
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y. 1$11.00
Kanadoje .....................    n.oo
Kitur užsienyje ................... 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose . .................._ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

KRISLAI
<Ar pateisinama?
Išmintingi mksbninkai.
Karčiausios tiesos žodis.
Tauškalas.
'Kur »tik galima.

Rašo A. Bimba

LAISVĖ—LIBERTY

nija informuoja Senatą Po 337 metų

Mayflower (Antrasis) atplaukia

Richmond HiH 19, N. Y., Trečiadienis,

THE LITHUANIAN DAILY

1? 5 fOOO angliakasiu 
dabar yra be darbo

Tho Only lAthiiflntrin daily In 
Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

METAI 47-ti

Man baisiai nepatinka šie- 
njet nusmailinimas Gegužės 
Pirmosios šventės New Yorke. 
Pažangiečiai susitarė su men
kutėmis trockistų grupėmis ir 

, pasitenkina tiktai mit'ngu sa-

tai daroma tik
laimėjimo tu trockistinin vni- Rlinoise. 
pelių? Jei taip, tai bloga, ta; 
nepateisinama.

Tiesa, gatvėmis maršuoti 
miesto valdžia nebeduoda lei
dimo. Bet berods dar nėra už
drausta laikyti dideli mitingą | 
Union aikštėje Manhattane ? I

Washingtonas. — United 
Mine Workers unijos vice
prezidentas Thomas Kenne
dy informavo Senato komi
tetą, kad dabar Amerikoje 
yra 175,000 bedarbių ang- 
liasių. Daugiausia bedarbių 

i angliakasių yra Pennsylva- 
nijoje, West Virginijoje ii’ 

Pennsylvanijoje
yra 71,000 angliakasių be
darbių, kurių 45,000 
minkštosios anglies 1 
lų. Virginijoje yra 
40,000 bedarbu.

Kennedy sakė, kad 
rikos valdžia labiau

j naši, kaip atrodo,

darbiams angliakasiams, 
bet tas projektas toli nepa
kankamas.

Plymouth, Apglija. — A- 
pie 337 metai į atgal iš šio 
uosto išplaukė! laivas May
flower. Juomi išplaukė gru
pė pilgrimų puritonų, ku
rie pasiekė j Ameriką, į-

skirtumas: naujasis May-1 
flower turi pas save radio | 
siųstuvą, kuriuomi galėtų 
susisiekti su likusiu pasau
liu, jeigu kas nors atsitik
tu.

Leist žurnalistam 
važiuot į Kiniją

pasveikinti grupę 
mokslininkų, kurie re 
galo atominių bombų 
mams.

Jakarta. — Indonęzijos 
prezidentas Sukamo, ku
ris praeitais metais lan
kėsi Amerikoje, tada pa
kvietė Eisenhoweri atvyk
ti Indonezijon. Kol kas 
kvietimas tebėra nepriim-

ūkė anti‘as
I naujai pa-

Sveikinimas togu eina ir 
Rytinės Vokietijos premjerui,

tai neleisti Vokietijas žemėje 
•jokiems atominiams ginklams 
pasirodyti.

Tikrai keisti dalykai deda
si. Britai ruošia atominių pa
būklų išbandymą, bet ne savo 
žemėje, ne savo saloje, ale 
nusikraustė prie Japonijos' Pa-

nnToks nežmoniškas britų 
perialistij žygis’

Demokratas Chester T 
les turėtų gauti gerą medalj. 
Jis smarkiai kritikuoja mūsų 
šalies politiką kultūriniai -ne- 

uti su socialistinių 
žmonėmis.
patinka jo šitie kiau

k raštų 
Man 

simai:
“Ar mes bijome didėjančio 

savo žmonų susitikimo su Ta
rybų Sąjungos žmonėmis? Po 
visų mūsų kalbų apie geleži
nes uždangas, ar mes patys 
neužsidarome protiniai tokia 
.uždanga ?”

Aišku, kad užsidarome. Pa
tys užsidengiame geležine už
danga, o rėkiame, kad kiti ją 
laiko užtrenkę. Nei proto, nei 
logikos.

Sekmadienį per ’ -------
hindi per radiją plepėjo koks 
^en tauškalas vardu Pare,m s- 
ky. Jis esąs lyderis “revoliuci
jos Tarybų Sąjungos viduje”.

Tokia revoliucija ateisianti 
— gal dar ne šiemet, bet už 
’poros metų tikrai ’.
, Jam klausimus statė keturi 
komercinės spaudos korespon-

gusi duoti įvažiavimo vi
zas amerikiečiarhs žurna
listams, kurie to prašytų.

Kitų Vakarų kraštų, kaip 
tai Britanijos ir Vak. Vo
kietijos, vadovaujantieji 
laikraščiai ir žinių agentū
ros dabar turi savo pasto
vius korespondentus Pe
kine, Kinijos, sostinėje.

Amerikos radijas kiršino 
vengrus plėsti sukilimus
AP direktorių tarybos 

posėdyje kalbėjo Endre 
Marton, buvęs AP biuro 
Budapešte vedėjas. Marte
nas sakė, kad Vengrijos į- 
vykių metu Voice of Ame
rica ii* Radio Free Europe 
be perstojo ragino vengrus 
plėsti sukilimus ir sudarė 
įspūdį, kad ateis tiesioginė 

pagalba iš Vakarų.
Kai ta pagalba neatėjo, sa
kė jis, sukilėliai jautėsi nu- 
sivylę.

Washingtonas. — Žy
miausia Amerikos žinių 
agentūra, Associated Press 
(trumpai žinoma kaip AP) 
išreiškė savo nuomonę, kad 
Amerikos žurnalistams.- tu
rėtų būti leidžiama vykti 
Liaudies Kinijon. Kaip ži
nia, Valstybės departmen- 
tas dabar draudžia ameri
kiečiams laikraštininkams 

! ten vykti, o laikraštininkas 
i Worthy, kuris buvo Kini
jon nuvykęs, tapo nubaus
tas pasporto atėmimu.

AP direktorių taryba
i laikė savo posėdį New Yor
ke ir nutarė reikalauti iš 
valdžios, kad amerikie
čiams žurnalistams būtų 
duodama pilna laisvė vykti 
Kinijon. Kaip žinia, eilė 
įtakingų laikraščių, ių tar
pe ii* New York “Times”, 
to paties reikalauja.

Kinija, kaip žinia, yra 
paskelbusi, kad ji pasiren-

Ameriką, nežinia — tas 
priklausys nuo vėjo. Laive 
randasi 27 asmenų įgula. 
Senasis Mayflower turėjo 
apie tokią pat įgulą, bet 
taipgi vežėsi 120 keleivių, 
kurie keliavo

N a u j o s i o s A. n g 1 i j o s 
niją.

Dabar iš
Mayfloweris 
statytas, bet senovinio sty-
liaus būrinis Uūvas, kuris 
specialiai pastatytas — 
tikra pirmojo! Mayflower 
kopija. Jis statytas maž
daug iš tokios I pat medžia
gos, kai]) buvę statytas a- 
nas daugiau kalį]) trys šim
tai metų atgal, 
panašios burės, 

i ležinės dalis. T

susi
y\‘a tas ir Sukamo praeitą ' sa

li kvietimą pakar- 
Bet abejojama, ar I- 
ks. Amerika norėtų 

ten pasiųsti Nixona, bet 
sakoma, kad Sukamo jo

aPie tojo.

Ame- 
rūpi- 

vengriš-
vartotos 

vii‘vės, ge- 
'ik vienas

mouth, Mass., paskui at-j 
vyks New Yorkan, bet su-j

siliks kaip nuolatinis mu-

gianiasi kaip nors surasti 
darbo, negu savais bedar
biais angliakasiais.

Jis sakė, kad demokrati- 
nis Illinois senatorius 
Douglas patiekė tam tikrą 
projektą, kaip padėti be-

Maskva. — Čia jau ren
giamasi smarkiai prie Pir
mosios Gegužės. Kariniai 
daliniai jau pravedė para
do Raudonojoje aikštėje 
repeticijas. Visas miestas 
jau puošiasi.

tautinę mažumą., praveda areštus
Jis kaltinamas šnipinėjime 
Graikijos naudai. Suimta ir 
daugiau graikų veikėjų.

Turkijoje gyvena nema
žai graikų. Turkijos polici-' 
ja teigia, 
graikiškos
Turkijoje yra 
litarinės’;
uždaryti.

Ankara. — Turkijos val
džia pradėjo smarkiau per
sekioti Turkijoje gyvenan
čius. graikus. Tas daroma, 
kaip manoma, ryšyje su pa
dėtimi Kipre. Kaip žinia, 
Kipro graikai nori prijung
ti sala prie Graikijos, bet 
Turkija tam labai priešin
ga.

Turkija Istanbule užda
rė Helenišką (graikišką) 
sąjungą, 
000 nariu. Ją sudaro Tur
kijoje gimę ir augę grai
kai. Sąjungos pirmininkas cijas 1961 metams, — toks 
Lambros Gulakis suimtas.

kad kai kurios 
organizacijos 

“pusiau-mi- 
ir todėl tenka jas

New Yorkas. — Kai ku- 
kuri turi apie 5,-!rie vadovaujantieji uni

versitetai, kaip tai Harvard 
ir Yale, jau priima aplika-

ten dabar susikimšimas.

INDIJOS KOMUNISTAI 
PADVIGUBINO BALSUS

Deli. — Indij os 
nistai, sako K. P.
Ghosh, dabartiniuose 
kiniuose daugiau negu

visą pusva-. dvigubino balsus. 1952

komu- 
vadas 

riin- 
pa- 
me- 
bal-

. VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

M no priėmė Japonijos, 
sociali šių delegatu s

ja, platinti prekybinius 
santykius ir daryti kitus 
žingsnius santykių gerini
mui. Jis sakė japonams,

bar vieši įtakinga Japoni
jos socialistų | delegacija, 
susidaranti iš partijos va
dovų ir parlamento f rakei- kad tradicinė kinų ir japo- 
jos deputatų. Dėlegacija ap- nu 
silankė pas Majo Tse-tungą j bendromis . kultūros tradi- 
ir su juomi

karinė

draugystė, paremta

ksi bejosi per 
valandas. Čou 

En-lajus taipgi! dalyvavo 
pąs i kalbėjimuos^.

Mao sakė japonams socia
listams, ‘ kad 'Kinija yra 
pasirengusi pasirašyti ne-

is, turi Imti atnaujin-

Kinija pasirašytų ne-ag- 
resijos paktą su‘Japonija 
net nereikalaujant, kad Ja
ponija prieš tai baigtų sa
vo karines sutartis su A-

gresijos. paktą su Japoni- merika.

Gai Iškeli dar bandės su vie n y ii
Italijos .«(Ocialistus, bet negaliJ r?

Britanijoje, Kanadoje, Belgijoje 
vyksta Kom. partiją suvažiavimai

ta;s jie gavo 5,500,000 
sų, o šiuose rinkimuose 
12,166,150. Jie dabar stip
riausia partija ipo Kon
greso (Nehru vadovauja
mos), kuri gavo 54,000,000 
balsų. Socialistai gavo mi
lijoną su puse balsų.

