
No. 62

KRISLAI
Naujojoje Anglijoje. 
Rūpinasi $10,000 fondu. 
Kaip pasiekti Lietuvą? 
Žmonės domisi 

spektakliais.
Rašo R. Mizara

Praėjusi savaitgalį teko pra
leisti Naujoje Anglijoje — 
Brocktone ir New I lavone. Bu
vau U(fi su komedijos “Pra
švilpta Laimė” vaidintojais.

Abiejose vietose žmonių bu
vo suv.vkę nemaža ir dėl tete
ko str visa eile jų pasikalbėti.

Komedija žiūrovams patiko. 
Svarbu, kad mūsų veikėjai 

visur galvoja apie specialų 
vajų sukėlimui Laisvei’$10,- 
000 fondo. Vajus, kaip žinia, 
prasidės su balandžio mėnesio 
pradžia.

Bloga, kad daugelyje lietu
vių kolonijų sunku surengti 
bent kokias didesnes pramo
gas, kurių kadaise būdavo 
daug.

Vienur sunku gauti sales, 
kitur, kur salės galima gauti, 
stoka veikėjų, galinčių ką nors 
surengti.

Pramogų su retėjimas, kaip 
žinia, pasireiškia ne tik pas 
mus, tarp pažangiečių, o ir 

anuos.”
Štai,vienas veikėjas iš Conn, 

va 1st i įjos sako:
—Ar jūs žinote, kad ir tie 

klubai, kurie buvo paskelbę 
karą “raudoniesiems,” labai 
prastai tesilaiko finansiškai. 
Pasidavę “šaltojo karo įtakai,” 
tų klubų veikė jai atšaldė daug 

i gerų žmonių ir šiendien nebe
žino, ką bedaryti.

Pamiršta, kai kurie žmonės, 
kad šiandien senosios ameri
kiečiu lietuviu kartos eilės 
smarkiai retėja, o čiaaugusio 
jaunimo neturi nei vieni nei 
kiti.

Vienintelis kelias, kuriuo ei- 
.nant dar būtų galima palaiky
ti tvirtesnėse pozicijose įvai
rias įstaigas ir organizacijas, 
yra kelias vienybės, o no pasi
dalinimo.

Tik vieningai veikiant, tik 
neskirstant žmonių j gerus ir 
blogus, būtų galima ką nors 
pasiekti: surengti didesnius 
spektaklius, koncertus ir kito
kiai pramogas, nešančias nau
dą Jietuvių įstaigoms bei orga- 

o nizftcijoms.

Keli asmenys klausė:
—Kaip nuvykti Lietuvon; 

mes norime vykti savo gimta- 
jin kraštan ir ten baigti savo 
amžiaus dieneles.

Pasakiau jiems atvirai:
—Aš pats nežinau, kaip tai 

padaryti. Išvykimas iš mūsų 
šalies yra labai apsunkintas. 
Visa tai yra dėl šaltojo karo 
politikos. Net ir iš Pietų Ame
rikos respublikų kol kas, paly
ginti, nedaug lietuvių grįžta 
'Lietuvon, o norinčiųjų grįžti 
ten yra labai daug, nes tuojau 
po to, kai Lietuva buvo ap
skelbta Tarybų respublika, ten 
daug lietuviu priėmė jos pi-

I lietybę.

Nemaža kliūtis dėl išvyki- 
m^L^tlivon bei dėl gavimo 
iš ten reikalingų dokumentų 
(Pavyzdžiui, metrikų, kuriuos 
daug amerikiečių lietuvių no- 
rF gauti) glūdi ir tame, kad 
čia nėra Tarybų Sąjungos kon- 

; sulaty. O jų nėra vis del šal-
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Demokratai pasmerkė sen. 
Knowlando “karo partiją’*'
Washingtonas. — Demo

kratų partijos lyderis Sena
te Lyndon B. Johnson atvi
rai ir griežtai išstojo prieš 
senatoriaus Knowlando agi
taciją už karą su Kinija. 
Johnson sako, kad mes, 
Amerikos žmonės, nenori
me karo partijos.

Senatorius Knowland vra
</

republikonų lyderis Senate. 
Praėjusi sekmadieni jis per 
radiją reikalavo, kad ši ša
lis eitų i karą prieš Kini
ją dėl Quemoy ir Matsu sa
lų. Jis taipgi reikalavo, 
kad tokiame kare būtų pa
naudojami visi atominiai 
pabūklai.
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Adenauer kalba apie Premjeras Scelba pas EDEN SAKO: RUOŠIAMASI

Vakarinėje Vokietijoje 
nesutikimas dėl armijos

Bonna. — Iš Vak. Vokie
tijos apsigynimo komisijos 
tapo išmestas pulk. Bonin. 
Iš to prasidėjo viešos disku
sijos, kurios parodo,- kad! 
Vak. Vokietijos valdančio-I 
joje klikoje yra gilus pasi- 
dalinims. Ginčai eina apie 
naują vokiečių a r m i j ą. 
Esančios dvi nuomonės. Bo- 

’ nin sako, kad Adenauerio i 
valdžios ir amerikiečių pla-i 
nas turėti pajėgiančią grei
tai kilnotis 500,000 vyrų ar
miją yra saužudystė. Tokia 
armija neatsilaikytų ir tuo 
būdu Vokietija vėl taptų 
sunaikinta. Bonin reika
lauja, kad visa naujoji ar
mija būtų aprūpinta anti- 
tankiniais pabūklais, kad ji 
visa būtų pastatyta prie 
Rytinės Vokietijos, idant 
pastotų kelią Įsiveržimui iš 
Rytų.

Spėjama, kad dabar, kai ir 
Francūzija užgyrė Vokieti
jos naują ginklavimą, šitas 
susikirtimas dėl naujosios 
vokiečių armijos pobūdžio 
Vak. Vokietijos valdovų ei
lėse labiau paaštrės.

Pennsylvanijos milijo
nai žmonių jau alksta

Pennsylvanijos valstijos 
49-se apskrityse jau virš 
milijonas ‘žmonių yra užsi
registravę gavimui maisto 
produktų iš valdžios sandė
liuose sukrautų perviršių. 
Maistas yra duodamas ne 
bile kam, kas nori jo gau
ti. Įgijimui teisės to maisto 
gauti, asmuo turi parodyti, 
kad jis be to negalėtų iš
gyventi.

CIO News kovo 21-mos 
laidoje rašo, jog apie du 
trečdaliai perviršinio mais
to išdalinama Pennsylvani- 
joje. Užregistruotų gavė
jais jau buvo 1,011,126.

Daugiausia užsiregistra
vusių yra kasyklų ir plieno 
industrijos srityse, kur ne
darbas yra didžiausias.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados užsienio reikalų se
kretorius Pearson priėmė 
pakvietimą nuo Princetono 
universiteto duoti tris lek
cijas. Manoma, kad tos 
Pearson o paskaitos palies 
ivūirias tarptautines pro
blemas.

geresnį , susikalbėjimą
Bonna. — Vak. Vokieti

jos premjeras Adenaueris 
labai džiaugiasi, kad fran- 
cūzai užgyrė Paryžiaus su
tartis, kurios leidžia Vokie
tijai iš naujo apsiginkluoti. 
Adenaueris sako, kad šitas 
žygis ir vokiečių apsigin
klavimas gali atvesti pile 
geresnio susikalbėjimo tar
pe Rytų ir Vakarų! So
vietai dabar žinosią, kad jie 
turi skaitytis su didele gin
kluota jėga.

Paryžius. — Premjeras 
Faure reikalauja, kad par
lamentas išleistų įstatymą 
prieš smulkiuosius biznie
rius, kurie veda sukilimą 
prieš taksų mokėjimą.

prezid. Eisenhowerj
Washingtonas. — Kovo 28 ! 

d. Italijos premjeras Scelba i 
oficiališkai lankėsi pas pre
zidentą Eisenhoweri. Susi- 
tikimas, sakoma, buvo labai : 
draugiškas. Prezidentas Ei-; 
senhoweris labai gyrė Scel-, 
bą ir jo vadovaujamą Ita- j 
lijos vyriausybę. Ji labai' 
daug kuo prisidėjusi prie I 
sustiprinimo Vakarų fron
to. Italijos vaidmuo Šiau-; 
rinio Atlanto Sąjungoje i 
esąs nepavaduojamas.

Visas pokalbis daugiausia 
lietė santykius tarpe Rytų 
ir Vakarų. Scelba padėkojo 
prezidentui už Amerikos; 
suteiktą Italijos valdžiai' 
paramą paskutiniais kele- i 
iriais metais. " • • i

PRIE 4 KONFERENCIJOS
Londonas. — Nebėra jo

kios abejonės, jog didžio
sios valstybės labai rimtai 
jau diskusuoja galimybę 
Keturių Didžiųjų konferen
cijos netolimoje ateityje. Tą 
atvirai Britanijos parla
mente pripažino ‘užsienio 
reikalų sekretorius Antho
ny Eden. Eden pasakė, kad 
Britanija, Jungtinės - Vals
tybės ir Francūzija tariasi 
dėl tokios konferencijos su
šaukimo. Manoma, kad pir
miausia susirinks Tarybų 
Sąjungos, Britanijos, Pran
cūzijos ir Jungtinių Vals

tybių užsienio reikalų mi
nistrai, kurie paruoš dirvą 
premjerų ir prezidento Ei- 
senhowerio konferencijai.

Ypatingai, sakoma, fran- 
i cūzai reikalaują tokios kon- 
' ferencijos. Gi iš Tarybų 
Sąjungos irgi nebus pasi
priešinimo. Premjeras Bul- 

; ganinas aną dieną viešai 
; pasakė, kad Tarybų Sąjun- 
' ga prielankiai žiūri į tokią 
Į konferenciją. Be to, jis pri- 
■' dūrė, kad Tarybų Sąjungą 
i jau nuo seniai Keturių Di- 
■ džiųjų konferencijos pagei- 
! dauja.

Japonijos mainierių Perono laikraštis prieš

ŽYMŪS AMERIKIEČIAI PRIEŠ 
McCARRAN ĮSTATYMĄ

Apie 100 žymių amerikie
čių pasirašė atvirą laišką, 
kuriuo prašo kongresinių 
komisijų, kad jos šauktų 
viešus posėdžius svarsty
mui Walter-McCarran įsta
to. Ragina veikti, kad tas 
prieš sveturgimius nukreip
tas įstatas būtų pataisytas 
arba atšauktas.

Tarpe pasirašiusių yra 
daug dvasiškių, profesorių, 
daktarų, rašytojų, advoka
tų, teisėjų.’

Laišką asmeniškai nune
šė delegacija, kuri buvo iš
rinkta nacionalėje svetur- 
gimiams apginti konferen- 

tojo karo politikos.
Tenka manyti, jog taip vi

suomet nebus.

Pastebėjau dar vieną daly
ką : žmonėms spektakliai, sce
nos veikalų pastatymai, patin
ka. Jei jų būtų statyta dau
giau ir jei jie būtų visuomet 
gerai suvaidinti, tai dar dau
giau žmonių į tos rūšies pra
mogas lankytųsi.

'Beje, tūli Bridgepotro vei
kėjai galvoja apie pastatymą 
“Prašyilptos Laimės” savo jė
gomis, savo mieste.

Tai sveikintinas galvojimas!

Į cijoje, įvykusioje Washing- 
; tone kovo 2^-tą dieną.

Konferencijoje dalyvavo 
i organizacijų atstovai iš 15- 
' kos valstijų ir iš paties Wa- 
shingtono.

