
i

LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose

LAISVĖ—LIBERTY
• The Only Lithuanian daily in 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.
Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Dalis 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. 37 Richmond Hill 19, N. Y.; Ketvirtai!., vasario (Feb.) 21, 1957 METAI 47-ti

KRISLAI
^Spaudos bėdos.
Suretėjo, užsidarė.
Ką daryti?
Be spaudos nėra nieko.

Rašo R. Mizara
W ■ IUL -i- - - JJL'r?Lr- ■ ■■■ 'J ■-!! J ■- ■SL’J1:-'

Aną dieną šitoje kolumnoje 
rašiau smulkiau apie JAV Ko 
munistų partijos suvažiavimą, 
bet nieko ton neminėjau apie 
pažangiąją anglu kalba darbi
ninkišką spaudą.
\ Vienas nuolatiniu Daily 
Workerio bendradarbiu, Max 
Gordon, dabar praneša, kad 
suvažiavime buvo rimtai 
'svarstyti angliškos darbinin
kiškos spaudos reikalai.

Pažangioji, a n g I u k a 1 b a 
spauda yra bėdoje.

San Francisco mieste per 
metu eilę ėjęs dienraštis “Dai
ly People’s World”, pasirodo, 
liovėsi ėjęs dienraščiu ; jis da
bar išeidinėja savaitraščiu, 
šis laikraštis buvo gyvas, buvo 
įdomus, bet jis turėjo surctėti 
dėl to, kad neturėjo užtenka
mai medžiaginės paramos.

.Tokie ž u r n a lai, La i p 
“March of Labor” ir “Free
dom and Chalenge”, visiškai 
sustojo ėję.
- M. Gordonas primena*

“Keletas ir neanglišku laik
raščiu buvo priversti išsida
lyti arba suretinti išėjimą.”

Ncw Yorke per metų eilę 
išeidinėja savaitraštis . “The 
Worker” ir dienraštis “Daily 
Worker”. Kokia gi jų padė
tis? Kaip jie su stovi ?

M. Gordonas atsako:.
Savaitraštis “The Worker”, 

palyginti sir tuo tiražu, kurį 
turėjo 1949 metais, Sumažėjo 
20 procentų.

< Dienraštis “Daily Worker” 
nuo to laiko tiražu sumažėjo 
apie trimis ketvirtadaliais.

Abudu šitiedvi laikraščiai 
yra nuolatiniame pavojuje, sa
ko tie, kurie gerai jų padėtį 
ž*ino.

žurnalistas- Gordonas teisin
gai pastebėjo: be savo spau
dos marksistinis judėjimas 
negali augti, negali plėtotis, 
negali bujoti.

Pagaliau joks judėjimas be 
sąvo spaudos netvirtės.

Tenka priminti, kad Ame
rikos socialistinis judėjimas 
nuo .pat savo gimimo dėjo di
džiausių pastangų spaudai pa
laikyti. -Jei paimsime lietuvių 
socialistinio judėjimo praeitį 
Amerikoje,’ rasime tą pati.

Na, išklausęs tokius prane
šimus, ką gi komunistų suva
žiavimas nutarė daryti?

Jis nutarė, sako M. Gor
donas, (lėti visas pastangas 
spaudai sutvirtinti.

• Svarbiausią dėmesį tenka 
kreipti į “Daily Worker}” ir 
savaitraštį “The Worker”. .

Suvažiavimas siūlė šitų laik
raščių' leidėjams, kad jie šį 
pavasarį paskelbtų vajtį sukė
limui $150,000, iš ko laikraš
čiai galėtų pasilaikyti.

Progresyvei spaudai tvirtė
ti ir plėstis, be abejojimo, pa
kenkė makartizmas, bet pa
kenkė ir vėlesniuoju laiku 
prasidėję z marksistų^ eilėse 

♦ginčai.
Dabar, po partijos suvažia

vimo, tenka manyti, viskas 
susitvarkys ir visi marksistai 
galės uoliau remt savo spaudą.

Eastlando komitetas 
! klausinėja Dennisą
! __ Rasistinis senatorius norįs 

“žinių apie KP suvažiavimą”
New Yorkas. — Komu

nistų partijos vadovas Eu
gene Dennis gavo pareika
lavimą atvykti Washingto- 

: nan sekantį pirmadienį, va- 
I s.ario 25' d., ir liudyti sena- 
I tiniam' vidujinio saugumo 
i komitetui. To komiteto 
i priešakyje stovi rasistinis 
! Mississippi senatorius, dik- 
| sikratas Eastlandas. Tai 
! Eas.tlando vardu pareikala
vimas įteiktas Dennisui.

Pareikalavimą Dennisui 
Komunistų partijos rašti
nėje įteikė valdžios marša
las. Dennis paskelbė, kad 
jis vyks Washingtonan, bet 
Komunistų partijos komite
tas išreiškė protestą, saky
damas, kad tas naujas ka
mantinėjimas yra tiktai 
bandymas atgaivinti ir 
stiprinti ragangaudizmą.

Eastlandas sako, kad jis 
nori sužinoti iš Denniso 
daugiau apie tai, kas įvyko 
praeitame Komunistų par
tijos suvažiavime. K. P. 
sako, kad tai priekabis, nes

Naujo lenkų
Varšuva.—Naujasis Len

kijos seimas pradėjo savo 
pirmą posėdį. Seimas turi 
459 deputatus. 236 jų pri
klauso Jungtinei Darbinin
ku (komunistų) partijai — 
PPR. Likusieji priklauso 
valstiečiu liaudininku, de- 
mokratų, katalikų ir ke
lioms kitoms grupėms.

Seimo sesija iššaukė di
delį susidomėjimą šalyje. 
“Trybuna Ludu” sako, kad 
dabartinis seimas turės tik
rą galią, kad jis faktinai 
bus aukščiausia įstatymų 
leidimo įstaiga ir diskusi
jos seime bus laisvos.

Generolas išvyko
Tuo tarpu pranešama, 

kad Tarybų Sąjungon iš
vyko gen. Brodzilowskis, 
apgynos reikalų vice-minis- 
tras. Brodzilowskis, pana
šiai kaip Rokosovskis, buvo 
lenkų kilmės tarybinis kari
ninkas. Jis 1949 metais kar
tu su Rokosovskiu atvyko

Valdžia pripažįsta^ kad Mazzei, 
gal nesveiko proto...informeris,

Pittsburghas. — Valdžia 
pripažino, kad informeris 
Joseph Mazzei, svarbus in
formeris, kuris liudijo dau
gelyje bylų prieš pažangie
čius, ypatingai sveturgi- 
mius, gal yra nesveiko pro
to. Valdžia jau sako, kad 
Mazzei yra ‘‘galimas psi
chopatas” ir jis “rastas e- 
sančiu nepatikimu liudinin
ku”. Įsakyta išbraukti vi
sus jo liudijimus iš trijų 
sveturgimių deportacijos 
bylų>-Tie sveturgimiai pa
žangiečiai yra 70 metų am
žiaus graikas Gus Santes, 

suvažiavimas pilnai infor
mavo spaudą apie savo po
sėdžių eigą ir juose nebuvo 
jokių slaptybių.

Partijos komitetas1 sako, 
kad jeigu' Eastlandas. tikrai 
susirūpinęd vidujiniu mūsų 
krašto saugumu, jis turėtų 
patyrinėti Baltųjų piliečių 
tarybas, KKK ir kitus ra
sistinius chuliganus, kuriė 
terorizuoja negrus pietinė
se valstijose.

Apartmentinis namas
Iš Panevėžio pranešama, 

kad ten Ramygalos gatvė
je (Numeris 19) baigtas 
satyti didelis apartmentinis 
namas. Tai namas, kuris 
turi 20 gyvenamų butų, o 
apatiniame , aukšte kelias 
prekybos įmones. Namas 
turi tris aukštus, trečiame 
kiekvienas butas turi erd
vu balkonas, u

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

seimo sesija
Lenkijon ir tapo Lenkijos 
piliečiu. Jis dabar vėl taps 
tarybiniu piliečiu.

Pittsburghas. — Eilinių 
narių kandidatas' Rarick, 
kuris norėjo būti išrinktas 
plienininkų unijos (USW) 
prezidentu, bet pralaimėjo, 
kovos per teismus. Jis sa
ko, kad balsų skaityme bu
vo sukčiavimo. Rarickas 
gavo apie trečdalį balsų/ne
lauktai aukštą nuošimtį.

Maskva. — Maskvos au
tomobiliu aksidentu skai- v v
čius per paskutinius kelius 
mėnesius sumažėjo 10 pro
centų. Tai atsitiko, nes. 
pravestas įstatymas, kuris 
draudžia triūbyti-signaluo- 
ti.

Washingtonas. — Jack 
Kroll pąsitraukė iš savo 
posto kąip AFL&CIO politi
nės akcijos komiteto galva.

škotds unijų organizatorius 
Alan McNeil ir ateivės iš 
Rytų Europos Mary Du
dash ir Ursula Paich.

Nors valdžia ištraukė 
Mazzei liudijimus, ji išgavo 
iš teismo laiką, kad “sutelk
tų naujus įrodymus”.

Santeso .advokatas Schle- 
singeris reikalavo, kad byla 
būtų išmesta, bet valdžios 
adv. Bensonas išgavo pra
tęsimą. Jis sakė, kad val
džia “ieškos daugiau me
džiagos”. , Santeso duktė 
Mrs. Anna Belszyk, kuri 
radosi teismo salėje, su pą-

Vėliausios .

Pasaulio 
naujienos

Į Nicosia. — Britai suėmė 
šešis vadovaujančius Kipro 
ortodoksų kunigus, kuriuos 
kaltina padėjime naciona
listams. Visoje saloje vėl 
užsižiebė Igeneralinis strei- 

'kas. Į
New Yorkas. — Streikas 

Rytinio paprašo’o uostuose 
tęsiasi.

v

Beirutas. Santykiai tarp 
Libano ir Sirijos laba’i įsi
tempė sąryšyje su Sirijos 
tremtinio pulkininko Je- 
dido nušovimu Beirute.

Washingtonas. —, Sena
tas apkaltino paniekoje ke
turis tymsterių unijos auk
štus pareigūnus, kurie at
sisakė liudyti.

GEORGE WASHINGTON'

Washingtonas, Amerikos
revęliucijos vadovas ir pir
mas šios šalies prezidentas, 
kurio gimtadienį mini ry
toj. Washingtonas gimė 
1732 metu vasario 22 diena, v C.

LAISVĖ NEIŠEIS 
ŠĮ PENKTADIENĮ

Rytoj, penktadienį, vasa
rio 22-rą, legališka Wash- 
ingtono glimtadieniol šven
tė,“Laisvė” neišeis.

Pekinas. — Čia susidarė 
■specialus komitetas už Tai
wan© (Formozos) .išlaisvi
nimą. Į komitetą įeina įvai
rių organizacijų atstovai. 
Komitetas pabrėžia, kad 
darbuosis už taikingą iš
laisvinimą.

Rabatas. — Maroke vie
šįs Saudi-Arabijos karalius 
Saudas, sako, kad Amerika 
esanti arabiško pasaulio 
draugė.