Kas radijo kompanijai už
mokėjo už tų tauškalų pusva
landį? Kas pasamdė tuos ko-» 
respondentus iš savęs juokus 
krėsti ?

Mūsų šalies sostinėje, bekal
bant apie biudžetą, iškilo įdo
mus, nors netaip jau baisiai 
didelis skandalas.

Pasirodo kad valdžia gal 
net milijonus dolerių praleido 
finansavimui net kehu kruta- 
ynųjų paveikslų, nukreiptų 
tprieš komunistus. Niekas iš jų 
neišėjo, pasidaryta ' didelių 
nuostolių.

’ Jau net ir kongresmanai 
reikalauja šitokiam pinigu 
eikvojimui padaryti galą.

Gerai jie daro.

Gaila, kad ne visur šią

Atėnai. — Graikijos ka
ralius apdovanojo dabar

kivyskupą Makariosa šv. 
Jurgio didžiojo kryžiaus 
ordinu.

va-

sąrą galės įvykti organizacijų 
piknikai. Labai sunku gauti 
parkus. Pa v., Brooklyne dides
nio prieinamo parko nebesi- 
randa.

Bet ten, kur dar galima 
parkus piknikams gauti, rei
kėtų. dėti visas pastangas pik
nikų suruošimui. Nedaleiski- 
me, kad vasaros karščiuose iš
tirptų visi parengimai.

Ypač visi turėkime mintyje 
dabartinį Laisvės vajų.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles pasakė kalbą 
užsienio politikos klausi
mais, kurioje jis dar kar
tą pakartojo savo tezę apie 
“taikingą Rytų Europos iš
laisvinimą”. r Britanijos 
spauda, įskaitant Londono 
konservatyvų “Times”, sa
ko, kad Dulles kalba nere- 
listiniai ir neatsakingai.

Anfmainas. — Karalius 
Husseinas ir premjeras 
Khadilis atvirai kaltino E- 
giptą padėjime “anti-vals- 
tybiniams Jordano elemen
tams”. Jie kaltino ir Siri
ją, sakydami, kad Damaske, 
Sirijoje, susidarė tremtyje 
esančių karininkų komite
tas, kuris esąs “pro-komu- 
nistinis”. Pačiame Jorda
ne policija suėmė daug as
menų, kurie kaltinami la
pelių skleidime. Valdžia pa
neigia pranešimus, kad I- 
rako. kariuomenė įžengė 
Jordanan.

Augusta, Gia. — prez. Ei- 
senhoweris paprašė savo 
nusiginklavimo reikalų pa-

Roma. — Italijon atvyko I kušlame 
Britanijos Darbo partijos 
pirmininkas. Hugh Gaits
kell. Oficiališkaį jis atvyko 
tik atostogoms, 'bet niekam 
ne paslaptis, kad vyriau
sias jo kelionės tikslas y- 
ra dar kartą bandyti su
vienyti Italijosj dešiniuo
sius ir kairiuosius socialis
tus, tai yra, Socialdemo
kratų partiją ii’ Socialistų

Socialistų parti
jos suvažiavime frakcija, 
kuri stoja už ryšių su ko
munistais tolimesnį palai
kymą, laimėjo. Ta frakcija 
irgi nori vienytis su social
demokratais, bet nesutinka 
atsisukti nuo komunistu. 
Partijos vadas Nenni, bet
gi, jau norėtų ryšius su ko
munistais visai nutraukti.

Gaitskell jau turėjo pa
sikalbėjimus su abiejų so
cialistų partijų atstovais

Londonas. — Trijose ša
lyse šiuo tarpu vyksta Ko
munistų partijų suvažiavi
mai : Britanijoje, Kanado
je jr Belgijoje. Britanijos 
suvažiavime neskaitlinga, 
bet dažnai kelianti balsą 
opozicija sako, kad parti
jos vadovybė dar neatsi
kratė asmens kulto tradici
jų. Bet balsavimuose ta 
grupė gavo tik 23 balsus 
prieš 472. 15 susilaikė nuo 
balsavimo.

Kanados Darbo-Progre- 
syvių (komunistų) partijos

suvažiavimas vyksta To
ronte. Ta partija dabar turi 
tik 4,000 narių, sako spau
da. Tim Buck be opozicijos 
perrinktas partijos pirmi
ninku. Dalyvauja 169 dele
gatai.

Belgijos Komunistų par
tijos suvažiavimas vyksta 
Ghente, Berniškoje . krašto 
dalyje. Dalyvauja broliškos 
stebėtojų delegacijos iš 16 
kraštų, įskaitant Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos. Tary
binis. svečias Rumiancevas 
sveikino suvažiavimą trum
pa kalba francūzų kalboje.

tijos stovėjo visai arti su
siliejimo apie įrys mėne
siai atgal, bet vėliau įvy

ir dabar buvo informuotas, Į 
kad anie susiliejimą šiuo 
laiku negali būti kalbos.

Unitą pasmerkė popiežiaus žodį
, Roma. — Itali jos Komu-1 betgi, to nepadarė, sako “U- 

nistų partijos organas “U-Į nitą”, 
nitą” pasmerkė velykinę 
popiežiaus kalbą. Komunis
tų organas sako, kad pasau
lis laukė popiežiaus žodžio 
su viltimi, kad jis tiesiogi
niai ir pilnai ragins baigti 
atominiai - vandenilinius 
sprogdinėjimus. ! Popiežius,

Popiežiaus nepakanka
mas pasisakymas ypatin
gai apvylė, sako “Unitą”, 
Japonijos žmones, taipgi 
žmones Skandinavijos Ša-

kur atominiai-vandenilinės 
I bazės steigiamos.

tarėją Stasseną atvykti čia 
iš Londono, kad informuoti 
jį, kaip eina nusiginklavi
mo derybos.

Londonas. — Tarybų Są
junga paskelbė, kad patieks 
viešumai dokumentus, susi
rašinėjimą tarp Bulganino 
ir Edeno prieš Egipto in
vaziją, Kuriuose Bulgani-

nas Įspėjo britus nepraves- 
ti karinių žingsnių. Išgirdę 
apie tai, britai dabar pa
tys pasiskubino tuos doku
mentus paskelbti savo ver
sijoje.

Londonas. — Britanijos 
karo reikalu ministras D. 
Sandys išskrido Kipram

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Vilnius sumušė Kauna. . . v-

Vilnius. —Antkainio rajo
ne įvyko tradicinės Viniaus 

Kauno motociklinin
kų varžybos. Motociklinin
kai lenktyniavo 40 kilomet
rų . distancijos, raižyta vie
tove. t

Pirmieji į startą stojo 
motociklininkai su sunkio
mis mašinomis. Geriausiai 
pasirodė kaunietis Gukaus- 
kas — 52 min. 53 sek. To 
pat miesto motociklininkas 
Karalkevičius iškovojo pir
mąją vietą motociklu — 
47 min. 38 sek.

Sunkiomis mašinomis ge
riausią rezultatą parodė 
vilnietis Aksionaitis. Jo lai
kas — 51 min. 24 sek To 
pat tipo motociklai^stfprie- 
kabomis pirmavo taip pat 
vilniečiai Zabulionis ir Va
liulis — 53 min. 18 sek.

Komandiniai pirmoji vie
ta atiteko Vilniaus, sporti
ninkams. Jiems buvo įteik
ta pereinamoji taurė, kurią 
praeitais metais buvo iško
voję kauniečiai.

Jau atrado iš orFaivio 
iškritusio vyro lavoną 

f

Bagdadas. — Irako šiau
rinės dalies dykumoje ras
tas amerikiečio Nash lavo
nas. Kaip žinia, Nash iš
krito iš francūziško kelei
vinio orlaivio, kai tas skrido 
trijų mylių aukščiu. Kūnas 
tapo, žinoma, visai sutar- 
škytas.

Washing! onas. — Valsty
bės departmento spaudos 
skyriaus vedėjas L. White 
sako, kad Amerika nepasi
rengusi ’ištraukti savo ka
rines jėgas iš Vakaru Eu
ropos. Tai buvo atsiliepi
mas į “Pravdos” straipsnį, 
kuriame buvo pasakyta, 
kad Tarybų Sąiunga iš
trauktų savo karines jėgas 
iš visų'*’Rytų Europos kraš
tų, jeigu Amerika ištrauk
tu savo.

Bonna. — Buvęs Jugosla
vijos komunistas Dedijeras, 
kuris dabar yra socialde
mokratas, sustojo čia pa
kelyje į Stokholmą. Jis Šve
dijoje skaitys paskaitas.

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai
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K. MARKSAS IR “TRIBUNE”
PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ mokslinio socializmo tėvus, 

Karolis Marksas, bendradarbiavo tuomet New Yorke 
ėjusiam dienraščiui “Tribune” (kuris šiandien vadinasi 
“Herald Tribune” po to, kai susiliejo su kitu dienraščiu 
“Herald”).

Neįmanoma nei pagalvoti, kad šiandieninis “Herald 
Tribune” spausdintų raštus, sakysime, Mato Tse-tungo, 
Chruščiovo, Togliattio, Thorezo, Fosterio ar kurio kito 1 
žymaus marksisto. Bet tuomet “Tribune” spausdino 
Markso raštus, daug jų! Marksas “Tribūnui” bendra
darbiavo per dešimt metų ir iš viso parašė apie 500 il
gesnių ir trumpesnių straipsnių.

Kodėl taip galėjo būti?
Todėl, kad tuomet Amerika gyveno įdomius laikus, 

galima sakyti, revoliucinius laikus. Tarp šiaurinių ir pie
tinių valstijų virė kova dėl vergijos panaikinimo, dėl 
išlaikymo čielybėje Jungtinių Valstijų.

Todėl, kad “Tribune” tuomet buvo, palyginti, pažan
gus laikraštis, stojas už vergijos panaikinimą; “Tribune” 
uoliai rėmė A. Lincolną, kai jis kandidatavo prezidento 
vietai. To laikraščio redaktorius tuomet 'buvo Horace 
Greeley (kurio statula šiandien stovi Herald skvere, 
New Yorko mieste). Šis vyras ieškojo savo laikraščiui 
naujo kraujo, žymesnių bendradarbių su kairesnėmis 
pažiūromis, su pažangesnėmis Į gyvenimą idėjomis.

Tokiuo vyru buvo Karolis Marksas, tuomet gyve
nęs. tremtinio gyvenimu Londone. 1851 metais jis pra
dėjo rašyti straipsnius newyorkiskiam dienraščiui “Tri
bune”.

Markso raštus žmonės godžiai skaitė; kai kurie 
laikraščiai juos net persispausdindavo iš “Tribune”.

Pasirodo, kad ne po visais Markso raštais, pasiro
džiusiais dienrašty “Tribune”, buvo jo parašas. Kai ku
rie jo straipsniai buvo spausdinami tame dienrašty edi- 
torialų forma, tarytum juos būtų rašęs pats redakto
rių

Už kiekvieną savo ilgesnį ar trumpesnį straipsnį 
K. Marksas gaudavęs po $5.

Šiuos faktus iškelia aikštėn William Harlan Hale, 
Greeley biografas, žurnale “American Heritage”.

