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KRISLAI
Jžeidinėja tautas.
Jų “bendruomenė.” 
Nauja apgavystė. 
Baisiai tiesa.
Prikėlė “iš numirusių.” 
Kristaus vardu biznis.

Rašo A. Bimba

i Izraelio kabinetas
i esąs "susiskaldęs" I

Prezidentas Eisenhoweris jau!
: grįžo Wasliingtonan iš Georgia

Tarybų Sąjungos užsienio 
politikoj e nebus pakaitų!

Uostininku streikas 
dar nėra pasibaigęs

j

Anglijos katalikų organas 
“The Tablet” kunigiškai suri
ko: “Pagrindinė Lenkijos ir 
Vengrijos įvykiu svarba yra 
t#, kad visa tauta pakilo at
mesti marksizmo pasaulėžiū
rą”.

Melas nuo pradžios iki galo. 
vLai Įžeidimas tų dviejų tautų.

Ten prieš marksizmą sukilo 
ne visa tauta, bet fašistiniai 
reakciniai elementai. Tai se
nojo svieto liekanos — buvę 
valdininkai, dvarininkai, buo
žės, kapitalistai.

Pas “vaduotojus” nueisi
mas labai didelis. Tai jie pa
tys pasisako. Vienybėje (vas. 
13 d.) V. Meškauskas sako: 
“Clevelande visą ‘bendruome
nę’ sudaro jos pirmininkas S. 
Pąrzdukas... Chicagoje visą 
bendruomenę sudaro jos apy
gardos pirmininkas, S. Barz
dų ko bendramintis d r. J. B a- f
jerčius... Panašiai ir kitur.” 

Komentarai nereikalingi.

Washingtonas. — Iš Iz
raelio ateina žinios, kad ten 
valdžios kabinetas yra susi
skaldęs. apie pasitraukimo 

: iš Gazos, ir Akabos reikalą. 
; Premjeras Ben Gurionas ir 
I jo socialdemokratinės par- 
tijos ' ministrai stoja prieš 
pasitraukimą. Ben Gurio
nas sakęs, kad Izraelis ver
čiau turėtu eiti karan prieš 
bile ką, kas jį bandytų iš
stumti, negu nusileisti. Keli 
ministrai, priklausą Įtares
nei socialistu partijai, bet
gi, stoja prieš.

Tuo tarpu prezidentas 
Eisenhoweris nutraukė sa
vo golfą Thomasville, Geor- 
gijoje, ir atsiskubino - sosti

nėm Jis tarėsi su Dullesu 
ir kitais pareigūnais. Pasi
tarimų tema: krize Arti
muose Rytuose.

Iš Egipto tuo tarpu atei
na žinios, kad egiptiečiai 
sulaikys Suezo kanalo valy
mą ir neprileis prie naviga
cijos kanalu, jeigu Jungti
nės Tautos neprivers izrae
liečius trauktis iš Egipto 
teritorijos prie Akabos są
siaurio ir iš Gazos sritiės, 
kuri > buvo Jungt. Tautų 
pavesta Egipto administra
cijai. | ' !

Izraelio ambasadorius E- 
banas jau išsiskubino ną- 
mo, kad raportuoti- savo 
valdžiai.

Maskva. —š Tarybų Są
jungos K. P. gen. sekreto
rius N. Chruščiovas kalbė
jo /Bulgarijos 1 delegacijos 
priėmimų Soviets.kaja vieš
butyje. Kaip žinia, Maskvo
je .dabar vieši Bulgarijos 
premjeras Jugovaš ir parti
jos1 vadovas Živkovas.

c

Chruščiovas sakė, kad Še- 
pilovo pakeitimas Gromy- 
ku nereiškia, į kad bus pa
kaitų tarybinėje užsienio 
politikoje. Jis ' sa-kė, kad 
Gromyko pildys Šepilovo 
paskutinėje įkalboje išdės
tytą politiką.

Chruščiovas i taipgi vėl 
kalbėjo apie Stalino rolę. 
Jis sakė, kad Tarybų Są-

f Ę ~
Toscanini

, ' I • • I

jungos žmonės sumušė pra
eitame pasauliniame kare 
fašizmą po Stalino vadovy
be. “Šio Stalino mes nenori-
me atmesti”, sake 
sakė, kad Stalin 
kritikavimas nėr 
užsitarnavimu v

jis. Jis 
o klaidu 
eiškią jo 

j pamiršimą. 
Kaslink klaidų, sakė Chruš
čiovas, tai Stalino klaidas 

kritikavo darnumatė ir 
Leninas.

Kadangi! Amerik 
pažįsta Bulgarijos, 
ko diplomatinių 
su | ja, tai ąmerikk

a nepri- 
nepalai- 

santykių 
čiai žur

nalistai nebuvo prileisti 
prie šio diplomatinio pri
ėmimo. Bet jiems buvo iš
duotas Chruščiovo ’ pasaky
tos kalbos tekstas.

palaidotas

Streikas dar gal tesis iki šios 
savaites galo; derybos tęsiamos
New Yorkas. —Nors pir

madienį buvo paskelbta, 
kad ILA vadovybė susita
rė su laivų kompanijų sa
vininkais, antradienį pasi
darė aišku, kad streikas tuo- 
mi dar nebaigtas. Galimas 
daiktas, kad jis tęsis iki 
šio savaitgalio.

Pačiame New Yorke trys 
lokalai išreiškė savo nepasi
tenkinimą sutartimi, nors 

; lokalų pareigūnai sake, kad 
didesnė dalis reikalavimų 
atsiekta. Baltimorėje, Phi- 
ladelphijoje ir Norfolke 
kompanijos nepatenkintos 
kontraktu.

Unijos prezidentas Brad
ley sakė, kad streikas dar

gali užsitęsti kelias dienas. 
Bet unijos advokatas Wald- 
manas sakė, kad streikas 
baigsis “greitai”.

Kai kurie ILA lokalai sa
kė, kad jie laukia, iki su 
kompanijomis susitars ir 
kiti uosto darbininkai, ku
rie nėra ILA nariais, kaip 
tai staliai, kalviai ir kelios 
kitos grupės. Tai darbinin
kai, kurie padeda uosto 
inspektoriams atidaryti 
inspektavimui keleivių dė
žes.

Antradienį visi Atlanto 
pakraščio uostai dar radosi 
no streiko ženklu. Apie 200 
laivų dar stovėjo laukdami 
prikrovimo arba iškrovimo.

Senatorius Greenas sako, kad 
anksčiau ar vėliau prisieis 
pripažinti Liaudies Kiniją

gimime j e Italijoje

♦ Kaip tik dėl to susmukimo 
jie galvoja apie naujus sky- 
mus prieiti prie Amerikos lie
tuvių kišenės. Apie tai pasa
koja Vienybė.

O skymas visiškai lengvas ir 
paprastas. Tegu “vaduotojai? 
pasileidžia darban surinkti 
milioną parašų “Lietuvos iš
vadavimui”. Gi kiekvienas, 
pasirašydamas, tegu paklos 
po vieną dolerį. Ir, girdi, turė
sime čielą milijoną dolerių!

* Viskas, ko čia dar trūksta, 
tai to milijono durnių!

Washingtonas. <— Senato 
užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas sen. T. F. 
Green pareiškė, kad Ameri
ka turėtų pripažinti Liau
dies Kiniją, kad tą padary
ti reikės anksčiau ar vėliau. 
Greenas yra demokratas iš 
Rhode Islando.

Sen. Greenas išreiškė sa
vo nuomonę per interviu, 
kuris buvo uzrękorduotas 
ir paskui perduotas per ra
diją. Vienok prieš pat trans-

“Bulletin of the Atomic 
Scientists” (Number 1, 1957) 
suko:

“Pasaulinė taika pasilieka 
užtikrinta pajėgumu Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos viena kitą sunaikinti ato
minėmis bombomis.”

Tikra tiesa, nors ir labai 
baisi.

Atsiminkime, kaip neseniai 
žurnalas “Collier’s” atspaus
dino ištisą, detališką planą, 
kaip Jungtinės Valstijos galė
tų ir turėtų atominėmis bom
bomis Tarybų Sąjungą suly
ginti su žeme.

Kur dingo tas planas? Ko
dėl užsičiaupė burnas tie to
kio sunaikinimo apaštalai?

Jie nutilo, kai buvo, sužino
ta, kad ir anoji pusė turi to- 
kjas pat pragariškas bombas. 
Jeigu mes juos naikinsime, jie 
nepasigailės mūsų.

Vasario 6 d. So. Bostono 
menševikų Keleivis didelėmis 
raidėmis ant pirmojo puslapio 
vargšelį Kaganovičiy sušaudė 
ir palaidojo. O vasario 13 d. 
jau tiktai mažomis raidėmis 
atsidusęs stena: “Lazaris Ka- 
ganovičius dar nepašautas ir 
neguli ligoninėje... Kaganovi- 
Čius dar gyvas.”

* Taigi, mūsų) menševikai pa- 
sfdarė didesniais stebuklada
riais už klerikalus. Jie vieną 
dijeną žmogų sušaudė, o kitą 
4*- prikėlė iš numirusių.

Smetonai inkas Daužvdrdis 
paskelbė, kad Lietuva tebėra

(Tąsa 4-tam pusi.)

liaciją Greenas j paskelbė, 
kad jo nuomonė dar nereiš
kia, jog jis stoja už tuojau- žalingas.

tinį pripažinimą. Manomą, 
kad sužinojus interviu tū
rinį, ant Greeno iš visų pu
sių buvo daromas spaudi
mas.

Greenas yra vienas se
niausių Amerikos Kongre
so narių.. Jis turi 89 "me
tus amžiaus* ,

Sen. -Greenas taipgi sakė, 
kad jis stoja už Amerikos 
laikraštininkų laisvą kelia
vimą Liaudies Kinijon. Jis 
sakė, kad draudimas laik-

Milanas.. — Milanas, Tta- 
Ii ja ir visas ,muzikos pasau
lis atsisveikino su didžiu 
meistru, žymiausiu dviejų 
kartų dirigentu, Arturo 
Toscanini. Velionis palaido
tas vietinėse Monumentale 
kapinėse. Prieš tai karstas 
buvo išstatytas La Scalos 
operos pastatei ir pro jį pra

dėjo šimtai tūkstančių žmo
nių.

Laidotuvių apeigos prasi
dėjo La Scalos į orkestrui 
griežiant Bethoveno “Hero
iką”. Karstas į buvo išstaty
tas laiptuose prie atvirų du
rų,o orkestras griežė vidų-’

raštininkams lankyti Kini-- 
ją yra kvailas ir Amerikai Joe norėtu

je, tuščioje salėje. Lauke
stovėjo didžiulės minios. 
Muzika perduota per visas 
radio stotis,„ įskaitant Mas
kvos.

Paskui laidotuvių proce
sija tęsėsi pėr Milano sen- 
miestį. Europietiškų papro
čiu, velionio artimieji ir ki
ti dalyviai sekė karstą pės
ti. ' Kapinėse dainavo 300
asmenų choras, iškaitant
žymiausius La Scalos solis
tus.

Apeigose dalyvavo diplo
matiniai atstovai iš beveik
visų pasaulio kraštų.

