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< KRISLAI
Žiaurumas
Dar tuo pačiu reikalu
Keisti žmonės
Tikinčiųjų duosnumas
Negalima susilyginti

A. Bimba

Dar tokio žiaurumo pasau- 
/ lis nebuvo matęs. Alžyre 
s. Prancūzai uždaro žmonių gy

venamuosius namus ir išmeta 
savininkus laukan. Ir už ką? 
Ogi tik už tai, kad jie atsisa
ko išduoti nacionalistus Pran
cūzams.

Londonas. — Aukštoji 
Darbo partijos vadovybe 
surengė pietus Georgijui 
Malenkovui, tarybiniam 
eks-premjerui ir dabarti
niam ministrui. Pietūs fak- 
tinai buvo ne tiek vaišės, 
kiek politinės diskusijos, 
kuriose darbiečių vadai ir 
žymusis tarybinis komunis-
tas dalinosi nuomonėmis.

Iš darbiečių pusės daly- I 
vavo partijos teoretikai 
Morgan Phillips, Richard 
Crossman ir kiti.

Spauda sako, kad darbie- 
čiai klausinėjo Malenkova 
apie kritiką, kuri dabar ke
liama Tarybų Sąjungoje 
prieš Stalino kai kurias me
todas. Malenkovas atsakęs, 
TSRS niekad negrįš prie 
vieno asmens hegemonijos. 
(Darbiečių laikraštis “Daily 
Herald” teigia, kad Malen
kovas išsireiškė, kad nebus 
grįžta “prie vieno asmens 
diktatūros,,).

Malenkovas taipgi sakęs, 
kad dabai* Sovietuose pri
eita išvados, kad nereikia 
kiekvieną kritiką apšaukti 
priešu.

Darbiečių vadai klausė 
Malenkovo, ar jis mano, 
kad Britanijos Darbo par-

Pašaliniai dalyvaus prie 
Malajos konstitucijos •
Londonas. —Anglijos vy

riausybė buvo priversta iš 
principo duoti sutikimą su
teikti Malajos federacijai 
nepriklausomybę 1957 me
tų rugpjūčio mėnesį. Sutin
kamai su susitarimu gavu
si nepriklausomybę Malaja 
liks Britanijos tautų san
draugoje ir sudarys su 
Anglija gynybos bei savi
tarpio pagalbos sutartį, 
pagal kurią Anglijai bus 
suteiktos įvairios pirmeny
bės. Anglija išsilygo teisę 
laikyti Malajoje savo ka
riuomenę.

Malajai bus parengta 
konstitucija, kurią suda
rant dalyvaus Kanados, 
Australijos, Ceilono ir kitų 
Britanijos sandraugos šalių 
atstovai. Malajos federa
cijos atstovas Jios konsti
tucijos sudaryme nedaly
vaus.. - j L ,

Washingtonas. — Eks- 
prezidenets Trumanas pra
eitos savaitės pabaigoje pa
reiškė, kad komunizmas 
laimi pasauliniu .mastu, o 
ne silpnėja, kaip tai sako 
republikonai.

Vienas skaitytojas rašo ir j 
sako, kad sunku apsieiti be 
vietinio angliško komercinio
laikraščio. Jei ne jis pats, tai 
jo žmona ima ir nusiperka.

Kai aš aną dieną Krisluose 
pastebėjau, kaip brangiai 
mums kaštuoja komercinis
laikraštis, aš neįmaniau, kad 
visi mūsų skaitytojai turėtų 

įmesti tuos laikraščius pirkę ir 
skaitę.

Tuo palyginimu aš tiktai 
norėjau parodyti, jog Laisvė 
yra pigiausias laikraštis pa
saulyje.

Taipgi tuo norėjau atkreipti 
dėmesį tų dr<Tugų, kurie, už- 

-simokėję astuonių dolerių 
* prenumeratą, labai susiraukia, 

kai Laisvė paprašo aukų.
Aukų gi nereikėtų, jeigu i 

kiekvienas skaitytojas per | 
metus užsimokėtų už Laisvę j 
tiek, kiek jis užsimoka už 
vietinį komercinį laikraštį. 
Tokia yra tikrovė.

Vliko pirmininkas Matulio
nis ir VT pirmininkė Deve- 
nienė atsidūrė net Romoje. 
Ten ieškosią popiežiaus palai
minimo.

Bet tikroji jų šio baladoji- 
jrfnosi po Europą misija, tvir- 
’ tina Vienybėje tūlas Kuzmic

kas, esanti iškopti ir Ameri
kon pargabenti “Lietuvos eg- 
zilinę vyriausybę.”

Sena patarlė sako: Ką 
dievas užsimano nubausti, pir
miausia protą sumaišo.

f _ ___
Prašau, draugai, pasiskaityti 

sekamą iš Chicagos kunigų 
Draugo (kovo 13 d.) :

Tėvai Marijonai stato savo 
vienuolyną ir didelį spaudos 
centrą Chicagoje.

Švč. P. Marijos Gimimo pa
rapija Chicagoje stato puoš
nią bažnyčią, kuri kainuos 
daugiau miliono dolerių.

Lietuviai Tėvai Jėzuitai Chi
cagoje jau yra suplanavę pa
statyti ir vienuolyną, ir jau
nimui centrą.

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija. . . jau' suplanavo 
statyti patalpas lietuvių jau
nimo vasaros stovykloms.

Lietuviai Saleziečiai tuoj 
įstatys lietuviams berniukams 

vasaroti patalpas ir suplana
vo pastatyti Šiluvos pamin
klinę koplyčią.

East St. Louis, Ill., jau pa- 
X statyta lietuvių bažnyčia.

Šv. Kazimiero Seserys Chi
cagoje, prieš keletą metų pa
stačiusios mergaičių aukštes
nei mokyklai puošnius rūmus, 
kainavusius kelis milionus do* 
ierių, dabar jau planuoja sta
tyti didelę ligoninę.

Lietuvių Labdarių Sąjunga 
Chicagoje gal jau visai ne- 
trukus taip pat padės statyti 
prie senelių prieglaudos (Ho
ly Family Villa) tokios rūšies 

^ligoninę, kokia yra reikalinga 
, sergantiems seneliams globoti.

Amerikos lietuviai katalikai 
dar ir daugiau planuoja kurti 
ir statyti.

Iš kur tie milijonai dolerių 
pareis? Iš lietuvių tikinčiųjų 
kišenių, iš kur gi kitur.

• Jau* jeigu nieko kito, tai 
duosnumo ir pažangiečiai ga
lėtų pasimokyti iš savo brolių 
tikinčiųjų. Tiesa, kai kurie jų 
aukoja susiraukę, keikdami 
kunigus, bet vistiek aukoja.

Darbiečių partijos vadai 
vaišino Georgi Malenkova C>-

D. Eisenhoweris prašė apie 
penkis bilijonus užsieniui

tija turėtų priimti komu
nistus i savo eiles. Malen
kovas atsakė, kad tai Darbo 
partijos, o ne pašaliečių, 
kaip jo, reikalas. Bet jis pa
kartotinai žymėjo, jog da
bartinė komunistų vadovy
bė stoja už visų darbinin
kiškai- socialistinių jėgų 
vienybę.

Alžyriečiai streikuoja 
pačioje Prancūzijoje

, Paryžius. — Apie 12,000 
I alžyriečių darbininkų, ku
rie gyvena ir dirba Moselle 
slėnyje pačioje Francūzijo- 
je, išėjo į streiką. Streikas 
yra politinis. Alžyriečiai 
reikalauja, kad Francūzija 
kuo greičiau suteiktų ne
priklausomybę ' Alžyrui. 
Streikas pravedamas kaip 
solidarizavimasis su Alžyro 
gyventojais.

Kaip yra žinoma, alžy
riečiai, kurie skaitosi Fran- 
cūzijos piliečiais, gali be 
jokių vizų arba pasų atvyk
ti ieškoti darbo Francūzi- 
joje, panašiai, kaip puerto- 
rikiečiai atvyksta į Jungtf- 
nes Valstijas. Kaip puerto- 
rikiečiai Amerikoje, taip, 
alžyriečiai Francūzijoje 
dirba prie sunkiausių ir 
blogiausiai apmokamų dar
bų, gyvena blogiausiuose 
butuose.

Keturi kareiviai krito indu 
ir pakistaniečiu susirėmime

Deli. — Karinis susirė
mimas tarp Indijos ir Pa
kistano jėgų įvyko prie 
Ąmritsaro. Trys pakista
niečiai ir vienas indas žuvo. 
Buvo ir sužeistų. Abi pusės 
teigia, kad antroji pradėjo 
puolimą. Sakoma, kad toje 
srityje indai ir pakistanie
čiai jau senokai veda gin
čus dėl vieno ploto, kurį 
abi pusės skaito savu.

Paskutiniai 
pranešimai

Nicosia, Kipras. — čia 
įvyko susirėmimas tarp 
graikų ir britų sukiršintų 
turku. ‘ €

New Yorkas. —Komunis
tų vado Winstono byla ta
po. atidėta iki sekančio ant
radienio, nes jo advokatas 
Sacheris apsirgo.

Washingtonas. — Nehru 
apsilankys Amerikoje lie
pos mėnesį.

Alžyras. — Francūzai vi
same Alžyre paskelbė kari
nį stovį.

Washing tonas. — Sena
tas 93 balsais prieš 2 priė
mė farmerių paramos pla
ną.

i

Amerikai: nekliudyk
prekiauft su Kinija

Londonas. — Britanijos 
valdžia formališkai patiekė 
protestą Amerikai, kam ji 
vis stato kliūtis prekiavi
mui su Liaudies 7 Kinija. 
Nekuris laikas atgal Ame
rika, po britų spaudimu, 
paskelbė, kad embargo 
prieš Kiniją bus sušvelnin
ta. Bet, nežiūrint pažado, 
embargo, tai yra, draudi
mas, iki šiol lieka pilnoje 
galioje.

