
LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y. |$11.00
Kanadoje ........................  11.00
Kitur užsienyje .............................._ 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ...................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

No. 31 * *★* Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, vasario (Feb.) 13, 1957 ¥¥¥¥

' ..................... '~ XS
LAISVĖ—LIBERTY

The Only Lithuanian dally in 
Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

METAI 47-ti

KRISLAI
William Worthy.

• Ar jį baus?
Karališkose šeimose.
Gal bus streikas.

Rašo R. Mizara

Grižo iš kelionės negrų sa
vaitraščio “Baltimore Afro- 
American’’ korespondentas 
William Worthy.

Mr Worthy išgarsėjo* tuomi, 
kad jis, nekreipdamas dėme
sio i valstybės departmento 
^Iraudimą, buvo nuvykęs Į Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Grįždamas iš Kinijos, Wor
thy buvo sustojęs Vengrijoje, 

’ kur valstybės departmento 
pareigūnai buvo besiryžtą at
imti iš jo amerikini pasportą, 
bet Worthy atsisakė ji atiduo
ti.

Kinijos Liaudies respublika 
jau kartą buvo kvietusi ame
rikinius korespondentus ap
lankyti ją, susipažinti su socia
listiniu gyvenimu, kuri kinų 
tauta kuria. Bet mūsų šalies 
vyriausybė pasakė: ne, jūs 
ten neprivalote vykti. Ir jie 
r.avyko. Tik vienas negrų sa
va it r a š č i o ko respondentas 
Worthy nusitarė tą draudimą 
peržengti.
4 Ką dabar su juo vyriausybė 
darys? Ar jį trauks teisman? 
Ar bandvs Mr. Worthy baus
tu?

Neužilgo tai sužinosime. 
Korespondentas turi pasisam
dęs a d va k at u s, kurie jo re i ka
lus gins. 

• •
Ką gi šis korespondentas, 

grįžęs iš ilgos kelionės, dabar 
sako ?

Jis sako: “Mano vyriau
sias įspūdis, įgytas Kinijoje, 
yra toks: Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybė yra 
pastovi ir ji per ilgą laiką gy
vuos... Kinijos vyriausybė yra 
įsitikinusi, jog toji pasaulio 
dalis, kuri dar vis nepripažįs
ta naujosios Kinijos,' neišven
giamai tai turės padaryti.”

Įdomios žinios ateina iš An
glijos. Pasirodo, jog ir kara
lienės Elzbietos šeimyniniame 
gyvenime norą viskas tvarko
je. Sakoma, yra iškilę kaž ko
kių frikcijų tarp karalienės ir 
josios vyro, Ėdinburgho kuni
gaikščio.

Holandijos karališkoje šei
moje jau seniai buvo iškilusių 
‘♦nesusipratimų”, kuriuos ban
dė išlyginti tam tikra komisi
ja. Kiek jai pavyko tuos nesu
sipratimus išlyginti, dar nieks 
tikrai nežino.

Nieks negali tikrai žinoti, 
kuo baigsis ir Izraelio pasiry
šimas neištraukti karinių savo 
jėgų iš Egipto žemės, iš Gazos 
bruožo.

Mažytis Izraelis, laikyda
mas ten savo jėgas, nesiskai
tydamas nei su Jungtinėmis 
Tautomis, nei su Washingto- 
no vyriausybės nuomone, ban
do pasielgti neteisėtai.

Bet ar tokia politika bus 
.naudinga tos mažytės šaleles 
ateičiai ?

Kiekvienas tuo abejoja!

#.New Yorkui grūmoja kitas 
darbininkų streikas — laiva- 
krovių streikas, kuris, jei iš-» 
kiltų, suparaližiuotų visą di- 

♦džiulf uostą. •»
šis streikas, kaip žinia, bu

vo paskelbtas prieš tris mėne
sius, tačiau, pritaikius Tafto-

Neaiški padėtis Italijos 
Soc. partijos konvencijoj

Prez. EisenhowCris tarsis 
su Molletu ir Macmillan u

Venecija. — Italijos. So
cialistų partijos suvažiavi
me išsivystė visa eilė prieš
taravimu ir neaiškumu. Su- V t.. t
važiavimas beveik vienbal
siai pritarė Nennio politi
kai, kad reikia jungtis su 
Saragato socialdemokra
tais. Taipgi atrodė, kad su
važiavimo delegatų daugu
ma sutinka, kad bendradar
biavimas su komunistais 
turi būti palaidesnis. Bet 
renkant naują partijos na
cionalini komitetą, .Nennio 
artimiausieji pritarėjai ga
vo tik mažumą, 27 narių 
frakciją, o jauno socialisto 
Valori vadovaujama frak
cija turi 31 narį. Valori 
skaitosi kiek kairesniu už 
Nennį.

Suvažiavimas nutarė 
baigti formališką bendra
darbiavimą su komunistais, 
bet Valorio , vadovaujama 
grupė stoja už tai, kad 
laiks nuo laiko būtų tarta
si su jais.

Teismas atmetė 
2-jii komunistų 
vadų apeliaciją

New Yorkas. — Apeliaci
jų teismas atmetė dviejų 
komunistų vadų. Gilberto 
Greeno ir Henry Winstono, 
paduotas apeliacijas. Tie du 
komunistu vadai 1951 me
tais pasišalino kaip politi
niai tremtiniai ir neprisi- 
statė teismui. Jie 1949 me
tais kartu su kitais K. P. 
nacionalinio komiteto na
riais tapo apkaltinti konspi- 
ravime nuversti valdžią.

Greenas ir Wins.tonas 
prisistatė praeitų metų žie
mą ir tapo nuteisti panieko
je teismui. Jie iš anksto 
buvo nuteisti po penkerius 
metus kalėjimo ir paskui 
gavo dar' po trejus metus. 
Apeliacijoje abudu komu
nistų vadai nurodė, kad 
federalinis teismas neturi 
teisės už panieką bausti 
griežtesne bausme, negu 
vieneriais metais kalėjimo.

Maskva. —Tarybinis am
basadorius Vakarų Vokieti
joje Smirnovas perdavė 
Adenaueriui laišką ' nuo 
Bulganino. Tame laiške ta
rybinis premjeras ragina 
Vakarų Vokietijos ■ kancle
rį sudaryti draugiškesnius 
santykius tarp abiejų šalių.

Hartley įstatymą, darbininkai 
buvo priversti dirbti per tam 
tikra laika, kad galėtu “atšal
ti”.

Dabar jie “atšalo”, bet tie, 
Kurie1 dalykus žino, spėja, jog* 
ir “atšalę” darbininkai streiką 
skelbs, jei samdytojai nesu
tiks išklausyti jų', reikalavimų.

Darbininkams eiti j streiką 
nėra smagu, bet kai kitokiais 
būdais samdytojų negali pri
versti išklausyti jų teisėtus 
reikalavimus, tuomet eina 
streikan ii* kovoja, kol laimi.

Stebėtojai sako, kad da
bar faktinai naujasis nacio
nalinis komitetas, o ne 
pats suvažiavimas, spręs, 
kokia bus ateities politika. 
Balandžio mėnesį socialde
mokratai laikys savo kon
ferenciją ir tada aiškiau iš
sikristalizuos padėtis.

Tuo tarpu kalbama net 
apie galimą Nennio pasi
traukimą iš partijos vado
vybės.

Darbo unijų 
kovos lauke

» Pittsburg has. — Plieno 
darbininkų unijos (USWA) 
1,200,000 narių antradienį 
balsavo, kas bus unijos 
prezidentas — ligšiolinis D. 
MacDonald arba D. C. Ra- 
rik. Rezultatai dar nežino
mi.

Memphis, ^enn. — 600 
autobusų vairuotojų išėjo 
streikan protestuodami 
prieš dviejų vairuotojų at
leidimą iš darbo.

New Yorkas. — Antra
dienio vidudienį dar nebu
vo visai aišku, ar prasidės 
ar ne uostininku streikas. 
Rytą ILA patarėjas Wald- 
manas paskelbė, kad de
rybos eina sklandžiai, bet 
paskui paskelbtą, kad jos 
vėl sunkėja.

Gener. streikas 
veJ eina Kipre
Nicosia. — Graikiškieji 

kipriečiai, kurie sudaro 
gyventojų keturis penkta
dalius, vėl išėjo į generali
nį streiką. Tokių įvyko ke
liolika per paskutinius 
dvejus metus. Dabartinis 
streikas iššauktas tam, 
kad parodyti britams oku
pantams, jog kipriečiai ne
sutinka su planu, kurį su
darė legališkas. britų eks
pertas lordas Radcliffe. Tas 
planas numato tam tikrą 
savivaldybę Kiprui, bet pa
liktų jį po britų kontrolę.

Streiką; šaukė PEKA, 
nacionalistinė : ikipriečių 
graikų organizacija, ir jį 
remia ginkluotos paciona- 
listų grupės, kurios žino
mos po EOKA vardu.

Praeitą savaitgalį mo
kyklų vaikai Nicosijoje ir 
kituose Kipro miestuose 
dalino mimeografuotus la
pelius, šaukiančius visus 
į streiką. Kipre nacionalis
tų lapelius dažnai dalina 
vaikai, nes jiems negresia 
tokios surlkios 7 bausmės, 
kokias britai galėtų duoti 
suaugusiems.

Washingtonas. — Paštas 
skelbia, kad prašys Kon
greso leisti pakelti papras
to laiško siuntinio ženkliu
ko jkainą* nuo 'trijų centų į 
penkis. z

Komunistai pasmerkė savo 
sektantines klaidas, eina
link ideologinės vienybės

Jie nutarė perkelti nacionalj 
komitetą Chicagon melų bėgyje
New Yorkas. —Komunis

tų partijos suvažiavimas 
didžia balsų dauguma nu
tarė pasmerkti praeities 
sektantines klaidas, kurios 
juos žymia dalimi izoliavo 
nuo plačiųjų masių. Suva
žiavimas patvirtino tą seno 
nacionalinio komieto pa- 

i tiektos pagrindinės rezoliu
cijos dalį,, kuri kaip svar
biausią silpnybės šaltinį 
mato praeities sektantiz-. 
mą. Tik trys, delegatai bal
savo prieš įr 7 susilaikė nuo 
balsavimo.

Rezoliucija sako, kad 
partija turį kovoti prieš 
taip vadinimą “kairų sek-’ 
tantizmą” ir “dešinų opor
tunizmą”, 'ant kiek nuo 
vieno ar kito gresia pavo
jus.

Rezoliucijų komisijoje 19 
narių rėmė šią rezoliuciją, 
kurią suvažiavimui patiekė 
Californijos delegatas 
Schneidermanas. Tai rezo
liucija, aplink kurią spietėsi 
ir Gateso grupė ir Dennis.o 
grupė. Newyorkietis E. 
Cantor patiekė mažumos 
rezoliuciją, kurią komisijo
je rėmė 6 asmenys. Jai pri
tarė Fosteris. Tas mažu
mos raportas sakė, kad yra 
vis labiau augantis pavo
jus iš dešinio oportunizmo 
pusės.

Nors diskusijom šiuo 
klausimu buvo karštos, jos

Tarybinis parlamentas nutarė 
sugrąžint ištremtas tauteles, 

atsteisrt autonomines sritis
Maskva. — Tarybų Są

jungos Aukščiausioji tary
ba nutarė, kad į savo senas 
gyvenvietes Užkaukazyje ir 
prie Kaspijos būtų sugrą
žintos šešios tautelės ir bū
tų a-tsteigtos jų autonomi
nės sritys. Tos tautinės 
grupės yra kalmukai, ingu- 
šai, čečėnai, kabardinai, 
balkarai ir kąračajevai. Tos 
tautelės buvo, kaip Tai iškė
lė praeitais . metais savo 
kalboje Chruščiovas, karo 
metu Stalino įsakymu urmu 
iškeltos Centralinėn Azi- 
jon, nes jų tarpe atsirado 
nemenkas 
naciniu
Chruščiovas tada sakė, kad 
komunistai ir ištikimi ele
mentai buvo iškelti kartu 
su neištikimais.

