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KRISLAI
Smarkūs apetitai.
Pas graikus atbulai 
Atrastoji nuodėmė 
Kodėl taip ilgai laukė? 
Gera pažanga

A. Bimba i

Lietuviškųjų doleriu toli 
‘• l ažu nebeit žten k a.

Taip praneša “Lietuvos va
duotojai.” Juo toliau, tuo 
smarkiau auga jų apetitai.

Skaitau Chicagos kunigu 
Drauge pasigyrimą, kad jie. 
pradėjo energingus “veiks
mus“ prisigretinti prie Ame
rikos valstybės iždo. Jiems 
padėti pasižadėjęs (Ilinojaus 
senatorius Douglas.

Jeigu Do u gi aso sumanymas 
išdegtu ir jo Kilius Kongrese 
praeitu, tai, girdi, lietuviš
kiems, estiškiems, latviškiems 
ir kitu Rytu Europos kraštų 
“veiksniams” pakliūtų net 20 

.milijonų dolerių !
* Tai būtų darbo tiems ra- 
ketieriams! Nors ir dabar jie 
nebadau ja, bet tada jie skęstų 
turtuose, kaip inkstai taukuo
se.

Šimutis ir Grigaitis jau lai
žosi.

Tik aš labai abejoju, kad 
Kongresas sutiktų patenkinti 
,ių apetitus.

Pas graikus, atrodo, demo
kratija stovi ant galvos, o ne 
ant kojų, štai buvo rinkimai. 
Valdžios opozicija surinko du 
šimtu tūkstančių balsų dau
giau. bet parlamente turės gal 
visi; tuzinu vietų mažiau.

Tas tik parodo, kaip Grai
kijos fašistiniai valdovai ne
nori paleisti galios iš savo 
i a n k ų.

Man labai, labai patinka 
Louisianos katalikų bažnyčios 
arkivyskupas Rummel. Smar
kus iš jo.vyras. Sau talkon 
jis pasikvietė “pragaro var
tus.”

Bile tiktai geram reikalui. 
O reikalas yra geras.

Kalba eina apie rasinę se
gregaciją. ^Arkivyskupas už
vakar pareiškė, kad segrega
cija yra baisi nuodėmė. Die
vas smarkiai baus tuos, ku
rie priešinsis desegregacijai 
Louisianos mokyklose.

Sena patarlė sako: Geriau 
vėliau, negu niekad!

Gerai, kad nors taip pavė
luotai kovon stoja katalikų 
galvos.

Louisianoje yra labai daug 
katalikų mokyklų. Jos visos 
yra paremtos segregacijos 
principu, ir buvo paremtos be
veik per visą šimtą metų. Iki 
pat šių dienų nei arkivysku
pas Rummel, nei jojo pirmta- 

J<ūnai nematė tame jokios 
nuodėmės.

Reikėjo ilgų, ilgų metų sun
kios pačių negrų iii baltųjų; 
pažangiečių kovos, reikėjo 
195 1 metais Aukščiausiojo 
teismo nuosprendžio prieš se
gregaciją, reikėjo tik šiomis 
dienomis vietos federalinio 
teismo griežto patvarkymo 
prieš segregaciją, kad paga
liau ir katalikų galvos segre
gaciją pripažintų sunkiąja 
nuodėme.

Atsiminkime ir žinokime, 
kad arkivyskupas Rummel 
dar tiktai žada parapijines 
ųjokyklas suvienyti ir jose se
gregaciją panaikinti. Nieko 
tame dar nėra padaryta.

Sudano policininkai 
užmušė 540 žmonių
Policija šovė į demonstrantus,
užkankino kalėjime 194 žmones
Khartumas. —Naujai su

sidariusios Sudano valdžios 
policija parodė nepaprastą 
žiaurumą prieš neturtingus 
valstiečius ir darbininkus. 

' Policija apšaudė neturtingų 
valstiečių demonstraciją. 
Demonstrantai reikalavo, 
kad jie gantų geresnį atly- 

; ginimą už savo medvilnę.
Policija nušovė daug ir 334 
įmetė kalėjiman. Jie buvo

■ taip sukimšti į vieną nedi- . 
; delį 20x65 pėdų kambarį, 
kad 194 mirė, užtroško. Pa
ti valdžia tai pripažino.
Veik tuo pačiu laiku Kosti 

į mieste policija nušoyė 150 
streikuojančių medvilnės 
audyklų darbininkų. Iš viso 
kelių dienų bėgyje Sudano 
policija nušovė arba už- 
troškino 340 žmonių.

K bartume dabar vyksta 
didelės studentu ir darbi
ninkų demonstracijos. li
nijos išleido pareiškimą, 
kad nebus leista naujai ne-

I priklausomo 'Sudano bur- • 
! žuazijai elgtis su savo kraš-

Paskutiniai 
pranešimai

Farmingdale, L. L — Po
licija vėl puolė Republic A- 
viation streikierius pikie- 
tus penktadienio rytą, su
žeidė kelis ir sumušė kelio
lika. Kompanija naudojo 
LI geležinkelio traukinius, 
kad įvežti streiklaužius į 
fabriką. New Yorko CIO 
tuo tarpu paskelbė, kad 
duos visokeriopą pagalbą 
streikieriams.

Maskva. — Tarybii Są
junga paminėjo Armijos 
dieną pareiškimais už taiką 
ir sugyvenimą su visais 
kraštais.

Thomasville, Ga. — Prez.!
7 I

Eisenhoweris smarkiau lo-! 
šia golfą ir medžioja, išban-> 
dydamas, kiek jis gali fizi- 
nai eikvotis nepažeisdamas 
savo širdies. Sakoma, kad 
ateinantį trečiadienį jis 
spaudos konferencijoje pa
skelbs, ar kandidatuos.

Deli. — Nehru pareiškė, 
kad jam patinka, kas nuta
riama Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos suva
žiavime.

Kodėl delsiama su darbais, 
kodėl tebegriešijama Louisi
anos katalikiškose parapijinė
se mokyklose?

Britanijos parlamentas pa
sielgė gerai, kai nutarė panai
kinti mirties bausmę. Toji 
barbarizmo liekana neturėti! 
turėti vietos nė mūsų šalyje.

Mirties bausmė turėtų eiti 
laukan ir iš socialistinių kraš
tų.

šiame atsitikime, man at
rodo, Britanija davė sektiną 
pavyzdį.

to darbo žmonėmis lygiai 
taip žiauriai, kaip elgėsi 
britai okupantai.

Valdžia išleido komuni
katą, kuriame teisinasi, 
kad tai buvo “policijos išsi
šokimas.”

Minėjo Fosterio 
75-a šimtadieni 

c

William Z. Foster
New Yorkas. — ši penk

tadienį savo 75-ą gimtadie
nį minėjo Amerikos kai- 
riečių judėjimo veteranas 
William Ž. Fosteris. Ta 
proga Amerikos K. P., ku
rios pirmininku jis yra, iš
leido sveikinimą jam. Jį 
taipgi pasveikino- dienraštis 
“Daily Worker” ir eilė 
bendradarbių bei senų ko
vos draugų, tarp jų ir uni- 
jistai, su kuriais jis dešimt
mečiai atgal darbavosi, y- 
patingai plieno darbininkų 
tarpe.

Fosterio v a d o v a u j am a 
partija sveikinimą jam bai
gia :

“Tęsk savo vadovavimą 
kovoje prieš karą ir pries
paudą, — kovoje, kuri ne
išvengiamai ves prie dir
bančiųjų klasės, iš kurios 
jūs esate kilę, pergales — 
dainuojančiųjų socializmo 
rytojų. 

■ ............1--------------------------------------------- i ,

Eisenhoweris pakvietė Į J. V. 
Kanados ir Meksikos vadus

Thomasville, Ga. — Prez. 
Eisenhoweris pakvietė Ka
nados premjerą ir .Meksi
kos prezidentą atvykti į 
Washingtona kovo mėnesio 
gale. Jis nori laikyti su jais 
Šiaurės Amerikos trijų val
stybių konferenciją. Mano
ma, kad Kanados premje
ras St. Laurent ir Meksikos 
prezidentas Ruiz Cortines 
pakvietimą priims.

Ottawa. — Kanados di
plomatai reiškia tam tikrą 
nusistebėjimą dėl pakvieti
mo į Washingtona būdo. 
Pasirodo, kad Eisenhowe
ris pakvietė Kanados prem
jerą atvykti į Washingtoną,

Greitas Washingtono - New Yorko 
traukinys nusirito nuo hėgiii; 6 
žmones užsimušė, daug susižeidė

Odenton, M d. — Pennsyl- 
vanijos geležinkelio greita
sis Washingtono-New Yor
ko traukinys “Embassy” 
nusirito nuo bėgių netoli 
Fort Meade. Šeši asmenys 
užsimušė ir 60 susižeidė to
je nelaimėje.

Traukinys susidėjo iš 
14 vagonų. Septyni jų, į- 
skaitant vagoną-restoraną 
ir miegamuosius vagonus, 
nusirito nuo bėgių. Kiti va
gonai liko savo vietoje.

Mašinistas sako, kad

Skilimas įvyko Adenauerio 
valdžios koalicijos grupėj

Bonna.
Laisvųjų demokratų parti
ja, kuri yra Adenauerio ko
alicijos dalis, suskilo per
pus. Dalis tos partijos de
putatų dabar eis su social
demokratais, o dalis pasi
liks su Adenaueriu. Visi 
Adenauerio kabineto mi
nistrai, kurie yra Laisvų
jų demokr. p. nariai lieka 
kabinete. Jų tarpe randasi 
ir vice-kancleris Franz 
Bluecheris.

Manoma, kad tai yra 
Laisvųjų demokratų parti
jos galo pradžia, nes jie da
bar negali išsilaikyti kaip 
partija. Skilimas prasidėjo, 
kai Reino-Vestfalijos pro- |

Taip vadinama ; vincijoje ta partija atsime
tė nuo Adenauerio krikš
čionių-demokratų ir prisi-

Europos kraštai nepaiso pagalbos 
maisto pavidale iš Amerikos J.V.

