publikos, ant jos vadovybės ir visos liaudies gula dides
nė atsakomybė. • • <

Vėjo nugarintu, pavasa
rio saules nurudintu veidu 
žvalus Vlasiukas pasakoja:

—Dirbau su tokiu ekska
vatoriumi netoli K u t a i s f 
miesto, statant Gumatsko 
HES. Tenai nelengva bu
vo, gruntas uolėtas. Per 
trejetą metų sukroviau sa
vo pirmąjį milijoną, — juo
kavo jis.—Mariau z dar pra
turtėsiu. Man 26 metai, 
profesija patinka; Čia že
mė kita, divbti pats smagil-

Bet išėjo kitaip. Gyven
vietėje, kuri, nužerta pava
sario saulės spinduliais, 
atrodo, kaip gražus atski- 
— — -.. -p--.. ' -- -............... '■ >
2 pusi, Laisve (Liberty) Antrad., baiand. (April) 23, 1057.
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MIKAS DETR0IT1ET1S '

Apie Florida ir floridiečius
(Įspūdžių ziupsnet i s)

, Šį sykį Floridoje išbuvau 
tris mėnesius. “Bevandra- 
vodamas” po pietines ir va
karines valstijas, patyriau, 
kad tose valstijose daugiau 
lietuvių skaito “Vilnį” ne
gu “Laisvę”; kurie seka vi
sokią politiką ir įvairius 
įvykius, gyvenime — skaito 
abu dienraščiu. Rytinėse 
valstijose, be abejonės, yra 
“Laisvės” kolonija, r “

Buvau nusitaręs nieko 
neberašyti apie Floridą dėl 
Sekančių priežasčių: viena, 
praeityje jau buvo daug 
rašyta apie Floridą; antra, 
draugai L. U., Misevičius 
ir kiti jau parašė, ir gal 
dar parašys Jš Miamės Ta
čiau, rašau šiuos šmotukus 
ir gal pataikysiu paminėt 
tokius dalykėlius, kurių 
tie draugai nepaminėjo.

Draugui Misevičiui nepa
tinka Florida, nes jam ten 
labai šilta-karšta. Bet jei 

,drg. Misevičius apsigyven
tų Floridoje, arba dažniau 
atvažiuotų, tai jis patirtų, 
kad Florida yra viena iš 
patogių valstijų gyvenimui, 
o ypatingai praleist vakaci- 
jas. Antra (taip pat šilta- 
karšta)—tai Arizonos vals
tija, kur aš anais metais 
i 1 g o k a i “pasisvečiavau.” 
Tik sykį atvažiavus, nega
lima patirt viską, reikia pa
gyvent, arba dažniau atva
žiuot. Kam yra labai šilta- 
karšta, tasai asmuo gali at
sisėst po painios lapu ir 
kvėpuot tropiškų oru-vėje- 
*liu, arba įlįst Atlantiko 
vandenynan ir atsišaldyt. 
Miamiečiams labai- patinka 
Floridos atmosfera. Senes
niems žmonėms ir turin
tiems kokias “kvarabas” 
geriau Arizonoj.

Ir kaipgi jiems netiks: 
dienos laiku ir net vakarais 
(kai mes buvome) vaikšti
nėja žmonės tik su vienais 
marškiniais, be kepurių, 
moterys - merginos nuogo
mis kojomis, tik su slipe- 
riais arba nukapotais ba
tukais. Jiems nereikia šil
tų vilnonių drapanų, arba 
vilnonių kojinių ar storų 
sunkių, batų. Nereikia nei 
pečių kūrent. O kaip yra 
šiaurinėse valstijose? Visi 
žino, kurie apsigyveno Flo
ridoje.

Man labai patiko dr-go 
L. U. rašiniai iš Miamės. 
Matosi, kad drg. L. U. mo- 

zka rašyt ir žino ką rašo. 
Bet jis ne miamietis, tik 
atvažiavęs į Miami pasisve- 
čiuot, ir gal apsigyvent?

•

Kalbant apie Miami mies
tą, reikia pripažint, kad 
yra gražus miestas: saulutė 

'šviečia, žmonės vaikštinėja 
gatvėmis nesusmukę, bet 
‘‘gyvi,” greiti, ir pasirengę 

t dar ilgai gyventi.
Miamėj yra visokių praš

matnybių - pasilinksmini
mų, jei kas noi i, taipgi yra 
nemažai, visokių gemblerių, 
raketierių ir sukčių. Bet 
ten gyve n a ntiems lietu
viams ir kitiems yra nepa
vojingi, nes jie žino juos ir 
nepakliūva į jų žabangas. 

, Nukenčia tik atvažiavę tu
ristai, o sukčiai iš jų pasi- 

r pelno.

Atvažiavęs į Miami mies
tą, pirmiausia pasišaukiau 

• buvusį d e t r o i t i e t į drg. 
Kraucs (Kriaučiūną), kad 
atvažiuotų miestan ir pa
imtų mus į savo “limuziną” 
kur nors nuvažiuot, arba 

tik pasikalbėt miesto par
kuose ant Biscay ne Blvd. 
Drg. Kriaučiūnas nepatin
gėjo, atvažiavo ir parsive
žė mane į savo “palivarką.” 
Vieta graži drg. Kriaučiū
nas gražiai įsitvirtinęs gy
vena. Taipgi Kriaučiūno 
žmona (jis yra persiskyręs 
su pirmąja žmona Paulina 
ir dabar yra vedęs su kita) 
—yra maloni ir, kiek man 
atrodė, labai protinga. Bet 
draugai Kriaučiūnai, dėl 
tam tikrų priežasčių, nori 
parduot savo “palivarką.” 
Geras pirkinys lietuviams. 
Tik nežinau, ar jie gaus 
tiek dolerių, kiek nori? Ir 
aš pamaniau pirkt jų “pa
livarką,” bet kaina buvo 
“persimi.”