Aukščiausios tarybos se
kretorius Gorkinas dabar 
pabrėžė, kad iškėlimai bu
vo didelis nusižengimas le- 
ninistiniam priėjimu* prie 
tautiniu mažumų. Jis sa
kė, kad tą nusikaltimą rei
kia atitaisyti. Ims iki 1960 
metų, iki tos grupės bus 

nuošimtis, pro- 
kolaboratorių.

grąžintos į savo senas tėvy- iš* Gazos ir Akabos.

parodė, sako stebėtojai, kad 
kurie kovoja už civilines 
teises ir t. t. Pasiusta tele
grama prez. Eisenhoweriui 
reiakalaujant amnestijos 
politiniams katinams, Smi- 
tho akto aukoms.
laipsniškai pozicijos artė
ja ir einama prie ideologi
nės vienybės.

Antradienį, paskutinę su
važiavimo dieną, suvažiavi
mas turėjo pasisakyti apie 
partijos ideologinę nepri
klausomybę nuo užsienio 
partijų. Atrodė, kad su
važiavimo dauguma pri
ims tą kursą.

Centras Chicagon
Suvažiavimas vienbalsiai 

nutarė vienefiu metu be- t 0 v
gyje perkelti Komunistų 
partijos nacionalinio ko
miteto būstinę Chicagon. 
Priimta rezoliucija, kuri 
sako, kad centras turi būti 
perkeltas Chicagon, kad 
būti arčiau industrinių Aj 
merikos darbininku masių 
ir farmeriu.

Kaip žinia, Komunistų 
partija buvo įsteigta Chi
cago j e po pirmo pasaulinio 
karo ir tik 1927 metais jos 
centras buvo perkeltas į 
New Yorką.

Priimtos rezoliucijos 
remti NAACP kovą už neg
rų masių lygias pilietines 
teises, už bendradarbiavi
mą su visais elementais, 

Denveris. — Ultra reak
cinė organizacija DAR 
(Daugthers of the Ameri
can Revolution) pašalino iš 
savo vadovybės ponią Car- 
lotte C. Rush, kuri pada
rė rasistinius pareiškimus 
prieš meksikiečius. Ponia 
Rush stebėjo patriotinę ce
remoniją vienoje mokyk
loje, - kurioje dalyvavo ir 
meksikiečių kilmės vaikai. 
Ji paskui pareiškė, kad 
“gėda, leisti meksikiečiams 
laikyti mūsų žvaigždėtąją 

sudarė savo organizaciją n j " 
Wshingtonas’.,. — fčrrųpęl DAR 

> i u. ouuaic vr- v 
kuria ' vadinaU°viniTnif1

nes, bet tas bus atlikta. 
Taipgi bus oficiališkai at- 
steigtos' jų autonominės sri
tys Rusijos federatyvės 
respublikos sąstate, kuri 
savo ruožtu yra Tarybų 
Sąjungos dalimi.

Kraštutiniai kiršintojai

karo kiršintojų sudarė /or
ganizaciją, _____
“Piliečių užsienio santykių 
komitetas”. Ta organizaci
ja tarp kitko reikalauja 
nutraukti diplomatinius 
santykius su Tarybų Są
junga. Jon įeina eks-ge- 
nerolas Wedemeyeris, čian- 
gininkas Kohlbergas ir pa
našūs elementai. Kiek nuos
tabos. sukėlė faktas, kad 
ton organization įeina ir 
rašytojas Dos Pasos.

Jeruzalė. •— Izraelio val
džia surengė demonstraci
jas čia,- Tel Avive ir Kai
toje prieš /' pasitraukimą

Thomasville, Ga. — Pre
zidentas Eisenhoweris kon- 
feruos su Francūzijos 
premjeru Molletu i)’ Brita
nijos premjeru Macmillanu. 
Pasitarimai su tais, prem
jerais bus laikyti atskirai 
— Mollet atvyks Washing- 
tonan vasario 26 d., o su 
Macmillanu bus tartasi 
Bermudoje kovo 21 d.

Valstybės departmentas 
sako, kad pasitarimai sau-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Ameri
ka informavo Izraeli, kad 
rems jo teisę plaukdinėti 
savo laivus pro Akabos są
siaurį, jeigu izraeliečiai 
dabar pasitrauktų iš Aka
bos, kaip to reikalauja J. 
Tautos. Dulles sakė, kad 
Amerika žada garantuoti 
tas teises, kas reiškia — 
pasiima teisę naudoti kari
nes jėgas tame Artimųjų 
Rytų kampe.

Washingtonas. — Įtakin
gi demokratiniai senatoriai 
Fulbright, '> ■ O’Mahoney * ir 
Morse pasmerkė Eisen- 
howerio doktrina, v

Alžyras. — Francūzai gi- 
liotinavo (nukirto galvas) 
trims alžyriečiams, dviem 
arabam ir vienam francū- 
zui, kurie veikė ginkluota
me nacionalistiniame ju
dėjime.

D.A.R. pašalino 
seną šoviniste

vėliavą”: ' 
vadovės, gurios 

-paprastai' pačios. yra gan
1 nusiteikusios, 

šiuo kartu gavo protesto 
telegramų nuo visokių or
ganizacijų, kad buvo pri
verstos pašalinti ponią 
Rush.

.—i---------------------

Maskva.—Richard Cross
man, Barbara 'Castle ir 
keli kiti kairesni darbie- 
čiai atsiuntė eilę klausimų 
“Pravdos” redaktoriams 
apie Vengriją. “Pravdos” 
redakcija atsakė straipsniu, 
kuriame sakoma, kad dar- 
biečiai turėtų giliau studi
juoti Vengrijos įvykių 
prasme, jeigu jie nori priei- 
ti teisingesnės nuomonės.

kiami, kad “užgydyti” ply
šį, kuris atsirado tarp A- 
merikos iš vienos pusės ir 
Britanijos-Francūzijos iš 
kitos užpuolimo ant Egipto 
metu. Britų-francūzų inva
zijos Egiptan metu Eisen
howeris pareiškęs, kad jis 
nesi tars su jais, iki jų ka
riai apleis Egipto teritori
ją. Kaip žinia, Edenas ta
da labai norėjo atvykti į 
Washingtona, bet nebuvo 
kviestas.

Apie pasitarimus dabar 
pranerta vienu metu Wash
ingtone, Londone ir Pary
žiuje.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad vėliau gal į- 
vyks bendri Eisenhowerio, 
Molleto ir Macmillano pasi
tarimai.

Britų aviacija 
b e g a i lesi in <» ai <7?

žudo adeniečius
Adenas. — Britu RAF 

(karinė aviacija) pradėjo 
begailestingai bombarduo
ti Adeno “protektorato” 
kaimus ir žudyti gyvento
jus. Ypatingai žiauriai 
bombarduotas Danubos kai
melis, kurio gyventojai, sa
kė britai, pritarė sukilė
liams. Kaip žinia, Adene 
auga judėjimas už prisijun
gimą prie gretimo nepri
klausomo Jemeno. Adenas 
yra britų kolonija. Abu 
kraštai randasi Arabijos 
pusiasalio pietinėje dalyje.

Britu orlaiviai nusileido 
žemai virš Danubos kaime
lio ir- jį apmėtė bombomis 
bei apšaudė raketais. Moli
niai namukai sugriauti ir 
sudeginti ir beveik visi gy
ventojai, įskaitant mote
ris, vaikus ir senius, išžu
dyti.

Britai tikisi tokiomis ak
cijomis įbauginti kitus a- 
deniečius, kad jie prieš 
juos nekiltų.

Maskva. — Užsienio rei
kalų ministras šepilovas 
kalbėjo jungtinėje Tarybų 
Sąjungos parlamento abie
jų butų sesi jo i e. Jis sakė, 
kad taikinga koegzistenci- 
ia su likusiu pasauliu lieką 
Tarybų vyriausiu siekiu. 
Jis patiekė konkretišką 
urograma apie Artimuosius 
Rvtus: Amerika ir Tarybų 
Saiunga turi kartu pasiža
dėti nesikišti kariniai, turi 
susitarti kartu teikti eko
nomine pagalbą ir garan
tuoti tenykščių ^alių suve
renumą.

Londonas. — Blackpool 
srityje keliuose kaimeliuo
se buvo jaustas silpnas že
mės drebėjimas. Tai labai 
retas atsitikimas Britani
joje. į

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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REIKALAUS PAKELTI ALGAS
NEŽIŪRINT TO, kad prezidentas Eisenhoweris aną 

dieną ragino darbo unijų vadovus nereikalauti pakelti 
savo darbininkams algas, Textile Workers of America, 
atrodo, reikalaus pakelti.

Sakoma, ji reikalaus dėl 40,000 tekstiliečių, dirbančių 
medvilnės audimo fabrikuose, dirbančių šiaurinėje mū
sų šalies dalyje.

Kodėl reikalaus algas pakelti?
Todėl, kad pragyvenimo produktų kainos vis kelia

mos ir keliamos, darbininkų gyvenimas sunkėja. No
rint gyvenimą (palengvinti, reikia kovoti už didesnes 
algas. Atsiminkime, nei tekstilės pramonės, nei kurios 
kitos pramonės darbininkai nereikalavo pakelti jiems 

• algas pirmiau, negu fabrikantai pakėlė ant produktų 
kainas.

Beje, tos pačios unijos vadovai įspėja samdytojus, kad 
jie nebandytų nukirsti darbininkams algas, nes tuomet 
tai tikrai būtų streikas.

ALŽYRO KLAUSIMAS JUNG. TAUTOSE
PER PORĄ PASTARŲJŲ metų Alžyre krito apie 20,- 

000 partizanų, kovojančių už savo šalies nepriklauso
mybę. Be to, mūšiuose, sakoma, francūzai užmušė nema
žiau 4,000 civilinių alžyriečių.

Alžyro klausimas ir vėl atsidūrė Jungtinėse Tautose. 
Alžyriečiai trokšta laisvės: apie 9,000,000 alžyriečių ne
benori visuomet gyventi, pavergti apie 1,000,000 fran- 
cūzu kolonistu.

Tačiau Jungtinėse Tautose dėl to alžyriečių reikala
vimo Prancūzija sukėlė skandalą. Įdomu tai, kad fran- 
cūzams pritaria mūsų šalies atstovai Jungtinėse Tau
tose.

Jeigu Jungt. Tautos kaip reikia Alžyro klausimo neiš
spręs, tai reikia tikėtis, kad ten karas tebeeis, žmonių 
kraujas tebeliesis, nes, atrodo, alžyriečiai yra pasiryžę 
kovoti, kol laimės.

Amerikos darbininkai irllon mestų dingdavo be jo- 
bendrai liaudis niekad ne
paliovė veiklos už vieną ar 

" ' . Pa
sekė valdančiosios 

klasės persekiojimas kovo-, 
tojų ir liaudies veiksmai 
persekiojamus apginti ir iš
laisvinti.