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” prašė savo kores
pondentų Europos sostinė
se pravesti tyrinėjimą, ko
kie kraštai norėtų gauti 
maisto iš Amerikos, kaip 
tai siūlė prez. Eisenhowe
ris. Prezidentas siūlė tokią 
paramą Europai kaipo pa
galbą nuo žiemos šalčių nu
kentėjusioms.

“Times” sako, kad beveik 
joks kraštas tokios para
mos neprašo. Tik Italijai 
reikalinga tuojautinė pa
galba maistu, gal šiek tiek | 
ir Ispanijai. Britanija,

Grįžęs iš Azijos J. F. Dulles turi 
pasiteisinimą: jis nieko nežinąs

I tuo tarpu, kai vis buvo 
skelbiama, kad Amerika 
nepardavinėja jokių gink
lų jokiai tos srities šaliai.

Į tą klausimą, kaip ir eilę 
kitų, Dulles turėjo vieną 
atsakymą: jo nebuvo na
mie, jis buvo išvažiavęs ir 
jis nežinąs apie paskutinius 
vystymusius Valstybės de- 
partmente.

Dulles sutiko su komisi
jos pirmininko sen. George 
teigimu, kad Kongresas tu
rėtų būti plačiau informuo
tas apie Amerikos politiką 
Artimuosiuose Rytuose.

Washingtonas. — Iš A- 
zijos sugrįžęs sekretorius 
Dulles buvo klausinėjamas 
Senato užsienio reikalų ko
misijoje. Jis buvo vyriau
siai klausinėjamas apie pa
dėtį Artimuose Rytuose, 
kodėl Amerika pardavinė
ja tankus Saudi-Arabijai,

bet neinformavo jo, kad 
kviečiamas ir Meksikos 
prezidentas. Taipgi sužino
ta, kad Meksikos preziden
tas nebuvo informuotas, 
kad kviečiamas ir Kanados 
premjeras.

traukinys važiavo savo 
paprastu greičiu, tai yra, 
apie 80 mylių į valandą. 

I Staiga automatiškieji ori
niai stabdžiai pradėjo veik
ti, pastatydami pirmuosius 
vagonus ir garvežį lyg 
“piesčius.” Mašinistas sa
ko, kad sunku nustatyti, ar 
tai traukinys nusirito, nes 
stabdžiai pradėjo per klai
da automatiškai veikti, ar- 
ba, kaip tik atbulai, jie pra
dėjo veikti, kai traukinys 
pradėjo palikti bėgius.

dėjo prie socialdemokratų 
koalicijos. Adenaueris tada 
pareikalavo, kad partija 
disciplinuotų savo skyrių 
Vestfalijoje, bet pasirodė, 
kad ne tik toje provinci
joje, bet Vakarų Vokietijo
je bendrai Laisvieji demo
kratai yra susiskaldę..

Laisvieji demokratai yra 
partija, kuri stovi dešinė
je, gan arti krikščionių-de
mokratu. Skirtumas tik ta
me, kad ji yra labiau pa
saulietiška ir prie jos pri
klauso pasaulietiški dešini 
elementai, net anti-klerika- 
lai.

karų Vokietija, • Francūzija, 
Skandinavijos kraštai, Bel
gija ir Olandija ir eilė kitų 
kraštų neplanuoja pasinau
doti prezidento pasiūlymu. 
Tie kraštai nemenkai ken
čia nuo aštrios šių metu 
žiemos, bet maisto stoka 
ten nepasireiškia.

“Times” korespondentai 
sako, kad maisto stokos ne
simato ir socialistiniuose 
kraštuose, kaip tai Lenki
joje, Rumunijoje, Vengri
joje, Čekoslovakijoje. Ju
goslavija irgi neplanuoja

Va-įprašyti tokios pagalbos.

Montgomery negrai 
neišsigando arešty

Tūkstančiai dalyvavo masiniame& 
mitinge; boikotas net stiprėjąs

Montgomery, Ala. —Ra
sistai jau mato, kad suimda
mi veikliuosius vietinių 
negrų vadus jie atsiekė 
kaip tik atvirkščios rezul
tatus, negu tik'josl. Vietoje 
būti demoralizuotais ir iš-

Mirė pittsburgietis 
veikėjas J. Urbonas
Pittsburghas. — Praeitą 

pirmadienį tapo palaidotas 
vasario 17 d. miręs žymus 
Pittsburgh© pažangių lietu
vių veikėjas Jonas Urbo
nas. Urbonas praeityje bu
vo Laisvės vajininkas, taip 
gi per visą laiką darbavosi 
Lietuvių Literatūros Drau
gijoje, fraternaliame judė
jime ir kitokiame veikime.

Apie vėlinio Jono Urbono 
gyvenimą ir veiklą mūsų 
spaudoje tilps daugiau. 
Laisvės personalas reiškia 
gilią užuojautą mirusio vei
kėjo artimiesiems ir gimi 
nėms.

Naujas pavadinimas—bet 
tas pats sutvėrimas...

Bonna. — Vakaru . Vo
kietija pagaliau dasigalvo- 
jo, kaip pavadinti savo nau
ją armiją. Ji bus žinoma 
kaip “Bundeswehr,” kas 
reiškia “Sąjungos apgyna.” 
Kai kurie naujosios armi
jos- karininkai norėjo, kad 
senasis armijos pavadini
mas, naudotas. Kaizerio ir 
Hitlerio laikais, “Wehr
macht,” būtų naudojamas. 

Į Anas reiškia “Apgynos jė
ga.” Bet Adenauerio val
džia jautė, kad senas užva- 
dinimas perdaug surištas 
žmonių sąmonėje su hitle- 
rizmo laikais.

Karamanlis sako, kad Graikijos 
komunistai yra žymiai stipresni

Atėnai. — Graikijos re
akcinis. premjeras Kara
manlis pareiškė, kad ko
munistai žymiai su tip re jo 
praeituose rinkimuose. Jis 
sakė, kad už tai atsakingi 
liberalai ir kiti į kairę nuo 
centro stovintieji, nes tai 
jie susidėjo su komunistais 
ir jiems padėjo.

Karamanlio partija par
lamente turi 161 deputatą, 
o liaudiška koalicija 149. 
Komunistai, kurių įtakoje 
esanti partija vadinasi Vie
ningas kairiečių frontas,

Roma. — Premjeras Seg- 
ni nauju Italijos reikalų 
ministru paskyrė Adane 
Zoli. Ezio Vanoni, kuris 
buvo iždo reikalų ministru 
iki šiol, mirė nuo širdies 
smūgio po kalbos pasakymo 
senate.

gąsdintais, Montgomery 
negrai pasidarė dar vienin
gesni, labiau, susispietę ap
link savo organizaciją, dar 
vieningiau praveda segre- 
guotų autobusų boikotą.

Kaip buvo planuota, vie
tinėje negru baptistų baž
nyčioje įvyko didelis pro
testo mitingas prieš vadų 
suėmimus. Apie du tūks
tančiai, negru pripildo ir 
perpildė bažnyčią ir tūks
tančiai liko gatvėje, kur 
vyko kaip ir-antras mitin
gas po atviru dangumi. 
Vieni pranešimai sako, kad 
mitinge dalyvavo apie 5,000 
žmonių, kiti, kad daugiau.

Mitinge kalbėjo keli su
imtųjų, kurie vėliau tapo 

I paleisti po užstatu. Jie šau
kė Montgomery negrus ne
nusileisti, kovoti iki reika
lavimas panaikinti segre
gaciją autobusuose bus pa
tenkintas. Taipgi reikalau
jama^ kad vairuotojai ir 
kondukteriai traktuotų 
negrus mandagiai.' kaip ke
leivius, o ne kaip kalinius.

Penktadienį Montgome
ry negrai surengė dar vie
nos f’ūšies demonstraciją. 
Tą dieną jie nenaudojo nei 
savo automobiliu, ne: tak
sių, nei sunkvežimių. Į dar
bą ir iš darbo jie ėjo pėsti, 
šaligatviais, demonstraty
viai, lyg eisenose.

Negrų vadai tokios rū
šies kovą vadina “pasyviu 
pasipriešinimu,” panašiu, 
kokį Indijos žmonės po 
Gandžio vadovybe vienu 
metu naudojo kovoje prieš 
britiškus okupantus.

Paryžius. — Francūzijos 
užsienio reikalų ministras 
Pineau vyks Indijon maty
tis su Nehru.

[parlamente turi 18 deputa
tų. Karamanlis sako, kad 
tas skaičius gal nedidelis, 
bet “yra pro-komunistų ir 
tarp kitų kairiųjų partijų 
deputatų.”

Liaudiškoji koalicija tuo 
tarpu kelia kaltinimus, kad 
rinkimuose buvo nemažai 
klastos. Liaudiečiai sako, 
kad Karamanlio valdžia 
pravedė visokias machina
cijas karinėse pajėgose, 
taip, kad kareivių balsai 
negali būti skaitomi teisė
tais. Kariai buvo savo ka
rininkų bauginami balsuoti 
tik už dešines partijas.

Liaudiečiai bandys teis
miniu keliu anuliuoti dalį 
rinkimų rezultatų ir reika
lauti naujų rinkimų.

ORAS NEW YORKE 
Gali būti lietaus arba 
sniego.
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TAIKINGOS LENKTYNĖS
ŠIUO METU vi same pasaulyje plačiai kalbama apie 

tarptautinę koegzistenciją (taikingą visų tautų sugyve
nimą) ir taikingą lenktyniavimą ekonominiame, kultū
riniame ir politiniame lauke.

“N. Y. Herald Tribune” kolumnistas Walter Lipp- 
mann vas. 23 d. tais klausimais plačiai rašo. Įdomu, kad 
jis mhos klausimus paima realistiniai.

pasidarė bėgyje pastarųjų aštuonerių metų, kiek daug 
progreso link taikingo sugyvenimo padaryta ir kiek žy
mių pozicijų kapitalistinis pasaulis užleido socialistiniam 
pasauliui.

Minimas kolumnistas palygina 1947 metus su 
metais

Be dvasios, be širdies— 
tai griaučių minios!