Jack Sobie

Albanijos komunistų vadas vėl 
aštriai kritikavo Jugoslaviją

Tirana. — Albanijos ko
munistų vadas Enver Hox- 
ha kalbėjo savo partijos 
centralinio komieto posė
dyje. Hoxha sakė, kad Ju
goslavijos komunistai su 
Tito priešakyje maišosi į 
vidujinius Albanijos reika
lus ir kad tai jie inspiravo 
Albanijos vice-premjerą T. 
Jakovą ir apšvietos reikalų

New Yorkas. —AFL-CIO 
prezidentas Meany sako, 
kad jis stoja už tai, kad 
pačios unijos tyrinėtų savo 
nusikaltėlius, o ne kongres- 
nės komisijos. Jis, betgi, 
pasirengęs kooperuoti su 
senatine komisija, kuri da
bar tokius tyrinėjimus pra
veda.

ministrą Berdi Spahiu suo- 
kalbiauti prieš valdžią. 
Hoxha nesakė, kas atsitiko 
su tais ministrais.

Hoxha ir praeityje ašt
riai kritikavo Tito, bet ši 
kritika buvo beveik tokia 
pat aštri, kaip būdavo kele- 
ri metai atgal. Jis kalbėjo 
apie “fašistus, revizionistus 
ir skaldytojus”.

Darbo unijų 
kovos lauke

tyrinėti...
* r I

Washingtonas. —' Nors 
Joe McCarthy dabar neuži
ma jokio posto senatinėje 
juridinėje komisijoje, jis la
bai norėtu tyrinėti, kaip 
“anais? laikais”. Jis ypatin
gai norėtų tyrinėti teisėją 
Brennaną, kurį preziden
tas Eisenhoweris nomina
vo į šalies Aukščiausią teis
mą. Joe sako, kad jis prašys 
senatoriaus Eąstlando. ku
ris dabar vadovauja juridi-- 
nei komisijai, kad i am bū
tų leista .Brennaną Tyrinėti.

eje
— Jack 
su savo

; ligoniu
New Yorkas. 

Soble, kuris kartu 
žmona Myra ir kitu asme
niu f neseniai tapo suimti
“kaip tarybiniai šnipai”, 
dabar randasi Bellevue psi
chiatrinėje ligoninėje. Pra
nešama, kad jis bu\ 
savo vienutėje Bro 
j i me visai subliūško 
jis per kelias dienas anks- 

| čiau rodė nervų pai rimo, žy-

šnipai”,

o rastas 
nx kalė- 
s ir kad

mes.

Vengrijoje prasidėjo sukilėlių 
grupes bylos sprendimas; viena 
sukilėlė prisipažino kankinime
Budapeštas.. — Čia prasi

dėjo sukilėlių grupės bylos 
sprendimas. Kelios sukilė
lių grupės jau buvo teistos 
anksčiau, bet anų bylos bu
vo svarstomos už uždarų 
durų. Ši byla svarstoma vie
šai, užsienio koresponden
tams stebint.

Tarp teisiamų randasi 25 
metų Ilona Toth, kuri prisi
pažino žiaurumuose. Ši 
jauna moteris pasakojo, 
kaip ji savo rankomis nu

žudė komunistą saugumietį 
Istvaną Kolarą. Tuo tarpu, 
kai kitas sukilėlis atsistojo 
ant Kolaro kaklo, jinai jį 
subadė peiliu.

Jinai teisiama kartu su 
11 kitu sukilėlių. Jų tarpe 
randasi žurnalistas Ober- 
sovszky ir dramaturgas Ga
li.

Kai kurios bylos eigos 
dalys perduodamos per ra
diją. Spauda irgi plačiai 
perduoda bylos eigą.

Dramaturgas Arthur MiUeris o
apkaltintas paniekos rodyme

Varšuva. — Ekonominė 
Lenkijos delegacija, kurios 
priešakyje stovi Henrykas 
Kotlickis, išskrido Ameri
kon, kur ves derybas. Tuo 
tarpu senatorius Knowlan- 
das pareiškė Chicagoje, 
kad jis griežtai stoja prieš 
ekonominės pagalbos davi
mą Lenkijai.

Washingtonas. — Gallūp 
Poli statistinis-biuras pra
vedė apklausinėj imą7 ką 
žmonės galvoja apie unijas.. 
Anot tų davinių; 74 proc. 
pritaria unijoms, 14 proc. 
stoja prieš s jas,* o 10 proc. 
neturi nuomonės. Tai pa
lankesni unijoms daviniai, 
negu bile kuomet praeity
je. ' ’ • J •

Dalas, Tex. — Jau penk
tas mėnuo, kaip streikuoja 
1,300 siuvėjų H&gar kom
panijoje. Streikieriai pri
klauso prie Amalgameitų 
unijos.

Warreųifion, Mo. -*■ Veda
mas nuodugnus tyrinėji
mas, kaip prasidėjo gais
ras senelių Į prieglaudoje. 
Jau nustatyta, kad sudegė 
71 asmuo, Kol kas gaisro 
priežastys dar nesurastos.

Kairas. — Egiptas atme
tė Ethionijos kaltinimus, 
kad egiptiečiai kiršiną mu
sulmoniškus Ėthiopijos gy
ventojus.

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungą vetuotų ko
kius nors nutarimus apie 
sankcijas prieš Ipdiją KašJ 
miro klausimu. ‘ <

Bostonas. — Negi 
nalistas William 
paskelbė, kad jis 
trauks atsakomybėj teisme 
Valstybės depai 
kam iš jo atėmė n 
Kaip žinia, ; Worthy prieš 
valdžios norą keliavo Kini
jon.

•as! zur- 
Worthy 

tikrai

•tmentą, 
asportą.

Jungtinės Tautos 
tanija oficialokai 
kartu apkaltino Graikiją 
padėjime Kipro napionalis- 
tams-partizanams, 
sako, kad Graikija 
dėjhnui vadovauja, 
luoja ir inspiruoja.

- Bri- 
pirmu

Britai 
tam j u- 
jį gink-

Budapeštas. — 800 pabė
gėlių' vienos savaitės bėgy-
je grįžo Vėngrijon 
goslavijos.

iš Ju-

Washingtonas.. — Ragan- 
gaudžiai dar tebepersekioja 
Arthur Millerį, visų pri
pažintą kaip žymiausią šios 
šalies dramaturgą. Fede
ralinė prisaikdintų teisėjų 
taryba (džiūrė) atrado Mil
lerį kaltu “paniekos rodyme 
Kongresui”. Mat, Milleris 
atsisakė kalbėti kongresinei 
komisijai apie politinius į- 
sitikinimus.|

Milleris per savo advoka
tą jau išleido pareiškimą. 
Jis sako, kad neatsakyti į 
privatinio pobūdžio klausi
mus nėra nusikaltimas.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Civili
nio apsigynimo administra
torius Petersonas sako, kad 
staigioje atakoje žūtų apie 
40 arba 50 procentų Ameri
kos žmonių, tai yra, apie 
pusė gyventojų. Tas atsitik
tų, sakė jis, kokios geros 
nebūtų Amerikos slėptuvės.

Bostonas. — Policija su
ėmė du asmenis, kurie kalti
nami kaip nužudę-nulinčia- 
vel negrą Edwardą Rosę. 
Jie jį užpuolė ir užmušė 
vietoje, kai * pastebėjo jį

Milleris buvo kvočiamas 
praeitą vasarą taip vadina
mo “neamerikinio” komite
to. Jis tada kiek kalbėjo 
apie savo politinius įsitiki
nimus, bet atsisakė kalbė
ti apie savo draugų politi
ka, c-

Prisaikdintieji teisėjai 
taipgi rado kaltu profeso
rių Nathaną, artimą velio
nio Einšteino draugą ir jo 
testamento pildytoją.

Milleris, kaip žiną, nese
niai vedė aktorę Marilyn 
Monroe.

vaikščiojantį gatvėje su 
balta moterimi.

Baltoji moteris, Dolores 
Coria, sako, kad ji su pasi
baisėjimu stebėjo užmuši
mą, kuris buvo “baisesnis 
už linčą”. Policija suėmė 
apkaltintus pagal automobi
lių laisnius, kurių numerį 
pastebėjo ir atsiminė Do
lores Coria. /

Lisbonas. — Portugalijos 
prezidentas Lopes iškilmin
gai priėmė Britanijos ka
ralienę.

"oras new vorke
Giedra ir šalta
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Vęrkti jau senia 
mūn liko vien ; 
siaubas neverkia.

šitą jūs privalote taip pat 
gerai ir tiksliai pavaizduo
ti. Tai buvo sku 
vietovė, ir plikas 
sėsi išilgai bėgių 
pilnas išdžiūvusio 
tuo purvinu keliu 
vaikų kojytės: Viršum jų 
buvo vaiskus dąngus, ir ap
linkui niekas neji 
sušlamėjo nė vien 
Net vėjas, gėdijosi, ir me- 

t džiai stovėjo nešlamėdami. 
yra paslėpta šitame žodyje. lr| jei savo šakiniu 
Tikrai, tai nėra geras žodis, būtų įaugę į žemę 
Aš manau, jis yra per daug tų pabėgti iš šidi 
švelnus, Šitas žodis turėtų gos vietos. Visa aplinkui ty- 
riaumoti, žvanginti, : ’ 
dinti, dvokti pelėsiais, 
džiūvusiu krauju ir vienok kAi, kurie jau i 
juk tai būtų niekis prieš ( daug žiaurių daly 

■tikrovę. Tame, kare kovojojnį tylėdamf nes 
ir mano vyras. Tik ne su ta to, kas vyksta 
ginklu rankose. Jis buvo sp- .visa jų procesija 
imtas, nuteistas ir nužudy-; turn j savo moky...^, .. . 
tas už dalyvavimą pasiprie-, įpratimo klaiko vienas kit 
šinime. Ir aš likau viena su už rankų. O tie, 
vaiku. Reikia, kad jūs su- saugo, žengia ap 
prastumėt du dalykus: bitais. Taip ar p:

,i negaliu, 
siaubas, o

pati visiems, mirtis vaikų, • • a ■ —
vaikštančių su skylėtomis oClIlllIlinliCIUS
ko jinai temis, mirtis vaikų, 
kurie savo rankytėmis 
šluostė murziną nosytę ir 
turėjo švelnius plaukelius, 
minkštus kaip žvirblio liz-l 
delis. Ar iš viso yra žodžiai,! 
kurie galėtų pavaizduoti ši-1 
tą teisybę? Ar galima tei
singai aprašyti tai, ką tuo 
metu jautė ir pergyveno 
motinos?!

Baisiausia, kad ir aš po 
to gyvenau, nors mano šir
dis jau seniai atšalusi. Mir
tis, matyt, gėdijosi pažvelg
ti į manę veidą, ir todėl li
kau gyva ir sugrįžau, 
mano sūnelis negrįžo.

Štai ir visas mano 
venimas; aš mačiau 
vaiką einant sutikti

Karo metu ir vaikai ko
voju, — pasakė kažkas su
sirinkime. Bet tai netiesa. 
Vaikai nekovoja, vaikai tik 

Kovojančių kare 
visada yra labai maža, bet 

<urie juosj aukų — labai daug, o kan- 
ikaustytais čia — begalinė.
anašiai vi-

ir pridė-! pasakoju? Kodėl aš noriu, 
j" > šitą žiaurų įvykį

1 aprąšytumėt? Juk tikrai 
kai žmonės gali visu tuo pasi

nio teri- bjaurėti, šiandieną jiems

avaizduo- 
rdi, plika 
kelias tę- 
Jis buvo 

purvo. Ir 
žingsnivo

.įdėjo, ne-

Tortais Washingtono 4 
dienos pobūviams

Pirmojo mūsų šalies pre- ’ 
'zidento Washingtono gimk 
j mo dieną, vasario 22, jau 
daugelis industrijų švenčia. 
Tai dėka unijų, kurios išsi
kovojo ją kaip dar vieną » 
pūsilsio dieną.

