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KRISLAI
Pas filadelfiečius.
Geras laikraštukas.
Čiepai visiems.
Ieško stebukladario.
(Katalikai Argentinoje

ir Belgijoje.
Rašo A. Bimba

Džitigu, kad mūsų pažan
gieji Philadelphijos visuomenė 
turės /ar vieną dideli ir gra
žų pažmoni. Tai matėte pra
nešimuose. Parengimas įvyks 
šį šeštadienį, bal. 23 dieną.

Girdėti, kad geroka “armi
ja” svečių šį sykį filadelfie- 
čių pažmonin pribus ir iš Rich
mond H jll-Brooklyno. B rook- 
lyniečiai artistai, kaip žinia, 
išpildys beveik visą meninę 
programą.

Filadelfiečiai yra draugiški 
ir vaišingi žmones. Neabejoju, 
jog jie svečius iš visur priims 
draugiškai.

Jeigu paskutinėmis dieno
mis dalykai nepasikeis, tai 
gal ir man su daugeliu bal. 23 
d. parengimo dalyviu teks as
meniškai susitikti.

New Yorko pažangiečiai ne
grai leidžia mėnesinį laikraš
tuką “Freedom.” Prie jo dar
buojasi įžymusis menininkas ir 
visuomenininkas Pan] Robe
son. jį“Freedom” šūkis: Kur 
vienas pavergtas, tenai visi re
težiuose.”

Bet kaip visa pažangioji 
spauda, taip “Freedom” labai 
sunkiai turi grumtis su me
džiaginiais negalavimais. Pra
šo paramos. Prašo penkių 
tūkstančiu doleriu. G c

•
Praėjusi šeštadieni teko da

lyvauti niudžersiečių parengi
me. šaunus buvo jų parengi
mas. Susitikome su daugeliu 
laisviečių. Kai kurie jų gra- 

■Ižiai parėmė Laisvės vajų, su
kalėdami arti trejetą šimtų do- 
f Jeriy. /

Man labai malonu buvo 
girdėti, kad jau gerokai sur 
teveikęs ir pradėjo darbuotis 
Laisvės vajuje mūsų darbštu
sis Antanas.

Geriausios sveikatos jums, 
draugu t i.'

Kodėl mū^sų federalinė iv 
miestų valdžios negalėtų pa
dengti visus kaštus įčiepijimui 
visų vaikų Salk čiepais? Ga
lėtų ir turėtų. Kaip dabar da
lykai stovi, tai milijonai vai
kų negaus tos pagalbos.

Kanadiečių Nepriklausomos 
Lietuvos Jonas Kardelis sako: 
“Kas sugebės pašaukti gyve- 
niman tebeesančias inertinia
me stovyje jėgas, tas bus mū- 
sųšių laikų didvyris.”

Jonas kalba apie “Lietuvos 
’ vaduotojus”, pas kuriuos da
bar eina visų galų suirimas.

Bet tai ieškojimas stebukla
dario, o ne didvyrio. Didvyrių 
vaduotojai jau ir taip per
daug turi. Pats Kardelis .skai
tosi vienu iš jų. Neprastesni už 
jį mūsiškiai šimutis ir Grigai
tis. Visi gerai įgudę vadavimo 
raketo didvyriai. Jų nelaime, 
kachy^ daugiau ir daugiau lie
tuvių'supranta jų biznį ir nuo 
jo nusisuka.

Nesinori tikėti, kad Karde
lio paieškomas didvyris bega
lėtų tą smunkantį kromą iš
gelbėti.

Bandun so konferencijoje
Cou En-lajus šaukė Azijos irf i

Afrikos žmones prie vienybės' i

Bandungas, Indonezija.— 
Anti-komunistiniai Azijos - 

I Afrikos konferencijos dele- 
I gatai iš pat pradžios bandė 
skaldyti konferencijos jėga 
su visokiais anti-komunisti- 
niais pareiškimais. Tuojau 
po to, kaip konferencijos 
pirmininku vieningai tapo 
išrinktas indonezas Sastro- 
amidjojo, balsą paėmė Pie
tinio Vietnamo amerikiečiu 
remiamo Diemo režimo de
legatas. Jis sakė, kad ko
munizmas yra tironija, ku
rios turėtų bijoti visa Azija.

Po to kalbėjo Irako užsie
nio reikalų ministras Dr. 
Fadsill ai Jamali, kuris 
kalbėjo apie tris blogybes: 
kolonializmą, sionizmą ir 
komunizmą. Visa konfe
rencija jam plojo, kai jis 
atakavo kolonializmą; tik 
arabų delegatai plojo, kai 
lis atakavo sionizmą; ma
žai kas plojo, kai jis puolė 
komunizmą, v

Sekančia dieną balsą gavo 
Liaudies Kinijos premjeras 
Čou En-lajus, kuris buvo 
sutiktas griausmingais plo-' 
iimais. Jis sakė, kad Azi- į 
jos ir Afrikos žmonių atsto-; 
vai suvyko į Bandungą ne j 
tarpusaviams ginčams, bet ; 
kad nutiesti gaires kovai ; 
prieš kolonializmą, prieš! 
baltojo imperializmo lieka-! 
nas. Jis sakė, kad Kinija Į 
yra pasiryžusi taikingai su-1 
gyventi su visų socialiniu 
santvarkų šalimis, kaip tai 
yra išreikšta penkiuose 
punktuose, guriuos jis iš
dirbo su Nehru.

Airijos nacionalistai . ako, 
kad ištrenks britus iš visur

Dublinas. —- Airijos’ na
cionalistai paskelbė, kad jie 
per ateinančius trejus me
tus išvystys tokią aštrią 
pasipriešinimo kampaniją 
prieš britus Ulsteryj, kad 
jie iš ten turės nešdintis.

Ulsteris yra šešios Šiau
rinės Airijos apskritys, ku
rios iki šios dienos lieka 
britų rankose. Airijos naci
onalistai sako, kurios iki 
šios rienos lieka britų ran
kose. Airijos nacionalistai, 
sako, kad jų nelegališka' 
respublik iečių armija 
(IRA) vartos prieš britus 
visas kovos metodas, įskai
tant terorą.

Apie Taivani (Formozą) 
Čou En-lajus sakė, kad dau
guma Azijos ir Afrikos 
žmonių supranta, jog tai 
Kinijos dalis, kad svetima 
(amerikiečių) intervencija 
yra kolonializmo liekana.

Bandunge randasi apie 
400 spaudos korespondentų, 
tarp jų iš visų vadovaujan
čių Europos, ir Amerikos 
laikraščių. Delegatų, kaip 
pranešama, ten yra 500.

Dabar laukiama Nehru 
kalbos. Beveik tikra, kad 
jis- pasmerks tuos, kurie 
bando konferenciją skaldy
ti keliant komunizmo klau
sima. *-

Valdžia bandė atkalbinėti 
Powell; nevykti Bandungan

Bandungas, Indonezija.— 
Amerikos Kongreso narys 
negras Adam C. Clayton 
Powell iškėlė, kad valsty
bės departmentas visaip 
bandė ji atkalbėti nuo vyki
mo į Bandungą. Kai jis sa
kė, kad yra tvirtai nutaręs 
vykti, vice-sekretorius Mor
ton jam sakęs: “Gerai, bet 
malonėkite neužeiti į Ame
rikos ambasadą.”

Powellis taipgi sakė, kad 
jis pataręs prezidentui Ei- 
senhoweriui pa s v e i k i n t i 
Bandungo konferenciją, bet 
jis atsisakęs tai daryti. Tai 
buvo labai kvailas žingsnis 
iš Eisenhowerio pusės, sa
kė Powellis, nes Tarybų 
S ą j u n g a tą konferenciją 
sveikino.

Andras Negedus paskirtas 
nauju Vengrijos premjeru

Budapeštas. — Iš tarny
bos atleistojo Imre Nagy 
vieton naujuoju premjeru 
paskirtas Andras Hegedus, 
buvęs žemės ūkio reikalų 
ministras ir vice-premjeras. 
Nagy taipgi pašalintas iš 

! Vengrijos komunistų parti
jos vadovybės. Iš pareigų 
atleistas karo reikalų mi
nistras Mihaly Farkas taip
gi pašalintas iš partijos va
dovybės. Jis buvo centra- 
linio komiteto antrasis se
kretorius.

Hegedus yra 40 metų am
žiaus vyras. Jis tapo žino
mu tik praeito karo pabai
goje.

Komunistai vis 
pirma partija 
Francūzijoje

Paryžius. — Francūzijos 
kantonaliai (apygardiniai) 
rinkimai parodė, kad komu
nistai lieka pirma savo bal
suotojų dydžiu partija ša
lyje. Jų gauti balsai, tiesa, 
sumažėjo nuo 23 iki 21 nuo
šimčio, bet jie visvien pra
lenkia visas kitas partijas. 
Antroji savo dydžiu parti
ja yra socialistai, kurie 
gavo 18%. Jie savo balsus 
šiek tiek padidino.

Centristinės ir nuosaikiai- 
dešinės partijos liko be di
delių pakaitų. Bet didelis 
smūgis suduotas generolo 
de Gaulle pasekėjams: anks
čiau jie turėjo apie 15% 
visų balsų, dabar mažiau 
O /<>.

Paskutiniai 
pranešimai
Washingtonas. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas George Mea
ny pasakė senatinei dar
bo reikalų subkomisijai, 
kad unijos pradės rimtą 
kovą už $1.25 algos mi
nimumą. Dabar minimu
mas yra 70 centų. Prezi
dentas Eisenhoweris sa
ko, kad minimumą reikė
tų pakelti iki 90 centų. 
To neužtenka, sako AFL 
ir CIO, — minimumas tu
rėtų būti $1.25 valandai.

Bostonas. — 23 audy
klose, kuriose dirba apie 
25,000 darbininkų, strei
kas tęsiasi. 37 kitų au
dyklų darbininkai jau su
sitarė su fabrikantais ir 
grįžo prie darbo. Fabri
kantai nori, kad darbinin
kų. algos faktinai būtų 
nukirstos ant 10%.

Regina, Kanada. — Sas
katchewan legislatūra pri
ėmė rezoliuciją už atominių 
ginklų uždraudimą.

Sovietai pakvietė sąjungininkus 
pasitarti Vienoje apie Austriją
Maskva. — Tarybų Są

jungos valdžia išsiuntė pa
kvietimus Amerikai, Brita
nijai ir Francūzijai laikyti 
pasitarimus Austrijos klau
simu pačios Austrijos sosti
nėje, Vienoje. Tarybų Są
junga, kuri susitarė su au
strais apie okupacijos' bai
gimą, kelia klausimą, kada 
visos okupacinės jėgos iš 
Austrijos būtų ištrauktos.

Sovietai turi omenyje, 
kad tokiuose pasitarimuose 
Vienoje turėtų dalyvauti 
keturių okupacinių jėgų už
sienio reikalu ministrai.

Visa Austrijos spauda sa-

ko, kad sąjungininkai turė
tų priimti Maskvos pakvie
timą. Jeigu pakvietimas ne
bus priimtas ir okupacija 
nebus baigta, austrai žinos, 
kas nori okupaciją palaiky
ti, — sako socialdemokratu 
organas “Arbeiterzeitung.”

Iš Vokietijos pranešama, 
kad tenykštė socialdemo-' 
kratų partija išleido pareis- ■ 
kimą Austrijos reikalu. Va
karų Vokietijos socialde
mokratai sako, kad Austri
jos pavyzdys rodo, kaip ir 
Vokietija galėtų tapti neu- 
tralė ir nuo okupacijos lais
va valstybė.

Trumanas irgi prieš Amerikos 
įsivėlimą karau del Quemoy

Pasaulyje liūdima 
Alberto Einšteino

Visų šalių spauda įvertina jo rolę moksle; 
ypatingai jo liūdi pasaulinės taikos jėgos

New Yorkas. — Profeso
riaus Alberto Einšteino mir-
tis iššaukė gilų liūdėsi pla
čiame . pasaulyje. Beveik 
kiekvienas svarbesnis pa
saulio mokslininkas išėjo 
su pareiškimu, kad pasaulį 
paliko “žymiausios žmoni
jos smegenys.” Bandunge, 
kur konferuoja pasaulio 
gyventojų daugumos atsto
vai, Einšteino atmintis bu
vo pagerbta atsistojimu. 
Tarybų Sąjungos radijas, 
pranešdamas apie Einštei
no mirti, pažymėjo, kad jis 
buvo taikos šalininkas ir 
taikingo sugyvenimo rėmė
jas.

