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KRISLAI
Worcestery.
Jų pasiryžimas.
Prieš apie 40 metų.
“Dzūkas iš Merkinės.”

Rašo R. Mizara

Praėjus, sekmadieni teko 
praleisti Worcestery. Nuvykau 
teji kartu su Lietuvių Liaudies 
teatrų aktoriais, kurie vaidi
no ktAnediją “Prašvilpta Lai
mė.”

Oras nebuvo palankus. Jis 
ypatingai buvo blogas naktį, 
kai mums teko grįžti namo: 
pylė aštrus lietus, kuris daž
nai “maišė dangų su žeme.”

t

Bet tai nieko! Tokia kelio
nė, nors ir labai pavargsti, ka-

• Žin kaip labiau įsibrėš ia į 
žmogaus atmintį.

Worcestery man visuomet 
smagu pabuvoti dieną-kitą.

Worcesterio progresyviai 
žmonės, sakyčiau, truputėli 
skirtingesni nuo daugelio kitų 
miestų lietuvių: .jie draugiš
kesni ir gal būt atviresni. Jie 
tau pasakys į akis, kas jų nuo
mone gera, kas bloga.

Jie visuomet svečius gra
žiai pavaišina. Jie kultūriški. 
Jie, sakyčiau, yra geresni gas- 
padoriai negu- daugelio kitų 
miestų progresyviai lietuviai.

Gal dėl to aš dažnai—ma
žiausia kartą ppr metus—ap
silankau Worcestery.

Savo spauda worcesteriškiai 
rūpinasi taip lygiai, kaip mes 
rūpinamės—mes, kurie čia 
pat prie Laisvės išleidimo sto
vime.

Šiemet jie pasiskyrė sudėti 
$500 į Laisvės $10,000 fondą, 
ir aš žinau, kad jie tai išpildys 
net su kaupu.

Kai pasiekėme 29 Endicott 
St.—salę, kurioje vyksta įvai
rūs kultūriniai parengimai, sa
kau savo draugams newyor- 
kiečiams:

—žiūrėkite, prieš arti 40 
metų šitoje salė je I^SS 40-j i 
kuopa laikydavo savo mitin
gus. Aš jai priklausiau, čia 
pat Aido Choras turėdavo sa
vo pratimus—jame taipgi dai
navau. Choro mokytojas tuo
met buvo Jonas Dirvelis. šian
dien tas pats Aido Choras te- 
begyvuoja ir jo mokytojiryra 
tasjpats J Dirvelis!...

Aidiečiai, beje, organizuoja 
busą ir žada atvykti į LMS 
Festivalį, įvyksiantį gegužės 
14-15 dd. Į Richmond Hill, 
New York.

Salė tebėra švariai, gražiai 
Užlaikoma—kaip buvo prieš 
arti 40 metų.

Deja, daug žmonių, su ku
riais andai teko kartu daly
vauti, jau nebėra... Mirė...

.■/Y, ' __ . ,• ■■ . u •

Sutikau nemaža žmonių, — 
veikėjų ir, taip sakant, “eilinių 
piliečių.” Buvo čia ir lauran- 
ciečių, ir nashuaiečių, ir gard- 
neriečių, ir fitzburgiečių ; taip
gi south bostoniečių.

Laikas neleido su jais visais 
ilgiau pasikalbėti. Bet smagu 
buvo juos susitikti, paduoti 
ranką ir pasidžiaugti, kad jie 
sveiki ir veikia, nepaisydami

Kai’kurie įspaudė po dešim
tinę Laisvės fondui sutvirtinti.

Smagu man buvo sutikti ir 
“Dzūką iš Merkinės” — Sta- 
Uj Bakanauską, jau peržengu-

★ ★★★ Richmond Hill 19, N. Y.,Trečiadienis, Balandžio (April,) 27,1955 ¥¥¥¥ Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tieji.

DEMOKRATŲ VADAI UŽ DERYBAS SU LIAUDIES KINIJA
"Trys didieji" spręs
"4 didžiųjų" sueigą LcrisVČS Fondo

George už derybas 
ir be čiangininkų

Washingtonas. — Ameri
kos , Britanijos ir Prancū
zijos užsienio reikalų mi
nistrai gegužės 8 susirinks 
Paryžiuje, kur jie tarsis 
apie “Keturių Didžiųjų” 
konferenciją. Jau beveik yra 
tikra, kad tokia konferenci
ja Įvyks, ypatingai todėl, 
kad Sovietai susitarė su au
strais ir Austrijos klausimo 
dabar negalima atidėlioti.

Bet kol kas nežinoma, 
ant kokio lygio ta keturių 
didžiųjų jėgų (virš minėtų 
trijų ir Tarybų Sąjungos) 
konferencija bus: užsienio 
reikalų ministrų arba prem
jerų. Yra galimybė, kad 
pirmiausia konferuos užsie
nio reikalų ministrai, — 
Dulles, Molotovas, Macmil- 
lanas ir Pinay, kad prireng
ti dirvą valdžios galvų kon
ferencijai : Eisenhowerio, 
Bulganino, Edeno ir Fau- 
re’o.

12 Amerikos veteranų sutiko 
vykti į sueigą Maskvoje

Wasbingtonas. — 12 ame
rikiečiu karo veteranu, ku- V L 7
rie 1945-tais metais susiti
ko su raudonarmiečiais prie 
Elbos Vokietijoje, priėmė 
pakvietimą nuų tarybinių 
veteranų atvykti Maskvon. 
Juos kvietė tarybiniai eks- 
kareiviai, kurie patys buvo 
prie Elbos susitikime su 
jankiais.

Joseph Polowsky yra se
kretorius amerikiečiu vete
ranų grupės, susidedančios 
iš karių, kurie dalyvavo ta
me istoriniame susitikime.

Amerikoje egzistuoja dvi 
Elbos susitikimo veteranu 
grupės. , Viena, susidedanti 
iš Legijono narių, katalikų 
veteranų ir kitų grupių, yra 
griežtai anti-tarybinė. Ki
ta grupė, kuri priėmė kvie
timą vykti - Maskvon, stoja 
už taikingą sugyvenimą, 
nors dalis narių yra anti- 
komunistai.

Senatorius Flanders šį 
antradienį kalbėjo tai gru
pei.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilčiau.

sį 70 metų amžiaus slenkstį.
Aš jį pažinau, kai Stasys 

buvo Merkinės valsčiaus raš
tininko padėjėjas. Aš tuomet 
buvau tik vaikėzas. Vėliau 
man pačiam teko sėdėti prie 
to paties ilgo žaliojo stalo...

—Niekad nesitikėjau, kad 
lietuviai aktoriąi-mėgėjai ga
lėtų taip šauniai suvaidinti 
veikalą, kaip jūsiškiai suvaidi
no šiandien, — sakė Stasys, 
nejuokaudamas.

—Viskas yra galima, Stasy!
—atsakiau jam,-*—jei tik dc- j 
dama užtenkamai pastangų, j

Gali būti, kad į trijų Vąš
karų užsienio reikalų minis
trų konferenciją bus pa
kviestas ir Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris, 
nes tuo laiku V. Vokietija 
oficialiai jau bus savaimin
ga valstybe. Francūzija ge
gužės 5 ratifikuos Pary
žiaus sutartį, kas padarys 
Vakarų Vokietiją oficialiai 
nepriklausoma.

Ką reiškia maišytis 
kaimyno reikaluose?
Pekinas.—Kinijos spau

da plačiai rašo apie atsa
kymą, kurį čou En-lajus 
davė Ceilono premjerui^ 
K o t e I a w a 1 ai. Ceilono 
premjeras sake, kad Ki
nija turėtų nulstoti mai
šusis kitų šalių reikaluo
se, kad ji turėtų įsakyti 
Ceilono ir kitų Azijos 
kraštų komunistams nu
traukti savo veikimą.

čou En-lajus atsakė:
“Ceilono premjeras, ku

ris tiek daug kalba apie 
nesimaišymą vidujiniuose 
kito krašto reikaluose, 
nesupranta, kad jis tuo 
pačiu laiku to prašo. Cei
lono komunistai, kaip 
komunistai kiekvienoje 
kitoje šalyje, veikia iš 
įsitikinimo, yra vietinių 
sąlygų gaminys. Jeigu 
mes, kinai, prašytume 
Ceilono komunistų (mes 
negalime jiems įsakyti) 
nutraukti veikimą, mes 
tokiu būdu maišytumėsj 
vidujiniuose Ceilono rei
kaluose.”

Vietnamiečiai pasitrauksią 
j Iš Šiaurės Tailando srities

Bandungas. — šiaurinis 
Vietnamas ir Tailandas su
sitarė, kad apie 40,000 viet
namiečių apleis Tailandą ir 
vyks į Vietnamą. Tie viet
namiečiai vienu metu Lao
se kovojo prieš francūzus. 
Kai jie buvo sumušti, jie 
pasitraukė Tailandan, 'kur 

„įsteigė savo komunales so
dybas. Komunistai jų tar
pe stiprūs ir jie simpati
zuoja Šiauriniam Vietna
mu!. Tailando valdžia no
rėtų jų atsikratyti.

Greitu laiku tu vietna
miečių evak u a v i m a s per 
Laosą link Vietnamo pra
sidės.

Ženeva, Šveicarija. — Dvi 
kairios partijos, Darbo Par
tija ir Pažangioji Partija, 
išrinko 16 deputatų į mies
to tarybą. Kairiečiai tokiu 
būdu turi vienu deputatu 
daugiau7, ne'gu praeityje. 
Abi minimos partijos stovi 
į kairę nuo socialdemokra
tų.

Vajaus Eigoje 
į

Chicagiečiai puikiai padėjo “Laisvei” sukelti $10,-
000. Leonas Prūseika prisiuntė $133. Aukojo:'

Moterų Kultūros Klubas ............................. $10.00
LLD 19 kuopa ................................................... 10.00
Dauderis .............................................................. 5.00
Napoleonas ......................................   5.00
K. Sabutis ....................................................   5.00
Rudokas ..........................................     5.00
S. Vaičiulionienė ................................................ 5.00
P. Daveikis....... .................................................. 5.00
J. Kregždė........................... ;.................................5.00
Zalkus ........................................   5.00
Jakienė ..............   5.00
Cicerietis.............................................................. 5.00
Jonikai ................................................................ 2.00
Prūseika ........................................    3.00
K. Zenkevičius.................. *.................................  3.00.
Mikulėnas ...................  3.00
P. Steponas ......................................................... 3.00
Motiečiai .. ..............................  3.00
Jonikai ....................................  ... 3.00

(Tąsa 4—tame puslap.)

Amerika statysianti 
atomy 'taikos laivą'

New Yorkas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
skelbė, kad Amerika pla
nuoja pastatyti atominės 
jėgos varomą “taikos lai
vą.” Tai bus prekybinis 
laivas ir jis lankys pasau-
lio uostus, sakė preziden
tas, “kad parodyti pasau
liui, kaip mes vartojame 
atominę jėgą taikos tiks
lams.”

Prezidentas apie tai pa
skelbė, kai kalbėjo Ameri
kos laikraščių leidėjų, ve
dėjų ir redaktorių metinia
me suvažiavime, kuris vyks
ta čia. Eisenhoweris buvo 
kelioms valandoms atskri

Sovietai planuoja 
keliones i mėnulį

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas sako, kad 
tarybiniai mokslininkai pla
nuoja ateinančių kelerių 
metų bėgyje su rakieta pa
siųsti tanką į mėnulį. Taip
gi labai galimas dalykas, 
kad ir žmonės netrukus ga
lės į mėnulį keliauti,, sako 
tarybinis radijas.

