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KRISLAI
Lai gyvuoja!
Geras, tik nepilnas žygis.
Tegu pamiršta.
Nejaugi?
Gal nežino.
Tebeaupgaudine'ja.

Rašo A. BIMBA

4 Visiems labai maloni nau
jiena^ praėjusio sekmadie
nio įaisviečių parengimas 
davė tiek laikraščiui para
mos, kiek vargiai kas tikė
josi. Tas parodo, kaip gra
žiai ir širdingai visi laisvie- 
čiai rūpinasi savo laikraščio 
likimu.

Laisvės štabas visiems 
aukotojams labai dėkingas.

Lai gyvuoja laisviečiai!
Laukiame atsiliepiant tų, 

kurie negalėjo parengime 
dalyvauti. Visus prašome 
tuoj stoti talkon savo dien
raščiui.

Žinoma, labai gerai, kad I 
mūsų valstybės departmen- i 
tas nutarė leisti 76 kinie
čiams grįžti namo. Nebuvo 
jokio pateisinimo juos čia 
po prievarta laikyti.
|Bet kur kiti tų 5,000 ki

niečių studentų, kurio čio
nai įmokėsi prieš karą?

The N. Y. Times praėjusį 
sekmadienį savo editoriale 
vieš'ai pasakė: Tegu Čian- 
gas atsižada vilties kada 
nors iš Formozos sugrįžti 
Kinijon. Jokios progos jis 
nebeturi “išlaisvinti” Kini
jos žemyną.

Bet taip pat jokios teisės 
seniai Čiangas nebeturi val
dyti Formozą. Formozos 
žmonės jo nekvietė ir ne
prašė. Jis atsibaladojo ir 
juos pavergė. Mes, ameri
kiečiai, jam padėjome. Mū
sų laivynas, - mūsų ginkluo
tos jėgos jį ten palaiko.

Visas svietas tai žino. 
Ne tik Indija, bet visa Azi
ja jau seniai reikalauja su
grąžinti Formozą Kinijai. 
Tai veikiausia bus pasaky
tu ir Azijos - Afrikos tau- 
tQ konferencijoje, kuri pra
sidės balandžio 18 d.

Susieinu vieną jauną ame
rikietį. Pradedame šnekė
tis apie- oro nenormalumus. 
Jis pirmutinis sako: Aš vis 
labiau įsitikinu, kad šitie 
prajovai turi ką nors ben
dra su atominių bombų 
sprogdinimais Nevadoje.

Ar žinote, kad jau labai 
daug žmonių taip galvoja?

Vienas dipukiškas sutvė
rimas jau gerokas laikas 
man rašinėja biauriojan- 
čius, grūmojančius laiškus.

s Jis gyvena Jamaicoje.
Man atrodo, kadi jis ne

žino, jog Jungtinių Valsti
jų paštas griežtai draudžia 
naudoti paštą žmonių biau- 
rojimui ir grūmojimui. Nu
sikaltusius smarkiai bau- 

- džia.
Paštas, beje, turi gerai 

išdirbtus būdus tokius su
tvėrimus susekti.

■ - Amerikiečiai tokių laiškų 
(Tąsa 2-ram pusi.)

Churchillas atsistatydina, jo
vietą užima Edenas

Londonas.—šiandien, an
tradieni, Winstonas Chur- 
chillas laikė paskutini savo 
kabineto posėdį. Po to jis 
nuvyko pas karalienę, kad 
patiekti savo oficialų atsi
statydinimą iš premjero 
vietos. Laikraščiui einantį 
spaudą, tas oficialus pareiš
kimas dar nebuvo paskelb
tas, bet Londone vyravo 
įsitikinimas, kad šiuo kartu 
80 metų amžiaus senukas 
Churchillas tikrai ir galuti
nai pasitrauks.

Pirmadienį Churchillas ir 
žmona surengė iškilmingus 
pietus, į kuriuos atsilankė 
karalienė, visi valdžios na
riai su Edenu priešakyje, 
aristokratijos vyriausieji

atstovai ir taipgi keli dar- 
biečių vadai su Attlee prieš
akyje.

Churchillui traukiantis iš 
premjero vietos, beveik už
tikrinta, kad Edenas užims 
premjero vietą.

BBC radijas antradienį iš 
pat ryto pradėjo transliuo
ti pranešimus apie „galimą 
Churchillo pasitra u k i m ą . 
Daugelis sakė, kad taip bu
vo specialiai daroma, kad 
priversti premjerą tikrai 
pasitraukti, nes praeityje 
jis buvo keletą kartų pa
žadėjęs trauktis ir paskuti
nėje minutėje surado aiški
nimą, kodėl nori likti prie 
vairo.

W i n s ton as C h iir ch i I la s

Prancūzai lošė 
atviresnę rolę 

Saigono kovoje

Svarbus “Laisves” vajus

Naujieji laikai - ir mūsų 
uždaviniai savo spaudai
Nauji vėjai pučia mūsų Amerikoje. Reakcijos 

priespaudos letena dar yra sunki, makartizmas dar 
toli nėra miręs žodis. Bet visa eilė įvykiu ir vystymusi 
rodo, kad pamažu sveikas Amerikos žmonių demokra- 
tingumas pradeda sukaupti savo jėgas ir sulaikyti 
reakcijos žengimą pirmyn, o vietomis ją atblokšti, at
remti, nukirsti jos rankas. Mes gyvename naujos vil
ties laikus ir mūsų laukia nauji uždaviniai.

Amerikos žmonių taikos pageidavimas žymiai pri
sidėjo prie karo sustabdymo Korėjoje: Amerikos žmo
nių gilus prisirišimas prie demokratinių tradicijų pri
vedė prie McCarthy’o pasmerkimo; Amerikos darbo 
unijos eina j)rie organines vienybės ir toje vienybėje 
su laiku vietą sau ras visos unijos, įskaitant pažan
giečių vadovaujamas.

Auga jėga 
už taiką

Argentina nutarė atšaukti 
savąjį pasiuntinį Vatikane

Buenos Aires. — Perono 
valdžia nutarė atšaukti iš 
Vatikano savo pasiuntinį 
Calo Maria Oliva Velez. Jis 
atšaukiamas “pasitari
mams,” bet manoma, kad 
jis į Romą negrįš.

( Argentinos spauda sako, 
1 kad tai dar vienas ženklas, I 1
jog santykiai tarp Perono 
ir katalikiškos klerikalijos 
darosi vis labiau pašliję. 
Bet tuo tarpu yra ir žen
klų, kad jau pradedama su
sitarti. Valdžia grąžino į 
kai kurias valdiškas moky
klas išmestus kunigus - ka
pelionus, o Buenos-Aireso 
arkivyskupas Copello ilgai 
tarėsi su Peronu ir užsie
nio reikalų ministru Remo- 
rino.

Washingtonas.— Kongre
so narys Clayton Powell Jr. 
sako, kad Azijos - Afrikos 
konferencijoje Badunge, In
donezijoje, jis dalyvaus tik 
kaip stebėtojas. Jis ten nie
ko neatstovaus, sakė jis, 
nors buvo paskleista gan
dų, kad jis bus “neoficialus 
Amerikos negrų atstovas.”

Powellis sakė, kad Ame
rikoje yra bent 25 milijonai 
nebaltos rasės * žmonių, tai 
yra, — negrai, indėnai, ki
nai, japonai ir kt. ir jie tu
rėtų būti informuoti apie 
tai, kas buvo kalbama Ba
dunge.

Londonas.—Iš Kipro pra
nešama, kad tenykštė bri
tų administracija nutarė 
nuolat palaikyti karinę sar
gybą prie savo valdiškų 
įstaigų.

Briuselis. 39 asmenys žu
vo kino-teatro gaisre. Dau
guma sudegusių yra vaikai. 
Ši didi nelaimė įvyko Sches- 
sin darbininkiškame prie
miestyje prie Liežo.

Roma. — Vatikano laik
raštis “Osservatore Roma
no” sako, kad Argentina 
yra totalitąristinė diktatū
ros šalis.

20 Hirosimoje nukentėjusių 
mergaičių atvyksta i J. A. V.

New Yorjcas. — čia at
vyksta 20 jaunų japonaičių, 
kurios Hirosimos atominio 
bombardavimo metu sun
kiai nukentėjo. Joms bus 
daromos plastinės operaci
jos, kad, ant kiek galima, 
pataisyti veido žaizdų žy
mes.

Tos mergaitės, kurios da
bar yra tarp 19 ir 24 metų 
amžiaus, 1945 metų rugpjū
čio 6 atominei bombai nu
kritus, radosi savo moky
klos klasėse, kur jos buvo 
užkluptos.

Keli amerikiečiai chirur
gai savanoriai jas dabar 
operuos be atlyginimo.

Izraeliečiai reikalauja Sau
gumo Tarybos posėdžio

Jungtinės Tautos. — Iz
raelis reikalauja, kad J. T. 
Saugumo Taryba kuo grei
čiausiai susirinktų j posėdį, 
kad svarstyti naujus Egip
to užpuolimus. Izraeliečiai 
sako, kad Egipto kariai 
puolė Nahal Oz kaimą Ne- 
gevo dykumoje, Izraelio te
ritorijoje. Du izraeliečių 
kareiviai buvo užmušti.

Tuo tarpu Londone Bri
tanijos užsienio reikalų mi
nistras Edenas sakė parla
mente, kad jeigu Izraelis ir 
arabų šalys susitartų, Bri
tanija susitarimą garantuo
tu. ' ,l- *

Edenas sakė, kad susitari-' 
mas turėtų apimti punktus 
apie Jordaną, tremtinius ir 
t. t. 1

EI Paso. — Haryey Ma- 
tusow .buvo išlaisvintas iš 
kalėjimo po $10,000 kaucija. 
•Jis buvo nuteistas trejiems 
metams kalėjimo ir dabai1 
apeliuoja savo bylą.

Kairas. — Iš Jemeno atei
na žinios, akd ten buvo ati
dengtas sąmokslas.

ORAS NEW YORKE 
Labiau apsiniaukę, šilčiau.

S a i go h as.—V i su ome t bu - 
vo aiškų, kad užu pečių tų 
sektų ir gaujų, kurios pra
veda sukilimus prieš prem
jerą Diemą, stovi francū- | 
zai. Bet praeitomis kelio
mis dienomis tas faktas iš
ėjo į viršų. Kuomet Diemo 
valdžios kariuomenė bandė 
išmušti JBinh-Xuyen gaujos 
karius iš policijos štabo, 
francūzų karininkas griež
tai įsakė Diemo karininkui i 
pasitraukti. j

Francūzai taipgi uždrau- i 
dė karininkams vežti pa-! 
traukas arba monterius ji 
tam tikras Saigono dalis, iš | 
kur galima būtų apšaudyti 
sukilėlius.

I

Darosi vis aiškiau, kad 
premjeras Diemas yra ame
rikiečių kontrolėje, o suki
lėliai yra francūzų globoja
mi. Tokiu būdu Pietiniame i 
Vietname dabar vyksta, sa- Į 
ko užsienio spauda, “pilie
tinis. karas pilietiniame ka
re,” nes mūšiams su liau- 
diečiais sustojus, m ū šiai 
vyksta pačių anti-komunis- 
tų tarpe.

Washingtonas. — CIO va-Į 
dovybė ragina visus savo' 
narius velykii atostogų me
tu aplankyti savo atstovus 
Kongrese, kurie vieši na
mie, ir jiems išreikšti savo 
nuomones, daryti ant jų 
spaudimą.

Maskva. — Grupė tary
biniu mokslininku išskrido 
iš Lningrado link Šiaurinio 
Ašigalio. Jie nusileis ant 
tinkamos plūduriuojąnčios 
ledo stoties.