Kai kurios britų firmos, 
jau yra sudariusios kon
traktus su kinais dėl žemės 
ūkio mašinų ir panašių

Išteisino tris negrų 
vadus Montgomery
.Montgomery. — Alaba- 

mos Circuit teisėjas Eu
gene Carter išteisino tris 
Montgomery negrų veikė
jus, kurie vadovauja boi
kotui prieš segregaciją au
tobusuose. Tie trys yra: Al
fred Ellis, Brooker T.Hol- 
mes ir M. C. Cleveland.

Bet 90 kitų vadų bus tei- 
I siami, kiekvienas atskiro
je byloje. Apgynos advoka
tai reikalavo, kad teismas 
išmestų apkaltinimą prieš 
visus, nes įstatymas, po ku- 
riuom jie teisiami, priim
tas 1921 metais, yra nekon- 
stitucinis.

Teisėjas, betgi, atmetė 
apgynos reikalavimą.

Pirmu teisiamas pasto-

Rytai išikrapšio 
iš cfiliųiip pusnių

New Yorkas. — Pavasa
ris atėjo antradienį, bet
New York o apylinkė, Con- 
neetieutas, Massachusetts, 
dalis Maine ir New Hamp
shire, visa New Jersey val
stija ir didesnė dalis Penn- 
sylvanijos tik pradėjo išsi
krapštyti iš gilių pusnių, 
kurias pūgos paliko pirma
dieni, c

Apskaičiuojama, kad tie
sioginiai ir netiesioginiai 
nuo pūgų žuvo bent 135 
žmonės. New Yorko mieste 
mokyklos liko uždarytos ir

Pekinas. — Kambodija 
atsiųs prekybine delegaci
ją Kinijon. Kambodijos 
premjeras Nerodomas Si- 
hanoukas jau pareiškė, kad 
Kambodija priims ekono
minę pagalbą nuo Kinijos. ♦

Kairas. — Graikijos už
sienio. reikalų minstras Ka- 
ssimatis atskrido Kairan. 
Jis prašo Egipto ir kitų a- 
rabiškų šalių pagalbos Kip
ro žmonių kovai už išsilais-' 
vinimą iš britų jungo. 

reikmenų eksportavimo, bet 
vis laukia, iki embargo bus 
sušvelninta.

Britanijos užsienio rei-‘ 
kalų ministerijos pareigū
nai patvirtino spaudai, kad 
toks protestas yra pasiųs
tas. Bet jie atsisakė plačiau 
išsireikšti šiuo reikalu. ] 
(Washingtone Valstybės! 
department© pareigūnai ir
gi atsisakė komentuoti).

Su Liaudies Kinija pla
čiau prekiauti taipgi norė
tų Vakarų Vokietija, Fran
cūzija ir Italija.

rius Martin Luther King, 
pripažintasis boikoto vado
vas.

Bylas stebi negras kon- 
gresmanas Diggs iš Michi- 
gano, taipgi Indijos spau
dos atstovas M. U. Kamath. 
Kamath demonstratyviai 
norėjo sėdėti negrų kores
pondentų suole, bet teismo 
tvarkytojai jam neleido, 
nutarė, kad jis turi sėdėti 
su baltaisiais. Teismo tvar
kytojai taipgi buvo susijau
dinę, kai negras advokatas 
Basil Brown, kuris turi 
ąviesią odą, atsisėdo negrų 
tarpe. Jis buvo klaustas: 
“Ar jūs negras, ar baltas?” 
Tik jam užtikrinus, kad 
jis yra negras, jis buvo pa
liktas ramybėje.

antradienį. Sniegas dengė 
žemę maždaug 14 colių
sniego gilumu, o vietomis 
pusnys buvo net keletą kar
tų gilesnės.

Vieškeliai aplink New 
Yorką buvo nusagstyti pa
liktais automobiliais, ku
riuos vairuotojai buvo pri
versti palikti, kai negalėjo 
išsikrapštyti.

Sunkus sniego valymo 
darbas prasidėjo antra
dienį. Bijoma, kad sniegui 
pradedant tirpti, daugelyje 
vietų gali kilti potvyniai.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga užmokėjo Ameri
kai pusę virš Beringo jūros 
pagauto orlaivio kainos. Tą 
orlaivį Sovietai pašovė bir
želio 22 d. Sovietai mokėjo 
tik pusę, o ne visą, nes, kaip 
jie aiškina, orlaivis skrido 
virš jų teritorinių vandenų. 
Jie sumokėjo $724,1947.68.

Meka. —- Laivas “James 
Monroe,” kuris veža Saudi- 
Arabijai Amerikos tankus 
jau prie pat Arabijos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris prašė
Kongreso per ateinančius 
biudžetinius metus paskir
ti apie penkis bilijonus do
leriu karinei ir ekonominei 
pagalbai užsienio kraštams. 
Prezidentas sakė, kad tokia 
didžiulė suma reikalinga, 
kad “sutikti pavojų, kuris

Makarioso vifetiiurika^ 
atvažiavo Į Graikiją

Atėnai. — Vyskupas Po- 
thios, kuris užima arkivys
kupo Makarioso vietą kaip 
Kipro etnarchas (dvasinis 
vadovas), atvyko Graiki- 
jon. Britai jo gal nebūtų iš
leidę vykti Graikijon, bet 
jis iš'Kipro išvyko į Alek
sandriją, Egiptą, o tik iš 
ten į Graikiją.

Aleksandrijoje randasi 
didelė graikų bendruomenė, 
pas kurią Makarioso vieti
ninkas atvyko prašyti mo
ralinės ir medžiaginės pa
galbos Kipro nacionalis
tams.

Kiti kipriečių nacionalis
tų atstovai dabar lankosi ir 
kitose graikų kolonijose už
jūryje, kaip tai Turkijoje, 
Sirijoje, Libane, Tunisijoje 
ir Italijoje. Visose tose ša
lyse randasi nemenkos 
graikų kolonijos.

Gromyko atstovauja Sovietus 
nusiginklavimo pasitarimuos

Londonas. — Čia atsinau
jino nusiginklavimo dery
bos, kurios vyksta po 
Jungtinių Tautų globa. Jo
se dalyvauja Amerika,. Ta
rybų Sąjunga, Britanija, 
Francūzija ir Kanada. Ka
nada atstovaujama šalia 
Keturių Didžiųjų jėgų, nes 
ji turi atominių bombų ga
mybos galimybes.

Tarybų Sąjunga į dery- 
bas atsiuntė vice-ministrą 
Andriejų Gromyko. Iš to 
sprendžiama, kad Sovietai 
į tas derybas kreipia daug 
dėmesio, gal turės eilę nau
jų pasiūlymų.

Malenkovas lankėsi pas Edeną, 
mate Harwell atominę jėgainę
Londonas. — Tarybų Są- (atominius ir vandenilinius 

jungos elektros reikalų mi- tyrinėjimus. Užsienio laik- 
nistras ir eks-premjeras raštininkai, įskaitant Ame- 
Mąlenkovas apsilankė pas rikos, nebuvo prileisti ste-
premjerą Edeną. Didoka 
žmonių minia susirinko 
prie 16 Dowing St., britų 
premjerų būstinės, kur Ma
lenkovas buvo priimtas. E- 
denas ir Malenkovas kal
bėjosi ilgokai. Manoma, kad 
buvo prirengta dirva ir a- 
teisianciam Chruščiovo ir 
Bulganino vizitui.

Malenkovas taipgi apsi
lankė Harwelky je, moksli
nėje stotyje jėgainės, ku
rioje britai praveda savo 

išauga iš naujos Tarybų 
Sąjungos taktikos?’

Tiksliau, jis prašė $4,- 
859,975,000. Naujieji biu
džetiniai metai prasideda 
liepos pirmą dieną.

Nors i ta suma ieina ne 
tik karinė, bet ir taip vadi
nama ekonominė pagalba, 
kariškoji žymiai persveria 
ekonominę, o ir ekonomiš
koji taip suderinta su kari
ne, kad ji beveik jos dalis.

Prezidentas prašė $2,- 
925,000,0000 tiesioginei ka
rinei pagalbai, $1,130,700,- 
000 “apgynos rėmimui,” 
kas yra tas pats kaip kari
nei pagalbai, “vystymo pa
galbai” $170,000,000, “tech
niškam bendradarbiavi
mui” $157,500,000, užsienio 
atominiams projektams 
$5,950,000.

Taip vadinamos “gynimo 
pagalbos” suma padalinta 
taip: Europai $78,700,000, 
Artimiesiems Rytams ir 
Afrikai $170,000,000, Azijai 
$882,000,000.

Nespėjo prezidentas pas
kelbti, kiek administracija 
pageidauja karinei pagal- 

i bai užsieniui, kaip opozicija’ 
jau pasireiškė. Senato už
sienio reikalų komisijos 
pirmininkas George iš Ge- 
orgijos pareiškė opoziciją 
demokratų vardu, o kraš- 
"tutiniai dešinus senatorius 
republikonas Knowlandas 
izoliacionistų vardu.

Husseinas atvyks Kairan
Ammanas. —Jordano ka

ralius Husseinas apsilankys 
Kaire ir Saudi-Arabijos 
sostinėje Mekkoje. Bet Hu
sseinas pareiškė, kad tas 
nereiškia, jog Jordanas stos 
į Egipto, Arabijos ir Sirijos 
nacionalistini bloką.