Kiek vėliau susitikau ir 
buvusį detroitietį drg. Ta
mošiūną, o nėr telefoną su- 
sukalbėjome su draugais 
Sliekais, ir su Bovina is. Tie 
draugai pabarė mane, kad 
ne pirmą dieną gyvenu Mi
amėj, o neatvažiuoju pas 
juos. Bet kai nuvažiavau 
pas Tamošiūnus, tai Tamo
šiūną radau lovoje gulintį, 
sergantį. Jį buvo suspau
dę kokie nors negerumai. 
Lankiau jį keletą sykių, ir 
vis galvojau, kad tik jis 
rimtai nesusirgtų, nes jis 
yra pažangus žmogus, kie
tai užsigrūdinęs laisvama
nis. Miami lietuviams su 
jo liga arba mirtimi būtų 
didžiausias nuostolis, di
džiausia spraga jų gyveni
me, jų parengimuose. Aš 
patariau Tamošiūnui ne
klausyt perdaug visokių 
daktaru, bet užsilaikvt ne- 
pa vargstant ir su geru 
maistu, o juokais patariau! 
išgert; Narzan o - Boržomo 
vandens, ir sakiau jam, kad 
tu šokinėsi per tvoras kaip 
jauniklis. Nežinau, ką j iš 
darė, bet mums bebūnant 
Miamėj, Tamošiūnas su- 
stiprėjo-pasveiko ir vairavo 
automobilį po Miami mies
tą, v

J) ranga i Sliekai ir Bovi- 
nai gyvena gražiai: turi 
gražius namus, o aplink na
mus žaliuoja žole ir įvairūs] 
medeliai, žydi gėlės; jie 
abu turi darbus, nes dar 
jauni vyrai. O jų žmonos 
irgi gražios, sveikos, kaip 
lakštutės, ir niekad liekai-1 
ba apie daktarus. Drg. Bo-j 
vinas pavežė mano iki mies
to centro (aš ten gyvenau 
viešbutyje) — gerokai pa
sikalbėjome apie įvairius 
dalykus, ir jis man paaiški
no, ka reiškia tie kliubai- 
saliūnai, nepaisant kokiais 
vardais jie dangstosi.

Bet kai atvažiavo Masy- > 
tė su motina, tai užėjome į 
vieną kli ubą ant Biscay no 
Blvd. Ir nenusivylėm: juod- 
vei.de mergina, Bonnie Da
vis, gražiai dainavo įvai
rias dainas, ji sudarė duetą 
ir kvartetą (negrų) su mu
zika, grojo negrų orkestras. 
Tame kliube, kaip atrodo, 
nėra “gražuolių,” kurios 
lįstų prie kostumerių, pra
šydamos išsilakt, kad pada
ryt biznį kliubo savininkui 
ir sau. Bet visi gėrimai ir 
užkandžiai tame kliube yra 
brangesni negu kur kitur. 
Mat, tokia įstaiga vadinasi 
“night club,” ir atdara nuo 
5-tos vai. po pietų iki 5-tos 
vai. rvte.

Miamėj netrūksta pana
šių kliubų-sal-iūnų; jie visi 
žvejoja t u r i s t ų dolerius. 
Teiravausi pas miamiečius I

žmones, ir paaiškėjo štai 
kas: saliūnčikai pasisamdė 
merginas “gražuoles,” kad 
jos priimtų vyrus kostume- 
rius, su jais kalbėtųsi ir 
prašytų išsigert; jos visuo
met geria tik “džinę” arba 
šiaip degtinę, o toji “džine” 
arba spalvuota degtinė, vei
kiausia, yra vanduo arba 
arbata. Už “gražuolės” gė
rimą atlupa 2 doleriu iki 
$2.5<\ “Gražuolė” begerda- 
ma kalbasi su senu vyru- 
kostumeriu, nuduoda, kad 
ji myluojasi, ir net paduo
da savo adresą į apartmen- 
tą, viešbutį, ar kur kitur, 
užkviesdama atvažiuot pas 
ją. Ten, suprantamą, seną 
kerėplą, kuris net scilę ry
ja kalbėdamasis su jauna 
“gražuole” — apvalo nuo 
dolerinių. Aišku, kad tos 
“gražuolės”, nepaiso senų 
kerėplų, bet joms rūpi biz
nis, jų doleriai. Tai nešva
rus biznis! Tokiuose kliu- 
buose - sali Cinuose, kur už- 
užlaikomos “gražuolės” koš
tu m e r i ų “] )a 1 i n ksm i n i m u i, ” 
yra agentūros į prostituci
ją. Tačiau nei policija nei
gi atsakom ingi miesto val
dininkai to visko “nemato.” 
Miamiečiai aiškina, kad jie 
“nemato” todėl, jog gauna 
gerokai patepi. Todėl ir 
eina kostumerių aprabini- 
mo (daugumoje turistų) 
biznis. Rodosi, kad nei vie
name mieste nėra tokio vie
šo biznio su “gražuolėmis,” 
kaip Miami ir Miami 
Beach miestuose.

Vieną dieną Miami Beach 
mieste iškilo skandalas, ir 
vis dėl tų “gražuolių.” Po
licija ir to miesto valdiniu- ( 
kai taipgi “nematė,” “neži-j 
nojo” to nešvaraus biznio, i 
Todėl Miami Herald du re- 
porterriai, a p s i m e t e pa
prasta is pilicči a i s-turistais, 
leidosi apsižvalgyt po vieš
bučius ir kliubus-saliūnus, 
kad tikrai patirt, kas ten 
darosi. Saliūnuose jie gėrė 
alų, o viešbučiuose nakvojo, 
ir prisitaikę nufotografavo 
vietas, prostitucijos lizdus. 
Per tris dienas Miami He- 
rald’e ėjo ilgi aprašymai, 
ką jiedu patyrė-surado. Jie 
patyrė, kad kliubai - Saliū
nai ir viešbučiai, daugiau
sia ant Ocean Drive ir Col
lins A venue, a g e n t a u j a 
prostitucijai, daug jaunų 
merginų daro biznį iš pros
titucijos; didelį biznio .nuo
šimtį pasiima agentai mer
ginų parūpintojai. Būna 
taip: nuėjai viešbuti n ap
sinakvoti, duok gerą “tip
sy.” patarnautojui ir pasa
kyk, kad “aš noriu ko nors 
daugiau.” Jis supranta, ko 
tu nori, i V už keliolikos mi
nučių “gražuolė” ateina į 
tavo kambarį. Jie organi
zuoti, turi merginų stotis 
(vietas), telefonus ir tt. 
Tos merginos vadinasi 
“call girls.” Tų “gražuo
lių” kaina yra nuo 25 iki 
200 doleriu. Už du šimtu 
dolerių tu gali “gražiuotis” 
su ja visą naktį. Atvažiavę 
stambūs biznieriai, palikę 
savo žmonas namuose, taip 
ir daro. Kas gi jiems tie 
du šimtai dolerių, bile tik 
jie gauna progą “gražiuo
tis” su jauna mergina, o 
namuose palikta sena ir 
gal dar serganti žmona ir 
vaikai. K Ii ubuose-sal iū n uo- 
se yra įrengti taip vadina
mi tamsūs kambariai (dark 
rooms), į kuriuos įleidžia 
ištikimus kos t u m e r i u s 
(daugiausia pinigingus tu
ristus) susipažint su “gra
žuolėmis”...
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Lawrence, Mass.
Banketas

Įvks Sekmadienį 
Gegužes 19 May

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame

Maple Parke 
Lawrence-Methuen, Mass.

Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius' ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą. Čia gražiai 
praleisite laiką puikiame ore su seniai matytais 
savo pažįstamais.

RENGIMO KOMITETAS

(Bus daugiau)

i

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., baland. (April) 23, 1957 
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Žinios iš Lietuvos
DRĄSŪS BROLIAI

Mažeikiai. — “J a u n osios 
gvardijos” kolūkyje užsidegė 
kolūkietes Žilinskienės gyve
namas namas. Kambaryje tuo 
metu tebuvo viena 76 metų 
senutė, kuri gaisro pradžios 
nepastebėjo. Vėliau dūmuose 
ji pradėjo trokšti ir pati viena 
išeiti į lauką nebepajėgė. Prie 
gaisro pirmieji atskubėjo Jo
nas ir Bronius Kaminskai.

— Kur senutė? — tuojau 
susijaudino jie. — Lauke ne
matyti. Vadinasi, viduje.

O kambariuose — jau lieps
na. Nežiūrint į tai, broliai įbe- 
go i namo vidų, surado senutę 
ir ją, .jau netekusią sąmonės, 
išnešė į kiemą. Dabar senutė 
Žilinskienė gydoma Mažeikių 
rajoninėje ligoninėje. Patys 
broliai 'sugebėjo apsisaugoti 
nuo ugnies — jie beveik ne
apdegė. Tuoj pat jie ėmėsi 
gesinti namą..

Ne veltui liaudyje sakoma: 
kas myli darbą, tas turi ir 
daugelį kitų puikių būdo sa
vybių. O broliai Kaminskai 
nebijo Uarbo. Vyresnysis —■ 
Jonas yrą vienas iš darbščiau
sių narių visoje “Jaunosios 
gvardijos’’ kolūkio šeimoje. 
Per praėjusius metus antroje 
laukininkystės brigadoje jis 
i š d i r b o 327 darbadienius. 
Jaunesnysis brolis — Bronius, 
indenį. grįžęs iš Tarybinės 
Armijos, pradėjo dirbti Tirkš
lių MTS prikabinėtojo. Per 
trumpą laiką jis savo darbštu
mu jau išsikovojo mechaniza
torių tarpe pagarbą ir autori
tetą. Matome —- broliai Ka
minskai ne tik geri darbinin
kai, bet ir drąsūs, kilnūs žmo- 
nes.

A. Aukštaitis

SIMFONINIS KONCERTAS
Vilnius. — Artimą sau, kaip 

menininkui, ir įdomią progra
mą pasirinko TSRS liaudies 
artistas',; profesorius Balys 
Dvarionas , eiliniam viešam 
respublikinio radijo simfoni
nio orkestro koncertui, kuris 
Įvyko Valstybinės filharmoni
jos salėje.

Pirmojoje koncerto dalyje 
buvo atlikta vokiečiu kompo
zitoriaus J. Bramso Ketvirtoji

Ak BIBLIJOS 
jjPASAKA 

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

i Krunąs Bitautas, išradėjas Naa- 
j'jos Gadynės “New Era” mišinio!' 
hgalvai mazgoti, sako: Stiprūs s 
įplaukai duoda energijos, daro!; 
šasmenį jaunu. Pats išradę jas j 
] ir daugelis kitų jj vartoja jau j 
(per 4() metų ir jie turi jaunus J' 
įplaukus ir nepaprastų energijų, j 
' Išradėjas pataria visiems naudo-!
i ii Naujos Gadynės mišinį. Pri-'i 
’ siųskite $2.00 už S uncijų bonkų.!'

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

simfonija, puiki savo nuošir
dumu, vidinio pergyvenimo 
sukeltu bangavimu, gražiomis 
orkestrinėmis spalvomis. Diri
gentas atliko ją ramiais ir 
santūriais mostais, sugebėjo 
perteikti pagrindinius šio 
kompozitoriaus meninės indi
vidualybės bruožus. Tačiau 
atskiros vietos, jų tarpe ir pa
ti simfonijos pradžia, tokia 
patraukli savo banguojančiu 
pulsavimu, skambėjo kiek šal
tokai, be to lankstumo ir dai
ningumo, kuris taip būdingas 
Bramso muzikai.

Gerą įspūdį paliko koncer
to solistas — jaunasis tarp
tautinio F. Šopeno vardo pia
nistų konkurso 1 a u reatas 
Dmitri j us Paperno, kuris, or
kestrui pritariant, ątliko It. 
Šumano fortepioninį koncertą. 
Jis nesivaikė paviršutiniško 
virtuoziškumo ir išorinių efek
tų (jų Šumanas savo fortepio- 
niniame koncerte ypatingai 
vengė) ir gražiai perteikė kū
rinio nuotaiką. Jaunajam pia
nistui būdingas santūrumas, 
gera technika, temperamen
tas, puikus formos pajauti
mas. Orkestras, kuris šiame 
kūrinyje .atlieka ne tiek 
akompaniatoriaus, kiek an
samblio dalyvio vaidmenį, ga
na jautriai pritarė solistui.

F. Mendelso.no Overtiūrą 
Šekspyro “Vasaros nakties 
sapnui” mūsų pokario kon
certuose teko išgirsti pirmą 
kartą. '

K. Nainys

KELIAUJANTI 
“ŠLUOTA”

Daugai. — Rajono centre 
iškabinamas satyrinis sien
laikraštis ‘‘šluota’’ pa
traukdavo kolūkiečių, atvy
kusių į miestą, dėmesį, ta
čiau tolimesnių apylinkių 
gyventojų kartais nepa
siekdavo. Neseniai kom
jaunimo rajono komiteto 
iniciatyva “Šluota” tapo 
“keliaujančia.”* Pagal nu
statytą grafiką sienlaik
raštis gabenamas iš kolūkio 
į kolūkį. Kolūkių pirminės 
organizacijos dar prieš at-

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

ralia Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymų. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

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

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

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

Už persiuntimų užsimoka pirkėjas

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

i

vykstant “Šluotai” paruo
šia medžiagą sienlaikraščio 
numeriui.