Mr. Hale primena, kad vienas Markso posakis yra 
apleistas, neįeina į jo raštų rinkinius, o tas Markso po
sakis buvo tokis:

“Vakarų liaudis ir vėl pasiims galią į savo rankas, 
o Rusijos milžinas (caristinė Rusija. — Red.) bus su
daužytas dirbančiųjų masių progreso ir eksploduojan- 
čios idėjų jėgos”.

Kai kurie raštai, tilpę “Tribune”, sako Hale, buvo 
vėliau įjungti į patį stambiausią K. Markso veikalą, į 
“Kapitalą”.

Šiandien tas pats laikraštis, kuriam prieš šimtą 
metų K. Marksas bendradarbiavo, yra republikonų or
ganas, pernelyg konservatyvus laikraštis. Jis didžiai 
priešingas K. Markso mokslui, jis kovoja prieš tas i- 
dėjas, kurios prieš šimtą metų puošė jo puslapius.

Tačiau, nežiūrint to, kad “Tribune” žiauriai puola 
marksizmą, marksizmo idėjos užkariavo arti vieną treč
dali visos žmonijos!

Mainosi rūbai margo svieto!. . .

Gegužės Pirmosios minėjimas New Yorke
ŠIEMET NEW YORKE Gegužes Ph•mosios minėji

mui ruošiamas mitingas salėje, ne taip, kaip būdavo 
seniau.

Seniau įvykdavo miesto gatvėse darbininkų ir darbo 
inteligentijos eisenos, jos buvo kartojamos per 
metų eilę. Deja, įsisiūbavus šaltajam karui, prasidė
jus reakcijos bangai, nusisukus nuo gražių amerikinių 
tradicijų darbo unijų vadams, eisenas gatvėse nebuvo 
galima ruošti. *

Po to per keletą metų kairieji darbininkai laikyda
vo savo didžiulius mitingus Union skvere, atvirame ore, 
bet kai kurios socialistinės grupės prie jų nesidėdavo.

Dėl to-šiemet tapo sutarta Gegužės Pirmąją laikyti 
bendrą masinį mitingą salėje, Central Plaza Hali, e- 
sančioje Antrojojoje Avė., palei 7-tąją gatvę, New Yorke.

Mitinge sakys kalbas asmenys, reprezentuoja ko
munistus, Socialist Workers Party, ir kt. darbininkiš- 
kas-pažangesnes grupes. Sakys kalbą ir katalikų sa
vaitraščio “Catholic Worker” redaktorė Dorothy Day.

Šiuo mostu, šiuo mitingu bus bandoma pradėti 
apjungti kairiąsias socialistines grupes, padarant ge
rą pradžią ateities veiklai.

# KALBĖSIME VIENAIP AR KITAIP, tačiau, jeigu 
tokiame didžiuliame mieste, kaip New Yorkas, kur gy
vena ir dirba milijonai darbininkų, nėra galima Gegu
žės Pirmąją atžymėti eisena gatvėse arba didžiuliais 
mitingais salėse, kur telpa po keliolika tūkstančių žmo
nių, tai yrą bloga!

Bet nieko nepadarysimą!
Anksčiau ar vėliau bu£ šventė ir mūsų kieme!

Z.š atsiminimų
1922 metai... Buvo išleis

tas specialus lapelis, skir
tas kovo 8-ajai dienai pa
minėti, prie Šiauliuose lei
džiamo legalaus “Darbinin
ku atstovo.” v

1924 metais Lietuvos 
darbininkių judėjimas išsi
plėtė ir žymiai sustiprėjo 
organizaci n i u atžvilgiu.1 
Partijos rajonų ir miestų 
komitetu skvriai darbui 
tarp moterų daugiau susi
rišo su fabrikais ir dirbtu
vėmis, kur dirbo darbinin
kės. Tais pačiais metais 
vasario pradžioje Lietuvos 
komunistų partijos Centro 
Komiteto skyrius darbui 
tarp moterų sušaukė parti
jos moterų aktyvo pasita
rimą, kuriame dalyvavo ir 
Karolis Požėla. Tame pa
sitarime buvo svarstyta ir 
nutarta, kaip masiškiau or
ganizuoti kovo 8-os dienos. 
minėjimą. Karolis Požėla Į 
savo 1924 metu vasario 19 i Sustreikavo 

<- Į • 1 * 1

dienos laiške tarp kita ko;

pakrutė-
jo... Surinkus tikras žinias, 
patyriau, kad dalyvavo ne 
mažiau kaip 40 vien darbi
ninkių. Vyrų nedaug buvo. 
Iš darbininkių ne mažiau 
kaip 30 buvo nepartinės, 
daugiausia siuvėjos ir taba-

Javo 
sius 
rios 
pat

susi.rinkimus. Kai ku- 
ubjau, ten 
organizuotivietoje

profsąjungą”.,
1924 metais

nesi Kauno tabaku fabriko 
darbininkės sustreikavo ir 
iškėlė reikalavimus pakelti
40 proc.

ganizuotai.
miesto komitetą

L. K. P. Kauno 
tam tiks-

r i ame darbininkės buvo ra
ginamos streikuoti, ir buvo 

I pateikti tie reikalavimai, 
dėl kurių darbi minkęs pa

nin. Fabrikantai buvo pri-

...Ruošiamės-prie kovo ! niūkių reikalav imu.
1924 m. la])kričio men.

nominės būklės pagerini
mo. Panevėžyj 1926 m. pir
ma kartą buvo sušauktas 
nelegalus susirinkimas ko
vo 8-ajai paminėti. Susi
rinko apie 150 darbininkių.

Po 1926 m. gruodžio 17 
dienos fašistinio perversmo 
Lietuvoje visos anksčiau iš
kovotos darbininkų teisės 
buvo atimtos, pasmaugtos 
visos profsąjungos ir kitos 
darbininkų organizacijos. 
Ypatingai puolė fašistai 
moteris darbininkes. Darb
daviai visai liovėsi skaitęsi 
su darbininkių reikalavi
mais, Bet ir tokių sunkių 
išgyvenimų prislėgtos, dar
bininkės nesiliovė kovoju
sios. 1927 m. buvo išleis- 

darbįnin-
laikraštis “Darbinin- 
Jis buvo skirtas kovo

8-os dienos. Vakar tarėmės .
su mūs darbininkėmis, kaip pasirodė pirmas tarnaitėm 
plačiau išvystyti agitaciją 
moterų tarpe. Žadam išleis
ti atsišaukimus; lietuvių, 
lenku ir žydu kalbomis, 
rengiamės daryti mitingus, 
susirinkimus: Kaune, Šiau-!via kovą. Gegužes Pirmo- 
liuose ir gal Marijampolėj i sios dienos demonstracijoje 
ir Vilkaviškyje”. 1 Kaune gausiai dalyvavo

i d arb i n i n kės i š i va i r i u f a b-
I C C

i riku ir dirbtuvių. Jos kėlė

skirtas atsišaukimas. Tą 
i atsišaukimą pasįrašė tar- 
n a ič i ų-kon ui 11 i sč i ų grupė.

Tuo motu jau ,daug dai - 
biniūkių įsitraukė į akty-

1924 metais kovo 9 die 
na Karolis Požėla rašė: v

tas vienkartinis 
kiti 
kė”.
8-ajai paminėti. Tarp kit
ko ten buvo rašoma: |

“Anksčiau su profsąjun
gos pagalba jau buvo pri
spirtas samdytojas skaity
tis su mūsų reikalavimais, 
ir buvome šį tą iškovoję. 
Dabar po gruodžio 17 die
nos liko sunkiau. Samdyto
jas pradėjo smarkiai mus 
spausti ir iš darbo varyti 
už pasipriešinimą”... To
liau tame pat laikraštyje 
rašoma ir apie darbo už- 
niokesčio sumažinimą.

Nežiūrėdamos tokio puo
limo, darbininkės nesiliovė 
kovojusios. Pavyzdžiui, 
“Glalevo” trikotažo fabrike 
fabrikantas sugalvojo įves
ti akordinį darbą. Darbi
ninkės griežtai pasipriešino 
ii- tą karta jam nepavyko 
įvykdyti savo sumanymą. 
Bet vėliau fabrikantas pa
skelbė lokautą ir paleido vi
sas darbininkes.

Daug sunkių laikų paty
rė Lietuvos darbininkė, ko
vodama dėl sunkios savo 
būklės pagerinimo, dėl savo 
žmogiškų teisių, dėl savo ir 
savo brolių darbininkų lais-

Šeimininkėms
Apie tuos skaniuosius 

Yakščių. puotos pyragus
Pranešimuose apie Mo-, 

tie j aus ir Marcelės Yakščių 
vedybinės 45 metų sukak
ties banketą prabėgamai 
buvo prisiminta, kad pyra
gus kepa Emily Klimaitė.

Bankete šimtams svečių 
tų sekanėstų užtekus ir vi
siems giriant, šeimininkės, 
vienos pradėjo įdomauti, 
kaip ilgai jinai juos kepė, o 
daug kitų pradėjo prašyti 
receptų. Neturėjau joms at
sakymo nei receptų (atsiti
ko taip, kad pati kepėja į 
banketą neatvyko — kepi
nius ji atsiuntė su savo tė
veliu M. Klimu, o pati liko
si namie pas susirgusią 
dukrytę).

Pirma laiminga proga 
ją susitikus pirmiausia už
klausiau :

— Kaip ilgai tuos pyra-

cukraus su cinamonu ir rie-J 
šutais mišinyje. Sudėstyk' 
į pateptą |9 colių pločio tube 
blėtą. Tarpuose pabarstyk ’ 
razinkų. Uždenk blėtą drėgL 
nu audiniu, padėk 80 iki 85 
laipsnių šilumoj iki pakils 
(apie 45 minutes).

Kepk 35 iki 40 minučių 
375 F. karštyje. Spateliu 
tuojau atliuosuok pyragą 
nuo blėtos dugno. Blėtą ap- 
versk, kad sviesto su cuk
rum mišinys susigertų į py* 
ragą, o ne kietėtų blėtos 
dugne.

♦ * * »

Iš 2-os tos mielių tešlos 
pusės daromo pyrago su vah 
siniu filingu receptas tilps 
šiame skyriuje ateinančią 
savaitę. O vėlesnėse laidose 
tilps jos greitųjų pyragų, 
kepamų su iškeliamaisiais 
milteliais (be mielių) recep
tai.

Sk. V-a

Apie tai, 
šeštajame 
tiens

ir parazitologijos laboratori
jos, organizuojama augalu fi
ziologijos laboratorija, bio
chemijos grupė ir augmenijos 
ištekliu grupė.

Ryšium su Ino, kad pakei- 
e i a m a s E k .s p e r i m e n t i n ė s m e (i - 
cinos instituto profilis (jis

reu matiz-

metais čia bus suorganizuoti

IK'bC- 
ir ar- 

1958

kokias problemas 
penkmetyje gvil- 

Lietuvos mokslininkai, 
j Lietuvos mokslų aka

demijos prezidentas J. Matu
lis. T.S-R.S. Tarybos sesija 
pritarė Lietuvos Mokslų aka
demijos pagrindinėms moksli
nių tyrinėjimų kryptims šešta
jame penkmetyje ir patvirtino 

: kordinuojamų problemų pla- 
I na.