Ankstyvųjų unijų organi
zavimo ir kovų už taiką me
tai ypačiai turtingi nuo
stabiais veiksmais. Čia žy
mimasis veiksmas įvyko pa
stangose išlaisvinti kovoju
sius prieš pirmąjį pasaulinį 
kara. v

Vaikų krusada <
Veiksmas, pasilikęs Ame

rikos liaudies kovų- istorijo
je žinomas kaip Vaikų kru
sada, prasidėjo taip:

Kate Richards O’Hare jau 
buvo išėjusi iš kalėjimo, bet 
daugybė kitų kovotojų 
prieš karą tebebuvo įkalin

Išėjusi iš Jefferson City, 
Missouri kalėjimo, kur ji
nai atbuvo dveius metus už 
prieškarinę kalbą, Mrs. O’
Hare visa energija metėsi 
veiklon .už kitų išlaisvinimą. 
Pirm to, kaip socialiste, ji 
buvo ne kartą kalbėjusi 
pietvakarinėse valstijose. Ji 
pažino varganą tu žmonių 
gyvenimą ir daugeli žmonių 
asmeniškai. Ji žinojo ten 
esant nukentėjusiu veikloje 
už taiką šeimų, kuriomis

ir pasuko pirmuosius savo 
žingsnius.

ERICHO OLLENHAUERIO VIZITAS
{ AMERIKĄ ATVYKO žymus. Vakarų Vbkietijos vei

kėjas, tos šalies Socialdemokratų partijos vadovas E- 
rich Ollenhaueris, kuris čia bus daugiau kaip pusę mė
nesio.

Vakarų Vokietijos Socialdemokratų partija yra tvir
ta, turi nemažą įtaką tos šalies darbininkų judėjime, to
dėl ir jos vadovo vizitas Amerikoje turi nemažą reikš
mę. Ollenhaueris lankysis Washingtone, New Yorke, 
Chicagoje, San Franciske; po to jis kiek laiko praleis

♦ ir Kanadoje.
Kaip čia šis svečias bus priimtas? Kaip į jo vizitą pa

žvelgs mūsų šalies valstybės departments?
Mums/ neatrodo, tkad jį labai šiltai sutiks mūsų vy- 

( riausybė. Kodėl? Todėl, kad Ollenhaueris ir jo partija 
stoja prieš Vakarų Vokietijos ginklavimą, stoja prieš 
Vakarų Vokietijos dalyvavimą North Atlantic Treaty 
Organizacijoje. Gi pas mus svečias tik tas yra labai ger
biamas, z kuris stoja už ginklavimąsi prieš Tarybų Są
jungą, kuris atvyksta čia prašyti ginklų.

Ollenhaueris, beje, stoja už tai, kad būtų tariamasi 
su Tarybų Sąjunga, kad Vakarinės valstybės eitų su 
Tarybų Sąjunga į pasitarimus tarp kitko ir dėl abiejų.l 
Vokietijų suvienijimo. J .

Šiais metais, Pudenį, Vakarų Vokietijoje įvyks, par- Šviesą 
’lamento rinkimai. Kai kurie stebėtojai mano, jog Vaka
rų Vokietijos Socialdemokratų partija tuos rinkimus- 

,gali laimėti. O jei ii tai padarytų, ’tuomet Ollenhaueriui 
tektų būti tos šalies kancleriu arba premjeru. Dėl to, šį 
svečią priimant, negalima jį ant syk vienu žodžiu arba 
vienu gestu nubraukti, pastumti į šalį; ateityje gi gali 
būti žymus pareigūnas, su kuriuo teks tartis.

Kaip ten bebūtų Ollenhauerio vizitas turi nęmažos, 
Reikšmės. Jis’ pats, pirmiau negu sėdo į lėktuvą vyki
mui Amerikon, sakė: Norėčiau, kad Amerikos žmonės 
mane priimtų draugiškai, nes iš mano kelionės bus “ge
ros valios ambasadoriaus” kelionė.

Matysime, kaip ši jo kelionė baigsis.

Nuvykusi i pietvakarius 
ji patyrė, kad tūlos tų šei
mų buvo rašiusios ir prira
šiusios į Washington^ dau
gybę prašymų, kad paliuo- 
suotų jų duonnelnius, Ta
čiau tie prašymai, tarsi ba-

PROFESORIUS CHA FEE
BOSTONE MIRe žymus mokslininkas, profesorius 

Zechariah Chafee Jr. Jis mirė sulaukęs 71 metų amžiaus.
Profesorius Chafee, dirbdamas Harvardo Universite

te, rtesiribavo tik mokymu, o ir padėjo žmonėms kovi- 
ti už civilines teises. Dėl to makartistai jį visaip puolė, 
purvino ir skelbė “pavojingu žmogumi”.

Harvardo Universitete šis liberalas ir kovotojas už. 
žmonių teises išdirbo apie 40 metų.

moteris,štai tokia žymi 
Elizabeth

persekio- 
per virš

kio atgarsio. Jau kelintai
siais po karo metais žmo
nės vis tebebuvo kalinami 
už pasipriešinimą buvusiam 
karui.

Nuo miesto į miestą
Mrs. O’Hare pasiūlė išti

soms šeimoms nuvykti as
meniškai pas prezidentą, 
šeimos didžiu entuziazmu 
tą pasiūlymą priėmė.

— Tai bus prašymas, ku
rio jie negalės į gurbą iš
mesti, — sakė jie.

Arkansas, ir Oklahomos 
varganų šeimų grupės pasi
kėlė į tolimą kelionę pirmo
sios. Jos tapo Vaikų krusa- 
dos centru. Krusada kelyje 
d i d ė jo. J i e sustodinejo 
miestuose apsakyti žmo
nėms savo kenčiamą vargą 
ir šeimos duonpelnio įkali
nimu daromą jiems skriau
dą. Daugelis įkalintųjų bu
vo išvežti toli nuo namų, jų 
šeimos negalėjo nė atlanky
ti

Krusada išvyko iš St. 
Louis 1922 metų balandžio 
16-a, o Washingtoną pasie
kė balandžio 29-ą, kur Kbu-

savo iškabas, iškėlė papar
čius kožnas pagal savo iš- kaip 
galę panešti. Publika sužiū- Flynn, kovotoja, 
ro, aplink pradėjo burtis jamųjų apgynėja 
simpatinga minia. ’ { pusšimtį metų, kelintus me-

Tarpe iškabose įrašytų tus tebelaikoma kalėjime, 
daugelio pasiskundimų bu- Kas'nors, kur nors bloga su 
vo tokių: “Šimtas ir trylika'mūsų šalies demokratine ir 
vyrų įkalinti už nuomo- ypač darbininkiškąja sąži
nes”; “Mano tėvas nenore- ne 
jo užmušti”; “Ar Kons.titu- mas toleruojamas, 
cija jau mirė?”. Jaunos

kad toks nežmonišku-

ėlius ar cidras, į porceleninį 
dubeni, pasaldink cukrum, 
įtarkuok muskatinio riešu
to, tada pasistatyk po kar-» 
ve ir melžk į jį pieną iki su-' 
sidarys ant viršaus švelni 
putelė; užberk serbentų, ’ 
kurios jau buvo švariai nu-< 
plautos, perrinktos ir pa- ' 
spragintos prieš ugnį.

Priedui, receptas toliau

I

Kad xjinai ir kiti nieku 
mergaitės nešama iškaba' neprasikaltę darbininkų va- 
skelbė: “Mano motina mirė ,dai kalinami vien už tai, 
iš gailesio mano tėvo”. • kad jie komunistai, kalta 
Trejų metų vaikiūkščio iš-me vien tik reakcija. Kalta^ 
kaba sakė: “Aš niekad ne-! atbukusi, į turtuolius pakel- 
mačiau savo tėvelio”.

Nuostabią eiseną stotyje 
pasitiko newyorkieciai dar
bininkų vadai. Kai policija 
paklausė, ar turi paradui 
leidimą, vaikus pasitikusi 
Elizabeth Gurley Flynn at
sakė: “Čia ne paradas. Ve
damo juos pavalgydinti 
ir pasilsėti”. Policija nusi
leido. Krusada demonstra- i 
tyviai buvo nuvesta į neto
liese esamą Amalgamated 
Food Workers centrą. Ten 
unijistai, geriausi viešbu
čių virėjai ir patarnautojai, 
juos svetingai pavaišino 
ir aptarnavo, tai atlikdami 
ne tik su. šypsena, bet ir su 
žibučiais akyse.

New Yorke Krusados pa-l 
sitikimui Įvyko masinis mi
tingas Webster Hall ir ke
letas mažesnių sutiktuvių 

. vaikams ir motinoms.
Pasiekusi Washingtoną, 

Krusada tuojau prašė pasi- 
| matymo su prezidentu Har- 

----  } nega- 
New vus tuojau, Krusada nu- 

i snre.ndė iš Washirrgtono ne
išeiti be jo.

Prie Baltojo Namo
Krusados vadovės pasi-!

i nuomojo namą ir ten apgy- 
I vendi.no visą didelę šeimą.

MažiejlL»etroitie^?Mrs- Anna 
de Da_| Bancner, kurios vyras irgi 

' buvo kalėjime, tapo virėja.
Vadovės be paliovos pra

tinėjo pasimatymo, lankėsi 
pas kongresmanus ir įvai
riuose valdžios departmen- 
tuose prašyti politiniams 
kaliniams amnestijos.

Kąi visiems prašymams 
prezidento ausis vis dar te
bepasiliko kurčia, 1922 me
tų birželio 1 dieną Krusada 
pradėjo pikietuoti Baltąjį 
Namą.

Pavargusių motinią i r 
vaikų pikietas atkreipė vi
suomenės dėmesį, iššaukė 
simpatijos karštos saulės 
kasdien p i k i e t e kepina
miesiems dauė’ėio- balsai už 
amnestiją politiniams kali
niams.

Pagaliau, liepos 19-ą, pre
zidentas Hardingas delega
ciją priėmė. Dvylikos įka
lintųjų bausmės tapo panai
kintos. Septynios dalyvių 
šeimos jau grįžo namo su 
savo duopelniais. Prezi
dentas prižadėjo bėgiu se
kamų 60 dienų peržiūrėti 
kitas bylas.

Įsakydamas paleisti tuos 
kalinius,, prezidentas pa
reiškęs: “Aš neturiu jėgų 
matyti tuos vaikus tenai.”

Ii tmiška dabartis
Mūsų-laikais taipgi ran

dasi kalėjimuose labai 
daug politinių kalinių.' Įka
linti ne už prasikaltimą; 
Įkalinti už laisvesnę mintį, 
už gynimą taikos, už unijiz- 
mą. Nubausti už iškovoji
mą mums visiems nedarbo 
apdraudos čekio, senatvės 
pensijos, tuos visus iškovo
jimus pavadinant “raudo
numu”. Dar kiti laikomi 
pusiau belaisviais, po “su
pervisory p a r P1 e7 — po 
grėstne deportuoti už to
kius pat veiksmus. ,

Atrodo veik netikėtina, 
negalima, nedaleistiiia, kad

ta unijų ir kitų liaudies ju
dėjimų viršenybė. Dalinai 
kalti ir mes, visi pažangie
čiai, kurie neveiklumu už
leidžiame dirvą reakcijai . 
Šiuo momentu dar daugiau 
nusižengia pažangai tie, 
kurie skaldydami “politinį 
plauką” bandydami pasver
ti viso svieto “griekus,” už- 

; miršta bent darbeliu prisi
dėti ar nors “našlės skati
kėlį” primesti kovotojų lai
svinimo darbui paremti.

Už kovotojų kalinimus, 
už persekiojimus deporta
vimais, už alkinimą jų šei
mų šalinimais iš darbo is
torija kaltins ne kurį kitą 
kraštą, ne kitų kraštų va- 

j dus, bet mus, visus ameri
kiečius šio laikotarpio gy-

Tą gėrimą galima pasida
ryti ir kambaryje, bet pri- 
valai turėti šviežų pieną. 
Užkaitink pieną, kad būtų 
kaip tik iš kalvės. Iš arba-* • 
tai virti ar kito siauru sna
pu puodo pilk pieną, indąv 
laikydama labai aukštai iš-

Receptas buvo išspaus
dintas Richard Briggs kny
goj New Art of Cookery, 
išleistoje Philadelpijoj 1792 
metais. .