Po kelių dienų ši “šluota” 
nukeliavo į “Komun i ž m o 
aušros” kolūkį. Vasario- 
birželio mėnesiais ji pabu
vos visuose rajono kolūkiuo
se. V. Augutis

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

BEER-WINK-LIQUOR-LICENSES

Notica is hereby given that license number 
4RL-3005 has bean issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
36-20 28th ave., Long Island City. GEORGE 
QUZOUNIAN. BRW

Notica is hereby given that license number 
4RL-3823 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
101-08 Northern blvd.. Corona. EST. OF 
HENRY L. DAVENPORT dba Davenport's 
Cocktail Lounge. I BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-4734 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail-in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
160-04 46th ave., Flushing. JOHN LAND- 
SIEDEL and GUSTAV F. WILD dba Kissena 
Bowling Academy. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-4735 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
25-88 /90 Steinway st., Long Island City. 
RED DOOR CAFE. Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-5398 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
222-57 /61 Braddock ave., Bellerose. JOHN 
A. and FRANK CORRADINO dba Babe's 
Bar and Grill. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-6335 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption al 
221-13 Jamaica ave., Queens Village. 
KATHERINE SEIBERT Exex. Est. of Andrew 
C Seibert. BRW

ELIZABETH, N. J

(Iperetiš kas Ko 11 cer ta s
» I

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ji Apskritis

Įvyks šeštadienio vakarą, 7 P. M.

Balandžio S J Hpri!
Durys atdaros visiems Įėjimas nemokamai

•»

Rusą Svetainėje
408 Court Street, Elizabeth, N.

Aidsietviio Kvartetas

Mildred Stensler

Tadas KaškiaučiusJonas Grybas

Gerbiama Visuomene!
Iš visos New Jersey valstijos kviečiame atsilanky

ti į šį koncertą ir pasigrožėti Aidsietyno kvarteto 
vaidyba ir dainomis. Nes jis duos ištraukas iš ope
retės “Sudrumsta Širdis” ir daug kitų gražių dainų, 
vadovybėje Mildred Stensler.-

Rengėjai

Notice is hereby given that license number 
I 4RL-6793 has been issued to the undersigned 
! to sell Liquor, Wine and Be-er at retail in a 
! Restaurant under the Alcoholic Beverage 
I Control Law for on premise consumption at 

95-36 Queens blvd., Rego Park. MICHKEL 
SLACHTA and PAUL LAWSON dba Meehan's 
Bar and Grill. BRW

! Notice is hereby given that license number 
I 4RL-7053 has been issued to the undersigned 

to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a
j Restaurant under the Alcoholic Beverage 

Control Law for on premise consumption at 
135-28 Roosevelt ave., Flushing. JACK ROSEN
BAUM and HARRY ZEID dba Crary House 
Restaurant, Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7643 has been Issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a

> Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
84-23 37th ave., Jackson Heights. SAPHIRE 
REST. INC. BRW«»

Notica is hereby given that license number 
4RL-8636 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
45-06 48th ave., Woodside. DANIEL GAUG- 
han: BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8624 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor. Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
52-20 Roosevelt ave., Woodside. WRIGHT 
& DUNN. BRW

Notica is hereby given that license number 
4RL-8635 has been issued to the undersigned 
io sell Liquor, Wine and Beer a.t retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption ai 
104-06 Liberty ave., Oione Park. MICHAEL 

sDeVITO end CARMINE MICHAEL DeVito dba 
Carmichael's. BRW

Notica is hereby given that license number 
4RL-8742 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor. Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
185-14 Hillside ave., Jamaica. MANUEL 
THOMAS GOMES dba Emerald Bar and Res
taurant. . BRW

Notica is hereby given that license number 
4RL-7984 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail io a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage
Control Law for on premise consumption at 
87-20 95th ave., Oione Park. PARKWOOD
CAFE, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-4380 has been issued to the undersIgnSd
to sell Liquor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Baverage 
Control Law for off premise consumption at 
145-05 Rockaway blvd., South Ozone Pai'k. 
JOHN W. NEV. BRW

Notica is hereby given that license number 
L-5100 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage / 
Control Law for off premise consumption at 
24-04 34th ave., Long Island City. FRANK 
J. MASTROLE and RAPHAEL CEAFONE dba 
Queens View Lipuors. / BRW

i
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Pobūvis Jono .Karsono 
paramai buvo visai gražus 
ir pelningas, tik gaila, kad 
čia mūsų svetainė truputį 
per maža ir dėl to lyg spūs
tis jautėsi.

Dėkojame visiems atsi
lankiusiems, o ypač didelis 
ačiū Jonui Dirvelių!, He
lenai Janulytei-Srhith, Onai 
Dirvelienei ir Jonui Saba
liauskui. Spėju, kad jūsų 
buvimas šiame pobūvyje 
padėjo sukelti Jonui Karso- 
nui visą šimtinę dolerių, 
kurie jam yra labai reika
lingi. Dėkui ir gaspadi- 
nėms, ir klubui už suteiki
mą veltui patalpos.

Jei kurie aukojusiųjų 
vardai nebus gerai parašy
ti i, malonėkite dovanoti. 
Mes tiek gausios paramos 
nelaukėme; nebuvome taip 
prisiruosę, kaip turėjome 
būti, dėl to ir klaidos įsi- 
skerbia.

Jonas Karsonas jau gavo 
jūsų aukas, viso $664. Jis 
visiems labai dėkoja. Se
niau iš Brocktono buvo ga
vęs, bet kai pats plunksnos 
valdyt nebepajėgia, tai ir 
ten draugės turėjo kokių 
abejonių. M. K.

ATSKAITA
Jono Karsono naudai 

įvvi/kusio pobūvio 
balandžio 14 d.

