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KRISLAI
Vyskupas Blizgy s apie 
Bulganina ir Chruščiovą 
Kodėl neduoda Maskva? 
Grigaitiniams ir 

keleiviniams.
Rašo R. MIZARA

Sakoma, vyskupas V. Briz- 
ųys parašė chicagiškiam 
Hearsto laikraščiui s a v o 
nuomonę apie pakaitas Ta
rybų Sąjungos valdžioje.

Vyskupas ten, be tuščių, 
naivių spekuliacijų, įdėjo ir 
tokią nuomonę, būtent: Bul
ganinas ir Chruščiovas yra 
didelės erudicijos vyrai...

Dėl to užpyko ant vysku
po Naujienos. Kaip tai 
leistina vyskupui taip gar
binti žymiuosius sovietinius 
pareigūnus!

Girdi. “Bulganinas nėra 
baigęs net sovietinės gim
nazijos ... ” o vyskupas 
Brizgys drįsta šitaip rašy
ti !

Bet ar nėra daug žmo
nių, baigusių gimnazijas, 
kurie iš tikrųjų yra men
kaverčio žinojimo? Jš ki
tos pusės: ar nebuvo ir ar 
nėra pasaulyje žmonių, ne- 
llaigusių gimnazijų, o turin
čių platų žinojimą apie vi
sus žvarbiuosius gyvenimo 
reiškinius?

_ 9
} O je. Naujienų redakto- 
\ riui užkliūva ir Laisvė.

Pacitavęs jis A. Bimbos 
krislus, kur buvo pažymė
ta, jog šiemet, “kaip ir per
nai, reikės dešimties tūks
tančių dolerių” fondo mūsų 
dienraščiui išlaikyti, P. Gri
gaitis sušunka: “Bet kodėl 
nepasirūpina jam (Laisvės 
dienraščiui) lėšų Maskva ” 

P. Grigaitis mano, jog ši
tuo provokaciniu klausimu 
jis labai gudriai pasisakė.

Lietuviškieji menševikai, 
tenka priminti, nuolat tei
gė, būk Laisvei ir Vilniai 
Maskva duodanti pinigų! 
Tai, žinoma, šlykštus, pro

vokacinis melas, tik ta me- 
lą dabar Naujienos jau ke- 
Jia klausimo ženklu.

Tuo melu netiki nei pa- 
trys menševikai, nei niekas 
kitas.

Mūsų spaudos išlaikymas 
remiasi mūsų pačių jėgo
mis. Mūsų spauda leidžia
ma mūsų žmonėms, lietu
viams amerikiečiams, na, 

• ir jie privalo, jei nori turė
ti savo spaudą, ją išlaikyti.

- Kitaip yra su menševikais 
ir kitokiais elementais, vyk- 

z dančiais kryžiokišką politi- 
Jką. Jie renka aukas neva 

“Lietuvai laisvinti,” o jas 
iššinkuoja kelionėms, kote
liams ir užlaikymui tam ti- 

'krų “ekspertų,” kurie, 
A' apart Lietuvos šmeižimo, 
\ nieko kito nedirba.

į Turime po ranka Phila- 
į delphijoje einantį laikraš-

•’ tuką/'Lietuvių Naujienas,” 
giriose jų leidėjas Jos. Gus- 
tis rašo:

“Philadelphijos grigaiti- 
niai ir keleiviniai latrai su
darė bendrą frontą ir da
bar rengiasi ubagavimui.

NEHRU REMIA SOVIETU PASIOLTMA APIE FORMOZA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -   lę---------------------------------------——f
Transportininkų suvažiavime 
svarstomi CIO-AFL vienybes, 

trečios partijos klausimai
Hollanderis kritikavo (įuill’ą, sakė, kad trečia 
partija kol kas yrą negalima, neturėtų pagrindo

New Yorkas. — Trans
porto Dar b i n i n k ii Unija 
(TWU-CI0) suvažiavime 
vyko gan smarkios diskusi
jos apie CIO ir AFL vieny
bę ir taipgi apie trečios par- 
tiojs reikalingumą. Kaip 
jau buvo pranešta, TWU 
prezidentas Mike Quill iš
reiškė nuomonę, kad lau lai
kas atsikratyti prisikergi- 
mo prie demokratų ir or
ganizuoti tikrą darbo par
tiją. Jis taipgi sakė, kad 
CIO-AFL vienybė yra geras 
dalykas, bet prie to nerei
kia skubintis.

Quill laikosi nuomonės, 
kad prieš susiliejus su AFL 
reikia užtikrinti, kad suvie
nytoje unijų federacijoje 
industrinio unijizmo princi
pai galės toliau vystytis, 
kad bus užtikrinta, jog ne
bus vidujinės diskriminaci
jos, kad bus panaikinta bet 
kokia rasinė diskriminacija-, 
pačiose unijose. Jis sakė, 
kad AFL unijos žymiai dau
giau nusideda diskriminavi
mu prieš negrus ir CIO tu
rėtų užtikrinti, kad tam bus 
padarytas galas.

Suvažiavime kalbėjęs CIO 
New Yorko valstijos prezi
dentas Hollanderis kritika
vo Quill’o nusistatymus. Jis 
sakė, kad kol kas neverta

To ubagavimo kermošius 
bus vasario 16 d. minėjime... 
Grigaitiniai ir keleiviniai 
latrai tikisi tame vasario 
16-tos minėjime suubagauti 
apie $5,000. Jie... darys 
visokius skymus, kad tik 
daugiau pinigų iš žmonių 
išvilioti.

“Mums atrodo, kad Gri
gaitis su savo tokia progra
ma tinka būti durnavotų 
žmonių namuose, o ne Lie
tuvą vaduoti...”

Mūsij spaudos finansinė 
padėtis — atvira knyga vi
siems.

Kiekvienas centas, saky
sime, gautas Laisvės leidi
mui, sunaudotas jos leidi
mui.

Laisvės metiniuose akci
ninkų (šėrininkų) suvažia
vimuose administracija pa
teikia išsamius raportus, 
parodant, kaip, kur, kam 
buvo išleista, kiek trūksta.

Dėl to, kai mes kreipia
mės į skaitytoją, prašydami 
talkos, mes tai darome at
virai ir nuoširdžiai, gerai 
jausdami, kad skaitytojas 
mus supras ir stos talkon. 

steigti trečios partijos, o 
vietoje to reikėtų “išstumti 
reakcininkus iš demokratu 
partijos” ir paskui bendra
darbiauti su palikusiais li
beralais. Jis taipgi sakė, 
kad reikia susilaikyti nuo 
CIO-AFL vienybės kritika
vimo, nes tai gali tai vieny
bei pakenkti.

Suvažiavimą sveikinęs N. 
Y. majoras Wagneris pasi
liko ilgesniam laikui, kad 
klausytis diskusijų.

Nixonas Guatemaloje— 
šūviai aidi kalnuose

Quezaltenango. — Ameri
kos vice-prezidentas Nixo- 
nefs ir Guatemalos diktato
rius Castillo Armas aplan
kė šį miestą, kurio gyvento
jų dauguma yra indėnai. 
Spalvingos ceremonijos bu
vo prirengtos, kad sutikti 
tuos svečius, bet taipgi bu
vo aišku, kad valdžia bijo 
žmonių: skaitlingos sargy
bos supė Armasą ir Nixo- 
ną ir neprileido prie jų nie
ko, nei mergaičių, kurios 
norėjo Nixonui įteikti gė
les.

Ceremonijų viduryje iš 
gretimų kalnų pasigirdo 
šūviai, ir sargyba dar aky
liau pradėjo saugoti savo 
patikėtinus.

Dienos šviesos taupymo 
taikąs mėnesiu ilgesnis

New Yorkas.—New Yor
ko legislatūra priėmė nu
tarimą pratęsti dienos švie
sos taupymo laiką vienu mė
nesiu N. Y. mieste. Kai ku
riose valstijos vietovėse pa
kaitų nebus, nes jau anks
čiau tas laikas buvo toks il
gas.

Pradedant ateinančia va
sara, dienos šviesos taupy
mo laikas tęsis nuo balan
džio mėnesio paskutinio 
sekmadienio iki spalio mė
nesio paskutinio sekmadie
nio: Iki šiol New Yorke 
tas lajkas galiavo tik iki 

 

rugsėjį paskutinio sekma
dienio*

Dulles vėl keliauja
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Dulles ren
giasi kitai kelionei, bet šiuo 
kartu žymiai trumpesnei: 
jis vyksta j Kanadą. Tai 
bus jo pirmas oficialus ap
silankymas Kanadoje ir jis 
ten praleis dvi dieni, kovo 
17 ir 18. Jis tuom atsakys 
į kelių Kanados ministrų 
apsilankymą Washingtone.

I ■ t

Paskutiniai
Pekinas. — Mao Tsei-tun- 

gas, čou En-lajus ir kiti 
aukšti Kinijos vadai daly
vavo pokilyje tarybinėje 
ambasadoje, kur buvo švęs
tos Kinijos-TSRS draugin
gumo pakto penktosios me-; 
tinęs.

Mao Tse-tungas pareiškė, 
kad jeigu Amerika mano, 
jog ji atominiais ginklais 
gali nugalėti Kiniją, ji skau
džiai klysta. ’

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos valdžios nariai dalyva
vo priėmime Kinijos amba
sadoje, kur buvo švęsta tų 
dviejų šalių tarpusavio pa
galbos pakto penkerių metų 
sukaktis.

Paryžius.—Bandantis su
daryti kabinetą socialistas 
Pineau abejoja, ar jis ga
lės valdžia įsuformuoti. Jo 
paties partija, socialistai, 
atsineša link jo šaltai ir 
įspėjo jį, kad jo nerems, jei
gu darys peraaug nuolaidų 
konservatoriams.

Manoma, kad 29 keleiviai yra 
žuvę belgų lėktuvo nelaimėj

Roma. — Po ištisos pa
ros ieškojimo prieita išva
dos, kad 29 keleiviai, kurie 
radosi belgų lėktuve, ti
kriausiai žuvo. Manoma, 
kad lėktuvas nukrito jūron. 
Tai buvo orlaivis, kuris iš 
Briuselio skrido į Belgų 
Kongą Centralinėje Afriko
je. Jis turėjo nusileisti Ro
moje ir būdamas keliolikos 
minučių atstume nuo Ro
mos signalavo, kad rengia
si nusilleisti. Bet nuo to 
laiko iš orlaivio nieko ne
girdėta.

Pabėgėliai įsiveržė Į Rumunijos 
ambasadą Šveicarijos sostinėje

Bernas. — 26 reakciniai 
Rumunijos pabėgėliai įsi
veržė į Rumunijos Liaudies 
Respublikos pasiuntinybę ir 
jėga išvarė jos pareigūnus. 
Jie užėmė visas raštines ir 
paskelbė, kad tai daro “pro
testuodami prieš politinius 
areštus Rumunijoje.”