J. McCarthy, esą, sumokėjęs 
i taksus, dar atgavo $1,000 
i

Washingtonas. — Kadan
gi prieš McCarthy buvo ke
liama daug kaltinimų, kad 
jis nesumokėjęs mokesčių; 
(taksų) palei savo įeigas, 
tai teisingumo departmen-1 
to skatinimu atatinkamos, 
valdžios Įstaigos pravedė 
tyrinėjimą. Dabar paskelb
ti to tyrinėjimo rezultatai: 
esą, McCarthy ne. tiktai su-j 
mokėjo kiek reikia mokes-; 
čių, bet dar permokėjo. Iž
das pasėkoje jam grąžino 
virš tūkstančio dolerių čekį.

Pranciškonų Darbininkas tei
gia, kad Belgijos socialistus 
valdžion įstatę katalikai. So- 

icialistai katalikus apgavę. At
sisėdę valdžion, jie pradėję 
katalikus “skriausti.” Todėl 
dabar visa katalikų bažnyčia 
prieš socialistus sukilusi ir 
triukšmaujanti.

Argentinoje peronistai irgi 
ne juokais susirėmė sir katali
kų bažnyčia.

Abiejuose šiuose kraštuose 
katalikiškoji hierarchija buvo 
labai įsigalėjusi. Aplaužymas 
jai ragų išeis visiems ant gero, j

Jakarta. — Indonezija 
paskelbė, kad jos pirmi ne
priklausomi rinkimai įvyks 
šį rudenį, rugpiūčio mėne
sį. Indonezija turi 82 mili
jonus gyventojų. 60% jų jau 
užsiregistravo rinkimams. 
Kai kuriose srityse rinki
mus bus nelengva pravesti, 
nes didelė gyventojų dalis 
yra beraščiai.

ORAS NEW YORKE 
Tvanku, gali būti lietaus.

Washingtonas. — Eks - 
prezidentas Trumanas apsi
lankė senate, kur jis pasi
matė su savo senais drau
gais senatoriais. Po to jis 
buvo pakviestas išreikšti 
savo nuomone užsienio rei
kalų klausimų komisijai.

Ten jis sakė, kad Ameri
ka jokiu būdu neturėtų įsi
velti Į karą prieš Kiniją 
dėl Quemoy ir Matsu sa- 
liukių. Trumanas taipgi 
sakė, kad Jungtinės Tautos

turi būti palaikytos, nes jos 
yra geriausias instrumen
tas palaikyti pasaulinę tai
ką. Jis taipgi aiškino, kad 
Jungtinės Tautos yra ge
riausia arena parodyti pa
sauliui, kaip mes esame mo
raliniai viršesni už Tarybų 
Sąjungą.

Baigdamas, eks-preziden- 
tas Trumanas sakė, kad 
Amerika turėtų visus skun
dus prieš' agresingus aktus 
teikti Jungtinėms Tautoms.

Anti-makartinis redaktorius 
Hank Greenspan išteisintas

Washingtonas.— Teismas 
išteisino “Las Vegas Sun” 
redaktorių - leidėją Han 
Greenspaną. Jis buvo trau
kiamas atsakomybėn už tai, 
kad jo laikraštyje vedama
jame straipsnyje buvo 
griežtai užpultas McCarthy 
ir pasakyta, kad McCarthy 
dar gali susilaukti blogo 
galo.-

Kai kas tą straipsnį su
prato kaip kiršinimą prie 
pasikėsinimo prieš McCar
thy. Bet teismas tą kalti
nimą atmetė ir Greenspaną 
išteisino.

Saigone atsinaujino mūšiai tarp sukilėliu ir valdžios
Saigonas. — Čia atsinau- 

jįino susišaudymai tarp 
amerikiečių remiamo prem
jero Diemo kariuomenės ir 
francūzų remiamų sukilėlių 
iš Binh Xuyen grupės. Bu
vo susišaudymų pačiame 
miesto centre, susišaudyta

ir priemiesčiuose. Kulkos 
zvimbė miesto bulvaruose 
ir civiliniai gyventojai 
slapstėsi, kur galėjo.
' Amerikos, specialus pa
siuntinys Indokinijai gene
rolas Collins tuo tarpu iš
vyko į Washingtoną.

Britanijos komunistai turės 
savo kandidatus rinkiniuose

Londonas. — Britanijos 
komunistai statys savo kan
didatus 16-koje rinkiminių 
apygardų. Tai tokios apy
gardos, kur komunistų kan
didatavimas negali pakenk
ti darbiečiu šansams laimė
ti, nes konservatorių kan
didatų jėgos ten labai silp
nos. 1951-mais metais ko
munistai buvo išstatę 10 
kandidatų, bet Į parlamentą 
nepravedė deputatų.

jis paliko savo vietininkus- 
patarėjus, kurie ir toliau 
patars premjerui Diemui. 
Saigone būdamas, Collins

Bet | matydavo Diemą kasdien

Nuo kaires iki dešinės...
šioje šalyje Einšteino 

mirtis visoje spaudoje nu
stūmė vienai dienai nuo 
pirmų puslapių kitas svar
bias žinias, kaip tai Azijos- 
Afrikos konfrenciją ir ki
tas. Visų politinių srovių 
žmonės reiškė savo apgai
lestavimą. Kairiečiu “Dai
ly Worker” pažymi, kad 
Einšteinas buvo “virš viso 
pasiryžęs kovotojas už su
gyvenimą ir pasaulinę tai
ką.” Iš kitos pusės, labiau
siai konservatyviai laikraš
čiai irgi reiškia savo liūdė
si.

Prezidentas Eisenhoweris 
išleido trumpą pareiškimą, 
kad su Einšteino mirtimi ši 
šalis ir visas pasaulis- ne
tenka didžio mokslininko. 
Visi nurodo, kad tai Ein
šteino relatyvumo teorija,, 
išvystyta dar 40 metų at
gal, padėjo pamatus atomi
nės jėgos naudojimui. Pats 
Einšteinas, betgi, visuomet 
apgailestavo, kad jo teori
ja naudojama ne taikin
giems, o karo tikslams. Jis 
pakartotinai atsišaukė su 
raginimais drausti atomi
nius ginklus.
Kolegos mokslininkai liūdi

Amerikoje profesorius 
Oppenheimeris, Francūzijo
je Joliot-Curie, Tarybų Są
jungoje tenykštės Mokslų 
Akademijos vadai, padarė 
pareiškimus apie Einšteino 
mirti. Einšteinas tarp kito 
buvo Nobelio premijos lai
mėtojas. Princetono uni
versiteto prezidentas Dr. 
Dodds pareiškė, kad Ein
šteinas ant tiek suprato vi
satą, kad ims daug laiko, 
iki mokslas jo visas teorijas 
įsisavins.

Mirė beveik vienišas
Paskutiniais keleriais me

tais Einšteinas gyveno vie- 
| nišas. Jo žmona buvo mi
rusi, jo du sūnūs, kurių vie
nas yra Kalifornijos Insti
tuto profesorius, gyveno 
toli.

Kuomet Einšteinas praei
tą penktadienį buvo nuvež- ‘ 
tas į ligoninę, ten jo nelan
kė artimi. Jis mirė pirma
dienį, 15 minučių po pirmos 
valandos ryto. Prie jo bu
dėjo tik slaugė. Mirštan
tis ką tai bandė pasakyti, 
bet jis kalbėjo vokiškai ir 
slaugė jo nesuprato.
Paaukojo smegenis tyrimui

Pagal jo paties norą, Ein
šteino kūnas tą pačią dieną 
buvo krematorijoje sude
gintas. Prieš tai jo smege
nys ir keli kiti organai bu
vo išimti, nes jis savo tęs- 
tamente juos paaukojo 
mokslinio tyrinėjimo tiks
lams.
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ALBERT EINSTEIN
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ miręs Albert Einstein 

buvo vienas žymiausiųjų pasaulio mokslininkų fizikų.
Jis mirė sulaukęs 76 metų amžiaus. Mirė Prince

ton, N. J.
Mokslininkas Einstein buvo žmonijai brangus ne 

tik dėl to, kad jis padėjo pastūmėti pirmyn fizikos 
mokslą. Jis buvo jai brangus dar ir dėl to, kad jis buvo 
pažangus vyras, anti-fašistas, pats pabėgęs iš Vokie
tijos nuo žiauriojo hitlerinio režimo.

Jis, tiesa, nedalyvavo visuomeniniame anti-fašisti- 
niame judėjime, organizuotame judėjime. Tačiau beveik 
kiekvienu svarbesniu klausimu, iškilusiu visuomenėje, 
jis pasisakydavo.

Atsimename, kai prieš kelerius metus buvo pradėta 
didžulė propaganda, skelbiant, būk Tarybų Sąjungoje 
yra persekiojami žydai, kaip tautinė mažuma, moks
lininkas tai griežtai užginčijo, viešai užginčijo. Pats 
būdamas žydų kilmės, A. Einsteih sakė, jog tai propa
ganda yra melas nuo pradžios iki pabaigos.

Jis atsiliepė amerikiniais klausimais. Kai čia buvo 
pradėti persekioti mokslininkai, kai makartizmas pra
dėjo žiauriai siautėti, mokslininkas Einstein patarė šau
kiamiesiems į kongresinius (ragangaudiškus) komite
tus: neatsakykite jiems nieko!... Nekooperuokite!...

Dėl viso to prieš A. Einšteiną makartistai siuto, bet 
nedrįso jo “imti nagan” asmeniškai.

Tam tikrais fizikos klausimais tarybiniai fizikai,— 
materialistai-marksistai fizikai,—su tūlomis A. Einštei
no teorijos dalimis nesutiko. .Tačiau jį gerbė ir gerbs, 
kaip mokslininką ir asmenį, stovėjusį su pažangiąja 
žmonija.

Kas Ką Rašo ir Sako
VILNIS APIE KELEIVĮ

Dienraštis Vilnis, rašyda
mas apie Keleivio 50-meti- 
nę sukaktį, sako:

“Michelsonas ir Gegužis 
(jau miręs) darė didelius 
pinigus. Bet kada 1910 me
tų pabaigoje ‘Keleivio’ i 
spaustuvės darbininkai pa-į 
prašė leidėjų pakelti algas' 
bent vienu doleriu savaitėj, ; 
leidėjai atsisakė.

“S. Michelsonas, rašyda- i 
mas šiame jubiliejiniam nu-1 
mery ‘Keleivio’ istoriją, są
moningai užtyli tą faktą.