' Ką tik Įsteigtame respubli
koje Fizikos ir matematikos 
institute 1957 motais bus su
daryta astronomijos grupė. 

• 959 metais — mašinų mate
matikos sektorius ir I960 me
tais — elektronikos sektorius. 
Kitas naujas mokslo centras, 
Energetikos ir elektrotechni
kos institutas,. 1957 metais 
gaus hidroenergetikos labora
toriją.

žymiai bus išplėstas 
niai Įsteigtasis Statybos 

■ chitektūros institutas, 
metais jame numatyta
ryti naują sektorių —- tipinio 
projektavimo, o 1959 metais 
— santechnikos ir inžinierijos 
ii engimų sektorius.

Be šiu trijų institutų, kurie 
jau pradėjo savo veiklą, bus 
Įsteigti dar trys: Botanikos 
institutas, Zoologijos institu
tas bei Mikrobiologijos ir bio
chemijos institutas. Numaty
ta žymiai išplėsti ir sustiprin
ti Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutą, Ekonęmikbs in
stitutą, Istorijos institutą, Ge
ologijos ir geografijos institu
tų, Chemijos ir chemijos tech
nologijos institutą. Konkre
čiai, Chemijos ir chemijos 
technologijos instituto numa
tyta sudaryti didelį fizinės 
chemijos sektorių, kuris turės 
elektrochemijos, koloidų che
mijos, fotochemijos ir spekt
roskopijos laboratorijas.

Prie. Biologijos instituto, be 
hidrobiologijos stoties Dūkšte

Šiandien pro metų miglas 
prisimena tos dienos, kaip 
baisus sapnas. Lietuvos 
darbininkė kartu su savo 
broliais darbininkais išėjo 
į platų gyvenimo kelią. Ta
rybinėje socialistinėje vi
suomenėje moteris yra ly
giateisis žmogus. /

Euaenija Tautkaitė.

TRYS TŪKSTANČIAI 
SAVIVEIKLININKŲ

N i ai i. liai.—Ru oši an ti s pi r- 
majam respublikiniam jau- 

beveik
dvigubai išaugo Valstybi
nio statybos tresto Nr. 4,

funkcionuoli nimo festivaliui
Lietuvos ligspalinib laikotar
pio istorijos sektorius ir Lietu
vos pospalinio laikotarpio isto- duonos - makaronų kombi- 
i'ij’os sektorius. Be t o, 195’7 
metais numatyta suorganizuo
ti filosofijos istorijos ir Lietu
vos visuomenines minties gru
pė. žymiai išplečiama Lietuviu 
kalbos ir literatūros instituto

Lietuvos Mokslų akademi
jos institutuose' šeštojo penk
mečio metais numatoma pa
ruošti 26 daktarų disertacijas 
i:’ daugiau kaip 130 kandida
tų disertacijas, tame tarpe 
100 kandidatinių disertacijų 
paruoš aspirantai. Dauguma 
disertacijų ruošiama IJetuvos 
TSR Mokslu akademijos insti
tutuose, tačiau numatoma, 
kad maždaug 50 kandidatinių 
disertacijų bus paruošta ir ki
tose centrinėse šalies mokslo

Taryba apsvarstė taip pat 
Lietuvos TSR Mokslų akade- 
m i j o s nu m a ty 111 s a s i g n a v i m u s 
moksliniams t y r i riejimams 
vystyti, naujai aparatūrai ir 
prietaisams Įsigyti, Chemijos, 
Biologijos, Fizikos - matema
tikos, Geologijos - geografijos 
institutų, Statybini u konstruk
cijų laboratorijos, Eksperi
mentinio žuvininkystės ir žu
vų aklimatizavimo ūkio pa
statams statyti ir kitiems tiks
lams. . .. .. ' * Elta

nato, “Stumbro” odu-velti- 
nių kombinato, pedagoginio 
instituto ir eilės kitų įmo
nių bei įstaigų meno savi
veiklos dalyvių skaičius. 
Reguliariai vyksta savi
veiklininkų repeticijos “Gu
bernijos” alaus daryklos, 
geležinkelio, prekybos val
dybos, Rekyyos energetikų 
klubuose, viduriniųjų ir 
specialiųjų mokyklų salėse, 
miesto kultūros namuose, 
ištaigu raudonu o s i u o s e v O t
kampeliuose.

Mieste susikūrė arti-20 
naujų meno saviveiklos ko
lektyvų: vokalinių ansamb
lių, estradinių o r k e s trų, 
dramos ratelių. Mokytojo 
A. Tarvydo iniciatyva Ju
liaus Janonio vardo T vidu
rinėje mokykloje sudarytas 
pirmasis mieste mergaičių 
dūdų orkestras ir estradi
nis orkestras.

Festivalinei meno savi
veiklos apžiūrai ir būsima
jai miesto dainų šventei 
ruošiasi apie -šimtas meno 
saVĮveiklos kolektyvų, ku
rie jungia daugiau kaip 
3,000 saviveiklininkų.

— Dvi dienas, nuo anksti 
ryto iki nakties.

— Taip ir maniau.
— Tik to neskaityk pasi

skundimu, — mane įspėjo 
jinai.
gražiam tikslui visiškai ne
sunku, smagu buvo dirbti.

Pasakius, kad daug yra 
prašančių receptų tiems 
pyragam, Emily sutiko leis
ti juos paskelbti Laisvės 
Moterų kampelyje, štai pir
masis iš kelių jos suteiktų 
receptų: ♦ * ♦ 
Pagrindinė mielinė tešla

2 pakeliai sausų mielių
2 puodukai pieno (užkai

tinto iki virimo ir atvėsinto, 
kad būtų tik drungnas) 

pusė puoduko cukraus 
2 šaukšteliai druskos
2 kiaušiniai
7 puodukai miltų 
pusė puoduko 

sviesto.
Sutrupink mieles,į dube

nį. Supilk pieną, sudėk cuk
rų, druską ir maišyk iki vi
siškai ištirps. Įmaišyk gerai 
suplaktus' kiaušinius. Dau
gumą miltų sudėk laipsniš
kai, dalimis, kožną priedą 
visai įmaišydama. Tada dar 
biskelį miltų įminkyk ran
komis (viso būsi sudėjusi 
apie 7y2 puoduko) iki tešla 
nustos lipti prie dubenio. 
Įmaišyk minkštą sviestą. 
Gerai sumaišytą te«lą švel
niai paminkyk iki pasida
irys švelni ir tęsli (apie 10 
minučių). Suvoliok ir padėk 
pasviestuotame dubenyje, 
pakilt. Apdenk audiniu, lai
kyk apie 80 iki 85 laipsnių 
šilumoj iki tešla kita tiek 
padidės (apie valandą ir 
•pusę ar 2 Valandas).

Tešlą padalyk pusiau. Su
voliok kožną ant biskelį pa- 
miltuotos lentos. Leisk pa
stovėti apie 15 minučių (at
gauti putnumą) uždengtą 
dubeniais ar švariu drėgnu 
audiniu.

Iš pusės virš paduotu; re
ceptu pagamintos tešlos pa
daromas vienas sekamas 
pyragas:

Vengriškasis pyragas 
(Coffee ‘Cake)

Pusė tos tešlos
pusė puoduko ištirpyto 

sviesto
3 ketvirtadaliai puoduko 

cukraus
1 šaukštelis cinamono
1 puodukas maltų riešu

tų
razinkų.
Cukrų, cinamoną ir ra

čiukas su riešutais sumai
šyk sykiu.

Supiauštyk tešlą apie 
walnuto dydžio gabaliukais. 
Skubiai kožną padažyk 
svieste, paskiau apvoliok

Tai puotai, tokiam

Beširdis tėvas
*Kretingos miestelio Birutes 

g-vės Nr. 27 gyventojas Pet
ras Zubernis, pirmai žmonai 
mirus, liko su keturiais maža-s 
mečiais vaikais. Netrukus*! 
minėtą šeimą atėjo pamotė. 
Tačiau ji, užuot apgaubus vai
kus motiniška meile, ėmė juos 
skriausti. Dar daugiau — ji 
ėmė kurstyti ir vyrą prieš vai
kus našlaičius.

Vaikams prasidėjo sunkios 
gyvenimo dienos. Už mažiau
sius nusikaltimus jie buvo la
bai žiauriai mušami,
čiai buvo maitinami tuo, 
likdavo nuo 
stalo.

Vaikai, 
gyvenimo, 
prašydavo 
kaimynus, 

į Vietinės
[visuomenė susirūpino vaikų li- 

mink^to'Neseniai Kretingos ra
-jono liaudies teismas, išnagr
inėjęs minėtą bylą, nubaudė 
pil. Zubernį Petrą, s. Antano, 
už netinkamą vaikų auklėji
mą trims metams laisvės atė
mimo. Zuberniui atimtos tėvo 
teisės. Vaikai perduoti valsty
bės globai. *

Vaik'ai motinišką meilę ir- 
šilumą’jau surado tarybiniuo
se vaikų namuose.

A. Jankauskaitė

Našlai- 
kas 

beširdžių tėvų

nepakęsdami tokjo 
išeidavo iš namų, 

prieglobsčio pas

valdžios organai ir
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Printed Pattern
Printed Pattern 9385: (for 

shorter, fuller figure): Half Sites 
14Vfc. 16%, 18V6. 20%. 22%. 24%. 
Size 16% takes 3% yards 39 inch.

Užsakymą su 35 centals) 
(pinigais, ne stampomutf 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept, 110-J2T 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pušį. Lainvė (Liberty) Trečiad., baland. (April) 24, 1957
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Jonas Raškaitis MIKAS DETROIT IETIS

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

. Virė, kunkuliavo 1905 metų revoliuci
ja. Įsižiebė Rusijos centruose ir netrukus 
paplito palei visą šalį, pasiekė net ir pe
riferiją, užkampius. Taipo pat ir Lietu
voj, Latvijoj, Estijoj. Garsusis savo uni
versitetu, veterinarijos institutu ir tech
nikos mokyklomis Dorpatas (Tartu, Jur- 
jev) smukiai pasižymėjo revoliuciniu 
įkarščiu.

Po Lietuvos miestus, miestelius, net 
ir kaimus plito šito sukilimo bangos, 

r Proklamacijos, prakalbos, valsčiaus raš
ytinėse “savo valdžios” rinkiniai, streikai, 
uriadnikų vaikymai, monopolių daužy

mai, naujokų (novobrancų) bruzdėjimai, 
su tokiais pamarginimais, kaip chuliga
nų mušeikų paskalos ir bauginimai, “bai
sioji naktis”, teroras, reakcijos siaus
mas, su kazokais, dragūnais, ablavos, 
kratos, areštai, muštynes, teismai, kalė
jimai, katorgos, Sibiras. . .

Kai jau negalima buvo ilgiau slaps
tytis. savam Viedarių kaime, turėjau ieš
koti. slėptuvių kur nors toliau, kur ta
vęs? nepažįsta žmonės. Atsidūriau toliau 

,/mo Antazavės ir Dusetų, net Jūžintų 
parapijoje, pas vieną, pas kitą giminę 
Dvi rėžių kaime ir dar toliau — Radišių 
kaime, kur aivykdavau nakčia ir laiky
ta vau s slaptai, kur seklyčioje ar darži
nėj.