Iš pranešimų neaišku, ar 
visi įsiveržėliai iki vieno 
buvo rumunai, ar jiems 
padėjo kiti. Bet aišku, kad 
policija nesistengė juos tuo
jau pašalinti, nes septynios 
valandos po to, kaip įsiver
žėliai pasiuntinybės namą 
užėmė, jie dar radosi jame.

Įsiverždami, pabėgėliai 
sužeidė pasiuntinybės sar
gą ir sumušė kelius kitus 
asmenis, šveicarų policija 
apsupo pasiuntinybę, bet 

-,-L—_ v-linti pabėgė- 
Rumuniįos pareigū

nai, kurie buv i išvaryti iš

nesistengė pašč 
liūs. ~

Pranešimai
Washingtonas. — Buvęs 

FBI agentas Matusowas pa
siuntė telegramą atstovų 
buto neamerikiniam komi
tetui, prašydamas, kad jam 
būtų leista iš naujo liudyti. 
Jis sako, kad nori “atitai
syti rekordą,” tai, yra, iš
aiškinti, ka?p jis pirmiau 
melavo.

Washingtonas. — Protes
tantų dvasiškiai Los Ange
les srityje paskelbė “ištisos 
paros budėjimą taikos la
bui.” Bažnyčiose bus sako
mos maldos diena-nakti už 
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taiką. Kongregacionalistų 
bažnyčios, turinčios 1,309,- 
000 narių, priėmė rezoliuci
ją prieš Kinijos blokadavi- 
mą ir už taiką, čia, Wa
shingtone, laikraštis “Daily 
News” vedamajame straips
nyje išreiškė viltį, kad Ame
rika pradės nusigrįžti nuo 
makartizmo, nuo šnipinėji
mo ir ragangaudizmo siau
tėjimo.

Keleivių tarpe radosi ke
turi amerikiečiai ir taipgi 
Marcella Mariani, 18 metų 
aipžiaus, buvusi Italijos gro
žio karalienė.

Nors jau beveik nėra vil
ties, kad kas nors iš kelei
vių būtų likęs gyvas, pri
vatiniai orlaiviai dar ren
giasi stebėti kalnus į Šiaurę 
nuo Romos. Kalnuose esan
čio kapucinų vienuolyno 
broliukai pranešė, kad jie 
matė ką tai degant kalnuo
se, bet nėra tikri, kas tai 
buvo.

pasiuntinybės, tuojau pa
reiškė, kad policija tokiu 
būdu bendradarbiauja su 
įsiveržėliais ir tuomi daro 
nedraugingus žingsnius 
prieš Rumuniją, su kuria 
Šveicarija palaiko norma
lius diplomatinius santy
kius.

Britanija planuoja sudaryt 
Kariby salyno federaciją

Londonas. — Britai ko
vo 13-tą šaukia Karibų ko
lonijų suvažiavimą. Britai 
norėtų tas savo kolonijas 
sujungti į vieną federaciją. 
Į tokią federaciją įeitų Tri- 
Yidadas ir eilė kitų salų, o 
gal. ir Britų Guiana, kuri 
randasi Pietų Amerikos 
sausžemyje.

Manoma, kad pasitarimai 
įvyks Trinidado sostinėje 
Port of Spain.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba palieka Formozos 
klausim u s “diplomai! j ai” 

Amerika paneigia, kad ji pasižadėjo ginti 
Quemoy, bet “gal vis vien prisieis ginti”

Londonas.—Indijos prem
jeras Nehru pareiškė, kad 
jis pilnai remia Tarybų Są
jungos pasiūlymą sušaukti 
10 valstybių konferenciją, 
kad tartis, kaip pastoti ke
lią karui Tolimuose Rytuo
se. Kaip yra žinoma, Tary
bų Sąjunga patiekė planą, 
kad Amerikos J. V., Tarybų 
Sąjunga, Kinija, Francūzi- 
ja, Britanija, Indija, Bur
ma, Indonezija, Ceilonas ir 
Pakistanas laikytų konfe-

Vatikanas cenzūravo - 
autorius kritikavosi

Vatikanas. — 1953 metais 
francūzu kataliku abatas 
Mare Oraisonas išleido kny
gą “Krikščioniškas gyveni
mas ir lytinės problemos.” 
Vatikanas tuojau tą knygą 
cenzu ravo, uždrausdamas 
katalikams ją skaityti ir 
patį abatą aštriai kritikavo. 
Vatikano teologai sakė, kad 
Oraisonas perlengvai kalba 
apie lytines nuodėmes, o kai 
kurias net skaito geru da
lyku. •/ »

Dabar Vatikano organas 
“Osservatore Romano” sa
ko, kad abatas Oraisonas 
apsigalvojęs pats save kri
tikavo ir pripažino, kad 
knyga turi būti cenzūruota, 
kad nuodėminga ją skaityti. 
Nei jis pats jos daugiau ne
skaitys.

Denveris. — Colorado gu
bernatorius F. Johnsonas 
pareiškė, kad jeigu jis sė
dėtų senate, jis balsuotų 
kartu su Lehmanu, Morse 
ir Langeriu prieš paktą'su 
Čiangu.

Valdžia tęsia Johanesburgo 
negru kraustymą iš miesto

Johanesburgas.—Šios sa
vaitės pradžioje policija at
naujino verstiną negrų 
kraustymą iš Sophiatown 
priemiesčio į užmiestį. Pie
tų Afrikos rasistinė val
džia planuoja išvaryti ne
arus iš visų miestų ir pri
versti juos gyventi toli už
miestyje, nors jie galės 
dirbti miestuose.

Vieta, kur Johanesburgo 
negrai apgyvendinami, ran
dasi keliolika mylių užu 
miesto. Dauguma tų ne
grų dirba mieste ir jie tu
rės pašvęsti po kelias valan
das kasdieną keliaujant į 
darbą ir namo.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau.

renciją. Ji turėtų įvykti 
•Šanchajuje arba New Del
hi.

Sovietu siūlvmas nenuma
to Čiango dalyvavimo, ir 
Nehru, kaip matyti, su tuo 
sutinka. Bet Britanijos už
sienio reikalų ministras 
Edenas vakar sakė, kad, 
nors tokios konferencijos 
mintis nebloga, joje turėtų 
dalyvauti ir Čiango atsto
vai. Čianginiai, betgi, kaip 
tai tikrai žinoma, atsisaky
tų tokioje konferencijoje 
dalyvauti.

’Paliekama “diplomatijai”
Jungtinės Tautos.—Jung

tinių Tautų Saugumo Ta
ryba pirmadienį pradėjo 
svarstyti Formozos klausi
mą ir tą pačią dieną klau
sima nustūmė i šalį. Tai 
buvo tam tikras kompro
misas, nes buvo aišku, kad 
prie susitarimo Saugumo 
Taryboje nebus prieita.

Čiango atstovas toje ta
ryboje reikalavo, kad Kini
ja būtų pasmerkta kaip 
agresorė. Sovietų Sąjungos 
atstovas sakė, kad tai Ame
rika su savo intervencija 
Formozoje atlieka agresiją 
ir kad kaipo tokia ji turė
tų būti pasmerkta.
Francūzijos delegatas Hen

ri Hoppenotas sakė, kad, 
jo nuomone, klausimo nega
lima svarstyti, kadangi ne
atstovaujama Kinija, t. y., 
Liaudies Kinija. Čiango at
stovas ir Amerikos Lodge 
rodė nepasitenkinimą tokiu 
pareiškimu, bet neprotesta
vo. Sovietų Sąjungos Sobo- 
lievas savo kalboje ypatin-. 
gai pabrėžė sakinį, kad “Be 
Kinijos negalima- rišti tarp
tautinių kausimų, ypatin
gai Tolimųjų Rytų klausi
mų.” Saugumo Taryba 
paskui nubalsavo klausimą 
atidėti, kad leisti, kaip išsi-
reiškė Francūzijos delega
tas, jį spręsti “senoviškos 
diplomatijos keliu.”
Nepažada, bet gal gintų...

v

Washingtonas. — Ameri
ka paneigia Čiango teigimą, 
kad ji yra pasižadėjusi gin
ti Quemoy ir kitas Kinijos 
pakraščio saliukes, kurios 
dar randasi Čiango -ranko
se. Bet tas nereiškia, kad 
Amerika tikrai tų salų ne
gintų, sakė vakar valstybės 
departmento atstovas.

Kaip yra žinoma, Ame
rika oficialiame pakte pa
sižadėjo ginti Formozą ir 
Peskadorus, bet Čiango val
džia paskur paskelbė, kad 
paktas liečia ir saliukes prie > 
pat Kinijos kranto.
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! Kas Ką Rašo ir Sako K 
MILIJONAI DOLERIŲ I 
DIEVIŠKAJAM BIŽNIUI I

Vilnis rašo: Į
“John D. Rockefeller Jr. 5 

padovanojo 20 milijonų do
lerių protestonų bažnyčiai 
‘praplėsti teologinę apšvie-

MOTERŲ KAMPELIS
Tik dešimtį metų tinkama 

raštines darbui

BULGANINAS UŽ DRAUGIŠKUS 
SANTYKIUS SU AMERIKA

WILLIAM RANDOLPH HTARST buvo pirmas 
amerikietis laikraštininkas, turėjęs pasikalbėjimą su 
naujuoju Tarybų Sąjungos premjeru N. Bulganinu.

Tenka priminti, kad Hkarstas yra laimingiausias iš 
laimingųjų pasaulio laikraštininkų, nes jis, būdamas 
Maskvoje, kalbėjosi su pačiais žymiausiais tarybiniais 
pareigūnais: su Molotovu, Chruščiovu ir Bulganinu.

Hearstas, eidamas į pasikalbėjimus, vedasi ir savo 
korespondentus. Jis, aišku, bando išgauti iš sovietinių 
pareigūnų nuomonę apie tarptautinę situaciją, apie 
santykius tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų.

Ką gi naujasis premjeras Hearstui sakė?
“Mūsų troškimo užtik tinimas turėti gerus, norma

lius santykius su Jungtinių Valstijų vyriausybe yra ti
krai nuoširdus.

“Užsienio reikalu ministras Molotovas ir aš savo *■ >
pareiškimuose dėstėme mūsų troškimą, musų įsitikinimą, 
kad dabartinis tarptautiniu santykių įtempimas turėtų 
būti atleistas, atveržtas.

“Tai vra tikrai teisinga. Mes trokštame ir mes tiki
me, kad visos tautos pasaulyje to trokšta.”

Bulganinui buvo pažymėta, kad Molotovas savo kal
boje parlamento sesijoje darė aštrių išsireiškimų Ame
rikos adresu. Į tai naujasis premjeras atsakė:

“Kiek tai liečia Molotovo kalboje padarytus aštrius 
išsireiškimus, galiu sakyti, kad Molotovas kalbėjo apie 
tuos dalykus, kurie dabar vyksta.”