Tankas, kurį link mėnu
lio nuneštų rakieta,, turėtų 
televizijos siųstuvą, per ku
rį mėnulio vaizdai galėtų 
būti perduodami žemėn, sa
ko Maskvos radijas.

Be to, Tarybų Sąjunga 
neseniai suorganizavo 
mokslininkų grupę, kurie 
planuos sudaryti dirbtiną 
satelitą, kuris suksis aplink

dęs New Yorkan pirmadie
ni, kad kalbėti tame suva
žiavime. Po kokių keturių 
valandų jis išskrido Wash- 
ingtonan. Prieš išvykda
mas, jis apsistojo keliolikai 
minučių pas vieną newyor- 
kietį dailininką, kuris pie
šia jo portreth.

Kalbėdamas apie tą “tai
kos laiva,” Eisenhoweris 
sakė, kad jis greitu laiku 
prašys Kongreso fondų dėl 
statybos.

Vienas laivas šioje šaly
je jau varomas atomine jė
ga: submarinas “Nautilus,” 
kuris jau buvo pasekmingai 
išbandytas.

žemę, panašiai, kaip mėnu
lis aplink ją sukasi arba 
kaip žemė sukasi aplink 
saulę.

Tiems mokslininkams, ir 
mokslininkams, kurie pla
nuoja keliones į mėnulį, va
dovauja fizikas Piotr Kapi- 
ca, kuris garsus visame pa
saulyje. ’

(New Yorko “Times” sa
ko, kad Amerikos moksli
ninkai labai abejoja, ar ke
lionės į mėnulį kol kas gali
mos.)

Columbus, O.—Ohio CIO 
ir AFL nutarė įsijungti į 
kovą už $1.25 valandai al
gos minimumą.

Washingtonas.
lė demokratų vadu pasisakė 
už tai, kad valdžia daro 
klaida, atmesdama Čou 
En-lajaus siūlymą derėtis 
su Amerika. Senatoriai 
Lundon Johnson, Estes Ke- 
fauveV ir John Sparkman 
sako, kad Amerika turėtų 
priimti kiniečių siūlymą ir 
eiti į derybas.

Senato užsienio reikalų

Paskutiniai 
pranešimai

Las Vegas. — Didysis 
atominis sprogimas, .kuris 
turėjo būti pravestas an
tradieni ir kurio stebėti su
sirinko šimtai laikraštinin
kų, buvo atidėtas. Priežas
tis: nepalhnkus vėjas.

Tokvo.— Vietiniuose rin
kimuose Japonijos socialis
tai laimėjo 70 vietų, 2 dau
giau negu praeityje. Kai
rieji socialistai laimėjo 1185 
vietas, 18 daugiau negu 
praeityje.

New Yorkas. — 27 žymūs 
Prancūzijos, .Britanijos ir 
kiti! Europos kraštu dakta
rai kreipėsi Į Amerikos tei
singumo departments su 
raginimu išleisti iš’ kalėjimo 
sergančią negrę komunistų 
vadove Claudia Jones, v

Paryžius. — Darbininkiš
kos organizacijos stengiasi 
atgauti tradicinę teisę de
monstruoti Gegužės Pirmą
ją nuo Nation aikštės iki 
Bastilijos. Praeitais metais 
policija nuo jų tą teisę at
ėmė.

Policininkai sumušė keletą . 
streikuojančių telefonistų

Atlanta, Ga<. — Southern 
Bell telefonistų streikas tę
siasi jau 45-tą dieną. Nors 
teismai daugumoje vietų 
uždraudė masinį pikietavi- 
mą, streikierjai laiks nuo 
laiko surengia masines de
monstracijas prie telefoni
niu centraliniu. c &■

Miami mieste, Floridoje, 
policija puolė tokią demon
straciją prie telef o n i n ė s 
stoties ir lazdomis sumušė 
keletą streikierių, o septy
ni buvo suimti. Policijai 
padėjo gaisrininkai, kurie 
prieš streikierius paleido 
stiprias vandens sroves.

Streikuojantieji darbinin-1 
kai priklauso prie CIO.

Londonas.— Užsienio rei
kalu ministras Macmillanas 
parlamente sakė, J<ad “Čou 
pareiškime apie pasirengi
mą derėtis su Amerika yra 
vilties pasaulio taikai.”

Visa ei-j komisijos pirmininkas
George sako, kad Amerika 
turėtų derėtis su Kinija, 
jeigu čiangas derybose ir 
nedalyvautų. Kai]) yra ži
noma, liaudiečiai - kinai pa
sirengę dei’ėtis su Amerika, 
kurią jie skaito faktina 
Taivanio - Formozos valdy
toja, bet ne su Čiangu. 
Pats Čiangas irgi sakosi 
nesiderėsias su liaudiečiais. 
Eisenhowerio administraci
ja sako, kad ji negali de
rėtis su kinais, jeigu ne- 
prileidžiamas Čiangas. 4

Senatorius Sparkmanas 
sakė:

“Man atrodo, kad mes 
turėtume išbandyti, ar Čou 
kalba nuoširdžiai apie tai
kingą susitarimą.

Iš Bandungo ateina ži
nios, kad delegatai, kurie 
jau pradeda išvažiuoti iš 
Azijos - Afrikos konferen
cijos, beveik vienbalsiai 
smarkia Ameriką už Čou 
En-lajaus kvietimo atmeti
mą.

Pakistano premjeras Ali, 
kuris paprastai gina Ame
riką, pareiškė:

“Aš esu įsitikinęs, kad 
Kinija nuoširdi, kad ji nori 
derybų ir siekia taikos. Ko
dėl atstumti ištiesta taikos 
ranki?”

Ali dar sakė, kad, nors 
Pakistanas priklauso prie 
vakarietiško karinio bloko, 
jis nenumato kariavimo 
prieš Kiniją. Panašiai iš
sireiškė Ceilono premjeras 
Kotelawala.

Buvęs teisėjas bus teistas 
kaip žmogžudystės rengėjas

New Yorkas. — Policija 
suėmė Martiną Yaminą, 32 
metų vyrą, kuris nekurį lai
ką Baltimorėj buvo teisė
jas. Jis- kaltinamas kaip 
žmogžudys, nes papirko 
gengsterį Rosario LeCoco, 
kad nužudyti kitą gengste
rį, J. Aronowitza. Arono- 
witzas ką tai žinojo iš Ya- 
mino tamsios praeities ir jis 
norėjo jo atsikratyti.

Yaminas priešinosi poli
cijai, kai atėjo jį suimti. Le
Coco taipgi buvo suimtas ir 
dabar randasi kalėjime.
Powellis bandė sabotuoti,: 
tvirtina Pekino radijas

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad Amerikos 
Kongreso narys Powellis 
buvo atvykęs į Bandungą 
su specialiu valstybės de- 
partmento įsakymu sabo
tuoti ant kiek galima Azi
jos - Afrikos konferenciją. 
• Pats Powellis tvirtina, 
kad jis vyko į Bapdungą 
kaip privatinis pilietis, net 
prieš valstybės departmen- 
to norą.

t
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milijonų.
Indiją atsto- 
Kiniją — jo- 
gabumų, di-

BANDUNGO KONFERENCIJA BAIGĖSI
ISTORINĖ Azijos-Afrikos tautų konferencija, besi

tęsusi apie savaitę laiko Bandunge, Indonezijoje, baigėsi.
Kalbėsime vienaip a,r kitaip, konferencijai toną da

vė Azijos tautos—vyriausiai Kinijos Liaudies Respublika 
ir Indija.

% Abidvi šitos valstybės yra didžiulės: Kinija, turi apie 
600 milijonų gyventojų, Indija—virš 300

Abiejų šalių atstovybės buvo tvirtos, 
vavo josios ministrų pirmininkas Nehru, o 
sios premjeras Čou Ėn-lajaus, nepaprastų 
džio talento vyras.

Dėl to jų žodžiai buvo nepaprastai svarūs, daug 
reiškiantieji.

Netenka nė sakyti, kad pasaulis labiausiai stebėjo 
Čou En-lajų: kuklų, bet griežtą jauną vyrą, stovintį 
didžiausios pasaulyje (gyventojų skaičiumi) valstybės 
priešakyje asmenį. Čou En-lajus gabus, drąsus ir kartu 
kuklus vyras bei valstybininkas. Jis kartu su Mao Tse- 
tungu, šalies prezidentu-vadovu, stovėjo revoliucijos 
priešakyje, kai Kinijos liaudis mušė Čiang Kai-šeką, kai 
ji laisvino šalį. O tai buvo didžiulė kova, bet liaudies 
laimėta.

Kai kurie buvo manę, būk Čou En-lajus atsistos 29- 
nių tautų konferencijoje ir ims skelbti “klasių kovą,” 
pradės kovoti prieš kapitalizmą, kurio jis, savaime su
prantama, neapkenčia..

Buvo manyta, būk Čou En-lajus “skerečiosis” ir 
“pils daugiau degančios medžiagoss” ant besiliepsnojan- 
čių tarptautinių santykių Pacifike ugnies.

Visi tokie pranašai labai nusivylė.
Šiandien visi pripažįsta, kad Čou-Enlajus išėjo iš 

Bandungo laimėtoju, dar didesniu vyru ir valstybinin
ku negu jis kada nors buvo!

. ’ • Kodėl taip ?
Todėl, kad Kinijos Liaudies Respublika, jos'vyriau

sybė žiūri į gyvenimą la’bai plačiai. Pagaliau, jai rūpi 
ne karas, o taika.

Išeidama iš to, Kinijos Liaudies Respublika Ban
dungo konfeiencijoje (Čou En-lajaus lūpomis) pranešė 
visam pasauliui, kad ji nieko nenori užkariauti, kad ji 
nieko nenori užgrobti, kad ji nesikiša į kitu valstybių 
reikalus, o tik gina tai, kas jai priklauso.

Formoza priklauso jai—Kinija niekad jos neišsi
žadės.

Tačiau, kadangi Kinijos Liaudies Respublika trokš
ta taikos, tai ji nori tartis su Jungtinėmis Valstijomis, 
su Washingtono vyriausybe. Ji nenori kariauti prieš 
Jungtines Valstijas. Jai patinka Jungtinių Valstijų 
žmonės. Ji nori tartis su Jungtinių Valstijų vyriausybe, 
tik, žinoma, ne su Čiang Kai-šeku.

Štai, ką pasakė Čou En - lajus Bandungo konfe
rencijoje ! 1

Jis pasisakė ir daugiau. Jis pasisakė už tai, kad 
kapitalizmas ir komunizmas gali gyventi taikoje greta 
kite kito.

Jis pasisakė už ko-egzistenciją.
f „ • Ir šiandien kiekvienas politikas, sekąs pasaulinius 

reikalus, pripažįsta, jog Čou En-lajus Bandungo kon
ferencijoje išėjo laimėtojas. Jis gavo daug draugų. 
Jis patraukė savo pusėn daug tų žmonių, kurie iki išol 
sėdėjo “ant tvoros.” 
; Kodėl taip?

