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METAI 47-ti

KRISLAI
*Gaila žento ir' gaila

» varškės.
Nesveikos lenktynės. 
Melagiaus liežuvis. 
Ar protinga? \ 
Ką daryti su 

alkoholikais ?
x Rašo A. Bimba

Mūsų šalies politika atsidū
rė bėdoje. Labai nenorime nu
aidėti Izraeliui, bet būtu ne- 
-Tiaudinga užrūstinti ir arabus. 
Tai kur išeitis?

Tokiems atsitikimams api
būdinti pas mus žmonės Lie
tuvoje turėdavo posaki: Gai
la žento ir gaila varškės.' 

žentas biednas ir alkanas.
Jo labai gaila. Bot gaila ir 
varškės jo pamaitinimui.

O\visa tai yra šaltojo karo 
beprotystės pasėka. Mūsų 
prezidentas ii' sekretorius žiū
ri/ ką tais reikalais pasakys 
Tarybų Sąjjunga. Z

Iš savo pusės Tarybų Są
junga irgi nenuleidžia akių 
nuo Amerikos. Ir, ot, turime 
lenktynes.

Ai- jos sveikos taikos reika- 
1.u i?

Ne, nesveikos.
Geriau būtu visiems, jeigu 

jokiais klausimais būtų vei
kiama bendrai.

Taip man atrodo.

Turime reikalą su dviem is 
labai kietais 'antikomunistais, 
James A. Michner ir John 
MacCormac.

Michner parašė didelę kny
gą apie Įvykius Vengrijoje. 
.Irs ją pavadino “The Bridge 
at Andau”. Vienoje vietoje 
jis kalba apie kruvinus nuoty
kius Budapęšte prie parla
mento^ rūmų. Tai buvo pernai 
spalio 25 d.

Michner sako, kad tą die
ną toje vietoje buvo užmušta 
(.esi šimtai vengrų.

Bet pakylą jo kolega John 
MacCormac ir sako: Aš tą 
dieną ten buvau ir savo aki- 
*mis Įvykius stebėjau, o paskui 
suskaičiau užmuštuosius.

Kiek jų ten MacCormac 
lado? Ogi, sako, nepriskai- 
čiau' nė penkiasdešimt!

Taip MacCormac pareiškia 
recenzuodamas minėtą Mich- 
nerio knygą praėjusio sekma
dienio New York Timese.

Skaitau pranešimą ir pasi
gyrimą iš tolimojo tarybinio 
/Tadžikistano. Kalbama apie 
vien ą kolektyvinĮ kaimą. 
Kaimas pasistatęs klubrūmį’ 
(kultūrini centrą). Pastatas 
kaštavęs apie dešimt milijonų 
rublių!

Milžiniškas, gražus pasta
tas, suprantam^. .

Bet aš labai abejoju, ar tai 
protingas to kolektyvo žygis. 
Argi nebūtų buvę gėriau tokio 
centro pasistatymu i /išleisti tik 
vieną milijoną rublų. o liku
sius devynis milijonus sunau
doti kitiems reikalams?

, Tokia didybės liga man ne
patinka. Milžiniškų palocių 
statymas galėtų palaukti. Pir- 
^niausia reikia pasirūpinti pa
prastosios liaudės gyvenimo 
būklės pagerinimu.

c ’
Atsiminkime Lietuvoje Sme

tonos laikus. Kaune irgi buvo 
keletas milžiniškų ' pastatų. 
'Bet paprastoji liaudis bu-vo

Senatas patvirtino 
Eisenhowerio planą

Bijoma, kad iškils 
neramumai Gazoje

Washingtonas. —Senatas 
72 balsais prieš 19 parėmė 
prezidento Eisenhowerio 
planą Artimiesiems Ry
tams. ‘Tas planas kitaip ži
nomas kaip “Eisenhowerio 
doktrina”. Planas įgalintų 

'Amerikos valdžią savo nuo
žiūra naudoti karines jė
gas Artimuose Rytuose, 
jeigu grėstų “komunistinė 
agresija”. Kaip žinia, tą 
planą pasmerkė patys Arti
mųjų Rytų kraštai, ypatin
gai Egiptas ir Sirija.