“ ‘Keleivio’ darbininkai Rose, Lenkijos žydaitę, ku- 
pasipiktino ir jų pasipikti-! ri jos gyvenimo laiku.,buvo 
nimo pasėkoje gimė ‘Lais-! plačiai pripažinta kaip vie- 
vė.’ ‘Laisvė’ pradėjo eiti, na iš pionierių kovotojų ūži 
1'911 metuose. Pirmuoju jos J ’ --
redaktorium buvo A. An 
tonovas (dabar Dr. A. Mont-1 di Potowski buvo gimusi 

Piotrkowe, Lenkijoje, 1810 
m., vienturtė ortodokso ra
bino šeimoje. Ji studijūvo 
šventraštį ir griežtai prisi-j 
laikė visų ritualų ir apeigų, 
kokias prisakė jos religija. 
Tačiau įžvalgi jos mintis

MOTERŲ KAMPELIS
Drąsi, talentinga ateive

Garbingos praeities pirmūnės kovojo pratiesti mums 
kelią į laimingesnį gyvenimą. Jų pasišventimas ir laimė

jimai įpareigoja mus kurti dar šviesesnę ateitį.
stangomis ji gavo tiktai 
penkis parašus, vienok dėl 
to nepasidavė bevilčiai. Me
tai po metų ji teberinko pa
rašus, rašė ir kalbėjo Vals
tijos Seimeliui. Pagaliau, 
1849 metais valstija priė
mė vieną pirmiausių šioje 
šalyj e įstatų, įgalinantį 
žmonas turėti nuosavybę 
savo vardu. Gi vėliau, 1860 
m., tapo priimtas kitas bi- 
lius, kuris įgalino moteris 
gauti ir pasilaikyti sau savo 
uždarbį, taipgi suteikė ly
gią teisę būti globėjomis 
savo vaiku, u

Ernestine Rose priskai- 
toma prie geriausių prakal- 
bininkių mūsų istorijoje. 
Sakoma, kad jos prakalbos

Kur tiktai Amerikos mo
terys šiandien naudojasi 
sunkiai iškovotomis teisė
mis socialio, legalio ir poli
tinio gyvenimo srityse, jos 
privalo pagarbiai ir dėkin
gai prisiminti Ernestine L.

teises moterims.
Ernestine Louise Siismon-

ISTORINĖ KONFERENCIJA
I

NIEKS TIKRAI NEGALI pasakyti, kuo baigsis'' 
Bandungo (Indonezijoje) konferencija, kurioje dalyvau-! 
ja 29 delegacijos nuo įvairių Afrikos ir Azijos valstybių j 
ir tautų. Užtenka pasakyti, kad ši konferencija yra pir- ! 
ma tos rūšies tarptautinė konferencija. Joje daly
vauja dauguma tautų, per ilgus metus buvusių pa
vergtų, kentėjusių imperializmo priespaudą.

Iš pradžių tenka priminti tai, jog šią konferenciją 
bandys kai kas ardyti, bandys jai kenkti. O tą “kai 
kas” mes žinome.

Konferencijos darbų dienotvarkin, šiuos žodžius ra
šant, sakoma, bus įdėta, be kitko:

Taika pasaulyje ir tautų kooperacija.
Atominė energija — jos naudojimas žmonių naudai, 

o ne karui, ne žmonijos naikinimui.
Pašalinti masinio žmonių naikinimo ginklus.
Apsisprendimo teisė visoms tautoms.
Užtikrinimas žmogaus teisių visame pasaulyje. 
Ekonominė ir kultūrinė tarptautinė kooperacija. 
Sakoma, jog visus klausimus konferencija spręs 

vienbalsiai.
Žiūrėsime ir matysime, kaip ten bus. Užtenka pri

minti, jog tik jau tas faktas, kad tokia konferencija yra 
sušaukta — konferencija, atstovaujanti didesnę pusę vi
sos žmonijos, — reiškia didelį dalyką!

BEN DAVIS IŠLAISVINTAS

vidas). Antonovas išbuvo su! 
‘Laisve’ apie metus laiko.1 
Jį prisiviliojo ‘Keleivis,’ ža
dėdamas didesnę algą.

“Keleiviečiai tuomet ti
kėjosi, kad ‘Laisvė’ tuojau 
subankrutuos. Į L. Prūsei- 
ką, kuris tuomet redagavo 
‘Laisvę,’ jie žiūrėjo, kaip į 
vaikėzą i 
‘Keleivin’ 
kur buvo 
Prūseikos 
laisviečiai 
tuoti.”

Taip, S. Michelsonas mė
go žeminti visus, jam ne- žinoti nesustabdė. Jaunutė! 
patinkamus žmones. Tuo
jau po fašistinio smurto 
Lietuvoje, kai Smetonos val
džia sušaudė Karoli Požėla, 
Kazį Giedrį, Juozą Grei- 
fenbergerj ir Rapolą Čior- 
nį, Michelsonas per -savo! 
prakalbas sušaudytuosius | 
vadino “vaikėzais.” Pana-1 
šiai jis juos vadino ir sa
vo kalboje, sakytoje 1936 
metais Amerikos Lietuvių 
Kongrese Clevelande. Prieš, 
tai buvo viešai ten pat už-1 
protestuota. Tuomet Mi-i 
chelsonas pakeitė savo “nu-;
sistatymą.”

Kas gi tuo metu padėjo 
Laisvei gyvuoti? Vilnis at
sako :

“Šia proga reikia pažy
mėti, kad ‘Laisvei’ labai

ir net nedėdavo 
korespondencijų^ 
rašoma apie L. 
prakalbas. Bet 
atsisakė bankrū-

greitai iškėlė abejones apie vgieSnių vadovų judėjimo
vertingumą kai kurių tradi
cijų, ypačiai tų, kurios lai
kė moterį žemesnėje vieto
je. Jos klausimams stabdy
ti jai dažnai būdavo atsa
koma, jog “mažoms mer
gaitėms netinka klausinė-. 
ti.” Vienok noro klausti ir i

IŠLEISTAS Iš KALĖJIMO Benjamin J. Davis, 
Jr., komunistų veikėjas ir visuomenininkas. Davis buvo I 
nuteistas penkeriems metams kalėti, bet jam buvo baus- ( 
mė “papildyta” 60 dienų “už teismo pažeminimą.” Pa
skiausiu laiku Davis buvo laikytas Allegheny kountės 
kalėjime Pittsburghe.

Ben J. Davis, kaip ir kiti jo draugai, buvo nuteistas 
kalėti einant Smitho įstatymu, žiauriu įstatymu, pagal 

* kurį bet kuris individualas gali būti apskųstas ir nu- 
> teistas.

Davis yra žymus žmogus, žymus amerikietis. Iš 
profesijos jis advokatas. Jis buvo per metų eilę New 
Yorko miesto tarybos narys. Jis yra žymus visuomeni- 

‘ ninkas, kovotojas už žmogaus teises, ypatingai už ne
grų teises, nes ir pats Davis yra negrų kilmės ameri- 

, kietis.
Įdomu priminti ir tai, kad šis pilnas energijos vy- 

\ ras, šis veikėjas, net kalėjime būdamas kovojo už ne- 
; grų teises,- prieš segregaciją, taikomą negrams ikali- 

‘ * niams. Jis kovojo būdamas Terre Houte (Ind.) fede- 
raliniame kalėjime; jis kovojo ir Pittsburgho kalėjime.

Netenka nei sakyti, kad išėjęs iš kalėjimo šis žy- 
Z musis visuomenininkas nesėdės rankas susidėjęs, o, atsi- 

. dusęs, kovos už civilines žmonių teises ir už atšaukimą 
to įstatymo, kuriuo einant jis ir kiti buvo nuteisti kalė- 
jinian.

2 pusi.—Laisve (Liberty)•Tree,, Balandžio (April) 20, 1955

laitis ir aptiekininkas Šid
lauskas, kurie tuo laiku bu
vo susipykę su ‘Keleivio’ 
leidėjais. Su laisviečiais so
lidarizavosi rimtesnioji so
cialistų dalis, nes jiems ne
patiko ‘Keleivio’ palinki
mas prie sensacijų, vulga
rizmo ir komercializmo.”

Toliau:
“Laike pirmojo pasauli

nio karo reakcininkai skun
dė ‘Keleivį’ ir J. Gegužis 
net turėjo važiuoti aiškin
tis Washingtonan. Bet ka
da po pirmojo pasaulinio 
karo, 1919-20 metuose, pra
sidėjo Palmerio abi a vos 
prieš anų laikų raudonuo
sius, ‘Keleivis’ teisino abla- 
vas. Jam jos tiko, nes bu
vo pamačlyvos jo bizniui. 
Jau tuomet ‘Keleivis’ užsi
krėtė isterija prieš raudo
nuosius. Tos ragangaudiš- 
kos linijos socialdemokratų 
laikraštis laikosi ir šian
dien. Ta prasme ‘Keleivį’ 
neatskirsi nuo makartistų, 
nuo kraštutiniausių reakci
ninkų.

“S. Michelsonas, rašyda
mas ‘Keleivio’ istoriją, de
dasi labai dideliu lietuviš
ku patriotu, kovotoju už 
nepriklausomybę. J. Gegu
žis buvo palinkęs prie lietu
vystės. Bet ne Michelso
nas. S. Michelsonas, per il
gus metus, buvo kosmopoli
tas. Jis nemanė, kad Lietu
va gali išsilaikyti, kaipo sa
vaiminga valstybė, ir savo 
laiku gavo už tai pylos nuo 
‘Naujienų’ orakulo. Michel-

vaisiai pagerina visą valgį.
Iš daržovių pirmoje vieto

je stovi saldžiosios bulvės, 
burokai. Seka baltosios 
vės, geltonasis a r b ū z a^s 
(squash), ropės (turnip&y, 
pomidorai, taipgi rauginti 
kopūstai.

Didelį pagerinimą teikia 
obuolių tyrė ar kepti obuo
liai, spanguolės, ananasas 
(pineapple), serbentos (cur
rant) ir daug kitų stipria- 
skonių vaisių, taipgi visoki 
saldžiarūkščiai prezervai iš 
vaisiu ar daržovių.
PRIESKONIŲ VIETA:

Vargiai rasis du žmonės, 
kuriems viskas lygiai pa
tiktų. Tai dėl to visuomet 
visokių prieskoniu geriau 
mažiau, negu perdaug. Yra 
žmonių, kuriems priesko
niai ne pagerina, bet paga
dina apetitą. 0 tūliems, 
ypač senesn i e s i e m s, tūli 
prieskoniai kartais ir ken
kia. Darant valgį didesnei 
grupei žmonių, kurių apeti
to nežinome, geriau neper
krauti kokiais aitriais, rūs
čiais ar kitokiais ptMedais. 
To visko galima padėti ant 
stalo atskirai, lai įsideda 
patys, kuriems tas skanu 
ir sveika. N. K.

ji sakė prakalbas mažiau
sia 23 valstijose, tūlose po 
daug kartų, nors kelionė 
tais laikais būdavo sunki ir 
atimdavo daug laiko.

Mrs. Rose nesiribavo vien 
tik kova už teises mote
rims, nors tas buvo jos vy
riausiu siekiu. Lygus au
toritetas ir ryškus įmaty- 
mas reiškėsi kalbant apie 
santvarkos mokslą ar reli
gijos laisvę, kaip kad ir 
apie moterų teises. Ji, kaip 
ir eilė kitų didžiųjų tos ga
dynės moterų vadovių, iš
kalbiai ir karštai veikė už 
panaikinimą vergijos. Ar
timai bendradarbiavo su ki
tomis ir turėjo pagarbą to
kių vadovių, kaip Susan B. 
Anthony, Lucretia. Mott, 
Mrs. Stanton, Frederick 
Douglass, William Lloyd ir 
daugelio kitų.

Gabiai, nuodarbiai vyko 
jai ir organizavimo darbas. 
Pradedant 1850 m. ir toliau 
ji atlankė kožną nacionalę 
moterų teisių konferenciją 
ir daugelį valstijoje ir ap
skrityse, taipgi ir tolimuose 
šalies miestuose. Jose ėjo 
daug visokių pareigų, daž
nai pasiūlydavo vyriausią 
rezoliuciją, būdavo žymiau
sia kalbėtoja.

Mrs. Rose niekad neuž
miršo, niekur nepaneigė sa
vo tautinės žydiškosios kil
mės ir energingai kovojo 
prieš pasireiškimus antise-l 
mitizmo, lygiai, kaip kad ir! 
prieš kitus neteisėtumus. I 

Sykiu su vyru sugrįžusi | 
Anglijon 1869-siais metais 
ji ir tenai tebekovojo už 
teises moterims iki nesvei
kata privertė pasitraukti, 

reikalinga. Bėgiu 33, Mirė Londone, 1892 m.

už teises moterims buvo 
skaitomos viena iš trijų vy
riausių priežasčių, iškėlusių 
reikalavimą lygių politinių 
teisių mūsų šalies mote
rims. Ją vadindavo “plat
formos karaliene.”

Jos prakalbos buvo taip 
tvarkingos, karštos, įtiki
nančios ir gyvai išmintin-1 
gos, jog ją gerbdavo net 
priešai ir neatsigrožėdavo 

parjos draugai. 
• I t

vie‘l Ji neskūpėjo savo pajė-

Today’s Pattern

mergaitė tapo skelbėja reli-l 
ginės laisvės ir moterims; 
teisių.