Todėl, kad Kinijos Liaudies Respublika turi politiką, 
turi nusistatymą, besisiekiantį taikos, o ne karo.

Dvidešimt milijonų japo
nių pasirašė peticiją, kuri 
reikalauja uždrausti atomi
nes ir hidrogenines bom
bas. Jų pareiškime, greta 
kitko, sakoma:

“Japonai jau tris kartus 
buvome krikštijami atomi
niais ir hydrogeniniais gin
klais. Mes, kaipo vieninte
liai nukentėję nuo tų gin
klų, negalime nutylėti. Mes 
atsišaukiame į kiek vien ą 
protaujančią esybę pasau
lyje, kad uždraustų gamin
ti, vykdyti bandymus ir 
praktikuoti vartojimą tokių 
ginklų, kaip hydro geno 
bombos.”

Peticijoje pareiškiama, 
kad Japonijos Parlamentas 
jau 1954 metų balandį vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
kuria uždraudė atomines ir 
hydrogenines bombas, taip
gi reikalavo tarptautiniai 
kontroliuoti atominę ener
giją. Daug vietinių tarybų; 
po visą kraštą taipgi pri-i 
ėmė panašias rezoliucijas. ,

Peticijoje apsakoma bai
sios pasėkos tomis bombo
mis apmėtymo Hiroshimos 

KITAS SVARBUS DALYKAS, dėl kurio Bandungo 
konferencija vienbalsiai pasisakė: ji pasisakė prieš nau
dojimą karuose atominių bei hydrogeninių ginklų.

Ji pasisakė už tai, kad tuojau būtų sulaikyti bet 
kokie pratimai, bet kokie manevrai, daromi atominiais 
bei hydrogeniniais ginklais.

Ar tai yra bloga?
- Žinoma, ne! Tai yra geras žygis, kurį užgirs visas 
taiką mylintysis pasaulis.

Bandungo konferencija pasisakė prieš kolonializmą, 
siautėjantį ypatingai Prancūzijoje. Visa tai sutvirtina 
daugelio milijonų žmonių kovą prieš imperialistus—ypa
tingai Afrikoje, kaip, sakysime: Moroke, Tųnisijoje ir 

« negrų apgyventose srityse.

mimą, jog iš tuomet išliku
sių. gyvais, tūkstančiai tebe- 
kenpia kančias ir kas metai 
šimtais miršta.

' Medikaliai patikrinus vai
kus 11 moterų, kurios ra-' 
dosi už apie 1,000 y ardų 
nuo eksplozijos vietos, at
rasta, kad tik 1 iš 11 jų vai
kų, jau suėjusių 5 metus 
amžiaus, turi normalią gal
vą. Kitu vaiku galvytės te- j 
bėra didumo kaip 1 metų 
kūdikio.

Medikališki raportai pa-1 
reiškia, jog ši yra tiktai Į 
viena iš daugelio formų, su į 
kokiomis gimsta atominiai! 
sužalotų žmonių vaikai. ;

Moterų peticija toliau pri- i 
mena padėtį tu 23 žuvinin
kų, kuriuos sužalojo hydro- 
geninės bombos eksplozijos 
nuosėdos ant laivo Fuku- 
ryu-Maru.

Suzue, buvusio ant to lai
vo Shinzo Suzuki žmona, 
aprašo, kaip jautėsi jos vy
ras, kai jis sugrįžo nuo lai
vo tą 1954 metų kovo 14-tos 
vakarą:

“Mano vyras vos neišsi
kraustė iš proto nuo aršaus 
niežulio aplink ausis ir ant 
pakaušio. Sekamą rytą nie
žulys išbėrė visą jo kūną. 
Jis vartaliojosi ir mėtėsi lo
voje, šaukdamas ir dusda-j 
mas nuo kančių, kaip žmo
gus suimtas karštligės.”

Kiti žuvininkąi kentė to
kius ir kitokius skausmus: 
pilvo raižymą, vidurių su
gedimą, niežulius, nusilpnė
jimą ir kitus aiškiai mato
muosius nuodijimo ir degi
nimo pažymius.

AMERIKOS KOMERCINE spauda didžiuojasi tuo, 
. kad ten buvo pasisakyta “prieš komunizmą?’ Ten buvo 

juk atstovų iš valstybių, kurios gauna nemaža dolerių 
iŠ Washingtono.

Gerai, kad ir taip buvo. Tdi parodo, jog Bandungo 
konferencijos tribūna buvo laisva visiems. Kas ką no
rėjo, tai pasakė.

Tenka pasidžiaugti, kad tokia konferencija įvyko. 
.. Tenka palinkėti, kad josios nutarimai būtų pravesti gy- 

veniman!
S pu»l.—Laisve (Liberty)* Tree., Balandžio (April) 27, 1955

Tačiau visa tai buvo tik 
pradžia kančių. Aršiausia 
nelaime skaito sugadinimą 
kraują gaminančių organų, 
kaip kaulų smegenys. Tie 
odos niežuliai nebuvo tikėtai 
pavirštutiniai. Odos veiklio
sios celės tapo sužalotos ra
dio-veiklos dulkių, odos au
diniai pradėjo pūti, išsivys
tė gangrena. Dėl to kraujo 
kūneliai ir kaulų smegenų 
celės žymiai sumažėjo. O 
nuo to mokslas vaistų dar 
neturi. Jų visas likusis gy
venimas liekasi /lovoje, po 

nuolatine medikališka prie
žiūra. Namams, šeimos gy
venimui jie žuvę.

Keturiolika iš 2 yra pa
vieniai if tokiais pasiliks iš 
baimės, kad jų vaikai galė
tų gimti kaip nors sužalo
ti. Kančių suimtas, vienas 
jų yra pasakęs, jog jis kar
tą jautė norą apmėtyti 
Ameriką hydrogeni n ė m i s 
bombomis, kad amerikiečiai 
suprastų tas kančias, ku
rias jie dabar pergyvena. 
Vienok dauguma jų sako, 
jog jis nelinkėtų nei vienam 
tokių protui ir kūnui kan
čių, kokias jie kenčia; Jie 
širdingiausia trokšta, kad 
atominės, taip pat ir hydro- 
geninės bombos būtų už
draustos.

Hydrogeninių bombų iš
sprogdinimai sukėlė japo
nuose didžiausią rūpestį, 
taipgi pavojų jų gyvybei ir

Šeimininkėms
ASPARAGUS — ANKS-

, TYBOJI VIETINE 
DARŽOVE

New Yorke ir apylinkėse 
vietinių asparagų sezonas 
yra maždaug balandžio-lie- 
pos mėnesiais. Toji šveni, 
turtinga mineralais daržo
vė aukštai statoma pasitu
rinčių žmonių valgiuose. 
Žiemos metu vartojama 
šaldyta ar kenuota, o kar
tis ir atvežtoji iš šiltesnio 
klimato.

Eiliniams žmonėms tenka 
asparagų naudotis tik sezo
nais, kada gausu ir pigiau 
dėl to, kad nereikia iš toli 
atgabenti.

Daugiausia vertės turi 
storais, tiesiais stiebais, gy
vai žali. Laibi, šleivi, iš- 
blyškę turi daugiau kietojo, 
nevalgomojo stiebo.

Nuplautus kietuosius stie
bo galus nupiauk, pavartok 
sriubai.

VIRTIEJI
Nuvalyk žvynus (už jų 

būna užkliuvęs smėlis), nu
plauk stiebus minkštu šepe
tuku. Suguldyk skaurado- 
je, Užpilk colį verdančio 
vandens. Uždengtus pavirk 
apie 10 minučių ar iki šaku
te smeigiamas stiebo stor- 
galis lūžta. Nepervirk. Nuo- 
sunkas padėk sriubai. Stie
bus išdėstyk aplink kepsnį 
ar tarp kitų daržovių, jei
gu jas paduodi atskirai.

GARU ŠUTINTIEJI
Nuvalytus stiebus surišk 

į nestoru’s -pundelius. Suly
gink apačią, kad pundelis 
stovėtų. Statyk siaurame, 
giliame puode. Ant dugno 
įpilk colį verdančio vand
ens. Sandariai uždengus; 
pavirk apie 12 minutų ar 
iki apatinis stiebas lūžta. 
Iškelk surištus.

PRIESKONIAI
Greičiausias būdus (ir tu

rinčiam gerą apetitą pakan
kamai skanu) yra paduoti 
užbarsčius druska ir aplais- 
čius tirpytu sviestu ar mar- 
garina.

Reikalingiems didesnio, 
paskaninimo, labai genai 
tinka spirgučiai, tarkuotas 
sūris, paspraginti grybai, 
riešutai.

Tarpe mažiau maistingų, 
prie asparagų tinkančių 
prieskonių yra: citrina, pe- 

I

maistui. Žuvis yra liaudies 
vienu vyriausių maisto dės
nių. Juos pritrenkė žinia, 
kad daug sužvejotų žuvų 
buvo atrastos radio-veiklos 
paliestos. Aišku, jų nepa
lietė dulkės. Jos tą radio- 
veiklų elementą gavo van
denyje ir maiste, kurį jos iš 
vandens ėmė. Bijomasi, kad 
dėl to žuvys negalės pakan
kamai daugintis, augti. Tuo- 
mi galėtų pavojingai suma
žėti maisto išteklius.

su- 
at-

Norintiems lengviau 
prasti Japonijos moterų 
sišaukimą ir tų baisių bom
bų baisų pavojų pasauliui, 
įskaitant ir mus pačius, ver
ta kiekvienam pamatyti 
naują japonų filmą “Hiro
shima.” Ją pagamino, jai 
fondą sukėlė, Japonijos mo
kytojų unija, su pagalba ki
tų unijistų ir bendrai tai
kos šalininkų. Vaidina gru
pė geriausių artistų, sutai
ką tūkstančių tų, kurių tė
vus, mažus kūdikius, gimi
nes, kaimynus pražudė ato
minė bomba.

New Yorke filmą neuž
ilgo pradės rodyti Baronet 
Teatre, prie Third Ave. ir 
59th St. Ar ji bus rodoma 
kitur, priklausys nuo jos pa
sisekimo tame teatre ir nuo 
eilės kitų sąlygų. M-tė 

truškos, celery sėklos, krie
nai, nutmeg, svogūnas ar 
Česnakas, muštarda, taipgi 
daug kitų. Ir tinka paduo
ti be prieskonių prie bile 
kurios mėsos ar žuvies. Tin
ka su daugeliu sosų.

PIGESNIEJI KIAULIE
NOS GABALAI TAIPGI 

.SKANŪS
Buvo laikai, kada mėsos 

pardavėjas kepenis ir kitus 
vidaus organus išmesdavo 
katėms. Sužinojus jų ver- f 
tingumą, tos laimės nebetu
ri ne tiktai katės, bet net 
vidutinis darbo žmogus, nes 
pakėlė kainas.

Visokios kepenys (liver) 
yra geriausiu ginklu nuo 
mažakraujystės. Kad kiau
lienos kepenys ne Ą tokios 
skaniai saldžios, kaip jau
tienos, reikia gaminti bis
kelį kitaip, paskaninti.
KIAULIENOS KEPENYS
Supiaustyk pusės colio sto
rio rėžiais. Apveik miltais, 
į kuriuos jau įmaišyti pa
geidaujami prieskoniai. Pa
spragink karštuose rieba
luose. Užpilk trečdalį puo
duko buljono, arba gali bū
ti pomidorų ar koks kitas 
mėgstamas sosas, ar vien 
tik vanduo. Uždenk. Leisk 
pamažu kaisti apie pusva
landi.