Šiemet šventei įvykstant 
penktadienį, susidaro gera 
proga šeimų ir draugų po
būviams. Jiems taikomas 
šię National Dairy Council 
New. Yorko skyriaus su
teiktas mūsų skyriui recep
tas:
pusė puoduko sviesto t 
puodukas cukraus
2 kiaušiniai 

šaukštelis vanilla extract 
2 puodukai ir 2 šaukštai 

cake flour
2 ketvirtadaliai šaukštelio 

druskos
3 šaukšteliai baking pow-- 

derio
pusė puoduko pieno 
puodukas kenuotų raudq- 

nų rūkščiųjų vyšnių (be 
kauliukų)
cream filling 
confectioner’s cukraus. v”
Sutrink sykiu sviestą ir 

cukrų, dadėk kiaušinius po 
vieną, plak po įdėjimo kož- 
no kiaušinio. Įpilk ekstrak
tą. Gerai persijotus miltus 
ir pieną pilk dali
mis, dalį vieno, paskui kito. 
Nusunk, sukapok vyšnias ir 
apibertas paskutiniais dvie- 
mis šaukštais miltų pakra- 
tinek apsivelti miltais, tada 
palengva įmaišyk į tešlą.
Supilk į pasviestuotas ap

valias 8 colių pločio blėteles. 
Kepk 375 F. karštyje apie 
25 iki 30 minučių. Atšaldyk.

K

Cream filingas
Pusė puoduko cukraus 
5 šaukštai miltų 
keli grūdeliai druskos 
puodukas ir pusė pieno
2 kiaušiniai, biski plakti
3 ketvirtadaliai šaukštelio , 

vanilla extract.
Sumaišyk cukrų, miltus ir 

druską dubeltavame puode. 
Laipsniškai įmaišyk pieną. ' 
Virk virš v verdančio van
dens iki sutirštės, nuolat 
maišyk. Pamažu supilk 
karštą mBini į paplaktus 
kiaušinius, taip pat mai
šant. Supilk atgal į puodą,1 
maišant, dar pavirk apie 10 
minučių. Atšaldyk. Įmaišyk 
ekstraktą. Paskleisk tarp 
dviejų iškeptų, jau atšaldy
tų torto klodų. Jei mėgsti 
cukruotą, apdulkink confec
tioner’s cukrumi.

PASAKOJU JUMS, 
visa tai todėl, kad jūs 
rašytojas ir

pone, 
esate 
to, kad atėjo laikas apie tai 
plačiau išgirsti žmonijai. 
Jūs turite mano paprastus 
žodžius taip surašyti, kaip 
jau esate įpratę, ir padaryti 
iš jų grožinę literatūrą. Ir 
a^ jus prašau: duokite žo
džiams visą jėgą ir jausmą, 
įliekite į juos visą sielvartą 
ii’ perspėjimą, kokį tik gali
ma pasiekti .apsakyme. Tas 
tikrai būtina, nes po to 
žmonės, gal būt, patikės 
tuo, ką aš papasakosiu.

Aš gyveųu išnuomuotame 
bute, esu visai nežinoma 7 i
moteris. Beveik niekas ma
nęs nepažįsta. Du mano 
kambario Jangai atgręžti į. 
gatvę be saulės, ir pro u- 
žuolaidas aš matau tik ap
linkinių namų sienas. Nėra 
reikalo, kad pro langą ma
tyčiau gražesnį reginį, —- 
juk aš žiūriu vien į praeitį.. 
Vieną — du kartus per die
ną šio kiemo gyventojai nu
tinka manę, kai aš, i nešina 
juodą krepšelį, einu į mies
tą, iš kur grįžtu. Aš eihu 
pamažėle, mano širdis ne
sveika ir man labai sunku 
kvėpuoti.

Jūs niekada nepastębėjo- 
j te, kaip daug apleistų mote- 

! rų panagiai vaikšto gatVė- 
’ mis ir niekas jų nepastebi. 

! SU MIRTIMI Josefo Hofmano mūsų šalis neteko vie-; Gyvenime joms niekas ne- 
no žymaus muziko. Hofmanas buvo nepaprastai didžio priklauso.

’ talento pianistas. J ' ’
Paskiausiu laiku jis jau nedavė koncertų, nes amžius jų nelaukia. Jos gyvena 

r jį lenkė žemyn — mirė, sulaukęs 81 metų amžiaus. .
- Josef Hofmanas buvo gimęs Krokuvoje; Lenkijoje, 
1876 m. sausio 20 dieną. Jo tėvas taipgi buvo žymus mu
zikas, pianistas.

Jaunasis Hofmanas davė Amerikoje, New Yorke, kon
certą, kai jis buvo tik 12 metų amžiaus.

Svarbu priminti tai, kad šis žymus pianistas buvo i- 
migrantas.

Jis mirė Los Angeles mieste, Kalifornijoje.

BANDO APSIVALYTI
VISIEMS YRA ŽINOMA, jog prieš apie pustrečio šim

to metų Massachusetts valstijoje siautėjo ragangaudystė. 
Buvo žudomi žmonės, apskelbti raganiais — daugiausia 
moterys, pavadintos raganomis. 1

Tai buvo tamsūs ir žiaurūs laikai, per kuriuos ne vie
nas nekaltas žmogus buvo nužudytas puritonų, besiskai- 
tančių labai padoriais.

Raganos buvo teisiamos ir žudomos pagal įstatymus, 
puritonų išleistus.

Kai kurie nužudytieji žmonės buvo vėliau paskelbti ne
kaltais, be: 'kai kurie dar ir šiandien tos valstijos įsta
tymuose skaitomi kriminalistais.

Ir štai šiuo metu pradėta rūpintis, kad būtų padaryto
ji moralė skriauda žmonėms atitaisyta. Massachusetts 
seimelyje įneštas sumanymas, kad būtų nužudytosios 
“raganos” paskelbtos ne raganomis, o nekaltomis auko
mis.

Mums rodosi, jau seniai reikėjo tai padaryti.

A. Gromyko—užsienio reikalų ministras
ANDREJUS GROMYKO tapo paskirtas Tarybų Są

jungos užsienio reikalų ministru,. Gromyko jau nebejau- 
nuolis diplomatijoje. Per ilgus metus jis buvo Tarybų 
Sąjungos atstovas Jungtinėse Tautose. Jis yra buvęs am
basadoriumi.

Kai kurie spėlioja, būk su paskyrimu Gromyko užsie
nio reikalų ministru Tarybų Sąjunga pakeis kai kuriais 
atžvilgiais savo užsieninę politiką. Bet mums atrodo, jog 
nebus žymių politikoje pakaitų. Tenka suprasti, kad Ta- 

• ~rybų Sąjungos politikos kertinis akmuo buvo ir bus tai
kos išlaikymas.

. JOSEF HOFMAN

SENELIŲ TRAGEDIJA
NEDIDELIAME Missouri miestely, Warrentowne, bu

vo palaikoma senelių prieglauda, kurioje gyveno apie 
155 seno amžiaus, žmonės.

Kai kalbame apie prieglaudą, tai turime galvoje, kad 
joje yra užtikrintas žmonių gyvybės saugumas^ Deja, čia 
to saugumo nebuvo.

žūsta
daugiau kaip 70 senelių!

Žinios sako, jog nieks nežinąs, dėl kokios, priežasties 
gaisras toje prieglaudoje iškilo. Bet visgi priežastis buvo.,

Pagaliau, gaisras gali dažnai kur iškilti, tačiau svarbu 
tai, kodėl gi šitoje prieglaudoje nebuvo turėta priemonių 
gaisrui užslopinti ir žmonių gyvybes išsaugoti?!

Tai skandalas!

DIDELE GAMYBA
Iš WASHINGTONO pranešama, kad praėjusiais me

tais Amerikoje buvo pagaminta visokiu produktu už' 
$412,000,000,000 vertės.

Ekonomistai prideda dar ir tai: praėjusiais metais 
produktų gamyba padidėjo $22,000,000,000, palyginti su 
tepraėjusiais metais.

Vadinasi, gamyba auga nepaprastais tempais. Bet kar
tu kyla ir produktų kainos. O tai reiškia darbo žmonių 
gyvenimo pasunkėjimą.

Yra spėliojimų, jog neužilgo Ameriką gali paliesti de
presija dėl to, kad visokių produktų pagaminama daug, 
o juos išpirkti žmonės pinigų neturi.

Namai miškų ūkio 
darbuotojams

Kasmet respublikos miš
kų ūkiuose plečiama gyve
namųjų, administracinių ir 
ūkinių pastatų statyba. Ne
seniai pastatytas dviejų
butų gyvenimas namas pa- trobesių.

* * jūryje miškų ūkio darbuo-

i tojams. Be to, atiduota naur 
dotis Naujamiesčio, Ramy
galos, Kaltanėnų ir kitų' gi
rininkijų pastatai. Vien 
pereitais metais įrengta- 
arti 200 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto, daug; 
administracinių ir ūkinių;

dar dėl

, Ne joms žiba 
krautuvių vitrinos, niekas

dis, tik keli skiemenys, ku
rie neparodo, kiek siaubo

nuošaly visų įvykių, tary
tum jų šešėliai. Ir vis dėlto 
viskas, kas vyksta aplinkūi, 
liečia ir jas, taip pat kaip įr' 
tuos, kurie geria gyvenimą 
pilna burna. Bet jose yra 
kažkas labai sunkaus, kaž
koks didelis skausmas, ame 
kurį jau niekas nieko neži
no, kažkoks pražudytas gy
venimas, apie kurį jau n^ 
kalbama.

— Toji sena ponia iš rū
sio, — taip kalba, apie mą- 
ne, — eina pirkinių. — Bet 
kartą tarnaitė, sužinojusi 
mano gimimo dieną, suplojo 
rankomis: '

— Juk jūs esate daiwisai- 
jauna moteris! Jus sendina 
žili plaukai.

Mane daug kas sendiną, 
ponia.Ir aš jau hebee.su jau
na. Aš dažnai galvoju, kad 
man jau tūkstantis metų,

Ii' ji nusišypso. Bet tuo 
pat metu ii žiūri taip netik-G
rai ir liūdnai, tarytum no-l 
retų mane apverkti. Bet dėl 
ko verkti? Mano gyveni
mas kadaise buvo labai gra-į 
žus. Mes gerai gyvenome.; 
Aš ir mano vyras buvome 
labai laimingi, kai mums 
gimė vaikas.

Be abejo, jūs matote, kad 
mano pasakojimas nėra 
įdomus, ar ne tiesa? Juk- 
sielvartus pergyveno tūks
tančiai žmonių. Ir aš beveik 
bijau, kad jūs nepanorėsite' 
išklausyti viso mano pasa
kojimo ir nieko neparašysi-' 
te. Aš jus prašau, pakentė-' 
kite dar truputį.

Prasidėjo kąrąs. Tas, ŽD 
noma, taip pat neįdomu: 
mes visi jį pergyvenome ir? 
visi per daug gerai žinome?' 
koks jis buvo. Bet ar neat/ 
rodorodo jums, kad nepakanka 
taip lengvabūdiškai .j 
kyti: karas. Tai yra ti'

asa

skau- įėjo,

nis jie ne- 
, jie turė- 
s siaubin- Bet

, tarytum apstulbinti 
už- siaubo. Tik eina maži vai- 

riatė per
ku. Jie ei- 
nesupran- 
, jie eina, 
eina tary- 
klą, ir iš t kenčia.

vaiku. . 
prastumėt 
siaubą ir sunkumą žodžio 
karas, kuomet kiekvienas 
žmogaus darbas nustoja sa
vo prasmės, kuomet mirtis 
sėdi drauge su gyvaisiais 
už vieno stalo, ir, priešin
gai, švelnumą ir grožį kūdi-j 
kio, k u r i s miegodamas 
spaudžia savo kumštelius, 
tarytum jis norėtų pagauti 
dingstantį sapną. Reikia, 
kad jūs duotumėt tokį vaiz
dą: saulė apšviečia parko 
takelį, kuriuo eina vaikas. 
Jis šūkauja ir mojuoja ran
kytėmis. Kas sako, kad tai 
takelis parko, kur ruošia
mos slėptuvės nuo bombų, 
kur sėdi suvargę žmonės ir 
žiūri į žemę? Juk tai yra 
traukinys, ir jis rieda savo 
bėgiais. Juk tai puiki vaiz
duotė, ir pasaulis yra gra
žus, nes viena akimirka vai
kutis gali jį pakeisti.