Maskva. — Amerikietis 
daktaras Morton L Berson 
skaitys kelias paskaitas 
Maskvos universiteto medi
cinos kolegijoje... ■ ■ > 

bėti Malenkovo apsilanky- 
ma. c-

Britu laikraštininkai 
klausė Malenkovo, ką jis 
galvoja apie paskutinius 
įvykius Tarybų Sąjungoje. 
Malenkovas atsakė, kad jis 
per paskutines kelias die
nas, kurias praleido užsie
nyje, žino tik tą, ką skaito 
laikraščiuose.'

ORAS NEW YORKE
Giedra, netaip šalta
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viltis, kad Amerika pa
skelbs Tarybų ' Sąjungai 
karą, išvaduos Lietuvą ir 
kaip iškeptą blyną atiduos 
jiems. Bet dabar, nesulauk
dami karo, jau mato išga
nymą vokiečiuose. Dailidė 

| rašo:
ur ........... ‘ '

luojasi. Ginkluojasi, bent 
moraliai, ir tas šimtas mili- 
onų. Ir tas gali užtikrinti, 
kad bolševikams viena gra
žia diena neteks bėgti iš 
Europos pagrobti: kraštų, 
kaip jie bėgo 1941 metais iš

is j Baltijos valstybių?”
Kaip matote, dabar Dai- ka. . .

i lidė deda visą viltį į Vaka- 
! rinės Vokietijos apsigink- 
; lavimą, ir paskui tokių pat 
j žygių, kokius atliko hitle- 
; rinė armija. Bet pakol tas;

Išrodo, Vaidyla irgi ren
giasi patapti kunigu, kuo
met Lietuva bus išvaduota, 
nes kitaip panašių raštų 
netalpintų. Juk pagalba Ši
mučio ir Prunskio lengvai 
gali patapti dūšių ganytoju, 
o numiręs atsidurtų Širvy-

O vokiečių tauta gink- cį0 Ljųį0 draugijoje.
Plačiai Amerikoje žino

mas chorų vedėjas Leonas 
Ereminas išgirdęs, kad Sir
vydas atliko išpažintį, pa
sakė: “Jeigu išgirsite, kad

B. Mackonyte

Pasakojimas apie gerą dieną

FREI) ALLEN IR LOUIS BROMFIELD
BEVEIK TUO PAČIU LAIKU mirė du žymūs ameri- 

kiečiai — humoristas Fred Allen ir rašytojas Louis 
Bromfield. Abudu jiedu Amerikos visuomenei buvo ge
rai žinomi ir mėgiami.

Fred Allen pastaruoju metu gyveno New Yorke,
labiausiai išgarsėjo kaip humoristas, teikęs programas 
per radiją, o vėliau šen ir ten pasirodė televizijoje. Gimęs 
Cambridge, Mass., Fred Alen pirmiau dalyvaudavęs vo
deviliuose, o vėliau, pradedant 1929 metais, pradėjo veik
ti per radiją. Jis buvo prasilavinęs žmogus; pats sau me
džiagą (humorą ir satyrą) rašė, pats su savo žmona ir 
kitais perteikė ją per radiją. Jo juokai, bendrai imant, | įvyks, tai Dailidė šaukiasi: i 
buvo gan švarūs, ne kvaili. Todėl visuomenė juos mė
go. Sudaryti sveikus juokus, atsiminkime, nėra lengva; 
tai tegali padaryti tik gabūs žmones. Fred Allen tokiuo 
ir buvo. Jis mirė nuo širdies smūgio; iš šeštadienio i sek-

Sirvydas, tai žinokite, kad 
jau su mano protu netvar-

“Sandaroje” tūlas M.
Bankus rašo:

“St. Petersburg Beach,

Jau iš to, kaip Regina ri
šosi savo raudoną dryžuotą 
skarelę, Lechavičienė supra
to, kad ji šiandien labai 
blogai nusiteikusi. Papras
tai Regina prieš veidrodėlį 
gražiai išlygindavo plau
kus, o dabar skarelė buvo 
užrišta greičiau negu trū
kęs ataudų siūlas.

Didelio elektrinio laikro
džio rodyklės virptelėjo ir 
sustingusios parodė lygiai 
dvi valandas 20 minučių. 
Abi moterys susižvalgė. 
“Viskas tvarkoj?” — pa
klausė tamsios, aštrios Re
ginos akys. “Tvarkoj,” at
sakė truputį pavargęs, ra-

Fla. Pas mus buvo atėjęs 1T!US Čechavičienės 
chicagiškis oras! Visą sa- n?s‘ begina lėtai apžiūrėjo 

į vaitę purtė mus baisus šal- apeJas stakles. Toks jau į-
chicagiškis oras! Visą sa- nis. Regina lėtai apžiūrėjo

mirė, sulaukęs 61 metų amžiaus.
Louis Bromfield buvo rašytojas ir farmerys, — turėjo 

600 akrų žemės farmą Ohio valstijoje. Gerai išsimoksli
nęs, susipažinęs su įvairiomis meno šakomis, Bromfiel- 
das kadaise buvo muzikos kritikas, teatro kritikas, o vė
liau pradėjo rašyti noveles. Už savo raštus jis buvo lai
mėjęs Pulitzerio premija. Parakė jis daug novelių, ku
rių, tačiau, nedidelis skaičius buvo kritikų pripažintos 
“geromis.” Kitos novelės, ypatingai vėlesniuoju laiku 
rašytus, buvo gan skystos, tačiau jos nešė rašytojui gerą 
pelną, nes kai kurios jų buvo ifilmuotos. Bromfield nu
sipirko farmą ir ja bandė moksliškai tvarkyti; rašė ne
maža straipsnių apie tai, kaip farmos turėtų būti tvar
komos. Tačiau n? visi farmų ekspertai siPjo teorijomis 
sutiko. Louis Bromfieldas mirė University ligoninėje, 
Columbus mieste, Ohio valstijoje, sulaukęs 59 metų am- v • ziaus.

i “Kovoti, kas kuo gali.
i Nei vienas mūsų neturi ,. . ., .j , . ! . ‘ __ tis, visą savaitę nepasirodėi gailėtis tai kovai savo ma- ’ - v. Y 5,.
If . v . -X ir • i saule. . . Tačiau gėlės ir• tem iniu ištekliu, nei vie- L _ . o ;. ‘i! v r i krūmokšliai (hibiskai, poin-I nas musų \ > 1 1
i nuo tos kovos orgamzaci- i b(,žyd. __ §ainos (jar netu-! liko viena su varginančio-
1 mo clarb0- • • i rėjome.” I mis mintimis, kurios jai
; Kitaip sakant, pakol Va-: 
i karinės Vokietijos armija, 
> nacių vadovaujama, apsi- 
■ ginkluos ir dabartinę Lie- 
i tuvos valdžią išvis, tai visi

statymas: perimant pamai
ną, reikia patikrinti.

. * if t* < iM uij.iv/ixoilai \iuMioixai, pvm-. Regina įprastu judesiu
ne. un sa n įsi et0 bugovilijos ir kt.) te- paleido stakles. Ji vėl pasi
ne? m’crfini'ztini- ° ■' . ' > . v.

! nesigailėkite pinigų, atiduo- siai Jksjipsalo nosį, ausis n
I kite juos vaduotojų klikai, P^’^us, tuo talpu ge- 

klika turi maitintis i žydėjo, nes ^lalnų nebu-

' rėjome.” i mis mintimis, kurios jai
Tikrai ta Florida stebuk- į ne(čįy.ė ramybės nuo pat ry

lų šalis! Per visą savaitę 
chicagiškis “baisus šaltis” 
purtė M. Bankų, veikiau-

j nes ta klika turi maitintis i
j ir VVashingtonan nuvažia-1 vo • , . , .
vus pabaliavoti vardan va-j Tokiems koresponden- 
duojamos Lietuvos! O jeigu i ^uika latvių patai le. 
pinigų pasigailėsite, tai ir i 01 P1’0^ P™^ sugrįžk 

j vokiečių armija atsisakys i savo pastogėn.
i Lietuva išvaduoti, o mūsų

to. Pikta! Ir reikėjo susi
barti su vyru kaip tik šian
dien. Pati kalta, bet toks 
jau charakteris — pirmoji 
nenusileis. . .

Staiga į šias mintis įsis
kverbė nauja: “Atsitiko 
kažkas negera!” Kas gi? 
Aha, už nugaros dundėju- 
sios staklės staiga nutilo. 
Trūko ataudų siūlas, ir tik
slus automatfnis įrengimas 
sustabdė stakles, pranešda
mas įgudusiai audėjos au
siai, kad reikalinga jos pa-

KAI KURIE NEWYORKIEcIAI dar praėjusios sa 
vaitos pradžioje galvojo, kad šiemet jiems neteks maty 
ti “tikrosios žiemos.” Sniego mūsų mieste per ilgą laiką 
per visą žiemą veik nebuvo, o pavasaris jau artėjo.

“Naujienos” patyrusios, 
j kad dabar Lietuva randasi 
j po mongolų batu.” Tikrai 
Į beviltė padėtis! Lietuva bu
vo po kacapų padu, vaduo-

Bet savaitgaly gamta ta žmonių nuomonę į miltus su- tojai ją išvadavo; buvo po 
malė: penktadieni pradėio smarkokai snigti; šeštadienis maskolių padu — išvadavo; 
buvo saulėtas, gražus, o sekmadienį ir pirmadienį kad ‘ buvo po kalmukų padu — 
drėbė, tai drėbė!

Didmiesty suparalyžavo važiuotės sistemą; mokyklos 
(didelė jų dauguma) uždarytos. Visoks patarnavimas, 
kurį teikia sunkvežimiai, palaužtas. Žmonės vos tegali 
judėti.