Paryžius. — šia vasarą 
Paryžiuje bus pradėta sta
tyti rūmus, kuriuose rasis 
NATO štabas. Rūmų pa
statymas kainuos arti- šešių 
milijonų dolerių.

Londonas. — Maskvos ra
dijas sako, kad Sovietų Są
jungoje bus pradėta masinė 
lengvų automobilių produk
cija. Masinės produkcijos 
automobiliai vadihsis “Vol-

Tuo tarpu, kai kokie, trys metai atgal taikos jė
gos buvo izoliuotos, šiandien jų balsas vis plačiau gir
dimas įvairiausiuose sluoksniuose. Didžiosios unijos 
yra išstojusios prieš Smitho aktą, McCarrano aktą 
ir kitus priespaudos įstatymus; Amerikos laikraščių 
leidėjai ir redaktoriai beveik vieningai pasmerkė ban
dymą pašto teisių atėmimo priemonėmis pasmaugti 
pažangią spaudą.

Prie viso to proceso, savo kukliu mastu mūsų 
lietuviškoje visuomenėje, prisidėjo mūsų “Laisvė,” mū
sų senas, darbo žmonių tradicijų persisunkęs, laik
raštis, mūsų dienraštis, su kuriuomi mes dvasiniai iš
augome ir gyvenome. “Laisvė” nenusiminė, sunkiau
sios priespaudos valandoje ir ji pasiryžusi kartu su 
visais padoriais Amerikos darbo žmonėmis eiti prie 
naujų laimėjimų.

Bet sunkieji laikai palieka savo žymes, kaip jie 
palieka ligonyje, kuris pradeda gyti: tam tikroje 
prasmėje jis silpnumą pradeda labiausiai jausti po 
krizės. Beveik tą galima pasakyti apie mūsų dienraš
tį. Medžiaginiai kalbant, praeitos sunkenybės (ir jų 
dar yra tiek ir tiek) pradeda dabar atsiliepti aštriau, 
negu bile kuomet praeityje.

Bet būtų tragiškas paradoksas, jeigu mums tektų 
sumažinti arba susilpninti savo “Laisvutę” kaip tik 
dabar, kuomet mes jau beveik galime jausti šviesesnių 
laikų kvapą ore. Būtu tragiška, nes mums reikia kaip 
tik atvirkŠčio — gyvėti, gerinti, didinti laikraštį, kad 
jis galėtų nešti į mūsų namus žodį apie geresnę ateitį.

Broliai ir sesės, laisviečiai, laisvietės! Mūsų laik
raščio administracija ir vedėjai yra apskaičiavę, ir 
taip taipgi yra nutaręs akcininkų suvažiavimas, kad 
mums reikia bent $10,000, kad tęsti išėjimą. Apie tai 
jau rašyta, — nelaukime kito raginimo, žinokime savo 
pareigas.

Ir ranka rankon su tuomi turi eiti laikraščio ge
rinimas. Rašykime mūsų dienraščiui iš vietovių, atsi
liepkime apie jo turinį, reikalaukime ir užtikrinkime, 
kad jis būtų kuo turiningesnis, pilnesnis, vedantis, va
dovaujantis, šviečiantis ii* viltį teikiantis.

Mes visi turime pareigas savo dienraščiui “Lais
vei.” Pildykime jas su entuziazmu, pagal tai, kai]) 
reikalauja senos tradicijos, pagal tai, kai]) reikalauja 
nauji laikai!

Molotovas protestavo 
Bohlenui dėl vaikino

Maskva. — Molotovas pa
sišaukė Amerikos ambasa
dorių Bohleną ir .jam pasa
kė,/ kad amerikiečiai turėtų 
gražinti 16 metų amžiaus 
Valeri Lysikovą, tarybinio 
lakūno sūnų, kuris Berlyne 
perėjo pas amerikiečius. 
Molotovas pabrėžė, kad Va
leri yra nepilnametis nepa
stovus vaikas ir jis turėtų 
būti sugrąžintas tėvams.

Pats Valeri teikia, kad 
jis turi 17 metų amžiaus ir 
yra. “ant i k o m u n i s t i n i s i 
tremtinys.” • i /

Malenkovas Maskvoje, 
galas spekuliacijoms

Maskva. — Malenkovas 
dalyvavo iškilmingame Ven
grijos išlaisvinimo dešimt
mečio minėjime. Jis sėdėjo 
.valdžios vadų pirmoje eilė
je su Chruščiovu, Molotovu 
ir Bulganinu. Tas baigė vi
sokias spekuliacijas apie jo 
pašalinimą, nes jis buvo iš
vykęs apžiūrėti elektros.jė
gaines Sibire ir jo per ke
lias savaites nesimatė sos
tinėje.

Užsienio spaudoje buvo 
paskleista spekuliacijų, kad 
jis sušaudytas.

Ar jau rengiate ką Laisvėm paramai?
•»

Washingtonas. — Senato
rius Morse ir sen. Kefau- 
ver, /abudu, vadovaujanti 
demokratai, reikalauja, kad 
Amema baigtų žaisti ka
ro pavojumi dėl mažiukių 
Quemoy ir Matsu saliukių 
prie pat Kinijos krašto. Pa
našiai paskutinėmis dieno
mis pradėjo išsireikšti vis 
daugiau laikraščių savo ve
damuosiuose straipsniuose.

Įtakingas demokratų laik
raštis “St. Louis Post Dis
patch” reikalauja, kad Ame
rika evakuotu Čiango jėgas 
iš tų pakraščio saliukių ir 
jas nuvežtų į Formozą. Įta
kingas mormonų bažnyčios 
laikraštis “Salt Lake City 
Tribune” pasisako visai pa-

* našiai. Panašioje’ prasmėje 
I pasisako Greensboro (N.

C.) “Daily News” ir eilė ki
tų laikraščių.

Nusižudė buvęs 
L. M audžurijos 

vadas Kao Kang
Pekinas. — Kinijos komu

nijos komunistų partija iš
kelia, kad nusižudė buvęs 
Liaudies Mandžiurijos sri
ties vadas Kao Kang, kuris 
vienu metu buvo Liaudies 
Kinijos vice-premjeru ir 
svarbiu vadu komunistu 
partijoje.

Pranešama, kad Kao 
Gang buvo tapęs konspira- 
torium, kuris veikė prieš 
Kinijos valdžią ir komunis
tų vadovybę, kad jis norėjo 
konspiracinėmis priemonė
mis pašalinti iš vadovybės 

! Mao ir Čou ir pats perimti 
jų vietą. Kartu su Kao 
Kang veikė ii’ Jao šu-ših, 
kuris buvo pašalintas iš 
partijos.
' Jau kokie metai, kaip 
Kao Kang’o vardas nefigu- 

! ravo Kinijos spaudoje ir bu
vo spėliojama, kad jis pasi
traukė arba jį pašalino.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ ANT. DEGUTIS
Pašarvotas pas laidotuvių 

direktorių J. Ramanauską, 
1113 M t. Vernon St, Bus 
palydėtas į krematoriją ket
virtadienį.

Antanas Degutis gyyeno 
po num. 2600 N. 29th St. 
Jis buvo didelis mylėtojas ir 
rėmėjas pažangiosios spau
dos — Laisvės ir Vilnies— 
ir priklausė prie Literatū
ros Draugijos 10 kuopos.

Paliko liūdesy j žmoną ir 
du sūnus.

Šeima užprašo gimines ir 
pažįstamus atsilankyti pa
skutiniam atsisveikinimui.

R. M.
(Laisvės personalas reiš

kia nuoširdžią užuojautą 
velionio Degučio šeimai ir 
giminėms.)
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“NEŽINELIS” MR. NIXON
VICE-PREZIDENTAS Richard M. Nixon aną dieną 

sakė kalbą Clevelande. Jis smarkiai pabrėžė, būk, gir
di, tie asmenys, katrie sako, kad Jungtinėse Valstijose 
veikia tam tikra “karo partija,” daro didžiulę klaidą.

Vice-prezidentas suranda ir kas tai sugalvojo. Kas 
gi? Ogi komunistai. Komunistai tą pavadinimą iš
kepė, o daugelis žmonių, nurodo vice-prezidentas, ėmė 
ir pasigavę “prarijo.”

Mr. Nixon maųo, jog tai yra žalinga Amerikai,
linga republikonų partijai, žalinga viskam, kas “mums”

za-

Ar tai tiesa, ką sako Mr. Nixon?
Mes manome, jog tai nėra tiesa. Mums rodosi, kad 

tokia partija, kaip “karo partija,” veikia ir veikia ryž
tingai. Tai, žinoma, nėra partija, kuriai priklausąs as
muo moka mokestis. Tai nėra partija, kurion priimti 
reikalingos ceremonijos. Ne!

Šią “partiją” sudaro žymūs republikonai, apjungti 
vieno tikslo, vieno siekimosi: kaip galint greičiau pradėti 
karu.v

Ton “parti jon” įeina eilė senatorių, su Knowlandu 
priešakyje, ton “partijon” įeina tokie aukštieji karinin
kai, kaip Radford, Carney ir kiti.

Jie nuolat ir atvirai pasisako, būk karas su Kinijos 
Liaudies Respublika esąs neišvengiamas.

Jie veikiausia daro visa ir ne viešai, kad toki kada
7 A A

greičiau priskubinti. Jie ieško provokacijų, kuriomis 
pasiremiant būtų galima karą pradėti.

Tokią “karo partiją” Amerikos žmonės turi gal
voje, kai jie mini “karo partiją.”

Būtų gerai, kad vice-prezidentas Nixon dar kartą 
gerai pats persvarstytų tai, ką jis Clevelande pasakė, o 
esame tikri, kad jis tuomet sutiktų su tais, kurie taip 
sako, kaip sako.

GAL IR BUS PRIEITA PRIE KO GERO
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE yra daug kinų stu- 

dentų, atvykusių į šią šalį studijuoti universitetuose.
Tuojau po to, kai Kinijos liaudis nuvertė ir išvijo 

Čiang Kai-šeko valdžią, kai Kinija buvo paskelbta Liau
dies Respublika, kai kurie tų studentų ryžosi vykti na
mo, gimtojon savo šalin.

Kai kuriems tų studentų pavyko išvykti, bet tūliems 
—ne. Tūlus mūsų šalies valdžia sulaikė, neišleido.

Tokių, kurie labai norėjo grįžti Kinijon, yra apie 80. 
Jie visi yra baigę aukštuosius mokslus; jie, matyt, visi 
yra inžinieriai, aukšti technikai.

Kodėl gi jų neišleido?
, Neišleido todėl, kad jie, sakoma, nemažai nusimano 
apie tai, kaip pajungti atominę ir -hydrogeninę jėgą. 
Vadinasi, grįžę į savo gimtąją šalį, šitie vyrai galėtų pa
dėti savo tautiečiams, savo vyriausybei greičiau išvysty
ti techniką, greičiau pajungti atominę jėgą.

Aiškus daiktas, ligi 'šiol nebuvo gera mūsų šalies 
vyriausybės politika tuo atžvilgiu. Kaipgi sulaikyti Ki
nijos pilietį nuo grįžimo namo? Kaip sulaikyti asmenį— 
bus jis technikas ar eilinis asmuo—kai jis niekuo nėra 
mums prasižengęs, o tik dėl to, kad jis “daug žino” apie 
techniką, apie atomą?

Aišku, tokia padėtis ilgai tęstis negalėjo.
Dėl to šiomis dienomis valstybės departments pa

skelbė, jog minėtieji kinai studentai gali grįžti Kini- 
jon; jie bus išleisti.

Kodėl tokia atmaina?
Spėjama, ji padaryta dėl to: Kinijoje nuteista ka

lė jiman eilė amerikinių karių, dėl kurių išleidimo jau 
seniai yra tariamasi. Dėl jų išleidimo, atsimename, 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius vyko net Pe- 
kinan tartis su Kinijos užsienio reikalų ministru Čou 
En-lajum.