Radišiuose su savo pusbroliu Baliu 
Kuolu nuvažiavome sekmadienį Kamajų 
miestelin. Tai buvo 1906 metų vasario 
mėn. pradžioje. Buvo suvažiavę didelės 
žmonių minios. Gal ne tiek bažnyčion, 
kiek į “sicilistų” prakalbas. Petrapilio 
universiteto teisiu studentas Jurgis 
Smalstys, Kamajų miestelio ūkininko 
sūnus, visoj apylinkėj buvo pagarsėjęs 

“politinis veikėjas. Jį žmonės gerbė ir 
jo klausė, sekė jo ir jo padėjėjų nurody
mais. O reakcijos piktoji banga dar, kol 

'kas, nebuvo pasiekusi šių vietų. . .
Nuvažiavome stačiai pas Smalsčius.

* Jų sodyba buvo pačiam anam miestelio 
'gale, kur į Rokiškį. Jurgį Smalstį as
meniškai pažinojau keletą metų. Užu 
stalo sėdi ir užkandžiauja bent keturi a- 
gitatoriai: pats Jurgis Smalstys, studen
tas Sagadinas ir dar koks studentas irgi 
iš toliau kur, nuo Kupiškio, ir vienas 
Rokiškio miestelio žydų tautos mokslei
vis. Pasodino ir mane: bus dar penktas 
kalbėtojas. . .

Čia pat ir Jurgio brolis Napalys, pora 
metų už brolį studentą jaunesnis, ūkinin- 

. kas, gana veiklus vaikinas. Jų sesuo — 
puiki, daili mergina ir dar apyjaunė, 
gražaus būdo, darni motina. Tėvas tuo- 

, met gal buvo kur miestelyje.
Kaip tiktai pasibaigė bažnyčioj pa

maldos, žmonių ir prigriuvę visa aikštė, 
kaip “kermošiuj”. Čia ir prasidėjo “cici- 
kų” prakalbos. Kalbėjo, ant vežimo at- 

, sistojęs, Sagadinas — apie istorinį darb- 
ninkiškų kovų išsivystymą, trumpais 
bruožais, nuo senovės vergijos, per vi 
duramžių baudžiavą, feodalizmo gadynę 
iki Prancūzų didžiosios revoliucijos. Ku
piškėnas studentas tęsė toliau, trumpai 
išryškino Prancūzu revoliuciją, minėjo 
Paryžiaus komuną, jos esmę. Man teko 

% pakalbėti apio vėlesniųjų laikų kovas 
Lietuvoj. Rokiškėnas irgi mušė į tą patį 
taska. . .

« O čia tuoj priėjo prie manęs du 
Smalsčio apmokyti vyrukai ir vedasi 
mane toliau. Smalstys jau iš anksto buvo 
paskirstęs veikėjus, kas ką turi nuveikti 
tuoj čia pat miestely. Jis ir pats tuoj pra
dės kalbėt apie šių 1905 m. revoliuciją, 
kuri čia dar tebesitęsia ir 1906 m. pra
džioj. Aš tuo tarpu su dviem, irgi čia ne-

* pažįstamais vaikinais, eisime klebonijom 
Sagadinas su keliais bernaičiais apsi
tvarkys su valsčiaus kanceliarijos reika
lais ir v,ėl išvaikys tiriadniką, kurs, bu
vęs išvytas, vėl drįso sugrįžt. Dar kiti 
ėjo, rinko aukas revoliucijos reikalams, 
dalijo proklamacijas.

reikia. Dabar eina revoliucija. Visi tu
rime eit iš vieno, tai bus geriau Lietuvoj 
ir visoj šaly. O dabar prašom ir tamstas 
abu išmest aukų revoliucijos reikalams... 
Oi, kas gi čia? Klebonas, tuoj ir vikaras 
ištraukė iš kišenės ir pabėrė ant stalo. 
Vyrukai abu tuoj suskaičiavo ir pasiė- 

> mė. Tai ir dėkui, ir likit sveiki, kunigė
liai. . .

Išėjom visi trys pro užpakalines duris, 
ir, gal, dėl efekto, abu vyrukai, čia pat 
palangėj, pykšt pokšt! iššovė iš pistoletų. 
Lyg kokį didvyrišką žygį išpildę, grį
žom atgal prie kalbėtojų vežimo, o čia 
vis dar teberėžėi revoliucinę prakalbą 
pats, mūsų kapitonas — kamajiškis stu
dentas Jurgis Smalstys. Bo jo dargi vie
nas atsistojo ir prabilo rusiškai:

— Valstiečiai, darbininkai, jūs būkit 
drąsūs, nieko nebijokit, nieko nežiūrė
kit. Eikit, kirskit, vežkit namo dvaro ar 
valdžios mišką. Tai jūsų. Bonai patys 
jus išstūmė ir viską sau pasigrobė. Da
bar atėjo laikas atsigriebt. . .

Radišiuose pabuvau pas tetulę, su 
pusbroliais Kuoliukais dieną kitą, bet 
man pasijuto -nebesaugo čionai. Tiek 
žmonių mane mate ir girdėjo Kamajuo
se. Atsiras koks išdavikas ir paskui. . . 
Tai mane, irgi jau gerai sutemus, išvežė 
iš čionai kur toliau, , kad saugiau būtų 
slapstytis, kur manęs nepažįsta. Važia
vom su Baliu gal bent 1|9 varstų, vis ten, 
į Banemunėlį, į tą kraštą. Sustojom Sa
lų miestelio gale, pas Salų dvaro darbi
ninką Lileiką. Lileiką mums koks gimi
naitis, geras, tykus žmogelis. Rodos, e- 
konomas ar koks ūkvedys esąs jis tam 
dvare. O dvaras didžiulis: balti, ilgi, 
dviem aukštais mūriniai rūmai, prie 
didelio Salų ežero.

Bas Lileiką man buvo ramu ir jauku. 
Čia manęs niekas nepažįsta. Galiu sau 
eit, pasišvaistyt, pasivaikščiot po Salų 
miestelį ir po jo apylinkes. Keletą kar
tų buvau gal ir porą varstų nuėjęs apie 
viensėdėlius, apie kaimus. Pamenu la
bai gerai Užusienių (Valaikiškių) nedi
delį kaimelį. Daug, daug paskui paaiš
kėjo, kad tai esanti tėviškė mūsų įžy
miojo veikėjo žurnalisto Antano Bimbos 
ir jo brolio Juozo (ir kitu dviejų jo bro
lių).

Llleikai pavestas namukas buvo netoli 
nuo dvaro. Tan dvaran kartais atvažiuo
jąs pono sūnus atostogų. Esąs vikrus 
studentas ir su darbininkais gražiai su
sieinąs. Esąs pažangus ir nusistatęs 
prieš valdžią. Įdomu man būdavo klau
syt tokių pasakojimų, bet studento su
sitikti, neteko.

Bas Lileiką' kada, ilgais žiemos va
karais, atvykdavo paviešėt vienas kitas 
šviesus, “apsitrynęs” vyrukas. Atsirado 
knygučių, laikraščių: “Lietuvos Ūkinin
kas”, “Vilniaus Žinios”, paskiau “Gar
sas” ir Rygos “Žarija”. “Žarija” man 
ypač gerai patikdavo, drąsiai rašydavo. 
Rodos, pasimaišė ir “Bitininko” pirma
sis numeris ir, kas už vis įdomiau, 
“Draugo” pirmasis numeris, Vinco Kap
suko redaguojamas ir vedamas! Dar ge
riau patiko ir už Škotijos “Darbininkų 
Balsą”, kurį redaguodavo J. Lizdeika, 
Glasgovo mieste. ■

Skaičiau ir perskaičiau atsidėjęs tą 
mielą “Draugą”, bent kelis kartus. Taip 
aiškiai ten Vincas Kapsukas išdėstė ši
to 1905 metų revoliucinio sąjūdžio pras
mę. Irgi supažindė, koks skirtumas, teo
rijoj ii1 praktikoj, tarpe dviejų socialde
mokratų partijos šakų: bolševikų bei 
didžiumiečių 'ir menševikų bei mažumie- 
čių. Kapsukas pasirinko didžiojo vado 
N. L Lenino kelią. Truputį paskiau te-, 
kd man skaityt ir antrąjį to įdomaus 
mėnesinio žurnalo “Draugo” numerį.

(Bus daugiau)

Apie Floridą ir floridiečius
(Tąsa)

Tokius skandalingus da- 
‘ lykus iškėlė laikraščio Mi
ami Herald reporteriai; 
jie pažymėjo, kad tokie 
nešvarūs bizniai daro gėdą 
visai Floridai ir visoms Su
vienytoms Valstijoms. Su
judo policijos viršininkai ir 
to miesto valdininkai, skel- 

• be, kad jie viską ištyrinės
ir sustabdys, nuduodami 
nekaltais avinėliais, kad jie 
to visko “nežinojo.” Bet 
miamiečiai žmonės juokia-

r i nė j i m o nieko nebus. O iš 
paskelbimo vietų, kur ir 
kaip galima susirast “gra
žuolių,” pasinaudos nauji, 
dar nežinantieji kostume-

ikam jos armija sutriuškino 
fašistinį sukilimą Vengri
joje. Tasai mitingas buvo 
miesto parke prie Biscayne 
Blvd., kur yra įtaisyta vie
ta rengt koncertus. Žmo
nių susirinko nemažai, bet 
dauguma be ūpo, be entu
ziazmo, kalbėtojams aplo
dismentų mažai. O ir pa
tys kalbėtojai nedrįso ar 
nenorėjo pasmerkt Sovietų 
Sąjungą, tik 'apgailestavo, 
kad labai daug žmonių pa
bėgo iš Vengrijos. Buvo 
rinktos aukos pabėgėliams, 
bet kiek surinko — nepa
skelbė. Turėjo kalbėt AFL- 
C1O prezidentas Meany 
kaip vyriausias kalbėtojas, 
bet jis iki vėlumos nepasi
rodė; žmonės jau pradėjo 
skirstytis, o pirmininkau-

Tai tokia “kultūra”-civi- 
lizacija” klostėj a M i a m i 
Beach mieste, kur suvažiuo
ja turčiai, įvairūs 1____
riai ir tūli profesionalai 
praleist vakacijas ant Mia
mi Beach. Jie maudosi ne 
jūrų vandenyje, bet alkoho
lyje su merginomis. Tebe
laikau iškarpas iš Miami 
Herald, ir jei kas užsima
nytų patikrint, galiu jas

M e a n y randasi Miami 
Beach su konvencijos reika

lais ir kad tuojau pribus, 
biznio-1 Kur jis buvo, nežinia. Ne-

Tuo laiku, kai buvo iškel
tas aikštėn nešvarus biznis 
su “gražuolėmis,” čia laikė 
konvenciją AFL-CIO unijų 
lyderiai. Vietoje turėt kon
venciją, pav., Hamtramcke, 
Mich., arba, sakysime, Cle- 
velande, jie sulėkė į Miami 
Beach! Taip toli nuo in
dustrinių miestų! O kainos 
už nakvynę viešbučiuose 
yra nežmoniškos: nuo myli- 

į mų svečių ima net $40-45 
už naktį. Unijų lyderiai ne- 

i paiso švaistyt unijos pini
gus, pe gauna po kelias de
šimtis tūkstančių dolerių 
algos, 1^1 ionės ir visos išlai
dos apmokėtos iš! unijos iž-

viešbučiuose

prezidentui, rengiasi pakelt 
algą iki $50,000 metinės 
algos; jis gauna dubeltavą 
algą ir ‘išlaidas, nes yra 
AFL-CIO vice - preziden
tas). Tai kodėl gi tokiems 
biurokratams nepasi links
mint! Gal ir jie mėgsta 
“maudytis,” “linksmintis.” 
Gal todėl ir pasirinko vietą 
konvencijai Miami Beach

Miamėje teko dalyvauti 
pabėgėlių ir nuo seniau ap
sigyvenusių vengrų vardu 
surengtame protesto mitin
ge prieš Sovietų Sąjungą,

Lawrence, Mass.
Banketas

ka su žmona, taipgi iš 
Worcester io.