Kongreso Atstovų butas 
jau priėmė tą pačią doktri
ną keletas savaičių atgal 
255 balsais prieš 67, nors 
su tam tikrais pataisymais. 
Dabar planas turės būti ap
dirbtas bendro Buto-Sena- 
to komiteto, kad suderinti 
abi versijas.

Prieš pląną balsavo mi
šinys pažangesnių liberali
nių demokratų iš vienos pu
sės, kaip Morse, Kefau- 
veris ir Chavez, ir reakci
nių ekstremistų iš abiejų

vėliausios
ŽINIOS

Gaza. — Izraeliečiai skel
bia, kad Gazoje įvyko riau
šės, kad užmušti du žmo
nės — vienas izraelietis ka
reivis ir vienas civilinis gy
ventojas arabas. Izraelie
čiai, kurie buvo pradėję e- 
vakuoti savo karinę mantą, 
evakuavimą sulaikė.

Kairas. — Čia laikomasi 
nuomonės, kad izraeliečiai 
patys išprovokavo riaušes 
prieš save, kad rasti patei
sinimą tolimesniam delsi
mui trauktis.

Paryžius. — Premjeras 
Mollet sugrįžo iš kelionės 
po Ameriką ir Kanadą.
v Maskva. — “Pravda” sū
puojančiai su Stalino, mir
ties metinėmis paminėjo, 
kad komunistai laikė ir 
laiko Staliną didžiu revo
liucionieriumi. Bet apart 
to paminėjimo mirties me
tinės tiesioginiai nepažy
mėtos.

užuita ir pamiršta. .
Darbo žmonės, būdami sa

vo šalies viešpačiais, man at
rodo, turėtų protingiau 'savo 
gyvenimą tvarkyti.

Ką daryti su alkoholikais?
Nei nagaika, nei kolioji- 

mais jų prie “dvasios šven
tos“ nesugrąžinsi.

Taip rašo Dr. Smith, Ne- 
braskos Psyciatric instituto 
profesorius. v

Tai ką su jais daryti, kaip 
juos gydyti?

Tėra vienas kelias: Įtikinti 
alkoholikus, kad jie yra ligo
niai ir kad turi pasiduoti gy
dymui.

Bet kaip juos Įtikinsi, jei 
jie tam pasakys, kad tu esi 
kvailas, o jie yra viso svieto 
išmintis?

Dr smith išeities nepatie
kia. Gaila.

partijų, kaip tai McCarthy, 
Eastlandas, Jenneris, Tai- 
madge. Jie balsavo prieš 
kartu, bet vadovaujantis 
skirtingais sumetimais.

(Iš Kinijos tuo tarpu 
pranešama, kad premjeras 
Čou En-lajus sakė, jog A- 
merika rimtai ryžtasi į- 
steigti naują kolonializmą 
Artimuose Rytuose. Eisen- 
howerio doktrina, sakė jis, 
yra bandymas perimti tas 
pozicijas, kurias prarado 
britai.)

King sutiko O
poną Nixoną
Accra. — Nepriklauso-

mos negrų valstybės Gha- 
nos valdžia pakvietė visą 
eilę amerikiečių, kaip ir ki
tų šalių atstovus, dalyvauti 
šventėje. Svarbiausieji at
vykę Amerikos svečiai yra 
du: vice-prezidentas Nixo- 
nas ir Martin Luther King, 
Alabamos (Montgomery’o) 
negrų jaunas veikėjas, ku
ris-vadovavo autobusu boi
kotui.

Accros kolegijoje, kur į- 
vyko tam tikros ceremoni
jos, jaunasis negras, atsto
vaujantis milijonus žmo
nių, kurie kovoja prieš se
gregaciją, sutiko vice-pre- 
zidentą, kuriam, kaip ir 
prezidentui Eisenhoweriui, 
nerūpi daryti ką nors ener
gingesnio prieš rasistus.