Arba, štai, vaikas paima 
arkliuką,, kurio galva nu
daužta! Tuo momentu me
džio gabalas pilnai atgyja. 
Ant jo kupros joja berniu
kas, ir jo garbanos draikosi 
ore. Bet jis nenori . būti 
švelnutis, jis yra milžinas, 
jis — didvyris, jis joja ke
liais — laukais, nugalėda
mas kliūtis. Staiga jo dėme
sį pagauna žvirblis; arklys 
krenta čia pat žemėn, ir 
berniukui jis jau yra miręs 
daiktas. Vaiko nosytė prisi
ploja prie lango stiklo, ir 
jis stebisi, kodėl žvirblis 
pajudino uodegytę, ką jis 
sako nemokėdamas kalbėti. 
O po valandėlės daugiaspal
vis sviedinukas yra daug 
gražesnis už žvirblį. Nėra 
nieko gražesnio, kai jis iš
kyla aukštai, ligi dangaus 
ir grįžęs juokingai šokinėja 
šalia. Tuo tarpu suaugę 
žmonės skaito skalbimus 
apie karą, kančias ir mirtį.

Visi vaikai gražūs ir visų 
gražiausi yra užmiegantie- 
ji. Jie paskęsta savo sap
nuose kaip pagalvėliuose. Ir 
vos. tik jie spėja užmerkti 
akytes, jų vaizduotėje jau 
keliaują “juokdarys”, po to 
begalvis arkliukas, sviedb 
nukas ir žvirblis taip pat 
atsjsėda ant lovos krašto, ir 
jie vėl gyvena, nes šio pa
saulio grožis yra beribis.

Kodėl aš jums apie tai 
taip ilgai pasakoju? Aš ma
čiau savo' vaiką, einantį 
sutikti mjrtį.
' Jis ėjo sukrėstas viso to, 
ką tik matė aplink save, jis. 
spaudė kito vaiko ranką, ir 
jie visi ėjo toje procesijoje 
sutikti mirtį, o jie buvo to
kie mažyčiai, tokie žavūs, ' i I • i '• _ '

sh tai aprašykite
k^te: vaikai ėjo sutikti mir- i kad jūs

uos,

išgy- 
savo 

mirtį.

Kodėl aš jums visa tai

Aš mačiau j 
I •drauge su kitomi 

mĮis mane vežė 
vagonuose į mirties vietą, 
kurią jie vadino 
vięta. Tai buvo 
kėlionė: mes troškom, alko- 
me, daugelis mūsų mirė, bet 
didžiausias skausmas buvo 
tas, kad jie atėmė mūsų 
vaikus. Baisiausia buvo ne
žinojimas: kas bus su jais? 
Ar vaikus įsūnys 
paskirstys į prieglaudas iri 
tep labai baus? A įską gali-■ gyvi, ir jie ryta keliasi 
mą pergyventi, 
svarbiausia, kad 
tųjgyvi. Mums savo gyveni--miega taip pat išvargę, jie 
mas jau nerūpėjo. .... .

Vaikų procesija, 
išilgai traukinio, ' 
jau labai ilgai 
tvarkingai pasuko 
ten, kur rūko muro kami
nai. Mes prilipome 
tomis apkaustytų vagono 
langų, ir aš pamačiau vai
kus... dar daugiau 
mačiau savo vaiką. Mano 
sūneli! Aš sušukau ir pas
kutinę sąmonės 
mačiau, kaip jis pdsuko gal
vutę į vagoną, tarytum bū
tų išgirdęs mane. Bet tuo 
pat metu kitos moterys nu
plėšė mane nuo lango; jos 
taip pat norėjo pamatyti 
sūvo vaikus. Mes visos bu- 
voųie pamišusios. Aš gulė
jau ant vagono grįndų, ma
ne imindė, aš jau n: eko neži
nojau, visai nieko Vėliau 
sužinojau, kaęl iš vagonų 
pakilo toks vaitojimas, jog 
tuoj įsakė važiuoti toliau; 
motinų ašaros .tekėjo, upe, 
ir jų negalėjo nu tildyti nei 

mai, net

užkaltuose

paskyrimo 
siaubinga

? Ar juos

daug maloniau skaityti 
linksmus apsakymus apie 
meilę ir kitus gražius daly
kus.

Pasakoju todėl, kad vėl 
kalbama apie naują karą.

Aš vieniša, ir naujas, ka
ras tikrai nieko daugiau 
man negali sudaužyti, aš el
geta, ir jis negali manęs a- 
piplėšti. Tačiau pasaulyje 
gyvena moterys, kurių vai-

išlaikyti, j gu topia pat šypsena, kaip 
vaikai lik-; jr mano sūnelis, ir jie už-

, praėjusi 
kuris čia 

stovėjo, 
keliu,

■IM

prie gro-

as pa-

akimirka

noiau, visai nieko

keiksmai, nei muš 
šaudymas.

flaskiau motor ėmė 
ienas ne

numaldomas jausmas' — tai 
viltis), kad tai buvo visai ne

negulėjau pažinti savo vai
ko. Tai buvo ne mūsų vai
kai,', jie negalėjo būti njūšųi 
vaikais, nes mūsų vaikus 
prižiūrės geriau,, atiduos? į 
prieglaudas, ir būtinai pa
liks ’juos gyventi.

“Ne, tai buvo, ne mūsų 
vaikai”, — kartojo mote
rys, ■— tai yra visai svetimi 
vaikai”.

O kodėl gi svetimi? Gi 
mūsų širdys beveik plyšo 
dėl jų.

Taigi, toje procesijoje ė- 
jo mano sūnelis, raudon
skruostis berniukas, mano 
“juokdarys”, kuris rūpių/

- Mano berniukas... Ne, ne
bijokite, aš neverksiu, . tiį 
mano balsas truputį virpa

davosi, kur žvaigždes' eina 
miegoti. Bet jei ten buvę ne 
jis, tai buvo kitas berniu
kas. Bet' gi mirtis yrą ta

turi tokius pat žaislus, kaip 
ir mano sūnelis, ir jų kak
tas gaivina vaikiškų sapnų 
vėjas. Visoms šitoms jūs 
parašykite, kad aš juos sau
gau. Kad- jos irgi saugotų 
savo vaikus. Kad, kai dabar 
kalbama apie naują karą ir 
ruošiami ginklai, aš galvoju

(Tąsa 3-čiani pusi.)

Today's Pattern
NEW Printed Pattern

Easier to cut 
Sew and fit

ninrar 9195
sizesI » 12—20'

Printed Pattern
Printed Pattern 9195: - Misses’ 

Sizes 12, 14, 16, 18, 20. Size 16 
requires 4% yards 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dent.. 11042
Atlantic Avenue, Rich 
mond Hill 19, N. Y.

“MAŽIEJI KOLŪKIAI”
Troškūnai. — Pernai Troš

kūnų vidurinės mokyklos 
moksleiviai pirmieji respubli
koje K. Štaro vardo kolūkyje 
organizavo savo “mažąjį kolū
ki”. Keituriu hektarų plote jie 
augino kukurūzus, bulves ir li
nus. šiemet žemės ūkio artelė 
.šskyrė moksleiviams jau 6 
hektarus žemės. Čia, be
ruzų, bulviu ir linų, t bus 
pat auginamos grūdinės 
tu ros. ir daržoves. Jaunieji 
lūkiečiai, vadovaujami 
Linko — vienon liktos
mokinio Algio, Baitušniko, 
bar renka pelenus, tręšia 
mę vietinėmis trąšomis,' 
nėja agretechniką.

Troškūniečių p a v y 
“mažieji kolūkiai”
kurtis ir prie kitų rajono 
Ryklų. “Traupio švyturio” 
lūkio valdyba Traupio 
nės mokyklos 
išskyrė šiam tikslui 5 
m ės. Čia jie augins į v 
galus, o jų derlių perduos

kuku

pu’mi

zdžiu

m’o

mes. čia jie augins įvairiusair- / 
galus, o jų derlių perduos ko- 
iūkiečiams. “Mažieji kalti- 
kiai” organizuoti taip pat prie 
liagųvos, Viešintų ir prie kitų 
vidurinių mokyklų?

........     , — .... ,, ........— i . ...... . -.......... , .......—

2 pusi. Laisvė < Liberty) Trečia d., vasario (Feb.) 20, 1957

hebee.su


V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI•_________________
Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

—Pas Balsius ponas atvažiavo! 
t —Ne ponas, tik dėdė Steponas iš Kle
vu. -

—Karališkius matei? Sako, giminės. 
—Kur tau giminės, jei karališkiai!
—Vežimą kinko! Porinis! Ir kitą 

traukia.
—Jau sėda! Tuoj važiuos! Lėkite 

prie Kedulio!
Iš Balsių kiemo išriedėjo du vežimai. 

^Pirmame, vienarklyje sėdėjo Petras su 
dėde Steponu. Antrame, poriniame, ant 
priešakinės pasostės Jurgis su Vincu, 
*ant užpakalinės — Adomėlis, Onutė ir 
'Genė. Abudu vežimai sustojo ties Ke- 
duliais. Petras su tėvais ėjo Į pirkią, 

''kiti susispietė prie slenksčio, nes viduje 
buvo labai ankšta.

Visa Kedulių šeima susitelkė apie sta
lą. Svočia Grigaliūnienė susodino tėvus 
viduje pirkios ant zoslano, ir Katrytė, 
plūsdama ašaromis, krito tėvams į ko
jas. Atsiklaupė ir Petras. Svočia paė
mė nuo lango kryželį ir padavė tėvui. 
Šis, netaręs nė žodžio, paėmė kryželį ir, 
sunkiai pūškuodamas, peržegnojo jau
nuosius. Drebančia ranka laimino juos 

•ir motina. Abudu bučiavo tėvams ran
kas, paskui ėjo į kiemą ir sėdo į veži
mus. Kedulių vežimėlis su Katryte, svo
čia ir abiem tėvais nuvažiavo pirmasis, 

’įkandin sekė Balsiai, iš Noreikų ir Jan- 
kauskų kiemų prisidėjo dar po vežimą 
su broliais ir -pamergėmis.

Sugrįžo jie apipiete, nes Paberžė juk 
netoli, o kunigas Mackevičius delsti ne
mėgsta. Prasilenkdami su vestuvių pa
pročiais, grįžo ne j jaunosios tėviškę, 
bet jau į “aną šalį,” į Balsius. Čia erd
viau, čia suruoštos ir visos vestuvių vai
šės. Čia sunešė savo ragaišius ir kito
kias dovanas svočios, kūmos, tetulės ir 
kaimynės. Čia laukė parvažiuojančių 
visas kaimas. Jaunimas būriavosi gat
vėje, o vaikai, įsikorę į aukščiausių jo
varų viršūnes, žvalgė kelią anapus kai
mo, ginčydamiesi, katras pirmas pama
nys parvažiuojančius vestuvininkus.

Pirmasis pamtė Stasių Stasiukas, 
nes buvo aukščiausiai įkopęs į Jakaičio 
topolį.
‘ —Dulkės rūksta ! — suspiegė nesavu 
Balsu.—Jau ir vežimą matau! Porinis!.. 
Karališkių!..