O, duok, jaunyste, man sparnus!
Virš žemės negyvos, lig pat žydrynes, 
Pakilsiu rojų n, į kraštus, 
Kur įkvėpimas kuria stebuklus, 
Kur puošia jis žiedais naujovę, — 
Tenai viltis — jo palydovė!
Lai tie, kuriuos jau slegia metai, 
Kur žemėn linksta kaktomis, 
Matuos pasaulį akimis, 
Kurios aplink siaurai temato.
Pakilk jaunyste,' virš slėnių, 
Kur tamsoje šliužų priviso,, 
Pakilk, ir saulėtu žvilgsniu 
Tu perverki žmoniją visą!
Žemyn pažvelki 1! Plotai ten aptemę, 
Juos dengia rutina ir tingūs vandenai

— Tai žemė!

Ir ūžia vejai, supas vandenynai, 
Nušvinta žvaigždės augštoje mėlynėj, • 
Taip, ir žmoniją dengia dar tamsa, 
Ir stichijos tarpusavy kovoja. . . 
štai meilė ugnimi liepsnoja!
Ir iš nakties pakils šviesi dvasia — 
Ją savo įsčiose pradės jaunystė, 
Sutvirtins saitais amžina draugystė.
Ir dūžta jau danga ledinė, 
Ir prietarai tamsieji sutrupės. . . 
Sveika būk, laisvės tu aušrine! 
Išganymo greit saulė patekės. 
1820 m.

Vertė Eug. Matuzevičius

1955

tybes) 
Plana,

ir suranda tarp jų milžinišką skirtumą, 
metais Vakarai (didžiosios kapitalistinės

kurio pagalba buvo suteikta daugeliui ekonomi
niai susmukusių kapitalistinių kraštų, kad jie po karo 
galėtų atsistoti ant savo kojų. Su tuo planu amerikinis 1

Iškils šliužas kažin koks kriauklėtas: 
Jūreivis, vairas, laivas — viskas jis... 
Ir puola gyvius mažesnius nepaste

bėtas,
Tai pasiners, tai vėl išlįs —

Mass, valst, menininkai 
ruošiasi festivaliui n

Nors dar tik įžengėm į antrą šių me
tu mėnesį ir šaltoji žiemužė dar išdi
džiai siaučia, viską purto, spaudžia, kas 

norėdama 
nesulaiko- 
bet kie- 

rodo artė- 
sunaikins

tik į jos šaltą glėbį pakliūva, 
įrodyti savo nenugalimumą 
mai artėjančiam pavasariui, 
kviena naujai išaušusi diena 
jančio pavasario jėgą, kuri
sniegą, sutarpins ledus, sugrąžins žemei 
žiemos sunaikintą žaliąjį rūbą.

Grįžusiam pavasariui dėkingumą reik

Prie karo skradžios..
I

Dar žemė plėtmuota žmonijos krauju. . . 
Ir žaizdų dar matos tiek karo baisių.
Kiek žuvo gyvybių? — kas ir suskaitys, — 
O žuvo jie kare už grobį kitų.
Ne viena motušė dar verkia sūnaus, 
Ne viena dar ilgis, — bet viltis tuščia: 
Negrįžta sūnelis ir negrįš daugiau, 
Jis žuvo išvežtas tolimam krašte. . .
— Didvyriu jis tapo! — taip sako vis jai. — 
Jis žuvo už “laisvę” tėvynės kare: — 
Tėvynės plėšikų, ką lobsta kainos’, 
Ką plukdo žmoniją ašarų klane.
Bet žodis “didvyris” motušei skaudus: 
Nebėra sūnelio likimas kartus!
Nėr kas ją paguostų, kas žodį tartų, — 
Vien sapne ji lanko tolimus kapus.

Gi kraujo ištroškus plėšikų gauja 
Vėl šaukia už “taiką” prie fcaro skradžios. . . 
Ir ginklus vis kala, galandžia kardus: 
Apjakę nemato nė ryto aušros!
Nemato, kad liaudis, su ryto,aušra 
Atbudus, jau imas už taiką veiksmų; 
Už taiką pasaulio žmonijos visos 
Ir siunčia prakeiksmą rengėjams karų. 
Nemato, kaip auga drąsuolių kadrai. 
Taip. . . Kadrai kovūnų už laisvę vargšų! 
Gana bus tironams kraujuose J)uo tau t, 
Gana bus šaipytis iš vargšų kančių!

K. Rugys

liu vilnis . . .
sudužo jis, akmens vos

niame pasaulyje rinkas. Tarybų Sąjunga ir kiti socialis
tiniai kraštai buvo atskirti. Visokia su tais kraštaKJire- 
kybą buvo suvaržyta, sumažinta. Amerika turėjo jd(ono- ’ 
minę pasaulio monopoliją.

Atominių ginklų monopoli ja, kaip Lippmann nurodo, | 
taipgi buvusi Amerikos rankose.

Dabar visa padėtis radikaliai pasikeitė. Per pastaruo
sius aštuonerius metus Amerikos monopolija prarado I 
savo galią visose sferose, šiandien Tarybų Sąjunga 
jau atsistoja lygiomis lenktyniuoti su Amerika, šiandien 
socialistiniai kraštai, pasaulinio karo nualinti, be jokios 
iš kapitalistinių kraštų pagalbos savomis jėgomis atsis- 
tatę. jau skverbiasi i kapitalistines šalis, daugeliui jų 
teikia technikinę ir, ekonominę pagalbą.

Ką tai visa reiškia? Tai reiškia, kad taikinga koeg
zistencija ir tarptautinės lenktynės ima viršų ant šaltojo 
karo. Tai reiškia, kad. socialistinių kraštų užsieninė po- į 
litika žyitfiai nulemia Amerikos užsieninę politika. Dau
gelis valstybių, pirmiau rėmusių Amerikos politiką, da
bar jau traukiasi iš Vakarų orbitos, darosi neutralėmis, 
tūlos žymiai palinko socialistinių kr aš,tų pusėn.

Nieks nežinos gyvenimo, nei jo žūties: 
Savimyla tai be širdies!

Gyvenimo nektaras tau saldus, 
Kai jį dalais su kitais, jaunyste!

Kada jas jungia saitas nuostabus.
Išvien visi, draugai jaunieji!..
Visų bendroji laimė—-mūs tikslai!

Išvien visi, draugai jaunieji!..

Kuris kitiems taps laiptu kelią 
tiesiant

Į rūmus ateities, i garbę šviesią.
Išvien visi, draugai jaunieji!..
Nors kelias ir uolėtas, ir slidus,
Ir ydos, smurtas trukdo mums 

žygiuoti, — ,
Bet smurtui smurtas atkirčiu tebus, 
Prieš ydas gi išmokim jaunumėj 

kovoti!
DIDŽIAUSI PELNAI

KORPORACINIAI PELNj 
džiausi istorijoje.

Pirmą vietą užima General Motors korporacija su 
$1,189,000,000; Standard Oil of New Jersey — $717,000,- 
000. Ir taip visos korporacijos susikrovė nesvietiškus 
pelnus.

Tie pelnai žymiai pralenkia 1953 ir 1954 metų pelnus, 
nepaisapt ir to, kad 1955 metais, kaip valdiški daviniai 
rodo, bedarbių buvo daugiau, negu 1953 metais. Pagal 
federalinės valdžios apskaičiavimą, 1955 metais buvo 
arti trys milijonai bedarbių.

Bet kai darbininkai pareikalauja didesnių algų, tai 
darbdaviai visaip bando įrodinėti, kad jie neišgali pakel
ti algas, nes pelno nepadarą. Už kiekvieną centą darbi
ninkams tenka kovoti. O kai jie išsikovoja šiokį tokį al
gų pakėlimą, tai kompanijos tuojau pakelia produktų 
kainas ir tada dvigubai publiką aplupa.

Galima paimti pavyzdžiu Republic Aircraft kompaniją 
Farmingdale, N. Y. Apie 12,000 darbininkų streikuoja 
reikalaudami algų pakėlimo. Unija palaiko prie dirbtu
vės pikietus, o kompanija organizuoja ir dirbtuvėn siun
čia streiklaužius. Dėlto įvyksta tarp pikietininkų ir 
streiklaužių susirėmimų. Policija gelbsti kompanijai, 
gina streiklaužius. Apie šimtas pikietininkų areštuota.

Kompanija tvirtina negalinti patenkinti darbininkų 
reikalavimų, nepaisant to, kad ji 1955 metais padarė 
daugiausia pelnų ir iš federalinės valdžios turi užsaky
mų už pusę bilijono dolerių.

Tai parodo, kad pelnagrobiai nesiskaito su jokiu žmo
niškumu.

metais buvo di-
Kas, būdamas vaiku, kapos hidras, 
Kas jaunas smaugs kentaurus, 
Iš pragaro išplėš aukas
Ir iš dangaus parneš sau laurus! 
Žvelk ten, kur nepasieks akis, 
Laužk tai, ko nepajėgia protas! 
Jaunyste, aras tu sparnuotas, 
0 tavo rankose — žaibų ugnis! 
Petys petin! Mes žemės rutulį apjuo-

Gyvąja rankų grandine!
Vienais troškimais, mintimis liepsno- 

[sim
Vieningo židinio ugniai . . . 
Pasistūmėk pirmyn, planeta! 
Naujus parinkom tau kelius. 
Nusviedus kiauta nudėvėtą, 
Metus vėl prisimink žalius.

Kaip ten, kur stichijos grumėjo, 
Kur siautėjo chaoso gaivalai, 
Vos Dievo “Tebūnie” tik nuskambėjo, 
Daiktų pasaulis kėlėsi tvirtai;

.ąėlės. Sveikins ilgesingai laukiamo pa
vasario grįžimą žmogus, apdainuoda
mas gamtos 'grožį. Su savo daina ir me
nininkai pasirodys savo festivalyje ge
gužės 19 ir 20 dienomis, Worcester, 
Mass. /

MENO MYLĖTOJAI LAUKIA 
FESTIVALIO

Mass., valstijos kolonijose rengiamasi 
imti dalyvumą festivalio programoje. 
Šiuo tarpu Montello j e, Bostone ir Wor- 
cesteryje daugiausia tuo klausimu susi
rūpinta. Kadangi festivalis įvyks Wor- 
cesteryje, tai worcesterieciams teks rū
pintis ir abelnaisiais festivalio reikalais.