Nors tai užsienyje ir nors 
tas nesupuola su diplomati
niu etiketu, Kingas nesi
drovėjo. prakalbėti į Ni- 
xoną, taip sakant, nami
niais reikalais. Jis jam sa
kė, kad puikus dalykas at
vykti padėti švęsti nepri
klausomos Afrikos negrų 
valstybės įsteigimą, bet 
dar svarbiau būtų steigti 
pilnas pilietines teises mi
lijonams negrų pačioje A- 
merikoje.

Jis ragino Nixona geriau 
informuoti prezidentą ir jį 
raginti vykti į Pietus ir 
pasisakyti prieš rasistinę 
segregaciją.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Amerikos komunistai atsake i 
Ducloso kritišką sveikinimą

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partija at
sakė ’į sveikinimo laišką, 
kurį Francūzijos komu
nistų teoretikas J.' Duclos 
atsiuntė Amerikos K. P. 
suvažiavimui. Tame sveiki
nime Duclos šalia kito iš
reiškė ir kritiškas mintis, 
sakydamas, kad Amerikos 
komunistai linksta link re- 
vizionizmo, tolsta nuo 
marsizmo-leninizmo ir t. t.

Atsakyme Amerikos ko
munistai dėkoja Duclos’ui

Pragy venimui šeimynai j a u 
reikia bent $ 10 8 savaitei, ✓
bet dauguma tiek neuždirba
New. Yorkas. — Calif or- 

nijoje universitete veikiąs 
ekonominio tyrinėjimo in
stitutas, kuriam vadovau
ja Heller, jau senokai skai
tomas autoritetu apie įei- 
gas ir pragyvenimą. Kiek
vienais metais tas institu
tas paskelbia, koks įeigų 
minimumas reikalingas vi
dutinei šeimai, kad žmogiš
kai pragyventi.

Dabar to instituto eks
pertai apskaičiavo, kad 
šeimynai reikalinga bent 
$108 savaitėje, kad pragy
venti vidutiniškai gerai. 
Pati valdžia yra apskaičia
vusi, kad reikia bent $80

Ghana padės kitiem Afrikos C i
negram kovot už savo teise
Accra.y— Ghanos prem

jeras Nkrumah pareiškė, 
kad naujai nepriklausoma 
Ghana padės visoms kitoms 
Afrikos kontinento negriš- 
koms tautoms i kovoti už 
nepriklausomybę. Nors 
Ghana pasilieka Britanijos 
bendruomenės dalimi ir 
nors britų atstovai dalyva
vo nepriklausomybės pa
skelbimo šventėje, Nkru
mah savo kalboje parla
mente nesidrovėjo kalbėti 
atvirai. Jis sakė, kad ke
turi milijonai ghaniečių 
pagaliau atsikratė kolonia-
lizmo pančių. “Jūs dabar 
galite vaikščioti savo gal
vas iškėlę”, jis sakė mi
nioms žmonių, kurie susi
rinko prie parlamento rū
mų.

Ghanos sostas Acrros 
centre pastatyti garbės 
vartai vietoje, kur 1948 
metais britai nušovė 28 de
monstruojančius ghanie- 
čius, kurie reikalavo nepri
klausomybės.

Pats Nkrumah ir kiti 
Ghanos ministrai dalyva
vo nepriklausomybės pa- no mokyklose mokosi 
skelbimo ceremonijose apsi- daugiau kaip keturi tūk- 
vilkę nacionaliniais af- stančiai mokiniu, dirba 
rikietiškais drabužiais,' 254 mokytojai. .Vidurinės 
o! ne j .< euiropietiškais, mokyklos tarybinės
tuomi lyg. pabrėžiant, kad I santvarkos metais ■ atidary- 
ghaniečiai didžiuojasi savo'tos apylinkių centruose —