Nepervirk. Pervirimas, 
o taip pat ir smarkiai viri-1 
mas kietina. t

Paduok prie virtų daržo
vių.

Kam dar nepakankamai 
skanu, sausa, paskanina ir 
paminkština lašiniukai, rie
baluose paspragintų miltų 
su rūkščia grietine sosas, 
ar kiti stipraus skonio so- 
sai.
KIAULIENOS INKSTAI

Minėtu būdu tinka ga
minti ir kiaulienos inkstus 
(kidneys). Tik juos reikia 
lengviau, bet ilgėliau pake
pinti. Užbaigti šutinant pa
mažu, su skysčiu.

Tačiau inkstai dažniau 
gaminami su žaliomis dar
žovėmis (stew). Inkstus ir 
supiaustytas daržoves pa
spragina riebaluose pasky-1 
rium. Paskiau sudeda sy
kiu, uždengia ir šutina taip, 
kaip “kepenis.

Primosimas inkstų gami- valgį.

Atsišaukimas į Literatūros 
Draugijos narius

Visi žinome, kad šie me
tai yra garbingi, jubilieji
niai metai—tai sukaktuvės 
40 metų gyvavimo Litera
tūros Draugijos.

Kuomet asmuo sulaukia 
40 metų, žino, kad jaunys
tė jau praėjus; žino, kad 
jis yra pačiame subrendime 
ir kad pasiliks našiam sto
vyje dar per daugelį metų. 
Per tuos 40 metų jis susi
kaupė daug patyrimo ir iš
minties, suprasdamas, kaip 
toliau savo gyvenimą tvar
kyti, realiai numatydamas 
ir dabartį ir praeitį, be 
jaunystės iliuzijų.

Nekitaip ir su organiza
cija, kuri išgyveno 40 metų. 
Ji tik subrendusi ir turėtų 
būti pačiame tvirtume. Taip 
ir yra. Nors mūsų Draugi
jos narių skaičius kiek pra
retėjo nuo natūralių prie
žasčių, bet kurie gyvi ir 
sveiki, tebestovi Draugijo
je, kaip stovėjo. Iždas sto
vi kuo geriausiai, nepaisant 
apsigynimo iškaščių. Kaip 
leidome “Šviesą,” taip ir te- 
beleidžiame; knygos irgi 
leidžiamos kasmet.

Tebeturime apie 150 kuo
pų, esame inkorporuoti bent 
7 valstijose, ir nežiūrint blo
gų laikų, net naujos kuopos 
susitveria, ir kai kuriose 
vietose iškrikusios kuopos 
persiorganizuoja iš naujo. 
Tai nemažas nuopelnas.

Draugija yra išleidus apie 
60 knygų, ir, prie to, dar 20 
knygų išleido LLD Moterų

Half-Size Style

9125 14’/a-24’/a

Ly *(0X^8
Pattern 9125 (for shorter fuller 

figure):- Half-Sizes 14ĮĄ, 16J/2, 
IS’/fe. 20^, 22J/S, Size IGVi 
dress and jacket, 5’3 yards 39- 
inch; % yard contrast.

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

nimui valgio yra biskelį 
skirtingas. Dėl stipraus 
skonio ir kvapsnio, supiaus- 
tytus inkstus numirko šal
tame pasūdytame vandeny
je kelioliką minutų ar pus
valandį . Daugiausia poko 
ir aitrumo turi gyslos. Dėl 
to jis pirmiausia reikia iš
karpyti žirklėmis. Be gys
lų inkstas nebeturi daug 
chemiško aitrumo ir nenu-

Yra daug kitų receptų iš 
šių abiejų ir iš kitų vidi
nių gabalų valgiams gamin
ti, gaunant ir iš tų piges
niųjų gąbalų tikrai skonin
gą, maistingą ir nebrangu 

‘ ?• • N. K/ 

skyrius. Ypač pagirtina 
vėliausiai išleista knyga, 
“Amerikos Prezide n t a i U ’ 
Ne tik jinai pilna autentiš
kos istorinės medžiagos, 
bet iš viso formato' pagirti
na.

Nevien tik knygomis ir 
žurnalu Draugija švietė na
rius, bet kuopos rengė ir 
rengia prakalbas, vaidini- ' 
mus ir kitokius pobūvius. 
Tokiu būdu nariai susieina, 
padiskusuoja, pasikeičia 
mintimis. Kitaip jie liktųsi 
izoliuoti nuo bendro gyve
nimo. Todėl kuopos visuo
met atlikdavo svarbią rolę 
Amerikos lietuvių gyveni
me.

Šiais jubiliejiniais metais, 
lai kiekviena kuopa deda 
pastangas surengti ką nors 
specialaus atžymėjimui šios 
svarbios 40 metų sukakties^ 
O kas pirmiausia—lai kiek
vienas narys užsimoka me
tines duokles kuo anksčiau
siai, kad būti pilnu Drau
gijos nariu šiuo garbingu 
momentu.

Kad tinkamai atžymėti 
jubiliejų iš Centro pusės, 
bus išleista D. M. Šolomsko 
knyga. Kaip žinia, Šoloms- 
kas buvo LLD sekretorium 
per virš 20 metų. Tuomi 
Draugija pagerbs jo pasi- . 
šventimą organizacijai.

Atiduodant garbę buvu
siam sekretoriui, neužmirš
kime, kad ir dabar turime 
gabų ir pasišventusį sekre
torių — Joną Grybą. Nors ■ 
jis tebėra naujas tame dar
be, bet pasiaukoja jam ir »• 
neša visas užduotis kaip ve
teranas.

Dar sykį raginu užsimo
kėti duokles, nenuleisti rany 
kų ir tinkamai atlikti parei
gas jubiliejiniu metu. ;•

Lai gyvuoja ALDLD dar 
40 metu!

Christina Staneslow, 
Pirmininkė.

Sveikinu gegužinės 
šventės proga
Mieli draugai laisviečiai,

Linkiu linksmos Gegužės 
Pirmosios 
štabui, 
laimės, 
katos. 
siems 
pažįstamiems, moterims 
klubietėms ir visiems Lais
vės skaitytojams.

Draugėms klubietėms ma
no vyriausias linkėjimas 
toks: dirbkime, draugės, 
kiek galėdamos, pakol ga- 
Įima. '-jf

Mūsų dienraščiui Laisvai 
prisiunčiu 15 dolerių. Lai 
gyvuoja. dienraštis Laisvė! 
Lai gyvuoja taika, laisvė ir 
vienybė viso pasaulio liau
džiai Gegužės Pirmąją ir 
visados!

Julia Werner

visam Laisvės
Linkiu didžiausios' 

o labiausiai — svei- 
To paties linkiu vi- 
mano giminėms ir

Damaskas. — Socialistų 
partijos vadas Akram Hu- 
rani žuvo susirėmime su 
nacionalistais Hamos mies
te.

\ Washingtonas. — 70% 
Amerikos dienraščių redak
torių laikosi nuomonės, kad 
jeigu kandidatuotų Steven-. 
sonas ir Eisenhoweris, Ei- 
senhoweris laimėtų.

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris sako, 
kad per paskutinius septy
nerius metus nusikaltimų 
skaičius Amerikoje padvi
gubėjo.



Ma liukas

KAIP AŠ PRIEŠ 50 METU GYVENAU
, IR DIRBAU SIBIRE

(Tąsa)
Kaip iš kevalo viščiukas 

išsiritęs ieško maisto, taip 
ir aš pradėjau savo sielai 
šviesos trupinėlius rankioti- 
kaupti. Ir pradėjau viską 
aiškiau, geriau . suprasti, 
kas ten tuomet vyko. Gau
siai rašalo jau yra sunaudo
ta ir vis dar rašoma. Be
veik vis nuo tikslo — tei
singo apipasakojimo — nu
krypstama. Daleiskite, kad 
aš dar tik berniokas bu
vau, todėl menką nuovoką 
teturėjau. Vienok stambie
ji įvykiai jau nepraslinko, 
pro mane nepatėmyti.

Taipgi pareiškiu, kad me
tais vėliau Amerikon pas 
mane pribuvo iš Tonchoi 
ten buvęs telegrafistas Pa- 
vekTimofievas. Jis geriau 
supratu, pagaliau, gausiai 
visokių žinių priimdavo ir 
perleisdavo. Sykiu gyven
dami, būdavo apkalbame ir 
tų laikų įvykius Sibire. Bet 
nieko neatsimenu, kad būtų 
taip įvykę, kaip kad yra 
priminta Vilnies Kalendo
riuje už 1955 metus R. Mi- 
zaros straipsnyje iš “Darb. 
Balso” ištraukoje (pusi. 
83): “Bevežant kareivius 
per Baikalo ežerą, ledas 
įlūžo ir daug žmonių nu
skendo.” Manau, kad taip 
nežuvo daug žmonių, karei
vių. Spėju, kad gandas-ži- 
nia panaudota iš 1902 metų 
įvykio.

O įvykis buvęs toks. Ru
denį prie upės “Viršutinė 
Angara,” apie 800 viorstų 
kitame ežero gale, laivas, 
prikrovęs baržą žuvies, grį
žo «atgal. Užklupo audra, 
ir kai laivuko kapitonas, 
pajutęs, jog nebus galima 
baržą išvilkti, pūgai šėls
tant, nukirto lyną. Laivu- 
kas vienas išplaukė, o bar
ža, ar viena ar su žmonė
mis, žuvo. Baikalo ežeras 
yra turtingas žuvimi, ypa
tingai “omulais.” Jas sū- 
bačkose, o gal ir acto de
da. Valgant, yra rūgštoka. 
Įpratus, ji yra skani žiemą 
ir vasarą, ir nebrangi.

Seka įvykiai
1904 metų sausio pradžio

je laivai “Baikal” ir “An
gara” buvo prieplaukoje, 
kur juos taisė - remontavo. 
Geležinkelis aplink ežero 
galą dar nepabaigtas ir iš 
Vieno krašto iki kito susi
siekimas buvo ledu. Rogė
mis arkliai viską vežė.

Vasario 4 d. Japonijos lai
vynas rusų skraiduolį-laivą 
“Jnrik,” su kitais mažesniais 
laivais iš Seul prieplaukos, 
iššaukė į kovą. Kova nely
gi.'Rusijos laivai buvo su
daužyti, paskendo.

Vasario 6 d. buvo oficia
liai karas paskelbtas.

Geležinkelis ant ledo
Ledlaužis “Baikal” pajė

gus, lede vagą pramušęs, 
plaukiotų ir per visą žiemą. 
Jau remontuojamas ir per 
savaię kitą nesutvarkyt, 
kad veiktų, ši priežastis ir’ 
sujungė Sibiro su Užbaika- 
lio geležinkelius iš stoties 
Baikal iki stoties Tonchoi. 
35 viorstus ant ledo bėgius 
patiesė. Vienok ir mažiau

sias - lengviausias ten bu- 
, vęs garvežys savąja jėga 
skersai ežero ledu neperva
žiavo. Pervežė garvežius 

į išskirtus į keturias dalis: 
su rėmais krūvoj, 

kaip huvę, dišliai ant vago
no- platformos, katilas. Be 
vandens ir kuro, tenderis 
atkabintas. Apie 60 garve* 
žiu ir porą tūkstančių ar 
daugiau vagonų pertraukė

(Atsiminimai)
arkliais. Tai taip veikė tas 
geležinkelis ant ledo.