- Baltimore. — Trys laivy
no orlaiviai per klaidą ap
šaudė pajūrio švyturį, ku
riame radosi pakraščio sar
gybos įgula. Lakūnai per 
klaidą švyturį palaikė bom
bardavimo pratimų taiki
niu. Laimei jie nieko neuž
mušė.

.Paryžius. — Čia konfe- 
ruoja Britanijos, Francū- 
zijos, Vakarų Vokietijos, I- 
talijos, Belgijos ir Olandi
jos premjerai. Tariamasi 
ekonominiais klausimais.

sipiktinimu suriko: v
“Bet jūs turėjote trejus 

metus tos safo medžiagos 
surinkimui!”

Demokratai nenori 
paremti sankcijas
Egiptiečiai turi vilties, kad 
izraeliečiai turės nešdintis

tgr—ll4>'' T-irjirrurni'iiM—r-.i '——

Washingtonas. — Senato 
demokratų politinis komi
tetas vienbalsiai pasisakė 
prieš sankcijų naudojimą 
prieš Izraelį. Senatinės dau
gumos vadas Johnsonas 
kreipėsi į prezidentą su 
raginimu nereikalauti san
kcijų prieš Izraelį. Taipgi 
pranešama, kad eilė re- 
publikonų senatorių irgi 
stoja prieš sankcijas, tai 
yra,.prieš konkretiškus pa
baudos žingsnius, jeigu 
Izraelis atsisakytų trauktis 
iš Gazos Akabos.

Prez. Eisenhoweris, kuris 
atsiskubino iš Georgijos, 
tuoj konferavo su Dullesu 
ir ambasadoriumi Lodge.

Politiniai stebėtojai čia 
sako, kad sankcijų prieš Iz
raelį klausimas žymiai 
priklauso nuo Kongreso. 
Kongreso daugumai prieši
nantis, administracija ne
rems sankcijų, o Amerikai 
jų neremiant, jos nepraei
siančios Jungt. Tautose.

Jungtinėse ' Tautose tuo 
tarpu viešpatauja nekant

Vakarai iškepė naują planą
Jungtinės Tautos. — Ke

turi Vakarų kraštai patie
kė naują planą, kuris sie
kia kaip nors palaikyti sve
timų kontrolę virš Suezo 
kanalo. Planą bendrai suda
rė Amerika, Norvegija ir 
du krąštai, kurie neseniai 
pravedė ' karine agresiją 
prieš Egiptą — Britanija ir 
Francūzija.

Planas numato, kad ka
nalą techniškai kontroliuo
tų pats Egiptas, bet mokes
nius 1 nuo laivų kolektuotų 

t kokia nors tarptautinė a- 
Igentūra, gal Tarptautinis 
rekonstrukcijos bankas, 
kuris turi savo centra A- 
merikoje.

• Šis planas memorandumo 
pavidale įteiktas generali
niam sekr. Hammarskjol- 
dui ir jo prašyta, kad pla
ną perduotų Egiptui.

Kol kas dar* nežihoniaš
: oficialus Egipto atsakymas, 
------- ;----;--- :-----—- ----------

V. Červenkovas-kartu su kitais
bulgarais delegatais Maskvoje
Maskva, — Bulgarijos 

premjeras Jugovas ir Ko
munistų partijos sekreto
rius Živkovas kalbėjo masi
niame mitinge čia, kuriame 
taipgi kalbėjo Chruščiovas. 
Chruščiovas perstatė vi
sus bulgarus delegatus, ku
rių tarpe randasi ir Vulko 
Červenkovas. červenkovas 
yra buvęs premjeras. Praei
tais metais jis buvo paša
lintas iš posto ir padarytas 
vice-premjeru, nes jis bu
vo laikomas kaltu anksty
vesnio premjero Rostovo 
apkaltinime ir. sušaudyme. 

rus laukimas. Azijos-Afri
kos blokas laukia, iki Izrae
lis nusileis, bet nelauks il
gai, sakoma — bus einama 
prie balsavimo sankcijų 
klausimu.

Egipto i spauda reiškia 
vilti, kad izraeliečiai bus 
priversti trauktis iš už
grobtų teritorijų. Izraelio 
spauda, iš kitos pusės, sa
ko, kad trauktis be pakan
kamų garantijų būtų lygu 
saužudystei.

Tuo tarpu Kanados už
sienio reikalų ministras 
Pearsonas išėjo su! nauju 
planu: Jungt. Tautų globo
je esąs karo laivynas (Va
karų laivai, žinoma) patru
liuos Akabos įlanką ir Tira
nos sąsiauri, kad užtikrin- 
ti ten laisvą plaukinėj imą.
Maskvoje tuo talpu prem

jeras Bulganinas įspėjo a- 
rabiškusl kraštus, kad jie 
nesileistų vėl įpinami į va
karietiško imperializmo 
pinkles, nes tos pinklės 
reikštu — kolonializmas iš 
naujo.

bet vienas egiptietis diplo
matas prie Jungt. ' Tautų 
jau išsireiškė neoficialiai'. 
Jis sakė, Jkad tas planas 
tai ne kas kitas, kaip ta se
na “vartotojų asociacija”, 
kurią Egiptui anksčiau no
rėjo primesti Vakarai. Tas 
egiptietis sakė, kad tie, ku
rie kolektuotų pinigus, 
faktinai kontroliuotų ir vi
są kitą,, kas reiškia, kad E- 
giptas nekontroliuotų Su- 

zo.
Jau beveik tikra, kad e- 

giptiečiai planą atmes.
Tuo tarpu Washingtone 

sekr. Dulles pabaugino E- 
giptą, kad nebūtų sulaiko
mas arba sulėtintas kanalo 
valymas. Mat, yra žinių, 

! kad egiptiečiai planuoja su
laikyti kanalo valymą, tuo 
būdu padarant spaudimą 
ant Jungt. Tautu, kad Iz- 
radis būtų priverstas pasi
traukti iš Gazos ir Akabos., 

i Kostovas paskui buvo reha- 
I bilituotas.

Jugovas ir Živkovas kal
bėjo apie tamprius scanty- 
kius tarp Bulgarijos ir Ta
rybų Sąjungos. Jugovas sa
kė, kad kiekvienas nukry
pimas nuo minties, jog Ta
rybų Sąjunga yra vadovau
jantis komunistų centras, 
yra priešingas marksizmui. 
Jis kalbėjo labai aštriai 
prieš Jugoslaviją ir Tito.

Chruščiovas savo kalbo
je vadino bulgarus geriau
siais tarybinės šalies drau
gais. *

Gyvenimas 
J

Lietuvoje
Radijo programos

Vilnius. — Lietuvos res
publikos radijo progranąos 
prasideda rytmetį dešimtu 
minučių prieš septynias sig
nalu ir Lietuvos himnu. Po 
to girdisi Gedimino aikštės 
bokšto laikrodžio mušimas 
ir trumpa žinių santrauka. 
Pirma ilgoka programa yra. 
valandėlė žemės ūkio dar
buotojams — valstiečiai vi
same pasaulyje pirmieji at
sikelia. . .

Populiari “šluota”
Jumoro skyrelį turi žur

nalas “Švyturys”, turi kai 
kurie vietiniai provincijos 
laikraščiai arba jaunimo 
leidiniai. Bet skaitytojai 
dabar labai patenkinti spe 
cialiu jumoro žurnalu, ku
ris pradėjo išeiti praeitų 
metų pabaigoje. Tai “šluo
ta”, dvisavaitinis jumoro- 
juokų žurnalas, kuris tę
sia tradicijas senos “Šluo
tos”, kuri pusiau nelegalė- 
mis sąlygomis išeidavo 
Smetonos laikais. “Šluota” 
dabar labai populiari.

Religijos klausimas
“Tiesoje” per nekurį lai

ką tęsėsi diskusijos apie re- ■ 
ligijos rolę. Diskusijose 
dalyvavo skaitytojai ir.re
dakcija prie straipsnių pri
dėdavo, kad spausdinamos 
nuomonės ne būtinai tokios, 
su kuriomis ji sutinka.

Kai kurie diskusantai kė
lė mintį, kad nors religijos 
laisvė turi būti užtikrinta 
socialistiniam krašte, Lie
tuvoje perdaug apleista ko
va už laisvamanybę. Taip 
antai skaitytojas A. Griška 
pažymėjo, kad nereikia pa
miršti, jog, pamantiniai i- 
mant, religijos itaka masė
se kenkia socialistinei sta
tybai. -

Rašytojų kelionės •
Daugelis Lietuvos rašy

tojų paskutiniu laiku daž
nai keliauja po užsienį. Jie 
rašo kelionių įspūdžius, ku
rie telpa laikraščiuose ir 
žurnaluose ir juos godžiai t 
skaito žmonės. Tai labai 
puiku, sako rašytojų laik
raštis “Literatūra ir Me
nas”, bet viskas gali būti 
perdėta. Rašytojų organas 
sako, kad kai kurie Lietu
vos. rašytojai tai\) pamėgo 
keliauti po užsienius, kad 
pamiršta užsukti į gimti
nius kaimus ir miestelius.

“Literatūra ir Menas” 
draugiškai įgnybia ir vieną 
savo redaktorių, kuris ke
liavo po Indiją, V. Keime
rį. Su jumoru sakoma:

Karvės vaikščioja
Po Deli. . . .
Tai gražu—ką besakyt,
Bet reikėtų 

’Valandėlei > ..
Ir mus kaimą aplankyt...

~ ORAS NEW YORKE ?

Giedra ir šalta
.............. .  .............. m.
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BUS TEISTI!
JAUNAS, ŽYMUS amerikinis dramaturgas, Arthur 

Miller, bus teisiamas “už pažeminimą Kongreso”. Bus 
teisiamas ir Dr. Otto Nathan, New Yorko Universiteto 
profesorius ir vykdytojas mosklininko Albert Einšteino 
palikimo.

Tenka priminti, nors apie tai pas mus buvo rašyta, kad 
rašytojas- dramaturgas Milleris kitose šalyse yra žino
mas nemažiau, o gal dar net daugiau kaip Amerikoje. 
Jo veikalai tebėra statomi po visą civilizuotą pasaulį, 
nes tai geri veikalai, įdomūs ir pamokiną.

Kaip gi A. Milleris “pažemino Kongresą”? Čia verta 
pakartoti.

Kadaise rasytoją-dramaturgą pasikvietė Kongreso Ne- 
Amerikinės veiklos komitetas, reikalaujant, kad jis liu
dytų. Ką jis turėjo liudyti? i

A. Milleris buvo prašęs Valstybės departmento, kad 
jam duotų pasportą keliavimui į kai kurias šalis, į kurias 
jis buvo kviečiamas. Valstybės departments atsisakė 
jam pasportą duoti. Tuomet kongresinis komitetas ir 
užsimanė “apie Millerį daugiau kai ką sužinoti”. Svar
biausia, norėta sužinoti, ar Milleris komunistas? Ar jis 
priklausė kairioms-pažangioms organizacijoms?

Galime būti tikri, kad tasai komitetas žinojo, jog Mil
leris nebuvo komunistas, bet jis buvo kai kur dalyvavęs, 
kur dalyvavo komunistai arba jiems pritariantieji.