Suėjusi 16 metų, jos mo-l 
tinai mirus, jinai tapo 
veide ja motinos turto, 
nok ji turėjo eiti į teismą'g0S kovoje už žmogaus tei- 
prieš savo tėvą, kad tą tur- !• 
tą gautų. Teisme ji pati j 
gynė savo bylą ir ją lai-! 
mėjo. Laimėjusi, ji savano- i 
riai nuosavybę atidavė fė- i 
vui ir pati apleido namus, i

Sekamais penkeriais me-' 
tais jinai keliavo po Lenki- 
js, Rusiją, Vokietiją, Ho-

sės bile kur, kur tik ji bu
vo i
metų gyvenimo Amerikoje

Šeimininkėms
ištrink skiltele česnako ar ' 
svogūno (kam neskanu, ne-1 

Belgiją ir Francū-j PADUODAMI PRIEDAI j kvapnu ar nesveika, galima

KIAULIENOS ŠUTINIAI, 
KEPSNIAI IR PRIE JŲ

ziją. Kur tiktai ji nuvyko,; 
ten tuojau stojo energingai | 
kovoti už žmogaus teises, j 
1832 m. ji atvyko Anglijon. I 
Ją paveikė Robert Owen’o! 
įtakos. Neužilgo jinai jau! 
veikliai dalyvavo utopinių j 
socialistų judėjime. Ten ji 
susitiko to pat judėjimo da
lyvį William Rose, ne žydų 
kilmės laikrodininku. 1835 
metais jie susituokė ir sy
kiu atvyko į Jungt. Valsti
jas.

Už kelių mėnesių po at
vykimo šion šalin, Mrs. 
Rose jau buvo panirusi vei
kloje už teises moterims. Ji 
greit pastebėjo, jog ištekė
jusios moterys Amerikoje 
jokių teisių neturi. 1836-37 
metų žiemą ji pradėjo rink
ti parašus po peticija New 
Yorko Valstijos Seimeliui, 
kad leistų ištekė j u s i o m s 
moterims turėti nejudomą 
turtą savo vardu.

Pirmosiomis savo pa---------- . - ..._____ ■ — .... L ,
torius posakio, jog viena 
vokiečių karvė gali išbadyti 
visą Lietuvos armiją.

“ ‘Keleivis’ buvo surimtė
jęs tiktai tuo laikotarpiu, 
kada veikė Amerikos Lietu
vių Kongresas (1936-39). 
Keleiviečiai tuomet bendra
darbiavo su laisviečiais ir 
vilniečiais. Su jais buvo 
lengviau susikalbėti negu 
su naujieniečiais. Ne ‘Ke
leivis’ buvo iniciatorium 
likviduoti Amerikos Lietu
vių Kongresą, bet ‘Naujie
nų’ padermė. Tuo laiku ir 
Bagočius ir Michel son ars 
daug blogų dalykų kalbėjo 
apie ‘Naujienų’ orakulą ir 
jo diktatoriškus polinkius. 
Bet, galų gale, ir jie 

sonaš neįsižeis mūsų primi- į klaupė. 'Nuodėmės 
nimu, kad tai jis esąs au-[ atleistos.”

atsi
buvo

Pork chops gaunasi iš 
kiaulienos nugaros. Per 
skeltą išilgai per nugarkau
lio vidurį nugaros šoną 
pjausto rėžiais biskelį įstri
žai, sekant šonkaulį.

Arčiau sprando esamieji 
dažnai pjaustomi ploniau, 
kaulas lieka kas antrame 
rėžyje. Tie gabalai vadi
nami “rib pork chops.”

Arčiau kumpio esamieji 
paprastai plaunami storiau, 
taip, kad šonkaulis būtų rė
žio viduryje. Tuos vadina 
“loin pork chops.”

Čiapsus, kaip ir viską ki
tą, gamina visaip. Kartais 
būna ir spraginami po 
liepsna arba ant žarijų, 
kaip jautienos steikai ar 
avienos čiapsai. Vienok ašie 
būdai kiaulienai gaminti 
nėra geriausieji. Priežas
tys:

Karščiu kiaurai nepęrleis- 
ta kiauliena yra nesaugi 
valgyti. Kiauliena yra rie
besnė už kitas mėsas, o rie
balai greičiau dega. Dėl to 
visuomet liekasi pavojus pa
viršių apdeginti, perdaug 
apgruzdinti, o viduje kur 
prie kaulo gali dar likti ir 
ružavos. Tik pilnutinai iš
kepta ar išvirta kiauliena 
turi geriausią savo skonį.

Kiaulienai gaminti ge
riausiais būdais liekasi kep
ti pečiuje arba šutinti.

Vyriausias amerikiečių 
priimtas būdas kiaulienos 
čiapsams gaminti yra toks:
ŠUTINTIEJI ČIAPSAI:

Nupiaustyk riebalų per
viršį. Gabalo kraštus įstri
žai įrėžk keliose vietose 
(negiliai, tik plėvę, kad ne- 
siraitytų kepant). Užbars- 
tyk biskelį druskos, pipirų,

jokių prieskonių nedėti).
Storą kep^dvę ištepk tais 

pačiais riebalais. Suklok 
čiapsus ir abi puses biskelį 
apgruzdink} nupilsiant su
varvėjusius taukus. Už
truks apie 15 minučių.

Dapilk apie trečdalį puo
duko verdančio vandens. 
Arba, vietoje vandens, var
tok pomidorų ar kokį kitą 
mėgstamą sosą. Įberk bis
kelį sukapoto svogūno. Už
denk ir lai pamažu kaista 
apie valandą, ar iki rau
muo duosis atplaunamas ša
kute. Jauno ir gerai mai
tinto gyvulio mėsai gali už
tekti ir pusvalandžio.
KEPTI SU PUPELĖMIS:

4 čiapsai (didieji)
, puoduko svogūno
1 skiltelė česnako 
šaukštelis rudojo cukraus 

šaukštelio muštardos 
miltelių
No. 2 kenukas kidney 
beans
No. 2 kenukas žaliųjų 
lima beans 
puoduko catchup 
šaukštai acto.

Čiapsų priruošimas, kaip 
šutintiems.

Apspragintus, išimk iš 
keptuvės. Suvarvėjusiuose 
riebaluose biskelį paspra
gink svogūną ir česnaką. 
Įdėk druskos ir pipirų pa
gal skonį. Sudėk visus ki
tus produktus ir gerai su
maišyk' Supilk į kepamąjį 
indą. Ant viršaus suklok 
čiapsus. Kepk 350 F karš
tyje apie 45 minutes. Tu
rėtų užtekti keturiems.
PRIE KIAULIENOS 
PADUOTI: . -

Tinka viskas, kas duoda
ma prie kitų mėsų. Vienok 
stiprių skonių daržovės ir

1
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9120 
11 — 17

Pattern 9120: Jr. Miss Sizes 11, 
13, 15, 17. Size 13 dress, 3% yards 
35-inch fabric; % yard contrast* 
Jacket, 1 yard.

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

St. Petersburg, Fla.
Mirė Simonas Valuškait^

Mūsų Literatūros Drauguos 
45 kuopos narys ir “Vilnies’’ 
skaitytojas ir geras darbinin
kiškos spaudos rėmėjas, S. Va- 
luškaitis, balandžio 11 d.mirė.

Balandžio 16, “Tampa Mor
ning Tribune” šią žinią pa
skelbė ir rašo, kad šiandien 2- 
rą vai. po pietų jis bus palai
dotas.

Velionis S. Valuškaitis gy
veno vienas savo nuosavame 
name, Valrico, Fla. Jis buvo 
64 m. senumo. Paliko brolį J. 
V. Valuškaitį, gyvenantį Ha
milton, Ontario, Canada; se
serį, Mrs. Albiną Zeleniakas 
(atrodo, iškraipyta pavardė), 
gyvenančią Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Būtų gerai, jei plačiau ži
nanti draugai Simano Valuš- 
kaičio gyvenimą aprašytų jį 
spaudoje. Gal ir jo broliui ir 
seserei būtų naudingos^)lėtes
nės informacijos...

Nuo savęs tiek tegaliu pri
dėt: Ilsėkis rartiybėje, mielas 
drauge, užbaigęs nelengvą gy
venimo kelionę ir užmigęs am
žinu miegu! Jonas Vilkelis
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Ką primena gautasis laiškas
Rašo

(Tąsa) 
1^4 primena gautas laiškas 4

Antros keliones Įspūdžiai
Antru sykiu važiuodamas 

beveik tais pačiais keliais, per 
tas pačias valstijas, tik žiūrė
jau į geriausių kelių, vieškelių 
numerius ir traukiau pirmyn į 
vakarus. Dar mane kankinan
čios žolės nebuvo pražydusios, 
kai iš namų išvažiavau. Pasu
kau daugiau j šiaurę, nes ten 
jos vėliau pražįsta. Per šešias 
dienas perbėgau per tas visas 
valstijas, kuriose ragweeds au
ga. Skubinausi.

Viena diena buvo labai karš
ta ir dušnu. Bevažiuojant per 
Iowa ateitą, privažiavau prie 
didelio kryžkelio ir sustojau. 
Kitame šone to kryžkelio sto
vėjo sena mašina, apie ją 
Vaikščiojo senyvas žmogus ir 
bėgiojo mažas berniukas. Vai
kas atbėgo pas mane siūlyti 
man dyną. čia jie stovėjo su 
vežimu daržovių, daugiausia 
d0nų (melons), pardavinėjo 
juos pravažiuojantiems protą 
kryžkė/į turistams.

Tas žmogus buvo 56 metų 
farmerys. Jo vyriausias sūnus 
dar tik 8 metų vaikas.- Už
klausus, kodėl taip susivėlino 
su šeima, jis atsakė: “Buvo 
bloga ekonominė padėtis, jau
nas būdamas bijojau ženytis.” 
Jis pasakojo, kaip Antras i? 
pasaulinis karas jam davė pro
gą prasigyventi. Reiškia, ka
ras reikalingas, kad gauti ge
resnę kainą už ūkyje išauklė
tą produktą. Jis man patarė 
pirkti jo kaimynystėje ūkį, 
auklėti kornus.

Auto inžinas biskį praaušo, 
aš pailsėjau, su ūkininku pa
sišnekėjęs keliavau toliau | 
vakarus: Kai pasiekiau Boise 
miestą, Idaho valstijos sosti
nę, tuomet supratau, delko 
man tos valstijos sveikatos de- 
pąrtmentas nepatarė pas juos 
apsigyvenimo tikslu važiuoti. 
Tjts steitas labai retai apgy
ventas, agrikultūros atžvilgiu 
bieduias. Slėniuose, kur yra 
Įtaisyta irigacija (žemes drė-
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Senieji dvarininkai
(Pabaiga)

Jis neilgai po to gyveno. Aš neseniai 
išgirdau apie jo mirtį. Keista tačiau 
tai, kad jo mirties aplinkybės turėjo 
kažkokį panašumą į Pulcherijos Ivanov
uos mirtį. Vieną dieną Afanasijus Iva- 
novičius ryžosi truputį pasivaikščioti po 
sodą. Kai jis ėjo takeliu, kaip papras
tai, nieko nebodamas, apie nieką negal
vodamas, jam atsitiko keistas dalykas. 
Jis staiga išgirdo, kad užpakaly jo kaž
kas gana aiškiu balsu tarė: “Afanasijau 
Ivanovičiau!” Jis atsigręžė, bet ten nie
ko, nieko nebuvo; apsižvalgė į visas pu
ses, dirstelėjo į krūmus — niekur nieko. 
Diena buvo rami; spindėjo saulė. Jis 
akimirką susimąstė; jo veidas kažkaip 
nagyvėjoK ir jis pagaliau ištarė: “Tai 
Pulcher’ija Ivanovna šaukia mane!” 
Jums, be abejonės, teko kada nors girdė
ti šaukiantį jus vardu balsą, kuri pras
tuomenė aiškina tuo, kad siela pasiilgu
si žmogaus ir šaukianti jį, o po to tikrai 
jau ateinanti mirtis. Prisipažįstu, man 
visada buvo baisus šitas paslaptingas 
šauksmas. Atsimenu, vaikas būdamas, 
aš dažnai jį girdėdavau: kartais staiga 
už manęs kažkas aiškiai ištardavo mano 
vardą. Diena tuo metu nepaprastai bū
davo labai giedra ir saulėta; ne vienas 
medžio lapas sode nejudėdavo; būdavo 
kapinyno tyla; net žiogas tuo metu liau
davosi čirškėjęs; sode nė gyvo ženklo. 
Bet, prisipažįstu, jeigu labiausiai padū
kusi ir audringa naktis, su visu savo 
stichijų pragaru būtų užklupusi mane 
vieną neperžengiame miške, aš ne taip 
bučiau jos išsigandęs, kaip šitos šiur
pios tylos giedrą dienvidurį. Aš daž
niausiai, baisiai persigandęs, taip bėg
davau iš sodo, jog man užimdavo kvapą, 
ir tik tada nurimdavau, kai man paši- 
taifydavo sutikti bet kurį žmogų, kurį 
.pamačius išnykdavo šita baisi sielos dy
kuma.