Visi kaip voverės pasileido žemyn vos 
nenuki’isdami ir plėsdami kelnaites.

Abudu Balsiai išėjo į kiemą pasitikti 
jaunųjų. Balsienė laikė lėkštę, kur bu
vo padėta duonos riekelė ir rūgšties 
puodelis. Jaunieji laužė duonos, vilgė į 
rūgštį ir kramtė kaip gero sugyvenimo, 
laimės ir sėkmės ženklą. Abudu bučiavo 
tėvams rankas ir jų'kviečiami ėjo į vidų.

Vos tik pasirodė jaunieji, Dundulis šu 
kriauči ūkais kirto tokį maršą, kad kojos 
pačios kilnojosi, tarsi nė žemės neliesda- 
mos. Svočios vedėsi garbingesnius sve
čius į seklyčią, kitus vaišino pirkioje, o 
pasilikę kieme jaunesnieji, visaip išdy
kaudami ir erzindamiesi, laukė, kada 
svočios išneš ir jiems alaus arba giros 

4 ąsočius ir apdalins ragaišio ar sūrio lui- 
teliais.

Venckų Adomėlis, su garbingesniais 
svečiais patekęs į seklyčią, nuobodžiavo 
Jr nestygo vietoje. Jarų taip rūpėjo pa
sprukti į kiemą pas jaunimą! Jis jau 
spėjo apsižvalgyti Petro tėviškėje. Ne
daug jam tereikėjo perprasti vietą ir 
žmones. Skurdus čia gyvenimas—iš sy
kio matyti. Nė vienos padorios pirkios. 
Vargas ir nepriteklius 'kyšo iš kiekvieno 

, kampo. Bet žmonės čia geri, nen apnikę, 
nuoširdūs, nešykštūs ir linksmi. Ir mer
gaitės gražios, o Petro Katrytė, tai jau 
ką gi! Suprantama, kad jis dėl jos ne- 

'susiviliojo Julyte ir turtingu gyvenimu.
Adomėlis atsiduso ir nežymiai išslinko į 
kiemą. .

Čia jis apėjo visus susirinkusius, susto- 
darnas prie kiekvieno būrelio, kiekvieną 
užšnekindamas tinkamu žodžiu, o mer
gaites saldainiais pavaišindamas. Kū
pėjo jam sužinoti, kokias šio krašto jau
nimas dainas dainuoja, kokius žaidimus 
žaidžia, šokius šoka; Ar moka tokią ves
tuvių dainą “Oi motus, motus, motuše 
mano. Tai labai toli mane nudavei”? 

t Ne, šitos dainos jie nemoka.
. —O šitą?—klausia Adomėlis ir tęvu 
balseliu tyliai užtraukia:.

Visi! Jaunimas vienu matu susisieptė 
apie Adomėlį, ir daina nuskambėjo per 
visą kaimą.

Petras su Katryte seklyčioj/ užusta
lėj, girdi, kaip jaunimas dainuoja. Ir 
jiedviem būtų mieliau ten, negu šitoj 
užustalėj, apsėstiems senų žmonių, ku
rie kažkodėl neranda nei linksmo žodžio, 
nei laisvo mosto. Svočios prižiūri, kad 
ant skobnių nepritrūktų valgių, Vincas 
uoliai pripildinėja alaus ąsočius, Balsie
nė ragina mielus svetelius valgyti ir ger
ti, bet kažkodėl nesigirdi traškių šnekų, 
linksmos vyriškų ir moteriškų balsų 
maišaties, kaip tai būva, kai prie alavus 
ąsočio susėdą geri kaimynai, kūmai ir 
bičiuliai. . -

Vestuvių ūpą, tur būt, gadina Kedu- 
lis. Sėdi jisai užustalėj tarp žento ir jo 
tetos, kramto sūrį, maukia alų, bet į jo
kias šnekas nesileidžia. Jis nė kiek ne
atlyžo is savo pikto užsispyrimo neleisti 
už Petro dukters. Kunigas ir panelė 
privertė ... Už to neklaužados, gudro
čiaus! Babylius! Bernaus jis ten pas 
turtingą dėdę! Ir Katrė gera! Pančių, < 
daugiau, nieko! Tesižinie , . . Kaip pa
siklos, taip išsimiegos ...

Nejučiomis seka Katrytė tėvą, ir vis 
didesnis nerimastis maudžia jos širdį. 
Vai, kad tik neužtrauktų kokios nepa
laimos ant jųdviejų su Petreliu tas tė
velio rūstis! Ji bailiai apsižvalgo aplin
kui ir nugirsta, kaip jaunimas kieme 
dainuoja:

Ar nemylėjo
mane močiutė?
Kolei turėjo-,
Tolei mylėjo,
Kai neturėjo
Ir palydėjo
Per aukštus kalnus,
Per lygius laukus,
Per pušynėlius,
Per beržynėlius.

Taip/ už septynių mylių išsiveš ją 
Petrelis! Kaip ji ten gyvens be tos mo
čiutės, kuri viena ją mylėjo?

Kelsi rytelį
Nekeliamoji,
Kursi .ugnelę
Neliepiamoji.

t Kodėl negersiu, 
Nelinksma būsiu, 
Ar nemylėjo 
Mane močiutė.

Na, /tai dar sykį!

Staiga daina nutrūko, kieme girdėti 
sudundėjo ratai. Mikutis įkišo pro du
ris galvą ir sušuko:

—Kunigas atvažiavo!
Kunigas? Tai tikriausiai Mackevi

čius! Jis neapleidžia progos atsilankyti 
krikštynas, vestuves—visur, kur tik su
sirenka daugiau žmonių, ir jis gali su 
jais pasišnekėti apie jų vargus, bėdas. 
Be to, čia gi jo globotinių vestuvės!

Seklyčioje visi subruzdo. Jaunave
džiai, tėvai ir svočios skubinosi tokį sve
čią pasitikti. Juoba, kad jau nusibodo 
vietoje sėdėti.

Mackevičius, atidavęs arklį, jau suki
nėjosi jaunimo būryje. Jis elgiasi lais
vai, paprastai, tai ir jo niekas nesivar
žo. Atsilapojęs ir skrybėlę nusismaukęs 
ant viršugalvio, jis semia iš savo kiše
nių viena ranka riešutų, kita saldainių, 
vaišina mergaites ir berniokus, siūlo 
spėti ‘‘lig-lygu” ir kitus gundo tai .dary
ti. Jis atvažiavo ne vienas. Su juo dak
tarėlis Dimša, Ir tas sukinėjasi po kie
mą, bet ieško vyresniųjų draugystės. Jis 
žino daug visokių naujienų, o seniai taip 
godūs jų išgirsti!

Jaunavedžįaų tėvai ir svočios eina pa
sisveikinti su kunigu, kiti ieško daktarė
lio jr kviečia abudu į vidų. Kunigas ma
to visus, sveikinasi, džiaugiasi, kad aU 
važiavo Petro pusbrolis Jurgis su drau
gu. Bet kurgi Kedulis? Niekas nepa
stebėjo, kaip Kedulis, visiems subruz
dus pasitikti naujų svečių, pasieniu iš
smuko į sūdei į; perlipo per tvorą ir nu- 
gūrino namo, palikęs pas Balsius savo 
kepurę ir lazdelę.

Pavakariop žmonių gausėja, ypač jau
nimo. Ateina jų ir iš kitų kaimų, nes. 
Petro Balsio vestuvės garsios visoj para
pijoje. Šokiai ii* dainos skamba pirkio
je, seklyčioje ir kieme. Mackevičius su 
Dimša jau išpasakojo visas naujienas ir 
iki valios prisišnekėjo apie visokius rei
kalus. Tarsi šviesiau pasidarė visiems 
nuo tų šnekų. Kunigas Mackevičius sa
ko, kad Skrodskis Šilėnų žmonių neuž
grobs, kad ateina didelių permainų lai
kai, o gyvenimas visiems bus laiminges
nis. Kuo kitų, žmonės netikėtų, bet Mac
kevičium tiki. - Jis žino,, ką sako!

(Daugiau ™is)Taip, šią moka!
m ė . ■
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Montreal, Canada
Bletų darb. pakelta algos
B lėtų (sheet metai) darbi

ninkai, pasirašydami naują 
kolektyvią darbo sutartį su 
samdytojais laimėjo pake’ ma 
algų po šešis centus Į valandą. 
Kas reiškia jų algos ; dabar 
sieks iki $1.88 i valandą spe
cialistams ir $1.35 jų page! bi
riukams. sulyg naujos! sutar
ties jiems taipgi sutrumpinta 
darbo savaitė nuo 41Įq ligi 40 
valandų i savaitę ir 5 prncen- 
tai nuo metines algos, išdirbus 
15 metų ir 6 procentai išdirbus 
20 metu, apmokėjimui atosto.- 
gų.

Šioje industrijoje čia dirba 
apie 8,000 darbininkų. Juos 
atstovauja International Sheet 
Metal Workers Association 
(CLC) unija.

Sako, užteks žeme;-, laidojimui 
dar 1OO metų

. Jei kas rūpintųsi, kad mirus 
gal nebus žemes palaidojimui, 
tai geriau reikia prižiūrėti sa
vo sveikata, nėra reikalo 
“skubintis’' mirti. Mount

e dar yra 2.287,- 
pėdų žemes 

kapų. Kas
bent 190 metų už- 

O prie to, llaw- 
kapinėse, nuo 1910 

i55. Su d eg -n- 
pereitais me- 
90 daug.au, 

k Iš viso nuo

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo
Vasario 13 Įvyko susirinki

mas. Draugių dalyvavo gražus 
būrelis.

Apsvarsčius bėgančius rei
kalus. buvo skabytas laiškas 
nuo L, M. S. Centro. Nutarta 
prisidėti su auka suvažiavi
mui pasveikini i.

Nutarta surengta pažmoni 
vasario 23-ią, šeštadienį, Ge- 
demino salėje. Pradžia 6:30 
P.M. širdingai visus kviečia
me dalyvauti. Nevalgykite na
mie vakarienės. Mes pagamin
sime labai gerą vakarienę. Bus 
keptos mėsos, kugelio, bapkų. 
pyragų ir gardžiausių kekų, 
kavos.' Visos draugės paga
mins namie vis.-kį maistą.

šią pramogą rengia moterų 
ir vykų kuopos bendrai. Pelnas 
skiriainas lab 
kalni. Taigi, 
kviečiame
linam, būsite 
ir turėsite 
me visus 
(Feb.) 23

i svarbiam rei- 
visus malvitiai 

9..1.9 akyti. Užu k- 
vis: užganė'! itili

gerus laikus. Prašo- 
įsiminti vašu Ko

000 kvadratinių 
pardavimui 
reiškia dar

(horn-Dale 
m. palaidota 22, 
la krematorijoje 
tais 691 lavonas 
negu metais prie
Įsteigimo krematorijos IDOS 
m. sudeginta 16.655 iavcr.u: 
Kiek korespondentui ’žinoma 
iš lietuvių, turbūt, tik du .sude
ginta: Dudonis ir A. Zyman

Taigi, kaip matome, nors 
Montrealo ’’.nesias su prie
miesčiais dabar išaugęs iki 
apie 1.1/2 milijono gyventojų, 
bet ir mirimų ncmiažai yra.