Rašytojas-dramaturgas pasakė daug maž taip: Komu
nistas. niekad nesu buvęs, bet esu priklausęs kai kurioms 
grupėms, kurias Justicijos departmentas apskelbė “sub- 
veryvėmis”; esu dalyvavęs šešiuose komunistinių au
torių mitinguose New Yorke.

Aa! Jeigu šitaip, tai pasakyk, kas daugiau dalyvavo 
tuose mitinguose! Išvardyk dalyvių vardus ir pavardes.

Rašytojas atsakė, kad jis negalįs to padaryti; jo są
žinė, sakė jis, neleidžia jam tai daryti. Jeigu jis tai pa- 

. darytų, tai užtrauktų nelaimę ant kitų nekaltų žmonių. 
Jis gi esąs rašytojas, žinomas pasaulyje. Kaip gi būtų, 
jei jis pradėtų išdavinėti žmones? Ką kultūrinis pasaulis 
apie jį pamišlytų?

Na, ir dėl to, kad rašytojas atsisakė būti išdavinėtoju 
kitų žmonių, federalinė grand džiūrė jį įkaitino. Dabar 
šis asmuo bus teisiamas “už Kongreso pažeminimą”.

Jei rašytojas Milleris būtų pasinaudojęs’ Penktuoju 
Jungtinių Valstijų Konstituciios pataisymu ir būtų atsi
sakęs atsakyti į komiteto klausimus, tai jis šiandien būtų 
buvęs laisvas. Tačiau tuomet būtų buvęs sukeltas skan
dalas, būk Milleris esąs komunistas!

Šiandien visiems žinoma, kad jis nekomunistas, tačiau 
visiems taipgi gerai žinoma, kad jis laukia teismo dėl 
atsisakymo būti išdaviku.

Visas šis biznis mums atrodo yra daromas tuo tikslu, 
kad moraliai kaip nors suluošinti rašytoją.

Ar tai gera? Ne, tokia taktika yra labai bloga.
Tenka manyti, kad Millerio byla pasieks net Aukščiau

sią Teismą, nes rašytojas yra pasirengęs save ginti.

Vilnius. — Lietuvos res
publikoje numatyta pasta
tyti ir Vilniaus grąžtų'ga
myklą.

Ši įmonė turi tapti viena 
didžiausių specializuota ša- 
lies įrankių gamyklų. Per 
metus joje bus pagamina
ma daugiau kaip 25 milijo
nai įvairaus dydžio grąžtų 
(nuo;J iki* 52 milimetrų 
skersmens). Produkciją ga
minsime naujausiais meto
dais.

Gamykla buvo pradėta 
statyti 1955 metų pavasarį. 
Galingi ekskavatoriai. ir 
buldozeriai išrausė, išjudi
no žemės paviršių. Reikėjo 
išlyginti visą busimosios į- 
monės teritoriją, Mechani
zatoriams teko perkelti į 
kitą vietą tūkstančius ku
binių metrų žemės.

Beveik vienu metu su že
mės darbais prasidėjo me
chaninio remonto cecho 
pirmojo korpuso statyba. 
Augo konstrukcijos iš su
narstomojo gelžbetono, mū
rinės sienbs. Iš kitų respub
likų buvo pradėta gauti į- 
rengimus. Jie buvo siunčia
mi iš Maskvos ir Krasnodar 
ro, Leningrado, Kuibyševo, 
Tbiliso ir Kijevo, Minsko ir 
Gomelio.

1956 metais buvo įtaisy
tos pirmosios staklės, pra
sidėjo įrengimų montavi
mas. Netrukus greta be
veik užbaigto mechaninio 
remonto cecho korpuso iš
kilo pagrindinio triaukš
čio pastato sienos, medžio 
apdirbimo cechas, sandėliai.

Suprasdami, kad grąžtų 
gamybos technologija yrą 
sudėtinga, ir žinodami, jog 
Tarybų Lietuvoje šios sri
ties specialistų nėra, mes 
jau prieš pusę pietų pra
dėjome rengti kvalifikuo
tus (kadrus. Didelė jaunų 
inžihierių grupė buvo pa
siųsta į Sestrorecko, i Čka- 
lovo, Tomsko ir kitų mies
tų įmones. Broliškųjų res
publikų gamyklų darbuo
tojai mupis rašo, kad Lietu
vos įrankininkąi atkakliai 
siekia savo tikslo. Apie in
žinierių Vasenio, Rąčkaičio, 
Žįlio ir kitų darbą gerai 
atsiliepia Vyriausios įran
kių pramonės valdybos 
darbuotojai.

Gamyklos kolektyvas ne
sitenkina vien tik vado
vaujančių kadrų parengi-

Ruošiami ir darbinin
kai, kurių rankomis bus 
gaminami grąžtai. Dabar 
grupė darbininkų, daugiau
sia jaunimas, dirba Mask
vos įrankiu gamykloje 
“Fręzer”.

Neseniai į Tomsko įran
kių gamyklą nuvyko ant
ra jaunimo grupė. Jos su
dėtyje yra daug demobili
zuotų karių. Trečia darbi
ninkų grupė nuvyko į 
Čkalovą.

Mūsų kolektyvas 
visas 
niaus 
lėtų 
šalies

mu.

Kaip pažinti žmones, ku
rių galvose gieda gaideliai? 
(An inferiority complex). 
Į tai atsako daktaras W. 
White. Pirmutinis ženklas 
išryškėja besikalbant su as
meniu kurio galvoje daug 
maž ši'iubai jau atsiliuosa- 
vę kad jis už menkniekius 
greit įsižeidžia. Mylįs be re- 
kalo daug ginčytis, karš
čiuotis, nesutikdamas su ki
tų teisingomis nuomonėmis. 
Jisai viską tempia ant savo 
kurpalio, manydamas, kad 
taip geriausia ir tobuliau
sia. Taipgi tokie asmenys 
nepriima jokio humoro, nei 
juokų. Tai labai teisingai 
daktaro White išriyskinta. 
Nes tokių asmenų atsiran-

netikėtai atsitrenkęs į to
kią “sieną” automobilis ne- 
susižaloja.

Automobilio užkėlimas į 
bet kokį aukšta trunka ne
daugiau kaip minutę ir at
liekamas liftais, kurie, be 
vertikalinio kėlimo, gali 
kartu su šachta judėti ir 
horizontaliai. Liftų anga 
yra % garažo viduryje, o iš 
abiejų angos pusių išdėsty
ti “lizdai” automobiliams. .

; deda 
pastangas, kad Vil- 

gražtų gamykla ga- 
tapti viena geriausių 

įrankių gamykla.
A. Speįčys, 

gamyklos direktorius.

“Tikslas nežinomas” «
Bafino žemės pietų-rytų 

iškylys turi keista pavadi
nimą.— Meta Inkognita, 
kas reiškia — “tikslas neži
nomas”.

, _ ... • XVI amž; jūrininkas M.
da ir musų organizacijų su-1 FrobišeriSj ieškodamas 
rinkimuose ir laikraščiuose | šiaurės.Vakarų kelio j Azi- 
taip kntikų. |ją ir Indiją, perplaukė At-

v. 4 . . | lanto vandenyną ir, aplen
kęs Grenlandiją iš pietų, 
pakliuvo į nežinomą jam' 
“sąsiaurį”. Jis nusprendė, 
kad tai ir yra tas sąsiauris, 
kuris skiria Ameriką nuo 
Azijos, ir kad žemė, esanti 
už kairiojo borto, ir yra A- 
zija. Frobišeris, grįžęs į 
Angliją, apie savo atradi
mą pranešė karalienei Elz
bietai, kuri įsakė atrastą
ją žemę vadint Meta Inkog
nita, kad kitų šalių jūrinin
kai nesužinotų apie Frobiše- 
rio atradimą, žadėjusi auk
so kalnus Anglijai.

Bet Frobišeris apsiriko. 
Jo atrastas “sąsiauris” iš 
tikrųjų buvo tik nedidelė į- 
lanka pietinėje Bafino že
mės dalyje. Tačiau šis pu
siasalis ir iki mūsų dienų iš
laikė' pavadinimą Meta In
kognita.

Australijos avių auginto
jai jau nuo seniai darė vi
sokius bandymus ant savo 
avių,' kad gavus daugiau 
vilnų ir kad vilnos būtu 
geresnės, švelnesnės. Pa
galiau jiems bandymai pasi
sekė. Dabar jie su adata į- 
leidžia thyrodinėsl liaukos 
ekstrakto avims po oda ir 
gauna 15 procentų daugiau 
geresnės kokybės vilnų. Ki
ti mokslininkai tuomi atra
dimu' taip susidomėjo, kad 
ketina daryti bandymus ant 
plikų vyrų galvų, manyda
mi, gal ir jiems plaukai at-

Jau nebetoli tas laikas, 
kai miestuose žmonės atsu
kę geriam’ojo vandens kra
ną nebegers rūdų iš surūdi
jusių vandentiekio vamz
džių. .Dabartiniais laikais 
mums visiems žinoma, kad 
maudynėje, ar kur kitur, 
nespėjei kraną atsukti, tuo- 

; jau pastebi -rudą vandenįPaleido mulus iš armijos ... , D.J į bėgant. Retkarčiais vanduo
Šiaurinės Amerikos ar

mija naudojo mulus dau
giau kaip 125 metus, nes y- 
ra stiprūs ant kojų ir gali 
nešti iki 500 svarų sunku
mą ant savo pečių keliąs 
dienas su maža porcija ėde
sio ir vandens. Tai buvo ne
pavaduojamą spėka karo 
laiku. Dabar gi juos jau pa
vaduoja helikopteriai ir ki
tokia žemiška mašinerija 
pristatymui armijai maisto, 
amunicijos ir kitokių reik
menų. Mulai jau atgyveno 
savo karišką tarnybą.

Mulus pradėjo naudoti4 
kariškoje-vefkmėje genero
las Winfield Scott apguli
me Veracrųz* kariaujant su 
Meksika 1847 metais. Kitas 
generolas, George Crook, 
naudojo mulus susirėmime 
su indijonais 
tais.

Civilio karo 
dedama daug
mulų pagalbos, šiaurinė ar
mija, eidama pirmyn į pie
tus, naudojo 450,000 mulų.

Nors mulai drūti gyvu
liai, bet jie ir pavojingi: 
1,000 civilio 'karo veterąhų, 
buvo padėti ' ant pensijos’ 
nuo mulų inspyrimo.

Kuomet Abraham Lin
coln gavo pranešimą, kad 
suėmė šiaurietį generolą ir 
40 mulų, tai jis sakė: “Lai
bai apgailestauju netekimo 
mulų”. Čia jis mulus pasta
tė aukščiau generolo, nes 
tuo laiku mulai buvo vie
nintelė transportacijos 
priemonė, kuomet dar ne
buvo išdirbti naujoviški ke-. 
liai:

Gen. Pershingas naudojo

mulus Philippinuose, ieš-|net dvokia. Neseniai Natio- 
kodamas sukilėlio Aguinal- 
do, ir 1916 m., pėrėjęs'Me- 
ksikos rubežių, vydamas 
“razbaininką” Pancho Vil-

pasiekė žemę šiandieninio 
Hondūro rajone, jis pasuko 
savo laivus į rytus išilgai,, 
kranto. *

Laivai sutiko stiprų 
priešinį vėją ir galingą sro
vę, varančią vandenis iš Ate 
lanto vandenyno į Karaibų 
jūrą. Per 40 dienų jūrinin
kai su dideliu vargu nuga
lėjo vos apie 180 mylių.