Aukų įplaukė iš toliau 
money orderiais ir čekiais 
šiaip:

Per New Yorko 
laisviečius-- $50.00

John P. Koch,
Miami, Fla. — 25.00 

George Stas,
Cliffside, N. J. 16.0° 

Louis Aksomaitis,
JIartford, Conn. 15.00 

J. Jordan,
Jamaica, N. Y. 10.00 

Žiląs senis,
S. Boston, Mass. 10.00 

A. Oriem,
Rochester, N. Y. 10.00 

Pauline Walant,
Philadelphia, Pa. 9.00 

Vincent Jackson
(Senas Vincas),
Pennboro, N. J. 5.00

A. Bimba,
Jamaica, N. Y. 5.00 

A. Metehonis, St.
Petersburg, Fla. 5.00 

M Ppoi<<
‘Great Neck, N. Y. 5.00 

G. Žilinskas,
Worcester, Mass. 5.00 

Pinigų su laišku
gauta_______  10.00

John Vaivoodas,
Rochester, N. Y. 5.00

Viso $185.00
Laike pobūvio aukojo:
Bulavičiu šeima $2°.
Po $10: LMS 2 Apskr 

P. Petraitis, J. Lavas.
Po $5: K. Kaliošjus, A. 

Barčius, F. Kvietkas, J. M. 
Masteika, P. Žukauskienė, 
J. Petrukaitis, M. Sukats- 
kienė, M. Lukas, B. Tama
šauskas, K. Kazlauskienė, 
V./Vaškienė, J. Egeris, S. 
Eningis, A. ir K. Jankai, 
A. ir K., J. Senkus, J. Git- 
tzus, E. Čiulada, A. Traki
mavičius, J. S. Budrevičiai, 
N. Y. Niaurai.

Po $3: F. Brazauskas, V. 
Žilaitis, A. Pilkauskai, Ko
vei!, V: Vindžiulis.

Po $2: P. Niukas, M. 
Brazauskienė, R. Klimas, J. 
Raulušaitis, P. Zakaraus
kas, Lowellietis, J. Blažo- 
nis, J. Zupkauskas, M. Už- 
davinis, A. Sabulienė, M. 
Basevičienė, Zaruba, Dr. J. 
Repšis, L. Žilaitis, M. Mic
kienė, P. Galinis, Mr. & 
Mrs. Radzevičiai, K. P., N. 
Grigaliūnienė, M. ir T., 
Augus, Kandraška, Jaske- 

vičius, J. Butkus, J. Nau
jokas.

Po $1: L. Ausiejienė, A.
C. , I. S., V. Jurgelionienė,
J. Kudirka, J. Mickevičius, 
Krutienė, P. Ūsevičienė, 
M. Berys, M. Čigas, V. Mi
neikienė, M. Likas, S. Dru- 
žas, Belekevičius, J. Bende
rius, D. Rauplėnienė, S. 
Boston, J. Gustaitis, Chas. 
Savitskas, Well, M. Alek, 
Z. Šukienė, J. Ra i na rd, E. 
Belekevičienė.

Iš Cambridge, Mass., po 
$3: G. ir V. Kvietkas, M. 
Stašienė.

Brockton, Mass., per A. 
Kukaitienę, priduota p o 
$10: Moterų Apšvietus Klu
bas, John Vaitaitis; Elsie 
Zaletskaitė $5; po $2: R. ir 
A. Wallent, John Grigas,
K. Kalvelienė, G. Šimaitis, 
A. Stirienė; M. Markevičie
nė $3; po $1: Walter Wal
lent, B. Kašėtaitė, M. Gu- 
tauskienė, P. Sinkevičienė, 
K. Čereškienė, B. Navic
kienė.

Stoughton, Mass.: A. 
Venskevičienė $2.

Worcester, Mass., per J. 
Skliutą priduota: Anne 
Paulauskienė $10, J. Skliu
tas $5, Deksnis $3; po $2:
D. M. Zukiai, J. M. Petkū- 
nai; po $1: V. Žitkus, H. 
Kelly, A. Vasiliunienė.

Iš Hudson, Mass., per C. 
Urbon: Chas, ir Anna Ur-’ 
bon $5; po $2: A. J. Si
korski, G. Hurlick; po $1: 
F. Vadvalavič, F. G. Tara
nas, A. Belekevičia, S. Ža- 
tas; po 50c: M. Kazlauskas, 
P. Vaitekūnas, J. Paplaus
kas.
Viso aukų įplaukė $526.50 
Pelnas nuo pietų 137.50

Jonui Karsonui
priduota bal. 15 $664.00
Įplaukas nuo J. Petrus 

priėmiau ir su kitų pagal
ba sutvarkiau,

M. Kazlauskas

NAUJA EKSPOZICIJA 
KAUNO DAILĖS 
i MUZIEJUJE

I »

Kaunas. — M. K. Čiur
lionio vardo Dailės muzie
jus po ekspozicijų pertvar
kymo vėl pradėjo veikti. 
Čia išstatyti daugiau kaip 
septyniasdešimties XX am
žiaus lietuvių dailininkų - 
tapytojų, skulptorių ir gra
fikų darbai.

Daug vietos parodoje ski- 
riama įžymiojo lietuvių 
kompozitoriaus ir datilinin- 
ko Mikalojaus - Konstanti
no Čiurlionio kūrybai. Eks
ponuojama daugiau kaip 
120 jo d a r b ų, jų tarpe 
paveikslų ciklai “Zodiako 
ženklai,” “Pasaulio sona
ta,” grafikos darbai.

Muziejaus lankytojų dė- 
jnesį patraukia K. Šklėrio- 
Šklėriaųs akvareliniai dar
bai “Vežikas,” “Bažnyčio
je,” “Laivelis,” “Akmenės 
krantas,” “Senas estas.”

Naujoje ekspozicijoje iš
statyti M. Dobužinskio, K. 
Šimonio, J. Vienožinskio, 
V. Didžioko, S. Ušinsko ir 
kitų lietuvių dailin inkų 
darbai.

Susidomėję lankytojai ap
žiūri lietuvių dailininkų 
drobes, vaizduojančias lie
tuvių tautos kovą už Tary
bų valdžią, tarybinių patri
otų žygdarbius Didžiajame 
Tėvynės kare, taikią poka
rinę statybą, naują kolūki
nio kaimo gyvenimą, ilius
tracijas D. Poškos, J. Že
maitės, P. Cvirkos, V. My
kolaičio-Putino ir kitų ra
šytojų kūriniams.

Atskiroje vitrinoje ekspo
nuojami taikomosios dailės

LIETUVIU TARPE
Nepamirškime dienraštj

' Vilnj pasveikinti

Dienraščio Vilnies šerininkų 
suvažiavimas Įvyks gegužės 
mėnesio 5 d.

Svarbu, kad daugelis lais
vi eč i u su aukomis pasveikintu 

j ši suvažiavimą. Atsiminkime, 
kad Chicagos vilniečiai visada 
su gausia auka Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimą sveikina. 
Jeigu mes, newyorkiečiai lais- 
viečiai, su dėsime nemažą au
ką, tai ir jie mums atsimokės 
dar ir su kaupu.

Sveikinimus priiminėja Įlo
jus Mizara. Maty kiti' ji.

Lankėsi A. Stripeika

Trečiadieni Laisvės Įstaigo
je lankėsi A. Stripeika iš Eli
zabeth, N. J.