Papietavę, ilgokai pasi
kalbėjome su draugu L. Ur
bonu, buvusiu 
daktorium Detroite ; 
nai dabar gyvena 
City, Michigan, bet 
persikelt Floridon.

Ačiū gerbiamiems 
ir Valilioniams už 
girną gražių parių.

Aido” re- 
Urbo- 
Union 

žada

K och 
suren-

ir

nuo vienos merginos, bai
gusios inžinierystės moks
lą, ji prašo prisius t jai ko
kią nors maldaknygę.

(Bus daugiau)

’RISIKfcLfc

KRISTUS,

Mes meldžiamės už jo vadovybę, 
kad mes galėt ūme rasti taiką 
savo širdyse.

AVONDALE SAVINGS
& LOAN ASS N

sulaukęs pono Meany—ap
leidau tą jomarką. Ant ry
tojaus, varčiau angliškus 
laikraščius, norėdamas su
rast aprašymą apie tą mi
tingą ir ką kalbėjo ponas 
Meany, bet neužtikau nei 
žodelio. Atrodo, kad ir 
laikraščiai ignoravo tą pro- 

I testą-jomarką.*

Chas. Tamošiūnas 
žmona susirašinėja su savo 
giminaičiais Lietuvoje. Pa
siuntė jiems liekamų dra
bužių siuntinius, ir knygų, 
tarpe jų Websterio žodyną 
studentui—giminaičiui. Ta
mošiūnas gavo laišką, ku
riame viena mergina prašo 
prisiųsti jai gražią sukne
lę, kad ji galėtų eiti bažny
čion melstis ir garbint die
vą. Tamošiūnas, vietoj suk
nelės dėl dievo garbinimo, ! 
pasiuntė jai laišką pasaky
damas: “dirbkite naudin
gus darbus, storokitės,- tai 
visko turėsite; kas nedir
ba, tai nieko ir neturi; 
dos ir neesančio dievo 
bin imas jums nieko 
duos”. Kita laiška vėl

mal- 
gar- 

ne-

2965 N. Milwaukee 
Chicago, 111. 

Saugi Viela Taupymui

OUR BEST WISHES

Come to you on I his 
(/lot ions anniversary of 

One Savior s Resurrection

[ Brautil’ul privalo dining rooms 
for groups from IO Io 600

11 A. M. to 2 A. M.

Allgauer’s
6666 Ridge Ave. 72(H) Lincoln Ave.
BR. 4-6666 JU. S-S6CX)

i

Tai ir drožiam mes visi trys. Įėjom 
klebonijon, du pro priekines, o vienas 
pro užpakalines duris. Nusigandęs žiūri 
kamendorius (vikaras), o mes visi trys 

' drąsūs, duodam įsakymus. Tvirtu, griež- 
v tu balsu prisakau klebonui, kad nuo šios 

dienos daugiau nebekalbėtų maldos už 
;caro valdžią, kad caro Nikalojaus II vi- 

• sai ir neminėt bažnyčioj neminėtų! Ir 
tai ne juokai! Jei tamsta šito nepaklau
sysi, gailėsies'paskui!. . Mirksi seniokas, 
galvą nuleidęs. Gdrai, girdi, aš pildysiu 
šitą prisakymą. Gerai, kunigėl, taip ir

Keliaujam
Mūsų metai, mūsų dienos—
Srauniai tekantis vanduo. • -
Ne vien man, ne tik jums vienam

, Bus gyvenimo ruduo...
A* r kas trokšta ar.netrokšta,
O gamtoje taip yra:
Visi augam, bręstam, nokstam:
Kas praėjo—to nėra.

Tačiau laiko vis dar lieka,
Mūsų amžius dar gražus!
Gamta miela pratęs vieką, 
Ir mūs tikslai nepražus!

F. Kl-ton

Prisiminus apie Miamės 
lietuvius, dar reikia pasa
kyt, kad progresyviai lietu
viai sugyvena gražiai; jie 
susirengia piknikus, gimta
dienių, varduvių paminėji
mus ir įvairės pares. Vie
name piknike ir man teko 
dalyvauti. Susipažinau su 
daug draugų iš įvairių vals
tijų, tarpe jų sir draugu 
Misevičium iš Chicagos. 
Tik biskį keistai atrodė, 
kad drg. Misevičius neno
rėjo prisipažint, kad jis yra 
tas pats Misevičius, kuris 
kadaise riktelėjo prieš Mi
ką Detroitietį. Gal jis ne
norėjo piknike pradėt dis
kusijas? Masytė padarė su
tartį su Misevičium, kad 
jis nuvežtų Metelionio ar
chyvą į St. Petersburg^; tą 
archyvą Masytė atvežė iš 
Detroito.

Teko dalyvauti ir dviejo
se parose pas buvusius de- 
tr oi kiečius gerbi Koch, gy
venančius Miami Beach, ir 
pas Valilionius, gyvenan
čius Ft. Lauderdale.' Pas 
gerb. Koch irgi buvo sve
čių iš kitų miestų, tarpe, jų 
gerb. Mačioniai iš Worces
ter, Mass., ir Victor Repeč-

Įvks Sekmadienį
Gegužes 19 May o

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

Maįile Parke ■
Lawrence-Methuen, Mass.

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

RENGIMO KOMITETAS

r

ELIZABETH, N. J

Operetiškas Koncertas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ji Apskritis

Balandžio 17 Bpri
Durys atdaros visiems Įėjimas nemokamai

M

Rusų Svetainėje
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Programą pildys garsusis

Aidsietvuo Kvartetas

Mildred’ Sjtensler

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

3 pušį. Laisve (Liberty) Trečiad., baland. (April) 24, 1957

■i



New Jersey naujienos HELP WANTED MALE

Elizabethieti D. Barkaus
ką ištiko nelaimė dirbtuvė
je. Krisdamas nuo kopėčių 
smarkiai susižeidė. Buvo li
goninėje, bet rašant šiuos 
kelis žodžius gal jis 
jau randasi namie. Tačiau 
parvykęs ir į namus nega
lės taip greitai eiti į darbą.

Senesnio amžiaus žmogui 
nėra taip lengva sugyti ir 
tinkamai sveikatą atgauti. 
Užuojauta jam ir jo šeimai.

Balandžio 15 d. palaido
tas ilgametis Jersey City 
gyventojas Jočius.

Jočių teko pažinti erana 
seniai. Tai buvo katalikiš
kų pažvalgų žmogus^ bet 
mandagus ir sukalbamas; 
gyvėnp sutikime su visais. 
Jau buvo pagyvenęs žmo
gus. Paliko moterį, sūnų ir 
dukterį.

Ir taip šio: miesto nedi
delis skaičius lietuvių ski
riasi iš gyvųjų: tarpo. Už
uojauta likusiai šeimai.

Plačiai žinomas ir pensi- 
jonierius, gyvenantis Point 
Pleasant, N. J., gana toli 
nuo Elizabetho ir New 
Yorko, drg. Dzevečka visa
da pribūna į parengimus, 
nepaisant, kur jie įvyktų, 
Elizabethe, ar Richmond 
Hill, N. Y.

Ir padarius pastabą, ar 
nepatingi taip iš toli atvyk
ti, atsakė: Visada esu pri
pratęs dalyvauti sueigose. 
Esu visada gyvenęs su lie
tuviais. Tai kartais pasi
daro nuobodu ir kuomet 
nuvykstu į parengimus, su
einu su draugais, pasidali
nu mintimis, tai pasidaro 
linksmesnis gyvenimas. 
Žiemos laiku šalta žuvis 
gaudyti. Vėjas prie jūrų 
žiaurus.

šį, šeštadienį dar turėsi
me. vieną ir gal paskutinį 
šį sezoną parengimą. Pa
rengimas įvyks Rusų sve
tainėje, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J.

Aidsietyno Kvartetas 
suteiks žavėjančią progra
mą. Literatūros Draugijos 
nariai ir jų pritarėjai kvie
čiami dalyvauti.

— ¥ —
Draugai Churliai buvo 

nuvykę aplankyti Washing
ton,- D. C. Jie įdomavosi 
Washington© įdomybėmis ir 
ptažydėjusiais vyšnių me
deliais.

Bet jų dar neteko maty
ti ir pasidalinti jų įgytais 
įspūdžiais iš mūsų ' šalies 
sostinės. Jie vyko vieni su 
dukrele. .•

— ★ —
Persiuntimas • drabužių

Vėliausias potvarkis drabužiu 
siuntiniams į Lietuvą

Praėjusią savaitę rašiau 
apie naują potvarkį drabu
žių .siuntiniams į Lietuvą, 
—kad ir seni draužiai kai
nuojami kaip nauji ir kad 
imama 100% muito už se
nus, kaip ir naujus, drabu- v • zius.

Šį pirmadienį vėl turėjau 
reikalo su siuntiniais ir su
žinojau, kad tik praėjusios 
savaitės pabaigoj agentūrą 
gavo iš Maskvos naują po
tvarkį drabužių siunti
niams. Vėliausias potvar
kis leidžia agentūroms sen- 
nus drabužius kainuot ma
žesnėmis kainomis negu 
naujus, bet kad tos kainos 
butų maždaug tokios, kokių 
drabužiai iš tikrųjų verti, 
o ne tokios,’ kokiomis agen
tūros anksčiau juos kai
nuodavo — prii m d a m o s 
senus drabužius tik už ma
žytę dalelę tos vertės, ko

žymiai pabrango. Newark, 
N. J., prie pat Pennsylvani- 
jos stoties randasi per
siuntimo įstaiga. Įstaigoje 
dirbančios merginos kal
ba lietuviu kalba. Kuomet 
tik pamato, kad užantra- 
šuota Lietuvon, tai jos pra
deda kalbėti lietuvių kal
ba. Čia augę ar dinukės, ne
teko patirti. Bet tiems, ku
rie mažai vartoja anglų 
kalbą, žymus palengvini
mas.