Palaidojus vieną sūnų, kitos 
mirė grįžtant namo

Oscar Robitaille, 84 m. am
žiaus senelis, pereitą savaitę 
pergyveno tikrai tragišką Įvy
kį. Važiuojant,iš šermenų vie
no sūnaus, kitąs. sūnus, 48 m.; 
automobiliui šu tėvu važaio- 

įjant/ vairuodamas mirė prie 
rato nuo širdies ligos. Nelai
mingasis, matomai, dar bandė 
sustabdyti automobilį, bet ne
pajėgė. Perlėkęs1 per šaligatvi 
ir atsimušęs Į storus stulpus, 
tik tada sustojo.- Tačiau tėvas 
ir kiti du sankeleiviai liko 
sužeisti.

I Reikalauja nuimti
' taksus nuo vaistų ’
Medicinos ■ daktaras' 

phonse Couturier, kuris
Kvebeko provincijos seimelio 
narys, liberalų partijos atsto
vas iš Riviere-du-Loup, -vasari5 
14 d. seimelio sesijoje iškepė

Vasario 2 
Simaitis, 102; 
amato buvo barbery s. Lasvų 
pažvalgų. Prigulėjo prie Ge- 

kės. Bu v) Lais- 
. Gyveno vien- 

Jis pats savo 
dėl nežinomos 

o d o, kad kokia 
jam protą ir 

atėmė viso gyvenimo darbu 
Įgytą uždarbi, nes miestas tu
rėjo ir palaidot'. Tai tikrai 
blogai, kad tiek daoar burl-c 
riai uždirba ir vienas gyven
damas negalėjo ne pasilaido
ti žmoniškai. Katia man reikė
davo už laikraštį iškolektu- Ji, 
po kelis sykius tekdavo praš.y- 
ti, o jau aukų, tai nė neužsi
mink., o senai bobelei tai vis
ką atidavė. 
G. Savage i: 
iki. iš miesto 
palaidojimui

Viemši vyrai apsižiūrėkde 
su meilužėmis, o ypač dar su. 
senomis, ii'- ženotomis.

ne-

Al-
yra

reikalavimąį kad valdžia nu
imtų provincialius taksus nuo 
patentuotų vaistų. , kadangi, 
jis sako, sudaro keblumu juos 
išrinkti. Jis sako, turįs žinių, 
kad daugeliu atsitikimų pro
vincialiai pardavimo taksų in
spektoriai nuėjo iki to, kad 
reikalauja vaistininkų imti 
taksus ir už receptais išrašy
tus vaistus, arba už pakartoji
mą ją. Bet preinieras Maurice 
Duplessis Į tai tik tiek atsakė, 
kad pardavimo taksai 
būti imami šiuose dvieju 
atsitikimuose.

Serga -
Antanas Drulis susirgęs 

Daktarų ligoninėje, rodos, 
laikė vidurių' operaciją. 

' ! ...
Gimė

Jonas ir Julė (šlekyte) 1 
gražios 
2 metų
M-k na

neturi
>se

ir 
ap-

susilaukė sveikos ir 
dukrelės,, o juodviejų 
sūnelis Gary, sesutės 
ir naujagimė jaučiasi gerai.

INDUSTRIAL TRUST CO. 
1518 Wanyt St. l‘E. 5-9212 

Kensington Avenue &

mirė
J; seph

dėmi no draugyj 
ves skaitytojas 
gungiu. nevedę 
nusižudė gasu 
priežasties. Air 
meiluže susuko j

Graverius Mr. 
irejo daug darbo 
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L. B.

stančius vardų,.ir aš esu vi
so pasaulio amžina motina.

Jie kftba apie karą, bet 
aš negirdžiu jų kalbų. Aš 
girdžiu tik vaikų kalbos 
garsą, aš girdžiu žmonių 
šauksmą.

Aš ištiėsiu rankas, žiūrė
kite į mane, aš ištiesiu ran
kas, kad sulaikyčiau šią 
baisią šmėklą.

Aš sulaikysiu ją, ir, jeigu 
reikės, aš griebsiu savo se
nomis rankomis, kurios jau 
niekad neglamonės vaikų, 
aš griebsiu jomis už gerk
lės tų, kurie kalba apie ka-

KALBA MOTINA
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

tik apie žudomų vaikų 
šauksmą. Kad ir visos kitos 
motinos panašiai galvotų 
apiė šitą šauksmą. Ir kai ei
nu per parką, aš nematau 
vaikų, kurie ten žaidžia, bet 
matau tuos, kuriuos nužu
dė karas. Aš matau pa
smerktųjų procesiją, kurie 
ant mirties slenksčio klau
sia, ar saulė yra tokia pat 
didelė, kaip jų vaikiška 
lėkštelė.

Aš gerai suprantu, ką 
galiūnai kalbą apie karą. 
Aš motina, turinti tūkstantį 
metų. Visų mano vąikų ka
pų niekas negali suskaityti, 
nes visi mirę buvo mano 
vaikai, ir niekas negali man 
grąžinti vieno iš jų, kuris 
glamonėjo mane savo švel
niomis rankytėmis.

, Karas? Jam nėra vietos 
gyvenime , žuvusių vaikų 
žingsniai šaukia budėti: ka
ras turi mirti!

Mano Vardas Marija, 
mano vardas Katia, mano 
vardas Rachilė, mano var
das Penelope. Aš turiu tūk-

DĖL SENO VINCO 
EIRĖRAščIŲ KNYGOS

‘Esperanto - Servo.”. Praha.
Iš esperanto kalbos vertė

St. Kazlauskas
Tarybinė moteris”)

HELP WANTED—FEMALt
PHILADELPHIA,

Immediate positions 
available for

ACCOUNTING
GEN. LEDGER POSTING
& ACCTS. RECEIVABLE

Burroughs machine operation.
Experience required. Also 

BILLER
Experience on Burroughs ma

chine or we will train good typ
ist, willing to learn machine 
operation. Cen'ter City. 5 days.

PHONE MISS SPANIER, 
RI. 6-7837

(36-42)

ALBUMAS
APIE J. ŽEMAITĘ

Lietuvos valstybinė gro- / 
žinės literatūros leidykla 
išleido albumą “Žemaitė 
gyvenime ir kūryboje.” 
Gausi iliustracinė ir doku
mentinė medžiaga, suskirs
tyta į šešis skyrius, supa
žindina skaitytoją sų įvai
riais lietuvių literatūros 
klasikės gyvenimo ir kūry
bos laikotarpiais, su prie- , 
monėmis, kurios įvykdytos 
J. žemaitės atminimui 
įamžinti. Knygoje išspaus
dintos lietuvių dailininkų , 
ir skulptorių darbo J. Že
maitės portretų fotokopi-. 
jos, jos kūrinių iliustraci
jos, rašytojos nuotraukos, 
su jos gyvenimu susijusių 
vietovių vaizdai, scenos iš 
J. Žemaitės kūrinių pasta
tymų Lietuvos teatruose ir 
kt.

Užrašykite Laiwę aav# draugui

PHILADELPHIA* PA.
___________ j________________ , ,, .

HELP WANTED—FEMALE

BOOKKEEPING
Machine operator. 5 day week. 
Salary commensurate with ability 
and experience. Remington Rand 
experienced. Center city location in 
an air conditioned office. Perma
nent,
ployee benefits. 
9:30 A. M.MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturališ ir tikras medus 
bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.
Meduje randasi Įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbudavojimui žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir cit
rine (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 1/š 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

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

1

2

4

Pleasant associates. Em- 
Call LO. 8-7220 

(35-37)

Clerk-Typists. Rec. high school 
grads. We have perm. position 
with a natl. org. Pleasant work
ing cond., paid vacation, free hos
pitalization. We are located with
in one block of Broad <& -Olney. 
Call Mr. Kilty, LI. 8 - 8208. Wrife 
Box M-7, 711 Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. (34-4W

Operatorės. Tuoj rekalingas- 
Dienom ar naktim. Patyrusios prie 
vienos ar dviejų adatų. Turime 
ant ilgo laiko valdžios kontraktus. 
Nuolatinis darbas su visom apdraų- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pas: I. Foster Sport#- 
wear, Kensington Ave. & Ontario 
St. GA. 5-1020. (31-37)

HELP WANTED MALE
AUTOMOBILE SALESMEN. Ix>- 

nfiediate opening. For New and 
used cars. Exp., if not, *we will 
train you. Earn while you learu. 
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. E. DOON AN, 
TRIO MOTORS, 6101 Lancaater 
Ave., GR. 3-6800. A Ford training 
center. (30-36.)

Broad St. & Nedro Ave.
• 1944 N. Front St. 

136-188 W. Girard Ave.
3178 Richmond St. 
(Philadelphia, Pa.)

’• ' (33.-39)

Visas Seno Vinco eilėraš
čių knygos Laisvės spaus
tuvės darbas jau atliktas. 
Knyga ir viršeliai atiduota 
sulankstymo ir apdarymo 
įstaigai (bookbindery). 
Bus apdaryta už poros sa
vaičių. Kai - tik gausime 
k n y g ą iš bookbinderės, 
tuojau siuntinės]me prenu
meratoriams.

Laisvės Administracija

3 pusi. LAuve (Liberty) Trečiad.^ vasario (Feb.) 20, 1957

»■ 7' I

Prošvaistės

USNYNE — Istorija Poezijoje

Ūkanos

Pavasario Godos

Laisve

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai J 
trūkumai, ąštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Paraše Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1,00.

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

Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba’. K 256 puslapių, 
DABAR,TIK 75c.

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.

Pasinaudokite 
Grožine Literatūra

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

lli042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

daug.au
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1957 Metu

Laisvės
110-12 Atlantic Avė aėmė $10 nuo R. C

(31-37)
Turiu 
.Mar-'' 

Frank- 
(36-38)

DOS
ves

Kalbink užsirašyti Caisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

Ryanas persenas, 
nebus teistas

pilna žmonių ir kad tli žmonių

HELP WANTED—FEMALE

Su nuo- 
Krau- 
Daug 

ir ukrainų 
" bile gerą

Ir kuomet 
gausite mūsų 
me priimti 
jo norime 
judėjimą, 
dainas ii

LLD 1 kuopos susirinkimas 
Įvyks vasario 22-ą dieną, 7:30 
vakaro, Auditorijos 1 patalpoj. 
Svarbu visiems nariams daly
vauti. Sckr.

Jie mus
vaidinimu suįdo-

Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart Įvairių in- 
formacijinių dalykų yra labai naudingų rastų 
Įvairiais klausimais.

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

šiuo metu visame New Yor
ke nerodomas nei vienas fil
mas iš socialistinių kraštų. Tai 
retas atsitikimas, nes praeities 
sezonuose bent vienas ar keli 
importuoti iš TSRS, Vengrijos, 
Lenkijos, Kinijos arba kitų so
cialistinių kraštų filmai būda
vo rodomi kiekvienu laiku.

Aš jo vardą praleidžiu ir ti
kiu, kad geriau apie velioni 
žinanti parašys plačiau.

23 d., Lie- 
viršutinėje 

North Main 
Pradžia 7-ą

partijos legisla- 
S. Gerson as 

industrinį 
i am sakė, 

; kad 
krašto 
bedar
ai* re- 
neba-

AREŠTAVO 73 GAIDŽIŲ 
SPORTININKUS

AUTO MECHANIKAS
Chrysler produktai. Patyręs. 

Matykite Mr. lannone.
STAPLETON & SCHNEIDER 

MOTOR SALES 
74-17 Northern Blvd., 

Jackson ■ Hts.

MėsinyČia ir 
leigos $750 į savaitę. Su 

2 karams 
Savinin- 

Kaina nužeminta iki 
sąlygos. D'Agostino 
Market St., E. Pa- 
Fairlawn 6-1130. *

(36-42)

y NAMU DARBININKE 
SUAUGUSI, PATYRUSI

Su paliudijimu, su karu, 3 
mergaitė ir kūdikis. Biznierių 
6 dienos, geras mokestis, 
kambarys. Gražūs L. I. namai. GE.
2-1085. .? (35^37)

Tuojau Įsigykite ji ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

metų 
pora, 

atskiras.