Kitais žodžiais, Bulganinas, vardan sovietinės vy
riausybės, pareiškė norą, kad tarp šitų didžiųjų kraštų, 
kurie visai neseniai buvo geriausiais talkininkais kare, 
santykiai, ryšiai susinormalizuotų, kad šaltojo karo at
mosfera išnyktų.

To, be abejojimo, trokšta ir Amerikos žmonės. To 
trokšta Tarybų Sąjungos tautos, to trokšta viso pasau
lio tautos.

Komercinės spaudos plepalai, būk Bulganinas, tapęs 
šalies premjeru, aštrins santykius su “Vakarų pasau
liu,” kaip matome, neturi jokio pagrindo.

“Mrs. J. P. Corkoran, bu
vusi žmona kataliko finan
sininko J. Rascob padova
nojo Tucson (Arizona) Ro
mos kataliku diecezijai 
$615,000.

“Clyde Harris, milijonie
rius iš Oregon, padovanojo 
adventistams $7,Q00,000.

“Milijonierius Myron Tay
lor, buvęs Amerikos atsto
vas prie Vatikano, padova
nojo episkopalų bažnyčiai 
milijoną dolerių įsteigti sa
vo centrą Long Island’e.

“Lea Feagin, naftos mag
natas Texa’e, padovanojo 
baptistų fundacijai Texas’e 
milijoną dolerių.

“Chicagietis biznierius 
Frank Lewis, kasmet duo
da kataliku bažnyčios rei
kalams $100,000. Per 15 
metu jisai sumokėjo $1,500,- 
000. ‘ ’

“J. J. Lynu, iš Kansas 
City, dovanojo virš milijo
ną dolerių ‘visų religijų

“Šią litaniją mes galėtu
me tęsti ir tęsti. Ji rodo, 
kad Amerikos didžiaturčiai 
gausiai investuoja į dieviš
kąjį biznį. Seniau taip ne
buvo. Associated Press, pa
skelbusi šiuos davinius, ku
rių mes tik dalį čia pakar- 
tojam, sako, kad milijonie
riai dabar tankiau aukoja 
ir jų aukos darosi gauses
nės.
to naudos ir savo dūšiai ir 
savo klasei. Rockefelleriai 
žino, kad davus teologijos 
plėtimui 20 milijonų dole
riu, jų interesai nei kiek 
nenukentės. Investmentas 
grįš su magaryčiomis 
kitokioje formoje.”

Praėjusio karo ir pirmu
tiniu pokariniu laikotarpiu 
tūlose industrijose trūko 
darbininku. Nežiūrint to, 
vis viena buvo pastebėta, 
jog tūluose darbuose nepri
ima net viduramžių moterų, 
jau nekalbant apie senes
nes.

Diskriminacija dėl am
žiaus ypačiai pastebėta raš
tinių darbuose. Ten mergi
nos dažnai parenkamos dar 
ir pagal grožį. Taikomos ir 
raštinės dekoracijai, ne vien 
darbui, kad nors pačiam 
raštinės vedėjui būtų kur 
akis pasiganyti.

Pradėjus darbams mažėti, 
o vis daugiau ir daugiau' 
moterims ieškant darbų, 
paieškojimai tarp 25 ir 35 
metų amžiaus moterų rašti
nės darbams tebesudarė 
daugumą paieškojimų. New 
Yorko valstijos valdinė 
darbų ieškojimo agen
tūra (New York State Em
ployment Service—sutrum
pintai NYSES) nusprendė 
išbandyti, ar jau iš. tikro 
vyresnės moterys nebetinka 
darbui. Pradėjo tyrinėti. 
To pasėkas raportavo vi
suomenei valstijos leidinyje 
Industrial Bulletin už 
metų sausį.

Viena priemonių buvo 
įsteigimas specialaus 
so, kurin siųsdavo parink- 
tines jau buvusias raštinės 

Aišku, kad jie mato iš Į darbininkes, Suprantama, 
kad nedirbusios per kelioli
ka ar daugiau metų gali 
būti ne tiktai praradusios 
spartą, bet ir užmiršusios

Iš nusidėvėjimo nubliz
gintą audinį joks prosiji- 
mas neigi kas kitas visiš
kai neatitaisys. Tačiau kai 
kuriems vilnoniams biskelį 
pagelbsti štai kaip:

Pasitiesus drabužį, nu
blizgintas vietas biskelį pa
drėkink su spondžiumi ar 
gerai nuspaustu skuduru. 
Vienodai apdrėkinus, per
brauk su smulkia plieno 
vilna (steel wool) atsar
giais, vienodais, išilgais 
apie 6 colių brūžiais. Jei
gu drabužis nėra visiškai 
nusidėvėjęs, tai biskelį pa
kels jo šerstį, mažiau bliz
gės. Pakabink liuosai iš
džiūti, tada prosyk, jei rei
kalingas prosijimo.

syk į trynius. Įmaišyk vi
sus likusius produktus. Su
pilk į šaldomąją blėtelę .ir 
įstatyk šalti iki sutiršfįs, 
bet dar nesušals į ledą. Pa
plak iki pasidarys putmįs. 
Supilk į stiklines.

Kas mėgsta, tinka kva
pui ir dekoracijai uždulkin- 
ti ruožiuką tarkuoto nut
meg (muskatinio riešučio). 
Nežinant svečių skonio, ge
riau apduoti be to gražini
mo arba uždėti po raudoną 
vyšnią, kurią lengvai gali 
nuimti tas, kam ji nepa
tinka.

Prisiskaičiusios paieškoji
mų tik jaunų, daugelyj vie
tų asmeniškai atsakytos 
darbus, žinodamos apie pa
didėjusias paskubas, dau
gelis moterų buvo reikalin
gos dvasinio pastiprinimo, 
kad ir joms dar yra viltis.

Pirmaisiais metais išban
domoji mokykla išleido 4 
grupes, viso 73 mokines. Iš 
tų dauguma buvo vidur
amžės ar senesnės, trys ket
virtadaliai virš 45 m., o vie
nas trečdalis tarp 50 ir 55. 
Tik 19 buvo dirbusios nors 
kiek paskiausiu dešimtine-1 čio puodo, pakratyk. Minkš-

‘ tu šepečiu, lengvai, lyg su- siems iš Mt. Carmel, Pa., ir

Aksominiai “prosijami” 
be proso, tiktai garu. Ma
žus raukšlių plotus palai
kius virš karštai garuojan-

Padėka
Vos tik atsipeikėjome po 

juodžiausių valandų mūsų gy
venime, norime padėkavotiuž 
širdingą atjautą, kada numirė 
Katrina Stelmokienė.

Dėkui giminėms, atvyku-
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15 jau buvo nedirbusios 10 duodant, trumpais, greitais | Alma Vaitękūnienei-Bruwer iš
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QUILL NEPASITENKINĘS
NEW YORKE PRASIDĖJO Važiuotės darbininkų 

(Transport Workers Union, CIO) unijos suvažiavimas.
Šitos unijos prezidento pareigas eina Michael J. 

Quill. Savo raporte suvažiavimui Quill kelia kai ku
riuos svarbius klausimus, kurie liečia ne tik važiuotės 
linijos narius, o ir visus Amerikos darbininkus.

Jis mano, kad CIO perdaug pasiduoda demokratų 
partijos mašinai. Quill mano, kad visuomet šokti pagal 
demokratų partijos muziką nėra darbininkams naudin
ga, nes demokratų partijos vadovybė dažnai suklumpa, 
dažnai remia kapitalistų interesus tiek pat, kiek ir re
pu blikonų partija. .?

Quill nori, kad demokratų partija griežčiau kovotų 
prieš makartizmą, vieną didžiausių Amerikai pavojų. 
Kova prieš makartizmą reiškia kovą prieš fašizmą.

Važiuotės darbininkų unijos prezidentas reikalauja, 
kad būtų dirbama už įkūrimą nepriklausomos politinės 
akcijos, kad darbininkai eitų prie suorganizavimo savo 
politinės partijos, plačios, masinės partijos.

Quill skeptiškai žiūri ir į ADF ir CIO projektuoja
mą vienybę. Jo nuomone, Amerikos Darbo Federacija 
pirmiau turėtų apsivalyti nuo gengsterių, o paskui vie
nytis su CIO. Jis mano, akd Amerikos Darbo Federa
cija turėtų pirmiau pašalinti iš savo politikos rasizmą, 
užtikrinant lygias teises negrams su baltaisiais darbi- 

* ninkais.

KAS TĄ ARMIJĄ VALDYS?
• I

Vilnis rašo:
“Associated Press surinktomis informaciijomis, Va

karų Vokietijos ginkluotų jėgų priešakyje bus pastatyti 
hitleriniai fieldmaršalai ir generolai.

“Pancierinėms divizijoms vadovaus Gruewel, Man
teuffel ir Wenck. Aviacijai vadovaus gen. Galland. Gen. 
štabo vadeiva numatomas gen. Heusinger.

“Bonnos militaristų apskaičiavimu, į naują Wehr- 
machtą bus įtraukta—ir tai vadovaujančiose vietose — 
ne mažiau kaip 50 fieldmarašlų ir generolų.

“Kas sakė, akd tai bus demokratinė armija? Ir kū
nu ir krauju naujoji armija susidės iš mechanizuotų 
robotų, kuriems vadovaus junkerių ir nacių paliekonys.

“ Vokietijos darbo žmonės tą labai gerai supran
ta ir todėl jie taip griežtai išstoja prieš militarinės ma
šinos atsteigimą.”
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AK, JŪS, 
PRANCIŠKONAI!

Brooklyno pranciškonų 
Darbininkas, rašydamas 
įvedamąjį apie neseniai įvy
kusią Tarybų Sąjungos par
lamento sesiją ir ryšium su 
tuo pakaitas valdžioje, ra
šo, jog sovietinė politika, 
girdi, dabar remiasi princi
pu: “daugiau ginklų, o ma
žiau duonos.”

Tik pranciškonų laikraš
tininkai tegali šitaip “svie
tą mokyti.” Kiekvienam, 
skaitančiam žinias iš Tary
bų Sąjungos, jug turėtų bū
ti aišku, kad ten pastaruo
ju metu daugiausiai dėme
sio kreipiama į duoną, o ne 
i ginklus.

Chruščiovas ir kiti atsa
kingieji vyrai
žmones, kad būtų pasėta 
daugiau javų, kad būtų už
auginta daugiau gyvulių. 
Prie to ir einama. Plėšia
mi nauji milžiniški žemės 
plotai, kurie ligi šiol pūdy- 
mavo, ir užsėjami javais— 
daugiausia kviečiais.

Tik dėl to, kad jis nesu
gebėjo žemės ūkio, kuriuo 
jis rūpinosi, greičiau ir sėk
mingiau pakelti, Malenko
vas net pasitraukė iš prem
jero vietos!

Pranciškonų laikraščio re
daktoriai, — lai jie ir ne
apkenčia darbininkiškos ša
lies, — turėtų skaitytis nors 
su tokiais faktais.