Dauguma Amerikos šeimynų 
negauna reikiamo minimumo

New Yorkas. — Valdžia 
paskelbė, kad apie 40% 
Amerikos šeimynų uždirba 
daugiau kaip $5,000 į me
tus, kas reiškia, kad 60% 
tiek neuždirba. Bet valdiš
ka Hellerio komisija yra 
nustačiusi, kad eilinei (ke
turių narių) šeimai dabar 
reikią bent $5,335 metams 
($102.60 savaitei), kad pra
gyventi žmoniškai.

Tas reiškia, kad 60% 
Amerikos žmonių, — kraš
to gyventojų dauguma, — 
negauna minimumo, . kiek 
reikia pilnam, sveikatingam 
pragyvenimui.

Washington. — Senato
rius Knowland užsigina, kad 
jis sudaro arba nori suda
ryti Amerikoje karo parti
ją. Jjs irgi stojąs už taiką, 
ale už “taiką su garbe,”

Jungtinių T 
pasmerksi:

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Antradienį turėjo susirink
ti Jungtinių Tautų Taryba 
ir svarstyti Egipto skundą 
prieš Izraelį.^ Jungtinių 
Tautų komisija, kuri pri
žiūri, kad tarpe Izraelio ir 
arabišku kraštu nebūtu su
sikirtimų, jau pasmerkė Iz
raelį už užpuolimą ant egip-

! tiečių Gazoje. Dabar Ame-

autų Taryba 
uiti Izraelį
rika, Britanija ir Francūzi
ja reikalauja, kad ir Sau
gumo Taryba oficiališkai 
Izraelį pripažintų kaltu už 
tą incidentą ir jį pasmerk
tų. Izraelio atstovai pripa
žįsta, kad Saugumo Tary
bos dauguma balsuos už pa
smerkimą. Tai būtu skau
dus smūgis tai jaunai vals
tybei.

solidarumo streikas
Tokyo. — Kovo 28 d. Ja

ponijos mainieriai paskelbė
• 24 valandų streiką. Reika- 
i lavo algų pakėlimo. Kovon 
; stojo 170,000 mainierių.
! Buvo uždarytos 98 kasv-
; klos. Tai buvo parodymas 
į Japonijos mainierių solida- 
j rūmų.

; Londonas. — I Londoną
! pribuvo Vak. Vokietijos ap-1 
į sigynimo komisijom e r i u s 
i Blank. Jo misija gauti iš
Britanijos naujai vokiečių;

katalikų vadovybę
Buenos Aires, Argentina. 

—Laikraštis “Democracia” 
labai griežtai išstojo prieš 
katalikų bažnyčios vadovy
bę Argentinoje. Laikraštis 
aukštąją dvasininkiją vadi
na “begėdiška ir nusidėvė
jusia klika.’' Joks kitas 
laikraštis iki šiol nebuvo 
taip* griežtai išstojęs prieš 
katalikų vadovybę.

Karlsruhe. Vak. Vok. — 
Vokietijos federalinis teis
mas nusprendė paimti

Sovietai pakvietė Austrijos 
kanclerį J. Raabą Į Maskvą

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Viačeslavas Molotovas 
pakvietė i Maskvą Austri
jos kanclerį Julių Raabą. 
Molotovas per Austrijos 
ambasadorių Maskvoje in
formavo Raabą, kad jis no
ri su juo diskusuoti šiuos 
klausimus:

1. Kaip užtikrinti Austri
jai pilną nepriklausomybę;

2. Kaip užtikrinti, kad 
Austrija niekad vėl nebus 
jėga prijungta prie Vokie
tijos;

3. Kaip Austrija gali pa
sitarnauti taikai, atsisaky
dama prisidėti prie kokių 
nors kariniu'tbloku.*. C

Vienos spauda sako, kad 
kancleris Raabas pakvieti
mą priims ir vyks Maskvon. 
Su juom vyks bent vienas 
kitas valdžios narys, grei
čiausiai užsienio r e i k a 1 u 
ministras.

Vėl trauks į Antarktiką
Washingtonas. — Admi

rolas By rd paskelbė, kad jis 
ateinantį rudeni, kada nors 
lapkričio mėnesį, vėl trauks 
į Antarktiką naujam tyri
nėjimui Pietinio poli a u s 
apylinkės. * Tai jau bus jo 
vadovaujama penktoji eks
pedicija. Tos ekspedicijos, 
žinoma, pirmoje vietoje yra 
militarinės. Ieškoma būdų, 
kaip būtų galimą, karui iš
kilus, tas vietas panaudoti1 
puolimui “ant priešo.” *

7 automobilistu lokalaiC-
prieš McCarran Įstatą

Detroit, Mich. — CIO 
United Auto Workers sep
tynių lokalų prezidentai pa
sirašė prašymą a t š a ūkti 
Walter - McCaran įstatą. 
Tuo patimi atsikreipė į na
rius, kad visomis pajėgomis j 
veiktu už to įstato atšau- 
k ima. c-

Svarbiausiu unijistų veiks
mu, sako prezidentai, yra 
rašymas savo kongręsma- 
nams ir senatoriams. Rei
kia prašyti, kad jie parem
tų Lehman-Celler bilius, ku-Į 
rie Walter-McCarran įstatą Į 
pakeistų.

irmijai vėliausių pabūklų. 
Blank jau turėjo tuo rei
kalu pasitarimą su Britani
jos apsigynimo ministru.

Teheranas. — Iranas pla
nuoja statyti savus tanke- 

i irius, kad išvežioti iranišką 
i žibalą po pasaulio uostus.

Nebraskos sukilę kali
niai dar nepasiduoda

Lincoln, Neb. — Antra
dienį Nebraskos valstijos! 
kalėjimo devyni kaliniai te-į 
besilaikė nepasidavę. Jie 
turi su savimi du kalėjimo 
sargus.ir jų neišleidžia. Ka-' 
liniai paskelbė savo reika- j 
layimus. Bet gubernatorius Į 
Anderson pareiškė, kad su 
jokiais kalinių reikalavi
mais nebus skaitomasi pir
ma jų pasidavimo. Mano
ma, kad kaliniai pradeda 
pritrūkti maisto. Badauti 
turės ir sargai. Sargai pra
šė, kad vyriausybė suteik
tų maisto. Bet ir jų reika
lavimą gubernatorius atme-; 
tė. Sako, kad suteiktas 
maistas nueis ne sargams, 
bet kaliniams.

svarstvmui vokiečiu - fran- 
cūzų pasirašytąją sutartį 
dėl Saaro likimo. Bylą prieš 
sutartį užvedė socialdemo
kratai. Jie sako, kad ta su
tartis yra nelegališka, kad 
Adenauerio valdžia neturė
jo teisės tokią sutartį pa
daryti. 

•/

ATOMINIAI MANEVRAI VIRŠ 
MŪSŲ DIDŽIVJV MIESTV

Washingtonas. — Valdžia I daryta taip, jog būk 
paskelbė, kad birželio 15 d. j šo” IribL . ’ 
bus daromi kariniai mane- į sų miestų ir

‘ “prie- 
” lėktuvai atlėks ant mū-

• “mes” atomj- 
vrai ant 51 didmiesčio. Tai į nes bombas, kuriu kiekvie- 
bus naujos rūšies, tikrai ne-1 n;) turi 2()000 tonu dina. 
paprasti manevrai. Juose, 
bus bandoma patirti, kaip į 
galima būtų užpulti ir ap-;
ginti Amerikos miestus ato-J panaudotos pries japonus 
miniais pabūklais. Bus su-1 pabaigoje karo.

| mito pajėgos. Tokio dydžio 
bombos, kaip žinia, . buvo

Dar viena azijiečių 
konferencija

New Delhi, Indija.— Už 
keleto dienų čionai atsida
rys Azijos kraštų konferen
cija. Ji svarstys uždraudi
mą atominių ginklų, koloni- 
jalizmą ir visą eilę kitų pro
blemų. Tai būsianti neofi- 
ciališka konferencija, — tik 
šiaip pasitarimas. Ši kon
ferencija, beje, nieko ben
dro neturinti su neužilgo 
įvyksiančia Azijos-Afrikos 
kraštų konferencija Indo
nezijos mieste Badunge.

Almoe, Švedija. — Švedai 
suėmė čekų smuiki n i n k ą 
Antonio Dalsowski, kurį 
kaltina šnipinėjime.

Darbiečiai remia 
unijų reikalavimus

American Labor Party pa
siuntė New York o a 1st i jos 
CIO prezidentui Louis Hollan
der telegramą, kurioje pasiža
da remti visus uniją veiksmus 
už pagerinimą darbo žmonių 
gyvenimo.

Pareiškime sako, kad remia 
CIO 5 punktu programą, ku
rią CIO pateikė Valstijos Sei
meliui. Sykiu praneša, kad 
ALP atsišaukė į savo klubus, 
kad jie veiktu :

Prašytų gubernatoriaus Har- 
rimano šaukti speoialę Seime
lio sesiją priėmimui unijų rei
kalavimą.

Atlankytų Seimelio narius 
jų namuose, yrašytii unijų 
programą paremti.

Hollanderiui pareikštų savo 
Įdubo paramą.
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MOTERŲ KAMPELIS
KLAIDA

MUMS RODOSI,
DABAR TURĖTŲ ĮVYKTI

JAU PER TŪLĄ LAIKĄ taiką mylinčioji žmonija 
reikalavo sušaukti Keturių Didžiųjų konferenciją nesu
sipratimams spręsti, šaltajam karui panaikinti, ginkla
vimuisi sumažinti, karo pavojui pašalinti.

Tačiau tam priešinosi mūsų šalies vyriausybė. Ka
daise, kai prezidento kėdėje sėdėjo Trumanas, jis šaky- me kambaryje 
davo daug maž taip: Jei Stalinas nori su manim pasi
tarti, tegu jis atvyksta į Ameriką, tai ir pasitarsime.

Aiškus dalykas, panašiais būdais didžiulės konferen
cijos nėra šaukiamos ir buvo aišku, kad tokie pasitari
mai neįvyks.

Kai republikonai ėjo valdžion, prezidentas Eisen- 
howeris atmetė bet kokius keturių didžiųjų—jo paties, 

< Anglijos, Francūzijos ir Tarybii Sąjungos—vyriausių 
valdžių pareigūnų pasitarimus.

Vis buvo kalbėta ir agituota: pirmiau nutarkime 
ginkluoti Vakarų Vokietiją, o po to tarsimės.

Tolydžio buvo rėkta-šaukta, jog Tarybų Sąjunga ne
norinti jokių pasitarimų, kad ji nori tik karo. Visa tai 
buvo sakyta akiregyje to, kad tuojau po Stalino mirties 
Malenkovas, tuomet premjeras, viešai pakartodamas 
agitavo už pasitarimus, už išsprendimą visų nesusipra
timų derybomis, o ne ginklais.

Kai Malenkovas pasitraukė iš premjero vietos ir ją 
užėmė Bulganinas, mūsų šalies spauda ir valdiniai or
ganai vėl pradėjo rėkti, jog, girdi, dabar Sovietų Są
jungos politika bus pakreipta dar labiau į karo pusę. 
Ir visa tai buvo sakyta akiregyje to, kad Bulganinas 
stojo už pasitarimus, už sprendimą nesusipratimų dery
bomis, o ne ginklais.

Pagaliau Vakarų Vokietijos ginklavimas tapo už- 
girtas. Tuojau po to prezidentas Eisenhoweris pareiš
kė, kad jis dabar stojąs už Keturių Didžiųjų pasitari
mus. Nereikėjo ilgai laukti, kai į tai palankiausiai at
siliepė Bulganinas, paremdamas Eisenhowerio pasiūly
mą.