Aišku, prie tokio darbo 
aukų buvo. Vienok iš prie
žasties ledo įlūžimo daug 
nežuvo.

Naktys šalto;-sunkios
Iš Tonchoi vagonų vis 

daugiau ir daugiau varo. 
Kad ir tušti, lengvi, vis tiek 
ačių galiukai įkaitę cypia. 
Neįmanoma peržiūrėti ir iš 
aliejuoti, laiko nėra. Dar 
reikalaujama įrašyti kny- 
gon kiekvieno pribuvusio 
vagono numerį ir kurio ge
ležinkelio. Naktį šalta. Bu
vome veltiniais apsiavę, už
sivilkę, kad būtų, nešalta. 
Kaire ranka su pirštine 
knygutę laikom, liktarnią, 
kad matyt vagonų nume
rius. Šiaip-taip vieną trau
kinį surašai. Va, čia ant 
kitų begiu kitas jau pribu
vęs laūkia. Iš knygutės kny- 
gon perrašyti dar valandą 
užimdavo, ir tai atlikdavom 
po pakaitos. O mano vy
resnysis, kuriam aš tik pa
dėt paskirtas, būdavo mie
ga sau per visą naktį. Su
prantama, iš toliau siųsti 
taip neprižiūrėti vagonai 
vienas-kitas mažesnėse sto
tyse likosi atkabinti. Ne
galėjo važiuoti toliau. Sten
giausi, kiek tik galėjau, at
likti kuo geriausiai, bet ne
suspėjau, ir už tai mane nu
baudė depo načalnikas po
nas Cvirka Gadicki: vienos 
dienos alg4 man sulaikė.

Paskui vagonus ir darbi
ninkų iš visų geležinkelių 
po kiek nors siuntė Užbai- 
kalin ir gal daugiau priva
rė, negu reikėjo. Pastogių 
jau trūko, gyveno susikim
šusiai.

Mažas darbas
Balandžio pradžioje ka-i 

riuomenę gausiau vežė. Ap
sistodavo nuo stoties toliau, 
“Prochovolštviny Punkt,” 
ten buvo ir teikė kas reika
linga, kaip kareiviams, taip 
ir arkliams.

Kariškis punkto komen
dantas reikalavo, kad trau
kiniai būtų visai gerai ap
žiūrėti -išvažiuojant iš čia. 
Net šeši vyrai laukdavo 
traukinių, jų tarpe ir aš bu
vau. Ir neatsimenu, kad 
komendantas nors vieno 
ešelono būtų pats nematęs 
bei nesutikęs., Vieną naktį 
jis, jau traukiniui stovint, 
rado mus visus miegančius 
ir rėkė, bliovė jis, grūmojo 
visiems katorga. Prisipa- 
žinom kaltais. Vėliau vie
nas budėdavo, nemiegoda
vo. Vagonai su kareiviais 
pribūdavo beveik visi su
tvarkyti, ir per visą karo 
laiką radome kelis risorius- 
spyruoklius iškrypusius, ir 
juos pakeitėm gerais. Tai 
ir visas darbas. Ir kai ge
ležinkeliečiai .- darbininkai 
grūmodami streiku pareika
lavo didesnių algų ir 9 va
landų darbo dienos, tai ir 
gavo. Ir mano alga tapo 
didesnė. Laiko turėjau daug 
ir šį-tą skaičiau. Naudo
jausi jau minėtu knygynė
liu.

Lietuviai laisvi atėjūnai
i

Lietuvių ar iš Lietuvos 
paėjusių buvo ir, kiek .at
simenu, visus suminėsiu. 
Nuo Samaros ar Rytų Ru
sijos 1863 metų tremtinių 
ainis, lietuviškai mažai mo
kėjo. Žingeidavosi Lietuva 
ir tikėjosi kada nors savo 
senelių tėvynę Lietuvą ma
tyti. Ristynėse su juo ne
atsilaikydavau, mane par- 
risdavo. Pavasarį laivas 

“Angara” ir vėl per ežerą 
kursavo į Mysovają. Iš 
Tonchoi grįžo Tervydis su 
žmona ir nauji “nasilčikaį.” 
Jie uždirbo pinigų gausiai. 
Vyresnysis mėgo latrauti. 
O jaunesnis vis poteriavo, 
pinigus skaitliavo ir svajojo 
apie grįžimą Lietuvon. Gy
venom visi trys viename 
kambaryje. Jie buvo man 
nuobodūs. Cvirkos-Gadicki 
giminaičiai ar susiedai iš 
Lietuvos, du studentai pra
leido vasaros vakącijas 
dirbdami - praktikuodamie- 
si prie garvežių. Lietuviš
kai gražiai kalbėjo, bet su 
manimi draugauti nenorė
jo, ir aš jų nepaisiau. Lie
tuvių tremtinių irgi buvo. 
Miestelio vienintelis laikro
dininkas taisė, pirkdavo ir 
parduodavo laikrodėlius, 
pasiturintis, mane kviesda
vo užeiti. Buvo vedęs daug 
jaunesnę už save moterį. 
Tarp jų būdavo nesantaika, 
barnių. Ir dėl to vengda
vau jų. Vienas buvo Vil
niškis nuo Trakų, pavienis. 
Užsiėmė smulkių geležies 
dalykėlių taisymu, “kustar- 
nik.” Mėgo medžioti, tu
rėjo gerą šautuvą ir me
džioklei paukštinį anglišką 
šunį. Jo viename kamba- 
rye buvo dirbtuvėlė, virtuvė 
ir lova—viskas tilpo. Malo
nus žmogus buvo} Ir daž
nai pas jį užeidavau.

Rečiau aplankydavau ir 
Budrio Šeimą. Tėvukas virš 
60 metų amžiaus, tremtinis 
iš Lietuvos, dar buvo stam
bus ir pajėgus. Niekur ne
dirbo, vis eidavo žvejoti- 
meškerioti. Bandžiau ir aš 
meškerioti, bet be pasek
mių. Neatsimenu, kad nors 
vieną žuvelę būčiau paga
vęs. Jo žmona rusų tauty
bės, apie 15 metų buvo jau
nesnė už tėvuką. Trys sū
nūs ir viena duktė. Visi 
smagūs, draugiški ir jneilūs 
buvo ir pasiturinčiai gyve
no nuosavame namelyje.

Vėliau, kai gyvenau pas 
Žukovus, čia kartas nuo 
karto vietinė socialistų kuo
pelė susirinkimus laikyda
vo. Dalyvaudavo du vyres
nieji broliai Budriai, Saša 
Smirnovas, kitų pavardžių 
nepamenu. Susirinkimuose 
jokių raštiškų protokolų, 
raportų nebūdavo, neskai
tydavo. Viską iš atminties 
žodžiu atlikdavo. Jei rei
kėjo knygos ar brošiūros 
dėl diskusijų, gavo. Jai 
greit paslėpti buvo saugi 
vietelė įtaisyta šventojo 
paveiksle, kuris visuomet 
kertėj kabojo. Samovaras, 
arbatos stiklai ir užkan
džiai su bonka arielkos bū
davo ant stalo. Visi visur 
svečius vaišina, taip pri
imta. Niekas neįtars, kad 
va, čia, nenuoramų - bun- 
tovščikų susirinkimas.

Dėde, ir kunigas
1904 m. vasarą iš Irkuts

ko kunigas vyko atlankyti 
katalikų, šiaurėje gyvenan
čių, ir mano dėdę priėmė 
pagelbininku. Važiavo ar
kliais ir upe Lena laivu- 
kais; pasiekė net Jakutską. 
Neaplenkė .ir aukso kasy
klų. Supratau, kad įkrito 
ir jo kišenėn pluoštelis ru
blių. Klausiau, ar lietuvių 
sutiko ? Teigiamo . atsaky
mo negavau. Jis poteriau
davo lienkiškai ir maždaug 
pritarė tiems vilniškiams, 
kurie sakydavo, kad lietu
vių kalba — tai “poganska 
mown,” ir dievas nesupran
ta lietuviškai. Jam Sibiras 
nepatiko. Atsisveikinom ir 
jo niekados nėsutikĄu dau

giau. Grįžo jo numylėton 
Varšuvon. Sibiras man jau 
matėsi. netaip prastas ar 
žiaurus. Jei po poros me
tų kareivio švarkąs ir būklė 
būtų nesivaizdavusi, kažin 
ar nebūčiau pasilikęs gy
venti ten visam savo am
žiui. Ir mergaitę ten suti
kau ir ne bet kokią. Kad ir 
beraštė, vienok mūsų Hol
ly wopdui be jokių pridėčkų 
ir dažų tiktų tokia ir da
bar. Tėvelis buvo mongo
las, o motulė — europietė.

Koks kareivių vagoną; ?
Suskubo ir anksti 1904 

metų pavasarį gelžkelį ap
link galą ežero sujungė, ir 
didysis laivas “Baikąl” 
plaukiojo. Ir kariuomenės 
jau į parą 8-10 ešelonų pro 
mus pravažiuodavo į Ry
tus.

Rusijoj vagonai buvo taip 
sutvarkyti-subudavoti, kad 
kariuomenę jais galėtų vež
ti — tai yra talpa dėl 40 
vyrų arba 8 arklių.

Nuo Lietuvos iki Mukde
no, Mandžiurijoj, apie 8,- 
000 viorstų. Taip keliavo 
ir vargo ne dvi-tris dienas, 
bet du-tris mėnesius. Kuo
met kareivių ešelonas su
stodavo, karininkai varyda
vo kareivius iš vagonų lau
kan, kad šiek-tiek pasi- 
mankštytų. Silpnesni paei
ti vos galėdavo.

Ir brolį ;utikau
Žinią gavau, kad Daug- 

pilyj buvusi pėstininkų 25- 
ta divizija vyksta kariauti 
ir kad atsarginiai iš rytinės 
Lietuvos ją dapildė ’ir jau 
važiuoja. Iš brolio laišką 
gavau, kad ir jis vyksta. Po 
trijų ar keturių savaičių 
pasirodė 25-tos divizijos 
pirmas ešelonas. Išdrįsau 
prie traukinio esantį kariš
kį komendantą paklausti: 
kada toks ir toks kariuo
menės dalinys čia pribus? 
“Kam tau reikia žinoti?” 
“Mano brolis juo važiuoja.” 
“Rytoj po pietų.” Namo 
ėjau ramus — žinojau, kad 
su broliu neapsil e n k s i u. 
Pietus valgant, įeina stu- 
bon kareivis. Sveikas, bro
li, nieko nelaukęs tarė. Pir- 
tin ėjom. Turėjom laiko iš
sišnekėti apie viską. Naktį 
miegojo mano lovelėje, nors 
ir buvo kietoka. Vis ge
riau, negu bjauriame va
gone susikimšus. Ryte ėjau 
dirbti su kitais, kareiviams 
traukinius apžiūrėti. Sykiu 
ir brolis ėjo. Du ar trys 
traukiniai pribuvo pirma 
jo. Laiko buvo dar šį-tą 
viens kitam pasakyti. Bro
lio kareivių dalinys pribu
vo. Mane lietuviai karei
viai apspito; vienas jų bu
vo mano gimtojo sodžiaus, 
Paberžis Kazys. Jie daug 
ko klausė. O aš nieko jiems 
pasakyt negalėjau. Po va
landos su broliu karštai pa- 
sibučiavom; jis v ag o n an 
įlindo, išvežė Mandžiurijon 
kariauti su japonais. Aš 
palikau bestovįs. Mąsčiau, 
gal nors kartą dar sutiksi
me. O gaLva čia pat prie 
ežero Baikalo kapuose ir 
jis atsiguls ąu kitais, ir nie
kas to nežinos—nei aš, nei 
kiti. Čia Raudonojo Kry
žiaus traukiniai sustodavo 
tik tam, kad iškelti miru
sius, idant lavonus užkastų, 
ir kapai plėtėsi greit. Pa
vasarį pusė 25-oš divizijos 
karių mūšyje buvo sužeistų 
ir užmuštų. Mano brolis 
išliko sveikas.. Lietuvon 
grįžo Anglijos laivu į Juo
dąją jūrą, į Odesą.