Taigi gamta-motina newporkieeiu ir šiemet nenus
kriaudė.

Deja, patys žmonės, mūsų didmiesčio vadovai, niekad 
nebuvo ir nėra prisirengę bet kokį “gamtos prajovą” 
tinkamai sutikti. Jie neprirengė priemonių nelauktam 
svečiui-sniegui greičiau iš gatvių išvežti.

Prezidentas Eisenhowe- 
: nigų, vadavimui pasaldys — !_1S susirašinėti su
| \mpn’ .'Tarybų Sąjungos premjeru

.............. j N.,Bulganinu. Spauda sako, 
kad prezidentas nenorįs pa
sirašyti 25-rių metų drau
gingumo sutartį su Tarybų 
Sąjunga, bet nepriešingas 
apsikeisti laiškais su Bul- 
ganinu.

Dabar neamerikinės veik
los komitetas turėtų tyrinė
ti prezidentą, nes jis susira
šinėja su komunistais, o 
generalinis prokuroras tu- 
i’čtų jį įtraukti j subversy- rįt t # Ne, toliau taip negali 
vjų surašą, kaipo svetimos būti. Ji pasikeis. Jau šian-

i išvadavo; bet dabar jau po 
! mongolų padu! Pirm negu 
i Lietuvą išvaduoti iš po 
| mongolų papadės, reikės 
į dar ir mongolų kalbą mo
kintis, o jos nei vienas va
duotojų nemoka. Tuo tarpu 
jie jau ir savo padus.net

I uknoliais pasikaustė,

Vikriu ir staigiu kaip 
žaibas judesiu Regina suri
šo siūlą ir tą pačią sekundę 
paleido* stakles. Tarytum 
sprinteris, nekantriai lau
kęs starto, šovė į priekį 
šaudyklė. Po jos — kita, 
trečia, ir vėl pirmoji.

Mergina šyptelėjo prisi
minusi, kad draugai lygina 
su šaudykle jos charakte-

Prieaude tarytum maža 
kirmėlaitė kilputėmis išsi
rangė nutrūkęs metmenų 
siūlas. Metmenų siūlai daž
nai trūksta. Bet ši kirmė
laitė tęsėsi jau apie 20 cen
timetrų, o pastebėta tik da
bar. Štai tau ir skaniausi 
pieūs. . .

Regina iš apmaudo pa
purtė galvą ir pažvelgė į 
skaitliuką. Šimtas penkias
dešimt tūkstančių mušimų 
—tai apie pusantro metro 
krepo. O nuo pamainos pra
džios praėjo jau trisdešimt 
penkios minutės. Ji ir plano 
neįvykdys, jeigu toliau taip 
dirbs! Ne, negalima galvoti 
apie savo charakterį, kai 
stovi tarp dviejų mechani
nių staklių ir audi du asort- 
mentus — vienomis “tuU 
pę,” antromis —' “krepą.”

Jaunos moters veidas 
staiga pasidarė labai rim
tas ir susikaupęs. Visa kita 
dingo, liko tik darbas. Ir 
staklės, tarytum pajutu- 
sios tvirtesnę ranka, pra
dėjo veikti lygiau, tiksliau.

“Staklės reikalauja visos 
tavęs, kitaip — nebūsi gera 
audėja.” Šiuos žodžius daž
nai kartodavo Reginai ir jos 
draugėms meistras amatų 
mokykloje. Tas pats meist
ras — jo pavardė Partikas 
— dabar dirba čia pat, gre
timoje staklių eilėje. Regi
na kartais jaučia jo drau
gišką, šiltą žvilgsnį. Jau 
penkeri metai, kaip ji baigė 
mokyklą, o meistrui iki šiol 
rūpi Reginos sėkmė. Jau ta
da Partikas tikėjosi iš jos |

nų siūlas, kai keičiama šau
dyklė, kai įvyksta brokas, 
po kurio tam tikrą audinio 
dalį tenka ardyti ir vėl iš 
naujo austi. Suprantama, 
kad kiekvienas audėjas 
stengiasi kiek galima dau
giau sutrumpinti visų šių 
operacijų laiką.

. . . Kad Regina — apsi
gimusi audėja, — įsitikinęs 
ne vienas Partikas. Skubė
damas pro šalį, ties jos 
staklėmis sustojo pamainos 
meistras Zabulis. Na, ir dir
ba jinai! Kaip vėjas! Stak
lės sustoja kelioms sekun
dėms, ne ilgiau, ir vėl iš po 
jų dviem šviesiom srovėm 
plaukia audiniai.

Štai išsibaigė ataudų siū
lai. Viens! — tik tiek gali
ma spėti suskaičiuoti, kol ji 
keičia šaudyklę. Viskas už
trunka 1.4 sekundės. O 
tuo 
kas

1

kad

valstybės agentą.
Dilgius

VĖL SVARSTO NUSIGINKLAVIMĄ
ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, Londone pradėjo posėdžiauti 

Jungtinių Tautų sub-komitetas dėl apribavimo ginkla
vimosi.

t Šį sub-komitetą sudaro penkios valstybės: Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Francūzi j % Tarybų Sąjunga ir Kana
da. , '

Tarybų Sąjungos vyriausybė prisiuntė į posėdžius sa
vo atstovą A. A. Gromyko.

Sakoma, kad Prancūzija ir Anglija įteiks šiam sub-ko- 
mitetui savo planą dėl ginklavimosi sumažinimo. Kas tas 
do planas, dar nėra žinoma.

Spėjama, kad Tarybų Sąjunga turi savo pasiūlymus. 
Washingtonas ir Kanados vyriausybė, be abejojimo, tu
rės savo kai kuriuos projektus.

Gal būt, kad po Eisenhowerio-Bulganino susirašinėji
mų bus iš tikrųjų prieita prie konkrečių planų ginklavi- 

. mosi sumažinimui.
Jei taip bus, visas pasaulis labai džiaugsis.

Savo laikais senis šir- 
; vydas buvo socialistas, vė- 
i liau tautininkas-laisvama- 
i nis, pagaliau atsivertė prie 
dvasios šventos — pradėjo 
bažnyčią lankyti ir išpažin- 

! t i atlikinėti.I v
Širvydo geras bičiulis, 

i laisvamanių lyderis 
i Yorko apylinkėje, 
i kauskas-Liutas, • įsišventino

iš Lietuvos
tūkstančiai tonu38 

virŠumplaniniiji krovinių

RADVILIŠKIS. — Garvežiu 
depo mašinistai sparčiai veda 
sunkiasvorius traukinius, tau
po kurą ir valstybines lėšas. 
Lenktyniaudami partijos XX 

j suvažiavimo garbei, depo lo- 
’ komotyvu mechanikai siu me- 1

i 2.14New tų sausio menesį nuvedu 
Liut- sunkia s v o r i ų t ra ūkinių, 

rials pervežta viršum normos

dien, grįžusi namo po dar- 
: bo, bus su vyru labai švel
ni, rytoj išvirs jam skaniau
sius pietūs. Iš paį ryto nu- 

■ važiuos į turgų, nupirks a- 
j vienos. . .

Staiga ji aiktelėjo ir sus
tabdė antrąsias stakles.-

sekundės.
tarpu vidutinis lai- 
skiriamas šaudyk- 

pakeitimui — trys 
su puse sekundės. Staklės 
dvejos, kiekvienoje po tris 
Šaudykles. Keisti jas reikia 
kas 5, kas 10 minučių, pri
klausomai nuo asortimento. 
Aišku, kokia milžinišką 
naudą atneša dviejų sekun
džių skirtumas vienoje ope
racijoje. Šios sekundės, ku
rias Regina laimėjo, palaip
sniui ir atkakliai pratinda
mas! keisti šaudyklę kitaip 
negu iki šiol, ir suteikė jai 
pranašumą prieš savo bu
vusį mokytoją. Bet šis pra
našumas tik išdirbyje. Ko
kybė abiejų vienoda — auk
ščiausia; šimtas procentų 
rūšingumo.

Naujasis būdas šaudyk
lei keisti labai paprastas. 
Jo esmė ta, kad darbinin
ke, dešine ranka sviesdama 
į lizdą šaudyklę, tuo pačiu 
akimirksniu kairiąja palei
džia stakles. Gi iki šiol 
šiuos du veiksmus atlikda

• v ta G i vo paeiliui, viena po kito, geros specialistes. Dabar,; 1
viltims pasitvirtinus, di-■ Jau daug darbininkų kei- 
džiuojasi ja. Juk Regina sa- j čia šaudykles šiuo būdu, ta
vo darbo rezultatais 
lenkė ir jį — seną, patyrusį 
audėją, kuris stovi 
staklių jau 30 metų.

Kaip?
Čia .neišsiversi be mažu

tės dozės technologijos.
Du svarbiausi dalykai ga- i 

myboje— tai aukštas darbo 
našumas ir puiki gaminio 
kokybė. O našiai dirbti prie 
audimo staklių — reiškia 
pasiekti, kad jos kuo ma
žiausiai stovėtų. Kada gi 
staklės stovi? Kai rišamas I 
nutrūkęs ataudų ar metme- '

čiau dar maža kas pasiekė 
rekordinio laiko — 1.4 se- 

prje j kundės. Užtat jo labai tvir- 
i tai laikosi dvi audėjos — 
' mūsų Regina ir Andriūnie- 

(Tąsa . 3-čiam pusi.)

pra-

AR TAI PATAISĖ PADĖTĮ?
PO TO, KAI BRITAI ištrėmė iš Kipro (Cyprus) salos 

arkivyskupą Makarios, padėtis ten ne tik nenurimo, o ji 
žymiai pablogėjo.