N. N

Vaikai New Yorke I
Štai kaip aprašoma Kru- dingu. Pasimatymo 

sados pribuvimas į 
Yorką: s

Kai jie išsėfio anksti rytai 
Grand Central stotyje po | 
kelionės iš Buffalo per visa I 
naktį, grupė atrodė varga-' 
na, vieniša. Paaugliai išpū-1 
tę akutes dairėsi į jiems ne-l 
matytas naujoves, 
tebemiegojo prigludę pa-j 
vargusių motinų . glėbyje. , 
Tačiau ir nuovargis neuž
maršino misijos. Kai tik 
pasiekė stotį, pamate žmo
nes, akmirkoje jie išskleidė

Darbininkę sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius. M. D.

1. MAISTAS IR NERVAI
Pastaraisiais keliolika 

metų J. V. smarkiai padau
gėjo nervų ir proto ligonių 
skaičius. Visokios, neurozes/ 
psichozės, psichoneui’ozės 
pripildo ligoninių kamba
rius, prieglaudų patalpas. 
Daugybė tokių psichinių 
paliegėlių yra produktas 
netikusio gyvenimo sąlygų. 
Mokslo tyrinėjimų švieso
je išryškėjo, kad visa eilė 
sudėtingų, miglotų psichi
nių ligų, vos suvokiamų 
prieš trejetą dešimtmečių, 
dabar gana aiškiai atsis
kleidžia ir duodasi gydo
mos.

Kas pirmiau būdavo va- 
i dinama kokia miglota if 

-------- ,r. . ~ ----  į rimta, nepagydoma smege- 
dieninio elektrinio plaktuvo,nų bei nervų gedimo orga- 

_ pUt_ n-ne liga (“wet brain”, “a|-

M-te

Kairas. — Laikraštis “Al 
Gomhouria” sako, kad iz
raeliečiai taip 'užsispyrę ir 
drąsūs, nes jų užnugaryje 
stovi Amerika.

šeimininkėms
Tam receptui reikėjo 

turėti visą karvę
Buvo laikai, kai ir ameri 

kietė' neturėjo ne tik šian

ALDLD REIKALAI
Lietuvių Literatūros 

Draugijos Centro Komite
tas yra paskelbęs vajų dėl 
gavimo naujų narių. Šiuo 
savo prakilniu tikslu LLD 
laikosi, visuose savo žygiuo
se. Per keturiasdešimt du 
metus ji leido ir platino į- 
vairiausio turinio knygas. 
Šiemet ji išleis jau šešias
dešimt trečią knygą, tai 
bus medicinos arba gydymo 
istorija. Kasmet Draugija 
išleidžia mažiausia vieną 
dųdelę knygą. Kiekvienas 
Draugijos narys gauna vel
tui kiekvieną . Draugijos 
išleistą knygą.

Be to, LLD leidžia žurna- 
/’, kurio per me

tus išeina keturi numeriai, 
ir' kurį kiekvienas Drau
gijos n'arys taip pat 
visiškai veltui.

Niekur nėra kitos 
lietuviškos 
kuri tiek 
riams duotų ir tarnautu už 
tokią mažą metinę duoklę' 
— du doleriu. Bet jeigu 
Draugijai priklauso net ke
letas šeimos narių ir tik 
vienas iš jų gauna knygą 
bei žurnalą, tai kiti visi na
riai temoka per metus po 
25 centus ir esti taip pat 
pilnais lygiateisiais Draugi
jos nariais. Matote,, rodosi, 
kad jau geresnių ir demo
kratiškesnių' sąlygų, negali
ma nei ieškoti.

Žiūrint į kuopų, darbštų-, 
mą, tai ilyi šįol 19 J<p. Chi
cago j e stovi pirmoje vieto
je su ' naujais 7 nariais

gauna

tokios 
organizacijos,, 

daug savo na-

So. Bostono 2-ra kp. turi 2 
naujus narius; 54 kp. Eli
zabeth, N. J., 2 naujus na
rius; 52 kp., Detroit, Mich., 
gavo naują narį. Dar yra 

gana veiklių kuopų. Gali
ma tikėtis, 19 kp. gali būti 
pralenktą naujų narių ga
vime.

Štai 190 kp., Cleveland, 
Ohio, sekr, J. Žebrys laiške 
rašo: “Gruodžio 7 d. turė
jome 190 kp. susirinkimą, 
kuriame jau 14 nariu užsi
mokėjo duokles už 1957 me
tus ir gavome 3 naujus na
rius, taipgi nariai teiravo
si, kokia knyga bus sekan
čiais metais, tai yra, 1957.”

Aišku, kaip diena, kuo
pos, kurios turi veiklų ko
mitetą, ypač finansų sekre
torių, kuris gabiai apsisu
ka narių duokles išrinkda
mas, žinoma, tada turime 
tikėtis, kad jos gerai pasi
rodys vajuje ir 
naujų narių. Reikia tikėtis, 
kad tokių kuopų atsiras ne
mažai ir mūsų garbingoji 
Draugija paaugs naujais 
nariais. Turime pripažinti, 
kad šis darbas, prūvedimas 
vajaus, priklauso visiems 
organizacijos veikėjams ir 
eiliniams nariams. Kad pa
didinti narių skaičių, rei
kia padaryti sekančiai: 
Kaip tik perskaitysi šitą 
atsišaukimą, tuojau pa
mąstyk, kuris tavo drau
gas ar pažįstamasf būtų 
tinkamas šiai organizacijai. 
Neatidėliok, tuojau įrašyk!

LLD. Sekr. K. B. Depsas

visokiems švelniems, į 
niems patiekalams daryti. 
Gal būt, kad ji neturėjo nė 
ranka sukamojo. Bent taip 
atrodo iš sekamo recepto, 
kurį mums : 
yorkiškis. Dair

“Syllabub po hąrve
Supilk bonką raudo ar 

balto vyno, arba gali būti

suteikė new-
Council:

loday’s Pattern
t *

gavime'
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Patter/i 9097: Misses’ Sizes 10, 

12, 14, 16, 18, 20. Size 16 juniper 
3% yards 354aęb fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
iiumeiio ir dydžio siųski
te: Patterit Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.
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coholic wet brain”, “central 
neuritis”, “atypical coma”) 
dabar pasirodo esant tmyti 
binių trūkumų smegenių ba 
das. Smegenų audiniai 'iš
alkę, išbadėję nėpavaduoia- 
mai reikalingų maisto dės
nių, ypač vitaminių. Da
bar anos miglotosios ligos 
pavirto aiškiai apsklembto- 
mis neurozėmis, psichozė
mis — vitaminų trūkumb 
smegenų apsilpimars (“nu
tritional encephalonathy”). ' 
Pirmiau anie migloti proto < 
ligoniai išmirdavo be jd- 
kios gydomosios pagalbas, 
o dabar dauguma gražiai 
atsigauna, pasitaiso v— nuo 
vitaminų gausos ir gerų 
maisto.

Šita mūsų sveikatos sritis 
tokia plati ir tokia įdomi, 
kad ją teks nuodugniai pa- 
nagrinėt eilėj neilgų straips
nelių. Įžymūs psichiatrai 
priėjo išvados, kad visa e^- < 
lė nvtybTnių psichozių atsi
randa tarpe senelių, tarpe - 
girtuoklių, tarpe chroniš
kų ligonių labai aprėžta |
dieta ir sukraipytu netiku
siu gydymu. -ui

Paprastai laboratorim I 
tyrinėjimai nesugeba su- I 
sekti tokių protligių esftiėš, 
priežasties. Net ir skrodi- • 
mai (autopsy), mikroskdpi- , 
niai smegenų bei nervinių 
audinių tyrinėjimai nepa
rodys priežasties, kodėl 
išsivystė toks ir toks gedi
mas, degeneracija. Mitybi
niai psichozių trūkumai 
paprastai pat pasireiškia 
kūno cheminiais trūkumais, j 
Paskiau kūno dalių veihŠs- i 
mai — funkcijas ima siti- j 
buoti, dar paskiau įvyksta 
ir organinės audinių atmai
nas. Šita paskutinė stadiją 
jau beviltiška. 
----------  — ---- i—.—.—
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS

t

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861 -1861 metais

San Francisco, Cat Būtų malonu, kad jie čia apsi
gyventų.

(Tąsa) 
r

Pamatęs Katrytę, Pranciškus pasi
traukė. Ji priėjo visa nušvitusi, pasisvei
kino ir, pradėdama pašnekesį, klausė,tu
rėdama galvoje nugirstus, vežėjo žo
džius

— Apie ką jis čia taip, Petreli?
— Gi Pranaitis su Savo razbaininkė- 

liais nepaleidžia iš akių pono Skrodskio. 
Vai, Katryte, mesk tu šitą ponišką gy
venimą. Niekas nežino, ko čia gali su
laukti.

Atsiduso Katryte, tai išgirdusi.
*— Mesčiau, Petreli, bet kas man da

ryti? Namie tėvas gyvą užėstų, o tu < 
pats ant svetimo sėdi.

* — Palydė|< mane, Katryte, į kelią, o 
aš tau kai ką papasakosiu.

Ir ėmė jai pasakoti apie dėdės pasiūly
mą apsigyvent Lydiškės galulaukėje se
nos karčiamos pastate. Klausė Katrytė 
Petro žodžių ir visokios mintys jai skrie
jo nėr galvą. Ji žinoj'o, koks skurdus ba- 
bylių — kamni ninku gyvenimas. Kas 
kita atsisėsti gaspadine ant valako, ar 
bent pusės valako. . . Bet kur tų, dirvų 
gausi? Senis Balsys skaldyti ūkio neno
ri, be to, dar nežinia, kuo baigsis tie 
kivirčai su Skrodskiu. Tėvas jos nele
pins, išgrūs už kokio nemylimo, nepatin
kamo. Ne, jau šimtą kartų geriau su 
Petreliu kad ir kampininko trobelėj!

O Petras, tarsi įspėdamas Katrytės 
mintis ir jausmus, baigdamas taip ją 
ramino:

—Tu nebijok, Katryte, už babyliaus ei
ti, nebijok vargo pakentėti. Neilgas jis 
bus — vieni kiti meteliai. Paskui viskas 
virs kitaip. Iškovosiu aš tau šviesesnę 
dalelę. Ar ne stiprios mano rankos, ar 
nepra tusios žuobri spausti, dalgelę suk
ti? Ateis laikas — ir šaudykle paspausiu 
ir kardeliu pasuksiu. Bet paskui ant sa
vos žemelės atsisėsime.

O Katrytei staiga parūpo šis naujas 
jo kivirčas su Skrodskiu ir ji priekaiš
taudama ėmė jį barti:

• — Vai, Petrai, kam tau reikėjo dar 
sykį lįsti ponui Į akis ir užsitraukt jo dar 

/dėdesnę neapykantą!" Jis buvo tave jau 
pamiršęs. O dabar vėl ims persekioti.

Bet Petras galvojo kitaip. Nejučiomis 
1 širsdamas ant Skrodskio, jis atsikirto

Kartytei:
— Tai ir negerai, jei jis manė apmir- 

šęs! Tegu jis manęs nepamiršta! Tegul 
žino, kad aš gyvas ir sveikas ir matau, 
kas Čia darosi. Ir tegul žino, kad aš tavęs i 
neapleisiu! Jeigu jis nori manimi atsi- ’< 
kratyti, tai tegu paleidžia tave: Tada 
aš jam nebešipainiosiu akyse. Pasaky
ki tai jo dukteriai, tegu palenkia tėvą, 
jei gali.