Aido Choro mokytojas Jonas Dirvelįs 
pagamino naują dainą, festivaliui skir
tą, “I.aikas Brangus”. Jis jau pradėjo 
aidiečius mokinti, kad ją tinkamai su
dainuoti. Montellos menininkai ir me
no mylėtojai niekuomet nelaukia ragini
mų. Visuomet ir visur garbingai atsto
vauja savo koloniją. To iš jų tikimės 
ir šiame festivalyje. O bostoniečiai gru
puoja savo jėgas ir rengiasi šauniai 
atstovauti Bostoną, kaip Mass, valstijos 
sostinei reikalinga.

KAS BUS IR AR BUS TOLIMŲ 
SVEČIŲ?

Vienas kitas smalsuolis klausinėja, ar 
bus atstovauta amerikiečių lietuvių sos- 
stinė Chicaga. Ką Chicagos menininkai 
šiuo metu veikia, nežinau, bet aš ma
nau, kad Chicagos menininkai prisius 
šaunią savo artistų atstovybe festivalio 
programai. ;;

Worcester is savo laiku yra daug da
vęs chicagiečiams menininkų, daininin
kų, darbuotojų. Tai ne tuščias pasigy
rimas. . Užtenka priminti nenuilstamus 
darbuotojus Julytę ir Igną Urmonus. 
Juk tai worcesterieciu auklėtiniai. Ga
lima ir daugiau tokių priminti.

Lauksime šaunios Chicagos meninin
kų atstovybės dalyvaujant rytinių vals-

M. M.

P a va s a r iii i a u št a u t

“Iš pavergtos Lietuvos”
Kiekvienos savaitės laidoje 

“Keleivis” talpina žinias “Iš 
pavergtos Lietuvos.” Vasario 
8 d. tame straipsnyje, be kita 
ko, rašoma apie pavergtųjų 
naštos padidėjimą. Ten pa-

plane 
žemės

redak- 
uždėdami 

paragrafo sekantį ant- 
“Našta dar didina-

mus seniau Lietuvoje

BALTIEJI TERORISTAI \
VIRŠ ŠIMTAS negrų, tarpe jų 26 kunigai, areštuoti 

Montgomery, Ala. Jie areštuoti todėl, kad kovoja prieš 
negili segregaciją autobusuose.

Negrai sėkmingai išvystė masinį autobusų boikotą. 
Jie atsisako važinėti tais autobusais, kurie skirsto neg
rus nuo baltveidžių. Tas boikotas, atrodo, autobusų biz
niui yra nepakenčiamas.
, Negrų kova yra teisinga, paremta fedcraliniais įsta
tymais, kurie draudžia segregaciją (negrų skirstymą, 
žeminimą).

Bet pietiniai baltieji teroristai nesiskaito su federali- 
niais įstatymais ir žmoniškumu. Jie nori negrus palaiky
ti vergais, kaip buvo prieš civilinį karą.

Federalinė valdžia turėtų teroristus suvaldyti.

Jau žiema išeina, vuodegą pabrukus, 
Bet vls^bfsigryžta nei piktas šuva, 
Piktus dantUrodo ir vėl apsisukus, — 
Pavasariui koją kąsti gatava.

Pavasaris meilmi prie šiltos krūtinės, 
Priglaudžia ^vargšą bedalį,
Kaip motina vaiką, karštai apkabinęs, 
Paspirs piktą žiemą į šalį.

Vėl ant gamtos scenos išeis vasarėle, 
Iškilmingai, gražiai pasipuošus!
Žiema ir nenoroms išsinešdins, vėlei, 
Savo piktą lošį atlošus.

Vėl ulbės paukšteliai, vėl pražydės gėlės, 
Prašvis ir mūsų akys, 
Tarsi ryto rasą nuo žiedelių gėrę, 
Linksmos, margasparnės ple&takčs.

Senas Vincas

WORCESTER, MASS.
Priverstina ir pavyko

i “Laisves” 32 num. L. S. ir 
D. B. Draugijos Reporteris, 
kaip ir prie kiekvienos. savo 

i korespondencijos, pradžioje, 
atkalba tą pačią maldelę, 
kaip amen poteriuose. Toliau 
rašo: “Priverstina vakariene 
bei banketas, įvykęs sausio 28’ 
d., visapusiškai pavyko.

Tai jau visai prastas 
j džiaugsmas, kad priverstina 
į ir visapusiškai pavyko. Ko- 
! misija savo raporte pažymė
jo, kad apie pusšešto šimto 
dolerių, išlaidų pasidarė tai 
vakarienei, o pelno vos $300 
teliko. Mat, ta priverstina 
vakarienė buvo tikslu, kad at
pildyti dalinai potvinio pada
rytus nuostolius namui. O 
kas kritikuoja, kad mažai 
ąaudos atpildui iš privefsti- 
nbs vakarienės, tai pirminin-

“Naujo penkmečio 
numatyta padidinti 
ūkio gamybą.”

Toliau seka išrokaviniai, 
ant kiek ką padidinti, kurių 
čia nekartoju. Tas parašy
mas apie gamybos daugini
mą pasitarnautų čia esan
tiems lietuviams kaip infor
macija, bet “Keleivio 
toriai sudarko jį 
ant to 
galvį: 
m a.”

Pas
senesni žmonės sakydavo : “Be 
vargo nėra ir četvergo.” Reiš- 

< kia, jei nesirūpinsi, nesistoro- 
įsi ir tingėsi dirbti, visada bus 
pėtnyčia — mėsos neragausi. 
Kalbėdamas apie mėsą prisi
miniau ir kitą mano laikais 
Lietuvoje vartotą patarlę; no
rėčiau, kad ją dipukai paste
bėtų. Po pirmojo pasaulinio 
karo, ypač tuo laiku, kada 
Sovietai valdė šiaurrytinę Lie
tuvos dalį, žmonės sakydavo: 
“Aš ponas, tu ponas, o kas 
gi kiaules bepaliuobs? Kiau
lių neprižiūrėsime — mėsos 
neturėsime.

Mes turėtume džiaugtis, 
kuomet mūsą gimtinėje žmo
nės stengiasi padidinti viso
keriopą produktų gamybą. 
Mano supratimu, yra krimi- 
nališkas pasielgimas tų žmo
nių, kurie tyčiojasi iš mūsų 
tėviškėje karo nuvargintų sa
vo brolių ir seserų. Apart 
“Laisvės” ir “Vilnies” dien
raščių, beveik visi leidžiami 
lietuviški laikraščiai šioje ša
lyje vienaip ar kitaip bando 
pakenkti savo giminių, likusių 
Lietuvoje, geriems darbams.

Ten žmonės stengiasi padidin
ti gyvenimui reikmenų gamy
bą, nenorėdami matyti, kad 
jie patys ir jų vaikai būtų al
kani, basi ar neapsirengę.

Čia visko prisivalgę buržu
azinių šlamštų redaktoriai sten
giasi įkalbėti savo skaityto
jams, kad prie dabartinės tvar
kos Lietuvoj nieko gera negali
ma atsiekti. Jie bando įtikinti, 
kad be dvarponių ir be ame
rikonų supirktų dvarų centrų 
mūsų tėviškėje likusieji žmo
nės negalės prasigyventi.

Lietuviškų ponų svajones at-

2 pusL Lahvė (Liberty), šeštad., Vasario (Feb.) g5, 1956 ko paaiškinimas: paūžėjn.

Vadinasi, laisvoje Draugi
joje padaromas priverstinas 
paūžimas nariams. Ir taipgi, 
daugiau kaip už šimtą dolerių1 
degtinės sunaudota vakarie
nei. Ot tai ir progresas, ir 
sulyg Reporteriu tai visapu
siškai pavykus vakarienė.

Narys

steigti jų smetoninę dvarpo
nių ir kitokią buržuazinių ele
mentų režimą rudas šunelis 
ant jo pariestos uodegaitės 
nusinešė toli, toli, kur joms 
lemta sudžiūti ir į erdvę išga
ruoti.

Buržujai srajoja apie Lietu
vą lygiai taip, kaip jie sva
jojo po pirmojo pasaulinio 
karo: sugrįžti į Lietuvą, 
nusipirkti dvarų centrus ir 
biednus kaimiečius išnaudo
ti, juos spardyti, versti dirb
ti už menką atlyginimą di
deliuose jų ūkiuose. Vien 
lik dėl to daugelis čia esan
čių lietuvių su/ daugeliu pini
gų bankuose pyksta ant da
bartinio režimo Lietuvoje ir 

| remia “dipukų” čia rengia
mas demonstracijas prieš dar
bo žmonių santvarką. Jiems 
negana to, kad Čia būdami 
per du pastaruosius pasauli
nius karus darė gerus pinigus, 
turėjo pusėtinai gerą gyveni
mą (palyginus su daugeliu 
kitų šalių žmonių gyvenimu), 
jie dar ir dabar norėtų grįž
ti į tėviškę ir ten visokiais 
būdais išnaudoti jau ir taip 
karų suvargintus žmones. Ne 
tik gėda, tai yra tragedija, 
kad mūsą tautos žmonės taip 
biauriai galvoja. ..

Pasaulinė politika paleng
va gerėja, pradeda rastis ga
limybių mūsų broliams pagel
bėti: galima pasiųsti drabu
žių, vaistų bei kitokių pro
duktų, kurių jiems ten stokuo- 
ja. Galima prisidėti prie ko
vojančių žmonių už pasauli
nę taiką, kurios taip labai 
trokšta visų tų šalių žmonės, 
kurie vienokios ar kitokios rū
šies karą pergyveno. Kaip 
būtų gražu ir žmoniška, jei 
JAV milijonai ištiestų taikos 
ranką tų kraštų žmonėms, ku
rie rinitai kovoja prieš ren
giamą karą.

Su mūsų šalies aukšta tech
niška pažanga ir su esančia4^ 
gerai išvystyta produkcine jė
ga, mes galime padėti kitų, 
atsilikusių kraštų žmonėms 
pakelti jų gyvenimo gerovę.