Žmonių-kipriečių kova prieš britus kasdien auga. Kip- 
riečia! pat ri jotai, kurie nori, kad sąla būtų grąžinta 
Graikijai, nesibijo rizikuoti savo gyvybę; jie kovoja ne 
tik. prieš britus okupantus, o ir prieš tuos salos gyven
tojus, kurie britams tarnauja, kurie išdavinėja patri- 
jotus, kurie parsiduoda kolonialistams..

Britai- sako, kad jie per-šešis mėnesius su kipriečiais

iį kunigus ir bekunigauda- 
mas numirė.

Dabar “Sandara” įvedė 
skyrių “Dievo Karalystės 1 tonų” kUro/ 
Žinios.” Šį laikraštį reda
guoja Mykolas Vaidyla, Radviliškio - 
Nežinau, ar jis gauna tam nuvedu 
skyriui žinių iš Širvydo ir i viršijusį 
Liūto, nes abu jau randasi hnių. 
“Dievo Karalystėje,” ar ji 
pats, po slapyvardžiu - 
“Švento Rašto Tyrinėtojai, 
rašo. Bet apart kitko ten 
pasakyta:

“Mūsų viešpaties žmo
giškas vardas buvo Jėzus. 
Jis išreiškė jo nusižemini-

38 tūkstančiai 
i tonu kroviniu. Vidutine gar
vežiu rida per parą viršyta 
7 kilometrais, sutaupyta 400

M

Mašinistas Andrija u s k a s 
Sovietsko ruožu 

sunkiasvorį traukinį, 
svorio normą 180 

čižauskas Radviliškio- 
lai pėdos ruožu nuvedu 200 

tonu sunkesnį traukinį. Visą 
eilę sunkiasvoriu traukiniu di
deliais greičiais veda mašinis
tas Lietūkis. Tiksliai keleivi
nius traukinius veda mašinis
tai Sakalauskas, Liutkus, Jo
nušas ir eile kitu.

K. Viliūnas

nusitars; jie rengiasi juos “gerai suvaldyti,” o po to, kai 
saloje bus ramybe, tada tarsis.

Mums neatrodo, kad taip bus. Mums atrodo, kad bri- 
tai bus priversti savo žiaurią taktiką pakeisti, nes ginklo 
jėga negalima bus “ramybę atsteigti” saloje, kuri jiems 
nepriklauso. .. . ... . ... _ \ ..... •

SENELĖS RŪPESČIAI

Pageltusią mėnulio plikę 
Užklojo kuodas debesų. 
Ir vėlei drumsčia naktį tykią 
Žingsniukai kojų jos basų.
O namuose senelė pyksta, — 
Kokia dukraitė negera!
Su vakaru kažkur pranyksta
Ir parsiranda su aušra. . . ;
Iš patalo senutė kelias
Ir šlepsi durų atrakint. . .
Su tais jaunais baisus vargelis —
Jie seną gali užkankint. 'r
Bet kartą šitaip atsitiko — 
Dukraitė tapo vėl gera. 
Su vakaru nebepranyko, 
Neparsirado su aušra.
Vis vaikšto, lyg nerastų vietos, 
Ir išdidi, ir nerami. . .
Senelė, kurtėje prisėdus, 
Slapta ją lydi akimi.
Ir niurna: “Tas laidokas kaltas. . .
Na, kam mergiotę taip kankint?
O kaip mielai ji šiąnakt keltųs 
Duris dukraitei atrakint!

A)£. Pa bijūną s

M

(Iš .“švyturio”)

Tcdey $ Pattern

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

92 80 14'/2—24’/2

Pattern 9280 (for shorter, fuller 
figure) Half Sizes 14V-. 16V*. 
18la 20\r 224- 244. Size 16l4 
takes 4‘j yards 39 inch fabric

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Kovo (March) 21, 195
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TEOFILIS TILVYTIS

Aš paskaičiau ištrau- 
iš “Usnynės” III da-

Devynios dienos prabėgo 
tarsi dokumentinio filmo 
juosta. Ne viską mačiau— 
trūko laiko; labai gaila, 
bet nieko nepadarysi. Mū
sų šeimininkai grįžta prie 
savo tiesioginio darbo; dar
bas laukia ir svečių, kurie 
jau vis gausiau būriuojasi 
prie ryšulių ir lagaminų 
viešbučio vestibiuliuose. 
Vienas jų prie kiosko var
to lenkų nacionaliniais dra
bužiais aprengtas lėles, ki
tas renkasi kvepalus, tre
čias laikraščių kioske —po 
vieną ekzempliorių visų 
spaudos leidinių ...

Su poetu P. Glebka grįžę 
į kambarį, savo daiktų ne
beradome; jie, kaip vėliau 
paaiškėjo, jau buvo iške
liavę į aerodromą. Nusi
leidus į apačią, mane lietu
viškai užkalbino nepažįsta
mas žmogus: tai buvo Var-

darbo valandtj Reginos ska
relė jau ne taip standžiai 
surišta. Iš kairės pusės iš
slinko plaukų sruogos, bet 
nėra laiko ją pataisyti. 
Staklės dunda ir dunda, 
švaistosi šaudyklės, vienas 
po kito gimsta metrai lygu- 
tėlio audinio, kuriuos čiu- 
pinėte čiupinėja priekabios 
audėjos akys. Tvarkoj! Nu
galima minutėlei šoktelėti 
prie gretimų staklių, kur 
dirba jos merginos.

Pirmasis klausimas: 
“Broko nėra?” ir Gražina 
Vaičiukynaitė ir Vanda 
Vinckienė į šį klausimą 
ryžtingai papurto galvas.

Tai .gerai.
Bet kas gi ten? 

stovėdama pile s 

liu, ženklais L 
4- 7

Iš tolo

Rankų judesiai ir žvilgs
nis, kurie nuo įtempimo 
jau truputį pavargo, vėl pa
aštrėja. Bet kaip tik šiuo 
momentu Regina pastebi 
negerą dalyką. Jos akyse, 
išsitempęs ir suvirpėjęs, 
nutrūko ataudų siūlas, o 
šaudyklės tebelaksto.

Skubiai surišusi siūlą ir 
paleidusi stakles, Regina 
susimąsto.

— Ožka tu! — pertraukė 
Reginos mintis prie pat au
sies pasilenkusio pameistrio 
Monkaičio balsas. — Rado 
dėl ko triukšmą kelti, štai 
ir tvarka.

Bet Regina žino, kad 
Monkaitis juokiasi. Jis pa
tenkintas, kad jį pašaukė.

dies plakimo. “Bus, bus, 
bus!” — rodos, tvirtina jai 
staklės.

(Pabaiga)
Žiūrėjau į susirinkusius,

• - kurie nustebę žvelgė, gal
būt, į pirmą žmogų iš Ta
rybų Lietuvos. Mokyklos 
langai buvo išimti, kad ir 
kieme esantieji žmonės ga
lėtų dalyvauti susitikime.

Broliškos šilumos sujau
dintas, aš papasakojau apie 
didžiulius pasikeitimus, į- 
vykusius per 15 metų Ta
rybų Lietuvoje. Susirinku
sieji davė klausimų, prašė 

4 papasakoti, ką dabar rašo 
lietuvių tarybiniai rašyto
jai, paskaityti savo eilėraš
čiu, 
kas
lies. Išklausė su dideliu su
sidomėjimu — ir jie šiuo 
metu pergyvena kolūkių 
kūrimosi laikotarpį.

Po visų kalbų įvyko me- 
nine dalis.. Pasipuošę na
mų darbo tautiniais drabu- v ... 
žiais, šileikiemio liaudies šuvos jaunimo leidyklos re- 
šokių ratelio nariai pašoko daktorius D. Stoberskis. 
“Suktini” ir “Kubilą”, o (Jis norėjo pasitarti, ką pir- 
Kreivėnu choras, Babičiū-i moje eilėje iš lietuvių lite- 
tei-Rolovienei diriguojant,; matūros išleisti jaunimui 
gražiai padainavo keletą; lenkų kalba. Dar labiau nu- 
lietuvių liaudies dainų. Sa- s te bau, kai jo žmona prabi- 
viveiklos mėgėjų kolekty- 1° puikia lietuvių kalba. Ji 
vas iš Punsko lenkų ir ru- ^sakėsi esanti kaunietė ii’ 
sų kalbomis atliko keletą gi’eit atvažiuosianti į Tary- 
dainų ir šokių. Moksleiviai Lietuvą, 
dzūkišku akcentu deklama
vo lietuviškus eilėraščius.
Programa buvo sutrum- 

•"pinta, nes salėje pasidarė 
tokia spūstis, kad publika 
stačiai ėmė veržtis į sceną.

Aš buvau apibertas klau
simais, pageidavimais, pra
šymais- Mokytojai prašė 
lietuviu kalbos ir literatū
ros vadovėlių, pageidavo 

i grožinės literatūros, scenos 
veikalų. Viena mokytoja 
sakėsi pati iš lenkų kalbos 
išvertusi J. Baltušio pjesę! 
“Gieda gaideliai”, kurią me į tarybinį oro milžiną, 

ji jau seniai suvaidinę. Savi-(Vėl sugriaudė motorai, pa-
* veiklininkai prašė dainų su ' riedėjo lygiu taku lėktuvas, 

gaidomis, kanklių ir sku- Mes žiūrėjome į tolstantį 
dučių, tautinių raštų albu- naujų, nuoširdžių d 
mo. Visiems viską aš paža
dėjau, nors nelabai pats ti
kėdamas, ar pajėgsiu ište
sėti. Aš manau, kad šiuo 
reikalu padės tie draugai, 
kuriems ši sritis tiesiogiai

* priklauso. Iš to susitikimo 
ir pasikalbėjimo su liaudies 
Lenkijoj gyvenančiais bro
liais matėsi, kad jie gali 
laisvai vystyti lietuvišką 
kultūrą, nacionalinę savo 
forma ir socialistinę savo

Mėnulio šviesa gausiai 
krito ant Punsko miestelio 
namų. Toliau tęsėsi kalvų 
ir krūmokšnių reljefas.