Kai jis tai kalbėjo, jiedu jau buvo pri
ėję dvaro sodą ir atsidūrė ant krantelio, 
ii kur prieš akis driekėsi platus reginys 
į krūmokšniais apaugusias sienas'pievas, 
į derlingas, kur-ne-kur vasarojaus li
kučiais geltonuojančias kalvas dešinėj 
ir rugienomis papilkavusias dirvas kai
rėje ligi mėlynai dunksančio tolyje 
miško. Į vakarą dangus pragiedrėjo, 
pro debesio kraštą pažemy išlindo netoli 
laidos pasvirusi saulė, ir dvaro medžių 
šešėliai toli nusidriekė į priekį. Priešais 
pačiame pakraštyje, drumzlino dangaus 

. dugne ryškiai įsibrėžė saulės, raudonai 
nušviesti Šilėnų kaimo medžiai.

Jiedu atsisėdo pakelėj, ant krantelio, 
po jovaru ir aprimę žiūrėjo į tuos tolyje 

, taip gražiai nuspindusius gimtojo kai
mo medžius. Petras vėl ėmė klausinėti 
apie tai, kas jam labiausiai rūpėjo: apie 
Jos gyvenimą dvare, apie santykius su 
ponu, panele ir dvaro žmonėmis. Kat
rytė pasakojo, kad Skrodskis, atrodo, 
palikęs ją ramybėje, kad jis dažnai ne
galuoja, kad duktė nesutarianti su tė
vu, ir'dėl to kartas nuo karto kyla tarp 
jų aštrūs ginčai. Jei ne panelė Jadvy
ga, tai vežėjas Pranciškus, sodininkas 

^ Grigelis, virėja būtų pametę poną 
- Skrodskį.

■r- _ o kaipgi Rubikis? Neteko darbo, 
jeigu žnionjų plakti ponas nebeduoda?

’ — Plakti tai jis nebeplaka, — aiškino 
$ Katrytė, — bet įkąsti iš pasalų tai kiek

vieną tvko.. Ką tik sųuostęs tuoj įduos.
; J^emickiui. Bet kenčia baimę ir jis. Už- 
‘ *Vis Pranaičio bijosi.
U • — 'Nebe reikalo,' — patvirtino Petras.

k I pu#l<—Laisvė ( Liberty )-Trečiad., vasario

♦ .s

—- Jei bus sukilimas, tai šitokie pirmiau
sia ant sausos šakos.

Taip jiems besišnekant, leidosi saulė ir 
atėjo metas skirtis.

—- Kada vėl pasimatysime, Petreli, ir 
kaipgi bus su mūsij vedybomis? — klau
sė Katrytė, spausdama jo ranką. — Ir 
kaip mes tėvą palenksime? Ir dėl'ko jis 
tavęs nemėgsta?

— Laikas apie visa tai pagalvoti, Kat
ryte, — sutiko Petras. — Galvokime a- 
budu, Gal£i tu iš tiesų prašyki Skrods
kio dukterį, kad užtartų pas tėvą. 0 aš 
dar kartą į Mackevičių kreipsiuosi. Il
gai nelaukęs ryt pat, grįždamas į Lydiš- 
kes, užsuksiu į Paberžę. Kai pas dėdę 
viskas bus paruošta, aš vėl atvyksiu. 
Katryte, tada mudu apsivesime! — su
šuko jis, visas nušvitęs, abiem dideliais 
savo delnais gniauždamas merginos ran
ką.

r— O kur gi mudu vestuves kelsime — 
abudu tokie vargšeliai? — susirūpino 
užkaitusi Katrytė, tartum dėl tų vestu
vių staiga nebeliko jokių abejonių.

Petras plačiai nusišypsojo, nubraukė 
nuo kaktos neklusnų plaukų kuokštą ir, 
ramindamas ją, juokavo:

— Kas mudu per vargšeliai, Katryte! 
Pažiūrėk, ar daug kas turi va tokias 
rankas, ar daug kas prilygs man savo 
darbu? O ir galva gal nekvailiausia. . . 
Ogi tu pati! Ar matė kas šaunesnę mer
gaitę už tave?! Ar atiduočiau aš tave 
už visą Skrodskio dvarą, už didžiausius 
lobius? Niekados, Katryte! Ir tu sakai, 
kad mudu vargšeliai!

Ji dar labiau užkaito, klausydama to
kių mielų Petro žodžių. O jis kalbėjo to
liau, pats įsismagindamas, net jam a- 
kys džiaugsmu spindėjo:

— Sakai, kur mudu vestuves iškelsi
me? Bus kur iškelti, Katryte! Skambės 
ne tik mano tėvo dvarelis ir seklytėlė, 
kai tave parvesiu, — visas Šilėnų kai
mas skambės per mudviejų vestuves ir 
žemė dundės, kai šimtas porų leisis i šo
kį Dunduliui suktinį uždrožuš! Ar mes 
neturime draugų visuose Bagynų kai
muose?

Gera buvo Katrytei klausyti tokių 
Petro žodžių. Net jos galva nejučiomis 
palinko’ant jo peties, ir lūpos šypsojosi, 
'ir akyse įsižiebė kaitrios liepsnelės.

Jau temo. Iš laukų pūstelėjo vėsus 
vėjelis, sušnarėjo topolio šakos, ir keli 
pageltę lapai vinguriuodami nusileido 
prie Katrytės kojų.

Tarsi pabudę iš gražaus sapno, jiedu 
pakilo nuo krantelio. Nepaleisdamas. 
Katrytės rankos, Petras palydėjo ją at
gal ligi dvaro kiemo ir atsisveikinęs 
sparčiai nužingsniavo į kaimą, o Katry
tė protekine skubėjo sutvarkyti panelės 
kambarį nakčiai.

Valgomajame ponai vakarieniavo. Po
nas Skrodskis buvo piktas. Nerviškai 
barškindamas šaukšteliu, maišė stikle 
arbatą, .nors cukrus jau seniai buvo iš- 

’ tirpęs. Įsipiltų romo arba arako, bet 
duktė neleidžia. Ir vengriną iš spintos 
išgabeno. Sako, širdžiai ir nervams ken
kia. Ką ji išmano apie jo širdį ir nervus!

Bloga nuotaika slėgė ir poną Jurkevi
čių. Na, bet reikalas dar nebuvo galuti
nai baigtas-nė pralaimėtas. Chlopai nu
tarė laukti, ir jie nėra vieningi. Tai jis 
tą laiką išnaudos, kad juos dar labiau 
sukiršintų ir pagaliau savo pasiektų.

Jadvyga smalsiai observavo tėvą ir ju
ristą. Ji seka tą bylą su kaimiečiais dėl 
žemės. Kivirčytis su tėvu nebenori, nes 
žino, kad čia jis nenusileis. Gana ir to, 
kad jiėvis dėlto daug kam padėjo ir pa
rodė, kad ir Skrodskio dvare jo tikra 
duktė valstiečių atžvilgiu laikosi kitokių 
principų.

XXXIII
Pono Skrodskio sveikata ir savijauta, 

prasidėjus, rudenio, darganoms; žymiai 
pablogėjo. Naktimis ėmė kankinti nemi
gos, rytais — gelti sąnarius, laužyti 
kaulus. Pasibaigė ir tie kuklūs malonu
mai, kuriais ponas Skrodskis lig šioLbu- 
vo pratęs prasiskaidrinti niūrias, savo 
viengungiškos buities valandas: ska
nesnis kąsnis, tautelė konjako, arba se
nos degtinės, stiklas vengrino, arba mo
delio. O ką jau bekalbėti apie intymes^- 
nius šiltų vasaros naktų ir ilgų rudens 
vakarų malonumus!. Viskas baigta ne
grąžinamai !

(Daugiau bus)
(Feb.) 13, 1957

Iš mūsų veik?ma

Sausio men. mes turėjom 
dviejų kuopų susirinkimus — 
•LLD ir LDS — tad buvo iš
duoti geri raportai iš abelno 
metinio veikimo, ir finansinio 
kuopų stovię. čia trumpai no
riu pažymėti veikimą LLD 
kuopos San Francisco, kuri 
veikia didžiumoj su mūsų kai
mynystės Oakland© ir San Le
andro lietuviais. Užrašai ro
do, kad kuopa turėjo dešimts 
parengimų, tris piknikus ir 
septynis parengimus mieste. 
Du parengimai buvo rengti 
ateivijos gynimo reikalu, su
kelta $223 vien dėl to reikalo. 
Abelnai metų laike nėr pramo
gas sukelta virš $700 ir veik 
didžiuma išaukota Įvairiems 
visuomeniniams ‘ reika 1 a m s . 
Taipgi per kuopos draugių pa
sidarbavimą išplatinom diktą 
skaičių Vilnies pikniko tikietų 
ir gausiai prisidėjom prie ba
zar©. Gausiai remiam ir dien
rašti Laisvę 'ir nemažai parda
vėm Laisves pikniko tikietų. 
čia tik stambesnis pasidarbavi
mas, o per metus laiko yra at
likta daug smulkesnių pramo
gėlių ir Įvairių organizacijos 
darbų. Už mūsų pasekmingus 
parengimus dėka mūsų veik
liom draugėm už jų nuoširdų 
darbą maisto gaminime ir abel-

laipsniui sveiksta, ‘ir tikimės, 
kad ji greit sustiprės.

Draugė Elenora JerelI-Nau- 
sedaite, detroitietė, dabartiniu 
laiku gydosi Kalifornijos Uni
versiteto ligoninėje, San Fran
cis©. J©,s gyvenimo vieta—Rt. 
3, Box 3108, Oroville, Calif., 
apie 165 mylios į šiaurę nuo 
San Francisco. Jai padaryta 
sunki operacija, bet po trijų 
savaičių laiko palaipsniui I 
sveiksta. Jos tėvas ir motina, j 
Kazys ir Eva Nausėdai, buvo 
labai susirūpinę jos sveikata, 
dabar jaučiasi linksmesni ir 
ne po ilgo žada važiuoti sykiu 
su ligone į Oroville, 'jos gyve
nimo vietą, ir ten dar pabūti 
su šeima porą mėnesių, iki 
dukrelė pilnai susveiks. Nau
sėdų dukrelė Elepora ..su šeima 
gyvena šalia miestelio, Oroville, 
Calif., bet dėl geresnės pagul
tos gydėsi čia, San. Francisco, 
University of California, nau
joje ligoninėj^, tad teko ir 
mums keletą kartų ją aplanky
ti. , • y

Mūsų širdingiausi linkėji
mai visiems ligoniams, kad ge
rai su'svoiktų ir vėl linksmai 
džiaugtųsi gyvenimu ir Kali
fornijos puikia gamta.

Mirė Kazys Karmuza

Pradžioj sausio mėnesio mi
rė Kazimieras Karmuza - Kar-

Iš Tolimesnių kolonijų
Mūsų gera draugė rašo iš 

i Seattle, Wash., kokios naujie
nos pas juos tarpe lietuvių. Ji 
pažymi, kad kol buvo sveikas, 
d. M.Baltrušaitis, ten gyvavo 
skaitlinga Literatūros Draugi
jos kuopa 'ir LDS kuopa. Da
bar veik viskas baigia pranyk
ti. Draugė Lilija Gajauskiene 
puiki korespondentė mūsų laik
raščių, Ibet per keletą mėnesių 
jos gyvenimo draugas sunkiai 
sirgo, net mažai buvo vilties 
jam pasveikti, bet po gerų 
daktarų padarytos jam opera
cijos ir geroje -jų priežiūroje 
matosi viltis pasveikti. Ga
jauskiene dabar neturi laiko 
laikraščiam rašinėti. Gaila.