Na, ir jau dabar kiekvienam aišku, jog tie visi ne
švarūs, žiaurūs plepalai apie pasaulinio karo neišven- 
gim.umą atpuola. Atpuola jie dėl to, kad visose keturio
se didžiosiose valstybėse yra 
sitarimus, atmetant karo

pageidavimas turėti pa
žygius nesusipratimams

pasitarimai įvyks ir karoTenka manyti, jog dabar 
pavojus bus nustumtas į šalį.

Tiesa, kai kurie korespondentai, komentuodami 
Bulganino pareiškimą, primena, kad jis, pareiškimas, 
esąs “neaiškus.” Bulganinas, girdi, nepasakė, kokių pa- 

• šitarimų jis nori, kuriais klausimais tie pasitarimai tu
rėtų vykti.

Mes manome, jog visa tai išspręs pasitarimai prieš 
pasitarimus. Kitais žodžiais, ruošiantis prie Keturių 
Didžiųjų pasitarimo kolektyviam saugumui užtikrinti 
Europoje, keturių valstybių ambasadoriai, instruktuoti 
savo valdžių, apspręs visus reikalus.

Iš kitos pusės, mes manome, jeigu pasitarimai būtų 
.šaukiami dėl kolektyvinio saugumo sudarymo Tolimuo
siuose Rytuose, tai būtinai reikėtų, kad į tuos pasitari
mus būtų pakviesta Kinijos Liaudies Respublika.

Tenka daryti visa, kas tik galima, šaltojo karo 
politikai šalinti, karšto karo pavojui šalinti ir bendro, 
kolektyvinio saugumo pravedimui visame pasaulyje.

Taika — brangiausias žmonijos siekimasis, todėl dėl 
jos palaikymo pasitarimai visuomet 'gali būti “savo 
vietoje.”,

GARANUOTA METINĖ ALGA
CIO UNITED Auto Workers unija kovoja už tai, 

kad jos nariams būtų garantuota, užtikrinta metinė 
alga. Tai yra, kad automobilių pramonės savininkai už
tikrintų, jog kiekvienas darbininkas, dirbąs toje pra
monėje, per metus gautų tam tikrą algą, iš kurios jis 
galėtų žmoniškai pragyventi.

Šis klausimas iškilo jau senokai. Jis bus diskusuo- 
jamas ir minėtos unijos suvažiavime, kuris šią savaitę 

* vyksta Clevelande.
■Po suvažiavimo unijos vadovai tarsis su Fordo ir 

. General Motors Korporacijos viršininkais dėl naujo kon
trakto, naujos sutarties. O tai reikš, kad bus reikalauta, 
idant į naujas sutartis būtų įdėti skirsniai, garantuoją 
darbininkams metines algas.

Dalykas yra labai svarbus, todėl visa šalis stebės, 
kas dėsis suvažiavime ir po jo, kai bus tariamasi dėl 
naujų sutarčių sudarymo su samdytojais.

(Apsakymas)
Rašo 

A. ŽALTAUSKAITŪ
Gailienė, nedidukė, liesa, 

pailgu išblyškusiu veidu, 
ruošė vyrui pusryčius. Lš- 
gramdžiusi cukrinę, visą 
cukrų supylė į jo stiklinę. 
Pamaišė. Ant senos, dau
gelyje vietų suadytos, bet 
kaip sniegas baltutėlės stal
tiesės padėjo lėkštelę su ke
liais miltiniais blynais.

—Tėveli, pusryčiai gata
vi! — šūktelėjo vyrą.

—Tuoj, — atsiliepė kita- 
kiek priki

męs, storas vyriškas balsas. 
Gailienė dar kartą susirūpi
nusi žvilgterėjo į stalą. 
Staiga jos didelės mėlynos 
akys nušvito. Pagyvėjusi 
atidarė bufetą. Čia dar tu
rėjo būti truputį uogienės. 
Išėmusi indelį, liūdnai šyp
telėjo. Tamsiai rožinės luo- 
belės, pridžiūvusios p r i e 
stiklainio sienelių, žymėjo 
tiktai buvusios u o g i e n ė s 
pėdsakus. Paskaninti pus
ryčius, geriausių norų bū
dama, ji nebeturėjo kuo.

— Tėveli, atauš, — primi
nė vėl, įeidama pas vyrą.

Šis prie nedidelio veid
rodėlio stengėsi užsirišti 
dūdele susisukusį kaklaryšį. 
Mazgas vis neišėjo.

—Duok man.
Pasistiebusi ant pirštų 

galiukų, ji vikriai padarė 
dailų, trikampio f o r m o s 
mazgą. Tiriamu žvilgsniu 
apmetė tamsiai rudą vyro 
eilutę, švarkas pilnas dė
mių, dėmelių. Vos metusi 
akį, Gailienė pažįsta nešva
rių pirštų, vyno ir nutišku- 
šio Ikierio pėdsakus, matyt, 
atsiradusius per vakarykš
tį nugėrimą.

—Laimė, kad apsižiūrė-1 
jau. O tai ir šieitum toks., j

—A-ja-ja-jai. Ir kur aš 
galėjau jį taip išdirbti. — 
Gailius stebisi pats, — ro
dos, ir girtas nebuvau...

Žmona tylėdama išsinešė 
švarką į virtuvę.- Trynė 
benzinu, acetonu. Braukė 
karštu lygintuvu per suge
riamojo popieriaus skiaute
lę. Dėmė greitai pasidavė 
jos įgudusioms rankoms, 
Išvalytą švarką atnešusi 
pakabino ant kėdės atra
mos, vyrui už nugaros, šis 
lyg ne savo dantimis kram
tė blynus.

—Su lajum kepei. Pilna 
burna prisivėlė...

Nė pusės nesuvalgęs, pa- • 
stūmė lėkštelę. Keliais • 
gurkšniais išgėrė arbatą. 
Užsirūkė.

—Kitų riebalų neturėjau, 
—teisinosi, lyg būtų kiek 
nors dėl to kalta, — miltai 
taip pat išsibaigė...

Gailiui gnybtelėjo širdį. 
Nė trečdalio algos jis per
eitą kartą neparnešė į na
mus, o žmona vis šiaip taip 
išsivertė iki šiandien. Dre
bančiomis rankomis jis nu
krėtė i peleninę cigaretę. 
Žmonai tas jo rankų drę- 
bėjimas — lyg peilis į šir
dį. Tai, ką ji kaip įmany
dama stengiasi paslėpti nuo 
žmonių akių šepečiu, lygin
tuvu, išduoda šios, jo vis la
biau drebančios rankos. Su 
skaudančia širdimi ji žiū
rėjo į apsiblaususį vyrovei-

tų neištesėjęs, bet ji kiek
vieną kartą, apgaudinėda
ma pati save, stengėsi ti
kėti. Dienos, kada vyras 
gaus darbo užmokestį, pats 
gyvenimas priverčia laukti. 
Jis jau seniai niekad nebe
atneša viso užmokesčio į 
namus. Pirkdama mėsą, 
daržoves, ji yra priversta 
amžinai skaičiuoti, kad kaip 
nors išsiverstu. Jeigu vy
ras kada mažiau prageria 
arba kartais atsineša visą 
atlyginimą — tą pusę mė
nesio ji būna tiesiog laimin
ga. Laiku sumoka už butą. 
Perka geresnius produktus. 
O tada dar lieka kokiam 
rūbeliui nupirkti vaikams— Į 
ir jos džiaugsmui nėra ribų, j 
Apie save Gailienė jau se- į 
niai nebegalvoja. Po kelis 
kartus persiuva senus dra
bužius.
apsipirko tada, kai vyras mintim: 
nebuvo pradėjęs gerti... ne?” 
Iš dviejų - trijų suknelių ' 
pasidaro vieną ir gerai. Ne,!

Šeimininkėms
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—Nenusimink, mamyte, 
šiandien žodis, — visus pi
nigus parnešiu tau.

Jis daug kartų jau, yra 
tai pažadėjęs. Daug kar-

sirena, 
kėdės

Auto- 
turi? 
papur-

Vakar

ir neis gerti? Šiltu žvilgs-Į 
niu ji žiūri, kaip vyras žai- ■ 
džia su sūneliu. Netoliese 
sukaukė fabriko 
Gailius pastatė ant 
berniuką, u

—Na, man laikas, 
busui, mamyte, gal 

Žmona neigiamai 
te galvą.

—Iš kur turėsiu?
tau cigaretėm Meilutė vi
sas kapeikas iš kišenių iš
rankiojo ...

Gailiui vėl gnybterėjo šir
dį. “Ne, šiandien negersiu. 
Už nieką gyvą negersiu,”— 
prisiekia pats sau. *

Žmona rūpestingai užvy
niojo jam 'šaliką. Padavė 
pirštines.

—Laukti šeštą?
Abejojantis jos žvilgsnis, 

rodos, stengėsi prasiskverb
ti į pačią vyro sielą.

Žinoma, lauk.
Durys užsitrenkė. Laip

tuose nutilo žingsniai, o 
Gailienė vis stovėjo lyg 

Laimė, kad jų dar | įbesta su viena, vienintele 1-^* ____  1 • “Grįš šešta,

(Bus daugiau)

ar

i Skirtingiems pyragams 
mg.., ak toda, kitokio reikia karščio
kuo geriau apsivilkti. O: 
vyras, uždirba nemažai.. 
Darbštus. Jei ne degtinė 
galėtų gerai gyventi.

Ekspertėms kepėjoms gal 
j nereikėtų šio nei skaityti, 
j Vienok naujokėms nekartą 

Gailius, aukštas, pečiuose Pįsitaik°. _Yį®?4 neiškepti, 
kiek pakumpęs, did e 1 i a i s 
žingsniais matavo kambarį. 
Jis mato žmonos pilką, vi

siškai susitrynusią t.___

kitą apdeginti. Ir stebisi 
ji: “Aną sykį tokiu pat 
karščiu, tiek pat laiko ke- 

sukne- Piau> 0 išėj° gerai.”
lę, kurią pasisiuvo iš jo nu- j 
dėvėto kostiumo. O ji ty-1 
Ii, nesiskundžia, neprašo,;
Švelnus graudumas apima ! sykį apdegė

Pasiteirauk, sužinosi, kad 
! jos pyragas “aną sykį” bu- 
i vo skirtingas nuo to, kuris

Apie tą paskubusį 
morkų pyragą

Prieš keliolika mėnesiu 
Laisvėje tilpo receptas mor
kų pyragui. Receptą mums 
parvežė iš Chicagos K. Pe- 
trikienė, pasigard ž i a v u s i 
chicagiečių iškeptu pyragu.