Paklausus, kaip Elizabctho 
laisviečiai ruošiasi Laisvės fi
nansiniame vajuje pasirodyti, 
jis pasakė kad elizabethiečiai 
nepasiliks neatlikę savo parei
gių

Aidiečiai sunkiai dirba

Dar niekad taip sunkiai Ai
do Choro nariams nereikėjo 
prakaituoti, kaip dabar. Mat 
jie- nori gerai pasiruošti gegu
žes 5 d., kad tinkamai persta
tyti operetę “Teismo Komedi
ja”.

Dabar aidiečiai praktikuo
ja trečiadieniu ir penktadie
niu vakarais. Mokytoja Mild
red Stensler nepaleidžia nei 
vieno dainininko, kol jis ar ji 
neišmoksta gerai sudainuoti ir 
suvaidinti savo rolę.

Liberty Auditorijoje persta
tos minimą operetę, Aido Cho
ras gegužės 1 1 d. vyks tą pa
čią operetę perstatyti Brock
ton’e, Mass.

Rcp.

Huntington N. Y.
Serga Juozas Draugelis

Juozas Draugelis, senas 
Iluntingtono gyventojas, pa
vojingai susirgo. Bet po 3 sa
vaičių išbuvimo ligoninėje, po 
operacijos jau yra namo su
grįžęs ir pareiškė, kad po biš- 
kį taisosi ir eina geryn.

J. Draugelis yra Laisves 
skaitytojas ir geras draugas.

Jam linkiu ko veikiausiai 
su sveikti.

Huntingtone randasi didelis 
skaitlius lietuvių. Bet bėda čia 
su jais, kad neužgyveno nė 
vienos pažangios organizaci
jos. O čia savo laiku buvo ir 
pažangių žmonių. Deja, dabar 
Jau senstelėję ir taip individu
alizme kas sau gyvena.

F. KI—on.

Pikietuotoją traukia teisman 

už streiklaužčs sumušimą 
Valgyklų darbininkų unijos 

biznio agentas E. David pa
trauktas teisman už sumušiu- 
mą Sally Dowson, Stork Klu- 

■•bo sekretorės. Kai to klubo 
darbininkai streikavo, tai ji 
dirbo, už tai gavusi mušti.

Trijų vaikų tėvas: studentas, 
pienininkas, plaukiojimo 

žvaigždė

Alexander ' A d a m o vicz, 
Maspethe gyvenąs 23 metų 
amžiaus, yra trijų vaikų tė
vas, universiteto studentas, 
pieno išvežiotojas ir plaukio
jimo žvaigždė.

meistrų — L. Strolio, V. 
Manomaičio, E. Tulevičiū- 
tės, O; Zigmantaitės ir ki
tų darbai: servizai, vazos, 
dekoratyvinės lėkštės, karo
liai.

Naujoji muziejaus ekspo
zicija parodo lietuvių vaiz
duojamojo meno progresy
vias tradicijas, laimėjimus, 
pasiektus Tarybų valdžios 
metais vystant visus žan
rus.

į Elektros darbininkų unija 
nori, kad AFL-CIO tyrinėtų 
puertorikiečių padėtį čia

I n tarnation al Brotherhood 
of Electrical Workers, viena 
didžiaiuiių vietinių New Yorko 
u n i j jų, kreipėsi Į AFiz-ClO 
miesto tarybą su raginimu, 
kad butų tyrinėjama puertori- 
l'iečių. padėtis mūsų didmies
tyje. Elektristų IBEW trečias 
lokalaš turi Didžiajame New 
Yorke1 apie 3,0,000 narių.

I’raęitą savaite tas lokalus 
laikė Įnarių mitingą. Tame 
mitingi1 lokalu vedėjas Van 
ArsdalįC sake, kad unija dabar 
\eda ojrganizavimo kampaniją 
eloktrojs laikmenų pramonėje. 
Kai kuriose elektros dirbtuvė- I Į
su, ypatingai kur išdirbamos 

i *lempų uždangos, dirba daug 
puertoi'-ikiečių, d a u gumoje 
moterys. Jos baisiai išnaudo
jamos, j diskriminuojamos. Po 
visokiaįs priekabiais joms ne
mokamas valdžios nustatytas 
algų minimumas, tai yra bent 
doleris valandai.

Arsdale sake, kad New Yor
ko dabar prie unijų priklauso 
apie 150,000 pueitorikiečių,

Koliseiimo parodoje trūksta 
dviejų milžiniškų šalių,— 
Kinijos ir Tar. Sąjungos

Didžiuliame naujame Koli- 
seumo, lįurį baigta statyti tik 
praeitais! metais Manhattano 
centre, diabar vyksta, kaip tai 
jau buvo! pas mus rašyta, pir
ma didesnio masto tarptauti
nė parodą. Tai komercinė-pra- 
moninė Įjaroda, kur Įvairios 
Šalys savp skyriuose išstato 
pramoniniius ir žemės ūkio ga
minius, .ypatingai tuos, ka

iriuos nori eksportuoti.
i Parodojd taipgi nuolat ran- 
Įdasi tų krąštų komerciniai pa- 
| siuntiniai,! kurie priima nuo 
Amerikos firmų atstovų viso
kius užsakymus. Kitaip sa
kant, Koliseume vyks kaip ir 
tarptautinė mugė.

Ji — labai Įdomi paroda, 
nes kiekviena šalis stengėsi ne 
tik pritraukti pirkėjus, . bet 
kuo skoningiau ir meniškiau 
savo gaminius išstatyti. Kaip 
kiekvienoje panašioje parodo
je, taip ir šioje galima daug 
ko pasimokinti apie Įvairių

“Miss Germany” atvyko 
New Yorkan

Orlaiviu atskrido New Yor
kan Mariną Orschel, kuri yra 
laimėjusi ‘ Miss Germany” ti
tulą gražuolių vokietaičių 
konteste. Ji atvežė majorui 
Wagneriui ' nuo Frankfurto 
majoro dovaną..

-------------1 ...............—--------------------

Policisto sūnus — plėšikas

Jamaicoję suimtas 20 metų 
Robert Moeller, policijos lei
tenanto sūrius. Jis kaltinamas 
su 14 metui jaunuku apiplėši
me pieno išvežiotojo, pas ku
rį terodo tikį $10.29.

200 pabėgo nuo ugnies
Columbia į Metal Box Co. 

dirbtuvei Bronxe užsidegus 
apie 200 darbininkų turėjo -iš 
dirbtuvės pąbėgti.