' Alvinas

PAIEŠKOJIMAS
Paieškai! dviejų draugų, Juozo ir 

Boleslavo Witdrtu. Atvyko iš Lie
tuvos i Ameriką 1908 m., apsigy
veno Worcester, Mass. Paeini iš 
Naujamiesčio parapijos, Rudikių 
kaimo. Norėčiau žinoti, kur jie da
bar gyveni, ir mylėčiau su jais su
sirašinėti. Būtų malonu, kad jie at
silieptų. O jei kas apie juos žino
damas man praneštų, būčiau dėkin
gas. John Vaicekauskas, 48 Mygatt 
St., Binghamton, N. Y. (31-33)

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE
Operatorės. Tuoj rekalingos. 

Dienom ar naktim. Patyrusios prie 
vienos ar dviejų adatų. Turime 
ant ilgo laiko valdžios kontraktus. 
Nuolatinis darbas su visom apdrau- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pls: I. Foster Sports
wear, Kensington Ave. & Ontario 
St. GA. £-1020. (31-37)

HELP WANTED MALE

Washingtonas. — Dabar
tinis civilinės apsaugos ad
ministratorius Petersonas 
pasitrauksiąs ir jo vietą pe
rims Dan Thorton, buvęs 
Colorado respublikoniškas 
gubernatorius.

Daugiau įvairių parengi, 
mų Laisves naudai.

AUTOMOBILE SALESMEN. Im
mediate opening. For New and 
used cars. Exp., if not, we will 
train you. Earn while you learn. 
Classes every day to fit your 
schedule. Highest pay in Phila. 
Factory trained instructor. Steady 
year round employment for those 
who qualify and excellent opportu
nity to make top earnings if you 
are ambitious and willing. Apply 
in person to: V. Ė. DOON AN, 
TRIO MOTORS, 6101 LancMtėf 
Ave., GR. 8-6300. A Ford training 
conter. (3Ū-36)

Vilnies
ną triūsą-

Valdybos Irgi negalima peik- 
a'i, visi sutartinai veikia ir 
draugiškai sugyvena šu oaklan- 
diečiais- Valdyba pasiliko veik 
visa ta pati, kuri buvo praei
tais motais, lik pirmininkas iš
rinktas naujas, energingas 
draugas, neseniai Įstojęs Į šią 
kuopą, daug veikęs Brooklyn© 
ir New Yorko lietuvių koloni
jose.

Norisi ir tai pasakyti, kad 
draugai ar drauges, atvykę iš 
kitų kolonijų ir Įstoję j kuo
pą, neturi laiko “tinginiauti,’’ 

Į darbo duodam pilnas rankas. 
Į Draugai Kišonai, atvykę pas 
mus, gerai veikia: no tik lan
ko parengipius, bet ir dalyvau
ja komisijose ir valdyboj, Ele- 
nutė visados turi pilnas rankas 
darbo kožnam parengimo, o 
Alfonsas su savo raštais labai 
paįvairina Vilnį ir padeda 
munis darbuotis kuopoj. Mes 
labai pageidaujame, kad dau
giau tokių draugų atvyktų Į 
mūsų koloniją, kurie nori 

. “darbo,” čia jo visados yra už

muš, Toronto, Kanadoj. Jis 
buvo jauniausias brolis Marga
retes Alvinienės, San Francis
co. Pranešimas gautas labai 
vėlai, todėl Alvinienė neturėjo 
progos nuvykti i laidotuves. 
Kazys per ilgą laiką gyveno 
Toronto mieste ir’ per tūlą lai
ką dirbo aukso kasyklose- Vė
liau tur būt dėl sunkaus dar
bo ilgokai sirgo. Mirė nuo vė
žio ligos. Kazys neturėjo gero 
palinkimo į progresyvi veiki- 
kimą, todėl, rodos, neprigulė
jo jokiai draugijai, tik, kiek 
žinoma, skaitė Liaudies Balsą. 
Gyveno pavienis. Mirė sulau
kęs virš 50 metų.

Paliko daug giminių Ame
rikoj, brolį Juozą su'šeima Wa
terbury, Conn., brolį Vincą 
Jersey City, N. J., seserį ir 
švogerį Alvinus, San Francis
co., ir dvi sesutes Oną ir Ur
šulę Lietuvoj; taipgi du sesers 
sūnus — Williama Valentą su 

.šeima Cleveland, O., ir Juozą 
Valentą su marčia - St. Louis, 
Mo., ir daug kitų giminių.

KALENDORIUS
1957 Metų

Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių ih- 
formacijinių dalykų yra labai naudingu raštų 
įvairiais klausimais.

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c
Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems pet paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokesti.

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. ¥♦

. ' ----- .................. \

lėktinai. Ilsėkis, mielas broleli, Ka-
Dėl susirinkimų dienos d. 

Kamarauskas aukojo nemažą 
kalakutą, drg. Alvinai — kitą 
dalį maisto, o draugės Alvinie- 
nšs darbas prirengimui sudarė 
gausius pietus, kad nariai, ku
rie atvyko, visi buvo užganė
dinti—pavalgę, pavaišinti. Ant 
užbaigos buvo sumanyta pa
sveikinti dienraščio Laisvės su
važiavimą ir surinkta aukų 
$25. Ačiū aukotojams!

Apie mūsų sergančius

Yra sakoma, tik nelaimėje 
pažinsi savo draugą. Tai yra 
tikra tiesa. Mes dažnai ma
tom, kada nueini pas ligonį, 
kaip jis jaučiasi linksmas ir 
patenkintas, kad kas jį aplan
ko arba atsiunčia kortelę su 
gerais linkėjimais.

Mūsų kolonijoj šiuo kartu 
yra keturi ligoniai, visi geri 
idėjos draugai ii r draugės, ir 
man visados malonu tokius 
draugus užjausti.

Konstancija šilkaitiene, 374 
Judson St., San. Francisco, 
baigia pergyventi visus sunku
mus ir skausmus; ji buvo Jabai 
sužalota automobilio, sulaužyta 
kairė ranka ir trys šonkauliai, 
taipgi' visa sutrenkta ir apdau? 
žyta, išbūva virš mėnesio lai
ko ligoninėje, dabar po gydy
tojo p r i e ž i ū r a palaipsniui 
sveiksta, bet dar negreit galės 
dirbti ,su kairiąja ranka. Ben
drai, prarado daug sveikatos 
aksidente. Aplankykime ją, 
kuriems tįk.yra galima.

Drg. Makutenaš, 454 —34th 
St, Oakland©, randasi po gy
dytojo priežiūra, » jo sveikata 
kritiškoje padėtyje. Jis labai 
nuoširdus draugas ir geras rė
mėjas progresyvi© veikimo, 
vertas daug draugiškos užuo
jautos. j \

Drauge A. BaĮęiūnienė pa

žink, o mes, kol gyvi būsim, at
siminsim tave!

Malonūs svečiai
i

Veik per tris savaites teko 
dažnai susitikti draugus Kazi
mierą ir Jievutę Nausėdas iš 
Detroito. Jie čia skubiai atvy
ko paguosti • savo sergančią 
dukrelę Elenora Jerrell. Mo
tina veik kas dieną nuo 11 vai. 
ryto iki 8 vakare teikia jai pa
guodą skausmuose ir patžii’iia- 
vo jai, kuo buvo reikalinga. 
Laisvalaikiu teko sueiti ir pa
sikalbėti apie gyvenimą su 
draugais Nausėdais. Mumis tik
rai buvo linksma juos matyti 
ir su jais per kiek laiko drau
gauti — pavažinėti po mūsų 
miestą ir artimas kolonijas-

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

k

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ 1 !

1 Naturalis ir tikras medus 
bitelių surinktas • iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.'

2 Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbudavojimui žmogaus kū 
no ’

3 Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir cit- 
rinčv (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skau
dėjimo ir šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuintimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

J. W. Thomson
R. F. D. 1, RT. 32,
N. Franklirų Conn.

Prošvaistes
Jono Kaškaičio—Dr; J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite šu jo gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75e.

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 $1.00.

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

Cj

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdiftgų eilių, > 
136 puslapių, kaina tik $1;00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkiny^ puslapių 25S, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
HiO-12 Atiantic Ave.. Richmond Etill 19. N. Y.



So. Boston, Mass
Grįžo iš Vengrijos

Rockefellerio Institucijos 
komisija lankėsi Vengrijo
je. Ir joje buvo iš Mass. Ge
neralinės ligoninės Dr. 
Clark. Sugrįžęs Bostonan 
per WBGH radijo stotį FM 
bangomis raportavo, ką 
patyrė iš Vengrijos žmo
nių padėties, ypač sveika
tos srityje, 
dapešto ir 
žmonės esą 
madingais, 
bais.

-gi pastebėjęs. O 
dar yra 
nuo JAV. Daktarams algas 
mokanti valstybė (valdžia),, 
kurių vienas dėl apie 11,000 
gyventojų. O pas mus, 
JAV., gal bus vienas del 700 
ar 800 gyventojų. Riaušių 
laiku 
rinti.

Sakė, kad Bu
ki tu miestu 

apsivilkę 
bet šiltais

davę 
sako.

Dalyvaukime LDS Los 
kuopos bankete

asario 16, Liberty Auditorijo- 
e. Pradžia 6

ši kuopa visada

vakare.

suruošia 
pat ir šis 

Galima tai 
Maisto trūkumų taip-I užtikrinti, nes komisija jau. 

ligoninės! seniai darbuojasi, kad gerai 
pasilikę 10 metų|l)rie Šio banketo pasiruošti.

ne- gorus banketus.-Taip 
1*Ū- j bus labai geras.

trobesių langai išgū-

Serga
Tamašauskienė pasi- 
oneramiai ir dabar, 

randasi ligoninėje.
Petras Švedas taipgi su

sirgo — yra ligoninėje.
D. Grize irgi buvo ligoni

nėje.
Tikimės, kad jie pasveiks.
Millerienė , guodžiasi a- 

kimis, neįmatanti gerai.
Seniausi

Virš 80 metų amžiaus So. 
Bostone yra keli Laisvės 
skaitytojai, ir nei vienas jų 
nemano, kad, va, aš jau per 
senas ir man reikalo nėra 
kuo nors Įdomautis. Suti
kus juos, tik klausyk, kiek 
jie turi pasakyti įvairių }- 
domybių. Štai Valerija 
Vaškienė. Retas bus įvykis- 
pobūvis, kad ii nebūtų. Ir 
valgo viską po truputi, ne
daug. Bet jai vis bus ir sil-

Kuopos valdyba kviečia vi
sus' ir visas šios kuopos narius 
dalyvauti. Taipgi prašo ir ki
tus, kurie myli 
tus, nepatingėti 
n i ai pasisotinti.

gcrus banke- 
atvykti ir ska-

LDS narys

Trys profesoriai apie 
atcmbombas ir vaikus
Trys Columbia universiteto 

profesorių sako, kad nuo ato
minių ir vandeniliniu bombų 
sprogdinimų Amerikoje oras 
yra taip užterštas taip vadina
mu strontium-90, kad jis 
kenksmingas žmonėms, ypa
tingai vaikams. Tie trys pro
fesoriai yra Laurence Kulp, 
Walter Eckelmann ir Arthur 
Schulert.

Pavojingumas ypatingai pa
sireiškia tame, sako šie moks
lininkai, kad užterštas oras 
gali taip paveikti vaikus, kad 
jie vėliau lengvai gali apsirg
ti kaulų vėžiu. Tam tikros me
džiagos ore silpnina kaulus ir 
juos padaro neatsparius vė
žiui.

Minimieji profesoriai sake, 
lad mūsų vaijai ir jaunos kar- 

įtos dūliai reikėtų sulaikyti 
’ sprogdinimus.

TARP UETUVIŲ
Penktadieni užeina Į Lais

ves’ Įstaigą M. Dobinis. Klau
siu, kame dalykas, kad čia se
niai besilankei. Sako, sirginė- 
jąs ir dabar nesijaučiąs gerai. 
Viena, koja dar vis tebėra 
prasta. Skausmus tenka kęsti.