Įstaigoje teko patirti, 
kad pasiųstas žmogus į So
vietų Sąjungą, kad suda
rius sutartį su mažesniu 
persiuntimo atlyginimu. Ir 
kuomet atstovas sugrįš, tai 
gAl ’dalykai pasikeis. Per
siuntimo mokestį ima tą 
pačią už senus ar naujus 
drabužius. Pirmiau to ne
buvo.

Bėgyje penkių savaičių 
Jjus atidarytas trečias Lin
coln Tunelis. Tad gal kišku
tį palengvės susisiekimas 
iš New Jersey į New Yor- 
ką, ir iš New Yorko į New 
Jersey.

• _•

Pavasaris atėjo ir jisai 
praeis. Vasaros karščiai 
nutrauks mūsų gerus pa
rengimų lankytojus į pajū
rius. Vasaros, laiku nebus 
mūsų organizacijų piknikų. 
Piknikų parkai labai iškaš- 
tingi, ir mūsų lietuvių senai 
kartai retėjant, organizaci
jų narių skaičiui mažėjant, 
nebus galimybių suruošti 
pikniką.

Tačiau vienas piknikas į- 
vyks LDS Trečiosios Ap
skrities bendrai *su Brook
lyn© kuopomis. Great Neck, 
N. Y., birželio 16 d. Vieta 
tplokai, bet turint gerus 
norus, newjorsieciai gali 
nuvykti. Yra žinoma, kad 
turinti savas mašinas ir su
laukę sekmadienio namie 
nebūna. Tad kodėl nepasi
žymėti birželio 16-tos die
nos vykimui į pikniką ir 
pamatyti gamtos grožį 
Great Necke?

•

Kuomet gauni laišką iš 
Lietuvos, tai vis kas įdo
maus jame yrą. Yra atsi
tikimų, kad sutikus žmo
gų, jisai nusiskundžia, kad 
jam neatsako į ’jo klaustus 
klausimus. Keista. Man 
tokių dalykų neįvyksta. 
Man atsako į kiekvieną 
klaustą dalykėlį. Rašo, kad 
Nemunu medžiai leidžiami, 
elektra Merkinėje yra, til
tas ties Merkine per Nemu
ną pastatytas. Siųsti dra
bužiai visi gauti, niekas 
nežuvo.

Pilietis

kios iš tikrųjų jie verti. 
Muitą vėliausias potvarkis 
palieka tą patį—100%.

Taigi clabar senų drabu
žių siuntiniai atsieis bran
giau negu buvo; sakysime, 
prieš kokį mėnesį ir pigiau 
negu buvo prieš porą sa
vaičių. šį pirmadienį 3 ma
no siuntiniai man kainavo 
nuo 32 iki 40 dolerių. S. V.

P A1E S K 0 J IM A S
Prašau atsiliepti, jeigu esate gy

vi, Galinskas Antanas, kuris anks
čiau gyveno Pittston mieste, ir 
Galinskas Juozas, gyvenantis De
troit mieste.

Jeigu esą kartais mirę, ar kitur 
gyvena, per paieškojimą prašom 
kaimynų arba pažįstamų parašyti 
riors trumpą laiškutį.

Paieškojimą siunčia Galinskaitė- 
Stankevičienė, gyvenusi Nibrų km.

Atsakymą prašome siųsti šiuo 
adresu: -

Lietuvos T.S.R.
Vilniaus sritis
Jiezno rajone Jiezno mieste 

Černikovskio gatvė Nr. 5 
Stankevičienei Elenai, Jono

Sveikinimai Vilniai Aido Choro operete “Teismo 
Komedija” jau čia patVilnios bendrovės šėrininkų 

suvažiavimui pasveikinti įtei
kė dovanu sekami asmenys:

A. P. Rėmėjas ......... $5.00
A. Bimba ...................   5.00
J. Grigiškis ............. 5.00
S. J.‘..............................   5.00
Dvi moterys (po $5) 10.00
R. M i žara .................... 5.00

Viso $35.00
Manau, tai bus tik graži 

pradžia. >
Suvažiavimas įvyks gegužės 

5 d. Chicago j e, vadinasi, -iki 
suvažiavimo tepasi 1 i ko t i k 
apie dešimt dienu.. Kurie ga
lite, prašomi prisidėti prie di
desnės sumos sveikinimu su
dėjimo Vilniai, čikagiečiai, at
siminkime, niekuomet nepa
miršta laisviečiu suvažiavimu.

R. M.

Tarybiniai ekspertai
Koliseumo parodoje
Grupė tarybiniu ekspertu 

■apsilankė Koliseumo tarptau
tinėje pramonės prekybos pa
rodoje. Tai ekspertu delegaci
jai vadovavo automobilių pra
monės ministras Nikolajus 
Strokinas ir jie labiausiai do
mėjosi automobiliais. Delega
tu tarpe radosi keli žymūs in
žinieriai, kurie tvarko Mask
vos, Minsko ir kitų miestų di
džiuosius fabrikus.

Delegacija atvyko New 
Yorkan praeita penktadieni ir 
čia praleis kokią savaitę.

Laikraštininkai klausė tary
binių inžinierių, ką jie galvo
ja apie Amerikos automobi
lius. Jie atsakė, kad Amerikos 
automobiliai jiems atrodo esą 
geri, bet jie turi perdaug viso
kių bereikalingų priedų, kas 
gadina j u išvaizdą.

Nepaprastai vasariška 
karšta Velyki] diena...

Praeitas sekmadienis, Vely
kų diena, buvo nelauktai šilta 
— tikrai vasariška, tempero- 
l.ūra vidudienį siekė 82 laips
nius. Tai buvo karščiausios 
Velykos 70 metų bėgyje, sako 
oro biuras.

Vasariškas oras privedė 
prie didelio susikimšimo vieš
keliuose, kurie buvo pilni au
tomobilių. Pačiame mieste 
apie milijonas ir 200,000 new- 
yorkiečių, sako policija, ste
bėjo. Fifth Ave. madų^jjaradą.

Buvo karšta ne tik N.ew 
Yorke, bet visame Atlanto pa
kraštyje. Tuo tarpu iš Pietva
kariniu valstijų pranešama, 
kad ten Velykų dieną siautė 
audros ir smarkiai lijo. Texa- 
se, kur jau kelinti metai vy
rauja sausra, irgi smarkiai li
jo.

Mūsų kaimynu lenku 
pakvietimas

Casimir Nowack i, pažan
gaus lenkų klubo Polonia pa
reigūnas, prisiuntė Laisvei 
pranešimą, kuriame jis kvie
čia pažangiuosius lietuvius at
eiti j Polonia klubą šį šešta
dienį ar sekmadienį. >■

Tuo metu bus rodomas gar
sus filmas “North Star” kuris 
parodo, kaip ukrainiečiai ko
vojo prieš hitlerininkus oku
pantus karo metų. Priedu bus 
jodoma komedija.. įžanga vel
tui. \

šeštadienį filmų rodymas 
prasidės apie 7 vai. vakare, 
sekmadienį — 3:30 vai. po 
pietų. Klubo adresas: 201 Se
cond Ave., prie 12 gatvės, 
New Yorke.
'Man teko tą filmą matyti 

prieš kelis metus, žiūrėdamas 
į ukrainiečių karžygių kovas 
su naciais gali persistatyti, 
kad panaši kova buvo vedama 
ir mūsų gimtinėje Lietuvoje.

Rep.

Jau buvo rašyta apie tą 
garsiąją komediją, kurios vai
dinimas įvyks . gegužės 5 d., 
sekmadienį, 3:30 popiet, Li
berty Auditorijoj, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Aido Choras pradėjo moky
tis šitą komediją, rodos, rug
sėjo mėnesį ir kiekvieną penk
tadienį buvo praktikuojamos 
dainos. O dainų yra apie dvi
dešimt Išmokti atmintinai tiek 
dainų! Tai skandalas! Rodėsi, 
jok niekad negalėsime išmok
ti. Dainuoji ir dar dainuoji ir, 
štai, jau rodosi, kad atmintis 
visai atbuko. Oi, kaip liūdna 
pasidaro.

Bet štai mūsų mokytoja pa
taiso, pamokina, vėl mums 
ii- galva, rodos, pagerėja, ir 
jau dainos daug geriau sekasi 
dainuoti.

Mūsų mokytoja kai kada 
ihri ir bėdos su choriečiais. 
Mat clioriečiai kai kada kal
basi tarp savęs laike pamokų. 
O kaip žinia, tas labai trukdo 
dainavimą ir mokinimas). Tai 
ji ir turi pabarti, sudrausti 
vyrus (!), kad jie mažiau 
kalbėtųsi, o daugiau mokytų
si žodžius.

Jau choras mokinasi dukart 
į savaite, trečiadienio ir penk
tadienio vakarais.

šitame veikale iš daugelio 
dainų yra ir labai gražių. Bet 
dainuoti nėra lengva todėl, 
kad tos gaidos visaip išvin
giuotos, suvyniotos, išdailin
tos. Tai vot galva ir sukasi kol 
vieną po kitos išmokstame.

Laikas vaidinimo aidėta, ei
na prie paskutinių dienų. 
Taip pat ir mes, choricčiai, 
šuoliais skubiname, kad tik 
gražiau sudainuoti, išpildyti 
ta gražų užsibrėžtą menini 
darbą.

i Viena savaite iki Pirmosios
Gegužės vieningo mitingo

Tik viena savaitė liko iki 
Gegužės Pirmosios, tradicines 
pasaulio darbininkų šventės.

Now Yorko darbo žmonės 
yra minėję* tą. dieną įvairiais 
būdais — masinėmis demons
tracijomis, kurios tęsėsi per 
miesto gatves, masiniais mi
tingais po atviru dangumi 
Union Skvere —■ ir mitingais 
salėse.

.šiais metais nebus demonst
racijų ir nebus mitingo Union 
Skvere. Kaip žinia, reakcija 
per paskutinį dešimtmetį dėjo 
pastangas atimti visų pirma 
nuo New Yorko darbo žmonių 
teisę demonstruoti savo gat
vėse ir paskui taipgi mitingau- 
ti Union Skvere. Tas reakcijai 
pasisekė. Bet Gegužės Pirmo
ji nebus pamiršta. Ko dau
giau, ji bus minima šiais me
tais būdu, kuris priduoda vil
tį, kad ateis laikas, kuomet 
vėl bus demonstruojama gat
vėmis.
Gegužės Pirmosios mitingas 

šiuo kart įvyksta nedidelėje 
salėje, Plaza Hall (Second 
Ave. ir 7th St.). Taigi, vieta 
ir apimtis tikriausiai negali 
tarnauti priežastimi dideliam 
džiaugsmui. Bet yra kitas fak
torius, kuris žymiai viltinges- 
nįs: mitingas, bus tuomi skir
tingas, kad jį rengia po vieny
bės vėliava kelios kairios gru
pės: komunistai, Socialistinė 
darbininkų partija (trockis- 
tai), progresyviai katalikai 
(Catholic Worker grupe), 
progpesyviai iš “National 
Guąrdian“ ir kelios kitos.
’ Tai bus kaip įir mobilizaci-

pardavimaU“
Bar & Grill. Cypress Hills, apgy
veni a svetimtaučių. Galima matyt 
nuo 10 vai. ryto. Savininkas atsi
stato nuo biznio. Trečiadieniais ir 
penktadieniais Jštisą dieną.