Roma. — Lengvas žemes 
drebėjimas įvyko M o n t c 
Sant Angelo miestelyje. Be
veik kiekvienas miestelio 
pastatas nukentėjo, bet, 
žmonės spėjo išsigelbėti, ap-

Nužiūrėtas būtinai reika
lingas darbo, išvaizda ir iš 
pokalbio .atrodančias tinka
momis tokiam darbui mo
teris pasiųsdavo į ta speci- 
ališka mokyklą. Parinki
mui kandidačių statydavo 
maždaug tokius pat reika
lavimus, kokius stato pa
renkant kandidatus i regu- 
liariškas amatų mokyklas. 
Gi išlaikymui kvotimo, ga
vimui atestato, taipgi rei
kalavo panašaus sugabumo 
ir spartos, kokio reikalauja 
iš baigiančių kursą jaunuo
lių. Išleidžia jas tokiame 
stovyje, kad jos galėtų išsi
laikyti darbe, jeigu jį gaus.

Skirtumas tarp jaunuo
lėms mokyklos ir šioms jau 
seniau dirbusioms raštinėje 
buvo tik tas, kad jaunuolės, 
turėdamos ■ pradėti iš»~pra- 
džios, mokinasi ilgiau. Gr 
toms suaugusios, reikalin
goms tiktai atnaujinti, už-,

iki 20 metų, o 25 nedirbu
sios raštinės darbe jau per 
20 ar daugiau metų.

Dauguma tų moterų išė
jo į darbą dar nebaigusios 
to kurso. Tiktai 4 iš bai
gusiųjų nepasiekė darbin
gume to laipsnio, kokio rei
kalauja iš pilnai tinkamos 
raštinės darbui.

Mokyklos vedėjai įsitiki
no, jog nėra priežasties dėl 
ko viduramžės ar vyresnės 
moterys neturėtų būti sam
domos raštinių darbams, 
jeigu jos turi tam mokslo, 
gabumo ir patyrimo.

Raportas pažymi vieną 
svarbų dalyką, ,būtent tą, 
kad dauguma reikalingų tos 
mokyklos pagalbos atėjo 
ieškoti tikslu pagelbėti iš
leisti vaikus aukštesnį 
mokslą. Trečioje šeimoje 
įvyko nelaimės, ligos, išsisė
mė sutaupos. Bent viena iš 
tų sakėsi, jog išleidus duk
terį už vyro, jai vienai na
mie ilgu būti. Tūloms dėl tų 
visokių rūpesčių ir nelaimių 
buvo sunku mokytis, vienok 
išėjusios į darbą patenkina
mai jį atliko.

Jeigu daugiau viduram
žių ir senyvų moterų neišei
na į darbus raštinėse, tai yra 
ne dėl to, kad jos nepajėgtų 
tuos darbus atlikti, bet dėl' 
to, kad jos tiems darbams 
nesamdomos dėl jų am
žiaus. Nuo 35 metų per
sona dirbti, iki 65 per jauna 
senatvės pensijai gauti! To
kios padėties negalima to
leruoti, ji turės būti pakeis
ta. N-ė

brūžiais pašukuok.
Jeigu visas drabužis rei

kalingas atšviežinti namie, 
geriausia patarnaus paka
binimas gerai prigarintame 
maudynės kambaryje.

Z-ė

Šeimininkėm

ten akstiną j aštrinti buvusį jau seniau 
igytą žinojimą ir praktiką,, 
kursai tęsiasi tik 8 savai
tes, po 5 dienas savaitėje. 
Jos mokėsi dienomis, gerai1 
prižiūrimos.

Protarpiais tarp praktiš
kųjų pamokų, vykdydavo 
pokalbius. Juose ekspertai 
informuodavo jas, kokios 
vra dabartinės priimtos są
lygos. Kaip galima tikėtis 
geresniu pasėkų darbo ieš
kant. Kokia nriimta etike
tė tarp jos ir samdytojo, 
tarn jos ir kito raštinės 
Habo. Ypatingas vienas pa-, 
tarimas: skūpaujančioms 
žodžių sekasi geriau, negu 
čiauškėto joms.

Užbaigusios kursą sugrįž
davo į valdinę darbų agen-. 
turą. Toji jas išsiųsdavo 
ieškau tiemp dar bin i n k i ų,. 
Kai išsiųstoji darbo ieškoti 
jį gaųdavdį, tas būdavo lyg 
ir eliksim. visai mokyklai.

Smulkūs dalykėliai
I

Namuose jie kartais pa
virsta dideliais, jeigu neži
nome ar nepaisome su jais 
apsiėjimo taisyklių.

Aplytą ar apsnigtą kaili
nį rūbą nešluostyk. Nu- 
purtink. Džiovink vėsioje 
vietoje, pakabintą liuosai, 
kad nesispaustų, nesiraukš- 
lėtų.

Panašios pagarbos nori ir 
vilnonis audinys.

MALTOS MĘSOS 
BANDUKES

Puodukas ir pusė minkš
tų duonos trupinių

2 šaukštai ištirpyto svies
to ar margarinos

pusė šaukštelio druskos 
biskytis pipirų

: šaukštas mėsos ekstrakto 
šaukštas karšto vandens 
pusė svaro malto jautie

nos chuck steiko 
ketvirtadalis svaro kiau

lienos peties
! 3 šaukštai pieno

2 šaukštai sukapoto žalio- ‘ 
jo, pipiro i

1 puoduko sukapoto svo- i 
gūno <
šaukštelio druskos ?

vienas 8 uncijų kenukas 
tomato sauce.

Ištirpyk meat extract 
karštame vandenyje ir su
maišyk sykiu su pirmiau
siais 2 produktais. Sumai
šyk sekamus 6 produktus 
(ir biskytį pipirų).

Mėsos mišinį padalyk į 4 
lygias dalis. Po vieną pa
dėjus ant vaškuoto popie
riaus išplok apie 1 colio sto
rio ketvirtainį. Ant viršaus 
sudėk • ketvirtadalį trupi
nių mišinio. Sykiu su vaš
kinių popierių lenk ketvir
tainį pusiau. Kraštus ap- 
spaudyk, kad filingas neiš
byrėtų.
• Ketvirtainius dėk į patep
tą lėkštą kepamą blėtą. So- 
są atskiesk su puoduko 
vandens ir supilk aplink 
ketvirtainius.

Turėk pečių įkaitusį iki 
375 F. Kepk 45 minutes.

Ketvirtainiukas skaito
mas pakankama porcija vie
nam. N. G.

Vilnonį drabužį visuomet' 
reikia p r o s y t i uždengus 
marškoniu storu, tankiu au
diniu. Teturint ploną, re
tą uždangalą, vartok dvilin
ką ar trilinką. Išimtis gali 
būti tiktai ploniem, be pa
mušalų, galimiems prosyti: 
iš išvirkščios pusės (jeigu 
audinys nėra tęslus, be pa
vojaus ištampyti).

Vilnonį ir visokius kitus 
tęsliuž audinius prosijant 
prosą reikia kilnoti, ne 
stumdyti.

Išvengimui nublizginimo, 
uždangalą nudengk kol jis, 
tebėra neišdžiūvęs, pilnas 
karšto garo. '

/ • - ' i ■

PIENO SU KIAUŠINIAIS 
GREITASIS GĖRIMAS
Greit padaromas ir mais

tingas savo šeimai paduoti 
ar svečiams pavaišinti yra 
sekamas gėrimas:

5 kiaušiniai, tryniai
. skirai

. 4 šaukštai cukraus 
žiupsnytis druskos

. 4 puodukai pieno 
puodukas grietinės 
šaukštelis vanilla.
Cukraus ir grietinės mie

lą galima dauginti ar ma
žinti, pagal skonį.

Suplak trynius iki sutirŠ- 
tės ir įgaus lemono spalvą; 
dadėk cukrų ir dar paplak. 
Suplak baltymus į putelę, 
laipsniškai, pamažu, įmaį-

at-

Conn., taipgi draugams iš 
Scranton, Pa.:—I. Kleviiisljus, 
M. Gluoksiūenė, Oscar ir Jes
sie Meixner.

Dėkui Sietyno 
rams, J. Siurbai už prakalbą, 
S. Sasnai ir J. .Grybui už atsi
lankymą.

Labai dėkui visiems drau
gams už atsilankymą, gėles ir 
atvirutes.

Kiekvienas atjautos žodis 
palengvino mūsų nuliūdymą.

Motiejus Stelmokas 
ir duktė Ona

ir Aido Cho-

Amerika paima nuo francūzu . 
P. Vietnamo armijos tvarką

Saigonas. — Amerikiečiai 
oficialiai perėmė nuo fran- 
cūzų Pietinio Vietnamo ar
mijos tvarkymą ir trenira
vimą. Amerikiečių siekia 
yra organizuoti 217,000 ge
rai apmokintą ir apginktfo- 
tą kariuomenę.

Nors amerikiečiai dabar 
viską tvarkys, francūzu ge
nerolas Paul Ely lieka “ko- į 
m a n d i e r i u m virš viso.” ; 
Bet iš pranešimų aišku, kad / 
tai- amerikietis generolas 1 
O’Daniels, o he Ely, turės 
tikrą galią.

Netrukus amerikiečiai 
turės Pietiniame Vietname 
arti 400 karininkų, kurie 
vadovaus treniravimui.

Today’s Pattern

i

10—16

Tite.
Pattern 9303 Teenage Sizes 10. 

12, 14, 16. Size 12 jumper. 4% 
yards 35-inch nap; blouse, 1’; 
yards 39-inch fabric. ■ ,

Užsakymą su 35 centaįfcir s 
pažymėjimu formos nume« 
rio ir dydžio siųskite: Pat- 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill l#t 
N, Y.

t



GUY de MAUPASANT
VIRVUTE

Wl vertė
r Visais keliais sodiečiai ir jų žmo

nos traukė į G o d e r v i 1 ė s miestelį: 
buvo turgaus diena. Vyrai ėjo ramiu 
žingsniu, visu kūnu pasiduodami prie
kin sulig kiekvienu judesiu jų ilgų, krei
vų kojų, subiaurėjusių nuo sunkaus dar
bo, nuo užsigulimo ant plūgo, verčian
čio pakelti kairį petį ir sykiu perkreipti 
liemenį, nuo kviečių kirtimo, kai reikia 
išskėsti kelius, kad būtų tvirtesnė atra
ma, žodžiu, nuo visokio gaišaus ir vargi
nančio žemdirbių triūso. Jų mėlynos 
bliūzės, iškrakmolytos, blizgančios, ta
rytum nulakuotos, ties apikakle ir ties 
riešais papuoštos baltų siūlų rašteliais, 
išsipūtusios aplink jų kaulėtus stuome
nis, atrodė lyg balionai, kurie, žiūrėk, 
tuoj ims 'ir pakils, o iš jų kyšojo galva, 
dvi rankos ir dvi kojos.