Pagal tą receptą iškeptas 
pyragas pasirodė labai po
puliarus ir tarp Laisvės 
skaitytojų. Viena šeimi
ninkė apsiskundė, kad be- 
skolinamas kaiminkoms jos 
receptas dingo. Gi naujai 
prašančios negauna. Ji ra
šo: “jos gali pamanyti, kad 
aš užvydžiu.” Kita sako 
kad eidamas per rankas re
ceptas neįskaitomai sudilo, 
o ji norėtų jį suteikti savo 
kitoms draugėms.
. Pas mus irgi rezervas iš
sibaigė. O tas skanus ir 
maistingas pyragas visur 
laukiamas. Tad čia per
spausdiname ištisai:

Morkų pyragas
3 puodukai išsijotų miltų
2 šaukšteliai kepamų mil

telių (baking powder)
2 šaukštukai kepamos so

dos (baking soda)
1 šaukštukas druskos
2 šaukštukai cinamonų
1 puodukas sukapotų ra- 

zinkų
pusė puoduko sukapotų 

bile riešutų
1 2 puodukai cukraus 
pusantro puoduko alie

jaus (Wesson arba Mazola)
3 puodukai sutarkuotų

žalių morkų (arba du dF 
deli pundeliai)

4 kiaušiniai, neplakti. \
Sutaisyti;

Mieruok miltus išsijotus. 
Pridėk kepamus miltelius, 
soda, druska ir cinamonus. 
Persijok kelis kartus. Di
deliame bliūde sumaišyti ir 
gerai išplakti aliejų su cu
krum, pridėti morkas, įmuš
ti po kiaušinį ant syk, ge
rai išmaišyti ir išplakti.

Dabar, supilk sausąjį mi
šinį. Pilk po biskį ir vis 
gerai maišyk. Pabaigoje 
pridėk razinkas ir riešutus, 
gerai maišydama.

Pyragas keps geriausia 
10 colių blėtoje su triūbele 
viduje, nes tai pagelbsti 
pyragui geriau kepti ir iš
kilti. Kepti 250 laipsnių 
karšyje apie valandą lai

dei nori pagražinimo ar
ba “frosting,” gerai tiks s# 
karnas: w

3'uncijos cream cheese 
pusantro puoduko cu

kraus miltelių (confection
ary sugar)

1 šaukštas vanilos
Viską sudėjus, plak iki 

gerai išputos ir lengvai tep- 
sis ant pyrago.

Aš išbandžiau su vienu 
puodeliu aliejaus. Kitos 
vartoja sviestą. Su mažiau 
aliejaus man geriau patiko. 
Pyragas gali ilgiau laiky
tis. Gaspadine

Kaikurie pakeitimai 
motery užsiėmimuo

se 1940-1950 m.
Nors šiandieninis pasau

lis . yra vyrų pasauliu, vie-
Skirtumai paeina nuo nok moterysvis daugiau 

daug ko: karščiau už kitus į iame pasireiškia, raportuo- 
; kepa tas, kurin įdėta dau- i Darbo Departmental Jos 
giau riebalų (shortening), j neužima vyrų vietų, tik sa- 

—Ką čia man, tėveli. Dar Taip pat greičiau kepa ir I vb patyrimais p r is i d ėda

—Žiūrėk man, kad gavu
si pinigus sau kokią sukne- 
lę nusipirktum. gi£U) rjebaių (shortening).j neužima vyrų vietų, tik sa-

reikės apseiti. Meilinei uni- Į nedaug riebalų dėtas, bet prie vis augančios ekonomi- 
daug kepamųjų jos ir tuo pačiu laiku page- 

I miltelių, smarkiai iškelia- ' rina .gyvenimo standartus
formos būtinai reikia. Eg-; pridėtas 
zaminai čia pat.

Liesa, .išblyškusi mergai-, mas pyragas, negu tas, ku-; sau ir savo šeimoms, 
te, iššokusi iš miegamojo, ris labiau sugludęs. 
pakibo tėvui ant kaklo.

—Uniformą, tėveli, būti- į 
nai uniformą.

Mažiausiu karščiu,

namų darbus. Skaičius šei
mininkių puolė kitą 100,000 
skalbėjų skaičius puolė dar 
kitą 100,000.
’ Apie 40,000 iš šeiminin
kių skaičiaus jau prisidėjo 
prie valgio ir gėrimo vietų 
užžiūrėtojų skaičiaus arba 
dirba viešbučiuose ir W 
biznių įstaigose. Viskas ro
do, jog moterys geriity sa
vo ekonominę poziciją ir 
randa mažiau kliūčių nau
jose dirvose.

Pabaigoje vasario mėn. p. 
Alice K. Leopold, asistentė 
moterų reikalų Darbo De- 
partmente, pranešė apie bū
simą konferenciją, kurioje 
dalyvaus nuo 500 ligi 600 
vadų industrijos, apšvietos, 
unijų ir miestų organizaci
jų persvarstyti moterų vie
ta darbe. Common Council

Naujas biuletinis “Chan- 
i ges in Women’s Occupa- 

bet j tions, 1940 -1950” parodo 
užsiėmi- 

’i- i muose. Knygutė gal bus is
torinis jnoterų darbo re
kordas paskutiniams dešim
čiai metų. Panašus rapor
tas bus išleistas tik už ki
tų dešimties metų.

■ Darbo Department© ra- 
►, kad mote

rys dirbo beveik kiekviena
me iš 426 raportuotų užsi
ėmimų. Jos pasirodo užsi
ėmimuose, kurie nebuvo 
skaitomi “moterų” darbais. 
Jau daugiau moterų pasie
kė architektės, chemistės, 

I dantistės, advokatės, teisė
jos, gydytojos, chirurgės ir 
kitų profesinių darbų. Ran
damos ir kituose darbuose,, 
kur pirmiau dirbdavo tik 
vyrai — kaip saugotojos,, 
durininkes, prižiūr ė t o j o s 
fabrikuose— mašinų ir plie
no ir taip panašiuose dar-

Į ilgiausia kepami tie,^ kurie , nioterų progresą
, visai neturi arba mažai tu- i

—Gerai, jau gerai, varna, j ri riebalų, ir iškeliamųjų 
—Gailus timptelėjo už ne- j pudrų, kurių vyriausiu ele-
baigtos pinti kasos, — pi
nigus parnešiu, o jau judvi 
su mama žinokitės, .

Duktė pakštelėjo tėvui Į 
vieną, į kitą skruostą.

—/Tėte, tėte, man šautu
vą, — įšlepsėjo basas, dar 
mieguistas, penkerių - šeše-1 
rių metų rubuilis berniu-

mentu yra kiaušiniai ir 
miltai. Tarpe tų yra angel 
food, putnusis sponge, taip
gi paprastesnieji sausos rū- 
šies pyragai.
greit apdegtų karštame pe
čiuje, o vidus liktų neiške
pęs.

Tie sausieji portas parodo

Sausiems, liesiems karštis 
būna maždaug nuo 300 iki

—Be šautuvo apseisi, — 350 F laipsnių. Kepimo lai- 
įsikįšo sesutė, — tau bū- kas nuo 50 iki 75 minutų.
tinai bateliu reikia.c-

—Šį kartą užteks ir ba
teliams ir šautuvui, — juo
kėsi Gailius,—fabrikas pla
ną viršijo — premijos pen
kis šimtus gausiu...

Gailiene susirūpino: — 
Šiandien ? •

—O kaip tu manei?
Motinos ir dukters žvilgs

niai susitiko. Abi kamavo 
viena mintis: “Kaip pada
ryti, kad jis tiesiog iš fa
briko nepatektų i restora
ną?” Trylikametė Meilė 
greitai susivokė.

—Tėveli, ateisiu su Aidu- 
ku tavęs pasitikti.

—Kam? Dar pamatys kas 
gatvėje prieš fabriko lan
gus strypčiojant —r nežinia 
ką pagalvos. Nepatogu.

“Jei leistų vaikams pa
sitikti—baimės nebūty na
mie, mąsto Gailienė, 
nigai taip reikalingi... 
Bet ryžtingai pareikalauti 
nesugeba . Be to, šį rytą jo 
tokia gera nuotaika — gal

> . ■ , V O 1 .

pi
ji

Today's Pattern

Riebiems arba ir viduti
niams, bet pridėtiems daug 
pudrų, 320 iki 400 F laips
nių. Kepimo laikas nuo 25 
iki 50 minutų.

Kepimo ilgis dar priklau
so ir nuo to, kokio didumo 
ir storumu tie pyragai yra. 
Mažieji pyragučiai (eup buose. Jau turime moterų 
cakes) iškepa per 15 iki 20 sporto mokytojų, braižyto- 
minutų.

Gi šlapias, riebus ir sun
kus vaisinis pyragas veik 
šuste šunta • 300 laipsnių 
karštyje nuo 2 iki 4 valan
dų. ’ N. K.

kad didžiausias jų 
vis bus darbuose,, 
visados moterys 

Per dešimties

Klaidos pataisymas
Vakar dienos Laisvėje 

straipsnyje apie Metelionio 
knygą buvo paduotas klai
dingas autoriaus adresas. 
Turėjo būti:
2550į Dartmouth Ave.? No.

St. Petersburg, Fla.

jų ir tt.
Aišku, 

skaičius 
kuriuose 
viešpatavo,
metų laikotarpį raštininkių 
(clerks) skaičius pakilo net 
per du milijonu. Per pusę 
milijono daugiau buvo se
kretorių, stenografių ir ty- 
pisČių. Beveik milijonas 
daugiau moterų dirbo dra
bužių fabrikuose, elektrinių 
reikmenų fabrikuose ir skal- 
bykl6se.

Daviniai rodo, kad moterys 
apleidžia prastesnius darbus 
stoti į geresnius; per tą lai
ką 300,000 moterų apleido

— 9238 30-42

Pattern 9238: Misses’ Sizes 12, 
14, 1G, 18, 20; 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42. Size 16 takes 4 yards 35-incJi.

$
\V

Užsakymą su 35 centairir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept.j 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



GUY tie MAUPASANT

Valterio Šnafiso nuotykis

Nuo tos Valandos, kai Valteris Šnaf- 
sas kartu su puolančiąja armija atsidū
rė Prancūzijoje, jis jautėsi pats nelai
mingiausias sutvėrimas. Jis buvo sto
ras, vaikščiojo su dideliu vargu, visada 
uždusdamas, ir jam baisiai skaudėjo ko
jas, plokščiapėdes ir pernelyg riebias. 
Be to, jis buvo taikingas ir geros širdies 
žmogus, netrokštas jokių žygių ir krau
jo, tėvas keturių vaikų, kuriuos tiesiog 
dievino, ir vyras jaunos šviesiaplaukės 
moters, kurios mylavimų, švelnių rūpes
čių ir bučinių jis kas vakarą beprotiškai 
ilgėdavos.

Jis mėgo vėlai keltis ir anksti gulti, 
iš lėto valgyti skanius dalykus ir aludė
se gerti alų.

Be to, jis galvojo, kad visi buities ma
lonumai išnyksta sykiu su gyvenimu, ir 
savo sieloje baisiai neapkentė — neap
kentė instinktyviai ir drauge sąmonin
gai — patrankų, šautuvų, revolverių, 
kardų ir ypačiai durtuvų, nes jautėsi 
nesugebąs pakankamai vikriai vartoti 
ši'< staigų ginklą savo storam pilvui 
apsiginti.

Nakčia, įsisupęs į milinę ir gulėda
mas žemėje greta jau knarkiančių drau
gų, jis ilgai dar galvodavo apie savuo
sius, paliktus ten, toli, ir apie pavojus, 
tykojančius jo kelyje. Jeigu jį užmuš, 
kas bus tąsyk su mažyčiais? Kas juos 
maitins ir aukles? Jie ir dabar nelabai 
ką turi, nors jis išvykdamas įbrido j sko
las, kad galėtų jiems šiek tiek palikti pi
nigų. Ir Valteris Šnafsas nekartą verk
davo.

Vos tik užvirdavo mūšis, jis pajaus
davo kojose tokį silpnumą, kad, rodos, 
tuoj ims ir kris žemėn, bet čia pat jam. 
ateidavo į galvą mintis, kaip visa armi
ja tryps' jo kūną. Nuo kulkų švilpimo 
jam šiaušdavos plaukai.