, (Bus daugiau)
Newyorkiete Helen Barker, 

30 m,, mirė po nelegalės ope
racijos. Areštuoti du newyor- 
kiečiaii kaip rekomendavę, ar 
pagelbėję jai pasiekti operuo- 
toją-daktarą. Taipgi areštuo
tas East Orange daktaras, tu
rįs kabinetą Nętvąrke.

LOWELL, MASS.
Šios organizacijos, jūs patys 
balsite kultūriniai ir kitiems 
padėsite pakilti apšvietoje.

NEBUVO PASISAKYTA, 
KAS BUVO PADARYTA

Priedas prie korespondenci
jos, tūpusios “Laisvėj” balan
džio 16 d.

Kadangi Lietuvių Literatū
ros Draugijos 40 metų gyvavi
mo paminėjimas pas mus š. m. 
vasario mėn. 27 d. buvo dide
lis, tai į vieną korespondenci
ją viską, nebuvo galima pažy
mėti.

Rengiant tą paminėjimą, te
ko komisijai ir kitiems drau
gams daug rūpintis, kad tik 
kuogeriausia parengimas pa
vyktų. Draugė Urbienė pirmu
tinė sakė: aš paaukosiu kiek 
reikės raugintų kopūstų. O tai 
prie dešrų labai tinka ir už 
juos mokėti nereikės. Taipgi 
dusiu, ji sakė, su grietine pri
gamintų skanių grybų.

Antra draugė Gicevičionė 
sako: aš prikepsiu ir aukosiu 
grūzdų (kiti vadina ausytėm), 
tai irgi tiks prie kavos ir už 
juos mokėti nereikės. Kiti au
kuos kavą, kiti duoną banke
tui, kad tik mažiau būtų iš
mokėjimų. Vienas sušuko: ei, 
vyrai, jei moterys aukoja 
maisto, tai mes dėkim po po
rą dolerių supirkimui snapso, 
katrie jo norės. Nes prie to
kios brangenybės, už $2 ti- 
kietą nekažinką žmogui gali
me duoti. Tokiam turiningam 
banketui, su dainų programa 
ir muzika, tikietas per pigus.

Tuoj radosi prieteliai, kurie 
sudėjo, ir taip susidarė “atsar
gos fondas.”

Draugas Kazimieras Kojil
tis, dailies mylėtojas, atsilie
pė: na, tai gerai, aš sudary
siu (ir pats smuiką gricšiu) ge
rą orkestrą iš penkių gabalų. 
Ji bus smagi ir įvairi ir už ją 
nereikės mokėti.
—-Puiku, puiku, Charlie! Tai 

bus bent paminėjimas mūsų 
garbingos Draugijos 40 metų 
gyvavimo!

Taip ir 'buvo: prigaminta 
gausiai skanaus maisto, parū
pinta išsigėrimų, sudaryta 
smagi muzika visam vakarui, 
turėta labai daili dainų pro
grama, kurią pildė Montello 
šaunusis TRIO, DUETAS ir 
ROŽYTĖ solo. Draugas Koju- 
tis sudarė orkestrą ne. iš lie
tuvių—buvo šitokis sąstatas: 
Charlie, Peter, Tom, John 
and Jombo. Thankyou, thanks 
very much for everydody!

Tai buvo begalo puikus ir 
smagus vakaras. Galima saky
ti, pirmas tokis bėgyje ketu
riasdešimties metų 44-tos kuo
pos gyvavimo.

širdinga padėka draugėm 
gaspadinėm: K. Urbonienei ir 
J. Gicevičienei! Taipgi ir ki
tiems, gerai pasidarbavusiems 
tam dideliam tikslui! O la
biausia dėkui, tai Liuosybės 
Choro trijetuijr gerb. Al Pot- 
siui, mokytojui!

Tik tokiomis pastangomis ir 
tik tokiuo kooperavimu tega
lima buvo tą didelį ir gražų 
dalyką įvykdyti pas mus Lo- 
welly. Be pagalbos iš kitų 
miestų,—be pasiaukojimo gar
bingųjų menininkų, mes neat
siektume tokio gražaus įvyki- 
nimo, kokį turėjome vasario 
27 dieną. To ilgai neužmirši
me ir vis prisiminsime su 
džiaugsmu.
GRAŽUS SVEIKINIMAS, 
BET SUVĖLUOTAS!

Skaitlingame svečių sanskri- 
dy, būtų buvę gerai ir gražu, 
jei būtų buvęs -perskaitytas 
LLD Centro sekretoriaus Jono 
Grybo prisiųstas sveikinimas. 
Deja, sveikinimas mus pasiekė 
tik kitą dieną—jau po paren
gimo. Kaip gaila!

Sveikinimas skamba sekan
čiai :

Sveikinam ALDLD 44-tos 
kuopos Valdybą ir visus na
rius už surengimą Šio meniš
kai kultūringo bankieto atžy
mėjimui 40-tieš metų šios kul
tūrinės organizacijos gyvavi
mo ir veiklos.

Sveikinam visus šiame ban- 
kiete dalyvius ir kviečiam vi-

vienintelę lietuvių kult ūros or- ........... . .................... -   - -.......................
ganizaciją. Priklausydami prie j 8 psl.—Laisvė (Liberty)-Tree., Balandžio (April) 37, 1955

Lai būna pavyzdžiu 44-ta 
kuopa visoms kolonijoms, kur 
tik gyvuoja Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija! Kad kiekviena AL
DLD kuopa surengtų ką nors 
atžymėjimui 40 metų Draugi
jos gyvavimo!

Linkini visiems šio bankie- 
to dalyviams smagiai ir gar
bingai laiką praleisti!

A. L. D. L. D. Centro sekr.
Jonas grybas

Kad ir suvėluotas sveikini
mas, mes jį branginam ir šir
dingai priimam. Ačiuojame 
Centrui už įvertinimą; 44-tos 
kuopos veiklos. Tuomi skatina 
mus ir tolimesnei veiklai. Nors 
mūsų vietinės pažanginės jė
gos silpnos ir dirva ne pakan
kamai plati, tačiau kiekvienas 
geresnis pasisekimas skaito
mas geru laimėjimu.

Besiruošiant prie šio ap- 
vaikščiojimo, šiemet mes jau 
gavome du naujus narius į 
LLD. Darbuosimės ir toliau, 
nes darbų yra. Esame pasisa
kę sukelti nemažiau *$100.00 
“Laisvės” fondui. Tam tikslui 
rengsim gerą vakarienę—šeš
tadienį, gegužės 21, 6 vai. va
kare, 14 Tyler Street.

Kreipsimės į New Yorką 

HARRISON, N. J
, - - - . - - f , - - - — »

L.L.D. 136 kuopa rengia linksmą vakarėlį pa
ramai dienraščio Laisvės, įvyks šeštadienį

BALANDŽIO 30 APRIL
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

t

VIETA: 17 ANN ST

Pelnas skiriamas sukėlimui $10,000 fondo iš
laikymui dienraščio Laisvės. Ir mūsų kolonija 

nutarė turėti parengimą, kad paremti 
brangiąją Laisvutę

Kviečiame iš vi$os New Jersės atsilankyti į 
šį gražų pasilinksminimą.

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

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

nieko nerengti.

29May
Baltimore

Slovak National 
Home Park 

6526 Holabird Avė.

Liepos Q
July O

Brooklyn© Apylinkė 
National 'Hall & Park 

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

Lienos n * A Bostono Apylinkė liepos OC/1 U.t. Taut. Namo Park 
July vf t 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 

naujų pažinčių.

pagalbos. Bet tai viskas išst- 
aiškės vėliau.

Vėl prašysime kaimynų, 
kaip ir vietinių lietuvių, geros 
kooperacijos. Tai bus parama 
mūsų brangiam dienraščiui— 
Laisvei.

J. M. Karsonas
* ---------------- -—,—

Bayonne, N. J.
Balandžio 25 d. mirė Ele

anor Kirmilas. Kūnas pa
šarvotas Srezinski koplyčio
je, Bayonne. Laidotuvės 
įvyks balandžio 29 d., 10 va
landą ryto, Arlington ka
pinėse. Velionė paliko nu
liūdime vyrą Jokūbą ir sū
nų.

Šią žinią pranešė Bukai
tis.

Montello, Mass.
Pranešimas

Moterų ApSvietos Kliubo mėnesi
nis susirinkimas Įvyks 29 balandžio 
(April), su užkandžiais ir arbata. 
Išgirsite raportą iš sąryšio suvažia
vimo. tad narės ir ne narės daly
vaukite skaitlingai.

Kviečia Kliubo Valdyba

MONTTELLO. MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 2 d., prasidės 
7:30 vai. vakare, Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St.

Prašome visus narius atsilankyti, 
nes turėsime apsvarstyti kaip prisi
rengti prie metinio Laisvės pikniko, 
taipgi yra kitų reikalų.

Geo. Shimaitis 
(82-83)

Rengėjai



Bijomasi transporto 
darbininkų “ligos”
CIO Transport Workers Uni

jos viršininkas įspėjo valdinin
kus, kad gali įvykti transpor
tininku masinis “sirgimas.” Jis 
tikrino, kad unija draudžia 
savo nariams tokius “sirgi
mus” vykdyti pastangose gau
ti sau pagerintą mokestį ir 
darbo sąlygas. Tačiau sako, 
jog nėra užtikrinimo, kad nu
sivylę sąlygomis darbininkai 
paklausys to draudimo.

Ligoniai
Balandžio 24 d. aplankiau 

d. Leo Nakvidavičių. Balan
džio 5-tą jis turėjo sbnkią ope
raciją Greenpoint ligoninėje. 
Dabar jaučiasi gerai ir tikisi 
balandžio 27 dieną apleisti li
goninę, važiuoti namo.

NakvidaviČius dėkoja vi
siems draugams, kurie jį ap
lankė laike jo ligos. J. G.

Apribavo Sperry 
šapų pikietus

CIO Electrical Workers Uni
jos Lokalo 450 viršininkai su
tiko statyti prie Sperry šapų 
ribotą pikietą. Jie tai padarė 
pasitikėdami, kad firma ir val
diniai tarpininkai, laikysis sa
vo pažado ištikro vykdyti de
rybas už naują kontraktą su 
unija.