Vieni tempė už virvės karvę ar veršį. 
O jų žmonos, eidamos paskui galviją, 
plakė jam strėnas dar lapuota šaka, kad 
jis pasiskubintų. Rankoj jos nešėsi ne
dideles pintines, iš kurių vienur kyšojo 
viščiukų galvos, kitur — ančių. Jos ėjo 

Smulkesniu ir greitesniu žingsniu negu 
jų vyrai, liesą ir tiesų stuomenį apsisu
pusios maža siaura šalę, ant plokščios 
krūtinės prisegta smeigtuku, o galvą 
gluotniai pasifišusios balta skarele, ant 
kurios stypsojo kykas.

Paskui pravažiavo ratai, kuriuos 
traukė kuinas nelygia risčia, keistai 
purtydamas du vyriškius, sėdinčius gre
ta kits kito, ir užpakaly jų moterį, besi
laikančia už vežimo briaunų, kad ne 
taip smarkiai kratytų.

Godervilės aikštėje buvo spūstis, su
sigrūdimas, žmonių ir gyvulių maišatis. 
Bulių ragai, aukštos tūbinės turtingų 
ūkininkų skrybėlės ir sodiečių moterų 
gobtuvai kyšojo virš minios. Rėksmin
gi, saižūs, spiegiami balsai susiliejo į 
vieną audringą klegesį, kuriame protar
piais išsiskirdavo garsus kvatojimas, 
išsiveržęs iš galingos krūtinės ko
kio įsilinksminusio kaimiečio, arba pra
tisas mykimas karvės, pririštos prie na
mu sienos.

Visa tai dvelkė tvartu, pienu ir mėš
lių, šienu ir prakaitu, skleidė tą aitrų, 

šlykštų žmonių ir gyvulių kvapą, įpras
tą kaimo gyventojams.

Ūkininkas Oškornas iš Breotės atvyko 
į Godervilę ir jau suko į turgų, bet stai
ga pamatė ant žemės virvutę. Oškornas, 
taupus, kaip kiekvienas normandietis, 
pagalvojo: apsimoka paimti tai, kas gali 
praversti. Ir jis pasilenkė su dideliu 
vargu, nes jį kankino reumatizmas. Jis . 
pakėlė nuo žemės ploną virvutę ir jau 
rengėsi rūpestingai ją susivynioti, kai 
pastebėjo šikšnių Maladeną, kuris 
nuo savo namų slenksčio žiūrėjo į jį. 
Kadaise jie susivaidijo dėl pavadžio, ir 
nuo to laiko negalėjo atlyžti, nes ir vie
nas ir kitas buvo apmaudingi. Oškor-

Viskonta
nui pasidarė šiek tiek gėda, kad priešas 
jį pamatė nei šiaip nei taip — besikaps
tant purve dėl virvagalio. Jis skubiai 
paslėpė savo radinį po bliuze, paskui įsi
dėjo Į kelnių kišenių; po to jis apsimetė, 
kad dar kažko ieško žemėje, tik niekaip 
negali rasti, ir nuėjo į rinką, ištiesęs 
kaklą, iš skausmo sulinkęs pusiau.

Jis tučtuojau pasimetė rėksmingoje ir 
lėtoje minioje, įsikarščiavusioje nuo ne
sibaigiančių derybų. Kaimiečiai čiupi
nėjo karves, nueidavo šalin, vėl sugrįž
davo, svyruodami, vis bijodami, kad ne
įkliūtų, niekaip nesiryždami pirkti, įta
riamai žvalgydamiesi į pardavėją, vis 
stengdamiesi susekti žmoguje klastą ar 
ydą gyvulyje.

Moterys, pasidėjusios prie kojų savo 
dideles pintines, ištraukė iš jų paukš
čius, kurie gulėjo ant žemės surištomis 
kojomis, išsigandusiomis akimis, vais
kiai raudonomis skiauturėmis.

Jos išklausydavo pasiūlymus šaltu, 
abejingu veidu ir laikėsi savo kainų; ar
ba staiga, ryždavosi nuleisti, rėkdavo iš 
lėto besitolinančiom pirkėjui:

— Na, gerai, ponas Antiniai. Imki
te.

Paskui, aikštė pamažu ištuštėjo, ir kai 
dvyliktą valandą suskambėjo bažnyčios 
varpas, — visi, kuriems iki namų buvo 
toli, išsiskirstė po smukles.

Pas Žurdeną didžioji salė buvo pilna 
svečių, o erdvas kiemas buvo pristatytas 
visokių rūšių vežimų: kabrioletų, vežė
čių, šarabanų, dviračių, karietų — žo
džiu, įvairiausių važiuoklių, pageltona
vusių nuo mėšlo, išgverusių, sukalinėtų, 
keliančių dangun, lyg dvi rankas, savo 
ienas, arba nosimi sukniubusių žemėn ir 
stiepiancių aukštyn pasturgalį.

Prieš pat pietaujančius skaidriai liep
snojo milžiniška krosnis, žerdama savo 
karštį į nugaras tų, kurie sėdėjo deši
nėj. Sukosi, trys iešmai su pasmeigtais 
ant jų viščiukais, balandžiais ir avienos 
kumpiais; stebuklingas kvapas keptos 
mėsos ir sulčių, lašančių nuo apskrebu- 
sios odos, sklido nuo žaidžio, žadinda
mas linksmumą, pripildydamas burną 
seilių. .

Visa žagrės aristokratija valgė čia, 
pas smuklininką Žurdeną, apsukrų ir 
pinigingą verteivą.

Patiekalai keitėsi vienas po kito; juos 
greitai ištuštindavo, lygiai kaip ir ąso
čius geltono sidro. Kiekvienas pasakojo 
apie savo reikalus, kas ir ką pirkęs ir 
pardavęs. Teiravosi kits kito apie der
lių. Oras buvo palankus daržovėms, 
nors šiek tiek per drėgnas javams.

Staiga kieme, ties namu, sudundėjo 
būgnas. Visi tuojau pakilo, išskyrus 
keletą abejingųjų, ir nubėgo prie durų, 
prie langų, dar pilnomis burnomis ir su 
servetėlėmis rankose.

(Bus daugiau)

Atgaivinimo mintis

Plymouth, Pa.
Šis tas iš Plymouth’©, Wil

kes-Barre ir apylinkės
Ruduo ir didesnė pusė žie

mos praėjo be jokio žymesnio 
judėjimo, nes nebuvo tam ga
limybių. Mūsų organizacijų 
visą tai buvo apkalbėta ir ati

dėta pavasariui. Pavasariui 
atėjus, gamtai pasikeitus, že- 

4&ės augmenijai atgijus, ir 
mes su augmenijos atgijimu 
sumanėme pasijudinti.

Balandžio' (April) 17 d. 
įvyks puikus parengimas, kurį 
ruošia Lietuvių Kapinių Kor
poracija, Wyoming, Pa. Lietu
vių Kapinių Korporacijos val
dyba nutarė parsikviesti artis
tus jš Richmond Hill, N. Y., 
kurie suvaidins komediją 
“Prašvilpta Laimė.”

ši komedija jau buvo suvai
dinta Richmond Hill, N, Y. 
Kaip jau žinoma, ji buvo la
bai pasėkminga. Ši komedija, 
reikia pridurti, yra parašyta 
gabaus apysakų bei veikalų 
rašytojo. Joje netik yra sąmo
ningo juoko, bet ir kartaus 
pamokinimo. Minėtas veika
las yra parašytas iš pačių lie- 

duvi^ygyvenimo Amerikoj. To- 
JpČl patartina visiems: Ply- 
moutho, Wilkes-Barres, Pitts- 
tono, Scrantono ir visos apy
linkės lietuviams pasižymėti 
tą dieną ir pasilaikyti liuosa, 
kąd galėtumėte minėtame pa- 

i rengimo visi dalyvauti. Užti
krinu, joge i būsite pilnai pa
tenkinti. Minėtas parengimas 
įvyks šioje vietoje: 206 Par* 
rish St., Wilkes Barre, Pa. 
įžangos bilietų kainas ir kitus 
paaiškinimus matysite laikraš- 

j tyje vėliau.
Klaidos pataisymas. Apie

Į pora savaičių atgal, Plymou
th o žiniose buvo pastebėta, 
kad Lietuvių Kapinių Korpo
racija, • rengdama minėtą pa
vasarinį parengimą, užbėgo 
už akių L.L.D. ir L.D.S. kuo
lai rengiamam parengimui ir
gi šį pavasarį apie tą patį lai
ką. Bet vėliau šis dalykas pa
aiškėjo, jogei L.K.K. vaidyba 
apie tai nieko nežinojo. Taigi, 
atsiprašau. Darbuokitės, kad 
minėtas parengimas būtų pa
sekmingas, o aš ir mes visi 
jums pagal išgalę padėsime.

Mirimai. Edvardsville, Pa., 
mirė Petras Miliauskas, 67 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Kraivenų kaime, Punsko pa
rapijos. Jis mirė nuo mainų 
azmos ir kenserio-vėžio ligų.

Nanticoke mirė Kuosą, 4S 
m. amžiaus, taipgi nuo mainų 
azmos. Kuosa—Amerikoje gi
męs, Vinoo Globičiaus moters 
brolis.

Tebūna užuojauta mirusių
jų šeimoms!

V. 2.

Ar jau rengiate ką Laisvei 
parąjnai?

ŽINIOS B LIETUVOS
KAUNAS. — Centrinė res

publikinė biblioteka organiza
vo moksl i nę-ate ištinę konfe
renciją, skirtą J. Lupalovo 
“Mokslas prieš religiją” ir J. 
Matulio “Mokslas kovoje su 
prietarais ir religija” kny
goms aptarti. Konferencijoje 
pasisakė eilė skaitytojų : “Dro
bės” fabriko darbuotojai drg. 
Staniušytė, Metalų liejimo ir 
mechaninio apdirbimo fabriko 
“Nėris” inžinierius drg.' Alks
nis, Kauno Politechnikos insti
tuto dėstytojas drg. Ilgūnas, 
Kauno Kūno kultūros institu
to dėstytojais drg. Skotas, 
“Kauno audinių” fabriko rū
šiuotoja drg. Sakalauskaitė ir 
kiti.

DVI PREMJEROS
KAUNAS. — Kauno teatrų 

kolektyvai paruodė dvi prem
jeras. Muzikinis dramos tea
tras parodė ispanų dramatur
go Tirso di Molinos koniediją 
“Don Chilis žaliakelnis.” Re
žisierius — V. Jasinskas. Jau
nojo žiūrovo teatre pastatyta 
C. Solodario pjesė iš mokykli
nio jaunimo gyvenimo—“Prie 
girios ežero.” Veikalą režisa
vo P. Likša.

L. Zurąuskas

Padėkite savo vajininkama 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

BUFFALO, N. Y.
MIRUS

Jonui Delenikaičiui
Mudu su žmona, reiškiame širdingiausią už

uojautą mano pusseserei Marei Delenikaitie- 
nei, jos sūnui, ir dukrai Adelinai Smelstorienei, 
ir visiems giminėms.