Manoma, kad išleidimas šitų kinų iš Amerikos “su
minkštins” Kinijos vyriausybės širdį ir ji išleis iš Kini
jos amerikiečius, laikomus nelaisvėje.

Dar yra spėjimų, kad tais reikalais vyksta pasitari
mai tarp Amerikos ir Kinijos diplomatų Šveicarijoje.

Kaip neimsime, mus džiugina šitie žygiai.
Mes manome, jog visa tai padės taikos išlaikymui. 

Mes manome, jog ilgainiui visa tai padės pačiam Kini
jos pripažinimo reikalui.

Būtų labai gerai, kad juo greičiau būtų pašalinti 
karo debesys iš Kinijos pakraščių, kad tarp mūsų ša
lies ir Kinijos Liaudies Respublikos susimegstų normalūs 

| ir prieteliški ryšiai.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Tree., Balandžio (April) 6, 1955

MOTERŲ KAMPELIS
KLAIDA

Kambary pasidarė vėsu, j 
j Ją nukrėtė šaltas drebu- 
i lys. Pusiau nusir engusi 
: įlindo į lovą. Klausimas, 
kodėl vyras tapo girtuokliu,

(Apsakymas)
Rašo 

A. ŽALTAUSKAITĖ 
(Pabaiga )

Pavakarys,
linksmai blizgančiomis aki
mis Gailienė sukėsi apie 
puodus. Iš kaimynės ji pa
siskolino pinigų, ir šiandien 
pirko mėsos, daržovių. Puo
de kunkuliavo riebi kopūs
tų sriuba, keptuvėje čirškė

Pagyvėjusi, vėl visu aštrumu iškilo min
tyse ... “Draugai, tiktai 
blogi draugai jį prie to pri
vedė. Štai, parneš dabar 
pusę, o gal dar mažiau to, 
ką uždirbo. Jai vėl reikės 
spausti, taupyti kiekvieną 
kapeiką, kad kaip nors' iš-

kotletai. Čia pati maišėsi siverstų. Vietoj sviesto — 
ir abu vaikai. 1

Prieškambaryje sučirškė kų — aliejų, 
skambutis.

—Tėvelis!
Vaikai kulvirsčiais pasi-!

leido i duris.
“Nejaugi parėjo?”—džiu

gi mintis nusmelkė Gailie-! 
nę. Sulaikiusi kvėpavimą,

pirks margariną, vietoj tau- 
. Ir tų pačių 

reikės kuo mažiau dėti ant 
keptuvės, kad kuo ilgiau už
tektų ... O drabužėliai vai
kams Prisiminusi vaikus, 
net atsisėdo lovoj.—“Ne, ši
taip ilgiau kęsti nebegali
ma. Reikės man pačiai dar
bo susirasti.” — Piršosi jau • v • įsei-

ji klausėsi įeinančio žings- i 00 susirasti. i irsosi. 
nių. Smulkūs mo t e r i š k i I daug kartų apgalvota i
žingsniukai sutrepsėjo ko
ridorium. Ne, tai ne jis. j

—Pas kaimynus atėjo,— 
pranešė dukra. Gailienė pa
junta dukros balse nusivy
limo gaidelę.

—Dar ankstoka.
Ji ramina save ir vaikus, 

bet juo labiau laikrodžio 
rodyklė artėja prie šešių— 
tuo didesnis nerimas ją 
ima.

—Eikite, vaikučiai, į kam- ■ 
barį. Tėtis tuojau grįš, i 
Pietausime.

—Tik-tak. tik-tak, tik- 
tak... tiksi lairodis. Gai
lienei minutės — valando
mis virsta. Septynios, o jo 
nėra. Pusė aštuonių. As
tuonios. Ilgiau nebelaukia. 
Suirzusioms, nusivylusiems 
vaikams duoda valgyti, ,su- 
guldo. Pačiai sunku, ny
ku širdy. Vadinasi, vyras 
vėl nuėjo su draugais... Į 
aliumininį bliūdelį sudeda j 
kotletus, bulves. O gal su
sirinkime kur užtruko? 0 
gal pareis negirtas, — vy
lėsi, apgaudinėdama pati 
save. Laikrodis išmušė dvy
liktą. Tirštos sutemos gau
bė miestą. Gatvėse nutilo 
vakaro garsai, o ji vis tvar
kė vaikų drabužėlius. Sun
kios mintys sukosi galvoje. 
Kas atsitiko su vyru, mąstė 
gal tūkstantąjį kartą. Bu
vo eilinis darbininkas — ne
gėrė. Neuždirbo nė pusės 
tiek, kaip dabar, bet galą 
su galu suvesdavo be var
go. Naujus baldus nusipir
ko ... Prisiminusi nusišyp
so. Koks šviesus tada buvo 
jų gyvenimas! Kai vyrą pa
skyrė cecho meistru — ji 
net apie nuosavą namuką 
ėmė svajoti. Jai visu ryš
kumu atmintyje iškilo tos 
dienos... Bet štai atsirado 
iš kažkur draugai ir nusi
tempė jį aplaistyti pirmąją 
meistro algą. Gi po to taip 
ir neišsipagirioja iki šian
dien. ..

Iš pradžių ji galvojo, jog 
tai laikinai. Bet vyras 
įprato. Tada ji mėgino bar
tis, verkdavo. Jis ją kiek
vieną kartą ramindavo, ža
dėdavo, atsiprašinėdavo. O 
po to jo silpnavališkumas 
vėl nuvesdavo prie butelio. 
Tada ji nusprendė veikti 
kitaip — moterišku meilu
mu, rūpestingumu, be prie
kaištų. Tai ji tiesiog kan
kindavo, ir jis kiek kartų 
ryždavosi baigti. Kartais 
pavykdavo, bet neilgam, 
Atsiradęs įpratimas jį nu
galėdavo ... Tuo tarpu ji
nai stengėsi viena kovoti, 
slėpti viską — jąi atrodė 
perdaug didelė gėda išnešti 
iš namų nelaimę, prašyti 
pagalbos. Bet ar tai ge
rai?..

tis.
... Pro miegą Gailienė iš

girdo bruzdesį už durų. Pa
kėlusi galvą sukluso. Kaž
kas taikė į rakto skylutę ir 
jokiu būdu negalėjo patai
kyti. “štai kada susivo
kė!” Basomis kojomis nu
šlepsėjo prie durų. Įleido. 
- —ž... mo... n... ele mie 
1.. .Ijau.. .šia, — vos ap
versdamas liežuvį, girtutė
lis vapėjo Gailius. Be ke
purės. Pirštines, šaliką, ma
tyt, taip pat pametė kur 
pakely. Šiaip taip nurengė 
viršutinius drabužius. Kad 
neprižadintų vaikų, pagul
dė čia pat valgomajame ant 
sofutės. Aušo. Ryto prie
blandoje ėmė ryškėti kam
bario 1

Tuoj susirinkime apsvars
tytų. Viešai, prie visų. Sie
niniame išbartų. Nepaisy
tų, kad jis geras, sumanus 
darbininkas... Karšta da
rosi tik pagalvojus.

—Pasiutąi tu, ar ką? 
Tiek kartų kaip žmogus 
padėdavai... Dabar, nei iš 

.Šio, nei iš to, tokią gėdą 
daryt sugalvojai.

—Neteisingai dariau, 
pasuko į duris.

—Na, na, išmes mane iš 
darbo. Žiūrėsim, kaip ta
da šoksi, — mėgino jis 
šiurkščiai įtiknėti.

Vieną akimirką Gailienė 
susvyravo. “Gal, neiti, — 
dingtelėjo mintis, — ver-. 
čiau pačiai pasiieškoti dar
bo.” Žvilgteri į vyrą. Šis 
drebančiomis rankomis de
gasi cigaretę. Pavargęs, 
apsiblausęs veidas išmėty
tas raudonomis dėmėmis. 
“Per tą gėrimą ne į žmogų 

j panašus virto, — galvojo 
> susikrimtusi, — o tokias 
darbščias rankas turi! Ei
siu dirbti, o jis gers toliau. 
Ne, ne, šitaip negalima. 
Pasakysiu — padės žmonės, 
— mąstė apie fabriką. — 
Och, seniau man reikėjo 
taip padaryti, seniau!”

•Gailienė ryžtingai pasu
ko į duris.

j j

15 mėty mergaitė 
kovoja

Amerikoje tikrai kas nors 
naujo dedasi.

Štai neseniai 15 metų am
žiaus negraitės Claudette 
Colvin vardas nuskambėjo 
skersai-išilgai šalį ir pasau
lyje. Garsas suteikė garbę 
jai, negarbę mums, mūsų 
valstybei. Jinai įgijo garbę 
kovoje prieš mūsų šalies re-

baldai. Gailienė,; akcininkų daromą savo ša- 
įtemptai. kažką . galvodama, i nai negarbę.

Viskas dėjosi labai pa- 
i prastai iki pasiryžusi mer- 
1 gaitė įvykį padarė nepa
prastu.

Claudette, Birmingham 
vidurinės mokyklos mokinė, 
važiavo busu. Jinai, kaip ir 
kiti negrai, sėdėjo užpaka
liniame gale buso, kaip įsa
kyta miestinės valdžios. Ji
nai visuomet prisilaikė įsta
tų, bet niekada nedasileido 
žeminama. Kai buso vai
ruotojas įsake jai atsikelti 
iš teisėtai užimamos vietos 
(negrams skirtame buso 
gale), kad tą sėdynę pasi
imtų baltasis vyras, ji at
sisakė.

Rašytojas žinios pažymi, 
jog Alabamoje atsisakymas 
klausyti baltojo prilygsta 
sukilimui. Mergaitę areš
tavo, surakintą nubugdeno 
kalėjiman. Mergaitė pro
testavo. Juk jinai už tą sė
dynę pasimokėjo 10 centų. 
Vis viena ją nuteisė. Ta
čiau įsikišo teisių gynimo 
organizacijos. Jos bylą ape
liuoja.

Nežiūrint, ką pasakys 
apeliaciniai teismai šioje 
byloje, mergaitės drąsa ar
tina demokratijos laimėji
mą.

vis vaikščiojo pirmyn ir at
gal, pirmyn ir atgal. Jos . 
lėngvus žingsnius lydėjo | 
sunkus, gargaliuojantis 
miegančio vyro knarkimas.

I Įėjo nubudusi dukra. Ji 
visada skaudžiai ir jautriai 
pergyvendavo tėvo elgesį.

Aštuntą valandą Gailie
nė buvo beprieinanti žadin
ti vyro, bet apsigalvojusi 
vėl grįžo. Kiek naudos, jei
gu toks ir nueis į fabriką?

Apypiete Gailius nubudo. 
Žmona, apsivilkusi geriau
siais drabužiais, ruošėsi iš
eiti.

—Paskambinai į fabriką, 
kad sergu?

—Ne.
Žmonos tru m p u č i a m e 

“ne” Gailius 'nugirdo kažką 
kieta, nauja. Prisitraukęs 
kėdę su drabužiais, norėję 
susirasti cigaretę. Vos me
tęs akį į kostiumą, nustebo. 
Ant atramos kabojo nešva
rus švarkas. Ant jo per
mestos tabalavo suglamžy
tos kelnės. Taip dar.nie
kad nebuvo. Nubudęs jis 
visados' rasdavo jau rūpes
tingai išvalytus, išlygintus 
drabužius. “Kad pateisin
tų jo neatėjimą į darbą, 
žmona tikriausiai skubėjo 
pas pažįstamą gydytoją iš
prašyti ligos lapelį,” —pa
galvojo jis.