Pagaliau jie pasiekė ra
gą, kur krantas griežtai pa
sisuko, o pasukus pagal jį 
laivus, ir vėjas, ir srovė ta-, 
po palankūs. Palengvėjimo 
atodūsis išsiveržęs iŠ ke
liautojų krūtinės, ir buvo į-0 
amžintas pavadinime, kurf 
jie * davė ragui —Grasias-a 
-Dios — “Ačiū dievui”. ♦

Veidrodinis ekranas
Lenkijoje pagal inžinie

riaus Antosievičiaus pro
jektą sukurtas originalus 
kinoekranas, kuriame gali
ma rodyti kinofilmus dieną, 
be užtemdymo ir papildomų 
širmų.

Ekranas sudarytas iš 
daugybės miniatūrinių iškir 
lių veidrodžių, kurie paga
minti iš aliuminijaus plokš
telių. Daugybės veidrodžiu 
ir jų iškilimo dėka filmo 
kadrus galima žiūrėti iš į- 
vairių regėjimo taškų.^ 
Veidrodiniame ekrane gau
namai daug grynesnis ir 
ryškesnis vaizdas negu pa
prastuose ekranuose. Tai 
paaiškinama tuo, kad švie
sa, krisdama ant gruoblėto,, 
šiurkštaus paviršiaus išsi
blaško, o nuo idealiai ly
gaus paviršiaus — pilnai

Dienos metu tokio ekrano 
fone nufotografuotas jo 
konstruktorius su balto po-

1 pieriaus lapu rankoje. Kai£
• matome, lapas popieriaus, 
I nežiūrint gana lygaus jo

Kada Kolumbas paskuti- paviršiaus, negali tokiomis 
nės savo ekspedicijos metu sąlygomis tarnauti ekranu.

Palengvėjimo atodūsis 
pažymėtas žemėlapyje

Markso “Kapitalas”, Jablonskio raštai
LIETUVOJE DAUG išleidžiama grožinės literatūros, 

bet leidžiama daug ir mokslinės.
Laikrąšty “Literatūra ir Menas” skaitome, kad šiemet 

jau išeis iš spaudos ir K. Markso “Kapitalo” 1-as tomas. 
Laikraštis rašo:

“Valstybinės Politinės ir Mokslinės Literatūros lei
dyklos. vyriausias redaktorius T. Butkus paėmė į rankas 
tematinį 1957 metų katalogą. Jau vien perskaityti ketu
riasdešimtyje katalogo puslapių surašytus knygų pava
dinimus reikėjo nemaža laiko. Džiugu pirmajame pus
lapyje matyti žodžius: ‘K. Marksas ‘Kapitalas’ 1 t.’ Vy
riausias redaktorius paaiškina, kad ši knyga jau gamy
boj ir netrukus pasirodys knygynuose. Kartu su ja pasi
rodys ir F. Engelso ‘Anti-Diuringas’. Pirmajame ateinan
čių metų ketvirtyje iš spaudos išeis didelis, apie 800 pus- 

, lapių iliustruotas rinkinys, nušviečiantis įietuvos darbo 
žmonių revoliucinio judėjimo istoriją; J. Jurginio bro
šiūra apie 1905—1907 m. m. revoliucijos įvykius Vilniu
je; Spalio 40-mečiui pasirodys knygos apie 1863 m. vals
tiečių sukilimą Lietuvoje, apie Suvalkijos valstiečių ju
dėjimą 1|935—1936 metais ir kitus revoliucinius įvykius”.

Ten pat, be kitko, skaitome:
“Vertingas leidinys ateinančiais metais nudžiugins ir 

kalbininkus. Leidykla pradeda leisti lietuvių literatūri
nės kalbos pagrindėjo J. Jablonskio raštus. 1957 m. išeis 
pirmasis tomas. Taip pat pasirodys eilė kitų kalbinių 
darbų: A. Laigonaitės ‘Dabartinės lietuvių kalbos kirčia
vimas’, I. Endzelino ‘Baltų kalbų garsai ir formos’, ‘Pir
moji lietuvių kalbos gramatika’ ir kt. Literatai irgi neliks 
aplenkti. Jiems LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas paruošė ‘Lietuvių literatūros istorijos’ 1 to
mą”.

Tai vis didžios vertės mokslinė literatūra!
Taipgi pranešama, kad V. Mikštaitė ruošia knygą ratūros lobynų^ kokį^

1860-70 mė

laiku buvo
svarbos ant

Pirmo Pasaulinio Karo 
laiku amerikeičiai nusivežė 
25,000 mulų; 5,000 jų ten 
žuvo.

Wąshingtone Karo ir 
Laivyno name yra įdėta 
bronzinė . lentelė, pagerbi
mui 68,000 arklių ur mulų, 
žuvusių laike mūšių Fran- 
cūzijoje.

Antrojo Pasaulinio Karo 
laiku 300 mulų gavo pagar
bos ženklus už nunešimą 
kariškų reikmenų palei Le-, 
do Road Kinijoje. Daugelis 
jų apkrauti kulkasvaidžiais 
ir amunicija peržengė Itali
jos visaip gumbuotus aukš
tus kalnus. Z

Mulai buvo naudojami ir 
tragiškos Burmos kampa
nijoje.

Tai tokia mulų istorija. 
Mulų sumažinimas arba vi
siškas išmetimas iš kariš
kos tarnybos sumažins ir 
asilų “meilę” 
mis. . .

sų kumelė-’

J. N

nal Sanitation Foudation 
paskelbė, kad jie darė ban
dymus su plastiko vamz
džiais. per praeitusius ket
verius metus su geromis 
pasekmėmis.

Plastikiniai vandentiekio, 
vamzdžiai neboja jokių 
vandenyje įdėtų chemikalų 
ir mineralų, jie nerūdija ir 
taip greit nesusprogsta nuo 
užšaldymo, nes jie tamprūs, 
elastiški. Miestų gatvėse po 
žeme jie 85 proc. saugesni, 
ištvermingesni nuo sulūži
mų ir • kitokių sugedimų, 
negu geležiniai vamzdžiai, 
kurie • dabartinais laikais 
prisieina taip dažnai atka
sinėti ardant gatves jų tai- 

. symui.

Bendrai imant, mūsų šir
dis plaka per dieną 103,389 
kartus, o mūsų gyslose 
kraujas teka apie 168. mili
jonus mylių per dieną!

u • 1

Vidutiniai išmokslintas 
žmogus žino ir supranta 
tarp 3,000 ir 4,000 savo kal
bos žodžių.

90 milijonų japonų .gyve - 
na ant 4 salų, didesnių kaip

PREMIJOS KOLŪKIEČIAM jAy Montana valstija.
Kelmė. — Černiachovskio 

vardo kolūkyje gamybos pir- 
'jnūnams išduotos premijos pi- 

L’igąiSi ir natūra. Antai, lauki
ninkystės/ brigadininkai V. 
Puniskis ir V. Mockus, kolū
kiečiai E. Lapinskas. 1. Strel- 
kauskas, A. Stankūs ir kt. ga
vo ■ pinigines premijas.

Premijos pakėlė artelės na
rių gamybinį aktyvumą.

M. Gembutas

• Pre^resas

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

“Kipras Petrauskas”, T. Adomonis — “Vincas gry
bas”, etc., etc. .v.;/į ■■■ ■■/, ;' C

Niekad mūsų tautą negalėjo pasididžiuoti tokįup lite- • —. t ’ 1 -i 1 f • i ' -

Garažas be įsienų .
Čikagoje pastatyta dau

giau kaip deširųt autoparkų 
— garąžų, kurių daugumas 
turi 12—14 aukštų. Daugia
aukštis. parkas —garažas—- 
tai pastatas iš gelžbetonio, 
kuris, žiūrint iš tolo, prime
na etažerę. Jis neturi išori
nių sienų. Vietoje jų pei\ vi
są garažo aukštį nutiesti, 
plięųiniai 'trosai.' Barjeras 
iš trosų yra žymiai piges
nis negu ištisinės sienos, ir

5. SENATVĖS PSICHOZĖ
Tarpe visokių neurozių 

bei psichozių bene įdomiau
sia bus vadinamoji senat
vės psichozė (“senile” psy
chosis). Visų pirma čia rei
kia pabrėžti, jog šitokia 
psichozę savo esmėje nė
ra senatviška psichozė, nė
ra seno žmogaus suvaikėji
mas, bet mitybine psicho
zė. Jeigu seneliai būtų ga
vę pilną, gerą maistą, tai
pogi ir visokių vitaminų 
gausą — nuolatai, per metų 
metus, jie ne tik kad nebū
tų suvaikėję ir apkvaišę, 
bet nebūtų taip pasenę. Tai 
faktas. Senatvė ne metais 
matuojama, bet organizmo 
būkle, visų organų ir audi
nių gajumu.

Senelių prieglaudose, kur 
vargšeliai įnamiai gaudavo 
maistą nelabai geresnį už 
paprasto kalinio maistą, 
4 — darbininkų sveikata 
kad tik vos vos “kūną su 
dūšia krūvoj palaikytų”, — 
su tokiu netikusiu (kalėjh 
mo) maistu — kurgi ten 
bus 'sveikas kūnas ir svei
kas. protas? Pirma laiko 
sudžiūva, sumenkėja kūnas, 
tai ir jox organai, audiniai 
— ir smegenų bei nervų au
diniai. Tai tau ir psichozė, 
būk senatoriškoji psichozė, 
bet tikrovėje — mitybinė 
psichozė.

Tam tikrose senelių prie
glaudose, kad ir moksliniais 

• sumetimais, tyrinėjimo 
tikslais, valgymas tapo la
bai pagerintas. Ir dar sene
liams pradėta duot vitami
nų — vispkių ir po, daug.vispkių ir po , daug

Ir ką jūs manote? Po kele
to savaičių tie išblyškėliai, 
panūrėliai, vilties ir .gyve
nimo džiaugsmo nustoję se
neliai — tiesiog išsitiesė, 
pasišokėjo, pajaunėjo. Dhf- 
go jų psichozės, atsirado 
normalus galvojimas, gera 
savijauta ir noras gyventi, 
džįąugtis ir veikti. —Aš čia 
paduodu ne fantaziją, bot 
patyrusių gydytojų bend
rą pranešimą.