Modelistė ieško $100,000
Ellen Baeį- pridavė teismui 

bylą išgauti jš autotaksių savi
ninkų $100,000 už jos sužei
dimą taksio susidūrime sir tro- 
ku. -Ji sako, kad sužeidimas 
kenkia jos profesijai, kaip 
modelistei. i

PARDAVIMAI
Bar & Grill. Cypress I-Iills, apgy
venta svetimtaučių. Galima matyt 
nuo 10 vai. ryto. Savininkas atsi
stato nuo biznio. Trečiadieniais 5 ir 
penktadieniais ištisą dieną.

388 Ridgewood Avenue
Cypress Hills. TA. 7-9912

(78-80)

bet didelis skaičius puertori- 
kiečių, ypatingai restoranuo
se, viešbučiuose, skalbyklose, 
virtuvėse, prie unijų nepri
klauso, nes iš vienos pusės jie 
diskriminuojami, iš kitos pu
sės unijos nekreipia visuomet 
pakankamai dėmesio Į juos.

Kelios unijos, kaip tai In
ternational Brotherhood of 
Electrical Workers, Interna
tional Ladies Garment Union. 
Hotel and Restaurant Work
ers Union, sudarė specialų ko
mitetą puctorikiečių darbinin
kų reikalams. Dabar norima, 
kad ne tik tos unijos, bet AFL 
CIO taryba kaipo tokia dau
giau dėmesio kreiptų i puer- 
torikiečius, energingiau atsi
lieptų Į diskriminaciją prieš 
juos. Taipgi raginama, kad 
AFL-CIO turėtų daugiau' is
paniškai kalbančių organiza
torių, kad būtų leidžiama uni
jinė literatūra ispanų kalboje, 
kad kitą darbininkų tarpe bū
tų platinama solidarumo su 
puertorikiečiais mintis.

tautų ir kraštų istoriją, geog
rafiją, liaudies meną.

Iš viso atstovauta 60 kraštų, 
nors kai kurie susidėjo į gru
pes ir rengė bendrus skyrius, 
kaip tai, Danija, Norvegija, 
Švedija ir Suomija turi bend
rą Skandinavijos skyrių.

Socialistiniai kraštai atsto
vauti Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos. Bet trūksta 
dviejų pasaulio milžinų, apie 
500 milijonų gyventojų turin
čios Liaudies Kinijos ir apie 
200 milijonų gyventojų turin
čios Tarybų Sąjungos.

Tų dviejų kraštų nedalyva
vimas parodoje padaro ją ma
žiau pasauline,, mažiau tarp
tautine. Už tą, žinoma, atsa
kinga šaltojo karo atmosfera, 
kuri, kaip matyti, dar toli nė
ra išgaravusi.

Beje, parodai atdara eilinei 
publikai. Verta .joje apsilan
kyti.

Auto atsimušė j medį, 
jaunuolis užsimušė

Chappaqua, N. Y., gyvento
jas 17 metų C. W. Lippert už
simušė, kuomet jo brolio vai
ruojamas auto atsimušė i me
di. Jo brolis ir viena mergina 
sužeisti.

P«andydamas šautuvą nusišovė
Aktoriaus Albert Dękker 

sūnus Jan mrtinai persišovė 
bebandydamas tėvo šautuvą.

Dėl muštynių prarado 
visą atsižymėjimą

Policijos saržentas Louis 
E aiman, gerai atsižymėjęs 
savo' darbe ir laukes paaukšti
nimo, netikėtai susimušė su 
savo buvusia žmona ir jos 
nauju1 vyru ir už tai prarado 
visą atsižymėjimą.

’' i
iiMATTHEWAj;

' BUYUS
:: (BUYAUSKAS) ;•
::
;; LAIDOTUVIŲ ::
;: DIREKTORIUS ::

:: 426 Lafayette St. 11
Į Į Newark 5, N. J. •;
H MArket 2-5172

Teatruose
“Boy on a Dolphin”

Mažiukėje Hydros salikėje 
Egėju jūroje prie Graikijos} 
gyvena tokią Phaedra — ne
paprasto grožio lieknos statu
los kūno ir žibančių akių mer
gina, kuri nardo vandenyje 
ieškodama kempinių, sunkiai 
dirba vėjo malūne atliekamu 
laiku — ir po to viso vakarais 
aistringai šoka, dainuoja ir 
lomansuoja. Ji beveik lauki
nė, bet aštraus proto ir turinti 
ambicijų... •

Na, vieną gražią dieną ji 
jūros dugne užtinka senoviš
ką statulą — berniuką ant 
dolfino - žuvies. Ji sužino iš 
I lyd roję gyvenančio pasenu
sio brito daktaro, kad tai ver
tingas radinys, iš kurio gali
ma būtų pralobti. Jinai, dak
taras Hawkins ir jos draugas 
Rhif susitaria kaip nors tą 
statulą išvilkti ir parduoti. 
Nutarta, kad tam reikia ko
kio nors turčiaus pagalbos..

Phaedra nuvyksta į Atėnus, 
kur susitinka su amerikiečiu 
archeologijos m o k slininku 
James Calderiu. Phaedra pa
galiau ji Įtikina, kad tikrai 
matė jūros dugne tą retą seną 
statulą. Jis žada jai padėti ją 
išvilkti. Įsimaišo kitas ameri
kietis, turtingas aferistas Vic
tor Pannalee. Calderis, mat, 
idealistas, — jis nori tą statu
lą Įteikti Graikijos valdžiai ir 
žmonėms, o Parmalee — iš- 
šmugeliuoti iš Graikijos ir 
parduoti savo pelnui.

Abu bando naudoti Phaėd- 
rą. Parmalee turi daugiau pi
nigų ir iš pradžios atrodo, 
kad jis laimės, bet laimi, kaip 
tai paprastai laimi filmuose, 
geroji pusė — Calderis, tas 
idealistas. Ir jis laimi ne tik 
statulą, bet ir Phaedros mei
lę.

Na, tai toks filmas. Sophia 
Loren, kuri vaidina Phaedros 
rolėje, be abejo gražiai nuau
gusi saulėtoje Italijoje mergi
na ir ji atrodo visai gerai Ir 
Graikijos saliukėje — po van
deniu ar virš vandens. Alan
Ladd, kaip daktaras Calder, 
talento turi visai mažai, bet 
dar turi savo neblogą liemenį 
n- auksinius blondino plau
kus, nors jo veidas jau rodo 
senstelėjimo žymes. Clifton 
Webb, tas senas filmų vete
ranas, vaidina su pasitikėji
mu', kaip visuomet.