Lokalas tuo pat sykiu pa
reiškė, kad spauda, radijas, 
televizija, streikierius neteisin
gai apšaukė riaušininkais. Sa
ko, jog unija nėra ir niekad 
nebuvo priežastimi riaušių. Iš 
kur streikuose ateina riaušės, 
tą jau žino kiekvienas buvęs 
stręike.

I

I

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Mažeikai ....................................    2.00
M. Fryberg .........................................................   2.00
Avižienis ..............................................................  2.00
J. Kancleris ......................   2.00

v Stulgis .................................................................. 2.00
~ Šimkūnas .......................................................  2.00

Januška...........................    2.00
Jokubka....................     2.00

C Batutis .................................  2.00
M. ir V. Yuden ...................  ,........ 2.00
P. Šeduikis ...................................... ..................; 2.00

* A. Budris ............................................................ 2.00
- J. Bruchas ........................................................... 2.00

J. Ivonaitis ........................................................... 2.00
A. Matukaitis ..................................................... 2.00
M. ir K. Matukaičiai ......................................  2.00
T. Dabulskis ......................................................... 2.00
J. Kaminskas ..............   2.00

" M. ir V. Yuden...................................................... 2.00
J. Juška...............................   1.00

į Mažuola ................................................... . . 1.00
Bendokaitis .......................  1.00
Povilas, J................................................................ 1.00

•V Saimonai .............................................................. 1.00
į G. Montvilas ........................................................ 1.00

Jokubauskiene .................................................... 1.00
- Kirka .................................................................. 1.00

;; Danyla ................................................................. 1.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Nuo lietuvių, Nfew Kensington, Pa...................$16.00

• Julia Werner, Cleveland, Ohio ........................ 15.00
Juliana, Maspeth, N. Y. .. . ............................... 12.00
D. Gabalis........................................................... 10.00
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y......................... 10.00

• Laisvę mylintis, Rumford, Me.   ....................  5.00
John Diamont, Pittsburgh, Pa.....................  5.00
J. Galminas, Dearborn, Mich.............................  2.00
J. P. Koch, Miami Beach, Fla...........................  2.00
M. Marozi, Detroit, Mich........................................ 2.00
J. Motuzas, Rumford, Me. ............   2.00
U. Bieliauskiene, Richmond Hill, N. Y.............. 1.00

/

Tariame širdingai ačiū chicagiečiams už gražią pa
ramą, ir atskiriems asmenims iš kitų miestų... Pereitą 
šeštadienį įvyko gražus koncertas Philadelphijoj. Ga
vome ir iš ten gražių dovanų, kurios bus paskelbta se
kamame numeryje. /

- Iš anksčiau įplaukė $2,958.68. Dabar gauta $215.00. 
Viso įplaukė $3,173.68. Dar reikia $6,826.32.
r LaisvS* Administracija

Ar Tamsta Apsidraudęs?
• POMIRTINĖS APDRAUDA
• LIGONINĖS APDRAUDA
• CHIRURGUOS APDRAUDA
• VAIKO APDRAUDA
• NELAIMĖJE APDRAUDA
t LIGOJE PAŠALPOS 4 /
• DAKTARO B1LOS

Reikalaukite mūsų nemokami ay jcirkuliaro

WORKMEN’S BENEFIT FUND
Darbininkų Pašalpų Fondas
714 Seneca Avenue, Brooklyn 27, N. Y. (Dept. L,)
Vardas ... Amžius

■ Adresas ............................................. ... .............. ...............................

j' ’ <

Pradėjo New Yorko 
’Fondo vajų

New Yorko Fondas balap- 
džio -25-tą oficialiai pradėjo 
kampaniją sukelti 9 milijonus 
dolerių savo metinei veiklai. 
Tam tikslui aukas renka ša- 
pose, įstaigose.

Vajuje sukeltas aukas fon
das padalina 425-kioms labda
ros įstaigoms, kuriomis yra, 
daugiausia, religinės. Taipgi 
gauna įvairias sumas ligoni
nės, su ta sąlyga, kad jos pri
ims tūlą skaičių neišgalinčių 
mokėti ar tik dalinai užsimo
kančiųjų.

Paramą įstaigoms teikia pa
gal fondo vedėjų nuožiūrą. 
Pati fondui sukelti ir išdalinti 
įstaiga neužsiima šelpimu at
skirų asmenų ar šeimų, tik pri
ima aukas. Įstaiga randasi II 
W. 42nd St., New York 36, 
New York.

Pagerbs įkalintą 
kovotoją

Bronx komitetas politiniams 
kaliniams laisvinti rengia pra
mogą tikslu pagerbti Jacob 
Mindei ir pastiprinti darbą už 
jo išlaisvinimą.

Mindei, 70 metų amžiaus ir 
paliegęs, yra vienu- tų 13-kos 
darbininkų vadų, kurie tapo 
nuteisti ir įkalinti vadovaujan
tis samdytų in former! ų laidy
mais.

Programoje dainuos Ingrid 
Rypinsky ir kalbės Simon Ger- 
sonas. Bus bufetas. Vieta: 683 
Allerton Ave., Bronx.

Grand Central stotyje mirė 
apie 60 metų vyriškis. Pagal 
kišenėje rastą korčiukę spė
ja, kad jis yra Robert B. Hol

land, iš Texas steito.

James Stewart žvaigždžiuoja 
filme “Strategic Air Com
mand,” Paramount Teatre, 
New Yorke.

IŠ LKC GĖLYNO
Gėlyno tvora jau nuda

žyta. Pabaigt pagelbėjo P. 
Rainys. Nudažymas pusė
tinai nuskriaudė patį gėly
ną. Bet tvorą reikėjo ap
saugot, nes ji buvo jau pra
dedanti rūdyt. Jeigu būtų 
buvę laukta, iki namo val
dyba tatai būtų atlikusi, tai 
tikriausiai tvora būtų pali
kusi rūdyt. Šiuo darbu su
taupyta namui pusėtina 
krūva dolerių, — dažai ir 
mažiausia dviejų dienų dar
bas.

Dom. šolomskas padova
nojo daržui visai gerą ir 
didoką mašinėlę pievutei 
piaut ir pluoštą cannasų iš 
jo žmonos gėlyno.

Brooklynietis Kąz. Bal
čiūnas įdavė $2 ir Broncė 
Kalusis iš W. Fitchburg, 
Mass., atsiuntė $1.

Dėkui visiems!
Prie pirmos progos bus 

paskelbta pilna ir smulkme
niška piniginė atskaita.

. ; , v.
4 sužeidė su auto

Vienas zujantis po 60 mylių 
ant Belt Parkway motoristas, 
zigzaguodamas, užsuko kitam 
motoristui už akių. Tas buvo 
priverstas staiga pasukti ir šil
davę kitam, tas dar kitam. Į 
pasukusįjį smogė artimiausia 
paskiau važiavęs kitas.

Pribuvo policija. Apklausi
nė jant nelaimės dalyvius, at
važiavo brooklynietis Robert 
J. Hansen ir smogė policijos 
auto, pastatytą tarpkelyje ir 
apibadė dar du auto, sustab
dytus dėl buvusibs nelaimės, 
paskiau apsivertė. Jį areštavo 
už vairavimą girtu esant.

šiame viename punkte su
žeisti 4 asmenys ir apdaužy
tos 8 mašinos. Nėra žinios,, 
kokioje padėtyje randasi pir
masis to visko kaltininkas, ku
ns pabėgo iš tos vietos.

New Hyde Park gyventojas 
Anthony J. Offatado, 27 m., 
dirbęs salesmamr, rastas nusi
šovęs. Jo žmona laukiasi pir
magimio kūdikio.

Išleistieji iš kalėjimo 
kalbės gegužinėje

Darbininkų ir liaudies ge
gužinėje dalyvausiantieji turės 
progą išgirsti ką tik sugrįžu
sius iš kalėjimo Alexander 
Trachtenberg ir George Blake 
Charney.

Demonstracija įvyks balan
džio 29-tą, tuojau po darbo, 
Union Square, New Yorke.

Trachtenbergas, Internatio
nal Publishers viršininkas, ir 
Charney, darbininkų vadas 
komunistas, buvo grupėje tų 
13-kos, kurie neseniai tapo 
įkalinti einant Smith Aktu. Jie 
buvo nuteisti vadovaujantis 
Matusowo liudymu. Dėl to tei
sėjas Dimock ■ sutiko leisti 
jiems naują teismą.

Sugrįžtantį Trachtenbergą 
lėktuvų stotyje pasitiko apie 
100 draugų ir jo šeimos na
riai. Mergaitė įteikė gėlių. Jis 

i atrodė gerai, nežiūrint kalėji
mo ir savo 70 metų; geroje 
nuotaikoje. Jis sakė:

“Natūralu, jog džiaugiuosi 
nuosprendžiu leisti naują teis
mą, nes tas reiškia laimėjimą 
visai mūsų šalies liaudžiai.”

Trachtenbergas buvo įka
lintas Springfield, Mo.

Buvęs įkalintas Lewisburg 
kalėjime, Charney parvyko 
Greyhound bušu. Jį taipgi pa
sitiko būrys draugų, jo žmona 
Hattie ir vaikai, Ruth, 12 me
tų, ir Billy, 9 m. x

Charney pareiškė, jog šis 
įvykis “gali reikšti posūkį ko
voje prieš informerių sistemą. 
Juk visi Smith Aktu įkalintie
ji tapo nuteistais vadovaujan
tis vien tiktai ,tuo, ką liudijo 
melagiai informeriai. Argi ne
reikėtų pačiupti už liežuvio 
juos visus.”

Charney ir < Trachtenbergas 
paleisti užstačius - po $5,000 
bondsą už kiekvieną. Juos už
statė ilgamete darb.uotoją 
Grace Hutęhins.

’ ’ " i . V ,■■■ • "t—r ■■ " v . .

Numušė pašto dėžutę
Ties Atlantic!Avė. ir 111-ja 

gatve, Richmond Hill, sankry
žoje susidūrė du auto. Vienas 
smogė į tulpą, ant kurio stovi 
pašto dėžutė. Stulpas nukry
po, kaip peraugusi lepšė.

Stulpas numušamas jau ke
lintu kartu. Tas rodo, kaip 
daugelis automobilistų neat
sargiai vairuoja per sankry
žas.

Kokioje padėtyjd ‘ randasi 
buvusieji keleiviai, neteko pa
tirti. Viena moteris buvo ap- 
siliejusi krauju. Tačiau ambu- 
lanso sulaukė už 45 minutų. I ■ . ’

Gaisragesybos komisijonie- 
rius Cavanagh Jr. skelbia, jog 
gaisragesiai nebebus siunčiami 
į parkus ir arenas sargyboms 
nuo gaisro. Tokioms parei
goms būdavo laikomi 48.

PARDAVIMAI
Drabužių valymo, prosijimo ir pa

taisų įstaiga, ten gyvuojanti 40 me
tų, parduodamą labai prieinama 
kaina. Sąlygas sužinoti ištaigoje, 
darbadieniais, nuo 9 ryto iki 7 va
karo: Daniels Cleaners, 277 Nassau 
Ave., Brooklyn, N. Y. (Greenpoint- 
ėje). Lorimer busu privažiuojama 
prie pat durų. i

(82-86)

Padėka
Norime išreikšti širdingą 

padėką visiems, kurie mane 
aplankė asmeniškai ar su at
virutėmis ir dovanomis.