Daugybė senyvų žmonių 
tolydžio gauna visai men
ką maistą, dėl giminių ar
ba ir savo apsileidimo. Gy
dytojas dažnai jiems pripa
žįsta kokią tai nebūtą sme
genų sklerozę (“cerebral 
arteriosclerosis”) ar kokį 
smegenų suminkštėjimu 
(“cerebromalacea”). Gydo, 
terliojasi, kol pasimaišo 
plaučių uždegimas (“bron
chopneumonia”) ir mirtisj. 
Kartais netikusi diagnoze 
esti būk tai smegenų arte
rijų užsikimšimas (“cereb
ral thrombosis”) arba gal 
insktų užsikimšimas ir ap
sinuodijimas šlapimu (Su
remia”). Netikusi diagnozė x 
ir netikęs nebūtų ligų gy
dymas, aišku, nuveda kars- , 
tan. O kad čia būtų buvę , 
apžiūrėta ir surasta tikroji 
liga — mitybinis trūkumas 
— ir ji gydoma maistu 
vitaminų gausa, būtų iš
vengta mirčių ir laidotuvių.

Jai rūkai ir burnojev pa
stebi baltų plėtmukių, 
būti pradžia vežto. Paro-* 
dyk daktarui nieko (nelauk
dama s.
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS-------------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Laisvoji Sakykla pavalgęs eisiu pasivaikščio
ti, tyru oru pakvėpuoti. 
Dar prieš vakarienę per

(Tąsa)

0 Temstant kunigas su aktarėliu iš
važiavo, bet vestuvių šėltynės tik dabar, 
atrodo, ir prasidėjo. Adomėlis, Jankaus
kų Kazys ir Noreika išjudino ir pačius 
nerangiausius. O Balsių alui apynių ne
pagailėta! Ir tuščių ąsočių ant skobnių 
nelaikyta!

Išleidę garbinguosius svečius, metėsi į 
šokių sūkurį ir Petras su Katryte. Ar 
šiandien ne jųjų diena? Ar šiandien 
neišsipildė didžiausias jų troškimas? 
Pamatę, kad jaunavedžiai išėjo šokti, 
muzikantai dar mikliau sudrožė smi
čiais, ir visi kas gyvas, stengėsi prasi
mušti į seklyčią pašokti kartu ar bent 
pasieniais pasigrumdyti ir pasigrožėti 
šokančiais.

• Kai muzikantai ir šokėjai pailso, iš 
lauko įbėgo tarsi nusigandęs Adomėlis 
ir, susimokęs su Kaziu, šūktelėjo:

. —Kiemas dega!
Visi metėsi laukan. Kieme ant tvorų . 

kuolų, ant vartų, prieklėtyje, prie jau
jos ir pašiūrės mirgėjo raudonos lieps
nelės. Kiekvienas net aiktelėjo tai pa
matęs, taip gražiai jos švietė nakties su
temose. O vaikai, neiškentė, ėmė pasa
koti, kaip Kazys atvilko krepšį išskap
tuotų burokui, kąip sudėliojo į juos ma
žytes lajines žvakutes, uždegė jas ir kaip 
jie visi maustė ir kaišiojo tuos žibintus 
visur, kad tik gražiau atrodytu. Ir gra
žiai gi, kaip pasakoj, atrodė Balsių kie
mas tą Petro ir Katrytės sutuoktuvių 
vakarą!

O jiedu nepastebimai pasitraukė į so
delį ir atsisėdo nuošaliai ant suoliuko, 
kurį pats Petras pavasarį buvo sukalęs 
po vyšnaitėmis. Kaip čia ramu po tų šo
kių ir dainų, po to tvaiko ir triukšmo! 
Jųdviejų Įkaitusius veidus maloniai 
glosto atgaji nakties vėsa, viršuje begali
niuose dangaus aukščiuose mirga nesus
kaitoma daugybė žvaigždžių, o priešais 
tie raudoni žiburėliai taip nykiai ir 
skurdžiai šviečia tamsiame tolyje, kad 
nesuprantamas graudulys užplūsta Kai
try tės krūtinę.

*
Petras kairiąja paėmė jos ranką, o de

šine apglėbęs per liemenį, spaudė prie 
savęs ir klausė:

— Ar džiaugiesi, Katryte, kad štai tu 
mano žmona, ir niekas mudviejų nebeiš- 
skirs?

Ji glaudėsi prie jo, tyliai, beveik 
pakuždomis, kalbėdama:

— Labai džiaugiuosi, Petreli. Bet ne
žinau, dėl ko man ( liūdna. Nežinau, 
kas spaudžia man širdį. Ar tas tėvelio 
rūstumas, ar kad reiks keltis į tolimą 
krašta ?

I v

— Visos mergaitės liūdi ir verkia te
kėdamos, — guodė ją Petras. — Tu sve-. 
timo krašto nebijoki. Ir ten yra gerų 
žmonių, ir ten mes turėsime draugų. Ne 
viena tu būsi. Aš gi būsiu su tavimi. O 
vargo tu sakeisi nebijanti.
* — Vargo aš nebijau. Tik aš bijau ta
vęs netekti, — ištarė virpančiu balsu.

— Na, ką tu čia. . . Kaipgi tu manęs 
netektum? Esu sveikas ir stiprus. Manęs 
r\ė vėzdu neprimuštum.
. — Girdėjau, kunigas vėl kalbėjo apie 
tą sukilimą. Sukilimas tai, tur būt, kaip 
karas. Žmonės ten žūva nuo kardų ir 
nuo kulkų. Ar eitum, Petreli, -jei prasi
dėtų sukilimas?

— Eičiau, Katryte, — trumpai, kietai 
ątsakė Petras.

— Ir aš taip manydavau-, kad tu eitum. 
f 1 Seniau tai nieko, o dabar taip baisu da

rosi pagalvojus.
— Ir kare ne visi žūva, — ramino ją 

Petras. — O sukilimas tai ne karas. Ir 
vaiskas, sako, sukils. Saldotai ‘ neis prieš 
žmones. O mums sukilti reikia. Žemės 
gausime, Katryte, savo knygų, gazietų,’ 
mokyklų turėsime. Visur lietuviškai 
susikalbėsime. Savo valdžia stos.

Bet skraubi įkyri mintis neatstojo nuo 
Katrytės.

— Visa tai gerai, Petreli, bęt kas bus, 
lei as tavęs neteksiu, — kartojo ji, akis 
įbedus į juodą tolį pro skurdžius kiemo 
žiburėlius. ’

— Na, ką tu čia dabar! — net papurtė 
ją Petras. — Einam geriau į vidų. Daro
si vėsu.

Seklyčioje su ja norėjo pašokti Jurgis, 
ir Adomėlis, ir Kazys, ir Noreika ir dar
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ne vienas iš buvusių draugų ir kaimynų. 
Juk šiandien jos vestuvės ir išleistuvės' 
į tolimą kraštą!

Kai Jurgis ją išvedė šokti, Petras vėl 
pasitraukė į kiemą. Norėjb pabūti vie
nas. Nesuprantama nerimastis ir jam 
suspaudė širdį. Jis vėl pasuko į sodelį, 
bet už poros žingsnių kažkoks žmogus 
pastojo jam'kelią.

— Tai ką, Petrai, vestuves keli? — 
prabilo tas. — O manęs tai ir nepakvie
tei. - ;

— Juozas! — sušuko Petras, pažinęs 
Pranaičio balsą.

— Tas pats, — atsakė iš tamsos.
— Kaip tu čia. dabar?. . Taip netikė

tai! .. ‘
— Aš visur netikėtai. Toks jau mano 

amatas. . . Kaip vilkas iš pakrūmės. . .
— Einam į vidų, — sumišęs ir beveik 

varžydamasis kalbėjo Petras. — Niekas 
čia tavęs nelies.* Alaus išgersime, pašne
kėsime. " Negreitai kitąkart pasimatysi
me.

— Sakyk, niekad! — pataisė jį Pra
naitis, sukdamasis į sodo tamsą. — O į 
vidų aš neisiu. Atpratau nuo seklyčių. 
Dar utėlėm apkrėsiu.

Net dantis sukando Petras, taip tie 
žodžiai nusmelkė jam širdį.

— Na, ką tu čia dabar. . .: Mesk tuos 
juokus, — bandė ramiai kalbėti, valdy
damasis iš visų jėgų...

Pranaitis kažkaip kimiai sukikeno.
— O, brolau! Aš moku ne taip pajuo

kauti. . . Nuo mano juokų kai kam ir 
žarnos apsivers. . . Liežuvis per pakaušį 
išlys ir visi velniai pekloje kvatosis!. . 
O čia kas per juokai! Su utėlėmis, bro
lau, aš apsipratau. Skurde jos nė vieno 
neapleidžia.

Jiedu priėjo prie to suolelio, kur Pet
ras sėdėjo su Kartyte. Atsisėdo ir jiedu. 
Danguje vis taip pat mirgėjo daugybė 
žvaigždžių, kieme vis taip pat spinksojo 
skurdūs raudoni žiburėliai, tik seklyčio
je čirpino smuikai, dunksnojo būgnelis 
ir dusliai trinksėjo šokikų daužomos 
grindys.

— Linksmos tavo vestuvės. . . Muzika, •• 
šokiai, grindis suspardys, — su pavydu
linga pašaipa kalbė jo Pranaitis. —Link
sma tenai. . .’Na, ką gi . . . ’Šokite, šoki
te, jei linksma.

Petras nerado tinkarųo žodžio, ką jam 
atsakyti. O jis, patylėjęs, vėl prašneko, 
dabar jau be pašaipos ir kartumo:

— Nepykstu, kad tu mąųęs nepakvie
tei. Kur tu mane būtum suradęs, jei ir 

• būtum norėjęs, o aš tai atėjau tavęs pa
kviesti.

e»

Pranaičio balsas vėl keistai suskambė
jo.

— Kur pakviesti? — nerimasties ap
imtas klausė Petras.

— Jūs čia, tur būt, ir nežinote, kad 
lygiai po dešimties dienų, penktadienį, 
metinės.

— Kokios metinės? — nesuprato Bal
nys. " ' ? '

—Taigi Ievos metinės. Ir aš gal būčiau 
pražiopsojęs. Bet ji patį priminė.

Petras nustėro: Ievutės mirties meti- 
'nės! Ai, kas čia darėsi prieš metus tą 
dieną! •'

— Tai ką tu sumanei, Juozai? — klau
sė,nebežinodamas nė ką sakyti.

— Ką aš sumaniau, tai žinau vien tik 
aš ir ji. Būk per metines. Pamatysi.

— Negalėsiu, Juozai. Ryt išvažiuoja
me pas dėdę.

—Gaila. . .
Jis nutilo, užvertė aukštyn galvą ir il

gai žiūrėjo į žvaigždes. Paskui prašneko 
atsimainiusiu dusliu tonu:

— Ieva neduoda man ramybės. Va, jei
gu tokia naktis, kaip dabar—tyli, žvaig
ždėta. . . Aš pabėgu iš savo pašiūrės nuo 
savo draugų, atsisėdu ant žemės, atsire
miu į pušį ir žiūriu į dangų va kaip da
bar. Tada ir ji greta. . . Jąueiu kaip gi- 
va. O jeigu naktis tąmsi ir vėjuota taip, 
kad giria net braška, gaudžią, vaitoja. 
Tada aš vėl ją girdžiu. Tartum šaukia, 
tartum verkia, o kai kada kad suspiegs, 
kad suklyks — net kūnas pagaugais nu
eina. Taigi matai, reikia metines iškelti. 
Ir tėvai taip nori. Buvau atsilankęs. Mo
tina dažnai sapnuoją, kruvinomis ašaro
mis rauda.