—Tu pas Liudą?
Vėl trumpas “ne.”
—Mesk juokus, Stase, — 

paprašė taikiai, — paskam- , 
bink į fabriką, kad sergu. 
Gaug biuletinį. O tai suži
nos, kad....—stvėrėsi įpras
to, paskutinio svaraus ar
gumento, — meistru jokiu 
būdu nepaliks...

—Teisingai padarys, — 
ramiai atsakė žmona.—Ga
na tau apgaudinėti fabriką, 
mus visus tris. Gana. Ei
nu pas direktorių, pas par* 
togą. Visiems pasakysiu...

Gailus šokte iššoko iš lo
vos. Oho, sužinotų tik jie!

Visokios daržovės ir vai
siai daržuose - soduose yra 
apipurkšti nuodais apsau
gai nuo vabalų. Tai dėl to 
reikia gerai nuplauti pirm 
padavimo valgyti. Valgo
mas . žalias daržoves yra 
įsakyta ,purkšti žmogui ne
pavojingais chemi k a 1 a i s. 
Bet, kas užtikrins, kad įsa
kas buvo išpildytas.

Praktiškiausi valgiams 
gaminti puodai yra stori, 
tiesiais šonais, sandariai 
uždengiami taip pat storu 
dangčiu. Juose galima val
gį išvirti veik sausą, kaip 
pečiuje keptą, sumažinus 
liepsną kai tik užverda.

Šeimininkėms
KIAULIENOS SEZONAS

Visoki farmų produktai 
yra geriausi ir prieinamiau
si pirkti jų sezono laikotar
piu. Tas pats ir su mėsa. 
Bus ji galvijiena, ėriena, 
kiauliena ar paukštiena — 
kožna turi savo sezoną.

Kiaulienos vyriausi sezo
nai yra du: pavasariniai 
paršiukai skerdžiami rude
nį ir anksti žiemos pradžio
je. Gi rudeninis derlius— 
pavasarį, daugiausia balan
džio ir gegužės mėnesiais. 
GABALŲ PAVADINIMAI

Brangiausias kiaulienos 
gabalas yra iš nugaros rau
mens, iš to siauro ruožo, 
kuris guli tarp nugarkau
lio ir šonkaulių, nuo spran
do iki kumpių. Atskyrus 
kaulus, suvynioja į rutulį ir 
kepa pečiuje. Toks yra pa
togus ir skanus visiems, kas 
valgo kiaulieną, tinka ir di
džiosioms šventėms.

Iš nugaros raumens su
taisytą rutulį vadina “loin 
roast,” o kartais “tender
loin.” (“Tenderloinų par
duoda ir rūkytų per apskri
tus nietus.) Gi sekami pa
vadinimai vartojami pažy
miui, iš kurios vietos nuga
roje gabalas iišpiautas:

“Blade loin” vadinasi ga
balas arčiausia pečių; “cen
ter loin” — iš vidurio; “sir
loin” — arčiausia prie kum- i 
pio.

Šviežia, pirmos rūšiesĮ 
kiauliena yra šviesiai ru- 
žavos spalvos. Jeigu ji 
raudona, tai yra pripilta sa-i 
lietros. Gal jau sena, pri-; 
pilta tam, kad nebaigtų su
gesti, neatgytų krautuvėje, i

Rūkytoji kiauliena vis:?, 
yra raudona, šalie try ta.. 
Tai dėl to turintiems vi- i 
daus organų silpnybes drau-• 
džia rūkytą mėsą valgyti. 
KEPIMO INFORMACIJA ' N. Y.

Gabalą apibarsto druska,1 
pipirais. Kas mėgsta svo
gūno ar česnako kvapą ir 
skonį, ištrina su tais ir po 
skiltelę kur-ne-kur įkaišo 
į mėsą.

Dėk į negilų kepimui in
dą ant 
šonu į 
miltais 
laistyk.

Kepimo ilgis dar priklaus 
so ir nuo to, kokios formos^ 
gabalas. Svarbu, kad jis\ 
kiaurai perkaistų, nes kiau
lieną nedakeptą - nedavir- 
tą valgyti yra rizikinga. 
Jau aišku, kad plonas ga
balas perkais greičiau. Ta
čiau patartina visuomet 
kepti storesniame gabale, 
kad ir ilgiau. Iš storo ga
balo mažiau išvarvės, mėsa 
bus sultingesnė.

9154 14’/a—24’/a

by "fWvrtvM
Paucrn 9154 (for shorter fuller 

figure): Half Sizes 14’į. IG’/į, 
18l,2, 20»£, 221/2, 241/2. Size 16U 
takes 3% yards 35-inch fabric

Užsakymą su 35 centais ir 
i pažymėjimu formos nume- 
' rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill IQ, 

' N. Y. <

grotelio, riebiuoju 
viršų. Nebarstyk 
ar trupiniais. Ne- 

Kepk atidengtą, 
karštyje. Kepime

laikas — 35 minutės per 
svarą gabalui, kuris sveria 
nuo 3 iki 6 svaru.

Iškepusi kiauliena būna 
ne ružava, bet pilka.

Pradėjo veiksmus už 
teisę skaityti

Keturios nacionalės mote
rų , organizacijos pradėjo 
vajų už “teisę skaityti.” 
Jos pareiškė, jog:

“Be intelektualės laisvės 
ir be laisvės skaityti pati 
demokratija pražūtų... Sa
ve pasiskelbusių cenzoriais 
paskiausi puolimai ant bi
bliotekų, reikalavimai skirs
tyti, apdėti drausmėmis, ar 
prašalinti iš skaityklų len
tynų knygas turi būti pa
smerkti,” pareiškė jos.

“Liaudies bibliotekos yra 
pagrindiniais mūsų laisvei 
apginti frontais.” Tad mes 
privalome reikalauti, kad 
bibliotekų lentynos būtų 
“atviromis kiekvienai žmo
nių minties ir veiklos sri
čiai,” sako toliau pareiški
mas.

Kampani ią už 1 a i s v ę 
skaityti paskelbė National 
Council of Jewish Women. 
Young Women’s Christian 
Association, United Church 
Women, National Council 
of Negro Women. Su jomis 
kooperuoja ir American Li- 

. .brary Association.
i - Knygiį mylėtoja

K RIS L At
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

autorius vadina “crack 
pots.” Tokiais jie ir yra.

Organizuoti automobilis
tai protauja teisingai. Jie 
sako, kad prieš 1956. metų 
rinkimus turėtų įvykti pla
ti darbininkų ir farmerių 
konferencija. Reikia pasi
tarti, reikia pasimobilizuoti 
tiems svarbiems rinkimams, 
Turime, jie sako, auksinę 
progą į Baltuosius Rūmus 
pasodinti daug prielankesnį 
darbo žmogui prezidentą.

Distrikto teisėjas Kirk
land elgėsi neteisėtai. Jis 
neturėjo teisės . nepriimti 
Ben Davis bylos prieš ka
lėjimą. Davis turi teisę, 
kaip ir kiekvienas pilietis, 

’ ieškoti teisybės teisme. Jjf 
sako, kad kalėjime viešpa
tauja rasinė diskriminaci
ja. Aukščiausias Teismas 
pripažino, kad diskrimina
cija ir segregacija yra nele
galūs reiškiniai.

Jokios teisės Šis perdaug 
mokytas teisėjas neturi pa- * 
sakyti: Tu, pilieti Davis, 
negali ieškoti teisybės mūsų 
teismuose!

Anais laikais buvo ma
doje naudoti vokietaites 
šmeižimui Lietuvos. Dabar 
kunigų Draugas ištraukė 
kokią ten amerikonką. Tos 
amerikonkos vyras parašęs 
Maskvai laišką ir paprašęs 
lietuvių kalbos vadovėlio. 
Jis gavęs tokį atsakymą:

“Sovietų valdžia nuspren
dė, kad Lietuva daugiau ne
beegzistuoja ir kad jok kal
ba turi būti pamiršta/’

Nejaugi Draugo redakto
riai tikisi rasti savo skaity
tojų tarpe tokių kvailių, 
kurie šiam jų šmeižikui pa
tikės?



■

ST. PETERSBURG, FLA
Verti pastebėjimo dalykėliai

Būtinas reikalas pastebėti 
L e tik kas gero pas progresy
vius, bet ir negeistini pasireiš
kimai, kurie ateityje turėtų 
būt vengiami.

Visi padarome klaidų, bet, 
deja, ne visi prie jų prisipa
žįstame, ne visi iš jų mok įna
mės ir ne visi jų vengiame.

Tūla ypata, nesuvaldomu sa
vo riksmu ir įžaidinėjimais ki
tų per susirinkimus, bando 
anuos išgązdinti, “nunakint” 
ir užsidėt sau vadovaujančios 
ypatos neužsitarnautą garbūs 
vainiką. (Tą y patą, kuri taip 
elgiasi, vadinsime X.).
Dabar žiupsnelis grynų faktų 
Dabar žiupsnelis grinų faktų:

Vasario 27 d. Literatūros 
Draugijos kuopos susirinkime 
svarstomas darbininkiškos 
spaudos naudai pikniko suren
gimo klausimas. Pašoka X. ii 
kaip iš gausybės rago pradeda 
'bert visokius piknikui “gresen- 
cius pavojus,” “nepasisekimą” 
ii 41aug kitokių “baisenybių”... 
O už i pikniką agitavusiam 
draugui* (invalidui) drebia, 
kaip su mazgote į akis, įžei
džiantį ir pažeminantį “kom
plimentą...”’

Visų ūpas nupuolęs! 'tačiau 
geras darbininkiškas jausmas 
nesudemoralizuotas,— didžiu
ma balsų nutarta kovo 13 d. 
rengt pikniką. Tam darbui iš
rinkta komisija iš trijų ypatų. 
Bet ir po nutarimo* X. vis ma
la apie piknikui būsiantį “bai- j 
su pavojų.” Susirinkimas už
baigtas prastame ūpe. Visi iš- į 
siskirsto. Bet netrukus sugrįž- j 
ta, labai susinervavęs, vienas 
iš išrinktos komisijos narys Į 
susirinkimo vietą ir prašo sek-

• SENAS VINCAS

$25.00, tai X. vienų narį už 
tai pradėjo vhdint “išsižioję- 

iš kuopos.
tavęs apsi-

liu’* ir liepė išeit
Girdi, “mes ir be

• • '1 eisime.

Tam
griežtai

Laisvės vajus ir mes
i retoriaus, kad paliuosuotų jį 
. iš pikniko komisijos, nes jo 

žmona bijanti pavojaus... (Ki
tos dvi komisijos narės buvo 
jau išvažiavę namo). Jam bu
vo paaiškinta, kad jis galės 
niekur, prieš savo norą, nesi- 
kišt prie rengimo pikniko 
nieko jame nedirbt.

Pikniko rengimas pasiliko 
kaip ant plauko

Bet ačiū Margarite Taras ir 
Adelei Pakalniškienei (mum. 
narėms) ir prie jų prisidėju
siai N. Lenigienei, 13 d.-kovo 
piknikas buvo surengtas ir bu
vo vienas iš pasėkmingiausių. 
žmonių (lietuvių) suvažiavo 
labai daug, ypač turistų. “Vil
nyje” pagarsinimas per kores
pondenciją irgi daug* prisidė
jo prie sutraukimo chicagiečių 
ir detroitiečių lietuvių turistų.

Floridoj Meggore Lake par
kas ir jo plačios palmės' pirmu juo, jog susirinkimuose būtinai 
syk išgirdo .besilinksminančių 
lietuviu lietuvišku dainų ban- 4 4 4.
juojančias meliodijas!