Bet vieton to, mūsų vyriau- 
sybė kalba apie užleidimą mi
lijonų akrų žemės pūdymu ar
ba apsėjimu kokiomis žolėmis 
ar apsodinti medžiais. Tuo 
pačiu metu kalba apie “tai- 
kos” įvedimą tarp Izraelio ir ® 
arabiškų kraštų, kurie pešasi 
už keletą akrų žemės, nes ten 
žmonės taip susikimšę, ypač 
Palestinoj, kad ir puikiausiai 
išvystę žemės 
ją jie negali 
nių tinkamai 
mis gyvenimo

Apvienytas pasauliniu mas
tu žmonijos reikmių lygis la
bai daug pasitarnautų taikos^ 
išlaikymui.

andėlietis

ūkio produkci- 
visą savo žmo- 
aprūpinti viso- 
reikmėmis.

f ’



Senas Vincas

Gyvi šešėliai
(Apsakymėlis) mes

(Tąsa)
as vogtus daiktus

perka?”
“Kur tau nebus?

tiek! Bet kiek tie... tau už 
vogtą prekę moka ? Kiek pa
siūlė, tai ir imk, arba pagrie
bęs savo ta vorą spruk pro 
duris, kad policijai tavęs ne
įduotų. Mat, įdavę pademon
struoja savo teisingumą, nu
kreipia nuo savo kreivo biznio 
nuožiūrą. Na, lik sveikas. Aš 
eisiu kitos rinkos savo bizniui 
susirast. čia galiu įkliūti į 
tvarkos rankas.”

Tai pasakęs vaikiūkštis, net 
pasišokėdamas, nubėgo savais 
keliais. Aš, bomo duonos jau 

pakaštavojęs, būčiau 
namo. Bet tuo tar- 
manęs atsisėda dar 
gyvas šešėlis ir, tar

Tiek ir

no naujas prietelius paaiški
no: “Iš šios lovelės dūšia jau 
išėjusi, ir jeigu dar neišren- 
duota, tai bus tavo. Einam 
pas gaspadinę.”

Tai pasakęs, prisivedė ma
ne prie viename skiepo kam
pe užtvaro durų, įsivedė į vi
dų ir kreipėsi į apie pečių be
siruošiančią viduramžę mote
riškaitę: “Šis vyras nori gau
ti lovą, misis.”

“Tik vieną ir turiu neuž
imtą. Už vieną naktį 25 cen
tai, o už visą savaitę—doleris 
ir pusė.
anksto.’
šo delną, o aš Įmečiau kvotė-

Chicago; UI.
LLD 19-a kuopa 
neblogoje padėtyje

Pabaigoje 1955 metų
turėjome kelis skaitlingus su
sirinkimus. Dabar jau turėjo
me porą susirinkimų šiais 
1956-ais metais. Abu susirin
kimai skaitlingi ir konstruk-

Pastarasis įvyko W d. va
sario, kuriame turėjome apie 
20 narių. Iš raportų paaiškė- 

kad nariai gerai mokasi. 
atšili

me tu s. 
turime 
abejo,

susidarys 
Kurio 

mėnesiuose,Pinigai sumokami iš 
Tai pasakius atki-

išsigert,” prasi
mano prietelius.
turite ?”
ir ko tik tavo

mirktelėjus viena

važiavęs 
pu šalia 
pusėtinai 
si būtų mano geras pažįsta-
mėlis, ištiesia man ranką ir: 
"‘Kaip rities, senas rąste? Už- 
fundyk bent cigaretę, po vel
niais.”

Aš padaviau jam cigaretę, 
o jis, nuo mano cagaretės pri
sidegęs prarijo net kelis 
gurkšnius dūmų, o po to vi
sus išpūtęs nusidžiaugė : 
‘/Ah ! Tabakas ir degtinė, tai 
seno, niekam nereikalingo, vi
sų ujamo, spardomo bomo pa
lieka, nusiraminimas ir gyve
nimo tikslas.’’

Tai pasakęs, prarijo vėl po
rą gurkšnių dūmų ir vėl juos 
išpūtęs mostelėjo ranka į ant 
suolų kiurksančius šešėlius ir 
utflėjo: “Jeigu nebūtų ta
bako ir degtinės, tai šitų bomų 
ne pusės čia nebūtų.”

“Tad kur jie būtų dingę?”
“Dar klausia, mat. . . Ugi 

farmeriai ant savo dirvų bū
tų išdulkinę, cha, cha, cha!” 
nusikvatojo jis, tarsi didžiau-

Tad aš jo ir pa- 
O kur, sveikas,

jam baigus, pas mane ki
lo klausimas, ar neverta pa
tirti, kaip ir kur tie žmone- 
liai gyvena?
klausiau:

^prisilaikai ?”
“Dar klausia, mat... Ugi 

šitam, su.... parkutyj.”
“Aš tai žinau, nes ir aš čia 

įsikūriau. Tik neturiu nak
vynės.”

“Jei turi 25 centus, tai gali 
gaut lovą gale mano lovos ir 
miegosi kaip arklys. Nori? 

rr lok dar vieną cigaretę ir 
^•inam.”

Porą skersgatvių perėję, 
isukova į platoką, visokeriopo 
biznio gatvę. Pinna mudvie
jų eina delnais susikabinusi 
porelė. Apykūnė, nedidukė 
moteriškaitė, pusiau j į truputį 
pakraipydama, žengė koja į 
koją greta vyriškio, o mano 
naujasai prietelius šnibžtelė
jo: “Tai Nelė vedasi kostu- 
merj. Ji turi du> kambarius 
tamd pačiame name. Dieną 
vedasi kostumerius per alę, o 
vakare per priekines duris. 
Daro gerą biznį, ale ir graži 
kurvapalaikė, turi gailestingą 
širdį, užfundina ir mums, 
skiepe esantiems bomams, kai 
uždarius biznį ateina pas mū
sų gaspadinę paplepėt.”

Porelė 
lentom iš 
t JĮ alę, su 
relėmis į

įėjo į ilgą, plačiom 
abiejų pusių nutver- 
tokių pat lentų dū
kiem elius . Moteriš

kaitė atidarė vienas dureles,
įsileido vyriškį, ką ir mudu 
nadareva, eidami iš paskos. 

‘ porelė užlipo laiptais aukštyn, 
o mudu laiptais į skiepą. Nuo 
aliejum visą namą šildomo 
fornico dvelkė jauki šilumėlė. 
Netoliese fornico, ant ilgo šio
kiais tokiais krėslais apstaty
to stalo gulėjo kažyrą kala
dė, paišelis ir popieriaus są
siuvinėlis. Pagal sienas tyso
jo sujauktos siauros lovelės, 
o ant lovelių užkloti tamsiai 
rudo milo atitarnavę kareivi
nėse blankietai. Ant vienos 
lovelės su visais drabužiais 
aukštieninkas užvirtęs miego
jo išsižiojęs negras. Viename 

' Skiepo kampe matėsi prausy
klą o šalia jos—tik trikampiu, 

/tdengta išvietė. Pati galinė 
ovelė buvo sutvarkyta ir ma-

“O jei tu dar kiek sustovi, 
tai galima ir 
tarė naujasai

“Ir išsigert
“Ir išsigert 

dūšia nori,
akia ir bičiuliškai šyptelėjusi, 
atsakė moteriškaite.

“Tai duokit visiems trims, 
ant naujos pažinties. Man 
alaus buteliuką, o judu — ko 
liktai norite.”

‘‘O man, žinai, misis,—obuo
lių sunkos su kiku,” užsisakė 
mano prietelius.

“Aš irgi alaus buteliuką. 
Tai bus 75 centai; pinigai iš 
anksto,” atkišo delną mote
riškaitė.

Aš pliaukštelėjau doleriu 
jai Į delną, o ji kvoter į man 
atgal. Mano bičiulis timpte
lėjo už mano skverno ir mu
du susėdo va prie čia- pat sto
vinčio stalo. Moteriškaite, 
išėmus du buteliuku alaus iš 
šaldytuvo, pastatė ant stalo, 
atnešė du stiklu ir nuėjo prie 
kito staliuko trečiu stiklu ne
šina. Išsitraukė iš po staliu
ko veik pilną galioną obuolių 
sunkos, pripylė netoli pilną 
stiklą, po to iš mažo buteliu
ko atmieravus stikliuką mūn- 9 *

šaino, supylė i obuolių sunkos 
stiklą ir atnešė mano priete- 
liui. Su juo apsidirbus, at
kišo abu alaus buteliukus, nu
pylė į stiklus, atsisėdo šalia 
manęs, pakėlė stiklą, stuktelė
jo savo šlaunim į mano šlaunį 
ir šūktelėjo: “Važiuojam! 
Už tavo sveikatą, ant naujos 
pažinties!”

Mums tą tostą nu gerus, ant 
lovelės tysojęs negras gar
džiai nusikvatojo ir nieko ne
sakęs pametė du‘ centu ant 
stalo. Moteriškaitė iš prie- 
kaištėlės kišenuko išsiėmė pa
kinką cigarečių, vieną pada
vė negrui, kitą įsikišo sau į lū
pas, padegė abi cigaretes ir 
negras vėl gardžiai nusikvato
jęs išėjo.

Po to įsmuko šelmiškai šyp
sodamasis kitas šešėlis, iš už
ančio ištraukė kertiną (10 pa

Montreal, Canada
Žingsnis pirmyn link 
motery Kvebeke

Kanados moterys visuome
niniame gyvenime abelnai tu
ri daug mažiau teisių, negu 
vyrai, o Kvebeko provincijoje 
ypatingai jų teisės susiaurin
tos. Bet štai, šiomis dienomis 
ir čia jau padaryta tam tikras 
žingsnis pirmyn link moterų. 
Lig šiol Kvebeko provincijoje 
moterys neturėjo teisės prak
tikuoti notaro profesijos, bet 
nuo dabar bus leidžiama ir 
moterims užsiimti notaro pro
fesija.

Dorval gauna miesto teises
Dorval miesčiukas, kuriame 

randasi didysis aerodromas, 
pirmiau teturėjo 4,000 gyven
tojų. Bet nuo 1951 m. išaugo 
ikį 15,000 gyventojų. Todėl 
nuo dabar pripažintas ir įgau
na miesto teises.'
Suskaičiavo taksus 
ir grąžino mašiną

Pereitą savaitę ant

.to, 
Daugelis pasimoka ir 
kusias duokles už 1955

Už šiuos metus jau 
80 garbės narių. Be 
ligi kovo mėnesio
šimtinė garbės narių, 
pasimoka šiuose 
būtent: sausio, vasario ir ko
vo, tie bus skaitomi garbės 
nariais.