Jau daug mėnesių jis taip gyveno, ka
muojamas siaubo ir ilgesio.

Jo korpusas slinko į Normandiją; ir 
štai vieną kartą jį pasiuntė žvalgybon 
siumažu būreliu, kuris turėjo tik ištirti 
vietovę ir tuojau vėl grįžti. Aplinkui 
viska^ atrodė ramu; nebuvo jokio ženk
lo, kaa ruošiamas pasipriešinimas.

Prūsai ramiai sau leidos į nedidelį slė
nį, ’išraižytą gilių daubų, kai staiga juos 
sustabdė smarkus šautuvų poškėjimas, 
paguldęs vietoje dvidešimtį jų: ir būrys 
partizanų, netikėtai išnėręs iš mažos, 
delno didumo giraitės, puolė į juos dur
tuvais prie šautuvų.

Iš pradžių Valteris Šnafsas apstulbo, 
tiek nustėręs ir sumišęs, jog nemanė net 
bėgti. Paskui jį apėmė pašėlęs noras 
nešdintis tolyn: tačiau jis tuojau supra
to, kad bėga it vėžlys, palyginti su lie
sais prancūzais, kurie lėkė į jį pasišokė

San Francisco, Cal.
Gimtadienio pažmonys
Mūsų kolonijos lietuviai 

draugiškai sugyvena, todėl 
mėgsta vieni pas kitus su
eiti ir draugiškai laiką pra
lėkti.

Kovo 20 d. šauniai at- 
žyjKėjo savo gimtadienį Be
nediktas Sutkus. Jo drau
gė jam surengė puikų ba
lių. Sukvietė daug svečių: 
Oaklando, San Leandro ir 
mus, vietinius San Fran
cisco draugus ir drauges. 
Visus puikiai pavaišino ska
niai paruoštu maistu ir gė
limais. Užbaigai atnešė di
delį gimtadienio “keiką” - 
tortą, apdckoruotą žvaku
tėmis ir gimtadienio užra
šu.

Svečiai ir viešnios, gerai 
pavaišinti, nusprendė, jog 
Jbūtų per prasta praleisti 
gimtadienį be jokio atžymė- 
jimo. Tad draugės mote
rys stvėrėsi už darbo pa
rinkti aukų pasveikinimui 
Vilnies 35 metų jubiliejumi. 
Suainjįda $20. Nors nedide
lė suma, bet kaip nuo mū
sų mažos kolonijos, tai ne
bus gėdos, kad ir nedaug. 
Žinoma, oaklandiečiai daug 
turtingesni, todėl iš jų ko
lonijos aukų tam tikslui yra

Vertė Ed. Viskanta 

i skirta daugiau.
Gyvuok sveikas, drauge 

B. Sutkau! Ir kad dar su
lauktum daug gimtadienių. 
Taipgi ačiū jo draugei Va
lerijai už surengimą tos gra
žios puotos savo gyvenimo 
draugui pagerbti ir mus vi
sus pavaišinti.
Šalina senus gatvekarius
Man atrodydavo, kad San 

Francisco miesto adminis
tracija labai atsilikus nuo 
progreso. Per ilgą laiką 
buvo užgriozdintos gatvės 
su senais išlikusiais gatve- 
kariais turtingoje dalyje 
miesto, vadinamais cable
cars (virve traukiamais gat- 
vekariais). Apie metai at
gal miesto piliečiai nubal
savo nupirkti tuos gatveka
rius nuo kompanijos ir ar
ba juos pagerinti arba pra
šalinti. Taip ir buvo pada
ryta: miestas atpirko juos 
ir, pagaliau, jau prašalina 
nuo kai kurių gatvių. Bus 
idėti moderniški elektriniai 
busai, vietoj išklibusių gat- 
vekarių.

Mokytojų reikalavimas
Valstijos ir mūsų miesto 

mokslo administracija neiš- 
gązdino mokyklų mokytojų

dami, tartum kaimenė ožkų. Tuomet, 
pastebėjęs už šešių žingsnių nuo savęs 
platų griovį, prižėlusį krūmokšnių, ap
sidengusių sausais lapais, jis, net nepa
galvojęs apie griovio gilumą, šoko į jį 
suglaustom kojom, kaip šokama nuo til
to į upę.

Jis lyg strėlė prasmigo pro tirštą 
sluoksnį vijoklių ir dyglių, subraižiusių 
jam veidą ir rankas, ir sunkiai žnekte
lėjo ant akmenuoto dugno.

Tuojau pakėlęs akis, jisai pro jo pra
muštą skylę pamatė dangų. Ši nelemta 
skylė galėjo jį išduoti, ir jis atsargiai, 
rėplomis, nušliaužė griovio dugnu kiek 
galima greičiau, stengdamasis atsito- 
lint nuo mūšio vietos. Paskui jis susto
jo ir vėl atsisėdo, prigulęs kaip kiškis 
aukštoj sausoj žolėj.

Dar kurį laiką jis girdėjo šūvius, riks
mus 'ir aimanavimus. Paskui kovos 
triukšmas ėmė silpnėti ir pagaliau visai 
liovėsi. Vėl pasidarė tylu ir ramu.

Staiga ties juo kažkas sujudėjo. Jis 
išgąstingai krūptelėjo. Maža paukšty
tė, atsitūpusi ant šakutės, sušlamino 
sausus lapus. Beveik 'ištisą valandą po 
to Valterio Šnafso širdis smarkiai ir 
trankiai plakė.

Atėjo vakaras, pripildydamas daubą 
tamsos. Kareivis susimąstė. Kas jam 
daryti? Kas bus su juo? Gal pasivyti 
savo korpusą? Bet kaip? Kur jį rasti? 
Vadinasi, vėl pradėti tą baisų gyveni
mą, pilną siaubo, vargų ir kančių, ku
rių jis tiek prisikentėjo nuo karo pra
džios? Ne! Jis nebejautė savyje tam 
drąsos. Jam nebeužtektų jėgų pakelti 
žygio sunkumams ir kas minutę vis su
sidurti su naujais pavojais.

Bet kas gi daryti? Negi gali jisai pa
silikti šiame griovy ir čia slėptis ligi ka
ro pabaigos? Aišku, ne. Jeigu nereikė
tų valgyti, ši perspektyva dar ne taip jį 
gąsdintų; bet valgyti reikėjo ir net kas
dien.

Ir štai jis vienui vienas, ginkluotas, 
su uniforma atsidūrė priešo teritorijoj,
toli nuo tų, kas galėtų jį apginti. Jo kū- į 
nu bėgiojo šiurpuliai.

Staiga jam dingtelėjo mintis: “O, kad 
aš galėčiau patekti į nelaisvę!” Ir jo 
širdis suvirpėjo ‘iš geismo — aistringo, 
nesuvaldomo geismo tapti prancūzų be
laisviu. Pakliūti nelaisvėn! Jis būtų 
išgelbėtas, pavalgydintas, turėtų pasto
gę, būtų apsaugotas nuo kulkų ir nuo 
kardų, nežinotų daugiau jokios baimės 
puikiame, gerai saugomame kalėjime. 
Tapti belaisviu! Kokia svajonė!..

Ir staiga jis nusprendė:
— Aš pasiduosiu į nelaisvę.

(Bus daugiau)

reikalavimu, kad nebūtų 
mokiniams kalbama apie 
politiką. Prieš tai laimėti 
gerai prisidėjo mokytojų 
protestas. Dabar yra rei
kalavimas pakėlimo moky
tojams net 12į %. Matysi
me, kokios bus šio reikala
vimo pasekmės.

Nedarbas didinasi
Komercinė spauda labai 

ramina žmones, kad visur 
gerlaikis. Apie nedarbą 
vengia pasitarti savo spau
doje. Vienok ir kai kurie 
komerciniai laikraščiai pa
žymi, kad vien tik per va
sario mėnesį bedarbių skai
čius (kurie užregistruoti 
ant bedarbių apdraudos) 
padidėjo 19,000, o viso šių 
metų pradžioje bedarbių 
padaugėjo 32,000. Tas ro
do, kad dabartinio prezi
dento “gerlaikis” gali ne
užilgo susilyginti su buvu
siu Hooverio “gerlaikiu,”

Po kitas valstijas irgi 
girdisi, kad nedarbas pra
deda skaudžiai atsiliepti ant 
darbininkų, mažų industri- 
alistų ir biznierėlių. Tuš
čių krautuvių matosi vis 
daugiau. Tas rodo, kaip di
dieji biznieriai suėda ma
žesniuosius.

75 milijonai kalėjimams
Kalifornijos legislatūra 

užgiria sumanymą, kad bus

paskirta Kalifornijos nau
jiems ir perdirbimui senųjų 
kalėjimų $75 milijonai do
lerių. Atrodo, kad stambi 
suma pinigų teks sumokėti 
taksų mokėtojams.

Kol kas dar nesimato 
pranašavimo, kiek milijonų 
bus skirta mokykloms ir 
medikalėms įstaigoms. Iš 
raportų sužinota, kad vien 
tik mūsų valstijoj yra trū
kumas tūkstančių mokyto
jų ir šimtų mokyklų. O 
valstija visai mažai domisi 
svarbiais dalykais, tik rū
pinasi, kad kalėjimų būtų 
užtektinai.

Milžiniška ligoninė
Per praeitus penkerius 

metus čia, San Francisco 
mieste, statė ligoninę. Tai 
yra priedas prie Kaliforni
jos Universiteto ligoninės. 
Universiteto ligoninė buvo 
maža ne tik ligoniams, bet 
ir medicinos studentams.

Dabar jau yra užbaigtas 
tos ligoninės priedas-pasta- 
tai, kurie kainavo $21,000,- 
000. Tai tikrai pasidarė 
milžiniška įstaiga. Padau
gėjo ne tik ligoniams kam
bariai, bet ir patalpos moki
nių, daktarų, slaugių, vais
tininkų ir daugelio kitų me
dicinos studentų moksli
niams bandymams. Dabar
tinis San Francisco Kali
fornijos Universitetas daug 
pralenkia Berkeley valsty
binį universitetą.

Alvinas

Binghamton, N. Y.
Širdinga padėka ‘jums, 

malonūs mano draugės- 
draugai ir giminės, už viso 
gero padarymą laike mano 
ligos.

Nors nebuvau ilgai ligo
ninėje, bet nesijaučiu svei
ka daugiau per 2 metus. O 

I jau nuo praėjusio liepos 
i mėnesio sveikata veik visai' 
buvo sušlubavusi. Pradė
jau lankytis bent pas 3 gy-1 
dytojus. Trys pripažino, kad 
reikės pasiduoti operacijai.

Aš operacijų esu pergy
venusi 4, tai mane labai 
gązdina liga ir daktarai. Gi 
mūsų giminės Bill ir Jane 
Bakshai, taipgi d. Ig. Kle- 
vinskas, scrantonietis, pata
rė važiuoti į tą svarbią Ro
bert Parkers Hospital ar- 

j ba Gutters Clinic, Sayre, 
I Pa. Nors ilgai nenorėjau 
į klausyti jų gero patarimo, 
i vėliau sutikau su jais. Šian
dien džiaugiuosi, kad pa
klausiau. Ten man gydyto
jai pagelbėjo be operacijos 
ir surado Visai kitą ligą, 
negu trys vietiniai gydyto
jai buvo nustatę. Dabar 
jaučiuosi gana gerai.