Nuo pikniko gryno pelno li
ko $123.09. Kas keisčiausia, 
tai tas: kai X. pamatė, jogei 
piknikas prasideda su pakilu
siu ūpu, be jokių “baubų” ir 
bus pasekmingas, tai šoko, 
kai]) šturmas (niekieno ne
linktas ir neprašytas) prie 
stalų su savo patarnavimu. Ir 
kaipgi čia užleisi garbę ir kre
ditą kitiems ir nepasirodys’ 
žmonėms! Kaipgi galėsi pasi
girt, kad “aš, aš ir aš...”’ Kum- 

j pi išsikepus taipgi atsivežė. 
' kurį pardavė komisijai, kai ši 
l pritrūko maisto.

ATMINČIAI

ir

Draugijos kuopos susirinki
mas. Laike svarstymo, kad “Vil
niai” ir “Laisvei paaukot po

Dejonės vėjuje

Ta| pasakius, pašoko ant kojų, pripy
lė man ir sau po antrą puodelį kavos, 
vėl atsisėdo, kokio tai skundo žvilgsniu 
bliksterėjo man į veidą ir vėl pradėjo:

— Ne mes pirmutiniai buvome įkliu
vę į didžiojo biznio voratinklį, tokiu, kad 
nebūsime ir paskutiniai. Suėję į šeimy
nišką gyvenimą, kaip ir tūkstančiai 
jaunuolių, nors ir galėjova gyventi pas 
mano tėvus, bet kas jums duos! Reik 
gyvent, kaip visi amerikonai kad gyve
na — savame name, važinėt gražiu au- 
tomobilium, turėt tą ir kitą! Juk Ame
rikoj gyvename!

Pakėlus balsą ant paskutinių žodžių, 
ji sarkastiškai nusikvatojo, pritariau 
jai ir aš. Nugėrus porą gurkšnių ka
vos, vėl pradėjo:

— Kaip tūkstančiai jaunuolių, išėję 
iš mokyklų, skrajoja padangėmis, o ne 
vaikšto žeme, taip ir mudu jautėmės su
ėję į porą. Kai tik spėjom apžiūrinėti 
vieną kitą ant pardavimo išstatytą na
melį, taip ir pradėjome neatsiginti nuo 
mimus parduodančių agentų: tik pirk, 
tuk įmokėk kiek išgali, o per 30 metų 
kas mėnuo po tiek ir tiek bemokėdamas, 
išsimokėsi, ’ir namas tavo!

— Taip ir padarėme... Sukrapštę vi- 
i sus savuosius, dar ir abiejų tėvams po 

šiek tiek prisidėjus, nusipirkome už 8 
tūkstančius namelį, savo vos vieną tūk
stantį įmokėjus. Namą turėsime, pasiė
mėm ant lengvų išmokėjimų kas tik bu
vo reikalinga vidaus išpuošimui, televi- 
2iją, o ant galo ir automobilį...

Čia jos kalbą pertraukė sukniurkęs lo- 
. vėlėj mažiukas. Ji pribėgo prie lovelės, 
. pataisė nusvirusią jo galvelę, pakišo po 

antklode rankytes, pasitenkinančiai nu
sišypsojo, dirstelėjo ant miegančio vy
ro, sėdo ant krėslo ir vėl tęsė:

— Abudu dirbdami darbavietėse, at
liekamus centus dar vis kišome į name
lio pagražinimą išlaukinėje jo pusėje. 
Taupėme, kad tik greičiau išsimokėjus 
už kilnojamuosius daiktelius. O jau na
mas, kaip agentas kad sakė: pats save

jLA Ir kas galėjo tikėtis, kad ta mu
dviejų žvaigždė, tokią gražią ateitį nu
švietus, taip greitai pradės gęsti ir vi
sai užgęs? Dar nė pusės skolų neatmo- 

; kėjus, vyras tapo atleistas iš darbo... 
' Bet dar vis gynėmės: dar ųš vyro bedar-

nariui ant 
užpratestavus

J jo toki įžeidimą ir susirinki
mui už jį užsistojus, tai X. vie- 

l ton įžeisto atsiprašyt, tik iš- 
į raudus 
Į dentas

vietos ir 
prieš

ANTANO RIPINSKO

, kot po

pamiksejo, ir tas inci- 
tuomi užsibaigė.
ir “L.” nutarta paau- 
$25.00.

šias pastabas, prisipažinsiu, 
įrašau be noro, bet tokie orga
nizacijoj reiškimai negalima 
tol erų ot. Juo labiau, kad dau
gelis narių tokiais ir pana
šiais pasielgimais pasipiktinę, 
bet nenori ar nedrįsta prieš 
tokias akiplėšas atvert burną...

Dar trys pastebėlės ir už
teks šiuo kart:

1. Kasžin, ar organizatorė 
ir kiti vadovaudami kuopai ži-

reikia prisilaikyk konstitucijos 
ir parlamentarinių ’taisyklių? 
Jei žino, tai kodėl jų nesi-

2. Kasžin, ar mūsų kp. val
dyba žino, kad šiais metais ji 
yra “nelegališka,” nes ji yra 
pernykštė, ji nebuvo perrink
ta šiems metams? Valdybos 
rinkimai nebuvo skelbiami.

3. Kur ir kokioj organizaci
joj jūs girdėjote, kur paren
gimams komisija pati savę iš
sirinktų ? Bet pas mus ir tas 
bus jau pradėta praktikuot...

Nuo Red.: Mums atrodo, kad 
panašius 
kuopos 
svarstyti 
abejojame, ar ši koresponden-J
cija labai daug pagelbės. »

klausimus reikėtų 
susirinkimuose ■ ap- 
ir išspręsti. Labai

(Apsakymėlis)
i

bes pašalpos ir mano uždarbio pajėgė
me atkaišioti dalis skolų. Vyras puolė 
čia, puolė ten, kad gauti bent kokį dar
bą, bet atsakymas buvo vienas ir tas 
pats — nereik!

• Čia ją pertraukė jos vyras, miegoda
mas pradėjęs keiktis. Ji pribėgus prie 
lovos, pajudino jį už peties. Tas pusė
tinai riebiai ant ko tai užkeikęs, apsi
vertė ant kito šono ir nutilo. Moteriš
kaitė grįžo atgal ir vėl tęsė:

— Išsibaigė 'vyro bedarbės pašalpa, o 
mane iš dirbtuvės paršaukė plotinos pa
reiga ir mudviejų to saldaus gyvenimo 
taurė iškrito iš rankų ir sudužo... Vy
ras, tokį smūgį gavęs, sukrenka ant ner
vų. Jį išveža ligonbutin, p aš susilau
kiu beibės... Per kelis mėh-esius nega
lint skolininkams nė po kięk atkaišioti, 
stubos agentas prikala notąį “For Sale”.

Ta ištarus, jos akyse sublizgėjo aša
ros ir suvirpėjo nebylės lūpos... Bet ji, 
skarele apsišluosčiusi ašarose nugrimz
dusias akis, vėl susitvarkė ir tęsė:

— Ir taip mudviejų gyvenimas, pra
dėtas tokia gražia komedija, baigėsi šir
dį perveriančia drama... Automobilių 
agentas išsivežė automobilių, krautuvi
ninkas pasiėmė fornicius, namo agentas 
pasiėmė raktus, o mano tėvelis mane ir 
beibę...

.— Šioj šėtroj, — tęsė ji,— gyveno 
mano senelis. Prie jos dar yra ir skly
pelis žemės. Senelis man ją užrašė, o 
jam mirus mes čia ir radome prieglau
dą bei pastogę. Vyras, ačiū dievui, eina 
geryn. Jis rūpinasi namų ruoša, auklė
ja beibę, o aš dirbu. Nors iš mano už
darbio, turint mintyj ir daktaro bilas, 
nesuduriame galo su galu, bet visgi tu
rime viltį išsikasti ir susilaukti švieses
nės ateities, žmoniškesnio gyvenimo.

Tai baigus, tarsi kokią sunkenybę bū
tų nusimetusi nuo savo pečių, lengvai 
atsidūsėjo. Aš, padėkojęs jai už tokį 
draugiškumą, palinkėjau kuogeriausios 
kloties, širdingai atsisveikinęs ir jos iš
lydėtas pro duris, sėdau į sniegu ap
drėbtą karą ir nutolau nuo dar tarpdu- 
ryj tebestovinčios moteriškės.

Ir tame vėjo kaukime jau aš nieko ki
to negirdėjau, kaip tik alkanų bei nuo 
šalčio drebančių žmonių dejones, rūsčius 
skundus ir priekaisčius vyriausybei, kad 
jos sandėliuose maistas pūstą,.* kuomet 
milijonai žmonių badauja.

Vasaris, 1955,

Balandžio 6-tą sueina 20 metų, kai mirtis jį 
atskyrė nuo mūsų. Mylimo ir mus mylėjusio 
vyro ir tėvo netekimo nuostolis ir šiandien te
bejaučiamas. Mes jo neužmirštame.

Žmona ir dukterys 
Mildred, ir May

Antanas Venclova

Aplankome Kinijos miestą, 
garsųjį Šanchajų i

(Iš Kelionės įspūdžių J
(Tąsa)

Šiandien gyventojai gerai 
atsimena ir didžiulę darbi
ninkų, studentų ir inteli
gentijos demonstraciją 1925 
metų gegužės pabaigoje. 
Demonst racija buvo nu
kreipta prieš japoniškųjų 
grobikų žvėriškumus Cin- 
dao mieste. Jie gerai atsi
mena, kad į šią demonstra
ciją šaudė anglų policija ir 
kad pralietas kinų darbi
ninkų kraujas sukėlė pro
testo bangą visoje šalyje, 
kad šie įvykiai kaip tik pra
dėjo 1925-1927 metų kinų 
revoliuciją. Šanchajuje, te
bėra gyvas atminimas kru
vinų 1932 metų sausio ir va
sario dienų, kada įsiveržu- 
siems į Šanchajų pa joniš
kiems grobikams kinų dar
bininkai davė stiprų atkir
tį. Komunistų partija dar
bo žmones pakėlė tada į did
vyrišką kovą prieš įsiver
žėlius, ir šie buvo priversti 
bėgti.

Tos dienos, kada atva
žiavome į Šanchajų, vaka
re vienoje iš didžiausių 
miesto salių buvo surengtas 
koncertas tarybinės kultū
ros veikėjų delegacijos gar
bei.

Iš. scenos šį vakarą ypa
tingai šauniai skambėjo Ki
nijoj plačiai dai n u o j a m a 
Muradelio daina “Maskva - 
Pekinas.” Didelis Šancha
jaus filharmonijos choras 
sudainavo miao tautos dai
ną apie Mao Cze-duną — 
“Kaip ugninis diskas teka 
saulė” ir jao tautos liaudies 
dainą, šioms dainoms 
akompanavo Šanchajaus fil
harmonijos simfoninis or
kestras, įžymaus Kinijos 
dirigento Gė Czao-čži vado
vaujamas. Koncerte puikiai 
skambėjo arijos iš “Pikų 
damos,” “Ivano Susanino” 
ir “Ruslano ir Liudmilos,” 
o greta jų — kinų liaudies 
dainos — “Piemenaitė” iš 
Cinchąi provincijos; “Kada 
pražys akacija” 
anės provincijos ir šių kū
nų kinų kompozitorių kū
riniai. Mums buvo labai 
įdomu paklausyti, kaip ki
nų solistai, choras ir orkes
tras atlieka rusų klasikinės 
ir šių dienų muzikos kūri
nius, jiems tokius naujus ir 
neįprastus. Juk kinų muzi
ka, jų dainos ir opera vi
siškai skiriasi nuo mums ' 
įprastos muzikos. Tačiau 
reikia pasakyti, kad kinų 
menininkai parodė ne tik 
daug pastangų, atlikdami 
šiuos jiems neįprastus kūri
nius, bet ir tikro įsigyveni
mo į juos. Čaikovskio, Glin- 
kos, Rachmaninovo ir Cha
čaturiano muzika žavėjo 
mus savo naujumu, graci
ja ir grožiu.