Susirinkimas buvo linksmas 
—draugiškas. Buvo išduoti 
raportai iš LMS pirmos apskri
ties konferencijos. Raporta- 

l vo V. Vasys. Iš raporto pa-
,'sirode, kad konferencija buvo Ji 
gera ir konstruktyviška ir pa
tiekti tvirti pamatai’ tolesniam 
veikimui.

L. Prūseika išdavė platų 
raportą iš LLD pirmos ap
skrities kuopų veikimo. Jo 
raportas liete visas kuopas, ' 
Įeinančias Į pirmą apskritį. I

Toliau: pasižadėta visiems 
dalyvauti 19 kuopos žaislų va-

LLD 19 kuopa finansiniai 
remia kiekvieną prakilnų dar
bą, tad, reikalinga jai visuo
meniška parama.

Kuopos valdyba

padavė 
dūrė: 
kiku.”

Mudu 
garetę,

cigarečių, 
p ri

šu

verb liūdo 
moteriškaitei ii’
“Obuolių sunkos

ei-irgi užsikūrėva po 
tik, suprantama, 

mano pakinko. Moteriškaite 
atidžiai išegzaminavo cigare
tes, ir kai tik spėjo sutaisyti 
pėrimą, kostumeris vienuimau- 
ku išmaukęs, perbraukė ran
kove sau per lūpas ir pri
dūrė: “Dar vieną, ir bus vis
kas iš mano pusės.”

Moteriškaitė sutaisė antrą 
gėralą, pirkinį įmetė i šėpu- 
tę, o pusdolerį numetė jam 
ant delno. Tai reiškia, kad , 
pustrečio dolerio vertes vog
tą ta vorą ji nupirko vieno 
dolerio vertės savuoju tavoru. 
Geras biznis, nėra ko ir sakyt.

Pakol moteriškaitė apsidir-: 
bo su tuo kostumeriu, aš turė
jau progos apžvelgti jos būs- 

d vieni 
tvarkiai 
sutilpo

tinę. Nedidukam su 
langeliais palubėse 
užlaikomam užtvare 
visa jos buitis — biznis, vir-
tuvė, stalavoji ir miegrūmis, 
nes prie vienos sienos stovėjo 
švariai paklota lova.

(Bus daugiau)
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WORCESTER, MASS

Sekmadienį, kovo (March) 4 tą d. įvyks Aido 
Choro metinis banketas, Lietuvių salėj e, 29 En
dicott Street. Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dainos mylėtojus atsilankyti į šį Aido 
rengiamą banketą. Aidiečiai visuomet atsilan
kiusius svęčius ne tik pavaišina gerais valgiais, 
bet palinksmina gražiomis dainomis.

šio banketo programoje dalyvauja Aido Cho
ras ir duetas — Ona Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas, vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumokytų.

Kviečiame visus būti su mumis kovo 4-tą.

AIDO CHORAS

pramenu

g

ll

.-----------------------------------------------------------------1-

3 pusi. Laisve (Liberty) Še|tacL, Vasario (Feb.) 25, 1956

Notre

Dąme gatvės vagis išdaužė 
krautuvės langą ir pavogė 
skaičiuojamą mašiilą $180 
vertės. Bot už kelių dienų po 
nakties ant St. Zotigue bažny
čios laiptų atrasta mašina su 
prisegtu laišku, kuriame rašo
ma: “Aš paėmiau, ‘nepavo
giau’ šitą mašiną. Man labai 
reikėjo pagelbėti priruošti ‘in
come tax’ raportą. Aš dabar 
sugrąžinu jums. Nuneškite į 
704 Notre Dame St., west.”
Statys dar vieną vandentiekį

Montrealo miesto viešųjų 
darbų depai tmentas pranešė, 
kad pradės statymo darbą 
penktaųi vandentiekio basei
nui Verdune. Baseinas galės 
tiekti 50,000,000 galionų van
dens į dieną ir jo pabudavo- 
jimas, apskaičiuojama, kai
nuos apie $2,500,000.

Kuomet šis baseinas bus pa- 
budavotas, tuomet Montreal e 
bus išvalyta, gatava naudoji
mui 250,000,000 galionų van
dens į d i t lą.

Gimė
(Do- 
svei-

PRANEŠIMAI
Stanley S. ir Adelė A.

Veikaitė) Kis susilaukė 
kos ir gražios dukrelės, 
m ė Royal Victoria ligoninėje. 
Motina ir naujagimė jaučiasi 
gerai. Linksmai jaučiasi ir 
“grandma” bei grandpa,” Ur
šulė ir Stasys Doveikai, Ade
lės motina ir tėvas. Linksmai 
sutiko žinią ir jos tetulė, Kris
tina Liokaitienė. J.

SO. BOSTON, MASS.
Atvažiuoja K. Pctrikicnė iŠ Brook
lyn, N. Y. Pagerbimui viešnios L. 
L.D. Moterų 2 kp. rengia bankie- 

, tą su gražia dainų programa. įvyks 
kovo 18 d., 4 vai. dieną, 318 Broad
way. Tai bus vienas iš gražiausių 
parengimų šiame sezone. Prašome 
visus jsitėmyti ir dalyvauti paren
gime. —Rengėjos.

(36-38)
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SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai po karo aplankė Lietuvą. 

• čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su 'įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaūčiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-> 
venimų, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Paraše A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS. 

Puslapių 160, kaina $1.50. DABAR TIK \75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip Jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos)

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Karkian
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė Richmond Hill, N. Y

ŽS
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Mūsų naujienos
LLD 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas buvo skaitlingas 
nariais, čia visi įdomavo, ko
kį raportą parvežė J. Skliu
tas iš Laisvės metinio šėrinin- 
ku suvažiavimo, 
tas buvo 
dalyviai 
kinti 
mis; 
Laisvė

Šis 
mė ir
iaus Laisvės fondo vajaus, ku
lis bus pradėtas su banketu. 
Apie tai bus pranešta Laisvė
je vėliau.

Tiesa, rapor- 
geras, susirinkimo 

visi buvome paten- 
su važiavimo diskusijo-
visi patenkinti, k a d 
pasiliko dienraščiu, 
susirinkimas jau priė- 
planą pradžiai specia-

Mūsų vajininkas J. Jaskd- 
vičius sakė išpardavęs visus 
1956 metams Vilnies kalendo
rius. O dabar renka prenu
meratas Liaudies Balsui. Ku
rie L. B. dar neturite, ma
tykite d. Jaskevičių, jis jums 
užrašys. Tai yra gražus Ka
nados progresyvių lietuvių

Serga draugė O. Vosilienė, 
Nuo stogo ledas užkrito jai 
ant kojos ir labai sužeidė. Vi
sas susirinkimas linki jums, 
drauge, greit pasveikti.

Aido Choras laiko savo pa
mokas trečiadienių vakarais 
kas savaitė. Mokytojauja Jo
nas Dirvelis. Choras moki
nasi keletą gražių dainelių, 
kurias paruošia mokytojas sa
vų ir kitų kompozicijų. Cho
ristai gerai
nepaiso nė prasto oro. 
sudaro gerą 
mokytis, 
da daug energijos, 
kiną ir 
damas, 
gražiai

Kovo
re, Aido Choro bankete, 
Endicott I 
dainuojant, 
lyvauti.

Aido Choro dainininkas Ri
chardas Janulis susižiedavo su 
Irena Nakrošiūte. Irena yra

lanko pamokas, 
Tas 

įspūdį ii* norą 
Jonas Dirvelis de- 

Jis mo-
pats dainuoja mokin
tiž tai Aidas visada 

sudainuoja.
4 diena, 5 vai. vaka- 

29 
St., girdėsite Aidą 

Nepamirškite da-

Patieks gerus pietus 
Motoru Dieną

Praėjusiame Moterų Klubo 
susirinkime, greta kitko, bu
vo baigta aptarti Moterų Die
nos pramoga. Visos klubic- 
tės ruošiamės prie parengimo 
skoningų pietų. Išrinkta gru
pė iš geriausių gaspadinių.

Pietūs bus dviejų rūšių mė
sos ir kitokių skanėsių. Tad 
kviečiame i svečius vietinius, 
iš apylinkės ir iš toli atšilau-

Moterų Dienos pietūs Įvyks 
kovo 
Valgį 
nėms 
pietų

1-ą, Liberty Auditorijoje, 
duosime darbo žmo-

Įprastu laiku, 1 vai. Po 
Įvyks įdomi programa, 

is viešniomis a t v y k s 
Senutė ir Anna 

Stamford, Conn, 
progą jas 

jomis arčiau

randasi prie

pa-
su-

At-

I larrisono 
Philipse 
čia turėsime 
sveikinti, su 
si pažinti.

Au ditorija
lantic Avė. ir UOth St., Rich
mond Hill, N. Y., už dviejų 
bloku nnuo BMT Jamaica 
traukinio 111th St. stoties.

KlubJetė

Miniomis “užgriuvo” 
“bargenų” ieškoti

Washington© dieną didelė 
dauguma didžiųjų krautuvių 
miesto, centre buvo uždarytos. 
Tačiau vienas stambus preky
binis centras, Klein’s krautu
vės prie Union Square, buvo 
atidarytas. Ne tiktai šiaip sau 
atidarytas, bet iš anksto pa
skelbta “bargenų” — po cen
tą kitą nupigintų prekių — 
išpardavimas. žinoma, ant 
brangesnių daiktų, atitinka
mai, susidarė ir tų nuolaidų 
jau iki dešimtukų ar net do
lerių.