* Mūsų mašina skubėjo į 
V aršu va.v

Kisiniy broliukai, namo! f
Paskutinis priėmimas bu

vo gausiausias. Mus pakvie
tė Lenkijos Valstybės Ta
rybos pirmininkas Alek
sandras Zavadskis. Karš- 

\ tai svečiams spaudė rankas 
draugai B. Bierutas, J. Ci- 
rankievičius, K. Rokosovs- 
kis ir kiti vyriausybės na- 

g riai. Maršalas Rokosovskis 
T didelę vakaro dalį praleido 

su tarybine delegacija; pa
pasakojo daug atsiminimų 
iš Didžiojo Tėvynės karo 
laikų, iš kovų išlaisvinant 
Varšuvą ir apie jos atsta
tymą. Vyriausybės nariai 
svečiams dėkojo už meilę 
didžiajam lenkų poetui, o 
svečiai — šeimininkams už 
nuoširdų priėmimą.

Grįžę į viešbutį, radome 
didelius ryšulius: tai buvo 
varšuviečių dovanos sve- 

1 Čiams. Apskritai, viešėjimo 
metu mes buvome aprūpin-

• 4 zti viskuo, netgi nuolatiniu

viveiklos

■ > envn ctak’ Kaip ir Partikas, kaip ir 
šaukia Reginą dauguma cecho darbininkų 

dar viena jos brigados au- - Monkaitis 
deja — Jane šeškaitė. Ji, saugo stakles. 
matyt, gerokai išsigandusi. 
Atsitiko tai, ką Regina nu
jautė. Taip, metmenų sky
lė! Šis biaurus brokas, ku
ris beveik nepriklauso nuo 
darbininko, pasitaiko labai 
retai, bet atsiradęs visuo
met sukelia sujudimą.

Tarytum pagal komandą 
Jane skuba prie Reginos 
staklių, o Regina imasi dar
bo. Niekas1 visame ceche ne
moka verti metmenų taip 
žaibiškai, kaip ji. Jau po ; 
pusvalandžio merginos 
grįžta į savo vietas. Broko 
išvengta. i

Savo brigados mergi
noms Regina Grigauskaitė 
— draugė ir padėjėja, mo-

Monkaitis aistringai

— Ačiū! — rėkia jam Re
gina taip pat į ausį, 
bai ačiū!

Iš naujo paleistų staklių, 
kuriose vėl pilnėja grakš- 
čiaraštis “tulpės” rietimas, 
ji klausosi kaip savo šir-

La-

Yra! 12 metrų “tulpės,” 
29 metrai “krepo.” 135 pro
centai dienos normos! 100 
rūšingumo! ir Visoje bri
gadoje — 100!

Regina nusiriša skarelę, 
rūpestingai susišukuoja. 
Jos pakeisti atėjusiai Bile- į 
vičienei įdomu: kodėl taip 
švyti Grigauskaitės akys?

Išėjus iš fabriko vartų, 
Reginai reikia sukti į deši
nę. Tačiau ji minutėlei sus
toja ir apsidairo. Kaip daug 
prisnigta! Ir dabar tebe
pūsto. Jau tikra žiema. Tą 
patį momentą ji pajunta, 
kad kažkas ima ją už pa
rankės. . .

—Tai tu! Atėjai. . . — 
Regina negali nuo vyro pa
slėpti savo džiaugsmo, — o i 
man, žinai, ■ 
kia į krūtinę 
žiemos nakties 
šiandien buvo 
diena!

Kaunas, 
“Drobės” fabrikas

—ji giliai įtrau- I 
šaltą, gaivų 
Orą, — man 

labai gera

Vaidinimui.... Dainaviraui
Pasiskaitymui

•>

L.M.S. Leidiniai

Kai-

Dra-
per-

*

Į aerodromą mus lydėjo 
didelis varšuviečių būrys ir 
TSRS Pasiuntinybės atsto
vas. Pro mūsų akis pasku
tinį kartą praslinko J. V- 
Stalino vardo Kultūros ir 
mokslo rūmų bokštas, bal-1 kytoja ir pavyzdys. Ir visai 
ti, didingi Lenkijos Jungti-' ne nuostabu, kad kaip tik ji 
nes darbininkų partijos rū-’ nusprendė įveikti minėtąjį 
mai, lenkų—tarybinių ka- šaudyklės metodą, įveikė ir 
riu brolybės paminklas, ir pasiekė, 'kad visos jį naudo- 

•! tų, kad brigada visuomet 
pirmautų socialistiniame 
lenktyniavime.

Kažkaip netyčia Reginos 
žvilgsnis užkliuvo už lango. 
Lauke jau visai tamsu. 
Tamsa už lango antroje pa
mainoje jai dažnai sukelia, 
nerimą. Sutemo, vadinasi: i 
pamaina greitai ifnisės. O 
kas jau padaryta?

Prie Janinos šeškaitės 
staklių staiga sušvytravo į 
viršų met. audinys. Tą pa
tį akimirksnį Regina jau 
buvo ten. Ir ne tik todėl, 
kad traukiančiai iš volo rie
timą audėjai reikia pagel
bėti. Regina labai mėgsta 
šią operaciją. Kiekvienas 
naujas medžiagos rietimas 
sukelia jai kažkokį vaikiš
ką džiaugsmą. Jeigu būtų 
galima palikti stakles, ji i 
tuojau pat nubėgtų pas rū
šiuotojus — tik tam, kad 

paprastą frazę:'

rių brolybės paminklas, 
mes — vėl aerouoste.

Apdovanoti gyvų g 
puokštėmis ir draugiškais, 
šiltais žvilgsniais, sulipo-

i draugų 
būrelį, kol jis pagaliau iš
nyko didingoje Varšuvos 
panoramoje.

Ką mes vežamės iš liau
dies Lenkijos, iš naujosios 
Varšuvos?

Aš vežuosi raudonų gvaz
dikų puokštę, kurią įteikė 
jautrios širdys, aš vežuosi 
16 tomų A. Mickevičiaus 
raštų rinkinį jo paties kal
ba, aš vežuosi begalę įspū
džių ...

Ant mano darbo stalo pa
mažu vysta raudoni gvaz
dikų žiedeliai, bet mano at
mintyje iškyla vis nauji 
prisiminimai, malonūs nau
jų draugų veidai, apie ku- išgirstų 
riuos aš taip mažai suge- “šimtas procentų rūšingu

mo” — puikų sunkaus au
dėjos darbo įvertinimą.

Grįžusi prie savo staklių, 
Regina dirba dvigubai spar
čiau. Vėl vieną po kitos kei
čia šaudykles, vėl pripildo 
jas. naujomis šeivomis. Ant 
ritmingai krūpčiojančio 
audinio staiga nukrito ska
relė — ji visiškai atsipalai
davo ir atsirišo.

Sakoma, kad ilgainiui 
darbas prailgsta, kad labai 
sunku išsėdėti prie jo pas
kutiniąsias dvi, pusantros 
valandos. Išsėdėti —gal būt. 
Bet kai stovi prie staklių 
ir atidi, paskutinės valan
dos tarytum susitraukia, ir 
pajunti baimę, jog neįvyk-, 
dysi to, ką šiandien nusi- Į 
brėžei — neduosi tiek iš,dir- i 
bio, kiek ketinai. Bet kaipgi 
neįvykdyti? Juk iš tavęs1 
to laukia—tavo brigados, ce
cho draugai, visa gamykla. 
Ir, dar plačiau — šalis.

bėjau papasakoti savo skai
tytojams.

PASAKOJIMAS APIE 
GERĄ DIENĄ

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
nė, dirbanti pirmoje pamai
noje.

Sunku nuspręsti, kas ir 
kada pirmasis pritaikė nau- 
tąjį šaudyklės keitimo bū
dą. Daugelis sako, kad au
dėjai keisdavę jas šitaip 
jau prieš kelerius metus. 
Tai tiesa. Bet tiesa ir tai, 
kad vienos pirmųjų rekor
dinį pusantros sekundės lai
ką pasiekė Regina Grigaus- 
kaitė ir Apolonija Andriū- 
nienė.

Ir, tu r būt, ne atsitikti
nai. Abi jos — komjaunimo 
-jaunimo puikios kokybės 
brigadų brigadininkės. O 
vadovauti brigadai tai šį tą 
reiškia.

Lygiai šešios. Po trijų

USNYNE
Modeminė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teo filis Tdvylis

Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiednlejau
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, — nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, ■ skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iŠ liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE,

I

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba' iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai 'tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. .Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Kovo (March) 21 „ 1956
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Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaitės “Klam
pyne” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia 'patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam——gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai - 
knygos pasiskaitymui

KLAMPYNĖ
„ Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 
V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros, 
na tik 25 centai.

MARTI
žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys, 

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 
scenoje. Kaina 25 centai.

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, in’ryguojančiai, 
kaip to paties autoriais romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai.

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “Kerštingi ki

virčai” ir “Užguitas vyras.”* Jurgio Klimo * Jonaičio 
gyvenimas” ir Jauno senio “Suuarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmeniš
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir buikų. 
Kaina 25 centai.

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis, 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinj “žemaičių razbainin- 
ką,” vienas seniausių ir- mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rimtas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius ir naujakūrius, netolimą Lietu
vos praeitį ii* t. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai
RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie
nas doleris.

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balan

dėli, ir kitų populiarių lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjus iš spaudos. Kaina 25 centai.