Širdingiausiai dėkoju už 
dovanas draugėms ir drau
gams — Verai Kapičiaus- 
kienei ir Onutei Demskie- 
nei, Detroite; už gražias ir 
simpatingas atvirutes C. M. 
Bakshams, Camdene; Onai 
Gaškauskienei, L. L; Mrs. 
Cy Van Berger, S. Sasnai, 
A. Bimbai ir visam Laisvės 
personalui New Yorke; J. 
A. Viktoraičiams ir S. Kar- 
sokams, Pittsburgh e; I. 
Klevinskui ir seselėms A. 
A. Cherkauskaitėms, Scran- 
tone; vietiniams J. M. Sa
dauskams ir Bronei Zmi- 
traitei už asmeniškai atlan- 
kymą, taipgi Mr. ir Mrs. F. 
Miller, iš Columbia, N. J., 
ir visoms vietinėms drau
gėms: Onai Willius už pa
rašymą į laikraščius Lais
vę, Vilnį ir Tiesą; Bill ir 
Jane Bakshams už nuveži
mą į ligoninę ir parvežimą 
(ligoninė yra virš 42 my
lių kelionės į vieną pusę).

Aukojame $10.00 į Lais
vės fondą, kuris prasideda 
su balandžio 1-ma. Mano
me, turtingesnieji paaukos 
po $100,

J. K. ir A, Navalinskai

CLEVELANDO ŽINIOS Hartford, Conn.
kad galėtų grįžti prie savo 
darbų.

Bagdon sunkiai serga
Bagdonienė, Juozo Bag

dono žmona, jau seniai ser
ga. Ilsisi savo namuose, 95 
N. Rocky River Drive, Be
rea, Ohio. Bagdonai, nors 
ir tolimame Clevelando 
prie m i e styje gyvendami, 
priguli prie Clevelando pa
žangiųjų draugijų ir lanko 
jų susirinkimus bei jų pra
mogas, taipgi skaito ir pa
žangią spaudą. Todėl, ku
riems yra proga, atlanky
kime draugę Bagdonienę.

Teko nugirsti, kad ir Da- 
raškiene buvo sunkiai už
pulta ligos, bet dabar jau 
gražiai sveikstanti, tik dar 
yra silpna. Juk kadaise 
Daraškų šeima buvo ge
riausi korespondentai, ko
kius bet kada Clevelandas 
yra turėjęs. Bet dabar gy
vena tolesniame Clevelando 
priemiestyje ir dėl nesvei
kumo Jonui nebesiseka taip 
gerai rašyti, tai ir sužinoti 
ką apie juos nebe taip grei
tai galima. J. N. S.

L.D.S. 4-tos Apskrities konf.
Metinė 4-tos Apskr. konfe

rencija įvyks sekmadienį, ba
landžio (April) 3 d., LDS klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Pradžia 10 vai. ryto. 
Apskrities sekretorius visus 
konf. reikalus turi prirengęs 
taip, jog delegatams vien tik 
galima priminti, kad laiku 
pribūtu į konf. ir atsineštų ge- 
lų sumanymų Apskr., kuopų 
ir Susivienijimo reikaluose.

Taipgi pageidautina, kad 
kuodaugiausia L.D.S. narių 
(kaipo svečiai) dalyvautų kon
ferencijoje. Juk visų narių pa
reiga rūpintis organizacijos 
reikalais, o čion kaip tik ir 
yra proga visiems imti daly- 
vumą. Konf. užbaigus, bus pa
ruošti visiems delegatams ir 
svečiams puikūs pietūs.

Penktadienio vakare, Apr/ 
1-mą d., klubo svet. įvyks me
no grupės susirinkimas, visi 
nariai ir visi meno mylėtojai 
kviečiami atsilankyti. Mdno 
grupė, bendrai su Moterų Klu
bu, rengia koncertą spaudos 
naudai. Tad sus. ir reikalingas 
tinkamam prie koncerto prisi
rengimui. Į šį susir. kviečiama 
ir visa koncerto rengimo ko
misija.

Koncertas įvyks gegužės 1- 
mą d., White Eagle svetainė
je, 8315 Kasciuszko Avė. Pra
džia 4-tą vai. po pietų. Įėji
mas į koncertą bus tik $1 ypa- 
tai, iškalno perkant, bet prie 
durų mokėsite $1.25. Todėl 
visi pasirūpinkite tikietus įsi
gyti iš anksto.

' •

LDS veikėjų pagerbimo 
banketas

Kadangi šiemet sueina 25 
metai kaip gyvuoja L. Darb. 
Susivienijimas, aišku, kad bė
gyje tų 25 metų kas nors tu
rėjo įdėti nemažai darbo, kad 
Susivienijimą išauginti iki to
kio, kokiu jis yra šiandieną.

Kad tinkamai atžymėti LDS 
25 metų jubiliejų, LDS 4-tos 
Apskrities komitetas ir nuta
rė tų veikėjų pagerbimui su
rengti bent šį banketą, į kurį 
visi tie nusipelnę veikėjai bus 
specialiai pakviesti ir pavai
šinti.

Bus paruošti paukštienos 
pietūs. Kitiems svečiams įžan
ga $1.25. Tikimės, jog visi L. 
D. S. nariai pasistengs šiame 
bankete dalyvauti.

Banketas įvyks šeštadienio 
vakare, gegužės 7-tą d., pra
džia 6 vai. vakare. Banketui 
užsibaigus, tęsis šokiai iki vė
lumos.

J. Žebrys

Iš LLD 190 kuopos 
susirinkimo .

Susirinkimas nebuvo taip 
skaitlingas, kaip prigulėtų 
būti. Matomai, kai nariai 
kartą atpranta nuo lanky
mo savo kuopos ar kitų 
draugijų mitingų, laikui bė
gant mažinasi ir susirūpi
nimas jų organizacijos ge
rove ir visuomeniniais rei
kalais, kurie yra atliekami 
per jų organizaciją. O taip 
neturėtų būti. Visi privalo
me tuomi susirūpinti.

Tie, kurie atėjo į susirin
kimą (jie ateina kuone į 
kiekvieną susirinkimą), pa
rodė rimto susirpinimo ne 
vien savo kuopos, bet ir vi
suomenės labui. Tarpe ki
tų gerų nutarimų, nutarta 
pasveikinti LLD. 15-tos ap
skrities konferenciją su 
$10, taipgi ir kitiems ap
švietus reikalams paskirta 
viso $140. O jei visi daly
vautume susirinkimuose ir 
veikloje, būdami gan skait
lingoje kuopoje, lengvai ga
lėtume dar daugiau nuveik
ti
Teismas nukeltas iki rudens

Ohio vienuolikos Smith 
aktu kaltinamųjų teismas, 
kuris turėjo prasidėti ko
vo 14, nukeltas iki spalio 
pabaigos. Matomai, bus pa
veikęs Clevelando Advoka-! 
tų Draugijos prisidėjimas; 
pataisyti sugedusią federa
tes džiūrės parinkimo siste
mą. Ji jau nebeatstovauja 
visuomenės; kaip kad Ohio 
“11-os” gynimo štabas iškė
lė aikštėn.
Liuosybes bankietas buvo 

didelis ir idomus v
. Chin’o nemažas valgrū- 

mis buvo kimštinai pilnas. 
Bankiete buvo atstovauja
mos visos Člevelande gy
vuojančios tautos ir visi 
dalyviai buvo labai draugiš
ki.

Iš kalbėtojų įdomiausią 
prakalbą pasakė neseniai 
grįžusi iš kalėjimo Regina 
Frankfeld, kuri buvo nu
teista sulyg Smitho aktu. 
Ji buvo sunkiųjų darbų ka
lėjime, tai ir jos prakalbų 
tema buvo “Politinių kali
nių gyvenimas sunkiųjų 
darbų kalėjime.” Ji plačiai 
tą gyvenimą nupiešė, kaip 
kaliniai turi daugelį privile
gijų įvairių darbų kalėjime, 
bet nė viena iš jų kali
niui neužtikrinta. Regina 
Frankfeld davė daug pa
vyzdžių, iš kurių pažymė
siu tik vien: “Kalinys turi 
privilegiją turėti lovutę, ku
rioje po sunkaus darbo jis 
galėtų pasilsėti, bet jis ne
gali užsitikrinti, kad jis tu
rės ją sekančią naktį, gal 
jam reikės gulėti ant ce
mento.”

Aukų sunešė daugiau 
tūkstančio doleriu.

Mockaičių stuba apdegė
Gaisras apdegino mūsų 

darbščiųjų lietuvių Mockai
čių stubą ir gan dikčiai juo
du išgązdino. Mockaitienė 
išbudusi ėjo pakurti furne- 
są. Ją pasitiko liepsnos su- 
dūmais, besiveržiančios iš 
skiepo į koridorių. Apsi
žiūrėjo, kad grindys baigia 
pradegti, ugnis būtų pra
dėjusi veržtis ,į kambarius. 
Tik ugniagesiams greitai 
pribuvus, buvo gaisras už
gesintas. Gaisro priežas
ties nei ugniagesiai negalė
jo nustatyti. Gaisras Moc- 
kaičiams pridarė gamų daug 
nuostolių.
Palton jau gražiai sveiksta

Agnutė Palton buvo in- 
fluenzos pagauta. Tai pa
vojinga liga. Bet Agnutė 
jau gražiai sveiksta. Lin
kėtina jai pilno pasveikimo,

PADĖKOS ŽODIS DRAU
GAMS IR DRAUGĖMS

Vasario 21-mą dieną susir
gus, man prisiėjo išbūti Hart
ford ligoninėje 12 dienų. Da
bar jau esu namie ir pradė
jau išeidinėti pasivaikščioti 
dėl atgavimo sveikatos.

Taigi, dabar turiu padėkoti 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie mane atlankė ir 
prisiuntė sveikatai linkėjimo 
atviručių. Taipo pat ačiū už 
suteikimą įvairių dovanų ir 
Laisvės Chorui už gražų gėlių 
bukietą. Kaip tai smagu, kada 
priklausai apšvietos ir meno 
draugijose ir turi gerų drau
gu !
LIGONIAI

Kovo 21-mą susirgo F. J. 
Repšys. Jį išgabeno į Vetera- 
nv ligonbutį, Rocky Hill, Conn. 
Jis yra pirmojo pasaulinio ka
ro veteranas. Kas tai susime
tė jam į klubą ir kitus sąna
rius. Daktarai turės ištirti. 
Kurie turite automobilius, ga
lite atlankyti draugą.
MIRIMAI

Kovo 24 dieną mirė drau
gas Jurgis Dagilis. Jis sirgu
liavo per ilgus metus. Buvo 
narys LDS 79-tos kuopos ir Li
teratūros Draugijos 68-tos kp. 
Paliko moterį ir dvi dukteris, 
Julę ir Amiliją. Vėlesniu laiku 
abi dainavo Laisvės Chore.

■ Jurgis Dagilis iš amato bu
vo kriaučius. Paėjo iš Suval
kijos. Sveikas būdamas buvo 
geras rėmėjas darbininkiško 
judėjimo.

Reiškiame giliausią užuojau
tą jo moteriai ir dukterims.

Balis Mulerenka

Lawrence. Mass.
Birželio 12 d. įvyks Nau

josios Anglijos lietuvių me
tinis piknikas Maple Parke, 
LawreCco priemiestyj Me- 
thųeiy Ypatingai apskri
čių ^Komitetai paraginkite 
kuiopas iš anksto organi
zuotis važiuoti į šį pikniką. 
' Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuves iš Naujosios An
glijos atvažiuoti, nes bus 
pirmas piknikas šiemet. 
Piknike visi turėsite pro
gos susitikti ir pasikalbėti. 
Net ir daktarai pataria, 
kad žmogui reikia pakvė
puoti sveiku oru, na, 6 čia, 
gražiame parke, oras labai 
sveikas.