Bus ir meninė dalis progra 
mos.

Kalvis. Užbaigėjas. Patyręs prie 
komercijinių trokų.

A. PRAEGER & SON
396 Johnson Ave., Brooklyn, N.. Y.

Vienarankio gengė suardyta
Policija praneša, kad ji su

ėmusi vienarankį banditą Ju
lio Davidą ir jo* devynis san
draugas, kurie yra atlikę 22 
apiplėšimus. L-

GUBERNATORIUS TIRIA 
NAMŲ PROBLEMAS

N Y. gubernatorius Harri- 
manas apžiūrėjo vieną namą 
East Harleme. Ten rado vieną 
šeimą gyvenančią dviejuose 
mažuose kambariukuose ir 
mokančią į mėnesį $80 ron
dos. Harrimanas sako, kad to
kių namų padėtis nepakenčia-

einamai. Puiki kaimynystė, 
proga vyrui prie pataisymo 
ir radijo bizno. Brooklyn,

Main 2-5468

MAŠINISTAS, 1-mos klasės. Pa
tyręs. Milling Machine ir Turret 
Lathe Operatoriai. '"Nėra skirtumo 
amžiuje.

BOXART MACH. CO.
1620 Decatur St., Ridgewood

New Yorkan atplaukė nau
jas laivas, olandų “St'iten- 
dam”, > “Volendam” ir keli,ui
tu metų pabaigoje. Šis keleivi
nis olandų laivas tokiu būdu 
prisideda prie “New Amster
dam”, “Volendam” ir kelių 
kitų didelių garlaivių, kurie 
nuolat kursuoja tarp Roterda
mo ir New Yorko.

Kadangi' New Yorko uos
te dabar vyksta trauklių iai- 
vukų streikas, tai “Statci;- 
dam” pats įplaukė ir sustojo 
uoste. Kadangi tai buvo pir na 
to laivo ir kapitono kelionė, 
tai jūrininkai sako, kad jis pa
sirodė tikrai dideliu ekspertu.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OC**t)O*

Petras Jasaitis virš 80-ties 
metų. Tačiau pastarasis su 
sveikata nusiskundžia, nes šir
dis silpna, toli paeiti negali. 
Jie abu yra LDS 133,-čios kuo
pos nariai.

Ketvirtadienio vakare, vas. 
21 d., Kultūriniame Name, at
sibus Moterų Klubo narių su
sirinkimas, kuriame reikės ga
lutinai pasitarti dėlei ateinan
čio parengimo.

Narės yira prašomos skait
lingai susirinkime dalyvauti.

Superintendent. 56 šeimų namas. 
Be vaikų. Namas pastatytas prieš 
karą. Puiki kaimynystė Brooklyne. 
Skersai parko. Daug pagclbininkų. 
Tuojau kreipkitės pas Mr. Meyers. 
Skambinkite antrad., ketvd., šešt. 
tarpe 3 va. dreną ir 6 v. v. IL.9- 
9021. (36-39)

N. Y. policistas F. H. Hen
derson buvo suspenduotas ir 
v.ėliau areštuotas. Kaltinamas, 
kad jis
Roseman^), trafiko šviesą per
važiavusio. t

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

(31*-38)

kad Broo- 
mokinasi 

“Teismo komedija”, 
r Jersey valstijos pa- 
visvomenė, tikimės, 
vilčia, kad jie mus 

ir suloš operetę 
Komedija”. Aido

Elmont, L. I. Parsiduoda Bar &' 
Grill, puikus pirkinys iš privataus 
savininko. Ideališkas partneriams,' 
šeimai arba individualui, žema ren- 
da, geras lysas. Jšisteigkite čia, 
puikūs čia žmonės.

PR. 5-3862 — Elmont, L. L 4
(32-38)

1955-ais metais SCAD tyri
nėjo 397 atsitikimus, tai yra, 
tiek bylų, prieš samdytojus, 
kurie vienu ai- kitu būdu iš 
rasinio taško diskriminuoja 
prieš samdinius. Ypatingai to
kia diskriminacija pasireiškia 
savininkų atsisakyme samdy
ti koki asmeni rasiniais, rcli

Albertsonas dirbo Komunis
tu partijos. centre praeitais 
metais vasario ir kov • mėnesį 
k*fl.ip darbo reikalų sekreto
riaus asistentas. Paskui jis dir
bo 13 savaičių vienoj maisto 
krautuvėje kaip p^tarnauto-

Pereitą sekmadienį policija 
užklupo vieną gaidžių mušty
nių vietą ir ten areštavo 73. 
Teismas jiems paskyrė $1,190 
pabaudos.

jęs pasirodyti anti-unjįniu. 
Vienok, keliotms unijoms pri
tariant jo žingsniui, jis dabar 
turi pasiteisinimą.

Unijų susiskaldymas paro
dė savo žalą ir uosto streike. 
Uostininkų krovikų unija 
(1LA) stipri ir, kaip matote, 
įstengė laimėti savo streiką, b 
trauklių (tug boats) unija ir
gi nesilpna. Bet abi unijos būt 
galėjusios lengviau . laimėti, 
jeigu AFL-CIO unijos būtų 
davusios uostininkų -streikui 
daugiau pagalbos ir pritari
mo.

Nurodoma, kad New Yorke 
vienybei ypatingai kenkia fak
tas, kad valstijos mastu AFL 
ir CIO dar nesusilie.jo. Visoje 
eilėje kitų valstijų' tokia vie
nybė jau yra faktas, bet čia 
dar veikia atskiri AFL ir CIO 
centrai. *

Elizabethe mirė geras užei
gos savininkas. Vietos veikė
jai sakė, kad jie apie velionį 
parašys, bet iki šiol nieko ne
simato spaudoje. Jie man sa
kė, kad velionis gyvas būda
mas visuomet Įsigydavo pa
rengimų tikietus. Jie man sa
kė, kad jisai nebuvo pažan
gaus judėjimo priešas.

Valstijos organai skaito jo 
darbą krautuvėje “legaliu”, 
bet tuos du menesius K. Parti
joje nelegaliu, ir už tą laiką 
atsisako duoti nedarbo ap- 
d raudą.

Albertsonas kreipėsi į 
ACLU (Amerikos civilinių 
laisvių sąjungą), kad jam pa
dėtų ginti j savo teises, 
paskirtas advokatas S. C

Central teatras Manhattane 
StrAnd teatras Brooklyne 

angalviuoja savo 
“Teismas apgina 
Mat, policija bu- 
tucdu teatru, ka 
tarp filmu buvo 

scenos ir pa
klaus i- 
nutarė, 
eisės tu

Ji sako, kad vienišo gyveni
mas nuobodus ir tik susirami
ni. kuomet nuvyksti i p are i gi
mus, sueini sw (bangais, pasi
dalini mintimis ir tik tuomet 
jautiesi geriau ir linksmiau.

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 

riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
1957 m. vasario mėn' 27 d. 5 vai. 30 
m., Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y. Bus svar
bių pranešimų. -

Kipras Sakalauskas, 8kyr. Sekr.
(36-38)

yrinėta.
darbuotė .prieš 
, betgi, ne vi- 

. Valstijos asam- 
spykeris Oswald D. 
republikonas, smar- 

atakav

Arba va:
“Oficialioji katalikiška ak

cija siekia sukonsolituoti ją 
(visuomenę) Kristaus dvasio
je, sucementuoti Kristaus tie
soje ir grąžinti Kristui” 
(Draugas, vas. 12 d.).

^Viskas, vadinasi, Kristui. Ir 
kas gi galėtų išdrįsti sakyti, 
■kad tas Kristaus vardu biznis 
nesiseka. Užtenka pažvelgti j 
bažnyčias ir klebonijas, į pil
votus kunigėlius, į turtuose 
paskendusią visą katalikišką
ją, oficialiąją dvasiški.]ą, kąd 
tuojau įsitikinti, jog jiems to
ji konsolidacija ir cementacija 
sekasi, puikiai sekąsi. Ir sek
sis tol, kol žmonės jų apga
vystės nepamatys.

Bet visa eile unijų, kurios 
priklauso prie AFL,' ypatingai 
statybininkų unijos, ragino 
llar.rimaną parduoti privati
nei kompanijai.

Die Maker. 1st class. Patyręs 
prie visokio štampavimo. įrankių 
išdirbimo rūmas. Puikios sąlygos. 
Atostogos. 10 švenčių. Pilnos uni
jos apdraudos. TUDOR METAI. 
PROD. CORP., 176 Johnson St., 
B’klyn. (34-36)

Jeigu visos unijos vieningai 
būtų stojusios prieš pardavi
mą, Harrimanas gal būtų su
silaikęs, nes jis nebūtų norė-

Groserriė-Del i katessen 
stoliu. Renda $150 i mėnesį 
tuvė, puikus apartmentas. 
žemės. Lietuvių, lenkų 
kaimynystė. Priimsime 
pasiūlymą. IV. 5-8388.

Bergen Co., N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
įeigų. Kaina $15,000.

Welington,
grosernė
4 rūmų apt. ir vonia.
garadžius, 50xJ00 plotas 
kas atsistato.
$15,500. Geros
Rtty Co., 290
terson, N. J.,

GENERAL HOUSEWORKER
Sleep in. 2 children. Own room 

and bath. Steady. Must speak 
English. Recent References.

Iš mūsų kolonijų spaudoje 
aprašymų nesimato. Rodosi 
aišku, kad kiekvienoje kolo
nijoje įvyksta įvairių lietuvių 
judėjime nuotykių, .bet vietos 
veikėjai praleidžia juos spau
doje nepažymėję. Pavyzdžiui, 
d. Štanelis iš Short Hills nusi
skundė “Laisvės” vietinių ži
nių redaktoriui, kad niekas 
neparašė apie jo sūnaus nelai-

75 procentus sudaro lietuviai.
Tai juk aiškus paneigimas 

“vaduotojų” melo, kad iš Lie
tuvos; seniai lietuviai iškraus
tyti į Sibirą.

Kunigų Draugas įsikiša į tas 
diskusijas. Girdi, “vaduoto
jai” negalėjo sakyti, kad Lie
tuvoje nebėra .lietuvių, “nes 
jeigu taip būtų, tai nebebūtų 
prasmės dėl Lietuvos • Laisvės 
kovoti”.

Taigi, Lietuvoje yra lietu
vių ne todėl, kad jie ten yra, 
o todėl, kad mūsų klerikalai, 
menševikai ir smetbnininkai 
galėtų “dėl Lietuvos 4laisvės 
kovoti.” __ "

Valstijos nedarbo apdrau
dos skyrius atsisako duoti ne
darbo apdraudos čekais 'Wil- 
liamui Albertsonui. Priežastis: 
jis dirbo Komunistų partijos 
nacionalinio komiteto raštinė-

BROCKTON, MASS.
Vakarienė, koncertas ir šokiai! 

rengia Liuosybės Choras, įvyks šeš
tadienį, vasario (Feb.) 
tuvių Tautiško Namo 
salėje. Įėjimas iš 668 
St., kampas* Vine St. 
vai. vakare.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti į šį parengimą, bū
site visi patenkinti. įžanga tik $2, 
o vakarienė bus nepaprastai gera.

Rengimo Komisija (35-39)

dabar taip 
garsinimą 
jūsų teises!’ 
v o uždariusi 
daugi ten 
duodamos nuo 
skaitos apie lytinius 
mus. Paskui teismas 
kad policija neturėjo 
teatrų uždaryti.