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė. J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunyste, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingau paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovaktj šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu: 
Lithuanian Fine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
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Po miestą pasidairius
Praeitą šeštadienį airiai, 

kurie marša vo St. Patriko die
nos parade, buvo labai nusi
vylę Airijos premjeru Costel
lo, kuris viešėjo Now Yorke. 
Maršųpto.ių tarpe jau yra to
kia tradicija, kad, koks oras 
nebūtų, maršuoti reikia — 
sniegas, lietus arba šaltis jų 
nesulaikys.

Ir jie manė, kad Airijos 
premjeras tikriausiai stebės 
paradą nuo. pradžios iki galo. 

Bet Costello ant platformos 
stovėjo tik kokią valandą—li
kusią parado dalį, bent pen
keriopai ilgesnę, jis stebėjo 
per televiziją šiltame guber
natoriaus Harrrniano bute...

Nuo New Yorko 
iki Alabamos netoli

Kviečiame NEW YORK

Beje, parado rengėjai šiais 
metais buvo nutarę neprileis
ti politinio pobūdžio šūkių. 
Nežiūrint to, betgi, daugelis 
grupių nešė iškabas su šūkiu 
“England, Get Out of Ire
land !*’

Praeitos savaitės pabaigoje 
netikėtai nuo širdies smūgio, 
gatvėje, mirė vienas žymiau
sių New Yorko komikų, Fred 
Allen. Tos pačios dienos ryt
metį jis buvęs savo daktaro 
egzaminuotas ir atrastas svei
ku. Praeityje )iš turėjo aukš
tą kraujo spaudimą, bet ir 
spaudimas paskutiniu laiku 
buvo normalus.

Kalbant apie diskriminaciją 
ir skirstymą žmonių į mažu
mų grupes ir rases visuomet 
reikia atsiminti, kad Now 
Yorkas nuo Alabamos visiškai 
netoli. Jeigu tik vieni snus- 
telėja gynime teisių ar vieni 
kitų, tuojau pasijunta ir pa
tys užpultais.

štai Long Islando veik nau
jas, kompanijų kontroliuoja
mas miestelis Levittown ran
dasi visiškai arti New Yorko 
miesto. Miestelio gyventojai 
darbiečiai, American Labor 
Party nariai, buvo • pasimoję 
surengti masini mitingą užta
rimui pietinėse valstijose per
sekiojamų negrų. Jie gavo 
salę ir mitingą surengė, bet...

Atvykęs kalbėti žymusis is
torikas, švietėjas ir kovotojas 
už demokratinę Ameriką,'se
nelis Dr. W. E. B. DuBois, 
tapo sustabdytas priei durų, jo 
neįleido salėn.

ti-

200 kunigą paskelbė 
talką pietiečiams

Daugelio protestoniškai
kinčiu sektu nariu bendra or
ganizacija Fellowship of Re
conciliation kreipėsi į 1,600 
protestoniškų dvasiškių. Jų 
prašė, kad jie savanoriai su
tiktų užimti vietas tų dva
siškių, kurie Alabamoje taptų 
įkalinti už kovą prieš segre
gaciją ir negrų persekiojimą.

Organizacija gavo atsaky
mą nuo apie: 400 dvasiškių su 
pritarimu tam darbui, nors tū
li atsiprašinėja, kad jie šiuo 
tarpu negali tiek pasiaukoti. 
Tačiau virš 200 sutikę stoti 
įkalintų vieton.

Vienas nušautas, kitas 
sužeistas gatvėse

Vienas bronxietis darbinin
kas, R. Moens, 29 metų, nu
šautas gatvėje, o 22 metų po
licistas R. Nagle pašautas, 
atsidūrė veteranų ^ligoninėje.

Susišaudymas įvyko policis- 
tu i su. grupe savo prietelių ei
nant iš aludės apie 2:30 va
landą naktį, policisto nedirba
mu laiku.

Policijos raporte sakoma, 
kad tas Moens atėjęs prie 
grupės skersai gatvę ir puo
lęs policisitą už juokimąsi iš 
jo. Jie apspaudė. Nušau
tasis, žinoma, nieko nebepa
sako.

W*QXR padi- 
nuo 10,000 

50,000. Tai 
kuri priklauso 

Ta stotis
žinių progra-

Radijo stotis 
dino savo jėgą 
kilo v a t ų iki 
yra stotis
didlapiui “Times, 
turi neblogas 
mas, bet kuo ji labiausiai pa

nčiu zikos progra-

Pašovė atsiskyrusi 
vyrą, vaiky tėvą 

/

Mrs. Roslyn Gordon apšau
dė buvusį savo vyrą David, 
atvykusį į jos butą Brooklyne, 
125 E. 19th St., atlankyti vai- 

šū- 
t i k
nc-

Jau paskelbė Stadium 
koncertą programą

Koncertus vykdys prade
dant birželio 18, baigiant lie
pos 28, ištisas šešias savaites, 
Lewisohn 
teatre.

Našlė apleido
3 savo kūdikius

Stadiume, atviro

šio sezono duos 
Juos vykdo kas

oro

va-

padidinimas reiš- 
dabar bus girdi-

sižymi, tai 
momis.

Jos jėgos 
kia, kad ji
ma tolesnėse Connecticuto ir 
neit Massachusetts vietovėse, 
kaip tai Hartforde ir Worces- 
teryje, tuo tarpu, kai iki šiol 
ji buvo girdima tik pačiame 
New Yorke ir artimose N. J. 
ir Conn, vietovėse.

kus. Nors į ji paleisti 6 
viai, bet, sakoma, pataikė 
du ir tie didelės jam žalos 
padarė, z

Vyras yra jau 7 metai nuo 
jos išėjęs po išgyvenimo sy
kiu 18 metų. Jis norėjęs 
divorso ir globoti vaikus, o ji, 
laukdama, kad jis 
priešinosi divorsuoti. 
čiai užsigavusi, kad 
jęs atlankyti vaikus,
nekalbėjęs. Jų vaikai yra 
ir 14 metų.

koncertų.
karą, išskyrus penktadienio ir 
sekmadienio. Tais dviem va
karais koncertus 
tuomet, jei kurie 
koncertai 
atidėti dėl

vykdo tik 
tos savaitės 
neįvykdyti, 
oro.

Mrs. Alicia Flaherty, 
žamečiu vaiku motina, 
juos po $14 per savaitę ren- 
dos mokamame vieno kamba
rio bute. Iš nežinomos vie
tos skambino artimiausiems 
kaimynams, kad ji už poros 
valandų sugrosianti, bet ne
sugrįžo. Matomai, tuo skam
binimu norėjo 
kad vaikai yra 
atkreipti i juos

Vaikai yra 3
mažiausia dukrytė 7 mėnesių. 
Jos vyras buvo nušautas 
Brooklyno teismabutyje, kur 
jis buvo atvestas kaip įtar
tas pavogime iš auto $89.50 
vertės radijuko.. Tuomet bu
vo sakoma, kad jį nušovė jam 
bandant pabėgti.

3 ma- 
paliko

informuoti, 
palikti vieni, 
dėmėsi. y
ir 2 metų, o

Kaip ir

sugrįžtų, 
J j ypa- 

jis, 
i ją nė
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buvo 
blogo
kas motai, turės 

žymių svečių vadovauti sim
foninio orkestro specialioms 
programoms, o taip pat ir 
dainos bei muzikos solistų.

Nežiūrint visko pabrangi
mo, Stadiumo koncertų ren
gėjai tebepalaikys įžangą že
ma, po 30 ir 60 centų už sė
dynę ant akmeninių suolų. O 
rezervuotose sekcijose 
roms nerezervuotoms 
nėms ant pievos kaina 
rezervuotoms sėdynėms

Visam sezonui po $1.20 bi
lietus nupigintomis kainomis 
pardavinės nuo gegužės 7-os 
iki birželio 23-os.

atski- 
sėdy- 

$1.20, 
$2,40.

Sekmadienį pažangūs New 
Yorko vokiečiai, ir pažangie
čiai bendrai, paminėjo poeto 
Heinricho Heines mirties 100 
metų sukaktį. Paminėjimą 
surengė pažangus vokiečių 
laikraštis “The German-Ame
rican.”

Paminėjimas Įvyko Moky
tojų unijos salėje, Manhatta- 
ne. Buvo skaitoma Heines 
poezija vokiečių kalboje ir 
angliškame vertime.

Keliuose .kioskuose 42-oje 
gatvėje tarp 5th ir 6th avė., 
kur parsiduoda užsienio laik
raščiai ir žurnalai, paskutiniu 
laiku turi žymiai, daugiau 
spausdinių iš Tarybų Sąjun
gos. Iki neseniai ten parsi- 
davinėdavo tik du tarybiniai 
dienraščiai, “Pravda” ir “Iz- 
viestija.” Dabar ten parsi- 
davinėja ir populiarus Mask
vos dienraštis “Večernaja 
Maskva” ir eilė kitų.

Baltieji lankė negrą 
bažnyčią, reikšdami 
jiems solidarumą

New Yorke dviejų protes
toniškų sektų bažnyčios įvyk
dė apsikeitimą parapijonais, 
pamaldų lankytojais. Į puoš
nią Madison Ave. presbyteri- 
jonų bažnyčią atvyko iš Har
lemo Church of the Master 
virš šimtas negrų, o į tų ne
grų .vietą atvyko apie. tiek 
pat maldininkų iš tos puošnio
sios.