388 Ridgewood Avenue 
Cypress Hills. TA. 7-9912

(78-8Q)

Kaip visada, taip ir šį kar
tą choras rengiasi, dirba kad 
duoti gražaus meninio pasi
linksminimo.

Tai mūsų publika tui’ėtų la
bai karštai paremti aidinčius 
atsilankydami į tą. gražų ir 
linksmą parengimą.

Choriečiai visada yra linkę 
visuomenei patarnauti savo 
gražiom dainom. Todėl mes, 
choricčiai, ir mūsų mokytoja 
Mildred Stensler lauksime jū
sų ir džiaugsimės matydami 
mūsų1 parengime. Mes, Aido 
Choras, duosim publikai ką 
mes geriausio galime duoti ir 
mes tikimės didelės publikos 
susilaukti.

Rašo man giminaitis iš Bal
timore, Md.: — Atvažiuoja
me keturi. Užregistruok ge
riausias vietas sėdėti. ,
Kitas rašo iš Conn, valstijos: 

— Atvažiuojame šeši. Prašom 
palaikyti mums tikietų.

Aišku, kad bus svečiu ir iš 
Mass, valstijos, taip pat iš 
Pennsylvanijos, o gal dar ir 
iš toliau. Ir kas gi galėtų na
mie išbūti nedalyvavęs tokio
je iškilmėje, kaip Aido Cho
ro ? !

Mes, clioriečiai, esame įdė
ję daug didelio darbo ir jėgų 
ir dar prie to kelionėms išlai
dų... Jūsų atsilankymas mums 
anos naujos drąsos ir stipry
bės i)- toliau dainuoti, ' ir nie
kad nepavargti.. Lai Aido 
Choras gvuoja, lai sulaukia 
kitus keturiasdešimt pęnkeris 
metus!

Aido Choras ir rengimo ko
misija maloniai prašo ir kvie
čia visus iš toli ir arti atsilan
kyti 5 gegužės į Liberty Audi
torija.

V. K.

jos mitingas, mitingas, kuris 
tarnaus kaip istorinis taškas 
Amerikos kairiečių kelyje į 
vienybę. Rengėjai tikisi, kad 
salė bus perpildyta. Prie mi
tingo energingai ruošiasi dau
gelis.

Pažangūs lietuviai irgi turė
tu tame mitinge dalyvauti.

B.

Teatruose
Vis RKO teatrai dabai’ ro

do naują Walt Disney spalvo
tą pasakišką filmą “Cinderel
la” ir kitą vaikams tinkamą 
fimą “Men of Sherwood Fo
rest”. s

Brooklyn© Astor teatras ror 
do francūzišką filmą “We 
Are All Mrderers” (“Mes visi 
žudikai”). Tai filmas, kurio 
turinys nukreiptas prieš mir
ties bausmes. Visi kritikai, 
įskaitant kairiųjų spaudą, tą 
filmą apibūdino kaip veną 
rimčiausių ir meniškiausių.

•
Paramount teatras Manhat

tan© rodo filmą “Abandon 
Ship’’. Vadovaujančiose rolė
se Tyrone Power ir Mai Zet- 
t er ling.

ImatthewaJ
BUYUS

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

•’□©••DC*

:: 426 Lafayette St.J
• Newark 5, N. J. ;;
G MArket 2-5172
:: 'i ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LIETUVIU TARPE
Ar brooklyniečiai vėl 

gerai pasirodys? •

šį šeštadienį įvyksta opere- 
1 iškas koncertas Rusų salėje, 
408 Court St., Elizabeth, N. J. 
Prasidės 7 vai. vakare.

Koncertą pildys Aidsietyno 
Kvartetas— Mildred Stensler, 
Ona Stelmokaitė, vTadas Kaš- 
kiaučius ir Jonas Grybas.

Rengėjai yra Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 2-roji Ap
skritis. Kadangi minima ap
skritis apima šios apylinkės 
plačią teritoriją, tai ir jos pa
rengimas turėtų būti didelis.

Visos Brooklyno apylinkės 
kuopos prie apskrities priguli. 
Todėl tikimasi, kad nemažas 
brooklyniečių skaičius vyks Į Į 
parengimą.

Kadangi Brooklyno apylin
kėje šį savaitgalį nėra progre
syvių lietuvių parengimų, tai 
bus gera proga nuvykti ii’ į 
Elizabetho koncertą.

Rep.

Lenkijos ambasad. geto 
sukilimo mitinge 

♦*

Lenkijos a m b a s adorius 
Amerikoje Romualdas Spa
sowskis kalbėjo Varšuvos žy
dų geto sukilimo prieš naci
nius okupantus 14 metinių pa
minėjime. Paminėjimas - mi
tingas įvyko Manhattan Cen
te]- salėje. Dalyvavo apie 
2,000 asmenų. Mitingą rengė 
iš Lenkijos kilusių žydų pa
žangios organizacijos. Taipgi 
dalyvavo ir pažangūs lenkai.

Spasowskis sakė, kad Len
kijos liaudiška valdžia ener
gingai kovoja prieš antisemi
tizmą. Kova prieš antisemitiz
mą užvesta energingai, sakė 
jis, po paskutinių spalio įvy
kių Lenkijoje, tai yra, po Go- 
mulkos atsistojimo prie vairo.

Mitinge taipgi kalbėjo “Na
tional Guardian” redakcijos 
narys negras Eugene Gordon.

Užsimušė iššokdama pro 
langą

t
Helen Mechand, 50 metų 

amžiaus moteris, užsimušė iš
šokdama pro langą iš savo 
penkto aukšto buto. Jos vy
ras pasakojo policijai, kad ji 
paskutiniu ■ laiku buvo labai 
prislėgtoje nuotaikoje.

Policija suėmė žmogų, 
kuris sakosi nužudęs 
Jaunąją brooklynietę

Policija suėmė jauną Korė
jos karo veteraną, 21 metų 
amžiaus Thomas Joseph Hig
gins. Policija sako, kad jis 
prisipažino nužudęs jauną 
gražią ( brooklynietę Patricia 
Rutland, policininko seserį. 
Jis ją įviliojęs į savo automo
bilį, ir kuomet ji atsisakė pa
tenkinti jo pageidavimus, jis 
ją užmušė plaktuku sukapo
damas kaukuolę ir išmetė iš 
automobilio.

Policija taipgi sako, kad jis 
prisipažino nužudęs 50 metų 
amžiaus moterį anksčiau, 
taipgi, kad tai jis užpuolė ir 
bandė išprievartauti visą eilę 
Brooklyno moterų. '

Jis buvo susektas pagal nu
rodymus kai kurių liudininkų, 
kurie matė jo automobilį nu
žudymo vietoje.

Higgins laikomas kalėjime 
be kaucijos užstato galimybės.

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.

(75-81)

4 pusi. Laiįvg (Liberty) Trečiad., baland. (April) 24,' 1957

Aholiiai Cafetcrijos Darbininkai

Visiems šiftams

Kreipkitės Asmeniškai

AL. .GREEN ENTERPRISES 
c/o FORD MOTOR CO.

CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, N. J.

(80-861
HELP WANTED-FEMALE^

Tėvas ir sūnus (suaugę) turi na
mus Long Islande, pageidauja na
mų darbininkės ir virėjos (patieka
lui kartą j dieną). Guolis vietoje,' 
5 dienos, gera mokestis, niekas ne-, 
simaišo bei nesikiša j jos pareigas. 
Malonūs namai, televizija, visi įren
gimai. YEllowstonc 2-0530 — As-j 
t oria. (80-82)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Delikatessen-Grosernė. Šaldyti 
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.

: In its radiant promise of life; 
;everlasting, may each of us for; 
i Easter find the inspiration of; 
ihope and faith fulfilled. Į
’ MRS. BLANCHE WITEK ;

Lie. Undertaker ;
; 209 Avenue A, N.Y.C.—AL. 4-9826. 1 
; Air cond.—2 chapels—OR.7-9 <91. ;
; (76-83);

! For the Supreme Miracle of■ 
: Easter, we humbly give thApks.; 
■ In its radiant promise of life; 
; everlasting, may each of you; 
find the inspiration of faith fui-;

; filled. J :
PHILLIP’S FUNERAL HOME ;

79-02 Metropolitan Ave ;
; Middle Village. TW. 4-8389. ]
: (69-80):

; Linkime visiems visko kuo 
geriausio laike šių velykinių1

M. & E. FURNITURE CO.
I 1032 Manhattan ,Ave. ;
! Brooklyn, N. Y.

Mr. Stanley Kustowski, ,sav.
EV. 9-8982.

Visiems linkime visko kuo! 
geriausio laike šių velykinių* 
švenčių.

EDWARD V. LISOSKI 
'65-06 Grand Ave.

Maspeth, L. I., N. Y. !
DA. 0-0719—6-0886. I

PRANEŠIMAI
LLD 1 kuopos nariams

Būtinai ateikite i ši susirin^ 
kimą balandžio 26-os vakarą, 
7:30, Auditorijoje. Dabar ge
riausia proga atlikti draugijai 
pareigą kol karščiai neiškrik- 
dč po atostogas ir pajūrius.

Valdyba

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

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

Vakarienę gamins patyrusios šei- 
minirikčs, tai tikrai bus skani va
karienė. Taipgi bus kiaušinių riti- 
nimo ir mušimo žaislas. Bus ir ki
tokių įvairumų.

Šokiams gros A. Pleikis su akoiy 
dian. Kviečiamo publiką atsilanky
ti i šį malonų pažmonėsj, visi būsi
te užganėdinti.

Rengimo Komitetas, 
(79-80)

CLEVELAND, OHIO 
LDS 4-tos Apskr. reikalai

Metinė 4-tos Apskrities konferen
cija įvyks gegužės 5 d., LDS klubo 
svetainėj, 9305 St. Clair Ave., Cle-* 
wland, Ohio. Pradžia 10 vai. ryte.

Visos Apskrities kuopos jau anks
čiau informuotos laiškais. Svarbu, 
kad visi išrinktieji kuopų delegatai 
pribūtų ir kad pribūtų paskirtu laiš
ku. Taipgi svarbu, kad ir šiaip 
kuopų nariai dalyvautų konferenci
joj kaip, pav., LLD nariai skaitlin
gai dalyvavo savoj konferencijoj.

LDS 55 kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 1-mą dieną. Pageidautina, 
kad nariai skaitlingai atsilankytų, 
kad būtų galima tinkamai pasiruoš
ti kuopos pramogai, kuri bus jau 
paskutinė svetainėje; ji įvyks gegu
žės 11 dieną. Pradžia 6 vai. va
kare. Po šios pramogos seks pik
nikai, o .šios kuopos piknikas bus 
pirmas, įvyks birželio (June) 9 d., 
A. Jasuno (buvusioje Rūbo) piknikų 
vietoj. Kviečiami visi, o ypatingai 
nariai, dalyvauti. J.Žebrys * 

(80-81)

Du žuvo, auto nelaimėje
Brooklyniečiai John Ortis ir 

Angelo Colon užsimušė, kai jų* 
automobilis atsimušė į kelio 
užtvarą.