Gailisi d. Dobinis, kad dėl 
nesveikatos negalėjo dalyvau
ti Laisvės suvažiavime ir ban
kete. Tai pirmą sykį jam taip 
atsitikę, kad negalėjęs daly
vauti.

Pasimokėjo Laisves prenu
meratą ir penkinę paaukojo.

O *

šeštadienį prieina vienas 
g e r a s Lietuvių Kultūrinio 
Centro rėmėjas ir paduoda 
man dešimkę.

— Perduok ją šiai kultūri
nei įstaigai, kuri mums taip 
gražiai tarnauja, — sako jis. 
— Gerai suprantu, kad jai pa
rama yra labai reikalinga.

Tai jau ne pirmoji ir ne 
paskutinė jo dešimke Lietu
vių Kultūriniam Centrui. Smn- 
gui matyti tokius rėmėjus, ku
rie supranta reikalą savo kul
tūrinę įstaigą neapleisti.

Miestas priėmė 
E.OUenhauer’į

Teatruose
Aktorių trupė, kuri vaidina 

veikale /‘Me, Candido’’ nuta
rė, kad, jeigu tam tikra publi
kos dalis neateis pas ją, ji eis 
pas tą publiką. Mat, tas pa
žangios trupės statomas 
kalas Greenwich Mews teatre 
yra apie New Yorko puertori- 
k iečių gyvenimą, pamatyti tą 
veikalą tarp kitų atsilanko ir 
puertorikiėčių, bet toli nepa
kankamai. ■! Tarp neturtingų 
puertorikiečių sluoksnių perą 
tradicijos eiti 
part filmų) ir daugeliui, apie 
tą veikalą net neteko girdėti.

Tad. — Mews teątro trupė 
nutarė vęikaląt pastatyti pačių 
puertorikiėčių a p y 1 inkėse. 
Vienas spektaklis buvo duotas 
pirmadienį Seward Park High 
School žemosios East Sides a- 
pylinkėje, ktir dabar gyvena 
daug puertorikiėčių, o penkta
dienį veikalas bus perstatytas 
i s p an i š k ,a me H a r 1 e m e.

Kugelio vakarienė 
visiems patiko

Praėjusio šeštadienio vaka
rą LLD 185-os kuopos suruoš
ta kugelio vakarienė visiems 

vel- atsilankiusiems patiko. Ją pa
ruošė, kaip buvo sakyta, mini
mos kuopos veikėjai vyrai. 
Kugelis buvo dvejopos rūšies. 
Antanas Bimba paruošė savo 
kugelį pagal Vilniaus receptą, 
su1 sviestu, be Taukų. 
Kazlauskas gamino su

j teatrus (a- įr spirgučiais. ■ Jiems

Rooftop teatre (netoli Cha
teau' Gardens salės, Houston 
St.) su dideliu pasisekimu per
statomas komiškas veikalas 
“Volpone”, vaizduojantis vi
duramžiškos Venecijos turčių 
i)' piniguočių spcguliantų .gy
venimo tuštumą ir supuvimą. 
Vol pones rolėje vaidina pa
žangus aktorius Howard da 
Silva. (

’T8 kT?s"t’ls Norwood. Massgio. Ji sako, kad silkutė jai | 
.visokius sunegalavimus | 
prašalina.

J. Gavenavičius 
mėsą ir daržoves. Sako, ir 
arbatą geriant reikia biski 
ir romo įpilti. Bet toli eiti 
nebegali. Kas ten pasidarė: 
vieną koją sopa. O kai pyp
kę parūkau, tai lyg darosi 
geriau ir vaikščioti sma
giau.

F. Juodaitis dar visai į tą. 
stiprus ir gaivus, tik jo 
žmona tai jau sunegalavu
si, ir iš buto niekur neišei- lankytojų is visos Losto-

i no apylinkės. Laidotuvės įvy-

Netekome vieno laisviečio, 
I gero mūsų draugo Juozo Gal- 

valgO i gausko., Jis mirė sausi?).30 d., 
1957 . Velionis buvo žinomas 

!vietoje ir visoj Boston, Mass., 
; apylinkėje, kaipo geras, tei- 
'singas veikėjas, Laisvės kores- 
| pondentas, vajininkas ir kal- 
i kėtojas. Visuomet .jis su žmo- 
i na dalyvavo mūsų visuose pa- 
. vengimuose, piknikuose, užim
damas pirmą atsakom i ngą vie-

New Yorkoi miestas oficia
liai priėmė Erichą Ollenhau- 
ci’į, Vakarų Vokietijos Social
demokratų partijos pirminin
ką, kuris atvyko Amerikon 17 
dienų vizitui. Majoras Wag- 
neris, kuris atsisako priimti 
New Yorko Sau d i-Arabi jos 
karalių Saudą, pareiškė, kad 
Ollenhaueris yra mielai lau
kiamas svočias. Jam įteikiami 
miesto raktai ir jis oficialiai 
priimamas m'iesto rotušėje.

šiais metais Vakaru Vokie- 
t € ilijo jo vyks reichstago (parla

mento) rinkimai. Socialdemo
kratai turi vilties juos laimė
ti ir sudaryti Vak. Vokietijos 
valdžią. Jeigu jų viltys tikrai 
išsipildys, Ollenhaueris taptų 
kancleriu vietoje Adenauerio.

Cherry Lane teatras pradė
jo statyti Sean O’Casey vei
kalą “Purple Dust”. Tai irgi 
komedija, pašiepianti britų a- 
1 istokratiją. Veikalas vaiz
duoja, kas atsitinka, kai gru
pė kvailių pasipūtusių 
aristokratų
Airijoje ir kaip airiai tarnai ir 
bernai juos pašiepia.

britų
nusiperka dvarą

šermeninė buvo papuošta 
gražiomis gyvomis gėlėmis.

NEPAKANKA $1,000 į MĖN.

Nužu d y t o milijonieriaus 
Sorge Rubinsteino motina, 76 
metų amžiaus, teisme reika
lauja, kad jai būtų priskirta 
dar $25,000 iš jos sūnaus pa
likto turto, nes ką dabar gau
na tūkstanties dolerių j mėne
sį jai neužtenką pragyventi.

NEKALTAS DĖL MOTERS 
UŽMUŠIMO

Praeitą savaitgali Jugosla
vijos ambasadorius Ameriko
je, kuris čia dalyvauja J. T. 
sesijose, savo automobiliumi 
Manhattan.e užmušę 45 metų 
moterį: Policija surado, kad 
ambasadorius, kuris pats vai
ravo, nekaltas, nes kitas auto
mobilis jį anksčiau užkludė. 
Dėl to praradus kontrolę jo 
mašina užšoko ant šaligat
vio ii- ten moterį užmušė.

Idlewild aerodrome bus 
statytas didelis viešbutis, 
lis kainuos 4 milijonus dale
lių.

pa
kil

Vincas 
taukais 
padėjo

Ona’

Petras Višniauskas.
Visiems teko valgyti abiejų 

rūšių kugelio ir visiems pati
ko .tiek Bimbos, tiek Kazlaus
ko pagamintas kugelis.

Kuopos pirmininkė
Kazlauskienė pakvietė dauge
lį pasisakyti, kaip jiems pati
ko kugelis. Visi gyrė. Tarp jų 
buvo ir vienas svečias' iš to
liau — d. Valukas iš Scranton, 
Pa. Jam taipgi kugelis patiko.

Prie kugelio dar turėjome 
ir lenkiško kumpio — tai bu
vo irgi labai skanus. Ant galo 
gavome lietuviško pyrago ir 
kavutės.

Muzikalę programą išpildė 
pianistas Pranas Balevičius, 
akompanuodamas Jonui Gry
bui ir Petrui Grabauskui, ku
rie duete keletą dainelių pa
dainavo. Paskui visa publika 
vieną dainelę bendrai sudai
navo.

Taip ir baigėsi kugelio va
karienė. Dalyviai pasitenkinę 
skirstėsi namo.

New Yorko 
spaudoje

Visi didieji New Yorko lai
kraščiai turėjo savo reporte
rius Komunistų partijok nacio
naliniame suvažiavime, kuris 
Įvyko Chateau Gardens salėje. 
Pačiame suvažiavime tų re
porterių nesirado, bet jie buvo 
karidoriuose arba gretimose 
salėse ir laukė žinių. Jiems'ži
nias iš suvažiavimo teikė su
važiavimo paskirtas spaudos 
skyrius — buvo duodami kal
bų tekstai, rezoliucijos, taipgi 
bendros sesijų santraukos

Galima pasakyti, kad vieti
nė spauda šiuo kartu geriau 
suvažiavimą ‘‘‘dengė”; tai yra, 
daugiau vietos davė jam, negu 
biĮę kuoųiet praeityje. Per pa
tį suvažiavimo vidurį, pirma
dienį, “Times” patiekė apie 
jį vadovaujančią žinią pirma
me puslapyje, žinia sakė, kad 
partija miltarė likti 
kad frakcijos bando 
vienybės.

Tame pačiame
tilpo ir vedamasis straipsnis, 

suvažiavimą pajuokė.
maža 
skai-
su va- 

d vie jų

HELP WANTED I^ALE

Superintendent. Pora. Flatbush. 
Kalbanti angliškai.. Turintis nuot 
savus taisymo įrankius. Moderni^ 
kas namas su keltuvu, aliejinis pe
čius, išmatų deginimui pečius. Pui
kūs 2V2 rūmai ant pirmų lubų. Ge- • 
ra alga. TR. 5-8282. (31-33)

_________________ ♦

Wood Furniture Workers. 2 Fin
ishers. Exp., quality furniture. 
Spraying on Dulux. Two Machine 
Operators, exp., quality furn. Stea
dy wbrk; good salary, free life in
surance, hospitalization, medical and 
benefits. BRO-DART INDUSTRIES, 
56 Earl St., Newark, N. J. BI. 2- 
7500.

PATYRĘS 
—AUTO— 

—MECHANIKAS—

Pageidaujame patyrusio, vedusio.

DO. 3-0009

(29-31)

Rep.

partija ir 
eiti prie

numeryje

kuris :
Esą, mizerniška vieta, 
salė ir mažas delegatų 
čius pastato komunistų 
žiavimą kontraste su 
didžiųjų partijų, republikonų 
ir demokratų, dideliais, triuk
šmingais ištaigingais suvažia
vimais. Tame vedamajamę 
straipsnyje “Times” kalba 
“Amerikos” Komunistų parti
ją, su, kabutėmis aplink žodį 
Amerikos, lyg faktinai ta bū
tu ne-amerikietiška partija....

ENGINE LATHE 
OPERATOR

Familiar large machine 
Tool bits, Roughing.

ST. 6-5577

(30-32)

Superintondcnt. Apartmentinis 
namas, Queens. Aliejinis pečius, 16 
šeimų. Pageidaujama pora, vidur- 
amžiaus ir blaivi, 
liškai, gali dirbti 
rūmų apartmentas, 
Newtown 9-7816.

Kalbanti ang- ' 
kitur. Alga, 4 
gesas ir elektra.

•
(30-32^

t

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS 
ir 

PRESERKOS 
geresnės rūšies 

Marškiniai ir
Prie į>__z
sportswear.
Gera mokestis, nuolat. |

Mr. GEE, Inc.
89 W. 87th St. WO. 7-8179

(30-32)

moteriškų 
kelnės.

į

na. Jis guodžiasi gyveni
mo sunkumu. 1
kyla ant visko. Taip jiems, 
kaip ir kitiems pensinin
kams, trūkumų vis daugiau 
ir daugiau pradeda rastis. 
O čia dar ketina taksus už
dėti. Esą, miestas, taip ir 
valstija, pajamų negauna 
pakankamai. Ir pensininkai 
nukentės pirmieji.