štai kas atsitiko:
Keliomis valandomis pirm

dainavusi Sietyno Chore, New | atidarymo krautuves apie 3,- 
Jersey. Jie susipažino vasari-; 000 asmenų gretos išsirikiavo 
nej mokykloj, kuri buvo Olym- ' 
pia Parke keletas metų at
gal. Su geriausiais linkėji
mais būsimai jaunai porai lau
kiame vestuvių. ’ J. M. L. *

Bethlehem, Pa
Sta- 

vien- 
ką

Gavau pylos nuo Jono 
sevičiaus, kad “Laisvė” 
pusiška. Sako: žiūrėk, 
rašo “Allentown M o r n i n' g
Call,, — kad Jungtinės Vals
tijos yra sugavusios Rusijos 
balionų apie 50. Aš sakau, 
kad šios dienos “Laisvę” gau
siu rytoj, gal ir bus apie tai, 
jei jie tatai 
laikraštyje, 
būti melas, 
tai tiesa.

patėmys kuriame
Sakau, čia gali

Jonas tikina, jog

Leono Prūseikos

Aido Choras norėtų dainuoti Maršuotojai šalo
ir baliavoti su jumis kariu
Paskiausiais keleriais me-.nimo reikalas buvo tik dėl to, 

tais Aido Choras begiu žie
minio sezono rengia bent vie
ną pramogą, vadinamą ^‘.šu- 
rum-burum.” Tai svetimkal- 
biškas pavadinimas tokiai pra
mogėlei, kurioje būna visko: 
dainų, šokių, vaišių, bet kuri 
nėra formali — jai nėra nu
statyto Įžanginio mokesčio. 
Taigi, gali ateiti beturtis, kaip 
kad ir išteklingasis. „

Atvykusieji i' tokias praėju
sių metų pramogas visi Aidą 
gyrė. Tikriausiai jie atvyks 
ir šį karta. Platesnio aiški-

kad dar yra tokių, kurie Ai
do Vengtose tokiose lietuviš
kose vakaruškose dar nėra 
buvę. Tad—

Aidiečiai kviečia visus. Pra
džia 7 :30. Įžanga nemoka
ma.. Įvyks Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, N. 
Y. Salė randasi' už dviejų 
blokų nuo BMT Jamaica trau
ktinio Ulth Št. stoties.

Iki linksmo pasimatymo šio 
šeštadienio vakarą (šiandien), 
vasario 25-ą ! Aido Choras

Williamsburge kalbės 
žymus teisiu gynėjas

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Kas link
raštų, aš proponuoju LDLD 
nariams užsidėti po $1 eks
tra, kad draugas galėtų pasi
traukti iš redakcijos surinki
mui ir sutvarkymui savo raš
tų. Kas išgali, gali ir dau- 

, giau. Aš prisiųsiu $5. Su
tinku ir su Susitinku Jurgio 
propozicija. Ką sakot, drau
gai?

Frank Zavis

Būtų geras sportininkas. . .

New Yorko policijai atvy
kus areštuoti į apartmentus 
pro langus bandantį įlįsti jau
ną vagį nereikėjo laukti, iki 
jis nulips. Daug vargęs, 
ko nelaimėjęs, vyrukas 
sprendė arešto nevengti, 
kytas nulipti, jis nušoko 
gaisrinių kopėčių 20 pėdų 
jo laukiančius policistus.

nie- 
nu- 
Įsa- 
nuo 
pas

ties krautuvės durimis ir nu
sidriekė toli už pastato kam
po į gretimą gatvę. Būriai 
kitų lūkuriavo gretimose sub
way stotyse ar per naktį lai
komose atviromis kavinėlėse, 
kad būti pirmutiniais.

Sunku pasakyti, kurią va
landą kėlėsi pirmiausieji prie 
durų, Mr. ir Mrs. Harry Lake 
iš Englishtown, N. J. Jie ten 
atsistoję 5:30 ryto. Jinai re- 

 

portei\ams sakė, jog nori nu- 
sipirkti\Į<ašmerinį ploščiuką, 

 

kurį anksčiau matė spaudoje 
garsinamą kai 
$16.

Primintina, jog tą rytą oro 
temperatūra buvo 
iki 14.8 laipsnių, 
šiais metais.

Gretas matė, 
klausinėjo, fotografavo ir ko
mercinio laikraščio reporteris. 
Bet sekamą dieną tame laik
raštyje tų gretų nemačiau. 
Matomai, “laisvosios” spaudos 
redaktorius visa tai sucenzū- 
ravo. Į ką būtų panašu pa
rodyti minią žmonių šalant 
ištisas valandas tikslu sutau
pyti centus turtingiausios ša
lies turtingiausiame pasauly
je mieste, New Yorke.

Nebūtų nuostabų, jeigu 
einančiais metais krautuvė 
tų priversta supatrijoteti, 
sidaryti, kaip kitos, 
kitas uždarė darbininkai, 
rie per savo unijas jau 
išsikovoję Washington© 
ną kaip šventę. L

“bargeną” už

nupuolusi 
šalčiausia

laukiančius

at
bū
ti ž- 

Tiesa, 
ku- 
yra 
die-
S.

Norėdami būti sveikais, 
skaitykite Dr. Kaškiaučiaus 
knygas, pamokinimus apie 
sveikatą.

Brooklynietis E. Erdey, 30 
metų, pasigendamas nuo gruo
džio 22-os, vis dar tebeieško
mas. žmona tikrina, kad jis 
buvęs prisirišęs prie jos ir 
vaikų, negalėjęs tyčia apleisti

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. AutorMzuo- 
Mas Fabriko Patarnavimas.

MARCO TV
Pardavimai—Pataisymai

Queens ir Brooklyn
B A. 9-1933.

11 " " ..................... .. 1 ' ' ■--------«■ - - : - - - ...... I

4 pusi. Laisve (Liberty). Seštad., Vasario (Feb.) 25, 1956

Čechovo “Dėdė Vania” 
matymo vertas veikalas

Praeitą savaitgali teko ma
tyti vieną geriausių Čechovo 
veikalų perstatymų: “Dėdė 
Vania, 
St. teatre (4th St. 
Ave.), Manhattane.

Teatras, kuriame 
vaidinamas, yra 
nuo kitų: neplatus, 
kambarys, kuris sudaro salę, 
yra perkirstas scenos perpus, 
paliekant tiktai takeli praė
jimui. Publika, taigi, sėdi iš 
abiejų scenos pusių. Aktoriai 
į sceną ateina per publiką. 
Pertraukų metu scena neuž
sidengia uždangomis. Vietoje 
to, visi gali stebėti, kaip tech
nikai greit ii' sugabiai pakei
čia dekoracijas.

Vaidinimui einant, šviesos iš 
viršaus aplieja tą platformą- 
sceną, o likusios salės dalys 
paskęsta tamsoje. Vaidini
mas yra toks realistiškas ir 
puikus, kad kelių sekundžių 
bėgyje stebėtojas visai pa
miršta tik ką matęs keičiant 
dekoracijas, tik ką matęs ak
torius ateinant per publiką— 
jis nunešamas Į tuos caro lai
kus senojoje Rusijoje, kurioje- 
ta drama vystosi.

Kaip visuose Čechovo veika
luose, komiškas elementas ir
gi lošia labai svarbią rolę. 
Jumoras nukreiptas prieš ca
ro laikus dykaduoniškus nie
kadarius, kurie negali rasti 
gyvenime sau nieko įdomaus 
n kūrybingo.

Vyriausioje rolėje vaidina 
Franc hot Tone, kuris šioje 

• dramoje parodo žymiai dau
giau talento, negu jo eiliniuo
se Hollywoodo filmuose. Ki
ti aktoriai irgi puikūs savo 
vietose.

Norintiems matyti 
atrinį veikalą, nieko 
dabar negalima 
kaip Čechovo “Dėde Vania.

B.

perstatymų :
kuris vaidinamas 4th 

prie 2nd

veikalas 
skirtingas 
bet ilgas

tikrų te- 
gcresn io 

pasiūlyti,

Galite patapti Laisvės prie- 
teliumi mokėdamas po $5 j 
mėnesį, iki sumokėsi $50 į 
metus.

HELP WANTED-MALE

HORIZONTAL 
BORING MILL 

JIG BORER 
PATYRĘ PRIE 

MAŠINOS ĮRANKIŲ’ • 
SUSTATYMO 

Mūsų Simsbury Fabrike 
Prie Pirmb šifto

Puiki Alga. Visokios apdraudos. Po 
pirmų metų darbo alga bus nusta
tyta. Kreipkitės nuo 8 iki 4 papras

tom dienom. 
HARTFORD

SPECIAL MACHINERY CO. 
287 Homestead Ave. 

Hartford, Conn. ’ I

Pasiūlė kilius prieš 
ragangaudystę

Brooklynietis demokratas 
assemblymanas Berman ir 
newyorkietis demokratas se
natorius Watson įteikė Vals
tijos seimeliui bilius, kuriuo
se ragina Seimelį prašalinti 
iš “Security Risk” įstatymo 

| ragangaudiškąsias ypatybes.
Šie yra pirmieji išdrįsusieji 

ką nors panašaus pasiūlyti po 
to, kai Seimelis 1948 metais 
priėmė ragangaudiškąjį Fein
berg įstatymą 
tokį pat aršų 
įstatymą.

Vyriausiais 
lymirose yra:

Įsakyti, kad apskųstieji ga
lėtu peregzaminuoti skundė
jus.

Uždrausti bausti mokytojus 
i)- kitų visuomeniškų įstaigų 
darbininkus už atsisakymą 
tapti informeriais.

Bormanas nurodo, kad dau
guma darbininkų be galo pik
tinasi vertimu tapti informe
riais. Sako: “jų sąžinė, o 
kai kurių ir religiniai Įsitiki
nimai” neleidžia jiems tapti 
informeriais, ypačiai tuo atve
ju, kai jie “yra verčiami tai 
daryti apsaugai savo paties 
sprando.”

bet paradai įvyko...
Praeitą trečiadienį Wash

ington© gimtadienio tradici
niai paračTai Įvyko New Yor
ke, su vyriausiu' paradu Penk
tojoje Avė. 
šalta diena 
stebėtojus 
vyko paradai, bet beveik nie
kas jų nestebėjo. Tik ofici- 
ališki parado priėmėjai ant 
platformų, susivynioję Į šiltus 
kailinius ir gerią jiems vis pa
duodamą karštą kavą, ištesė
jo.

Patys maršuotojai bandė 
atsiginti nuo šalčio žygiuoda
mi pagreitintu žingsniu, 
smarkiau; negu tai reikia. 
Vaikučiai, kai kurie jų plo
nuose skautų arba jūros skau
tų uniformose, atrodė pamėly
navę ir be paliovos sau try
nė ausis. Mergaitės būbnų 
majorės, savo trumpose suk
nelėse nuogais keliais, betgi 
a tro d ė n e.p ersi ša 1 d ž i u s i os—j o s 
pakankamai juda, šoka, 
nesustingti.