AR YRA KĄ SKAITYTI 
“LAISVĖJE”?

Atrodo kvailas klausimas, 
kuomet laikraštis išeina 
penkis sykius per savaitę 
po 4 žinių pilnus puslapius. 
Bet kartais tenka išsikalbė
ti su laikraščio skaityto
jais, k u r i e nusiskundžia 
prasta kokybe Laisvės skil
tyse. Mano supratimu, 
Laisvėje yra daugiau ver
tingų ir bendrai įdomių 

■paštų negu bet kuriame iš 
lietuviškų (apart Vilnies) 
laikraščių Amerikoje.

Imkime šių metų Laisvės 
numerį 5-ą. Pirmas pus
lapis pilnas svarbių žinių 
iš plataus pasaulio įvykių. 
Pav., “Nehrų šakė, kad In
dija statys socializmą.”

Nors mes kažkaip abejo
tinai žiūrime į Nehru kal
bamą socializmą, bet yra 
svarbu ir tiek, kad tokie 
įtakingi didelių valstybių 
vyrai kalba apie socialisti
nės santvarkos; įsteigimą, 
o jo įvykdymas priklauso 
patiems žmonėms.

Po antgalyiu “Vėliausios 
žinios” rašoma apie Kini
jos premjero Čou En-lajaus 
a p s i 1 ankymą Maskvoje, 
apie pasitarimus ne tik su 
Sovietų, bet ir su Rytinės 
Vokietijos vadais ir žada
mą apsilankymą Varšuvo
je, o vėliau vykimą į 
Vengrijos 
peštą.

Kur tik 
En-lajus, 
pastangas

mame Laisvės 
apie iš viso pasaulio žydi jos 
prisiųstais pinigais Palesti
nos pelkėse ir smėlynuose 
įsteigtą karišką bazę.

Kartais ir savikritika ei
na ant sveikatos, jei kriti
kuojamas ją priima už pa
moką. Už tai vertas pagy
rimo kritikos priėmėjas.

Atverskime antrąjį, laik
raščio puslapį. Jame ran
dasi vedamasis straipsnis. 
Čia taipgi yra moterims 
bei šeimininkėms patarimų 
ir žinių apie moterų pa
saulį. ■ Be to, antrajame ir 
trečiajame puslapiuose tel
pa vienokios ar kitokios 
rūšies apysaka. (Apysa
kas s u d a r k o negavimas 
laikraščio kasdien, bet už 
tai ne .leidėjai, o paštas 
kaltas.) Žinios iš Lietuvos 
dažnai pasirodo laikraščio 
skiltyse. Vietinių kores- 
p o n d e n c i jų kol kas ne
trūksta, nors, ’ veikimui 
silpnėjant, jos mažėja...

.Ketvirto puslapio skilty
se New York o ir apylinkės 
žinios irgi įdomios tiems, 
kurie myli žinoti apie įvy
kius didmiesčiuose. Nes 
kas vyksta New Yorke, tas 
panašiai atsitinka ir Bosto
ne ar kitame šalies centre; 
tik kiti asmenys tokias ar 
panašias nuodėmes vykdo.

puslapyje , žiūrėjau svarbesnes žinias
s Laisvėje. Krisluose paste
bėjau A. Bimbos kopijavi
mą iš lietuviško žurnalo 
“Tarybinė Moteris.” Man 
parūpo pasisakyti prieš da
bartinį didelį perteklių vi
sokių raštų, ypač silpnų 
raštų Lietuvoje.

Žinoma, laikraštininkai 
ir kitokie rašytojai su ma
no nuomone nesutiks, bet 
kiaulių šėrėjai kolūkiuose 
norėtų trumpesnes valan
das dirbti. Iš laiškų ir 
Lietuvos laikraščių b e i 
knygų atrodo, kad ten, 
kaip ir , kapitalistinėse ša- 

' lyse,, v i s o k i niekniekiai 
smulkmeniškai pakartoja
mai telpa spaudoje. O tuo 
pačiu laiku sniegas užden
gia nenuimtus nuo laukų 

i javus, nenukąstas bulves ir 
runkelius. Sesuo rašo, kad 
apsnigo javus, o švogeris 
džiaugiasi prisirovęs suša
lusių runkelių prieš Kalė
das, iš kurių prisivirė sa- 
magonos ar kokio ten gor- 
kelio šventėms. Kolūkiuose 
mėšlas ' guli tvartuose ar

sostinę Buda-

nuvyksta Čou 
jis visur deda 
apvieni j i m u i 

darbo žmonių vadų. Kal
ba prieš silpnavalius, kur 
rie lengvai pasiduoda bur
žuazinių elementų įtekmei, 
kas priveda darbininkiškas 
organjžacijas prie pakriki- į 
mo, kaip tai įvyko Vengri-į 
joj, Lęnkįjoj.

Be. aukščiau minėtų ir ki
tų svarbių žinių, ant pir
mo puslapio randasi Kris
lai, kurie visada pilni ver
tingų politinių informaci
jų bei įdomių komentarų. 
Negalima prasilenkti ir su 
tuo, kad pastaruoju laiku 
žymiai išnyko žinios iš ma
žesniųjų tautelių; ypač yra 
pagirtina tas, kad pirmo 
puslapio redaktorius priė
mė Laisvės Šėrininko pa
stabą mažiau rašyti apie 
Izraelį. Pirmiau būdavo 
net po dvi tris žinutes pir-

Vasario 6-a d. buvo gra
ži. Taipgi malonus ir ne
šaltas pavakaris. Per die
ną darbe prie mašinos iš
sėdėjęs maniau vakarienės

H ELF W A N TE D— F E M a. L i

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'tcr City. 5 days. 

PHONE MISS- SPANIER,
RI. 6-7837

(36-42)

' DeL SENO VINCO
EIRĖRAščIŲ knygos

krovose palei juos per tre
jus metus neišvežtas į lau
kus... Arba gaunamuose
laiškuose kolūkių žmones 
džiaugiasi gavę iš Ameri
kos čia nunešiotus boveĮųh 
nius (medvilninius) bei ki
tokio audeklo rūbus. Jie 
rašo: “Nemeskite kad ir 
būtų nuplyšę drabužiai, at- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

BOOKKEEPING
Machine operator. 5 day week. 
Salary commensurate with ability 
and experience. Remington Rand 
experienced. Cęnter city location in 
an air conditioned office. Perma
nent. Pleasant associates. Em
ployee benefits. Call LO. 8-7220 
9:30 A. M. (35-37)

CIcrk-Typistv. 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, IX 8-8208. Write ' 
Box M-7, 711 Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. (34-40)

Operatorės. Tuoj rekalingo§. 
Dienom ar naktim. Patyrusios prie 
vienos ai’ dviejų adatų. • Turime 
ant ilgo laiko valdžios kontraktus. ' 
Nuolatinis darbas su visom apdrau- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pas: I. Foster Sports
wear, Kensington Ave. & Ontario 
St. GA. 5-1020. (31-37)
------------------- ---------- ----- - — —■■■■■**

TAVO ŠIRDIS SAKO:
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNY

GŲ, ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kai
ną ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, . 
kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIKTAI 
Už $5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir sįųsk, nes tokią • 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai piape, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI -— žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai-

SlIiblES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi , 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane ’skai
tysi; 449 psl., kaina $1.00. Iliustruota.

SLlUPTARbflAI (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik. mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūra ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III

(Daugiau bus)

INDUSTRIAL TRUST CO. 
1518 Wanut St. PE. 5-9212

Kensington Avenue & 
Huntingdon St. 

Broad St. & Ncdro Ave.
1944 N. Front St. 

186-138 W. Girard Ave.
3173 Richmond St.
(Philadelphia, Pa.)

(33-39)

Visas Seno Vinco eilėraš
čių knygos Laisvės spaus
tuvės darbas jau atliktas. 
Knyga ir viršeliai atiduota 
sulankstymo ir apdarynio 
įstaigai (bookbindery). 
Bus apdaryta už poros sa
vaičių. Kai tik gausime 
knygą iš bookbinderės, 
tuojau siuntinėsime prenu
meratoriams.

Laisvės Administracija
.a. ». ■. ... ... .y. .y. .y. ~y.•A— —A* -A— —X® —J* -A— —A- ——A* —A’
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• I

Elizabeth. N. J,

BANKETAS
Pagerbimui K. Čiurlio

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Įvyks šeštadienį

Kovo 2 Mareli
' I • \ •

Rusų Svetainėje 
' 408 Court St-, Elizabeth, N*. J. 

’ Y
Bus graži liieninę programa 

Prašome nesivėlinti, būkite laiku.

Pradžia lygiai 7-tų vai. vakari? . ,

Kviečia L. D. S. 3-čioji Apskritis
..■.'..■U.:, : ; ; < ' ■ . . ;/• ■/. '• ■ ’■ -

Pasinaudokite , 
Grožine Literatūra

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

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

puslapių 160, kaina: $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

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

Pavasario Godos į

Stasio Jasiljonio gražiausių eilių rinkinys, puslapių §56, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisvė



I

LAISVOJI
SAKYKLA

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
siųskite mums, mes susi lo
pę- suvilkėsime, mes pasi- 
taisysim e.” Kaipgi tai 
Skamba mūšių ausyse? Aš 
jaučiuosi labai nejaukiai... 
Žinome, kad mūsų senoje 
tėvynėje puikiai auga li
nai, kanapės, o iš jų gali
mą pagaminti dr a b u ž i ų 
daug geresnių negu medvil
niniai. Paban (lykite nu
pirkti linines nosines, stal
tieses ar kitką, pamatysite, 
kiek pamokėsite. Kodėl mū
sų broliai ir sesės anapus 
Atlanto nekreipia daugiau 
dėmesio i gaminimą, o ma
žiau į aprašinėjimą gami
namų produktų? Kodėl ne
sistengia mainais iš mūš 
gauti bovelninius ar kito
kios medžiagos drabužius 
už i u gražiai išaustus dro- 
binius? Čia yra žmonių, 
kurie turi alergiją, negali 
bovelniniais drabužiais vil
kėti, negali tokiuose pata
luose miegoti, su žiburiu 
ieško drobinių (lininių), o 
mūsų tautiečiai alaus ir ki
tokių svaiginančių skysčių 
gaminimu užsiėmę... Kiti 
tų skysčiui priragavę tik 
rašo ir rašo visokiausius 
niekniekius. Aš ne priešin
gas turėjimui spaudos ir 
spausdininTui re i kai i n g ų
knygų, bet kuomet iš ada
tos priskaldo stirtas, išleis
dami net po keliolika tomų 
k n y g ų prirašytų tuščių 

’ plepalų, tuomet jau negali
ma užgirti, nežiūrint ko-

. kios pakraipos
tų. ?