. Fabrikuose
Būdami Šanchajuje, ap

lankėme kai kuriuos teksti
lės ir audeklų dažymo fa
brikus, kur turėjome gerą 
progą susipąžjpti ne tik'su

šių darbų procesu, bet ir 
su tuo, kaip laisvieji Kini
jos darbininkai dirba, ge
rai suprasdami, kad jų dar
bo vaisiais niekad nebesi
naudos išnaudotojai. Ste
bino šiuose fabrikuose vy- i 
raujanti švara, geras dar
bo proceso organizavimas, 
sanitarinės sąlygos, pakili 
darbininkų nuotaika. Mums 
pasakojo apie tą vergovės I 
atmosferą, kuri Šanchajaus 
fabrikuose vyravo prieš ke
lerius metus, kada darbi
ninkai čia buvo tikri ver
gai, dirbą fabrikantui už 
menkiausią atlyginimą, ka
da jie galėjo būti išmesti j 
gatvę, į bedarbių eiles. Ne
sitenkindami žiauriu suau
gusių darbininkų išnaudo
jimu, kapitalistai negailes
tingai engė taip pat vaikus. 
Fabrikuose jie pastatė ma
žesnes mašinas ir stakles, 
pritaikytas vaikų ūgiui, kur 
šie nelaimingieji dirbdavo 
ligi sąmonės netekimo. Jie 
dirbdavo čia, žiaurių prie
vaizdų mušami, ir dažnai iš 
šių fabrikų būdavo išneša
mi tiesiog į kapus.

Dabar Šanchajus, kaip ir 
visa Kinija, gyvena naują 
šviesų gyvenimą. Pirmą 
kartą Kinijos istorijoje mo
teris už darbą čia gauna 
vienodą darbo užmokestį su 
vyru. Vaikai eina ne į fa
brikus, o į mokyklas, j i e 
žaidžia miestų parkuose, 
jiems atiduoti puikiausi rū
mai, kur seniau linksmin
davosi kinų tautos išnaudo
tojai, perėjūnai, susirinkę iš 
visų pasaulio kraštų.

(Bus daugiau)

- iš Syču-

N. Y. jau turi virš 
8 milijonų gyventojų

Paviršutiniai aprokuota, kad 
nuo 1950 metų cenzo iki galo 
1951 metų New Yorko mieste 
prisidėjo apie 160,000 gyven
tojų. Tuomet buvo 7,89.1,957, 
dabar priskaičiuoja 8,050,000.

Stambiausieji prieaugliai yra 
trijose grupėse: vyresni 65 
metų; jaunesni 15 metų, tai 
yra didžiosios imigracijos lai
kų ateivių anūkai; nebaltieji. 
Miesto baltųjų gyventojų 
skaičius numažėjo 165,000, 
bet tuo pat laiku nebaltųjų 
prisidėjo 84,000. Portorikie- 
čių skaičius padaugėjęs 239, 
000.

Pašautas už žaislinį 
šautuvėlį

New Yorke pašautas ir su
laikytas po areštu Alfonse 
Benjamin, 28 m. Detektyvai 
sako, kad jis jiems pasirodė 
įtartinas. Jį sustabdė tardyti. 
Jiems einant artyn, jis prieš 
juos atstatė pištalietą. Detek
tyvas jį pašovė. Pasirodė, kad 
stabdomojo pištalietas buvo 
tik žaislinis.

Newark e sudegė Mrs. Cro- 
lyn Shorter, 28 m., su dvieniis 
savo kūdikiais.

Noriu tarti žodį, kitą į 
visus mano pažįstamus, 
draugus ir drauges, taipgi 
prietelius Laisvės reikalu. 
Manau, kad jau būsite skai
tę Laisvės Bendrovės Di
rektorių Tarybos atsišauki
mą dėl sukėlimo $10,000 
fondo.

Ten aiškiai pasakyta, kad 
norint išlaikyti dienrašti 
Laisvę, tai visi ir visos tu
rime skubiai susirūpinti — į 
tuojau aukoti ir aukoti 
stambiau negu kitados. Ki
taip nebus galima išlaikyti 
dienraštį ant toliau.

Suprasdami tą rimtą pa
dėtį, Laisvės įstaigoje dir
bą žmonės aukojo dienraš
čio išlaikymui visos savai
tės savo algą. Balandžio 
3-čią dieną B r o o k 1 y n o, 
Richmond Hill, Jamaica ir 
apylinkių demokratiniai lie
tuviai, nepaisant blogo oro, 
susirinkę koncertan Liber
ty Auditorijoje, parodei 
nuoširdžiausią troškimą iš-Į 
laikyti dienraštį Laisvę ir 
sudėjo apie $1,700 į fondą. 
Tai graži ir nuoširdi pra
džia.

Bet Laisvės išlaikymas 
nėra galimas nei vieniems 
jos darbininkams, jeigu jie 
galėtų aukoti ir po kitą al
gą, neigi Brooklyno ir apy
linkės demokratiniams lie
tuviams . Laisvė yra mūsų 
visų dienraštis. Mes visi sa
vo pastangomis ją įsteigė
me ir išlaikėme iki dabar, 
ir privalome išlaikyti ir ant 
toliau!

Mes suprantame kiekvie
no ir kiekvienos reikalus. 
Prie esamo brangumo, dau
geliui jau savo amžiuje su
laukus “rudens,” sunkiau 
yra su pinigais. Bet pagal
vokime: jeigu pas mus ir 
pasiliks į metus dešimt, dvi-’ 
dešimt penki, ar penkiasde
šimt dolerių daugiau, ku
rių paaukojimas į Laisvės 
fondą užtikrintų dienraš
čio gyvavimą, tai ar daug 
mes kiekvienas būsime tur
tingesni? Ar tas jau išgel
bės mus asmeniniai nuo fi
nansinių keblumų? Argi 
demokratinis žmogus, mylįs 
teisybę ir žmonijos laisvę, 
dabartiniu kovų už pasau
linę taiką laiku, galėtų 
jaustis laimingu, jeigu jo 
kišenėje liktų dešimt, dvi
dešimt dolerių, o tuo pat 
laiku netektume mūsų dien
raščio ?

Pasitikiu, kad visi mes su
tiksime, jog geriau kiek su
sispausti, sunkėliau medžia
giniai gyventi, bet išlaikyti 
savo dienraštį būtinai rei
kia.

Kaip Direktorių Taryba 
pareiškė, yra draugų ir 
draugių, kuriems labai sun
ku finansiniai, tai,* supran
tama, iš jų pusės ir mažes

nė auka bus lygiai įvertin
ta ir branginama. Bet yra 
mūsų tarpe nemažai ir to
kių, kurie, paaukoję ir 
stambesnę auką, tik laiki- 

; nai .pasijausime su “leng- 
i vesne kišene,” o už savaitės, 
i mėnesio laiko to “sunku- 
' mo”/nejausime ir būsime 
savimi pasitenkinę, kad at
likome garbingą pareigą — 
savo demokratinę užduotį.

Nėra jokios gėdos darbi
ninkiškam dienraščiui pra
šyti aukų, nes jis įsteigtas 
ir palaikomas tik demokra
tiniai nusistačiusių žmonių. 
Ne vien pas mus, bet ir pas 
kitas tautas demokratinė 
spauda apsilaiko tik su au
kų pagalba, žinau, kad tū
lų tautų dienraščiai į me
tus turi sukelti virš $50,000 
ir net $75,000 fondą, kad 
išsilaikyti. Mūsų fondo 
kvota yra nedidelė ir prie 
nuoširdaus ir ūmaus auko
jimo galima graeitai ir pil
nai sukelti.

Pilniausiai pasitikiu, kad 
visi mano draugai, draugės 
ir prieteliai, kurių tiek daug 
asmeniškai pažįstu, supras, 
kad Laisvės Direktorių Ta
rybos pareiškimas yra ne
perdėtas, teisingas ir rei
kalauja iš mūsų visų nuo- 
širdžiausio ir greičiausio 
atsiliepimo. Aukokime visi 
ir visos į Laisvės $10,000 
Fondą! Užtikrinkime dien
raščio gyvavimą šiemet, 
kaip tą padarėme praeity- 
jei

D. M. šolomskas

Areštavo 3 vyrukus 
kaip mušeikas

. Trys Manhattan vyrukai iš

ėję vandravoti po Long Island 
susidūrė su grupe vietinių. 
Nėra žinios, kurie vieni kitus 
užkabino. Tačiau mušeikiško 
ūpo Įtakoje Russell Fazio, 15 
m., atsidūrė ligoninėje, peiliu 
pavojingai Įdurtas krūtinėn.

Fazio buvęs sykiu su kitais 
5 vyrukais. Juos visus paleido.

Policija sako, kad kaltina
masis vartojime peilio Ray 
Loraine, 16 m., prisipažino 
smogęs peiliu, bet tai daręs 
bandyme save apsigint). Jį ir 
du jo draugus sulaikė teismui.

New Yorke Times aikštėje 
tapo areštuotas veik nuogas 
jaunas vyras. Jis aiškinosi, kad 
jis drabužius paliko viešbuty
je eidamas į ponišką kaukių 
balių. JĮ nubaudė pasimokėti 
$20.

Jersey City, N. J.
LDS 133-čios kuopos susirinkimai! 

įvyks sekmadieni, balandžio 10-tą, 
2-rą vai. dieną, Peoples Centre, 160 
Mercer St.

Nariai prašomi dalyvauti \r pa
simokėti savas duokles, kitas susi
rinkimas bus birželio mėnesi ir jau 
10-tą vai. lyte.

Valdyba

Worcester, Mass.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d., 7:30 vai. vakare, įvyks L.L. 
D. 11-tos kuopos mėnesinis susirinkimas.

Draugai ir draugės, šiame susirinkime turė
sime galutinus prisiruošimus aptarti mūsų ren
giamam spektakliui, kur bus suvaidiųta kome
dija ‘‘Prašvilpta Laimė” balandžio 24 d.

Veikalas labai juokingas, tai jau patvirtina 
montelliečiai matę, kada buvo atvykę į koncer
tą kovo 27 d. Dabar mūsų didžiausia pareiga 
yra gerai išgarsinti, taipgi po lošimui reikės 
svečius pavaišinti.

Naujosios Anglijos Moterų suvažiavimas yra 
šaukiamas, reikės delegates išrinkti.

Visi ir visos būkite susirinkime.
Kuopos Sekretorius

■ iii lili lt I "u i H Šit irr".l>F.rn

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Tree,, Balandžio (April) 6, 1955.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS
Jaunųjų literatų vakaras

ROKIŠKIS. — šiomis dieno
mis Salų'žemės ūkio techniku
me įvyko rajono pradedančių
jų rašytojų literatūrinis vaka
ras. Pranešimą apie rajono 
pradedančiųjų literatų darbą 

\ padarė būrelio pirmininkas 
Milaknis. Jaunieji literatai pa
skaitė savo kūrinius. Paliulis 
perskaitė savo eilėraščius 
“Agitatorius,” “Sodininko rū
pesčiai,” šmotavičiūtė — “Va
sara praktikoje,” “Skaityklos 
vedėja,” Daujotis — “Kiaulių 
šėrėją” ir kitus.

J. Skaringa
A. Bajoriūnas

Dainų šventei ruošiasi meninės 
saviveiklos kolektyvai

Tarybų Lietuvos meninės 
saviveiklos kolektyvai su pa
kilimu ruošiasi respublikinei 
šventei.

Dainų šventei ruošiasi ir Še
duvos rajono saviveiklininkai. 
Rajono centre, prie kultūros 
namų veikia 90-ties žmonių 
choras, liaudies šokių kolek
tyvas. Saviveikloje aktyviai 
dalyvauja daug vietos gyven
tojų.