Tuose teatruose rodomas 
filmas “She Should’a Said 
No”. (Jai reikėjo sakyti ne). 
Taipgi rodomas dokumentinis 
filmas “Mom and Dad.”. Tai 
esąs filmas “kuris išaiškina tą, 
ką tėvai randa sunkoka aiškin
ti savo paaugantiems vai
kams....”

Ona Kačergienė, JersejA Ci
ty gyventoja, su sveikata, ne
gali pasigirti. Jos sveikata pc 
vyro mirties nesitaiso. Ji turė
jo sunkią operaciją virš me
tai laiko atgal ir ’dabar be 
daktaro priežiūros negali ra
miai gyventi. Tik savaitė lai
ko atgal ligoninėje nuėmė 
X-ray nuotraukas, kad suva
lius ligos priežastį.

Kitą šeštadienį, kovo 2-ą, 7 
vai. vakare, Rusų Svetinėje, 
408 Court St., Elizabeth port, 
N. J., įvyks šaunus pokylis 
pagerbimui gero, nuoširdaus 
draugo, veikėjo ir vajininko 
K. čiurlio. New Jersey koloni
jos, mūsų organizacijų kuopos 
turite laiškučius ir tikietus su 
kvietimu šiame pokylyje daly
vauti. LDS Trečioji Apskri
tis, kuri rengia šį pagerbimo 
pokyli, tikisi. kad kiekviena 
kolonija bus gražiai atstovau
jama.

Linksma » girdėti, 
klyno Aido Choras 
operetę 
Mes, New 
žangioji 
esame su 
aplankys 
“Teismo 
Choras yra ta meno šaka 
r i mūsų neužmiršta 
savo gražiu 
mina.

Seniausia moteris Jersey 
City gali būt Rainienė. Ji jau 
arti 90-ties metų, bet dar vi
kri, nors jau ne taip sveikato-

Radio City Music Hali ket
virtadienį pradeda rodyti 
“The Spirit of St. Louis”, fil
mą apie Lindbergo pirmą ke
lionę orii.pėr Atlantą. Lind- 
tergo rolėje vaidina James 
Stewart.

WH. 8-7204

Nors man teko su .juo susi
eiti, taipgi su jo artimais drau
gais, bet apie vykusią jo sū
naus nelaimę nei jisai pats, 
nei jo draugai nieko niekam 
nesakė.

Ai’ nebūtų gerui dalyku, kad 
mes, New Jersey pažangūs lie
tuviai, turėtume vieną centrą 
susiusti įvykusius lietuviu tar
pe nuotykius- ir juos paduoti Į 
Laisvės špaltas?

vaidina 
Rogers, 
Rush ir 
žinomi

Šeštadienio vakarė iš tikro 
buvo gražus LDS 1 kuopos 
banketas. Svočių susirinko ne
mažai, valgiai taipgi buvo 
Įvairūs, geri.

Tos kuopos veikėjai, vyrai ir 
moterys, smarkiai prie valgiu 
pagaminimo darbavosi. Jiems 
teko dirbti labai nepalankiose 
sąlygose, nes virtuvėje tuo pa
čiu kartu buvo gaminami di
džiojoje salėje esančioms ves
tuvėms valgiai.

Nepaisant visko, banketas 
išėjo taip, kaip reikia. Kuopai 
liks gerokai pelno.

Federalinis teisėjas Frede- 
Van Pelt Bryan sako, 

Joseph Ryan nebus teis- 
nes jis persenas ir persilp- 
sveikatos. Ryanas yra bu
ll osf in inkų krovikų unijos 

V; prezidentas. Jis buvo 
traukiamas teisman kaip ne
mokėjęs valdžiai pakankamai 
/eigos taksų-mokesčių.

Ryanas dabar randasi St. 
Vincento ligoninėje Westches- 
terio apskrityje. Jis turi 72 
metus amžiaus ir sako, kad 
serga vėžiu, nors daktarai at
sisako patvirtinti, kad- jis turi 
tą ligą

Apkaltinimas prieš jį buvo, 
kad jis 1949, 1950, 1951 ir 
1952 metais padavė suktingus 
raportus' apie savo įeigas. Jis 
esąs skolingas valdžiai dešim
tis tūkstančių dolerių. '

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo pusseserės Juze- 

fos Gecevičaitės, po vyru Pagirskie- 
nė. Iš Lietuvos paeina nuo Rieta
vo parapijos, Meinartų kaimas. 25 
metai atgal , gyveno New Yorke. 
Prašau jos pačios atsiliepti, arba 
kas žinote apie ją, malonėkite pra
nešti man, būsią dėkinga, 
svarbų reikalų iš Lietuvos, 
cella ’Puškėvicz-Chuzas, 307 
lin Street, Rumford, Me./

Eletrikinių įrankių krautuvė. Pri-
Gera

Tool and Die Makers. Patyrę 
prie pirmaeilio štampavimo. Aukš
tos algos geriems darbininkams. 
Kreipkitės asmeniškai. LAKA 
TOOL AND STAMPING CO., 62 
Kinkei St., Westbury, L. I.

Atydai visų mūsų lietuviškų 
pažįstamų!

RAPPAPORTS REST., INC.
93—2nd Ave.ų N.Y.C. GR. 7-9338

Tai žymi pieno ir daržovių 
maisto valgykla per daugelį me
tų. Tūkstančiai patenkintų kos- 
tumerių. Žemos kainos. Veltui 
kambariai susirinkimams." Patar
naujame visokiems pOkiliams.

New Yorko valstijos komi
sija p r i e š diskriminaciją 
(SCAD, State Commission 
Against Discrimination) da
bar veikia žymiai energingiau, 
negu praeityje. Pažangiečiai 
sako, kad už tai atsakomin- 
gas naujasis ŠCAD pirminin
kas Charles Abrams, Liberalų 
partijos žmogus, kinus rimtai 
nori kovoti prieš diskrimina
ciją. •

jus, aidiečiai, 
kvietimą, prašo- 

Mes savo valstijo- 
palaikyti lietuvių 
meną ir lietuvių 

jus mums pagelbėsi-

gu preitv 
giniais arba tautiniais sume 
timais.

1956-ais metais, betgi 
svarstyta 516 tokių bylų ii 
manoma, kad šiais metais dai 
daugiau bus. t' 

Abramso 
diskriminaciją 
siems patinki”, 
blėjoje 
Heckas, republikonas 
kiai atakavo Abramsą ir 
SCAD darbuotę. Jis sakė, kad 
.lis ir, jo politiniai kolegos su
tiktų pratęsti SCAD darbuotę, 
bet tik po viena sąlyga: k?c. 
Abrams pasitrauktų iš vadovy
bės. Abramsą jis vadino “per- 
dideliu karštuoliu”. Jis nori 
labiau “nuosaikaus” pirminin
ko, tai yra pirmininke, kuris 
mažiau darbuotųsi....

Auditorijoje tuo pačiu me
tu visu smarkumu ūžė jauni
mas ir senimas, susidedąs dau
giausia iš biclorusų. Tai buvo 
bieloruso Koziolo dukters ves
tuvės.

Išsikalbėjęs patyriau, kad 
Koziolas paeina nuo Vilniaus, 
dar nėra ir lietuvių kalbos vi
sai pamiršęs. Jam pastebėjau:

— Verkiausia jūs paeinate 
iš vilniškės lietuviškos, šeimos.

— Ne, aš ne lietuvis, aš gir
das, tik su lietuviais draugau
davau, — jis paaiškino. —lie
tuviai yra mano broliai.

Jam labai patiko mūsų kul
tūrinis centras. Džiaugėsi,' kad 
čia jis iškelia savo dukrai ves
tuves. O vestuves buvo Šau- 
vios — dalyvavo apie 300 gi
minių ir draugų.

Lietuvių Moterų Klubo pir
mininkė Petrikienė, pakviesta 
ką nors daugiau Laisvei para
šyti, nusiskundė, kad darbo 
sąlygos sumažina rašinėjimui 
laiką, žadėjo visgi ką nors pa
rašyti.

Ji rūpinasi, kad Yakščių 
vedybinės sukakties banketas 
tik gerai pavyktų. Sake, kad 
klubiečių susirinkimas ketvir
tadienio vakare, vasario 21 d., 
bus labai svarbus. Tikisi ne
mažai narių susirenkant.

Yakščiams pagerbti banke
tas, kaip žinote, bus kovo 10 
d., Liberty Auditorijoje. Tai 
bus, galima sakyti, paskutinis 
žieminis parengimas, nes kiti 
parengimai jau bus pavasary
je. Pavasaris, mat, ' prasidės 
kovo 20 d.

Jsitėmyk i t e, gerbiamieji, 
kad draugas Churlis su šeima 
dalyvauja visada ir visur, ne
paisant, koks parengimas bus, 
didelis ar rnažas^ Jisai dirba 
gerai ir nuoširdžiai ir yra pil
nai užsitarnavęs visų pagar
bos.

Rytoj, ketvirtadieni, Roxy 
teatras Manhattane pradeda 
rodyti komediją “Oh. Men' 
Oh, Women!” Tai Cinemasco
pe filmas, kuriame 
Dan Doiley, Ginger 
David Vi ven, Barbara 
Tony Randall — visi 
kaip lengvos komedijos 
pertai.

ACLU 
k Vla- 

dekas paskelbė, kad byla bus 
užvesta teismuese, jeigu vals
tija nepakeis savo nusistaty
mo. Advokatas nurodo, kad 
Komunistų partija mokėjo už 
savo samdinius į nedarbo pa
šalpos fondus. Neduoti jai dir
busiems pašalpos yra kaip ir 
pavogt; jos fondus.

Komunistų 
tyvinis atstovas 
kreipėsi į valstijos 
komisijonierių. Ji.< 
kad “jau laikas nutarti 
1 i bėrai iškia usioj e mūsų 
valstijoje, Nęw Yorke, 
O'S, būk jis komunistas 
publikonas, turi teise

iMAT'l’IIEVi A.

VALGYKLA. Nuo 7 v. ryto ikf 
5. v. v. 5 dienos. Labai bruzgi 
apylinkė' Long Is. City. Prieinamai 
Maži rankpinigiai. Skambinkite nuo 
pirm, iki penkt. EX. 2-9584.

:: 426 Lafayette St.:
• • Newark 5, N. J. .' :
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Rengiamame pagerbimo po
kylyje balandžio 6-tą dieną, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y., bus pagerb
ti ir mūsų valstijos meno dar
buotojai. Mūsų Mildutė su sa
vo Aid-Sietyno kvartetu yra 
pasižymėję meno srityje. Ta
das Kaškiaučius ir Stelmokaitė 
dažnai mus palinksmina. Jie 
pagelbsti ir Brooklyno Aido 
Chorui. Tad mūsų valstijos 
pažangūs meno mylėtojai, 
nay, skaitlingai dalyvaus.

įsitėmykite, . kad tame 
kylyje bus pagerbta virš 
ties meno darbuotojų. Jų 
bas, jų pasišventimas ir pasi 
aukojimas dainoje — tai ji 
nuopelnas visuomenei, ir j ii 
verti visų skaitlingo atsilanky 
mo. x

Kaip unijų susiskaidymą 
silpnina jų visų pajėgas 

' K

2—3,0 Kaip unijų sųsikal d y ir
Neseniai gubernatorius Har 

rimanas nutarė parduoti St 
Luwren.ce jėgainių statybą pri
vatinei kompanijai,1/ Reynold: 
Metal Co. Prieš toki guberna 
toriaus nutarimą smarkiai ko 
voj'o visa eile New Yorko uni
jų, tarp jų International La- 
dieš Garment Workers Union 
Amalgamated Clothing Wor
kers, International union, oi 
Electric Workers, United Au 
to ’Workers ir kitos.