Pasikorė dėl biznio 
bėdą, nedateklią

Brooklyne drabužių 1

Will ia msl > u rgi eč ia i d ari li
niukų spaudos rėmėjai (Spau
dos laisvės sąjungos skyrius) 
rengia masini susirinkimą pa
sitarimui spaudos laisvės ir 
pačios spaudos reikalais.

Nnnuf darbininkė. Guolis violoje, 
patyrusi. Vėliausi paliudijimai. My
linti vaikus. Amžiaus apie 30 ar 40. 
$35 i savaitę. PY. 8-3866 (po G

ir 1951 metais 
‘Security Risk”

naujuose pasiū

Skelbiama, kad mokinių 
sužalotiems busams pataisos 
pernai kainavo $125,000. Ar
šiausiais žalotojais skaitomi 
Brooklyn© Fort Hamilton ir 
Lafayette ir Queens Bayside 
ir Andrew Jackson vidurinių 
mokyklų mokiniai.

CARPENTER & 
GENERAL CONTRACTOR

Sutaisome, perbudavojame, sumo 
dernizuojame, prie ištaisytų skiepų 
ir atikų, porčių su dideliais lan
gais, sliding door closets, fibre tile 
ir metalinių lubų. Nereikalingus da
lykus (violations)) išimame.

BERNHARD A. SIIETTKOE, 
5912 —5th Ave., Brooklyn 20, N. Y.

HY. 2-5^75.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MALE and FEMALE

DRAFTSMEN, LAYOUy MEN, DETAILERS. 
CLERK TYPIST, STENOGRAPHERS, 

SALES CORRESPONDENCE
PRODUCTION SCHEDULERS, MATERIAL SCHEDULERS.

Reikalinga nors vienų metų patyrimo. Mes siūlome nuolatinį darbą, 
gerą algą, apmokamas atostogas, ligoje atostogas, asmeniškas atostogas 
ir apdraudos pašalpą. Heliarc Welders, su aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti prie Heliarc welding bellows. Jei intoresuojatės, kreipkitės į Em
ployment Ofisą, pirmadienį iki penktadienio, 8 v. r., 10 v. r. ar 1 v. iki 
3 v. dieną.

TITEFLEX, INC. I „
z .... u ,

HENDEE ST., SPRINGFIELD, MASS.

.jog kalbės 
jaunas, žymus 
, daug pasi-

Bet nepaprastai 
beveik nušlavė 

nuo šaligatvių —

Pranešama, 
James Jackson 
negras veikėja 
darbavęs darbo žmonių orga
nizavime ii* švietime pietinėse 
valstijose.

Įvyks vasario 27-os vakarą.
8 vai., Universal Temple, 
Willoughby Ave., netoli 
strand Ave. Ateinančius 
šo atnešti keliuką maisto
kentė]ilsiems nuo persekioji
mo pietinėse valstijose. To
kia bus Įžangos mokestis Į’mi
tingą. S. R.

44 1 
No- 
pra- 
nu-

Organizuojama kova 
prieš nuomų kėlimą

Kaip pranešama, nuominin
kai organizuojasi 
kaip pastoti kelią 
kėlimui, 
nuomos 
tūkstančių 
didžiuose
tuose New Yorke, 
m entai, 
vatinėms 
tui.

ir tariasi, 
nuomų pa- 
aukštesnės 

.'penkiolikai 
trijuose

Namų darbininkė. Viduramžė. Na
mai be motinos, 4 šeimoje. Mote
riškė ieškanti, gerų namų, gaus ge
rą algą, nuosavą kambarį ir vonią. 
Patikima, su gerais paliudijimais. 
Max Kropf, 81 Grand Ter., L. L, 
Baldwin 3-6896.

(37-39)

Cooks - houseworkers, governesses, 
chambermaids, waitresses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGC Y 

636 Glen Cove. Avenue 
Glen Head, L. I.

GL. 4-9200

REAL ESTATE

Krau
tuvėje 837 Knickerbocker 
Ave. rastas pasikoręs Irwin 
Gerard, 38 metų. Tą biznolį 
jis buvo pirkęsis prieš 
šešetą savaičių. Giminės 
ko, kad jis rūpinosi 
sėkmių. Sako, būk 
kaltinęs save.

Matomai, varganas 
lis nežinojo, jog dabartinėje 
mūsų šalies santvarkoje1 tūks
tančiams lemta kentėti nepa
sisekimus, kad keli iškiltu tur- 
tų. Gal nebuvo ne pagalvo
jęs, dėl ko dabar kožname 
bloke po keletą krautuvėms 
vietų stovi tuščios, kuomet 
viltingų veteranų demobiliza
cijos metais dešimtis 
apėjus negalėjai rasti 
kampelio.

Gerard su žmona ir 
mis mažamečiais vaikais gy
veno 135 Ocean Ave.

u z

apie 
sa
li c- 
ta i

zrnoge-

blokų 
tuščio

d vi e-

Tokios
gresia

šeimynų
apartmentų projek-

Tai apart- 
kuric’ priklauso pri- 

firmoms, ne mies-

Pirmas toks projektas yra 
Peter Cooper Village, kuria
me randasi 1,680 
tų. Jis randasi 
River ir First Avė, 
Sts.

apartmen- 
tarp East 
20 ir 23rd

yra 12,000Kitas projektas 
apartmentų P a r k c h e s t er, 
Bronxe, o trečias Knicker
bocker Village, East Side.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Gatvėse, namuose, dirbtuvėse, visur žmonės kalba apie 
Rodger’s ir Kammerstein's

Tai filmą, kuri Ameriką liepsningai sujaudina. Ji rodoma naujame 
CINEMA SCOPE 55. Tai puiki, aistringa -sukurta pagal Vengrišką 
veikalą, žvaigždžiuoja du paskilbę artistai — Gordon Mac Rae ir 
Shirley Jones. Ji dabar rodoma
Pasiskubinkit ją pamatyt! ROXY Theatre, 7th Ave. ir 50th

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbata su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisves įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Puse Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

uosto. Privatiškos 
arti vandenio. Iš akmens, 

roof, atdari ir aptverti por- 
vonios, 3 miegrūmiai, ug- 
veidrodinės sienos: divo- 

sienos iki sienos; profesio-, 
išdekoruota; ištaisytas'

Indų plovimui mašina ir ’ 
įrankių. Nužeminta iki 
Savininkas

Roslynf Prie 
giraitės, 
slate 
čiai; 21
niavietė 
na i nuo 
nališkai 
skiepas, 
ekst ra 
$28,500. 
ar RO.

Nužeminta
RO. 3-6621,

(36-39)

Forest Hills
Moderniniai
Gražioje

vių.
roitai 
pat io; 
virtuvė,
šeimai.

Gardens — Savininkas, 
namai, Al stovyje, 

vietoje, kampinis plotas, 
trumpas kelias nuo L. I. RR sub-

9 kambariai, 3Vi vonios; ktu, 
puikūs daržai, aptvertas 

ištaisytas skiepas, elektrinė 
Tinkama didelei ar mažai 
$50.000. LI. 4-1985.

(37-39)

Glen Head Estates. .3 m. senumo 
namas. 3 miegrūmiai, 2 vonios, 2 
karam garadžius, ištaisytas skiepas, 
ugniavietė. Elektrinė virtuvė, di- 
vonai, daugelis ekstra dalykų. Nor’l 
$29,500. Savininkas.

Glen Cove 4-8390
(37-40)

10 kambarių. 3 vo- 
karštas , vanduo, 1 /3 

2 karam garadžius.

Chester, 
aliejus; 
plotas, 
apylinkė, patogu j mokyklas;

Pardavimas
A. Bruns,

Port
nios, 
akro 
Graži
8 minutes j kurortus.
su nuostoliu, $31,000.
24 Grove St. WE. 9-0583.

(37-40)

j Bryn Mawr Section.
vininkas.
nis narnas,
ing-Dining

Į paveiksliniu langu,
I daugelis ekstra jtaisymų.

20 metų Veteranų Mortgičius, užti
krintas iki 1973. $19,000.

G R. 6-1949.
(37-40)

Yonkers. Sa- 
Graži apylinke, modorni- 

paslatytas 1953. I.iv- 
rūmas su Thermopane 

3 miegrūmiai, 
Yra 4G.

Yonkers-Colonial Heights. Visas mū
rinis namas. 6 kambariai, 1 ’£> vo
nios, 100x100 plotas, gražiai apaug
tas žaliumynais; didelis salionas, 
ugniavietė, nuo sienos iki sienos (li
veriai; spintos, dideli miegrūmiai 
Ištaisyta virtuvė. Prijungtas gara
džius (elektrinės durys). Arti mo-/ 
Icyklų, bažnyčių ir 11. $36,000. Sa- 
vmlnkas SP. 9-4879.

(37-40)

Dobbs Ferry. 7 kambariai. 3 mieg
rūmiai. Patraukliai išdekoruota ir 
puikiai užlaikoma; slate slogas; 
Rockwool insulated side walls. Ug
niavietė salione, jbudavota ugnia
vietė rekreacijos rūme; baras, ve
randa; pine panelled laundry, hard
wood floors. Daugelis ekstra įtai
symų. Arti visko. Taksai prieina
mi. $29,800. Savininkas. Dobbs 
Ferry 3-2238. (37-39)

Great Nork. Naujas 8 kambarių 
split level namas. Puikiuose Har
bor Kalnuose. Išdekoruotas, gata
vas užėmimui. Norime $45,000. Tu
rime ir keletą kitų pardavimų, 
$20,000; $30.000. Budavotojas ant 
vietos. 20 Bayside Dr., Great Neck 
2-2270. (37-39)

New Hyde Park. Manhasset Vi
cinity. Turime tuoj parduoti. 60’ 
Cape Cod. 4 miegrūmiai. 2 vohios.^ 
dining porčius ir patio. akro gra
žios vietos. Geras pasiūlymas. Nor-i 
$26,000. Savininkas—MA. 7-0015.

(83-40) .

ĮSIGYKITE lietuvių kalbos žodynu
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimų Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y