Jis buvo siela įsitikinęs, kad Pulcheri- 
ja Ivanovna jį šaukia; jis klusniai, kaip 
mažas vaikas, pasidavė savo likimui,

ėmė džiūti, kosėjo, tirpo kaip žvakė, ir 
pagaliau užgeso taip,- kaip užgęsta žva
kė, kada jau nieko nelieka, kas palaiky
tų jos silpną liepsną. “Užkaskite mane 
šalia Pulcherijos Ivanovuos” — štai vis
kas ką ištarė jis prieš pat mirtį. ✓ •

Jo norą patenkino ir palaidojo šalia 
cerkvės, netoli nuo Pulcherijos Ivanov
uos kapo. . Svečių per laidotuves buvo 
mažiau, bet prastuomenės ir elgetų bu
vo tokia pat daugybė. Ponų namelis jau 
visai ištuštėjo. Veiklusis prievaizdas 
drauge su vaitu pervilko į savo pirkias 
visus likusius senovinius daiktus ir gre
mėzdus, kurių negalėjo "nutempti rakti
ninke. Netrukus atvažiavo, nežinia iš 
kur, kažkoks tolimas giminaitis, dvaro 
paveldėtojas, tarnavęs anksčiau poruči- 
ku, neatsimenu, kuriame pulke, didelis 
reformatorius. Jis tuojau pastebėjo di
džiausią suirutę ir apsileidimą ūkio rei
kaluose; visa tai jis ryžosi būtinai su 
šaknimis išrauti, pataisyti ir visame ka
me padaryti tvarką. Nupirko šešis pui
kius angliškus piautuvus, prikalė prie 
kiekvienos pirkios atskirą numerį ir pa
galiau taip gerai viską sutvarkė, jog po 
šešių mėnesių dvaras pateko Į globą. Iš
mintingoji globa (vienas buvęs teisėjas 
ir kažkoks štabs-kapitonas nublukusiu 
munduru) ūmu laiku išnaikino visas 
vištas ir visus kiaušinius. Pirkios, jau 
beveik visai gulėjusios ant žemės, galu
tinai suiro; mužikai prasigėrė ir sąra
šuose daugiausia buvo žymimi, kaip pa
bėgę. O patsai tikrasis savininkas, ku
ris, beje, gyveno su savo globa gana tai
kingai ir gėrė drauge su ja punšą, į sa
vo kaimą retai atvažiuodavo ir gyven
davo Čia neilgai. Jis ligi šiol važinėja 
po visus Mažosios Rusijos jomarkus, rū
pestingai teiraujasi kainų įvairių stam
bių gaminių, urmu parduodamų, kaip 
antai, miltų, kanapių, medaus ir kitko; 
bet perka tik nedidelius menkniekius, 
kaip antai: titnagą, vinį pypkei valyti ir ■ 
aplamai visa tai, kas krūvoje neprašoka 
vieno rublio kainos.

■

A. K.

ginimas), ten bulvės gerai už
dera. Apart bulvių, auklėja ir 
kitokių javų, daržovių bei 
Truktų, bet labai maž'ai. Yra 
keletas ir gyvulių auklėjimo 
penčių (su daug žemes ūkių).

Matydamas tokį biedną 
kraštą, visai nusiminiau, ma
nydamas, kad ir ši antra ma
no kelionė bus be rezultatų. 
Išvažiavęs iš Boise miesto, pa
sukau į šiaurvakarius, norėda
mas rasti šaltesnį orą, nes čia 
dykumose baisus saulės spin
dulių karštumas. Aš pats vos 
neiškeniau’ iki pasiekiau Ba
ker miestelį, Oregono steite. 
Tas kraštas yra tikras beike- 
rių (duonos kepėjų) pečius. 
Tas miestelis turbūt dėlto 
“Baker” vadinasi. Nebevažia
vau į Salem, Oregon, ką iš sy
kio buvau planavęs, nes pabū
gau didelės dykumos. Važiuo
damas į šiauvakarius, priva
žiavau La Grande miestelį, 
čia man linksmiau pasidarė : 
oras vėsus, gamta turtingesnė, 
e mano laimė, nė vienos tų 
mano neapkenčiamų žolių ne
matyt! Koks buvo didelis ma
rio džiaugsmas, kuomet įvažia
vau į Mėlynuosius kalnus. Čia 
miškų gražumas: eglynai, pu
šynai bei kitokį gražūs me
džiai. Tuštumose gražios pie
vos pilnos gėlių, veik ant syk 
pajutau didelę permainą. Iš 
to džiaugsmo nei nepajutau, 
kaip apie 35 mylias per tą 
rojišką mišką pervažiavau. Ir 
vėl pliki kalnai man į akis 
žiūri. Nuo tų kalnų žiūrint to
lumoje matyt didelis lygumos 
slėnis, vadinamas “Pendleton 
Region.” čia buvo matyti kvie
čių dideli laukai, bet daugu
moje jau nupjauti, nes .jie čia 
auklėja žieminius kviečius, už 
tai anksti jie pribręsta.

Pirm negu pasiekiau Pen- • 
dleton miestą, gyvatiškai iš- I 
rangytų keliu, turėjau nusi
leisti apie 2000 pėdų žemu
mom Baigiant siekti žemu
mos lygumą, kažin kaip pasi
darė viskas tyku: inžino uži
mąs išnyko, auto ratų bilde
sys irgi buvo mažai girdėti. 1

Palengva važiuodamas iškišu 
{galvą per langą ir labai ma
ržai girdžiu. Maniau, kad čia 
kitokia asfalta kelias išlietas, 
užtai viskas aptilo. Tik staiga 
ausyse kas tai trinktelėjo ir 
\ isa paslaptybė išsiaiškino. 
Reiškia, užkarsta ausys staiga 
nuo didelio kalno nusilei
džiant.

Pendletone apsistojau nak
vynei. čia tuo laiku buvo ren
giama renčerių paroda, pilnas 
miestas raitų ir važiuotų pa- 
rodininkų. čia jau yra tikras 
Vakarų Amerikos kraštas, kur 
arkliai didžiai gerbiami. Jie 
čia juos laiko, beveik tik dėl 
pasijodinėjimo, nes laukus 
a p d i r b a tr a k tor i a i s.

Pamatęs gražią parodą, pa- 
sivalgiau vakarienę ir nuėjau 
gult. Gerai išmiegojusį “šėvis” 
vežė mane j šiaurę. Pusryčius 
valgiau Walla Walla mieste, 
Washington© valstijoj. Tai 
buvo sekmadienio gražus sau
lėtas rytas. Restaurant© susi
pažinau1 su vokiečių tautos 
žmogumi. Jis taip gerai žino
jo visą vakarinę Jungtinių 
Valstijų dalį kaip savo pen
kis pirštus. Valug jo kalbos, 
tai nebuvo likę nei vieno mies
to nei miestelio, kuriame jis 
nebūtų buvęs. Apie 60 metų 
amžiaus žmogus pergyvenęs 
keletą ekonominių krizių, ir 
keletą gerų laikotarpių. Jis 
turėjo namus, pačią ir išauk
lėtus vaikus Illinois steite, ne
toli Chicagos. Bet jam, kaip ir 
man vakarų krašto oras daug 
geriau tiko. Geriems ekonomi
niams laikams esant, jis visada 
čia mėgo darbą susirasti ir sau 
vienas toli nuo namų po me
tus ar ilgiau išgyventi. Jis. man 
suteikė visas informacijas apie 
to krašto klimatą ir ekonomi
nę padėti.

Turėjau pažįstamą gyvenan
tį Athol, Idaho, netoli Kana
dos rubežiaus. Nuvažiavau 
pas jį. čia buvo biednai gyve
nanti žmonės. Lentpjūvėse dar
bai prastai ėjo, o kitų indus
trinių darbų toje apylinkėje 
mažai yra. Kurie verčiasi ūkiu, 
šiokį tokį pragyvenimą pasi
daro.

(Bus daugiau)
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Trakų laiškininkas
LAUKIAMAS SVEČIAS

Iš Trakų Ryšių kontoros iš
ėjo liesokas, pagyvenęs žmo
gus, sagstydamas vatinuko sa
gas, laisva ranka prilaikyda
mas pūpsantį laikraščių ir 
laiškų krepšį. Laikrodis rode 
devynias ryto. ‘

Gatvėje įsimarkavęs vėjas 
per naktį sunešė sniego šūs
nis. Totoriškės ir Trakų ežerų 
pakraščiai apsitraukė skystu1, 
minkštu ledu. Apsimovęs ilgus 
veltinius mina laiškininkas Bi
rutės, Kudirkos, žvejų gatves, 
gatveles, retai aplenkdamas 
kurį namą: laiškininko Kaspe
ravičiaus krepšyje — 428 eg- 
cmplioriai laikraščių ir žurna
lų, daug laiškų.

štai senutės Makicnės tro
belė. Kasparevičius linksmai 
pasibeldžia į duris, žilagalvė 
senutė labai džiaugdamasi pri
ima mielą svečią. Bet laiška- 
nešis neužtrunka: papasakoja, 
kas naujo pasaulyje, paskaito 
laikraščius ir, įteikęs pensiją, 
skuba toliau...

Taip jis eina nuo namo prie 
namo, nepavargdamas, pažin
damas žmones ne tik iš adre
sų, bet gyvendamas jų džiaugs
mais ir rūpesčiais, rasdamas 
sunkiausią kelią — kelią j 
žmogaus šrdį.

Laiškininko darbe — svar
bu mokėti įtikinti žmones. Jie 
mielai užsako vieną kitą 
laikraštį ir be raginimo, bet 
žiūrėk, praeina kiek laiko, 
prenumerata baigiasi, ir žmo
gus užmiršta pratęsti, čia 
jau reikia laiškininko mokėji
mo prieiti prie žmogaus.

Kai žvejų artelėj darbinin
kams mokėjo atlyginimus, Kas
peravičius atėjo vienas iš pir
mųjų.

—Na, drauguži, — užgalbi- 
no jis žveją,—linksmos bus 
šventės, kaip matau. Pinigų,— 
kaip ajerų Totorynėj. Tik nau
jo laikraštuko trūksta. Na, 
kos tau prie širdies arčiau: 
“Tiesa,” “Komjanimo Tiesa.” 
žurnalai, štai...

—Tu, Mykolai, pokštinin
kas, daugiau nieko,—nutrau
kė jį užkalbintasis.—Aš laik
raštį eidamas į darbą vitrinoj 
perskaitau. Kam pinigą į ba
lą mėtyti I

—Ne i balą, o į naudą. Koks 
ten skaitymas vitrinoj, ot na
mie—tai kitas dalykas. Laik
raštis—kas rytas vis šviežutė
lis, dar dažais kvepiantis, vi
są pasaulį atskleis prieš akis...

čia Kasperavičius negaili 
šmaikščių žodelių,' ir vykusį 
juoką palydi vyrų kvatojimas, 
žvejas toliau neprieštaravo:

—Na, ir moki tu Mykolai. 
Metus lauksi—iš tavęs ir žo
džio neištrauksi, o kai prade
di..; Rašyk “Tiesą,” rašyk ir 
žurnalą,—jau juokdamasis pa
siėmė kvitus.