Pranas ir Viktorija (Zmitraitė) Miller lai
Columbia, N. J.

ELIZABETH, N. J.

JURGIUI KAZLAUSKUI
. mirus vasario 3, 1955 

išreiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Marcelei, sūnam George ’ir Emil, dukrai Lillian 
ir visiems giminėms bei draugams.

Lillian Novak 
K. ir Z. St.asiulis 
B. Ma kutena s 
Aldona Schad
A. Stripeika
B. ir W. S ima n 
Draugai

J. ir A. Staneliai
W. M. Žukas
M. Stanelis
O. Schultz
M. ir D. Burkauskas
P. ir L. Vaichonis

BUCKNER, ILL.

Liūdnas Prisiminimas

IEVOS STANKIENES
' /

Vasario 13 dieną, 1955 metais, sukanka dveji 
metai, kai ji mirė.

Velionės šeima su pagarba ir didžiu gailes
čiu prisimena savo mylimą ir brangiausią mo
tiną. 'i,; :

/. J. Stankus
dukterys

Mary ir Jule

KARPOS
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Karpa yra peraugimas vir
šutinių odos sluogsnelių. 
Atsiranda karpų nuo kokio 
erzinimo, ant rankų, ant 
kojų ir kitur kur.

Kai karpa atsiranda ko
jos papėdėj, pasidaro skau
du vaikščiot. Šitokią kar
pą pasiseka nugydyt, kai 
gydytojas su adata įleidžia 
į ją skausmui mažinti vais
to — novokaino (“novo- 
caine,” “procaine”).. Atlei
džia skausmą, o kai kada 
karpa nuo tokių kelių 
įšmirkštimų ir visai išnyks
ta. /

Ricinos aliejus (“castor 
oil”) taipgi padeda nugy
dyt karpas; Suvilgykite 
medvilnės gabaliukus rici
nos alyva, uždėkite ant kar
pi) ir apriškite, ant nakties. 
Kitą vakarą, gult einant, ir
gi gerai taip pat ricinos ant 
medvilnės dėt. Pakartoki
te tai, kol karpos išnyks.

Kitos karpos galima pra
šalint su tūlomis rūkštimis. 
Tik atsargiai su rūkštimis, 
neapsideginkite sveikų vie
tų. Galima tik šakaliuko 
gabalėlį padažyt į kokią 
rūkštį, kad ir smarkią kar- 
balinę rūkštį (“carbolic 
acid”) ir suvilgyk tik pačią 
karpą. Tokį j rūkščia degi
nimą galimai pakartoti ir 
kas kelios diejios, kai karpa 
didelė. Menkai karpai pa
kanka vieno tėptęlėjimo.

Karpų kartais atsiranda1 

vis dažniausia nuo kokio 
erzinimo. Tokiose vietose 
karpos esti ilgos, plonos, 
kaip siūlas. Tokią karpą ir
gi galima tėptelėti su kokia 
rūkščia, padažius degtuko 
galą. Arba pirma to karpą 
galima imt ir nukirpt ties 
pašaknia, o paskui tą vie-, 
tą, šaknį, patept su rūkš
čia.

Atsiranda karpų net ir 
apie akis, ant vokų. Čia jau 
reikia! dar daugiau atsargu
mo, kad, vartojant rūkštį, 
nepaliestum akies. Geriau 
tegul gydytojas tai padaro.

O vėl yra karpų, kurių 
geriau visai neliesi, neer- 
zint. Tai jau, tikriau sa
kant, nebe karpos, bet ko
kie apgamai, įtapai, gali 
būti rudi, su plaukais ar be 
plaukų. Saugiausia tokius 
įtapus lai gydytojas visai 
išpjauna. Yra pavojaus, 
kad nuo nuolatinio jaudini
mo, spaudinė j i nio, toks ne
kaltai atrodąs įtapas nepa
virstų vėžiu, kartais labai 
greitu ir piktu vėžiu (“me- 
lanocarcinoma”), juoduoju 
vėžiu. Dėl visa ko, su savo 
įtapais pasitarkite su gydy
toju. Su jais juokų nėra. 
Netik įtapas, bet ir karpa 
kai kada išsigimsta ir virs
ta vėžiu.

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai piųdrflpiidr gauti.

Laisvės num. 26 Senas 
Vincas savo rašte “Ką pa
sėjo, tas užderėjo’" paduo
da keletą eilučių iš H. Ra
dausko eilėraščio:

“Šlapioj žolėj prabėgo 
fortepijonas,

Akordų smūgiai 
nukrėtė rasas.

Šlamėjimą girdėjo
šventas Jonas...”

Tas primena šių žodžių 
rašytojui 1926 metų liepos 
pabaigoj vieną ankstyvą ry
tą Lietuvoj.

Tai buvo pabaiga mūs va- 
kacijų Lietuvoje —grįžome 
Amerikon. Atsikėlėme ket
virtą valandą ryto. Geriau 
sakyti, pradėjome rengtis 
kelionėn, nes negi miegojo
me paskutinę naktį, nuo 
kurios, žinojome, vargiai 
b e m a t y sime savuosius ir 
Lietuvą. i

Traukinio laikas — aštun
ta valanda. Jo pasiekimui— 
penki kilometrai. Švogerio 
kumelaitė kukli, kelias ne-' 
grįstas — ims laiko, iki sto
tį pasieksime. Tai ir aplei
dome Uličnikus biskį po' 
penktos.

Čia pat gale kaimo ir 
vieškelis link vakarų, o mes 
sukamės po dešinei, pro 
švento Jono kryžių į šiau
rius—link Ukmergės.

Rytas dikčiai rasotas — 
žolė kaip kokiais deiman
tais nusėta, ankstyvai sau
lei žėrint. “Kvar, kvar,” 
varna, pasiplasnojus, nulė
kė nuo švento Jono kry
žiaus, mums pravažiuojant, 
lyg ir sudie sakydama. Už 
vieškelio —- ganykla. Ban
da liesu karvių ir avių 
graužia kaip ir nuogą žemę, 
nekreipdamos į mus jokios 
atydos. Tik du piemenukai, 
berniukas ir mergaitė, tar- 
belėmis po pažasčia, basi, 
galvutes įtraukę drabu- 
drabužiuosna, į mus žiūrė
jo, nieko, o nieko mums 
nesakydami.

Už kilometro jau ir šilas, 
kur pušys, kurios dar buvo 
likusios vokiečių neišvogtos 
1914 metų kare, dangų sie
kė, kaip Striūnos, tiesios. Už 
šilo—jau ir Ukmergės prie-
mieštis.

Kaimiečiams rytas jau 
nebeankstus, bet miestiečiai 
dar tebemiega. Link kairės 
iš miškelio išsisuka šunke
lis. Už kelio miestiečių bul
vienojai. Čia irgi, prie iš
sisukimo, šventojo kryžius.

“Ut, Untuli, policmanas 
ką veda,” sako maniškė sa
vo broliui.

“Tai ne policmanas,” jai 
brolis atsako. “Jo raudonos 
siūlės, o policmanų — bal
tos.”

Tiesiai per bulves, nežiū
rint kelio ar tako, brido po
ra — “fortepijonas” ir jo

....................—

WORCESTER, MASS.

Vasario 20 d. Įvyks vienybės banketas — 155 
ir 11 L.L.D. kuopų. Kadangi iki šiol 155 kuo
poj priklausė vien tik moterys, o 11 kuopoj tik 
vyrai, tai 10 d. sausio, š. m„ bendrame abiejų 
kuopų susirinkime likos nutarta susivienyti į 

_ 11-tą kuopą. Todėl šia proga 20 d. vasąrio if 
įvyksta šis nepaprastai istorinis banketas. Tai
gi prašome vvorcesterieęius ir iš mūsų plačios 
apielinkės visus ir visas atvykti į šias vestuves 
5 vai. popiet į 29 Endicott St. svetainę, čia gra
žiai pasisevčiuosime ir gražiai praleisime vaka

rą. Rengėjai
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“skambintojas”! Aukštas 
jaunas vyras, apie dvide
šimt penkerių, žalsva uni
forma raudonais apsiuva- 
lais, geltonplaukis, kairėj 
rankoj kepurę nešinąs, de
šine “fortepijoną” apkabi
nęs. i

Mergina irgi šviesiaplau- 
kė, jam iki ausies, aukšta, 
kairiąja ranka vedėją ap-
kabinus, dešinėje skepetai
tė švytravo. Taip, kaip 
“grotojo,” taip ir “fortepi
jono” “akordai nukrėtė ra
sas,” nes jiedu taip greitai 
skubinosi per bulvienojus, 
kad link mūs nė pažvelgti 
nepažvelgė, nors visai arti 
buvome. Rodėsi, nuo juo- 
dviejų “akordų smūgių” ne 
tik rasos galėjo kristi, bet 
jeigu čia ant bulvių viršū
nių būtų buvę ir akmenys, 
ir jie būtų nuo jų lakstę ne
pastebimi. Tokia jau ro
manso galybė...

Čia šventas Jonas viską 
matė po savo nosia, bet nei 
žodelio netarė... Gal ne jo 
biznis...

Mūs kumelaitė skubinosi 
žvyruotu keliu link švento
sios tilto ir gelžkelio sto
ties, o “fortepijonas” su 
“skambintoju” žengė pas
kui mus, kad net dulkės ki
lo.

“Marytė norėjo eiti mies
tan tarnauti, bet mama ne
leido,” prasitarė švogeris.' 
“Ji sako, kad valdininkai 
ištvirkina merginas.”

A. GilmanaS

Montello, Mass.
Bankietas su muzika, dainomis ir 

filmų rodymas. Tai bus K. Beniulio 
gimtadienio minėjimas.

Įvyks šeštadieni, vasario-Feb. 19, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Liet, 
TABU Namo žemutinėje salėje.

Bus rodoma filmą (krutami pa
veikslai) iš P. Mickevičienės atsi
buvusio pokilio.

Dainuos Adelė Lozon (Mickevičiū
tė), iš Providence R. I., Aldona 
Wallen ir Liuosybės Choro vyrų du
etas: V. Yuodeikis, John Smith. 
Vadovas Al. Potsius. Taipgi bus ge
rų valgių ir gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti j šį gražų parengi
mą.

Rengimo komisija

Lewiston-Auburn, Me.
Vakarienė ir šokiai

1955 metu vasario J 9 d. 
LDS 45 kuopa rengia puikią 
vakarienę, kuri įvyyks Baltra
miejaus svetainėje. Bus skanių 
valgių, šaltų ir karštų gėrimų, 
taipgi bus gera muzika šo
kiams. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Visus maloniai prašome atsi
lankyti laiku.