Neseniai įvykę koncertai pa
rodė nemažus kolektyvo suge
bėjimus. Mišrus choras jau ge
rai išmokęs dainas, kaip Cim- 
ze “Ryga dunda,” Klovos “Ar 
jūs žinot mergužėlės,” Nauje- 
lio “Oi žiba žiburėlis,” Tuli- 
kovo “Tarybinio jaunimo mar
šas” ir eilę kitų. Moterų cho
ras gerai sudainuoja Sigetins- 
kio dainą “Gegutę,” St. Šim
kaus “Ar aš tau, sese, nesa
kiau” ir kt.

Neblogus rezultatus pasiekė 
ir Šeduvos vidurinės mokyk
los saviveiklininkai. Mokyklos 
vadovybė, jos direktorius Kan- 
tauskas atkreipė rimtą dėmesį 
į pasiruošimą respublikinei 
dainų šventei. Mokyklos cho
ras paruošė jau daugiau kaip 
pusę dainų šventės repertua
ro. Čia organizuojamas taip 
pat liaudies instrumentų — 
kanklių ir birbynių orkestras. 
Organizacinius klausimus tvar
ko patys moksleiviai — choro 
ir liaudies šokių kolektyvo ta
ryba, kurios pirmininkas yra 
XI klasės moksleivė komjau
nuolė Pranaitytė, nariai—XI 
klasės moksleivė Vaitkevičiū
tė, X klasės moksleivis Poš- 
kevičius ir kt. čia rūpestingai 
vedamas choro dienoraštis.

Neblogai ruošiasi respubli
kinei dainų šventei Baisoga
los vidurinės mokyklos miš
rus choras, vadovaujamas Kė- 
danio, kinis irgi jau paruošė 
daug respublikinės dainų šven
tės repertuaro dainų.

50-osioms pirmosios Rusijos 
revoliucijos metinėms

PANEVĖŽYS. — I. 20 d. 
Miesto darbo žmonės pažymi 
reikšmingą datą — pirmosios 
Rusijos revoliucijos penkias
dešimtąsias metines. Įmonėse, 
mokyklose ir agitaciniuose 
punktuose skaitomos paskai
tos, rengiami pasikalbėjimai 
apie 1905—1907 metų revo
liuciją. '

Kultūros
buose ‘ įrengto 
vaizduojančios 
valstiečių, kareivių ir jūreivių 
kovą už carizmo- nuvertimą. 
Bibliotekose ir knygynuose or
ganizuotos politinės ir groži
nės literatūros parodos, vaiz
duojančios revoliucinius 1905 
—1907 metų įvykius.

namuose ir klu- 
fotovitrilos, 
darbininkų,

Linų pluoštas viršum plano
PLUNGĖ. Įvykdę valstybi

nius linų pluošto pristatymo 
planus, rajono kolūkiai linų 
pluoštą pristato viršum plano.

“Švyturio” kolūkis linų 
pluošto pristatymo planą pa
gal kontraktacijos sutartį 
įvykdė 530 procentų, “Alek- 
sandravos”—daugiau kaip 400 
procentų, “Komunizmo auš
ros” kolūkis pluošto pristaty
mą užbaigė sausio 4 d., Įvyk-

Nepaprastai' gražiai pradėjome 
dienraščio Laisves fondą

Balandžio 3-čią Liberty Au
ditorijoje įvykęs brooklyniečių 
ir Richmond Hill gyventojų 
susirinkimas Laisvės fondo 
pradžiai buvo visokeriopai 
gražus:

Suteikta žavinga mono pro
grama ;

Atvyko gražios publikos: 
Pagirtinai suteikė aukų; 
Draugiškai pa b u v o j om e.
Apie tai, kiek sukelta aukų, 

taipgi sąrašus, matysite atski
rai. Man čia rūpi prisiminti 
apie programą, kuri buvo 
šventiška. Ją sudarė ir persta
tymui vadovavo Aido moky
toja Mildred Stensler.

Kompozitorius Frank Bale- 
vičius visiems dainininkams 
akompanavo pianu.

Aido moterims šį kartą ati
teko pirmasis numeris. Jos 
dainavo šalinaitės- Sukackie
nės parašytos operetės Tamy- 
ia dainą “Mes susirinkom;” 
“Siuntė mane motinėlė,” solo 
dainavo AnelėVentienė; “Mer
gelės dainą,” solo dalyje Ven
tienė ir nastė Bukniene; “Geis
mai ir svajonės.” Pirm šios 
dainos choro mokytoja Mil
dred Stensler trumpai prane
šė, jog šia daina pagerbiamas 
josi žodžių autorius, velionis

mirė kovo 20-tą. Tie gražūs 
žodžiai, žymiojo lietuvių liau
dies muziko Petrausko apvilk
ti spalvingai malonios muzi
kos rūbu, įamžina ir jų 
torių.

Augustinas Iešmantą 
dainavo “Oi greičiau” ii* 

rusišką.

au-

solo 
vie

ną rusišką. Patenkindamas 
prašymą daugiau, dar suteikė 
“Kur bakūžė samanota.”

Aido vyrai dainavo “UIo- 
l nai,” “Kur josi broleli,”“Mes 
Lietu vons kareivėliai,” solo da
lyje Iešmantą.

Suzanna Kazokytė dainavo 
vieną anglišką, lietuviškąjį 
“Karvelėlį,” “Laukiu.” Publi
kai neatlaidžiai prašant, su
dainavo “Mes broliai,sesutės.”

Meno programos pertrauko
je, pirmininkaujantis Laisvės 
redaktorius R. Mizara prista
tė redaktorių A. Bimbą. Įdo
miai jis atžymėjo tuos svar
bius pasaulinius įvykius, kurie 
dėjosi Laisvės gyvenimo laiko
tarpiu. Parodė, kad progreso 
įgyvendinimui ir dienraštis 
Laisvė tarė savo žodį. Prane
šė, jog Laisvė lig šiol išsilaikė 
ir kad tolimesnis gyvavimas 
priklausys tiktai nuo ' Ameri
kos lietuvių visuomenės para
mos.

Šio susirinkimo dalyviai įver
tinimą Laisvės vaidmens už gy
rė gausia parama išlaikymui 
Laisvės dienraščiu ir toliau.

Antrąją meno programos 
dalį suteikė grupė aidiečių, 
gavę talkon sietynietį Tadą 
Kaškiaučių iš Newark ir solis
tę Kazokytę. Jie suvaidino-su- 
dainavo ištrauką iš “Bailaus 
daktaro.” Nuostabiai gražiai 
išėjo, gražiau, negu pirmu 
kartu vaidinant, nors ir tada 
džiaugėmės tuo žavingu punk
tu.

Nematomąjį jaunikaitį, ku
ris jaunuolei dainuoja serena
dą jos palangėje, vaidino Kaš- 
kiaučius; jaunuolės — Ventie- 
uė; tarnaitės — Elena Bra
zauskienė; ponios daktarienės 
(kuriai pačiai jaunikaičiai rū
pi)—Kazokytė; garsųjį dak
tarą — Iešmantą, iriame akte 
jie visi turi mažiau ar daugiau 
solo, taipgi dainuoja kvartete.

Kaip šį operetišką aktą, 
taip ir visus solistus, • choro 
grupes ir chorą publika šiltai 
pasitiko, kiekvieną įvertino.

Programai baigiantis, Lais- 
\ ės gaspadorius P. Buknys pa
skelbė šio popiečio dovanų ga
vėjus. Dėželę “cheer” gavo 
Juozas Balčiūnas. Tuo apsi-

dydamas linų pluošto pristaty- džiaugęs, jis pasisiūlė pridėti 
jno valstybei planą 524.3 proc. Laisvei antrą dovaną priedams

i

a

prie tos, kurią buvo pirmiau 
atidavęs. Gražų “pressure coo- 
kerį” išsinešė M. Stakovas. Gi 
megstinis atiteko Mary Ann 
Wilson a i te i.

Sekė vaišės, kurioms paga
minti pasidarbavo K. Petrik ie
tie, A. Mikalaus, Yakštienė, 
Sakė, jog joms suteikė talkos 
ir tūli draugai, taipgi pora ki
tų draugių darbavosi prie bu
feto išduodant vaišes svečiams.

Laisvės štabas ir direktoriai 
dėkingi visiems; programos da
lyviams, dirbusiems kitus dar
bus ir atsilankiusiems paremti 
dienraštį aukomis irdalyvumu 
šioje svarbioje sueigoje. Keli 
buvo atvykę ir iš New Jersey, 
taipgi paties N. Y. tolimesnių 
vietų.

Tikimasi, kad šis brookly
niečių virš $1,600 šūvis bus 
tinkamai suprastas ir tolimes
nėse kolonijose, Taip pat žino
me, jog dar randasi ir brook
lyniečių, kurie neturėjo pro
gos dalyvauti šioje sueigoje, 
tačiau paramoje laikraščiiii jie 
neatsiliks nuo tų, kurie jau 
prisidėjo. Rep.

orga-

Delegacija išvyko 
į Washingtona

f

Balandžio 6-tos. rytą
nizacijų delegacija išvyko j 
Washingtoną. Ji lankysis pas 
prokurorą Brownell. Stengsis 
įtikinti jį, kad Claudia Jones 
būtų tuojau* išleista iš kalėji
mo, kad ji galėtų tuojau iš
vykti iš šios šalies.

Claudia, darbininkų vadovė 
komunistė, yra nuteista einant 
minties kontrolės Smith Aktu, 
taipgi yra nuskirta deportuo
ti. Ji serga pavojinga širdies 
liga. Delegacija pareiškė, jog 
Claud i jos laidymas kalėjime 

m i r-
Claud i jos laidymas 
prilygsta jos nuteisimui 
čiai.

Iš užvydo pametė 
auklėtinę dukterį

Areštuota brooklynietė Mrs. 
Helen Steidle, 37 m. Ją kalti
na, kad jinai paklaidino pa
imtą auklėti 3 metų mergytę, 
o paskelbė^ kad ji pagrobta. 
Kai policija pradėjo ją tardy
ti, iš jos atsakymų suprato, 
jog jinai netiesą kalba. Tardė 
ją, tardė ir vyrą.
1 into jo tardymo ji 
mergytę nuvežusi į 
ty ir palikusi auto 
lote.

Mergyte buvusi 
iš Vokietijos

Tik po ko-
prisipažino
Jersey' Ci-
pastatymo

parsivežta 
auginti. Steidle 

trys vaikai buvo mirę, jie ne
sitikėjo turėti daugiau savo 
vakų. Bet po paėmimo auklė
tinės, susilaukė ir savo. Tačiau 
tėvas rodęs daugiau dėmesio 
tai įsavintai dukteriai, tad 
žmoną jau seniai ėmęs užvy- 
das.

Viskam išsiaiškinus, mergy
te atrasta Jersey City ligoni
nėje, kur ją išlaikė per naktį 
po atradimo lote. Auklėtojas 
ją parsivežė namo. Ar mergy
tę paliks pas juos1 ir po to 
įvykio, tai išspręs šeimoms 
teismas.

Partija atsišaukė 
auką savo veiklai

Amerikos komunistų partija 
pranešime spaudai sako, jog 
skelbia finansinį vajų. .Nori 
sukelti $75,000 finansavimui 
savo veiklos. Atsišaukė į savo 
narius ir prietelius, kad fondą 
paremtų. Kviečia ir tautines 
grupes talkon ir reiškia viltį, 
kad jos pagelbės* taip, kaip 
kad ir seniau pagelbėdavo.

Valstijos Seimelis 
neatliko visko, ko 
iš jo laukiama

New Yorko Valstijos Seime
lis jau išsiskirstė užbaigęs se
siją, bet nenudirbęs to, ko iš 
jo žmonės laukė.