Kasperavičius, lankydama
sis ir namuose ir darbovietėse, 
vienas pirmųjų sugebėjo įvyk
dyti 1955 metų laikraščių ir 
žurnalų prenumeratos planą. 
Dabar jo neatskiriamasis paly
dovas—paštininko krepšys dar 
labiau pasunkėjo, o kasdieni
nės kelionės ratas žymiai pail- - 
gėjo. Nauji pažįstami pamils
ta Kasperavičių,—jis pritam
pa prie kiekvienos šeimos kaip 
artimiausias bičiulis, žmonės 
šį dažną svečią sutinka malo
niai, kviečia užeiti, pasišildyti, 
išgerti stiklą karštos arbatos.

Kasperavičius bičiuliaujasi 
su ligoninės darbininku Petke
vičium, dideliu radijo mėgėju, 
kuris radijo aparatus pats 
montuoja, taiso. Laiškininkas 
įkalbino Petkevičių, kad jis 
būtinai turį^ .užsiprenumeruo
ti “Radijo” žurnalą. O žmo
nai, mėgstančiai siuvinius — 
“Tarybinę Moterį.’’

žmogus su krepšiu per petį 
vis eina, eina, galvodamas 
apie dar nepažįstamus žmo
nes, kuriuos reikia paraginti, 
paskatinti pamilti spaudą, Su
artėti su jais pačiais, pažinti 
jų reikalus. Ar pūga, ar lietus, 
ar vėjas— laiškininkas visuo
met savo darbo bare.

Prisimena Kasperavičius vie
ną atsitikimą., Vasara. Nuo

O* '
ežero kyla rūkas, bangelės 
teškena į pakrantę, čirpia 
paukštelės aukštai virš galvos. 
Eina jis,—pakelėj pasiveja 
dviračiu žmogus.

—Jutkevičius 1 Sveikas, ag
ronome ! Kaip rugeliai, plau
kia žydi?

—ką čia, Mykolai, rugeliai. 
Širdį skauda, į juos žiūrint. 
Taigi... Dirbau, dirbau kolūky 
nuo pat ankstyvo ryto iki iš
naktų, o vis viena, niekas ne
padėjo ir plano neįvykdėm. 
ir dar staiga nei iš šio, nei iš 
to—iš darbo pašalino... ką 
daryti?

—Ką daryti? — Kasperavi
čius pagalvoja,—šit važiuok į 
Vilnių, į ministeriją, į “Tie
sos” redakciją užeik. Jei tavo 
reikalas teisus, padės... Pats 
žinai, laikraštis siais laikais 
didelė jėga...

Praėjo kelios savaitės. Atsi
verčia Kasperavičius: “Tiesą” 
(turi tokį įprotį—prieš eida
mas pas žmones pats pirmiau 
paskaityti)—žiūri, nagi agro
nomas ministerijos įsakymu 
vėl grąžintas į darbą.

Mėgsta pasėdėti Kasperavi
čius kultūros namuose, biblio
tekoje. čia užtrunka ilgiau1 — 
su energinga bibliotekos vedė
ja kalbos atsiranda neieškant 
—gautos naujos knygos, orga
nizuojamas knygų aptarimas, 
ruošiama fotovitrina. Pasiro
do, Kasperavičius beturįs ir 
gerą meninį skonį, drąsių, įdo
mių pasiūlymų.

Keliaudamas iš buto į butą, 
jis skaitytojams niekada neuž
mirš priminti, kad biblioteka 
gavo naujų knygų, koks kine 
bus rodomas filmas.

O vakare, kai laikas grįžti 
namo, senasis Kasperavičius 
dažnai sutinka jaunąjį Kaspe
ravičių. Jis taip pat laiškinin
kas. Senajam ir jaunajam su
sikaupė daug įspūdžių. Liud
vikas žengia dar tik pirmuo
sius žinksnius, ir dėdės para
ma jam labai pravarti. Sena
sis nešykšti gero, pamokančio 
žodžio. Nesispyrė jis ir tada, 
kai reikėjo atiduoti jaunajam 
gerinusįjį ruožą — Vytauto 
gatvę. Skaudu buvo skirtis su 
gerais žmonėmis, kurių intere
sais jis pats gyveno, tik šito 
jis jaunam brolėnui nepasakė. 
Užtat iš širdies pamokė:

—žmones pažink, tada ir 
darbą pamilsi. O be šito-+—ne
būsi geras laiškininkas, šit aš 
jau aštunti metai dirbu, visko 
nutikdavo: ir adresus žmonės 
supainiodavo, ir visai neužra
šydavo, o vis tiek nešu, būda
vo, po kelis kartus į tas pačias 
duris barbenu, klausiu, ar iš 
ten ir ten laiško nelaukiat. Kai 
pažinau žmones — neklysda
mas atspėdavau. ir žmonės 
dėkingi būdavo.

...Tolimas kelias iki namų. 
Pusnys. Skruostus griebia šal
tis. Sniegulės kruopelytės nu
sėda krūtinę, milinės skvernai 
sustyrę. Per dieną Kasperavi
čius išalko, nuvargo.

Gera būtų išsitiesti šiltam, 
iškūrentam kambary suvalgy
ti. karštos sriubos... Bet Myko
las žino, kad žmona taip pat 
tik dabar grįš iš darbo, išne
šiojusi Babrovkos kaime laiš
kus. Taip jau išėjo—visa šei
ma ryšininkais tapo. Jis nieka
da ir nenorėjo, kad žmona su
kinėtųsi tik namuose, apie vai
kus ir virtuvę. O jo Jadvyga— 
nuostabi, tvirta moteris: tiek 
išgyventa bendrų šeimyninių 
rūpesčių, vargų, O veidas' — 
šviesus, lygūs. Ir kokia ji ener
ginga! Jauniausiai dukrytei 
Marytei dar tik dveji metukai, 
o jie štai, abu dirba. Dirba 
didelį visuomeninį darbą, neša 
žmonėms džiaugsmą, tapo my
limais, laukiamais svečiais.

Trakai, J. Šliažaitė
(Iš “švyturio”)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę* tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš" jums j namus 
svarbiausias žinias ii viso pa* 
šaulio.

Philadelphia, Pa.
Turėsime linksmą koncertą

Ir linksmoj širdy kartais 
linksmumo stygos nutrūksta. 
Dvasia paskęsta iliuzijų ban
goj. Ir paukščių dainų melo
dijos nutyla. Tuomet, atsimin
kim, apie dainą: Daina iš
sklaidys mūsų nusiminimus ir 
sielos dvejones. Daina nušvies 
mūsų veidus kai pavasaryje 
ankstyvo ryto tekanti saulė.

•Rūpestis ir nerimas išbraižo 
raukšles ant veido, šypsena ir 
linksma daina dabina mūsų 
veidus, o gardus juokas geri
na sveikatą. Tadgi su pavasa
rio gamtos atgimimu ir sugry- 
žusių paukščių dainomis, mes 
eisime pasiklausyti savo talen
tuotų artistų dainų, kurie mus 
palinksmins, prajuokins. Su
kels mūsų sielose norą gyven
ti linksniai ir gėrėtis gyveni

Iš miestų į priemiesčius
Nuo paskutinio pasaulinio 

karo pabaigos dideli gyven
tojų judėjimai vyko JAV-se 
iš rytinių ir pietinių vietų į 
vakarus, iš ūkių—į miestus, 

io iš miestų — į priemies
čius. Iš šių judėjimų pats 
svarbiausias Amerikos gy
venime yra judėjimas iš j 
miestų į priemiesčius.

Toks didėjantis vykimas į į 
priemiesčius yra ne bėgi
mas iš miestų, bet ieškoji
mas glaudesnio šeimos gy
venimo, kad vaikai galėtų 
žaisti savo kiemuose; jis 
duoda galimybę tėvams 
drauge dirbti šu savo vai
kais, daugiau laiko praleis
ti laisvalaikio kambaryje.

Šis bėgimas į priemiesčius 
neliečia vien tik jaunus tė
vus ir šų vaikus. Amžius 
nevaidino jokios rolės. Val
džios padidintas senatvės 
apdraudimas ir privačių 
žmonių pensijos duoda gali
mybę senesnio amžiaus po
roms turėti savo nuosavus 
namus. Daug pasitraukusių 
į pensiją žmonių ir pavie
nių padidina skaičius tų, 
kurie nori priemiesčiuose 
gyventi.

Ekonominės sąlygos pa
skatino priemiesčių namų 
statybą. Daugelio metų bė
gyje vartotojai turi dau
giau pinigų praleidimui 
ypač mažiau apmokamuose 
darbuose, taip pat padeda 
šių namų statybai speciali 
valdžios pagalba, ypatingai 
veteranams.

WORCESTER, MASS.

Šį sekmadienį, balandžio-April 24 d. atvyks į 
Worcester! Lietuvių Liaudies Teatro grupė iš Brook
lyn, N. Y. ir suvaidins labai Įdomią komediją už
vardintą :

"Prašvilpta Laimė’
Labai juokinga komedija ir kartu pamokinanti. 

Jos apibūdinimas užimtu daug vietos ir taip aiškaus 
vaizdo iš rašto skaitytojas negautų kaip .gaus pa
matęs. Taigi būkite Lietuvių salėje 29 Endicott St. 
šį sekmadienį 2:30 vai. popiet ir turėkite sau ma
lonaus pasitenkinimo.

Nuo šio parengimo pelnas yra skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Dabar eina vajus sukėlimui Lais
vei $10,000 fondo, užtikrinimui jai gyvuoti 1955 
metais. Savo atsilankymu ir tamsta prisidėsite su 
parama apšvietos reikalui.

Netik worcesteriecius, bet ir iš apylinkės miestų 
kviečiame atsilankyti Į šį gražų perstatymą. Nes 
ši yra paskutinė proga, Massachusetts valstijaje 
pamatyti komediją “Prašvilpta Laimė.” Nepraleis
kite tos progos, pasinaudokite jaja.
Įžanga Tik $1.00 RENGĖJAI

----- .---------------------------------------------------- ----- , «
8 psl.—Laisvė (Liberty)- Tree., Balandžio (April) 20, 1955

mu. Tokio koncerto philadel- 
phiečiai niekados nebuvo ma
tę. Tadgi nė vienam lietuviui, 
mylinčiam dainas ir teatrališ
ką meną, ši proga reikia ne
praleisti.

šis puikus spektaklis įvyks 
balandžio (April) 23 d., Rū
bą Hali, 414 Green St., Phila
delphia, Pa. Įžanga tiktai $1.

Pastaba: kadangi mūsų pub
lika yra papratusi atvykti vis 
vėliau, negu garsintu laiku,— 
tadgi šį kartą, katrie pavė
luos, tie gailėsis, nes progra
ma prasidės garsintu laiku: 
kaip 7:30 vai. vakare. Kuo 
anksčiau atvyksite, tuo dau
giau matysite.

Pregresas

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

Pusė septynių milijonų 
pastatytų naujų namų per
eitais šešeriais metais buvo 
pastatyti priemies Č i u o s e. 
1952 m. 70% visų naujai 
pastatytų vienos šeimos na
mų buvo priemiesčiuose.

Ekonomistai pranašauja, 
kad ateityje priemiesčių na
mų pareikalavimas nesu
mažės. Su augančiomis šei
momis reikia didesnių na
mų, ir įgiję didesnius na
mus, žmonės užleidžia ma
žesnius naujai vedusiems.

1950 m. kuklus šeimos 
namas priemiestyje susidė
jo iš dviejų miegamųjų 
kambarių, vonios kambario, 
virtuvės, valgomosios vie
tos ir vieno bendro kamba
rio. Jau 1954 m. nauji na
mai turėjo po tris, keturis 
ir daugiau miegamųjų kam
barių, du vonios kambarius, 
16% daugiau vietos kito
kiems kambariams, daugiau 
mechaniškų įrengimų, lais
valaikio kambaryj, skiepe ir 
garažų. Kainos namų prie
miesčiuose kilo nuo $10,400 
1950 metais ligi $12,300 
1954 metais. Aišku, kad 
žmonės pasiruošė daugiau 
pinigų praleisti geresniems 
namams įsigyti.