Bet geriausiai ‘vaidina’, jei
gu taip galima išsireikšti, pa
ti gamta. — puikūs Graikijos 
balti krantai ir mėlynoji jūra, 
kalnynai, malūnai, uolos, blai
vus dangus. Iš to taško filmas 
geras. Iš kitų — jis bus grei
tai pamirštas kaip daugybė 
l itų panašių ekstravaganzų.

Minimas filmas rodomas 
Roxy teatre. Sceninėje pro
gramoje džiazo meistras Louis 
Armstrong.

B.

Moteris nušoko nuo 25-to 
aukšto — užsimušė >

Mrs. Rose Golann nušoko 
nuo 25-to aukšto Bankers 
Trust Bldg., ant Wall St. Ne
žinoma, kodėl ji atsiėmė gy
vybę.

Vaikučiai padegė namą, 
trys sudegė

Bronxe, kuomet Mrs. Wil
liams buvo darbe, tai jos ma
žyčiai vaikučiai namuose žai
dė brėžiukais ir padegė na
mą. Gaisre sudegė vienas vai
kutis, serganti 65 metų mote
ris ir jos 72 metų vyras.

JACKSON HEIGHTS 
TV SERVICE 

78-18 Woodside Avenue 
HA. 9-6057

Pre-Season: Air Conditioning 
Overhaul $12.95. Includes: Motor 
Lubrication, Chassis Spray 
Cleaned, Filters replaced, Re
lays, Condensers, Switches 
checked and adjusted. TV Serv
ice Call $2.50.

. f (75-81)

4 gusi. Laisvė (Liberty) Antrad., baland. (April) 23, 1957.

BUSINESS OPPORTUNITIES
• ■ ■■■■■,!■■!! ■■ . —... ■

j Saldainių Krauhivė-Fontanas <
i .I Queens Blvd,, Long Is. City, N. Y.
Į Skersai subvės. Savininkas persi-
kelia j Coast, priverstas parduoti. 
Geras lease, patogi vieta. Gerai * 
įdirbtas biznis. ST. 6-9850.

(77-79)

Dellkatessen-Groserne. Saldyt i 
valgiai, alaus, vieta moderniškai iš
taisyta. Gera vieta, geras lease. 
Renda tik $130. Ideališka porai ar 
dalininkams. Vertės $10,000. Kai
na $4,000. Prašo $2,000 pinigais. 
Lengvi išmokėjimai. Geras biznis. 
NEwtown 9-3960. Jackson Ills., L.I.

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

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

(bet. Sth & 6th Sts.) ' 
OR. 7-9338.

; Always t he best in Dairy and I 
; Vegeterian Foods for the least. I 
I (73-79)J

I In »ts radiant promise of life; 
leverlasting, may each of us for; 
I Easter find the inspiration of; 
; hope and faith fulfilled.

MRS. BLANCHE WITEK 
Lie. Undertaker ;

; 209 Avenue A,*N.Y.C.—AU. 4-9826. ; 
; Air cond.—2 chapels—OR.7-9791. ; 
i (7ft-83)i

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks* 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of you 
find the inspiration of faith ful
filled.
PHIIJ.IP’S FUNERAL HOME 

79-02 Metropolitan Ave 
Middle Village. TW. 4-8389.

(69-80)

I
 To All Of You May Easter;
Bring You All You Wish For—;
EDWARD F. DONOVAN, INC. I322 West 14th St., N. Y. C.

WA. 9-2850
Dignified Funeral Services of; 

utmost simplicity. ;(76-78P

PRANEŠIMAI.
WORCESTER, MASS. '

LLD lt kp. ruošia pietus, 28 d. 
balandžio. 29 Endicott St. Įžanga 
$1.50, pelnas bus skiriamas pasvęi- 
kinti Vilnies šėrin'inkų suvažiavimą. 
Prašome visus dalyvauti, pradžia 1 
vai. dieną. (77-79)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 skyr. 

(A. C. W. of Am., loc. 54-CIO) 
mėnesinis susirinkimas Įvyks ba
landžio 24 d., 5:30 v. v., Unijos pa
talpose, 11-27 Arion PI. Bus svar
bių pranešimų. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. Kipras Sa
kalauskas, Skyr. Sekr. (77-79).

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ra kuopa turės paren

gimą kartu ir vakarienę tik už 
$1.00. Įvyks šeštadieni, balandžio 
27 d„ L. D. S. Kliubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Vakariene gamins patyrusios šei
mininkės, tai tikrai bus skani va*- 
karionė. Taipgi bus kiaušinių riti- 
nimo ir mušimo žaislas. Rus ir ki
tokių jvairumų.

Šokiams gros A. Pleikis su akor- 
dian. Kviečiame publiką atsilankyk 
t i j šj malonų pažmonėsj, visi būsi
te užganėdinti.

Rengimo Komitetas.
(79-80)

BROCKTON, MASS. >
Kokie parengimai ir darbai inus 

laukia, bei kas fvyks Lietuvių Tau
tiškame Name.

Bal. 26 d., 7 vai. vakare, Motertj 
Apšvietos Kliubas laikys savo susi
rinkimą. Gal jos prisimins Vilnies 
šėrininkų suvažiavimą ir pasiųs pa
sveikinimą. Suvažiavimas jvyks 5 d. 
gegužės. Chicago, Ill.

Moterų Sąryšis laikys metine kon» 
fercnciją bal. 28, pradžia 11 v. ry
to. Vietinių draugijų tam reikalui 
komitetas rūpinasi pagaminti gerus 
pietus ir tinkamai visus pavaišinti. 
Aš manau, kad galės dalyvauti >r 
draugai vyrai.

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks gegužės 6-tą. Čia 
rimtai pasitarsime apie vasarinius 
piknikus, o daugiausia apie Laisvės 
pikniką, kuris jvyks Liepos 4-tą, 
Montello, Mass.

Gegužės 11 d.. Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovė rengia operetę — 
“Teismo Komedija”, kurią suvaidins 
Brooklyn© Aido Choras. Tąja pro
ga netik vietiniai, bet ir kitų kolo
nijų lietuviai yra kviečiami atsilan
kyti ir išgrsti gražių dainų ir pa
sigerėti puikiu vaidinimu. i

Geo. Shimaitis. t
(79-80) 0

Atėnai. — Arkivyskupas 
Makarios davė spaudos 
konferenciją. Dalyvavo pk-/ 
čios Graikijos ir užsienio 
žurnalistai.