Krikščionys 
du tūkstančius 
apie vieno v a 
(Kristaus)
kančias; jų rašytojai be pa
liovos rašo apie jo mokslą 
dideles ir mažas knygas; 
dvasiškija bažnyčiose ir ti
kintieji namuose meldžiasi 
iš tų knygų bei knygelių, o 
kiek iš tų milžiniškų hipo- 
kritiškų tuščių plepalų kar
tojimo naudos? Visuome
niniu atžvilgiu—visai ma
žai. Nors dvasiškija dali
nai džiaugiasi lengvu gy
venimu, bet tikrumoje jie 
klysta. Juk su dabartine 
produkcija, išvystyta maši
nerija, jei visi nenaudingi, 
neproduktyviški darbai bū
tų panaikinti, sykiu su ku
nigijos tuščiais plepalais, 
tai nebūtu niekam -darbas 
sunkus. Kunigėliai galėtų 
turėti gražias šeimas, iš
auklėti pavydingus vaikus 
ir pasenę tuo pasidžiaugti, 
rainiai savo gyvenimą 
baigti atlikę sau ir visuo-

menei naudingą ir prakil
nu darbą.

Taip pat yra ir su mūsų 
dabartines Tarybinės Lie
tuvos žmonėmis: jie sten
giasi, daugumoje, pragy
venti “prasto” darbo nedir
bę. Kiekvienas myli beko
nus ir kitokį tinkama mais
tą, o tas reikalauja darbo 
jėgų, kad pagaminus reik
menų visiems. Taigi ir yra 
reikalas . visu moksleiviu 
nesigėdyti pašerti kiaules 
ar pamelžti bei prižiūrėti 
karves. Mano supratimu, 
šis yra geras patarimas: 
Iš knygų mokytis, su ran- 
komis sau reikmenis ga
mintis. /I. K—ka

per beveik Į
metų plepa lIiUS lr 
r g d i e n i o 

pergyve n t a s

Brockton, Mass.
K. Benulis nuo seniai nesi

jautė gerai, rengėsi prie ope
racijos, bet dabar ant greitų
jų buvo nuvežtas į Brockton 
Hospitalį ir ten vasario 14 d. 
padarė operaciją ant tulžies 
pūslės. Po operacijos ligonis 
atrodo neblogai, matomai, vis
kas pavyko gerai. Jo gyveni
mo vieta: 16 Bunker 
Brockton, Mass.

* * *
Laisvės skaitytoja M. žaliu- 

kienė su savo dukrele ir žen
tu Al b. Vasariais vasario 2 d. 
apleido Montello. Išvažiavo 
į Floridą. Girdėjau, kad ir U. 
Zalockaite Floridoj. O mes, 
pasilikę, jau skaitome dienas, 
1 a u k i a m p a v a sa r i o.

♦ * *
Vasario 16 d. Liet. Taut. 

Namo žemutinėje salėje buvo 
m i n ė j imas gi mta d i e n i o d r g. J. 
Stigien.es. Surengė K. čereš- 
kienė, P. Sinkevičienė, ir jos 
duktė Stigytė. Buvo artimųjų 
n svečių, vietinių ir iš Nor
wood, Ganton, ir Boston apy
linkės. Dalyvavo jos abudu-sū- 

marčios, duktė Agnis.
Gavo daug linkėjimų ir dova
nu.

Pirm. K. čereškienė papra
šė išreikšti savo nuomones: S. 
Rainardą, J. Masteiką, P. Kli
mą, K. Ustup i, J. Šimaitį,
piiminė jos gerus darbus ap
švietus skleidime.

Ave-.,

3M__________ ____________ . ________________ ________ ... ,:r_____ ...* I**
HELP WANTED MALE

Trys asmenys sudegė 
Brooklyne gaisre; du 

išsigelbėjo iššokę
Dar trys .asmneys žuvo lūš

nyną gaisruose, šiuo kartu 
Brooklyne, 685 Fifth Ave. 
Gaisras prasidėjo Bernade- 
dette Santos virtuvėj. Negalė
dama išeiti per duris ir pasiek
ti laiptus, Bernadette, pagrie
bė savo 5 metu dukrelę ir ją 
per langą išmetė į apačioje 
laukiančio žmogaus glėbį. Tai 
buvo taksio šoferis, kuris išgir
dęs riksmus privažiavo,' kad 
padėti. Pati Bernadette iššo
ko, bandydama pataikyti į 
apačioje esančios mėsinės lam 
go brezentinę užlaidą. Jai pa
sisekė nesusimušti.

Nors joms pavyko išsigelbė
ti, trys kiti to paties apart- 
mentinio namo asmenys nebu
vo taip laimingi. Mr. ir Mrs. 
William Scofield, vidutinio 
amžiaus žmones, ir M. Lavi
no, senelis, sudegė gyvi. Už jų 
mirtį, sakoma, atsakingas' 
faktas, kad apartmentinis na
mas neturėjo pakankamai ap
saugos prieš gaisrus, kad laip
tai buvo netikę ir 1.1.

MULTIMILIONIERIUS
SU DVIEM ŽMONOM

Kas girdėti tarp lietuvių
Vienas čikagiškio kunigų 

“Draugo” skaitytojas anądien 
ftian rodo, ką jo skaitomas 
laikraštis rašo apie dienraščio 
Laisvės šėrininkų suvažiavimą 
ir pi kietą.

“Draugas” rašo, kad “anti
komunistinis frontas” suruošė 
“demonstraciją - piketą prieš 
raudonąjį terorą”. Tai “dau
gelis komunistų, pamatę tokį 
gausų pikietininkų skaičių, 
pabėgo iš suvažiavimo ir kon
certo”. '

Kas žodis, tai melas. “Lais
vės” šėrininkų suvažiavime ir 
bankete dalyvavę dabar gali 
iš kuniginio aprašymo skaniai 
pasijuokti, štai faktai:

1. Pikietininkų tebuvo 
elaimingos
juokinga

laisviečių—tik keli “komunis
tai”, kurie nusigandę pikieto 
— pabėgę.

lieta
me tų 
i vė

g vi n 
buvo

tik
Taiporelės.

“demonstraci-

Vienas maspeth ietis 
vis, sulaukęs - virš 70 
amžiaus, pasiryžo įstoti 
dusiųjų stoną. Pasisekė jam
pasigauti dar ne senyvą mote
raitę. Apsivedė ir džiaugėsi 
nauju gyvenimu.

Bet ne ilgam, žodis po žo
džio ir kožnas eina savais ke
liais... Bet jo pačiukė “sausa” 
neišėjo. Jis skundžiasi, kad ji
nai pasigrobusi iš jo... keletą 
tūkstantėlių.

Dabai' gi jis nebeturi nei 
pačiutės, nei tų tūkstantėlių. 
Trumpas buvo vedybinis gyve
nimas, bet ilga to gyvenimo 
atmintis.

J. Shimaitis

iŠ

16 MĖN. KALĖJIME 
UŽ ALIMONIJĄ

Wm. Singer dabar paleistas 
kalėjimo. Jis ten išbuvo 16

mėn. už tai, kad nemokėjo di- 
vorsuotai žmonai alimonijos. 
Teisėjas pasakė, kad 16 mėn. 
kankintis kalėjime jau paka
ko.

val
gai i

VAIKAS PRIČĖRĖ
Roscoe Hodge, 8 metų 

kas, pasigyrė, kad jis 
perlipti per mūrinę ir akmeni
nę sieną, nusileisti per akme
nis astuonias pėdas į Harlem 
upę ir vėl grįžti pas juos. Bet 
nusiledęs nebegrįžo. Įkritęs 
vandenin prigėrė.

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Metu
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in- 
formačijinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais, v-

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

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

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

Newyorkietis John* J. As
tor, žymius multimilionierius, 
dabar turi neišrišamą proble
mą. Jis buvo vedęs Gertrūdą 
ir vėliau gavo1 Meksikoje per
skyras, tada apsivedė su Dol
ly. Dabar N. Y. teismas pripa
žįsta Gertrūdą jo legalia žmo
na, o Floridos teismas pripa
žįsta Dolly jo žmona. Tai da
bar jis turi dvi žmonas ir joms 
moka alimoniją.

2.
buvo
Jame sukelta dienraščio nau
dai arti trijų tūkstančių' dole
riu.c

3. Banketas (ne koncertas) 
taipgi buvo masinis, svečiai 
skaitlingi, kad net stalų pri
trūko. Publikai prisirinkus 
reikėjo daugiau stalų sudėti.

Matote, kaip “Draugas” ku
nigiškai nusimelavo.

Taip tegali rašyti tik gero
kai ėmę mišiauno spirito, kuo
met jiems iš vieno matosi šim
tai pikietininkų, o iš šimtų

šeri n in k u i 
vienas

suvažiavimas 
skaitlingiausių.

Spaustuvininkai gal 
nubalsuos streikuoti

NEMAŽAS GROBIS
Isaac Levitan pasiskundė 

ixolieijai, kad kas tai iš jo Fo- 
1(.st Hills apartmento pavogė 
apie $75,000 vertės brangak
menių.

New Yorko spaudoje
“Herald - Tribune” bendra

darbis Barrett McGurn lankė
si Lenkijoje. Jis sako, kad to
jo šalyje ekonominė padėtis 
šiuo metu sukoka, bet šalyje 
jaučiasi tam tikras viltingu- 
mas, tikėjimas, kad dalykai 
gerėja.

Times jau kelintu kartu 
vedamus straips- 
Gazą ir A kabą.

; spausdina
"nius apie
“Times” pozicija yrą miglota 
ii’ atsargiai balansuota tuo 
pačiu laiku; . Tas laikraštis 
bendrai, imant remia Eisenho- 
werio administracijos politiką 
ir šiu'o klausimu, taipgi prita
ria Washingtonui, sako, kad 
Izraelis turėtų iš tų teritorijų 
ti auktis.

Bet “Times” tradiciniai 
taipgi turi simpatijas Izraeliui 
ir jis vis pabrėžia, kad Izrae- 

| lis turi “tam tikro' pateisini
mo” reikalauti daugiau ga
rantijų. Viskas, ką “Times” 
dabar gali išvadoje pasakyti, 
tai, kad “padėtis komplikuo
ta”.

“Daily Workeris” jau be
veik pabaigė savo finansinį 
vajų. Iki $50,000 sukėlimo li
ko tik virš $2,000.

Pavojingai sumušė motiną
Vengras Tibor Fold vary a- 

nadien smarkiai sumušė savo 
motiną daktarę, kuri, dabar 
randasi ligoninėje, o mušeika 
sūnus areštuotas ir jo protas 
tiriamas. Jis tvirtina, kad ji 
norėjusi sūnų ir jo žmoną nu
nuodyti, todėl jis ją ir sumu
šęs.

Areštavo narkotikų agentą
Netikėtai patėmijusi prie 

vienų durų narkotikų, policija 
areštavo tūlą S. Duncaną kaip 
narkotikų agentą.