Organizuokite iš anksto 
busus ir mašinas vykimui 
šin piknikam

Kitas vėl svarbus prane
šimas: su balandžio pirma 
diena atsidaro Maple Par
kas. Galite visi čia atva
žiuoti ir linksmai laiką pra
leisti. Parkas atdaras nuo 
8 valandos ryto ir užsidaro- 
1 vai. nakties.

Maple Parko gaspadoriai 
Kodžiai jus visus maloniai 
priims ir pasikalbės.

S. Penkauskas

Ar Tamsta jau gavai Lais« 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Kolūkio saviveiklininkai
LAZDIJAI.— “Spartuolio” 

kolūkio saviveiklininkai akty
viai ruošiasi respublikinei dai
nų šventei. Neseniai susikūręs 
Šventežerio vidurinės mokyk
los mokytojo Pervazo vado
vaujamas choras jau išmoko 
eilę šventės repertuaro dai
nų — V. Muradeli “Parti
ja mūs vairininkas,” B. Dva
riono “Ant Nemuno kranto” 
ir kt. Choras neseniai davė sa
vo pirmąjį koncertą savo kol
ūkyje. Rinkiminės kampanijos 
metu numatyta su koncertais 
aplankyti kitus kolūkius. Eilę 
scenos veikalų pastatė kolūkio 
dramos ratelis, kuriam vado
vauja Paršeliūnas. Visą meni
nės saviveiklos darbą organi
zuoja vietos kultūros-švietimo 
įstaigų darbuotojai Kelmely- 
tė ir Mazėtis.

V. Motiejūnas

8 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., kovo (March) 30, 1955
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PRISIMINIMAS

Dimock oficia- 
kuriame prašo

Trylika turėtų gauti 
naują teismą

Advokatas 
įteikė teisėjui 
Jį dokumentą, 
naujo teismo
ley Flynn ir 12-kai jos draugų.

Prašymo dokumentas ir pa
rodymai užima 100 puslapių 
rašto. Jisai tą viską turėjo už
baigti paruošti bėgiu keliu 
dienų po to, kai užsibaigė ap
klausinėjimas liudy tojų. Gi liu
dytojų apklausinėjimas užtru
ko 6 savaites.

Sacher savo dokumente pa
reiškia, jog parodymus, kad 
Matusowas melavo pirmajame 

. tu asmens teisme, galima at
rasti šio paties apklausinėjimo 
eigos užrašuose. Savo doku
mente tu 13-kos apgynėjas 
advokatas Sacher parodė, kad 
Matusowas melavo aštuonjuo
se svarbiuose punktuose.

Advokatas sakė, jog jam 
suprantama, kad prokuratūrai 
nėra lengva pripažinti, kad 
“ji naudojosi neteisingais liu- 
dymais, nežiūrint to, ar tuos 
liudymus vartojo sužiniai ar 
nesužiniai.’’

Dokumente ypač smulkme
niškai nagrinėjamas buvusio 
prokuroro asistento Roy Cohn 
liudymas. Matusowas šiame 
savo liudyme sake, kad Cohn 
jam padėjo priruošti jo lipdy
mą pirmajam tų 13-kos teis
mui.

Greta prašymo naujo teis
mo, advokatas Sacher prašė 
teisėjo leisti priedinius argu
mentus už naują teismą pa
teikti žodžiu.

Prokuroras J. Edward Lum- 
bard priešinosi suteikimui 13- 
kai naujo teismo. Iš jo kalbos 
spėjama, kad jis taipgi neno
rėtų susitikimo su advokatu 
žodžiu teikiamuose argumen
tuose.

Iš prelekcijos apie 
žmogy ir gamtą

Kovo 20 d. Kultūriniame 
Centro turėjome nepaprasto 
podūdžio prelekciją. .Ją mums 
davė Jonas Gužas. Jis mums 
pasakojo ir braižiniais paro
dė daug mokslinių dalykų, su 
kuriais kiekvienam mūsų Įdo
mu ir svarbu susipažinti. Pre
legentas aiškino tūlas gyvy
bės “paslaptis.“ Jis nurodė, 
kaip jau* labai sena ir tuo pa
čiu kartu tebėra jauna mūsų 
žemė. Visos bibliškos pasakos 
apie žemės sutvėrimą prieš 
keletą tūkstančių metų yra 
gryniausios nesąmonės. Visi 
moksliniai daviniai rodo, jog 
ji jau turi mažiausia keletą 
bilijonų metų. Ji “augo“ ir 
vystėsi. Ji turėjo visą eilę lai
kotarpių. Gyvybė, matyt, ant 
žemės atsirado kada nors jau 
gana /“vėlybam” laikotarpyje. 
Iš labai pa prastos gyvybės vys
tėsi vis sudėtingesnė, pakol 

/ atėjome prie pat mūsų laikų 
mūsų žmogaus.

Klausovų buvo neperdau- 
giausia, bet kurie atėjo, pre
lekcijos labai atidžiai klausosi 
ir, tikiu, daug gero žinojimo 
pasisėmė. Popietis buvo gra
žiai ir naudingai praleistas.

Prelegentas, Jonas Gužas, 
buvo gerai apsiginklavęs davi
niais ir faktais. Natūralu, kad 

. aiškinimas tokioje sunkioje ir, 
taip sakant, “sausoje” temoje 
iš pradžios ėjosi sunkokai. Bet 
įsidrąsinus ir priėjus prie leng
viau apčiuopamų ir arčiau su 
mūsų pačių gyvenimu' susietų 
klausimų, prelekciją ėjo gra
žiai ir sklandžiai. Aš manau, 
kad gerai būtų dažniau pana
šiomis mokslinėmis temomis 
pasikalbėti. Jonas, tikiu, nepa
sigailėtų laiko ir energijos vėl 
kada nors kuriuo nors klausi
mu patiekti mums mokslinių 
,žinių'. Tokioms sueigoms vietos 
turime labai gražios.

Nekritikas

BROOKLYN, N. Y.

Kovo 30-ta sueina metai, kai mus v 7

Jonas Stakvilevičius
Tiktai mirtis tepajėgė sustabdyti nuo nau

dingo darbo tą veiklų unijistą, darbininkų spau
dos bendradarbi, lietuviu 
ir įstaigų narį ir lėmėją, 
tis!

1 iaudies organizacijų 
Amžina jam atmin-

A.
K.

Balčiūnas
Balčiūnas
Baltrušaitis

Valys Rimkus
A. Bimba

V. Čepulis 
Jonas J.
F. Krunglis
F. Reinhardt

Giedra nei audra neturėtų 
pastoti kelio pas mus

Balandžio 3-čios popieti, 3 
vai., , Liberty Auditorijoje 
Įvyks, dk?nraščio Laisvės pava
sarinio koncerto ir draugišku
mo pobūvio popietis. Prašomo 
visus tai turėti mintyje ir svar
bių Įvykių kalendoriaus pirmo
jo vietoje.

Atsiminusi, kad šiuo sezonu 
pasitaiko visokio oro, norisi 
prisiminti, kad kur yra pasiry
žimas, ten yra ir galia.

Goru pavyzdžiu gali būti 
Brooklyn iečiai liaudies Teatro 
nariai. Kovo 26 ir 27 buvo aud
ringos. Tačiau tas nepastojo 
jiems kelio nuvykti Į Montel
lo, Mass., ir New Haven, Conn.,

Jie ten suvaidino linksmą 
mediją “Prašvilpta Laime, 
nors teko važiuoti 
punččius vėjus, kurie
medžiu šakas ir stulpus antke
lio, tačiau jie sugrįžo linksmi, 
atlikę gražiai naudingą už-

Jono Stakvilevičiaus 
metinėmis

Kovo 30-tą sueina vieneri 
metai nuo Jono Stakvilevi
čiaus mirties. Tai buvo skau
dus smūgis nevien tik jo šei
mai, bet ir visuomenei. Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubas, 
Amalgamėitų Unija, Lietuvių 
Literatūros Draugija neteko 
nario. Dienraštis Laisvė nusto
jo uolaus bendrabarbio ir 
skaitytojo.

Ypačiai jo netekimo nuosto
lis yra skaudus unijizmui. IŠ 
pat vaikystės pradėjęs sunkų 
darbininko kelią, jis greit pa
žino svarbą unijos kaip įran
kio sutrumpinimui darbo va
landų, gavimui geresnio atpil
do, senatvės pensijos ir kitų 
pagerinimų. Jis darbavosi uni
ją išsaugoti ir gerinti. Stro
piai stebėjo kožną jos posūkį. 
Pasišventusiai lankė susirinki
mus. žodžiu ir raštu
unijos teisingus žingsnius, 
pasitaikiusius 
darbo žmonėms 
tikavo.

Jonas gerai suprato darbi
ninkų ir liaudiškos spaudos 
rolę. Dienraščio Laisvės špal- 
tose nuolatos ir nuodugniai 
aprašinėdavo savo labiausia 
pamylėtų draugijų veiklą, mo
bilizuodamas visuomenę jų 
darbus paremti.

Stakvilevičius mirė, palygin
ti, jaunas. Liko žmona Viola, 
sūnus Jonas,
brolis, sesers vaikai ir kiti ar
timieji. Mirė nesulaukęs pro
gos naudotis nei senatvės pen
sija, už kurią kovojant j is gal 
šimtus mitingų apėjo, daugy
bę korespondencijų rašė. Ta
čiau darbininkų judėjimas, ku
rį jis padėjo kurti ir auklėti, 
tebežengia pirmyn. Jo sūnaus 
gentkartei gyvenimas turės 
būti dar žymiau pagerėjęs. Jo 
kovingos pastangos nenuėjo 
veltui. Gaila, kad ankstokai 
jisai mus apleido.

Draugas

rėmė 
o 

nenaudingus
veiksmus kri-

:marti Phyllis,

ko- 
“ Ir 

per švil- 
svaidė

Roosevelto metinėms 
pagerbti žygis

Velionio Roosevelto mirties 
metinės visuomet būdavo liau
dies jautriai atžymimos. Ta
čiau šiemetiniai (dešimtmeti- 
niai) jo paminėjimai, atrodo, 
Įgyja naujo gyvumo, nes žmo
nės vis daugiau pradeda su
prasti jo nudirbtus naujadaly- 
binius darbus visuomenes la
bui.

Tarpe daugelio kitų jo pa
minėjimų pažymėtinas vienas, 
kuriuo galės pasinaudoti ne 
vien tik newyorkieciai, bet ir 
plačiai Amerikoje. Tuomi yra 
savaitraščio National Guardi
an štabo priruoštas ir Weekly 
Guardian Associates išleistas 
rekordas “The Unforgotton 
Man.“ Vaidybą — kalbas, dai
nas— atliko profesionalai ak
toriais

Rekorde ivaidintas Roosevel
to raportas iš Yalta konferen
cijos. Yra kai kas iš to, ką ki
ti tuomet apie jį kalbėjo. Bai
giasi paskiausiais dieną pirm 
mirties jo tartais žodižais. Iš 
anksto užsisakius pas leidėjus 
kaina $3. Krautuvėse bus $3.- 
95. W. G. Associates adresas 
yra: 17 Murray St.,

Matėme nepaprastai 
gražią programą 
Auditorijoje

Atvykusieji pamatyti-išgirs- 
ti Liberty Auditorijos rengtą 
koncertą kovo 27-tą Įgijome 
ilgai atmintiną Įspūdį. Kiek
vienas turėjo rengėjams ir 
programos dalyviams tik pa
gyras.