Įvairios įmonės ir net 
krautuvės turi skaitytis su 
žmonių persikėlimu į prie
miesčius. Nors šis judėji
mas nepakeis gyvenimo 
miestuose, bet jis keičia pa
tį Amerikos veidą.

Common Council



Montreal, Canada
ILGWU atidarė Sveikatos 

Centra

Moteriškų drabužių siuvė
jai, • vadovybėje International 
Ladies Garment Union Įsteigė 
ir jau oficialiai atidarė Svei
katos Centrą, kuriamo visi 
siuvėjai, unijos nariai veltui 
galės pasitikrinti savo sveika
tą. Centras Įsteigtas su visais 
vėliausių laikų moderniškais 
medicinos prietaisais. Tai pir
mas toks sveikatos centras Ka
nadoje. 

■% ■

Unija taipgi turi įsteigusi se
natvės pensijos fondą savo na
riams. Kad gauti pensiją, kiek
vienas siuvėjas-narys turi būti 
išdirbęs siuvyklų industrijoje 
ir išbuvęs unijos nariu nema
žiau 10 metų i)*, sukakus am
žiui,—vyrams 65 m., o mote
rims 60 m. — gauna pensijos 
$50 i mėnesį. Pensija pradėta 
mokėti tik šiais metais ir per
eitą mėnesį jau buvo išmokėta 
po pirmą pensijos čekį 30-čiai 
suknelių siuvėjų, unijos na
rių.

Sunkvežimių vairuotojai 
kaltina policiją

Pavasarį, kai laukai paplūs
ta nuo šlapumos, kad apsau
goti kelių laužymą, Įstatymas 
reguliuoja sunkvežimių svori, 
kad nebūtų persunkus su savo 
kroviniais. Tačiau didžiosios 
transporto firmos, neatsižvel
giant į įstatymus, visvien sun
kiai krauna savo sunkvežimius 
ir paleidžia juos ant kelio su 
samdytais vairuotojais. Polici
ja, pagavusi tokį sunkvežmį 
ant kelio, nekaltina sukveži- 
mių savininkus, bet vairuoto
jus. Tuo atžvilgiu, vairuotojų 
unija, Transport Drivers Union 
(AFL) išleido pareiškimą ir 
kaltina provinciale policiją, 
kur sako, “mes daugiau ne
žmoniškai ir žiauriai baudžia
mi, negu gengsteriai, nors mes 
priversti tik atlikti savo darbą 
—vairuoti samdytojų įsakymu [ 
sunkvežimius, 
geliu atvejų, vairuotojai, sua
reštavus, laikomi kalėjime ir 
net baudžiami $100 pabaudos. 
O sunkvežimių savininkai pa
lieka ne tik nebausti, bet 
nepaliesti.

Grasina uždaryti šimtus 
naktinių verslininkų

Kad “apvalyti” miestą nuo 
nešvaros bei nedoros, daugu
mas naktinių verslininkų, kaip 
naktinių klubų, šokių salių, 
rūming stubų ir restaurantų, 
policijos uždėti ant juodo są
rašo ir Įteikta miestui, kaipo 
įtariami nešvara arba nepado
riu elgesiu bei pardavinėjant 
be leidimo likerius. Manoma, 
kad jiems visiems, arba dau
gumui iš jų, su gegužės 1 d. 
nebus leidimai atnaujinti, ar 
bent nekuriam laikui suspen
duoti.

Montrealo vertybe $2 bil.
Montrealo miesto su visais J 

14 priemiesčių taksuojamo 
turto vertybė siekia daugiau 
negir 2 bilijonai dolerių. Tai 
didžiausias rekordas 
miesto istorijoje.

Buvo atvažiavęs
Benis Strimas su 

iš Toronto, laike 
švenčių buvo atvažiavęs sve
čiuose pas savo motiną Malvi
ną Tamašauskienę.

Apsivedė
Balandžio 11 d. sukūrė nau- 

‘ ją šeimyninį gyvenimą — ap
sivedė Edwardas Spaičys su 
anglų tautybės mergina.

Serga
Martynas Teresevičius buvo 

susirgęs ir turėjo operaciją 
Montreal General ligoninėje. 
Dabar jau randasi namuose, 
sveiksta.

Malvina Tamašauskienė su
sirgusi ir šiuos žodžius rašant, 
randasi Hotel Dieu ligoninėje.

Petras Kazlauskas vėl sun
kiai susirgo ir randasi Royal 
Victoria ligoninėje.

Mirė
Balandžio 10 d. mirė Pe

tronėlė Valančiauskienė sulau
kusi 66 m. amžiaus.

NoH'Yorkt^/ž/ŽzferZlnlov
New York City

Laikraščių stotis ant 3rd 
Avė. ir 14th St. užsidarė. 
Dabar Laisve gaunama ant 
14th St. ir 4th Avė., ant 
pat kampo, kur S. Kleins 
departmenti'ne k r a u t u ve 
prasideda.

Senatorius Langer 
kalbėjo New Yorke

Pasklidus žiniai, kad North 
Dakotos senatorius William 
Langer kalbės New Yorke, Ci- 
vilipėms teisėms ginti nepa
prasto komiteto šaukiamoje 
konferencijoje, pasipylė jo 
gązdinimai ir smerkimai, jam 
grasinimai. Konferencija buvo 
šaukiama po obalsiu “Rebirth 
of Freedom.”

Langeris nepabijojo įtardi- 
nėjimų raudonume, atvyko ir 
buvo vyriausiu kalbėtoju po
pietinėje sesijoje Carnegie 
Hall, kur dalyvavo ap’e 1,300 
asmenų. Baugintojai jį pasiti
ko ir prie durų.

Tūlas reporteris jo užklau
sė, ar jis nežino, kad tūli šio 
mitingo rengėjai yra buvę pa
smerkti už nesiskaitymą su tū
lais aukštais pareigūnais (už 
“contempt”). Senatorius jiems 
atsakė ir tą pakartojo savo 
kalboje konferencijai:

“Noriir čia pakartoti tą, ką 
taip pat esu pasakęs ir laik
raštininkams, kurie klausinėjo 
mane Washingtone, jog esu 
smagiai nusiteikęs, didžiuo
juosi ir džiaugiuosi buvimu su 
jumis ši popieti dėl to, kad 
permažai narsių žmonių ran
dasi Amerikoje.”

Tarpe tų narsiųjų 
Pasirodo, dau- Į surengė ši mitingą, ii 

jau yra buvę makartistų per
sekiojami, randasi autoriai 
Harvey O’Connor, konferenci
jos rengėjų komiteto pirmi
ninkas, taipgi Corliss Lamont.

Konferencijoje taipgi kalbė
jo žurnalistas I. F. Stone, Ro
yal W. France, advokatas Leo
nard B. Boudin, Dr. J. Ray-, 
mond Walsh, advokatas Louis 
L. Redding.

Eilė kitų asmenų kalbėjo 
diskusijose. Tarpe tų buvo 
Mrs. Anna Braden iš Louils- 
ville. Bradenai yra persekioja
mi už tai, kad jie padėjo neg
rų šeimai nusipirkti namuką.

kurie

ir

visoje

svečiuose
visa šeima,

velykinių

Atidarys proto ligą 
tyrimo kliniką

NEW YORK
MALE and FEMALE

jaunuolių Įtar-
Jie suėjo į 

esantį prie Le- 
Yorke. Policis- 

jie

Nušovė jauną plėšiką
Policistas Lloyd Jones pa

stebėjo trejetą 
linai elgiantis, 
viešbutį Elmo, 
nox Ave., New
tas pasekė. Pamatė, jog 
bando apiplėšti karininką. Sa
koma, kad plėšikas pirmas iš
šovė, bet policisto nepataikė. 
Policistas dviemis šūviais pa
šovė 2. Vienas ten pat krito, 
kitas išbėgo sykiu su nepašau
tuoju. Tačiau už pusvalandžio 
ir antrąjį suėmė ligoninėje.

Suimtieji yra abu 18 metų. 
Vienas — tos pat apylinkės 
gyventojas, 
maica.

o kitas iš So. Ja-

ligoninėje tikrina, 
apiplėšimu nieko

Suimtasis 
jog jis su 
bendro neturėjo. Jis tapęs pa
šautas nežinomo asmens. Ta
čiau viešbučio kasininkas ir 
policistas sako, jog jis yra to 
apiplėšimo dalyvis.

Klaidos pataisymas
Pereitos savaitės L. laidoje 

buvo pranešta, kad Mr. ir Mrs. 
Felix žemaitis susilaukė svei
ko sūnelio. Tačiau tikrumoje 
kūdikis gimimo stadijoje mi
rė, o motina, pergyveno sun
kia ligą. Atsiprašau už klaidą 
ir reiškiu giliausią užuojautą.

J. Klimo išleistuvėse 
teikė įdomią programą

Jurgio Klimo išleistuvių Chi- 
cagon pobūvis gražiai pavyko. 
Ji rengė grupė menininkų, tad 
ir programa buvo meniška. 
Apart pertraukos, kuri panau
dota varžytinėmis išparduoti 
keletą paveikslų ir kitų daik
tų, visą laiką praleidme klau
santis dainų ir stebint filmus.

Pradžioje, Klimas parodė 
pačias žymiausias ištraukas iš 
savo seniau gamintų kelių fil
mų. Tarpe tų yra lietuvių bū
rys didžiajame parade “New 
York as kare;” iš Brooklyno 
gėlyno; prie Broniaus Vargšo 
kapo, kur tuomet dar tebegy
venęs velionis poetas Jasilio- 
nis skaitė Vargšo pagarbai ei
les. Ir yra ištrairka iš Lietuvos 
jaunimo išstojimo Maskvoje’. 
Taipgi įpintas žavingas dainų- 
muzikos-šokių aktas “čigonai 
mėnesienoje.”

Antrą dali sudalė gyvasis 
menas. Iš čionai atvykusių me
nininkų chorvedė Mildred 
Stensler ant greitųjų sudarė 
grupę sudainuoti kai ką iš 
operetės “Sudrumsta širdis.” 
čia pat buvęs operetės kom
pozitorius Pranas Balevičius 
žavingai paskambino įvadą ir 
akompanavo dainoriams. Tai 
ta operetė (Jono Juškos libre
tas), iš kurios Klimas nori pa
daryti filmą su chicagieč.iais 
menininkais.

Stensler trumpai, Įdomiai 
pasakė operetės turini ir pati 
dainavo kelis posmus iš Naš
lutės dainos. Duetą, su viena 
aidięte soliste, sudainavo so
listas Leonas Yonikas. Jis taip
gi dainavo kitas Balevičiaus 
dvi dainas “Ruduo” ir “Domi
ninkas.” šį kartą žodžiai gir
dėjosi aiškesni ir melodija dar 
gražesnė, negu pirmesniais iš
stojimais. Vyrų dainą, su Yo. 
nikų, dainavo Augustinas Ieš
mantą, Jonas Grybas, Jonas 
Juška ir patsai Klimas. Publi
ka visus šiltai Įvertino..

Užbaigai, Klimas rodė jo 
paties gamintą filmą “Papar
čio žiedas.” Jame dalyvauja 

'tuolaikinis Aido Choras, jo šo
kėjų grupė, solistė Amelia 
Jeskevičiūtė, taipgi įdėtas tas 
nuostabusis chicagiečių liau
dies duetas, Kenstavičiene su 
Abekiene.

Stebint tuos talentus filme, 
ima gaila, kad nesveikatos ir 
kitos sąlygos daugelį jų ištrau
kė iš tų gražių veiksmų ir gru
pių. Sykiu pasijunta dėkingu
mas už buvusias jų gražias 
pastangas. Ir malonu matyti, 
kad daug jų tebesidarbuoja.

Prisižiūrėjus to visko, min
tis prašosi sutikti su to popie
čio vedėju Jonu Juška. Jis sa
kė — nors Jurgis Klimas ne
galėjo savo filmais sukirsti 
milijonus turto ir brangiausias 
mašinas turinčio Hollywoodo, 
tačiau, tik jis vienas mumsuž- 
rekordavo tuos gražius lietu
vių veiksimus, tiek daug mums 
pažįstamų; veidų ir balsų. Juos 
galime pamatyti gyvus ir po 
daugelio metų. Jie liekasi už- 
rekorduoti ir ateičiai.