1 nternational Typographi
cal Union lokalus 6 šią savai
tę praves balsavimą savo na
rių tarpe,, ar išeiti streikam 
Typografistai spaustuvinin
kai streikuotų, nors 
spaustuvių darbininkai
yra pasirašę kontraktus. Paly- 
kas liečia laikraščių spaustu-

le iti 
jau

Lokalu prezidentas Francis 
J. BaiTett sako, kad ginčas 
sukasi ne aplink algas, o ap
link darbp sąlygas. Leidyklos 
jau sutiko pakelti algas ant 
$9 savaitėje ir tuomi unija 
kol kas patenkinta. Bet unija 
reikalauja, kad garsiniipai, 
kuriuos laikraščiai gauna ga
tavus elektriniai pagamintose 
klišėse, spaustuvėse būtų iŠ 
naujo perdirbti. Unija taipgi 
reikalauja, kad unijistai ko
rektoriai skaitytų garsinimu 
korektas. Kaip dabar yra, di
delė dalis garsinimų ateina ko n 
reguoti garsinimo agentūrose,' 
kas atima darbą nuo unijistų 
korektorių pačiose spaustuvė
se.

BENIS IVANAUSKAS 
PARĖMĖ GĖLYNĄ

J
Praėjusio šeštadienio va

karą Bpnis Ivanauskas da
vė pavasariniams LKC gė
lyno reikalams $5. Neno
rėta visos penkinės priimt, 
bet jis griežtai spyrėsi imt 
visą, na, tai dėl to Į teismą 
negi eisi... Dėkui jam! V.

POLICISTAS PAVOJINGAI 
PAŠOVĖ JAUNUOLI

Brooklynietis p o Ii c istas> 
Tampellinis vienoje užeigoje 
susimušė su trim jaunais vy
rais dėl jo atsivestos mergi
nos Betty Perez, Tada paleido 
du šūvius į A. Kelly krūtinę. 
Pašautasis randasi Bellevlie 
ligoninėje kritiškoje padėtyje.

Nubėgo j mirties nasrus
Du Bronxo jaunuoliai, per

važiavę trafiko šviesą, bėgo 
nuo policijos. Pasileidęs auto
mobilis apie 80 mylių į valan
dą atsimušė į. medį. Vienas 
jaunuolių ten rado mirtį, 
tas pavojingai sužeistas.

ki

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

o

Būtų labai gražu didžiuliam 
newyorkiečių lietuvių būriui 
nuvykti kovo 2.(1. į Elizabe- 
thą ir draugiškai pasveikinti 
d. K. čiurlį h’cjo šeimą.

Atsiminkime, kad K. čiurlis 
niekad nęapleidžia newyor- 
kiečių parengimų. Tai ir mes 
nors kartą, kai jam pagerbti 
banketas ruošiamas, turėtume 
skaitlingai dalyvauti.

Banketą ruošia LDS trečioji 
apskritis bendrai su New 
Jersey valstijos vietinėmis 
kuopomis.

Pats miestas nuspręs

Iš valstijos sostinės Albany 
pranešama, kad valstijos se
natas nutarė 43 balsais prieš 
9 leisti atskiroms vietovėms 
nuspręsti, ar bingo lošimas le
galus. Kaip žinia, dabar bin- 
go nelegališkas kaip gembli- 
nimas. Valstijos 
seimelis,
pasisakys kaip senatas. Tas 
reiškia,

asamblėja,
irgi, kaip manoma,

kad New Yorko 
miestas pats turės nutarti apie 
šį lošimą, gal per referendu
mą per ateinančius rinkimus.

Kaip žinia, už b,ingo smar
kiausiai stoją katalikų parapi
jos. Keleri metai atgal, kuo
met bingo buvo legalus, para
pijinėse salėse nuolat tęsėsi 
bingo partijos ir parapijos tu
rėjo daugybę įeigų. Ištisos 
bažnyčios ir parapijinės mo
kyklos tapo pastatytos bingo 
pinigais, ’ sakoma. Tad, katali
kai labai norėtų, kad bingo le- 
gališkumas būtų atnaujintas.

Protestantų dvasiškiai, bet
gi, tam priešingi.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinkimas 

Įvykfc vasario 22-ą dieną, 7:30 
vakaro, Auditorijos patalpoj. 
Svarbu visiems nariams daly
vauti. Sekr.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks! 
1957 m. vasario mėm 27 d. 5.vai. 30 
m., Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y. Bus svar
bių pranešimų. .

Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.
(36-38)

BROCKTON, MASS.
Vakarienė, koncertas ir šokiai, 

rengia Liuosybės Choras, įvyks šeš
tadienį, vasario (Feb.) 23 d., Lie
tuvių Tautiško Namo viršutinėje 
salėje. įėjimas iš 668 North Main 
St., kampas Vine St. Pradžia 7-ą 
vai. vakare.

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

Rengimo Komisija (35-39)

Filmas, paskaita ir 
kultūrinis vakaras 
vyks Polonia Klube
Polonia klube (201 Second 

Ave., prie 12th Street) vasa
rio 23, šeštadienį, įvyks įdo
mus kultūrinis vakaras. Bus 
rodytas meninis filmas apie 
Rembrandto gyvenimą, o žy
mus Amerikos dailininkas, ku
ris laimėjo pryzą Mickevi
čiaus temos konkurse, skaitys 
paskaitą apie meną. Ta pati 
programa bus pakartota i. 
sekmadienio popiety j. Abiejų 
programos atdaros visiems, Įė
jimas laisvas, šeštadienio pro
grama prasidės 8 vai. vakaro, 
sekmadienio — pusę po tl-ijų.

Polonia klubas yra pažan
gių New Yorko lenkų buvei
nė. Klubo valdybos narys Ka
zimieras Nowackis sako, kad 
paskutiniu laiku klubo veikla 
žymiai pagyvėjo.

Minėj!) Kosciušką

Šio mėnesio 9 dieną 
klube įvyko Liicolno-Kosčiuš- 
kos paminėjimas. Kosciuška, 
kaip žinia, buvo lietuvių-len
kų kilmės patriotas, kuris at
vyko Amerikon, kadx padėt 
jai išsikovoti nepriklausomy
bę nuo britų.

Mitinge tapo priimta rezo
liucija, kuri pasiųsta kongres- 
manui Klementui Zablockiui. 
Rezoliucijoje kongresmanas 
raginamas stoti už platesnę 
prekybą su Lenkija, už ekono-, 
minės pagalbos Lenkijai davi
mą.

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

AUTO MECHANIKAS
Chrysler i produktai. Patyręs. 

Matykite Mr. lannonc.
STAPLETON & SCHNEIDER 

MOTOR SALES 
74-17 Northern Blvd., 

Jackson Hts. , 
(36-42)

ir

tame

Gal bus paskutinė bausmė?
Brooklyn i et is 77 metų am

žiaus Charles Wyatt nuteis
tas kalėjimai! už apiplėšimą. 
Jis per pastaruosius 47 metus 
buvo 10 sykių1 areštuotas ir iš
buvo kalėjime virš 30 metų. 
Dabar veikiausia jam bus 
paskutinė bausmė,'nes iš kalė
jimo vargiai jis gyvas beišeis.

Brooklyn© moterims
Ketvirtadienio vakare, vas. 

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

Narės yra prašomos skait
lingai susirinkime dalyvauti.

Valdyba

BUVĘS POLICISTAS 
MIRTINAI PASIŠOVĖ

Philip Korman, • 76 
buvęs Glendale policistas
re nuo revolverio kulkos, 
koma, kad jis nusižudė.

metų, 
mi- 
Sa-

POLICISTO MEILUŽĖ 
NUSIŠOVĖ

June Virgai pasigrobė savo 
mylimoj oi policisto R. Hooks 
revolverį ir prie jo akių mirti
nai persišovė. Jie draugavo 
virš dvejus metus.

I REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišuotas kamba

rys pavieniam vyrui Brooklyne, 
New Yorko Mieste, Richmond 
Hillyj, Jąmaicoj ar bile lietuvių 
kolonijoj. Turinti tokį. kambarį 
prašomi telefonuoti VI. 9-1827, ar
ba rašyti: A. S., 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N; Y. (37-38)

MATTHEW A 
BUVUS 

(BUYAUSKAS)

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

BOXART MACH. CO. * 
1620 Decatur St., Ridgewood f

(35-38)

Kalvis. Užbaigė jas. Patyręs prie 
komercijinių trokų.

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

(34-37)

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKĖ 
SUAUGUSI, PATYRUSI

Su paliudijimu, su karu, 3 metų 
mergaitė ir kūdikis. Biznierių pora* 
6 dienos, geras mokestis, atskiras 
kambarys. Gražūs L. L namai. GE.
2-1085. (35-37)

BUSINESS OPPORTUNITIES *

RESTAURANTAS. ant 5th Avė., 
moderniniai rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. leigos $200 į'dieną. 
Pardavimo priežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tirt- 

1 karną pasiūlymą imsime atydon.
5th Ave. Realty. BE. 8-0711

(37-43)

Sheet Metai dirbtuvė pardavimui; 
Pilnai įrengta — geras biznis. 57 
Dodge trokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemy aprokavimu.

(37-4J)

J. 9 šeimų na- 
$6,000 į metus

.... . MėsinyČia ir
leigos $750 į savaitę. SŪ 

2 karąms 
Savinin

kas atsistato. Kaina nužeminta iki
D’AgostinS 

E. Pa- 
Falrlawn 6-1130.

(36-42)

Bergen Co., N. 
mas ir krautuvė, 
jeigu. Kaina $15,000.

Welington, N. J. 
grosernė. t
4 rūmų apt. ir vonia, 
garadžius, 50 x 100 plotas, 
kas atsistato. .
$15,500. Geros sąlygos.
Rlty Co., 290 Market St. 
terson, N.

Grosernč-Delikatessen. Su nuo
stoliu. Renda $150 į mėnesį. Krau
tuvė, puikus apartmentas. 
žemės. Lietuvių, lenkų 
kaimynystė. Priimsime 
pasiūlymą. IV. 5-8388.

Daug 
ir' ukrainų 

bile gerą

(36-38)

Eletrikinių įrankių krautuve. Pri
einamai. Puiki kaimynyste, 
proga vyrui prie pataisymo 
ir radijo bizno. Brooklyn,

Main 2-5468

Gerrf 
T. V. 
N. Yn

(36-39)

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

(33-38)

Elmont, L. I. Parsiduoda Bar & 
Grill, puikus pirkinys iš privataus 
savininko. Ideališkas partneriam^, 
šeimai arba individualui. Žema ren
da, geras lysas. Isisteigkite čia, 
puikūs čia žmonės.

PR. 5-8862 — Elmont, L. I. į
(32-38)

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

x (31-38^

Policistas kalėjime už moters 
mirtinai peršovimą

Policistas John McNeil pa
sodintas kalėjimai! iki 6 metų- 
už mirtinai peršovimą Mrs. C. 
Keenan, kuomet jos apart- , 
mente baliavojo.

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 ęačios atsiliepti, arba 
kas žinote apie ją, malonėkite pra
nešti man, būsiu dėkinga. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Mar- 
cęlla Puškevicz-Chuz&s, 307 Frank-

nešti man, būsiu dėkinga.

lin Street, Rumford, 'Mev
i /

(36-38)

į LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS :

*OC—M>-

ii 426 Lafayette St.;
• • Newark 5, N. J. \ ;

MArket 2-5172< B . . l 1

Atydai visų rųūsų lietuviškų 
pažįstamų!

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

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

(31-37)'

4 pu«L Laisvė (Liberty) Ketvirtu vasario (Feb.) >21, 1957
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