Prisipažinsiu — nesitikėjau 
tokio aukšto laipsnio progra
mos. Ją teikė meno mokyklos 
vedėjo Jack Darrell mokiniai 
ir mokytojai, parodydami, ką 
jie baigiamuoju sezonu atsie
kė.

Pradėjo chorelio bendru 
dainavimu, pasveikinimu pub
likos. Sekė eilė grupiniu ir so
lo šokių, kožnai grupei, išsto- 
jant skirtinguose kostiumuose 
skirtingam šokiui. Dalyvavo 
aukšto išsilavinimo akrobati
nių šokių šokėja. Keli berniu
kai ir mergaitės išstojo kaip 
solistai dainoriai, parodydami 
nepaprastus tam talentus ir iš
silavinimą. Du armonistai šau
niai grojo solo ir duetus. Vie
nas apie yardo ūgio berniūkš
tis mostais ir mimika pavaiz
davo paskilbusi radio aktorių 
komiką. Visiems akompanavo 
orkestras.

New

S.

duot]'.
Tikimės, kad laisviečiai pa

rodys nemažesnę ištvermę.
nu-

1 i kosi labai šiltas 
pamatymo, kokia 
užaugti visa jau-

MIRĖ
Izabelė Mankos, 

Martinaitienė, mirė 
ėjusios savaitės.
G aršvos šerme n i n ė j e 
ketvirtadieni, kovo

buvusioji 
gale pra- 
PašarvotaK 

Laid os
31-mą.

New Yorko 3rd Ave. El už
darymas atidėtas iki 
12-tos.

Nušovė dar vieną 
gengsteriuką

Bronjce, savo bute, tapo
šautas Robert Canado, 36. m. 
Ganado, seniau buvęs areštuo
tas ir atsėdėjęs kalėjime už 
suktybes, menama, dabartaip-> 
gi bus turėjęs kokių nesusi
pratimų su požeminio pasau
lio valdovais.

žmona tuo laiku taipgi 
vo namie, bet jinai buvusi

gegužės migusi, nematė, kas vyrą 
dėjo.

bu
ll ž- 
nu-

Publikoje 
jausmas iš 
graži galėtų 
noji Amerika, jeigu mūsų ma
žiukams ir jaunuoliams būtų 
suteiktos visos progos praleis
ti savo vaikystę ir jaunystę pa
mylėtuose užsiėmimuose.

Patsai mokyklos vedėjas 
Darrell išstojo tarti keletą žo
džių pristatymui poros savo 
buvusių studentų, kurie šian
dieną jau yra Broadway 
žvaigždėmis. Publika suteikė 
jiems šiltų aplodismentų už 
tai, kad tapę žvaigždėmis, ne- 
paskūpėjo paaukoti pusdienį 
su tais, kurie siekiasi j “Stars 
of Tomorrow.”

Lietuviškosios publikos rei
kėjo būti daugiau. Rep.
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Koncertas
Po programos Užkandžiai

Rengia Laisvės bendrovės direktoriai, pasilinksminimui ir pavaišinimui ap
švietus rėmėjų. Nepaprastai gražus koncertas 'ir geri valgiai, — įžangos 
nėra — nemokamai. Tai bus pradžia vajaus sukelti Laisvei $10,000 fondo.

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Prašome įsitemyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos

Sekmadienio 
Popietį. 3 vai

Balandžio
April, 1955

Programoje dalyvauja
VIETINIS AIDO CHORAS

Vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi Aido Choro Vyrų ir Moterų 
chorai dalyvaus programoje

IŠTRAUKA Iš OPEROS .
“BAILUS DAKTARAS”

Rinkinys Gražiausiu To Veikalo Dainų

ŽYMŪS SOLISTAI:

SUZANNA KAZOKYTe
Dramatiškas Sopranas

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Baritonas

Frank Balevičius
Koncerto Akompanistas

Labai laukiame svečių iš artimosios New Jersey apylinkes. Pats gražiau
sias oras pasivažinėti ir pamatyti gražų koncertą. Dargi be įžangos, ir po 
koncerto būsite pavaišinti skaniais užkandžiais. Atvažiuokite kuo skaitlin
giausiai. Lauksime malonaus pasimatymo.
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Valstijos CIO griežtai 
reikalaus pagerinti 
nedarbo apdraudą

New Yorko valstijoje šim
tai tūkstančių darbininkų ran
dasi be darbo. Tūkstančiai ne
gauna nei nedarbo apdraudos, 
nes praėjusiais metais neišdir
bo 20 savaičių. Dėl to nedarbo 
apdraudos pagerinimas unijis- 
tams yra viena pirmiausių už
duočių.

Valstijos CIO vadovybė su
sirinko į Albany kovo 28-tą. 
Reikalauja, kad Seimelis pri
imtų CIO unijų pasiūlytų 5 
punktų programą. Ji yra :

Kad Valstijos Seimelis pa
ragintų Kongresą, tuojau viso
je šalyje įvesti minimum mo
kestį už darbą $1.25.

Kad Valstijos Seimelis pakel
tų nedarbo apdraudos davinį 
nuo $30 iki 36 dolerių savai
tei.

Numažinti skaičių reikalin
gų išdirbti savaičių nuo 20 iki 
15.

Apdraustų ir mažiausių Įs
taigėlių darbininkus.

Įvestų pilną kontrolę rendų 
visoje valstijoje; pastiprintų 
apsaugą nuo evikcijų ir “sa
vanoriškų” rendų pakėlimų 
pasirašant lysus (lease).

CIO vadovybė gal praleis 
visą savaitę Albanyje pastan
gose pasimatyti su visais Sei
melio nariais ir partijų lyde
riais

Antanas Metelionis padare 
pavyzdingą žygi, išleisdamas 
savo raštų knygą. Yra ir dau
giau žmonių, bendradarbiavu
sių spaudai rimtais raštais, ir 
turinčių pinigų. Kodėl nepasi
rūpinti išleidimu savo raštų? 
Laisvės spaustuvė jums tinka
mai patarnautų.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
Fabriko darbas, linkimos darbo są

lygos, gera mokestis- pašalpos^
Laikas ir pusė 
už viršlaikius 

KNOMARK MFG. C<).
330 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(62-64)

COOK-HOUSEKEEPER For Brook
lyn home. Business couple with 2 
children 12 and 7. Sleep in 1 or 2 
nights a week. Must be experienced 
and have references. Good salary 
for right person.

Call UL. 9-3554
(62-64)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas fabriko darbas, apmoka

mos vakacijos ir šventės. Gera mo
kėsi is,

BERT MANUFACTURING CO.
So. Buckhout St., Irvington, N. Y. 

šaukite: IRVINGTON 9-150(1
(60-62)

REAL ESTATE

Atydos! 
EASTCHESTER

5 Rūmų Capo Cod 
Greitam pardavimui tik 

$18,900
FRANK SANTO PIETRO " 

Tel. WO. 1-3702'fci
’ (61-67)

PERSIKELIA—MONTROSE, N. Y. 
Visiškai naujas 3 rūmų moderninis 
Ranch ant Ik akro žemės, dalinai 
medinis. Žemi taksai. Moderninė 
virtuvė, pilnas skiepas su paveiks- 
luotais langais ir išlaukiniu įėjimu, 
arti mokyklų ir bažnyčių. Greitam 
pardavimui tik $16,200. Pamatymas 
pagal sutarti.

Tel. Peekskill 7-0787
(59-62)

OCEANSIDE ESTATE, N. Y. 
English Tudor -- 165x100. Stucco, 
slate roof, garas ir aliejus; 2 ka
ram garadžius, 2 vonios, breakfast 
nook; valgymui rūmas, living rū
mas su ugniaviete, saulės rūmas, 3. 
miegrūmiai, 2 priediniai rūmai. 
Pardavimo priežastis, liga. Prašo 
$23,000. RO. 4-1336.

(59-61)

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

01-20 37th Avė., kam p. 92nd St.
Jackson Heights 

IIAvenieyer 6-3700

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

ARM A
Downtown Brooklyn 

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

PIANO LEKCIJOS 
KLASIKAI 

Jūsų Namuose
Per Juilliard ir Europoje lavintų I; 

"mokytojų.
Tel. NE. 9-1560 •!

- - - - - - APPLIANCES- - - - - - -
Any Make. Any Mode! 

Direct to you at wholesale Prices
FAIRMART SALES

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

PL. 7-2876

-e -e -e- s t- ♦ t vvve ve *WWWWWWVWWV 1 4 A 4 V1

i MATTHEW A.ii
ii BUYUS
4 1 *

J I (BUYAUSKAS) !!
4 1

:: LAIDOTUVIŲ ;;
•: DIREKTORIUS !:

:: 426 Lafayette St. • •
• I Newark, 5, N. J. • •

MArket 2-5172
:: l

MALVERNE. Gera sekcija. Cape 
Cod. Parduoda savininkas. Field- 
stone ir iš mūro bungalow. Didelis 
plotas, 4 dideli kambariai apačioj; 
du viršuj. Ištaisytas (mahogany) 
hasementas. Aliejus. Pilnai insulat
ed. Comb, langai, daug priedų. Arti 
stoties, mokyklų, bažnyčių ir piidū- 
mo centro. $18,750. Lynbrook 9-f>Wfl7 
arba MA. 5-2264.

m 55-56)

TUOJAU UžIMTINAS. (Sacrifice). 
6 rūmų (3 miegrūmiai), arti Great 
South Bay. Žuvavimas, laivais va
žinėjimas ir maudymuisi aptverta
me plote. Aliejum apšildomas, alu- 
mininiai langai ir durys. Venetian 
blinds ir kiti ekstra priedai. Grei
tam pardavimui tik $11,000. Kvie
čiame pamatyti. Nepraleiskite šio 
pasiūlymo.

Šaukite: Flcldstone 7-6662
(60-62)

EAST HAMPTON
4 rūmų bungalow, aliejum apšil

domas, karštas vanduo, skiepas, 
storm windows. Tik $7,500.

šaukite Mr. Strong 
East Hampton 4-0096

(60-66)

PARSIDUODA—Rocky Point, L. L 
4 rūmų bungalows, bloko nuo 
beach. Naujai pahudavoti, 4 rūmai 
ir maudynė. Pilnai užbaigti su Ve
netian blinds, storms ir screens.

TIK $7,390
šaukite LA. 8-0637 ar FL. 7-8035

Vėjas padarė daug 
žalos ir mieste

Keletą dienų New Yorke ir 
apylinkėje siautėjęs smarkus 
vėjas pridarė gyventojams 
daug žalos. Išvartė, aplaužė 
nemažai medžių. Gi tie me
ti žiai virsdami, šakos krisda
mos nutraukė elektros laidų, 
televizijos antenų. Vėjas nu
plėšė daug iškabų, nunešiojo 
neprirakintus bačkų dangčius. 
Apiplėšė stogus. Kai kur įlau
žė langus.

Vėjui trenkus stovinčio lėk
tuvo duris, prie lėktuvo dirbęs 
brooklynietis Louis Goldstein, 
tapo nutrenktas 8 .pėdas že
myn. Jam sulaužė abiejų ran
kų riešelius. Kitas brooklynie
tis eidamas gatve New Yorke 
tapo suduotas į sprandą krin
tančia stogo atplaiša. 
mažesnių apdaužymų, apibrai
žymų 50 iki 60 mylių per va
landą vėjui nešant gatvėmis 
pagalius ir bjėtas.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., kovo (March) 30, 1055 {