Šiltais aplodismentais paly
dėjo tą nuomonę ir čia pateik
tą programą šios sueigos da
lyviai. Taipgi prisidėjo iškaš- 
čiams padengti. Publikos suė
jo gražus būrys, daugiau, ne
gu vidutiniai kad sueina Į tuos 
lengvųjų programų popiečius. 
Išpirko visus Klimo norėtus iš
parduoti graždaikčius ir pa
linkėjo jam laimingos kelionės 
ir kloties darbe su chicagie- 
čiais.

Pirmininkaujantis Juška sa
kė, kad Klimas pirkosi už apie* 
$1,000 naujos, pagerintos ma
šinerijos. Tikisi, kad tas pa
gelbės geriau filmuoti. Gal 
būt, kad ir filmų rodymui 
aparate buvo kai kas naujo 
dadėta. Man atrodė ir kiti da
lyviai tikrino, kad šį kartą tie 
patys senieji filmai geriau' 
matSsi ir gražiau girdėjosi, ne- /

Svarsto statybiniams 
reikalams paskyras

Miestui planuoti komisija 
pradėjo svarstyti atskirų 30 
valdinių, departmentų prašy
mus paskyrų tų departmentų 
veiksmams. Tarpe reikalingų
jų stambių paskyrų yra svei
katos priežiūrai ir naujų ligo
ninių bei sveikatos centrų sta- 
ty bos.

Darbininkų organizacijos 
stebi, kas bus daroma su rei
kalu ligoninės Brooklyno Bed- 
ford-Stuyvesant sričiai. Jau 
daug metų, kai kovojama už 
tą ligoninę. Lig šiol kelis kart 
buvo nutarta paskyros nupir
kimui plotų, taipgi planams 
daryti, bet niekada to tarimo 
nevykdė. Pirm rinkimų daug 
apie tai kalbėdavo, bet po rin
kimų mitrindavo.

Demokratai svarsto 
McCarran įstatą

Kalbama, kad New Yorko 
valstijos demokratų lyderiai 
svarsto Walter-McCarran Įs
tato pakeitimo galimybes. Spė
jama, kad jeigu demokratų 
viršenybė nutartų Įstatymiškai 
kovoti, jie gauti) paramos ne 
vien tiktai iš masių demokra
tų ir pažangiųjų, bet kad daug 
ir re pu bl ikonų tą kovą pa- 

r remtų.
Yra nuomonių, kad Kongre

sas dar šiais metais galėtų žy
miai pakeisti tą Įstatą ir kad 
tas teiktų demokratams kredi
to, kuris galėtų turėti atbalsį 
net rinkimuose ateinančiais 
metais.

Užmušė policistą
Flush inge, ant Jlodhian St., 

netoli 57th Rd., tapo atrastas 
jau be sąmonės policistas An
drew Reynolds. Ten pat gulė
jo ir motorinis dviratis, kurį 
jis buvo paėmęs iš pravažiuo
jančio, kad galėtų vytis tūlą 
automobilistą.

Pradžią tos nelaimės mačiu
sieji spėlioja, kad jis galėjo 
būti tiksliai suvažinėtas to mo
toristo, kurį jis vijosi. Sako, 
kad tūlas automobilistas iš ke
lio staiga užšoko ant šaligat
vio ties ta vieta, kur Reynolds 
stovėjo. Reynolds nušoko į ša
lį iš tos vietos. Nepataikęs, 
greit nuvažiavo keliu. Už ke
lių minutų sugrįžęs ir vėl be
veik užvažiavęs Reynold ą. 
Tuomet tas leidosi automobi
listą vytis, bet už mylios ta
po atrastas mirštantis.

Laivakroviai pašaukti 
į derybas

iNew Yorke laivakrovių uni
jos (1LA) viršininkai tapo pa
šaukti derėtis su valdine Wa
terfront Komisija išsprendi- 

pnui ginčo dėl to, kas vado
vaus samdai Grace Line prie
plaukose. Pasiūlymas atėjo po 
to, kai laivakroviai per 4 die
nas boikotavo tas prieplaukas, 
nedirbo dėl to, kad unija ne
buvo prileidžiama prižiūrėti 
samdą.

Moterą atydai
Moterų Apšvietos Klubo la

bai svarbus susirinkimas (pa
skutinis pirm atostogų) įvyks 
šį ketvirtadienį, balandžio 20- 
tų, Liberty Auditorijos patai- 
joje. VALDYBA

gų pirmu kartu1 rodant.
Klimas žada išvažiuoti Chi- 

cagon pradžioje gegužės mė
nesio. Jeigu susidarys sąlygos, 
planuoja dar sustoti pakelyje 
kai kuriuose miestuose, paro
dyti filmų. v

Transportininkai šį 
karta nenusileis

bet

Lo-Transportninkų Unijos 
kalo 100 taryba nepaprasta
me savo susirinkime nuspren
dė, jog unijos valdyba nega
lės būti atsakinga už eilinių 
narių veiksmus, jeigu valdinis 
Transit Autoritetas tuojau ne- 
šusiderės su unija dėl mokes- 
ties ir darbo sąlygų. Tokį Įs
pėjimą unijos vadovybė tuo
jau pateikė Transit Autorite
tui.

Unijos vadovaujantis komi
tetas'pareiškė, kad jis neaks- 
tina, neužgiria stabdinėjimų 
darbo ai* visuotino streiko. Ta
čiau, sako pareiškime,“vardan 
teisėtumo, mes privalome Įs
pėti keliaujančią publiką ir 
Autoritetą, kad padėtis yra 
rimta subways ir busų linijo
se, taipgi linijų stotyse i)- pa
taisų šapose.”

Greta kitų darbininkus er
zinančių priežasčių, yra atė
mimas atpildo už ligos dieną. 
Lig šiol jie gaudavo mokestį 
pradedant pirma diena. Da
bar Valstijos Seimelis nutarė 
nemokėti už ligos pirmą die
ną, jeigu darbininkas neišsir- 
go 9 ar daugiau dienų. Darbi
ninkai tikisi, kad bus ir dau
giau varžymų ligoje mokes- 
ties, nes visoje industrijoje nu
tarta išleisti tiktai 3 milijonus 
dolerių. Unijistai sako, jog ta 
suma yra. tiktai apie puse to, 
kiek, lig šiol būdavo išmokama 
transportininkų p ag a 1 b a i

Gegužės . 6-tą atidarys Ka
ren Horney kliniką, kurioje 
teiks' patarimų-pagalbos ser
gantiems proto ligomis,
neišgalintiems iškaštingo pri
vatinio tyrimo ii’ gydymo. Kli
nika bus prie 115 E. 31 st St. 
Ją užlaikys daktaras Karen 
Horney vardu Įkurta fundaci
ja. Daktarė, žymi tų ligų ty
rinėtoja, buvo Įkūrėja Ameri
can Institute for Psychonaly- 
sis, tos Įstaigos viršininkė iki 
savo mirties. Mirė 1952 m.

Klinika turės štabą 80 spe
cialistų, kurie bėgiu vienerių 
metų paaukos $150,000 vertės 
patarnavimų. Jeigu pasirodys, 
kad Įstaiga teiks tiek naudos, 
kiek tikimasi, yra planai 19- 
57 metais Įstaigą didinti.

Vyriausias klinikos siekis, 
sako fundacijos- prezidentas 
Mrs. Catherine K el man, yra 
suteikti pagalbą tiems, ku
riems dar nereikia ligoninės. 
Sako, jog čia “gali kreiptis vi
si turintieji bėdų, jausmingai 
sukrėsti, nežiūrint rasės, tiky
bos ar spalvos, taipgi nežiū
rint neturėjimo kuo užsimoke-

Sykiu pažymi, jog tai ne
reiškia, kad galintieji, užsimo
kėti neturėtų naudotis. Kai 
biedniokams patarnaus ir vi
sai dykai, išgilintieji bus pra
šomi pasimokėti.

Plėšikai žinojo, kada

Ego-

SERGA
Nastė Varaškienė pasidavė 

Wyckoff Heights ligoninėn, 
tyrinėjimams. Jai darys ope- 
racją. Ligoninė randasi 371 
Stockholm St., Brooklyn, N. Y.

Linkime nugalėti operacijos 
Minkomus ir greit pasveikti.

Newyorkietis marininkas Ri
chard Donovan, 18 metų, ta
po automobiliaus užmuštas ne
toli Stamford, Conn., kai jis 
bandė prisiprašyti automobi
listų, kad jį parvežtų į New 
Yorką. Jo laivas buvo susto
jęs Bostone.
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SUPERINTENDENT—P()
Del East Side 15 šeinių narAo. 

Aliejum Šildomas, incinerator, fcb- 
sas ir elektra, nemokamai telefonas. 
1rūmų ir alga. Saukite: ORvgon* 
8-8169—(lianom iki 4 vai. popiet.

(76-78)

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas, Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 6-0224 — SAG HAR
BOR 5-0748.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(69-98)

Už $2,000 NTJPIRKSITE
Hardware—namas geležinių daiktų, 
maliavų, krautuvė, 5 metai kai įs
teigta, žema randa. $350 savaitinių 
jeigu, biznis rezidencijinėje sekcijo
je. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi apleisti miestą. Tik kartą gy
venime tepasitaiko tokia proga.

STABILE HARDWARE, 5Sgl 
Broadway, Woodside, L. I.

^,(71-77)

jis ne namie
Televizijos programų staty

tojas Himan Brown, su žmona 
ir dukterimi gale praėjusios 
savaitės praleido keletą dienų 
Stamforde. Sugrįžęs, 
rėjo, kad vagys 
ieškojo visą jo 
puošmenimis ir 
30 tūkstančių 
Aptuštintas net 
dėl is.

Aktorių gyvenimas šiais lai
kais yra visam svietui skel
biamas, žinomas, tad vagims 
yra gera proga pasirinkti pa
togų laiką.

apsižiū- 
pilmitinai ap
imtą. Išnešta 
pinigais apie 
vertės turto, 
degtinių san-

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy

rui, pageidaujama Williamsburgo 
apylinkėje. Galėtų būti apšildomas 
arba kad ir šaltas. Prašau pranešti: 
Joseph Tamas, 1689 Linden Street. 
Brooklyn, N. Y.

(77-79)

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę įsitemyt'i ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

£eg- 29May
Baltimore

Slovak National 
Home Park 

6526 Holabird Ave.

Liepos Q
July O

\ •

Liepos 3a4

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

Šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi,įsigysite ir 

4 naujų pažinčių.

Kelios ligoninės jungia
si įkurti medikalį centrą

Kuriasi naujas medikai iškas 
centras, kuris bus žinomas 
kaip New York Medical Col
lege-Metropolitan Medical 
Center.

Centro Įkūrimui subendrina 
savo jėgas kolegija ir sekamos 
ligonines: Flower ir Fifth 
Ave.; naujoji ir senoji Metro
politan, taipgi Bird S. Coler 
ligoninė. Kolegijos fakultetas 
pristato štabus visoms toms 
ligoninėms.

Sujungtos bendrai ligoninės 
turės 4,500 lovų. A psi j u ilgi
mas Įvykdytas su pritarimu ir 
pagalba miestinio ligoninėms 
komisijonieriaus McLean.

Du Long Island biznieriai 
{apsiskundė policijai, kąd 5 
jaunuoliai pagrobė juos1 auto 
pastatymo lot e, apmušė, atė
mė pinigus, nuvežė juos į ne
apgyventą sritį ir paliko pės
čius eiti namo.

TEmpleton 8-8121-8122
E. BRAZIL & M. ARVIDSON 

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AOENCV 
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

GARBINGAS

ŠERMENŲ AI*TARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH
Laidotuvių Direktorius 

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

HAvemeyer 6-8700

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Ą+W+W1!<++’!'+W+++++4'++’hH“ •

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. 

MArket 2-5172

4 gilti. Laisvi (Liberty) Tree., Balandžio 20, 1955Re p.
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