Ačiū dukteriai, žentui ir 
anūkėms už atlankymą ir už 
suruoštus pietus, po sugrįžimo 
iš ligoninės. Ačiū už atlanky
mą su dovanomis ir atvirutė
mis M. Krau'jelienei, K. Su
kackienei, M. Yakštis, V Pra
naitienei, M. šmagorienei; A. 
Konevičienei.

Dėkoju aplankiusioms ma
ne: V. Balkus, A. Višniauskie- 
nei, S. Petkienei, R. Laukai
tienei, E. Kasmočienei, Mrs. 
Ramanauskienei, Mrs. Gran- 
kauskienei.

Ačiū už atvirutes, kurias at
siuntė Elzbieta Yumplot iš 
Main, Florida; J. S. Mažeikai 
ir Mrs. M. Wasiliauskienei iš 
Chicagos; Wialter ir šeima 
Brazauskai, T. V. Lisajus, J. 
M. Purvėnus, F. Mažilienė ir 
Frances, P. A. Aleknai, P. A. 
Cibulsky, J. A. Kalvaičiai, G. 
L. Pranaičiai, F. Kazokienė ir 
Suzanna, K. Karpavičienė, M. 
Misevičienė, Moterų Klubas, 
Mrs. Bayer iš Rushman Baths.

Ačiū d. SasnaivUŽ atlanky
mą ir aprašymą. Ypačiai dė
kingi esame laisvei už suteiki
mą vietos.

Dar kartą širdingai ačiū 
visiems ir visoms.

I. Levanienė

Paskyros kovai prieš 
blogdarybes jaunime

Gubernatorius Harrimanas 
pasirašė 6 atskirus bilius, tai
komus kovai prieš blogdary
bes jaunime. Tačiau visiems 
tiems tarimams vykdyti pasky
ros teikiamos labai menkos, 
tik $337,000 ir tos pačios dau
giau teks darbo Vedimui or
ganams, o tik ' apie trečdalis 
tiesioginei pagalbai.

' Paskyros dalinasi taip: 
$35,000 valstijinei komisijai, 
kuri tyrinės padėtį ir planuos 
darbį; $105,000 pasamdyti, 
paruošti pareigūnus; $12,000 
tos įstaigos administracijai; 
$50,000 iš pataisų paleistiems 
mažamečiams paduoti į auklė
tinius šeimose.

Likusieji $135,000 numatyta 
praleisti jaunuolių pataisoms, 
vykdant programas ant valsty
binių žemių. Kokios bus tos 
programos, nustatys įkuriamo
sios komisijos, kurios už savo 
veiklą bus atsakomingos gu
bernatoriui.

Laisvės metinis piknikas, 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3,1955. 
National Hall & Park, 65-13 
38th Ave., Woodside, N. Y.

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 krautuve 
prasideda.

SUSIRINKIMAI
LLD 1-sios kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks balandžio 
28-tą, 7:30 vakaro, L. A. Pil.
Klubo patalpoje, 280 (Union 
Avė., Brooklyne. Kviečiame 
visus narius. Dar yra nepasi- 
mokejusių' ir negavusių kny
gos “Amerikos prezidentai.” 
Prašome atsiimti

Valdyba

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 27 d., 11-27 Arion PL, Brook
lyn, N. Y. Pradžia 5:30 vai. vakare.

Sekretorius
(80-81)

BROOKLYN, N. .Y
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo 

biznio Skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį balandžIo-April 29 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir išgirsti 
apie savo kliubo biznio reikalus.

J. Steponaitis, sekr.

Masiniai mitingai už 
išlaikymą gelžkelio

Valstijos senatorius Alfred 
Santangelo kalbėjo Transpor
tininkų Unijos (CIO) suruoš
toje demonstracijoje atvirame 
ore, New Yorke. Jis ragino ir 
visuomenę stoti veiklon su uni- 
jistais už apsaugojimą gclžke- 
lio, kuris visuomenei lygiai 
reikalingas, kaip kad ir uni- 
j i st am s.

Unijos prezidentas Michael 
J. Quill sakė, jog tiktai ma
joras Wagneris galėtų sulaiky
ti nuo sustabdymo važiuotės 
3rd Avenue aukštuoju gelžke- 
liu. Jeigu nebus kokių pakai
tų, važiuotę sustabdys gegu
žės 12-tą.

Demonstracijoje prie 116th 
ir 3rd Avė. praėjusį šeštadie
nį dalyvavo apie 500 unijistų 
ir tos srities gyventojų. Pirm 
susirinkimo, apie 200 unijistų 
maršavo 116-ja, nešini iška
bomis, šaukiančiomis protes
tuoti prieš Ei nugriovimą.

Kitas masinis mitingas buvo 
šaukiamas balandžio 25-tą, į 
Concourse Plaza, Bronxe.

Unijos vadai planavo pra
nešimus apie padėtį televizi
jos programoje balandžio 26- 
tos vakaro 9:30, Channel 5. 
Ragina visuomenę siųsti ma
jorui Wagneriui atvirutes; 
siųs delegacijas, ir planuoja 
eilę kitų veiksmų.

Nukritęs nuo 6 aukš
to gal pasveiks

Ernest Meringo, 9 metų, 
nukrito niro 6 aukštų pastato 
stogo. Nugabentas į ligoninę. 
Tikėtasi, kad jis pasveiks. Kad 
jis dąr gyvas, kreditas gal būt 
priklauso virvei, kuri pertrau
kė jo kritimą ties trečiu aukš
tu.

Brooklyne prasidėjo teismas 
policisto Robert Surrey, kuris 
nušovė 15 metų John Sterling, 
įtartą įritime tuščios atmatų 
bačkos į langą.

Bronxietis maliorius De Ste
fano apdegė rankas gesinda
mas bute ugnį, kurią užkūrė 
ant maliavomis aptaškytos 
marškos užkritusi cigaretė.

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

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
Special Attention Io Newly 

Arrived Girls or Worsen
185 E. 58th St., New York 22 

Room 36-37

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

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

■» » <■ -I*************

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•/DG>sftO6s9

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. , 
MArket 2-5172

4 giul. Laisvi (Liberty) Tree.. Balandžio (April) 27, 1955

NEW YORK '
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER. For Wcstburw, 
L. I., working couple. Musi 
over complete household and lik’e 
children. Very pleasani environ
ment, excellent local ion. Must 
speak English, have rec. ref. and be 
of ■'■good character. New Home; 
other help available. Sleep in — 6 
days a wk. position. Hickory 6-5100 
-—(9-5) on wkdays—Edgewood 4- 
0911—(8-10 P. M.—or Sunday).

(79-82)

MALE and FEMALE

POROS. Abclnam namų darbui. 
Virėjai, tarnautojai, slaugės. Pa
tarnautoja ir kambarių valytoja. 
Visokių namų darbų turime. Paty
rusioms ir be patyrimo. Nuolatiniai 
— laikinai—daliai laiko. MRS. 
STRICKER & NEPHEW, 624/ Ma
dison Ave. (59th St.). EL. 5-5556. 
(Room 805).

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS — 
WOODMERE (West Broadway), 
ant. Long Acre Avenue. 9 rūmų 
split, ranch, 4 miegrūmiai, 2’^ mau
dynės, ištaisytas skiepas ir 30x15 
rekreacijos rūmas. Plesteriuotos sie
nos, patio. Mūro ir akmens, ant 83x 
100 žemės ploto. Arti mokyklų, 
krautuvių ir iransportacijos. Idea
liškas profesionalui. $29,000. Kvie
čiame pamatyti tik rimtai norinčiu 
pirkti. Tel. JA. 9-0545.

1(79-82)

PARDUODA SAVININKAS. Gra
žūs, patogūs namai. Pla4i veranda. 
12 kambarių (7 miegrūmiai), 216 
maudynių. Ant 5 akrų. Gražiai ap
augta žaliumynais. Gėlių namas, du 
dubeltavi garadžiai, bungalow, pri
vatinis jvažiavimas. Galima turėti 
maudymuisi prūdą. 1 mailė iki gele
žinkelio. $37,500 (pusę pinigais). 
Gehrig—Croton Falls 7-3481. (va
karais ir savaitgaliais) arba MII. 
7-4078 (paprastom dienom).

(79-82)

PARDUODA SAVININKAS-Wood
side, su nuolaida, iš priežasties sa
vininko mirties. 1 šeimos mūrinis, 
puikiausiose sąlygose. 5 miegrūmiai, 
2 maudynės, solarium, sėdėjimui rū
mas, valgymui rūmas ir moderninė 
virtuvė. Attached garadžius. Dabar 
sudėta 2 air conditioning units. Ide
ališkas del daktaro ar dentisto. —• 
$23,000. Pamatymas pagal sutari j— 
Tel. RA. 8-4265.

(81-87)

MANHASSET—Cape Cod ant pui

kiai aptverto ploto. 4 miegrūmiai, 2 
maudynės, didelė virtuvė. Arti prie 
mokyklų ir bažnyčių. $23,700.
RAKTAS PAS DAVID T. WII^S 

1690 Northern Boulevard 
Tel. Manhasset 7-4458 If 

(81-83)

Flatbush-St. Marks Ave. Dvi jei
gu nuosavybės. Iš priešakio mūras, 
3 šeimų namas. (1-3 rūmų, 3-5 rū
mų apt.); užpakalyje 2 šeimų (1-4 
rūmų, 1-2 rūmų apt.). Aliejus. Įne
ša $4,000 j metus. Pilna kaina tik
tai $19,500 ($8,000 pinigais. Guar- 
dino, 1724 Jerome Ave. (arti E. 18th 
St., B’klyn) NI. 8-4160. NI 6-8548.

(82-85)

Parduoda savininkas—New Hyde 
Park, 4 miegrūmių na»6as, 2 mau
dynės, central hall, ištaisyta skal
bykla, visi didieji įrengimai, combi
nation storm langai ir durys. Daug 
ekstra jrengimų. Didelis, gražus 
kiemas. Arti prie Notre Dame. 
Greitam pardavimui $29,500.

MA. 7-8191.
(82-85)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES t

RAKANDŲ KRAUTUVĖ. Gera pro- 

ga porai. Namo savininkas gyvena 
Jackson Heights, atsistatydina iš 
gerai jsisteigusio biznio, naujų ir se
noviškų rakandų. Daroma pataisy
mai ir lempų frėmų apdirbimai. Ge
ros jeigos. Prieinama randa. w

Tel. HA. 9-1147. •
(80^82)

Suėmė Įtartą šei 
mos nužudyme

Skelbiama, kad Puerto Rico 
suimtas Gustavo D\az, įtartąs 
nužudyme brooklynrečių Peter 
ir Rosa Grancitano ir jų kū
dikio. Skelbia, būk jis prisipa
žino nužudęs Grancitaniehę, 
bet sakęs, kad jinai pati 
žudė vyrą ir kūdikį.

nu-

Diazą įtarė ir pradėjo 
ieškoti, kai susekė, kad 
priėmė ir iškeitė Grancitano 
čekį, $160, kuriuos jis buvo 
gavęs iš valdžios kaip permo
kėtus taksus. Spėja, kad tie 
pinigai galėjo būti priežastimi 
jų nužudymo.

J0 
jis

Brooklyno gėlynas g^^ 

4-tą vykdys išpardavimą dau
gybės daigų ir paauglių žoly
nų namams ir darželiui.

i