* Rengimo komisija

Jei jūs norite parduoti na« 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.
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Newark, N. J
VĖ1 DU NAUJI KAPAI

Mūsų laisvojo judėjimo ve
teranai nyksta gana greit. Va
sario 16-tą Lindeno kremato- 
rijoje tapo sudegintas kūnas 
mūsų gerai visiems žinomos 
Katrinos Stelmokienės. Katri
na daug veikė dar tais laikais, 
kada gyvavo LM.P.S. Draugė 
Stelmokienė daug metų ėjo 
vietinės kuopos pirmininkės 
pareigas ir šiaip dirbo kitose 
organizacijose, niekada neat
sisakydama nuo sunkesnių 
ganizacijos pareigų.

Mirė miesto ligoninėje, 
dies apsilpnėjimu. Pirm to 
turėjo sunkoką operaciją 
vidurių.

Velionė 
1904 m., į 
iš Vilniaus

or-sir- dar ant
atvyko j šią šalį 
Lawrence, Mass., 

apylinkės, dar la
bai .jaunutė. Susituokė su Mo
tiejumi Stelmoku 1906 m. Iš 
Mass, valstijos nuvyko į Serąn- 
toną, vėliau, apie 1928, čia j 
Newarka, kur ir šiandien gy
veno. Išauklėjo labai puikią 
menininkę-artistę dukterį Onu
tę, kurią visi gerai žino, pažįs
ta jos gabumus ir gerai varto
jamą lietuvių kalbos. Gabi ir 
rimta, velionė buvo tikra liau
dies dukra. Atrodė, kad ji ga
lėjo gyventi dar daug metų, 
nes buvo tik virš 60.

Ilsėkis, mieloji drauge!
G. Albinas

Kearny, N. J
KITA NELAUKTA MIRTIS

Nespėjus palaidoti draugę 
Stelmokienę, už poros savai
čių vėl netekome gero draugo, 
Juozo žilionio. Sakoma, kad 
jis mirė nuo mainų ligos, kuri 
vėliau, jam dirbant prie ma
liavų, dar greičiau' išsišakojo. 
Nuo jos velionis jau negalėjo 
atsilaikyti, nors amžiumi dar 
nepasiekė nė 60 metų.

Velionis priklausė prie LDS 
168 kuopos Harrison e. Didžia
me liūdesyje paliko žmoną ir 
dvi jau vedusias dukteris, ku
rios pirmiau buvo gabios šie- tuviams 
tynietės. Palaidotas (girdė
jau) su bažnytinėmis apeigo
mis, nors iš jų nei vienas ne
buvo bažnytiniai žmonės, o 
progresyviai. Palaidotas tik už 
trijų mylių nuo šiuos žodžius 
rašančio namų, Hanover kapi
nėse.

Ilsėkis, drauge, sau ramiai 
savo vargą išvargęs!

G. Albinas

Svečią sumušė 
ir apiplėšė

Iš Kanados atvyk 
čius jaunas vyriški

į sve
susipaži

no New Yorke su/gražia vei- 
terka. Jinai jį 
savo butą. Jiem/ ten esant, du 

 

vyrai įsibriovėJį butą. Vienas 

 

prisistatė tos/moters vyru, o 
kitas ieistu. Atėmė nuo jo 

 

laikrodėlį ir if400 vertės kelei
vinių čekių.

Apsiskundus policijai, mer
giną ir vieną tų vyrų areštavo. 
Spėja, kad jinai tiksliai viliojo 

' - svečią.
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tėvai ir patėvis ti- 
vaikas nebuvo lin-

chaniku ir gerai gyventi tei
singu darbu. Pareiškė, jog 
jie reikalaus grand džiūrės ty
rinėjimo viso nuotikio.
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Visi kozirninkai 
pralošė tą vakarą

Keturi ginkluoti plėšikai 
New Yorke įsibriovė į butą, 
kur buvo susirinkęs būrys as
menų kozyriuoti. Matomai, bu
vo informuoti, jog ten nemen
kų kozirninkų esama. Jie išė
jo nešini $800.

New Yorke areštuotas Tim 
Lau, 47 metų. Sako., kad jis 
turėjo su savimi du pakelius 
narkotikų. Lau, vienas geriau
sių pavyzdžių to, kaip valdžia 
“nori” suvaldyti narkotikų 

• skleidėjus. Jisai jau 24-tu kar
tu areštuotas tuo kaltinimu, 
bet vis išeina vesti toliau tų 
biznį.

NewYorto^^fc^Zlnloi
čia

įdomiai praleidome 
popietį Auditorijoje

Vasario 13-tos popietį 
įvyko vietinės LLD kuopos 
/•engtas prelekcijos ir įvairu
mų popietis. Naujovinę pro
gramos dalį suteikė išgrotas 
tas paskilbęs rekordas “Tyri
nėtojas.” Tikrai įdomus ir pa
mokinantis. Mažiau vartojan
tiems anglų kalbą kai kurias 
smulkmenos nepavyko “pa
gauti,” tačiau ir tie pasitenki
no veikalą girdėję.

Kita dalimi programos buvo 
jauno Amerikos autoriaus Phi- 
hs Bonoski-Baranausko pre- 
lekcija apie Amerikos žymųjį 
poetą Walt Whitmana. Sutei
kė vertingą pamoką apie tai, 
kuo buvo Whitmanas liaudžiai 
tų laikų, kuriuse jis gyveno 
ir kūrė, taipgi apie jo kūry
bos vertę mūsų dienomis.

Bonoskis daugeliui, o gal ir 
visiems šios sueigos dalyviams, 
jau buvo girdėtas seniau. Ta
čiau jis tuomet kalbėjo apie 
savo atėjimą iš aprūkusio ug
nies slėnio plieno darbininko 
bakūžės į rašytojus liaudžiai. 
Kadangi kalbėjo apie tai, kas 
pergyventa, visuomet yra 
lengviau, tad apie jį, kaip anie 
prelegentą tuomet vis viena 
mažai galėjome spręsti. Tą 
progą suteikė ši prelekcija. Ją 
prelegentas pateikė aiškiai, 
kiekvienam suprantamai.

ši prelekcija leido pamaty
ti, jog Bonoskis—plačių min
čių, studijuojantis žmogus. Jis 
taip jau gabus prelegentas, 
kaip ir rašytojas.

Kai jis kalbėjo apie tai, jog 
liaudis davė mums Whitmana, 
kažkaip dėkingai mintis skri
do ir į tą plieno ir ugnies slė
nį, į tą darbo liaudį, kuri da
vė autorių-prelegentą Bonos- 
kį. Skriejo mintis į tą liaudį, 
kuri taip pat davė mums lic- 

kompozitorių-muziką 
Frank Balevičių. Kuri davė ei
lę kitų svarbių, veikėjų.

Susirinkimui pirmininkavo 
Vincas Kazlauskas. Jo 
kviesta, publika prisidėjo 
lės iškaščiams pad engti.

Rep.

pa-
sa-

Apiplėšė taksi firmą
Du ginkluoti plėšikai atėję 

į Bell taksikų firmos įstaigą 
New Yorke pareikalavo ati
duoti pinigus. Nesuskubusius 
pAtarnauti jiems du darbinin
kus apdaužė pištalieto kulbe. 
Išnešė $2,400.

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKĖ

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalyką, kuris įvyks

3 Balandžio 
April, 3 P. M.

Tai bus šaunus koncertas su labai gerais 
užkandžiais palinksminimui ir pavaišini
mui Brooklyno ir apylinkės apšvietos bran
gintoji!, dienraščio Laisvės rėmėjų.

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Šis pokilis bus be įžangos — nemokamai. 
Prašome atydžiai įsitėmyti dieną ir kvie
čiame dalyvauti šiame maloniame pokylyje.

Šimtai publikos atvyko 
pasveikinti Pattersoną

Apie 400 publikos susirinko 
pasveikinti William L. Pat
tersoną ir pasidžiaugti laimė
jimu prieš ragangaudžių už
mojį jį laikyti amžinai įka
lintu.

Pattersono byla negražiai 
paskilbopo visą pasaulį dėl ke
lių priežasčių. Iš jo reikalavo 
suteikti vardus visų asmenų, 
kurie parėmė Civilinių Teisių 
Kongresą. Kongresas, kaip ži
nia, jau eilė metų darbavosi 
gynime pilietinių teisių ir ap
gynime persekiojamų asmenty.

Pattersonas teisme pareiš
kė, kad jie aukojusiųjų asme
nų vardų nelaikė ir jų neturi, 
negali suteikti. Tai buvo pir
moji šių laikų politine tokia 
byla, kurioje asmuo tapo nu
teistas už nedavimą to, ko jis 
neturi.

Antroji tos bylos dalis pasi
rodė dar aršesnė. Kai tiktai 
Pattersonas atbuvo 90 dienu 
kalėjime pabaudos už nedavi
mą tų vardų, jį išeinant »vėl 
suėmė ir įkalino už tą patį 
jau atbūtą neva “prasikalti
mą.” šis teisminių ir baudimo 
įstaigų poelgis pirmas toks 
žiaurus supurtė visus. Juk tai 
reikštų, kad bile kur, bile ką 
galėtų kas įtarti, kad žmogus 
turi tą ai’ kitą dalyką. Gali 
įsakyti jį pristatyti, atiduoti. 
O neatidavusi galėtų taip lai
kyti visą amžių kalėjime. Tuo 
pasipiktinusi visuomenė pra
dėjo smarkiai protestuoti. Pa
galiau, Pattersonas tapo išleis
tas iš kalėjimo nebaigęs an
trųjų, nepriteistų 90 dienų ka
lėjime.

Tai tas laimėjimas ir buvo 
pažymėtas šauniu, entuzias
tišku banketu Small’s Para
dise reątaurane New Yorke 
vasario I O-tą. Artistas Paul 
Robeson, Mrs. Nora Stanton 
Barney, Mrs. Angie Docker
ion, ]
Bill Albertson dalyvavo kalbų 
ir mono programoje.

Rep.

Maureen O’Hara vaidina vie
ną žvaigždžių rolių 
“The Lug Gray Line, 
tol Teatre, Broadway ir 51st 
St., Now Yorke.

filmeCapi-
Brooldynę nušautas 
15 metą berniukas

Grįžtant iš jaunųjų' pobū
vio apie 2 valandą naktį du 
15 metų berniukai ir du vy
resnieji jų palydovai jaunuo
liai tapo policisto apšaudyti. 
Vienas jų, John Sterling, mi
rę nugabentas į ligoninę.

Policistas Robert Surrey, 22 
motų, įgudęs gerai šaudyti 
Korėjoje, tapo policijos virše
nybes išteisintas.

Už ką nušovė? Policistas 
pamatė berniukus bėgant. 
Priežastis, dėl ko jie bėgo, 
aiškinama s k i r t i n g a i.

Spaudoje skelbiamuose po
licijos raportuose sakoma, kad 
vyrukai, buvę įsigėrę ir eida
mi mėtė tuščius atmatų kenus. 
Vienas toksi kenas pataikė 
prie šaligatvio iki žemės esan
tį buto langą. Kambaryje gu
lėjo savininkės du kūdikiai. 
Išsigandusi, ji pradėjo spieg- 

poetė Beulah Richardson, Hi. Tuo tarpu pravažiuojantis 
policistas išgirdo spiegimą. 
Pamatęs bėgančius, paskaitė 
juos kaltninkais ko nors nepa
prasto. Jis šaudęs grasinda
mas sustoti. Tik nepaklausius 
nustoti, šovė į juos.