Peter Brooks — asmeniš- 
• kai su juo susipažinti nete

ko. Rodosi, jis gyvena prie 
savo šeimos pasiturinčiai.

J. Gabriūnas tai dar visai 
vikrus ir nenutukęs. Atro
do, šimtmetinę peržengęs, 
dar toliau maršuos. O žmo- 

, ną nelabai seniai atlankė 
lsesutė, gyvenanti net Bra- 
1 zilijoje.

Jos sesutė su šeima iš 
Lietuvos išvyko, kai Lietu
va buvo “nepriklausoma” ir 
kai ten viešpatavo Smeto
na. Ji sako, kad Brazili
joje darbininkams gyventi 
daug prasčiau, negu J. V. 
Elektriką į butą yra įvesta. 
Vienok ir žibalinė lempa 
randasi. Dažnai esą, kad 
elektros šviesa švysterės 
ir vėl tamsu. Pakraščiuose 
miestų purvo daug, šali- 

; gaviai negrįsti.
< /ten dabar taip yra, kaip 

kad mes prieš 50 metų ra
dome čia, J. V. Amerikoje.

Aist

Sako, kainos!10 vasano? d:J y J° ' ka-
r\l*o MAMOnc hliVA iC) 1 hilVH

Maždaug

pus nemažas būrelis jo buvu
sių draugų, ir jo šeima.

Palaidotas kapiųęse, kur 
jau nuo seniai ilsisi mūsų lais
vos minties draugų ir draugių.

Velionis Juozas Galgauskas 
buvo talentingas prakalbi- 
ninkas, daugeliui yra ’pasakęs 
tinkama atsisveikinimo kalbą. 
Dabar jį išlydint, ir ant kapi
nių, drg. D. G. Juslus,iš Wor
cester, pasakė tinkamą atsi
sveikinimo kalbą ir pritaiky
tas mūsų poetų eiles. Primine 
nuvedktus jo gerus darbus lie
tuvių spaudai ir darbininkų 
pašalpinėse ir apšvietus orga- 
nizocijose, taipgi mūsų dien
raščiams Laisvei, Vilniai ir ki
tiems. Priklausė prie Lietuvių 
Tautiško Namo, Keistučio pa- 
šalpinės draugystės ir prie 
LLD vietinęs kuopos.

Iš Lietuvos paėjo Geliežių 
kaimo, Vabalninku rajono.

Paliko nuliūdime savo myli
mą žmoną Elzbietą Galgaus- 
kienę, dukterį Amiliją Gil
martin ir du anūkus 
Colorado.

Po laidotuvių visi 
buvo užprašyti ant 
Liet. Taut. Namo Klubą. Visi 
buvo gražiai, sočiai pavaišinti.

Buvę jo geri draugai ir 
prieteliai jo atminčiai padarė 
pagerbimą, bus 'atžymėta per 
dienraštį Laisvę.

Ilsėkis šaltoje žemelėje, 
daugiau jau tavęs nematysime 
mūsų parengimuose!

G. Shimaitis

L. D. S. 1-nia kuopa kviečia visus į

Vengry bėgliai 
vėl karščiavosi

Vengriški pabėgėliai, kurie 
keli mėnesiai atgal labai karš
čiavosi su savo pikietais prie 
•tarybinės misijos, prie J. T. ii’ 
kitur, šiomis dienomis rado 
naują vietą savo neapykantos 
išliejimui: jie atėjo pikietųoti 
prie Chateau Gardens, kur 
vyko Komirnistų partijos suva
žiavimas. Pikieto rengėjai sa
ke, kad visi pikietuotbjai yra 
bėgliai, kurie atvyko paskuti
niu laiku, po Vengrijos Įvykių. 
Bet laikraštininkai, kurie su 
jais kalbėjosi, surado, kad tai 
netiesa, kad bent dalis jų yra 
seni pabėgėliai, gyveną šioje 
šalyje beveik dešimtmėtį. A- 
part vengrų kalbos, tarp pi- 
kietų girdėjosi ir vokiečių bei 
ukrainiečių kalbos.

Pikietuotojai buvo labai 
Įžūlūs ir senais kiaušiniais ap- 
mėtinėjo kai kuriuos delega
tus. Policija jiems, sako stebė
tojai, nestatė' kliūčių.

Labiau sensaciniai ir kraš
tutiniai reakciniai laikraščiai 
Komunistų partijos suvažiavi
mo reikšmę dar labiau, iškrai
pė. Faktąs, kad komunistai 
nutarė palaikyti savo partiją, 
nepavirsti asosiacija, tų laik-

• aiškintas kaip 
Maskvai?' ITear- 
pavyzdžiui, pir- 
žinią apie ko-

ranch namai, 
valgio gami- 
2 mažų vai- 
namų darbo.

Denver,

dalyviai
pietų į

BANKETĄ
kuris Įvyks šeštadienio vakarą

Vasario 16 February

NEGRŲ SAVAITĖ
N. Y. gub. Mammanas 

majoras Wiagneris paskelbė 
negrų savaitę tarp vasario 10 
ir 17. Tuoi laiku buis atžymėti 
negrų gyvenimo ir veikimo 
bruožai.

ir

Linksmas laiko praleidimas su gražiu būriu gerai 
pažįstamų, proga Įsigyti naujų pažinčių ir nepa
prastai gera vakarienė.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Prašome Įsitėmyti, kad nepaprastai žema kaina.

Tik $2.50 Asmeniui. Pradžia 6 P. M.
I

Iš praeities žinote, kad L. D. S. 1-ma kuopa visada 
duoda geras vakarienes, o žinom kartu tai nuste
bins visus. Ateikite,. pasinaudokite gera proga I

DEL VERSTINUS AUTO INSPEKCIJOS

Gali būti reikalingi jūsų auto pataisymai. -Mūsų rekordas yra 
garbingas šimtuose ir šimtuose pasitenkinusių kostumerių garan
tuotu pataisymu ir žemomis, žemomis kainomis? Pirm negu eisite 
kur kitur, atvažiuokite pas mus pasitarti.

CENTURY AUTO WELDING & REPAIR CO.
238 Delaney St., N. Y. C. — OR. 4-9423

raščių buvo 
‘pasidavimas 
sto “Mirror”, 
madienį savo
munistų ’suvažiavimą pradėjo 

“U. S. ■ komunistų 
nusilenkė Kremliui 

sekmadienį nubalsuodama pa
silikti ‘politine partija, vietoje 
infiltruoti republikonus ir de
mokratus.’* . ■ • '

Anot vietinės spaudos, tarp 
žurnalistų, kurie radosi prie 
Komunistų partijos suvažiavi
mo, buvo ir du tarybinės agen
tūros Tass korespondentai. 
Bet jie, Ičhip ir kiti, nebuvo 
Įleisti' Į pačias sesijas. “Mir- 

sako, kad “Daily Wor- 
’’ korespondentai radosi 

bet galimas dalykas-, 
kurie iš jų ten buvo 
korespondentai,' o de-

VAIKO PRIŽIŪRĖTOJA VIRĖJA

Guolis vietoje. /Gražūs 
New Jersey pajūryje, 
nimui ir prižiūrėjimui 
kų. Nėra sunkaus
Mes norime linksmos, kooperaty- 
viškos moteriškės, kuri pageidauja 
malonius atmosferos. Priimtume ir 
porą. šaukite: JU. 6-5640 pirma
dienį po 10 A. M. dėl smulkmeną.

i į

šiaip:

101” 
keri o 
salėje, 
kad kai 
ne kaip 
legatai.

Mirė žymus mokslininkas
Šiomis dienorhis mirė Dr. R. 

E. Kirk, 66 metų amžiaus. Dr. 
Kirk buvo Brooklyno Poly- 
technikos instituto vadovas, 
pasižymėjęs chemijos mokslo 
srityje.

BUSINESS OPPORTUNITIES

žaislu krautuvė. Gera vieta Ja
maica. $80,000 metinė jeiga. Idea
liška partneriams ar korporacijai. 
Labai puiki proga, geras* biznis. 
Parduodu iš priežasties nesutikimų. 
Privatiški savininkai. RE. 9-4922.

(31-38)

DELIKATESSEN-GROSERNft Že
ma renčia, puiki vieta. Geras biznis 
per pietus. Trys kambariai. Pra
šome vien tik pirkėjų kreiptis.

FLoral Park 4-7066.
(27-33)

LUMBER
A

Retail Lumber Yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai. įtsty- 
syta woodworking krautuvė. įskai
toma pilna nuosavybė. Tai puikus 
pirkinys. Persitikrinkite po in
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6064. r

(12-15)

RESTAURANTS

I

i

I
i

*

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Liuosybės Choras, po vadovybe 
Albert Pot sius, susimokinę keletu 
naujų dainų, ruošiasi prie koncerto, 
šokių ir vakarienės. įvyks vasario 
23 d.. Liet. Taut. Namo viršutinėje 
salėje, No. Main St., kampas Vine. 
Pradžia 7:30 v. v. Geo. Shimaitis.

(31-32)

Naujal Atidarytas Biznis 
FRANK MIRANDE

Upholsterer
Dekoruotojas visokių rūšių 

Baldų Taisytojas
Bažnyčios darbas mano specialybė. 
Sekcijiniai Parlor setai, visokie 
krėslai ant užsakymų. Aptraukia
ma muslinu pirm uždėjimo viršų.

. 55-40 69th Place
Maspeth, L. I., TWening 9-0460

(28-31)

. RANDAVOJIMAI
PasirandaVoja 3 dideli kambariai 

ir "foyer.” Nauja maudynė' ir 
virtuvė, ant pirmų lubų. Bus tuš
ti nuo Feb. 15-tos dienos. 1

Taipgi pasirandavoja 4 didelis 
kampiniai kambariai (rear bed
rooms & 2 foyers), ant 2rų lubų. 
Bus tušti šį mėnesį, Pageidaujam 
rendaUninkų 5 viduramžių žmonių. 
Kambariai randasi Cypress Hills. 
TA. 7-6731, (30-31)

92 METŲ ARTISTĖ MIRĖ
Belle Livingstone pasimirė 

seneliui prieglaudoje, turėda
ma 92 metus amžiaus. Tai bu*- 
vo pasižymėjusi artistė, dau
gelį dabartinių vaidylų ji yra 
sumokinusi, jiems padėjusi 
prasimušti į teatrų ir naktinių 
klubų sceną.

THE RED BRICK RESTAURANT
Puiki vieta, galite atsivesti visą 

šeimą. Mes, turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. Malonūs žmo
nės ir puiki atmosfera. Smorgasbord. 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti In
dependent 3rd Ave. stoties. EL 5- 
8278.

Atydai visų mūsų lietuviškų 
pažįstamų!

RAPPAPORTS REST., INC.
98—2nd Ave., N.Y.C. GR. 7-9888

Tai žymi pieno ii’ daržovių 
maisto valgykla per daugelį me
tų. Tūkstančiai , patenkintų kos
tumerių. Žemos kainos; Veltui 
kambariai susirinkimams. Patar
naujame visokiems pokiliams.

LINCOLNAS TELEVIZIJOJ
Šią savaitę kaip 7:3,0 ir 16 

vai. vakare (Channel 9) rodo
mas geras filmas iš Abrahomo 
Lincolno gyvenimo ir kovų. ,

4 t !■ ♦♦♦ ♦»»

MATTHEW A

(31-37)

BUYUS
(BUYAUSKAS)

RICHMOND ROOFING CO.
181-19 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
For 

Re-Roofing—Re-Siding 
Waterproofing 

General Contracting
Time payments up to 5 years

Arranged
VI. 8-1005 ”

' (29-32)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*D6**DC*

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

♦ 4 gusi. Laisvi (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 13. 1987

i