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker rašytojas 
Michael Singer visu sesijos lai
ku* buvo Albanyje. Jis stebėjo 
Seimelio veiklą ir iš ten nuo
lat rašė, įsipčdinėjo žmones, 
kad Seimelis naudingo darbo 
nedirbs, jeigu visuomene jo 
neparagins stipriau.

Užsibaigus sesijai, jis rašo, 
jog Seimelio priimtasis 
d i s k r i m i n a c i j ą namuose
buvo veik vienatinis atliktas 
naudingas darbas. Priėmė dėl 
to, kad tam buvo gauta dau
giausia paraginimų iš visuo
menes.

Singeris rašo, jog visus ki
tus darbo žmonėms labai svar
bius bilius Seimelis paliko nu
stumtus į šalį. Tarpe nustum
tųjų yra AFL ii* CIO reikala
vimai pagerinti nedarbo ap- 
draudą, reikalavimas po $1.25 
minimam mokesties už darbo 
valandą. Ir visi kiti naudin
gieji darbo žmonėms biliai pa
liko nesvarstyti ar atmesti.

Seimelį kontroliuoja repub- 
1 ikonai.

prieš 
bilius

Unija buvo kviesta 
derėtis dėl samdos 
sąlygų N. Y. uoste

International Lo n gsh or c - 
men’s Association nariams sti
priai pasisakius už streikĄ 
protestui prieš blogas samdos 
sąlygas, unija buvo pašauktai 
•derybas. Kokias ji išsiderėjo 
sąlygas, šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo žinoma. Tačiau 
pats pasikvietimas derėtis ro
do, kad firmos ir valdžia pri
pažino, jog irnijistai gins savo 
teises.

Unijistai reikalauja, kad 
samdą kontroliuotų tik unija, 
o ne Deweyaus pastatyta ko
misija.

Vyrukas nusižudė 
iš keršto motinai

Mrs. Theresa McCabe per 
anksti nusprendė, jog jos su
tins jau pAankamai užaugęs 
turėti auto. Nupirkusi nauju
tėlį autčų^pavedė 18 metų sū
nui Thomas. Tačiau neužilgo 
apsižiūrėjo, kad auto jau ap
daužytas. Sužinojo, kad gera
širdis sūnus ir savo prieteliams 
auto skolina. Pagaliau, ji nu
sprendė auto nebeduoti.

Balandžio 1-mą, po pasiva
žinėjimo abiem, sugrįžtant na
mo vėl tęsėsi sūnaus su moti
na argumentas už auto. Moti
na užtikrino, jog sūnus auto 
negaus, kol jo tėvas marinin- 
kas nesugrįš iš kelionės. Ba
landžio 2-rą ji atrado sūnų 
užsidusinusį tame gražiajame 
auto.

i NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKAI

Hewlett, L. I., namuose. Turi bht 
patyrusi ir turėti paliudijimus. Nė
ra vaikų šeimoje. $50 į savaite.
Saukite (po 5 P. M.) FR. 4-1490

(65-67)

MOTERIŠKES—KELIAVIMAS
18 iki 26 m., su kolegijos, aukšto
sios mokyklos mokslu vedimui cir
kuliacijos darbo vadovaujamojo gru
pėje. Patyrimas nereikalingas. $200 
mėnesiui, garantuotas komisas pir
momis 30 dienų lavinant. Gali už
dirbti $75 iki $95 komiso į savaitę 
po išlavinimo. Kelionė apmokama, 
duodama išlaidom iš anksto. Turi 
būti švarios ir patrauklios. Kreip
kitės: Mr. Jack Points, Theresa Ho
tel,. 125th St. ir 7th Ave., tarp 2— 
G P. M.

(65-67)

MALE and FEMALE

•New Yorke suimtas 34 m. 
vyras, kaip pasikėsinęs išprie
vartauti 11 m. mergaitę filmų 
teatro koridoriuje, pasinaudo
jant filmo lermingu momentu.

Sunkus darbas už 
mažą mokestį

Western Union raštinei), 
Jackson Heights, gale savaitės 
įsilaužė vagys ir išnešė sau
giąją šėpą su viskuo, kas joje 
buvo. Vagys turėjo būti be ga
lo nusivylę, kai išgabentoje 
400 svarų šėpoje rado tiktai 
$71.96.

f 
I

Pasveikino Laisves 
vajininkus

Jau pradedam brangios 
Laisvu t ės vajų sukėlimui pini
gų, kad Laisvė galėtų lanky
tis į mūsų namus. Aš ją skai
tau per ilgus metus. Kai ji 
mane aplanko, tai žinau, kad 
gaunu teisingas žinias.

Gyvuok, Laisvute, dar ilgus 
motus.

Kastancija Karlonienė,
Maspeth, Now York

Gal ne visiems žinoma, jog 
K. Karlonienė jau ilga eilė 
metų sunkiai serga. Negalėda
ma atvykti į Richmond Hill 
brooklyniečių susirinkimą va
jaus pradžiai, atsiuntė sveiki
nimą. Jos auką matysite ben
drame sąraše.

Richmond Hill, N. Y.
L.D.S. 13-tos kuopas susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, balandžio (Ap
ril) 7 d., 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes jis yra svar
bus. Kurio nariai dar nepasimokeję 
duokles, malonėkite pasimokei i, 
kad nebūtumėt suspenduoti laiko li
gos ar pomirtinės.

Komitetas
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Linkiu Visiems Linksmų Velykų

f Montrose Liquor Store, Inc 
įjį FAVORED BRANDS OF
W WINES, LIQUORS AND CORDIALS

Didelis pasirinkimas Įvairių likerių

f Sidney Lazarus 
Mį Savininkas. — L-5254

PRISTATO Į NAMUS 
Tel. EVergreen 4-8842

| 7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
it (Prie Broadway arti Howes St.)
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Antano Metelionio Raštai

APIE DIEVUS IR ŽMONES
Jau išleisti knygoje 256 pusi., dailiai apdaryta 

ir jau siiuntinėjama prenumeratoriams.

Nepaprastai įdomi knyga. Turiningas rinkinys bran
džių faktų apie dievus, tikybas, švenčių atsiradimus, 
pasnikus ir įvairius prietarus.

Užbaigus prenumeratų rinkimą knygos kaina yra 
$1.50. Užsisakančių Įmygą prašome prisiųsti mokestį 
kartu su užsakymu.

Užsakymus Prašome Siųsti:

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond'Hill, N. Y

^g®@®jsfg@a^ggj38g®j^gggū^

Čiepy užteks visiems
Sveikatos k o m i s i j o n i e r i u s* 

Dr. Leona Baumgartner sako, 
jog užteks laiko ir čiepų no
rintiems įčiepyti vaikus Salk 
serumu. Pataria neskubėti, 
ypač su* vyresniaisiais vaikais. 
Skelbia, jog čiepus pirmiausia 
duos tiems, kurio buvo čiepyti 
pernai.
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TEmploton 8-8121-8122
E. BRAZIL & M. ARVIDSON 

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY
The Highest Class of Domestic. Help 

for private families exclusively 
Special Attention to Newly 

Arrived Girls or Women
135 E. 58th St., New York 22 

.Room 36-37

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!!
Rašykite ar kreipkitės:
ANDES CHINCIHLLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 830, 11 W. 42nd St. 

N. Y. C.

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius

Matykite

ARM A
Downtown Brooklyn

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

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

. JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius

91-20 37th Ave., kamp. 92nd St. 
Jackson Heights 

IIAvemeyer 6-3700

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

U TONY’S
UP-TO-DATE į

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas <’

: 306 UNION AVENUE :
; BROOKLYN, N. Y. i

Gerai Patyręs Barberis s
------------------------ --- ----------------- —

ImATTHEW A.ii
BŲYUS

** r ••

‘I (BUKAUSKAS)
:: J "

:: LAIDOTUVIŲ m
į DIREKTORIUS I! 
«* * •

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

•• MArket 2-5172
:: •• 
. > ♦ m XAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1 J W ’JP V W A W V V A ’A1 "l1 U1 'X X W W W ’♦*

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

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

J Greitai pristatome į darbą visus.
SC. 3-61G0

R E A L ĖST ATE T
DfcMESIO! Parduoda savini/tokas — 
Westbury. Puikus Ranch namas, 2 
miegrūmiai su erdvia patalpa attic. 
Didelis gyvenamasis kambarys, ug
niavietė, visi įrengimai, attached 
garadžius, aliejum šildomas. Dide
lis lotas, 30’ patip. Kaštauniai ištai
sytas kiemas. Rusas į mokyklą - 
arti visko. Parduos lik už $13,200.

Šaukite: ED. 4-3871
(66-67)

✓
BAYSIDE — Savininko pasiūlymas.
2 nauji mūriniai namai, split level,
3 miegrūmiai, dvi maudynės. Dide
lis rekriacijos rūmas, automatiškas 
šildymas, arti mokyklų, krautuvių 
centro ir komunikacijų. 2091h SI., 
tarp 35th ir 361 h Avės.

Tel. BA. 5-0735
(64-70)

EAST ELMHURST .
Naujas 4 šeimų mūrinis namas. 

2 apartment ai gatavi įsikraustymui. 
Ideališkoje vietoje, arti visko. Tik- 

. tai $20,000. Kviečiame pamatyti.
Šaukite: IL. 8-1297

\ (67-69)

Parduoda savininkas. Užimtinas 
birželyje. Broad Channel, 8 rū^aų 
medinis namas. 4 miegrūmiai, Už
dari porčiai, 2 karam garadžius, į- 
rankiams sandėlis. Didelis Ipomas. 
Patogu j mokyklas, bažnyčias; tran
sported jas ir krautuves. Greitam 
pardavimui 1 ik $6,760. Kviečiame 
pamatyti.

Tel. BE. 5-8906-1.
(67-69)

Parduoda savininkas. Tuojau už
imtinas, Baisley Park—Jamaica. 7 
rūmai, 4 miegrūmiai, Atskiras. Pri
vatine drive. 2 karam garadžius. 
Modeifiinė virtuvė, maudynė, garu 
apšildomas. Puikiausiose sąlygose. 
Patogu į mokyklas. Išfornišiuotas— 
Tik už $16,000. Kviečiame pamatyt.

Tel. JA. 9-0890
(67-69)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GROCERY ir DELICATESSEN
Įsigyvenęs biznis, puikiausia vieta, 

stebėtinos jeigos. Taipgi 6 rūmų 
apartmenlas su centraliniu apšildy
mu. Raktas, tavoras ir viskas- Tik 
$14,500. Šaukite GL. 5-8776 arba 
WA. 5-7686 (nuo 9 iki G P. M.)

(66-68)

Dievas jam dovanojo 
neprašytą dukterį x

So. Orange, N. J., gyvento
jas Robert Brothers buvo nu
ėjęs pasimelsti bažnyčioje pai
mu sekmadienį. Išėjęs, auto
mobiliu je ant sėdynės rado 
naujagimę mergytę. Jis ją nu
vežė į ligoninę.
Policija įsakė daktarams ste

bėti ir reportuoti, jeigu pas 
juos užeitų gimdytoja.

New Yorke esanti Gimbels 
krautuvė gavo protestų iš Aus
tralijos už laikymą lange kan
garoo. Sako, jog žiauru juos 
taip laikyti. Gi firma savo at
sakyme į protestus tikrina, jog 
kangaroos jaučiasi taip gerai 
lange, kaip ir žvėrinčiuje. O 
krautuvei jie tikrai naudinges
ni lange.

New Yorke vienranki.^ plė
šikas pagrasino šautuvu, o jo 
bendras susižėrė iš kasos $500 
užeigoje pirm pat uždarant 
biznį.

4 puti. Laisvė (Liberty) Tree., Balandžio (April) G, 1955