Nušautojo tėvai ir tie žmo
nės, pas kuriuos įvyko pobū
vėlis jų dukrelės 16 motų su
kakčiai paminėti, tikrina, jog 
jie turi ir pristatys liudytojus, 
jog berniukai visai negero 
alaus ar ko kito svaiginančio. 
Jaunuoliai sako, kad viesulas 
trankė tuščius kenus. ir vieną 
įstūmė į langą maždaug tuo 
laiku, kai jaunuoliai ten pra- 
eidinėįo. žinodami, kad už bi
le l^ą dabar kaltinami jaunuo
liai, išgirdę sužvangėjimą stik
lų ir spiegimą, nenorėdami ne
malonios publikacijos, jie tik
rai norėjo 
scenos.

Jaunulio 
krina, kad 
kęs į chuliganizmą. Jis uoliai 
mokėsi, norėjo būti geru me-

245St. Joseph’s Kolegija 
Clinton Ave., Brooklync, skel
bia, jog vasario 19-ta yra pa
skutinė gauti aplikaciją pra
šymui stipendijos norinčioms 
lankyti tą kolegiją. Egzami
nai parinkimui kontesto lai- 

' mėtojų įvyks kovo 12-tą.

Harts Island (ilgosios įlan
kos gale) panaudojama kaip 
militariška priešlėktuvinio 
punkto bazė.

a

majo- 
centro 

, vieš-

10,000 paminėjo 
Pensijų Dieną

Dešimtis tūkstančių unijis- 
tu viešbučiu darbininkų buvo 
susirinkę į keturių žymiųjų 
New York o viešbučių balrui- 
mius paminėti įėjimą Valion 
pensijų tų amatų darbinin
kams senukams. Atžymėta 
unijos rolė to atsiekimui. Uni- 
jistai ilgai, sunkiai už tai ko
vojo ir tikrai džiaugėsi, kai 
pirmieji jų amatų darbininkai 
senukai pradeda gauti po $40 
čekį. Tas yra mokamas greta 
jų gaunamojo iš social securi
ty. Geras priedas, stambi pa
rama pragyvenimui.

Tarpe garbės svečių ' 
toj-ii buvo New York o 
įas Wagneris, unijų < 
prezidentas ■ Jay Rubin, 
bučių savininkų sąjungos pre
zidentas Robert Huyot, pensi
jų fondo trustistų pirmininkas 
Edward P. Mulrooney, taipgi, 
patsai daugelio viešbučių sa
vininkas Conrad Hilton buvo 
užėjęs ir pasakė trumpą kal
bą, nors jis nebuvo iš anksto 
skelbtu programoje.

Televizijos aktoriai Tex ir 
Jinx McCrary vadovavo pro
gramai. Televizijos publikai 
buvo pristatyti tūli tie išeinan
tieji ant pensijos senukai. Vi
si sake, kad unija pagerino są
lygas, sutrumpino darbo laiką 
iki 40 valandų. Kai 
gailavo, kad jiems 
atėjo pavėluotai, jų 
sutemose. Tačiau 
dar ne visai paliegę, džiaugė
si nors tuo pavėluotu pagerina
mu. Pavyzdžiui, George Shild- 
wachter, 81 metų, sakė, kad 
jis norėtų dar kiek pavažinė
ti, pamatyti šalį, kurioje jis vi
są amžių gyveno, kuriai dir
bo, bet neturėjo išgalės jos 
pamatyti.

Tūli viešbučiai buvo atleidę 
! nuo darbo dalį savo darbinin
kų porai valandų, kad galė
tų nuvykti į mitingą.

kurie ap- 
tas viskas 
gyvenimo 
tie, kurie

Newyorkietis John McCar
thy tapo areštuotas po to, kai 
mirė jo žmona. Laikys po 
areštu iki ištirs jos mirties 
prižastį. Policijos raporte sa
koma, jog jis prisipažino, kad 
jis su žmona barėsi.

Brooklyno Moterims
Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks va
sario 17-tos vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijos patalpose. 
Galutinas prisirengimas Mote
rų Dienai ir kiti svarbūs rei
kalai bus svarstomi.

Valdyba

LDS kuopos banketas 
jau šį šeštadieni

Williamsburge gyvenanti ir 
veikianti LDS pirmoji kuopa 
tikisi turėti šaunų metinį ban
ketą šeštadienį, vasario 19-tą. 
Rengiamas Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne, ten pat, kur 
kuopa vykdo savo susirinki
mus.

Girdėti, (jog jau išparduota 
iš anksto daug bilietų (kaina 
tik $3)..Tačiau kuopa dar ga
lėtų sutalpinti šiek tiek dau
giau svečių. Kviečia visus, no 
vien tik narius. Bilietų galima 
gauti valdyboje, pas komisiją 
ir pačiame klube. Norintiems 
užsitikrinti sau vietą tame 
smagiame banketo, patartina 
nelaukti paskutines valandos.

Greta geros vakarienės, 
duos ir visokiir gėrimų.

K. N.

KUNIGAS SUDEGĖ GAISRE
Šv. Rapolo parapijos klebo

nijoje 35-20 Greenpoint Ave., 
Long Island City, iškilus nak
tį gaisrui, mirtinai užduso dū
mais ir apdegė 14 metų ten 
klebonavęs kunigas Gorge B. 
Murphy, 68 metų. Dvasiškis 
sirgo arthritu, negalėjo pats 
greitai gelbėtis. Jo šeimininke 
Mrs. Mary Gryzlo, 62 m., ban
dydama jį gelbėti, apdegė 
veidą ir rankas.

Klebono asistentas kunigas 
Joseph Cekavičius, miegojęs 
3-me aukšte, išsigelbėjo. Ug« 
nis siautėjo antrame aukšte. 
Spėjama, kad padegė sugedę 
elektros laidai. Padaryta apie 
$50,000 nuostolių.

Now Yorke policija pašovė 
ir sugavo jauną vyrą, įtartą 
apiplėšinėjime taksikų vairuo
tojų. Pas jį rastasis šautuvėlis 
buvo žaislinis.

U. S. ir N. Y. STATE JEIGU 
TAKSU IŠSKAIČIAVIMAI

Mes pagelbstimo darbininkams 
atlikti visus legalius atskaity
mus. Į keletą minučių mes pri
rengsime jums ir paruošime iš
siuntimui.

Mes Taipgi Esamo 
Imigracijos Specialistai
Atdara Kasdieną 9-6 

šeštadieniais 9—4
Nuo Vasario I d. iki Balandžio 15

N. J. Cassavetes
303 W. 42nd St., N.Y. 36, N. Y.

CI. 5-4870 — 4871

- - - - - - APPLIANCES- - - - - -
Any Make. Any Model 

Direct to you at wholesale Prices
FAIRMART SALES

932 —8th AVE. (55th St.)
Ask for Mr. B.

PL. 7-2876

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius

Matykite

ARMA
Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbette

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 16, 19!

NEW YORK
REAL ESTATE

ASTORIA. Naujas, 2 šeimų mū
rinis; 414x2%, arli stoties ir krau
tuvių. Garadžius vienam automobi
liui. $17,850. Užregistruokite savo 
nuosavybe su

GENOVESE REALTY
37-20 Astoria Blvd. RA. 8-1120

(30-33)

MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo są
lygos, gera mokestis- pašalpos.

Laikas ir pusė 
už viršlaikius 

KNOMARK MFG. CO.
330 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(32-34)

REIKALINGOS ’POROS 
ARBA PAVIENIAI

Virėjos, tarnaitės, namų darbinin
kės, pilnam ar daliai laiko. Guolis 
vietoje' ar kitur. ’ Patyrusios ir be 
patyrimo. Greit duodami darbai vi
siems.

FOREST MADISON AGENCY 
71-15 Austin St., Forest Hills 

Tel. BO. 8-1110

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY

Domestic Help
Geros vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
namų ruošos darbininkėms. Pilnam 
ar daliai laiko. Patyrusioms ir be 
patyrimo. Pavienėms ir poroms. .

1175 Boston Road, Bronx
Tel. DA 8-4255

NAMU DARBININKE
Apžiūrėjimui namų ir pagelbėji

mui prie 2 vaikų. Kiek nors mo
kanti angliškai. Atskiras kamba
rys, graži aplinka užmiesčio namuo
se.

Rockville Center 4-3263
Šaukite Mūsų Kaštais.

(33-35)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 3-6160

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

.BROOKLYN. Parduoda savininkas, 
. šeimų, mūrinis. Tuščia ant pirmų 

lubų krautuvė su virtuve pilnam 
restaurantui. Didelis šaldytuvas, 
sodės fountanai, stalai, krėslai, rc- 
gisteris ir du pečiai. Ant 2-rų lu
bų, 5 rūmų apartmentas. Ideališkas 
pirkimas porai patyrusiai prie ros- 
tauranto biznio. Greitam nupijA*- 
mui už $10,500. Pirma peržiūrėkite 
viską. Skambinkite ST. 8*8947, — 
8 A. M.—10 I’. M. *

(30-31)

Kritikuoja už nedavi
mą pinigą statyboms

New York o miesto iždinin
kas Gerosa pareiškė, jog ma
joras Wagneris yra teisingas, 
kuomet jis sako, kad Federal 
Housing Administracija neat
lieka savo pareigos, nesuteikia 
miestui reikiamos paramos 
statybai gyvenamų namų.

Gerosa sako, jog sutartyje 
su visašališka valdžia buvo su
prasta, kad atmokestį suteiks 
miestui tuojau, kai tiktai mies
tas bus sumokėjęs miesto pri
valomą sumokėti sumą. Mies
tas savo Šerą atliko. Bet fede- 
ralė valdžia iš privalomų de
šimčiai projektų duoti $21,- 
299,238.88 iki galo praėjusių 
metų tesumokėjo mięstui tik
tai $10,729,740. >

Miesto iždininkas nurdįflo, 
jog tas neapsakomai sulaiko, 
trukdo miestines statybas. Jis 
pareiškė, kad miestas turi tuos 
atmokesčius gauti laiku.

New Yorko vyriausias ma
gistratas Murtagh sako, jog 
numatoma, kad galės visiškai 
panaikinti prostitučių teismą. 
Sako, jog stabdymui prostitu
cijos svarbiausia ne pabaudos, 
bet apsauga nuo pastūmėsimo 
moterų į tą padėtį.

Edwin L. Cleaves, 47 m., 
muzikantas, rastas prišalęs 
prie akimenų Bowery įlankoje 
netoli LaGuardia lėktuvų sto
ties. Jis buvo praneštas dingu
siu vasario 6-tą.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, Aai 
tuojau užsisakykite. Jis 1Sb< 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.
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