Maldininkai tai darė paro
dymui pietiečiams ir pasau
liui, kad visų tautų ir rasių 
žmonės gali lygiai melstis. O 
jeigu jau tinka sykiu melstis, 
tai tinka būti lygiais ir visose 
gyvenimo srityse. Dan Dailey and Cyd Charisse 

find that luck and love go hand- 
in-hand in “Meet Me in Las 
Vegas,” M-G-M’s multi-star 
CinemaScope musical laid 
against America'Pfabulous des
ert resort. Guest stars high
lighting the song-and-dance 
filled production include Jerry 
Colonna, Paul Henreid, Lena 
Horne, Frankie Laine and the 
sensational Japanese singing 
discovery, Mitsuko Sawamura.

“Grigučio” praktikos

Ketvirtadienį prie miesto ro
tušės turėtų įvykti visų mo
kytojų unijų deanonstracija 
už aukštesnes algas. Demon
straciją rengia atskirai (bet 
viiipu metu ir toje pačioje 
vietoje) AFL-CIO Mokytojų 
gildija ir pažangiečių vado
vaujama Mokytojų unija.

Bet, bijodama “susitepti” 
bendradarbiavimu su pažan
giečiais, AFL-CIO gildija pa
keitė savo demonstracijos lai
ką į šiandien, trečiadienį.

šį trečiadienį, kovo. 21 d., 
įvyks operetės “Grigučio” 2-o, 
3-io ir 4-o veiksmų praktikos.

Taigi visi šių veiksmų akto
riai malonėkiUeNpribūti.

Vaidybos komisija
Filmas dabar rodomas Astor 

teatre, prie Times Square

Medaus Pagelba Šalčiuose

Pirmadienį,, pūgos metu, 
Manhattano viešos mokyklos 
buvo atidarytos ne tam, kad 
pravesti pamokas, bet “kad 

, duoti progą vaikučiams, ku
rių namuose šalta, praleisti 
didesnę dienos dalį apšildy
tose mokyklose...”

Brooklyno, Bronxo, Manhat- 
tano ir Queens taksų raštinė
se jau veikia valdiniai pa
ge! bininkai norintiems ten pat 
išpildyti taksų blankas.

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

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

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

4 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Kovo (March) 21, 1956

Tūkstančiai senyvą 
žmonią apgaunami

New Yorko valstijos komi
sija tyrimui senimo padėties 
savo raporte, gubernatoriui 
Harrimanui ir Valstijos sei
meliui mini daugybę vietų ir 
priemonių, kur senesnieji mū
sų valstijos gyventojai būna 
apgaunami, apsukami. O daž
nai tampa veik plėšte apiplė
šiami. Nors jie mato, žino, 
kad jie apsukami, bet jie ne
turi ištekliaus apsiginti.

Į

Raportas mini, greta kitko, j 
kad senyviems žmonėms par
duodami visokį apgavingi ap
draudę, medikališkos apsau
gos ir pensijų “palisai.” Jiems 
parduoda, Įperša maišus vi
sokių jų padėtyje nereikalin
gų, o kartais net ir žalingą 
neva vaistų. Turintiems skaus
mų parduoda visokias be- 
naudes neva gydomąsias lem
putes, mestis, raiščius.

Jeigu jie turi pinigų, jiems 
parduoda vaistų ir kitokių 
priemonių net nuo ilgesio.
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Mieste lankosi 
britą statybininkai
/ Iš Britanijos atvykusieji
statybininkų firmų atstovai 
pirmadienį buvo pasimoję at
lankyti stambiausias statybas 
—jau užbaigtas ir dar tebe
vykdomas — Brooklyne ir 
Queens. Dar nežinia, kaip 
jiems šis vizitas vyksta po to, 
kai miestą užvertė sniegu.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

šio šeštadienio vakarą, kovo 
24-ą d., Liberty Auditorijoje 
įvyks draugiškas pobūvis. No
rime išgirsti vieni kitų nuomo
nes apie būsimus rinkimus ir 
kitus jau šiandien matomus ir 
girdimus dalykus. Prašome vi
sus turinčius ką pasisakyti, o 
taip pat ir norinčius tik pa
siklausyti.

Kad viskam liktų pakanka
mai laiko, rengėjai patieks 
paprastą, kasdienišką vaka
ri e niūkę, už kurią atsiteisite 
kiekvienas pagal savo nuožiū
rą. Vakarienė bus duodama 
tarp 6:30 ir 7 vakaro. Ku
riems galima suspėti, prašome 
nesivėluoti. Kultūriečiai

Turtuolis nusišovė
New Yorke viešbutyje 

sevelt nusišovęs Alfredo 
fis, 
no importavimo firmos,
koma, buvęs 
vingas. Dėl 
nios, nes jo 
neskelbiami.

Roo- 
Ban- 

viršininkas iš Italijos vy- 
Sa-

susirūpinęs, ner- 
ko taip, nėra ži- 
palikti rašteliai

šeima gyveno miesto centre 
renduojamame puošniame 11 
kambarių bute. Viešbutyje 
kambarį buvęs pasiėmęs tik 
tai dienai.

Degtinėms parduoti leidimų 
įstaiga skelbia, kad šiemet 
naujų leidimų nebeišdavinės 
iki pradžios ateinančių metų. 
Sako, kad New Yorkas pa
kankamai šlapias.

Kairas. — Premjeras Na- 
sseris atšaukė susitarimą 
su amerikiečiais ir britais, 
leisti jiems finansuoti'E- 
gipte didžiulę Aswano už
tvanką.

KONCERTAS IR VAIDINIMAS

Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y

✓

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valenčiui

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
— brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkinlės visi, kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiamtikslui.

KKAL ESTATE

Krautuvės Išnuomojimui. Plainview, 
: L. I. Naujos krautuvės. Tiktai toje 
j apylinkėje. Vietos dėl 3,500 auto
mobilių. Plotai tiktai 1 bl. nuo kino. 
Maždaug apie 20,000 namų arti pir
kimo distrikto. Ideališka dėl Deli
catessen, pirmos klasės vieta garan
tuota. Vieta ant Northside, nuo 
Woodbury Rd., 150 ft. west of 

i South Oyster Bay Rd. Vincent A.
Lyon, statytojas. Tel. Wells 1-9405. 

' Vak. GE. 4-1568. Kelrodis—North- 
; cm State P’way, E. Bronx iki Exit 
į 36. Tada j pietus (j dešine) 1 !•» 
; m. iki pirmų trafiko šviesų (Wood
bury Rd.), ir į dešinę pusę bl.

(49-55)

Hempstead & West Hempstead iš
baigimas išparduoti visų naujų split 
& ranch namų, $16,500 iki $27,500. 
Model namai ant Woodview Rd., 
Exit 17 ant Southern State Pkwy, 
važiuojant į šiaurius ant Hempstead 
Ave., mailė ir' pusė iki Meadow 

! Brook Bank. Atdara visą dieną 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Som- 
mese, IV. 3-6362. (51-57)

i BAYSIDE—PARDUODA SAVININ- 
I KAS, $16,000. 2 šeimų 6’A rūmų
' medinis.
40 x 100.
dishwasher, 
ditioner, ir kiti patogumai, 
tu vandeniu šildomas, 
kas motinai su dukterim. 
BA.4-1573.

Vėliausiai modernizuotas. 
Įdėtas American kitchen 

šaldytuvas, air con-
Karš- 

Ideališ- 
Prūdas.

įrengtas 1 šeimai arba 2-jų 
galimos įeigos; 5 rūmai vir- 
apačioj; ugniavietė, 2 mau- 
2 karam garadžius, viršuj 

Su rakandais ‘ arba 
šildymo įrengimas, 

Gražiai,

PLANDOME MANOR, angliško 
stiliaus stucco mūro—duplex, 2 vir
tuvės, 
šeimų 
šuj 6 
dynės;
apartmentas. 
be. Naujas 
screens, ištaisytas skiepas.
apdaryti 2 akrai žemės. Rinktinių 
kaimynystė. 5 minutės iki geležin
kelio, beachių ir golfo klubo. Laivų 
patogumai. 34 minutės iki New 
Yorko miesto. Greitam pardavimui 
$49,000. RH. 4-7941. (54-58)

BUSINESS OPPORTUNITIES
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DELIKATTESEN KRAUTUVE
Bronx, Castle HUI District 

šeimų namas parsiduoda kartu.
2-6 rūmų apartmentai.
atsitraukia visam. Dėl 
šaukite savininką: TA.

Savininkas 
informacijų 
2-9498.

(54-57)

Grosernė—Generalinė krautuvė. Sa
vininkas parduodu su nuostoliu. įei- 
gos $18,000—20,000 j metus (gali
ma ir pagerinti); renda, iškaitoma 
4 gyvenimui kambariai, $75 į mėne
si. Geras lease. Įsteigta 30 m. 
Visa's tavoras $30,000 pinigais. 
8(>-68 Bayview St., Seaford Harbor, 
N^ Y. SU. 5-9599. (55-58)

GRASINIMAS NEIŠGELBĖJO

Subway policistas Times 
Square stotyje pamatė 11 me
tų vaiką pasigrobiant nuo 
stando savininko peanutų 
maišelį. Sušuko, kad padėtų: 
atgal.

Vaikas išsigando, šoko bėgti 
skersai reles, o bandantiems jį 
sugauti grasino paliesti trečią
ją relę ir ten pat mirti. Ta
čiau’ elektra tuojau tapo su
stabdyta. Važiuotę sustabdė 
apie 10 minučių ik! vaiką pa
gavo.

Daugelis organizacijų ragi
no New Yorko Valstijos sei
melį pakeisti šventadienio 
nuostatus, leisti biznieriams 
švenčiamąją dieną pasirinkti 
tarp šeštadienio ir sekmadie
nio.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkai

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyrę* Barberl*

♦♦♦♦♦♦♦♦♦I»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*tMr***iMr*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MĄrket 241172