už sveikinimus ir sako, kad 
jis, žinoma, turėjo teisės 
išreikšti ir kritines mintis. 
Bet atsakyme pabrėžiama, 
kad Amerikos komunistu 
vadovybė nejaučia, jog ji 
eina revizionizmo keliais, 
o kaip tik atvirkščiai, tai
sydama klaidas, labiau kū
rybiniai ir nepriklausomai 
vadovaujasi marksizmo- 
leninizmo principais. Atsa
kymo esmė maždaug tokia: 
“Dėkui už draugišką kri
tiką, bet mes su ja negali
me sutikti...” ' 

savaitėje. Vienok vidutinis 
pramonės darbininkas už
dirba tik $80 savaitėje, o 
yra milijonai žmonių, ku
rie uždirba žymiai mažiau.

Pažymima, kad kiek sako 
reikia savaitei Heller insti
tutas, neuždirba ne tik dar
bininkai, bet ir mokytojai, 
valdininkai,. policininkai, 
ugniagesiai, pardavėjai ir 
t. t. Net dalis universiteto 
dėstytojų, profesorių tiek 
neuždirba.

Hellerio instituto išvada: 
didelė dauguma Amerikos 
žmonių neuždirba minimu
mo, kiek reikalinga svei
kam patogiam gyvenimui.

tradicijomis ir nenori imi
tuoti Vakarų civilizaciją. 
Nkrumah sakė, kad ghanie- 
čiai verčiau sieks semtis i- 
kvėpimb iš .senovės negrų
šalies Ghanos, kuri egzis
tavo Vakarų Afrikoje dau
giau kaip tūkstantis metų 
atgal. '

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Anksčiau persekioti 
mokytojai apdovanoti

Anykščiai. — SunkuGr į- 
sivąizduoti, kaip toli į 
priekį rajone nužengė liau
dies švietimas ir kultūra. 
Dabar rajono teritorijoje 
veikia 4 vidurinės mokyk
los, darbo jaunimo vakaria- 
nė vidurinė, 11 septynme
čių, 2 kaimo jaunimo vaka
rinės septynmetės, 33 pra
dirbs mokyklos, vaikų dar
želis Anykščiuose, pionie
rių namai. Prie visu 4 
vidurinių mokyklų yra į- 
steigti internatai. Rajo-

Debeikiuose, Svėdasuose ir 
Skiemonyse.

Senesniosios kartos mo
kytojai gerai prisimena, 
kaip viršaičiai ir apskrities 
viršininkas persekiodavo 
mokytojus, kaip juos kilno
davo iš vienos mokyklos į 
kitą už tai. kad jie nedaly
vaudavo buržuazinių or
ganizacijų veikloje, reiškė 
pažangias mintis. Buvo 
persėki oi ami mokytojai 
Pranas Šulga, Jonas Stun
džia, Antanas Janukėnas ir 
kiti. Tarybų valdžia dabar
tiniam Anykščių J. Biliūno 
vardo vidurinės mokyklos 
mokytojui Pranui šulgai už 
ilgametį ir pasiaukojantį 
pedagoginį darbą suteikė

Jungtinės Tautos. — Ne
patvirtinti pranešimai sako, 
kad izraeliečiai jau pradė
jo savo karinių jėgtj ištrau
kimą iš Gazos srities. 
Jungtinių Tautų karinės 
policinės jėgos, kurios 
randasi netoli EI Arišo Si
najuje, jau pradėjo judėti 
link Gazos. Bet tuo tarpu 
Jungtinių - Tautų rateliuose 
bijoma, kad Gazoje per 
perdavimo periodą gali iš
kilti neramumai.

Izraeliečiai palaikė griež-

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. — AFL-CIO vi

ce-prezidentas James B. 
Carey sakė, kad D. Beckas 
yra “unijinio judėjimo iš
davikas”. Jis sakė, kad gal 
prisieis, išmesti tymsterių 
uniją (iš' AFL-CIO. Carey 
yra elektristu unijos galva. 
Jis sakė, kad didelė klaida 
laukti, iki Kongresas “ap
valys” unijas nuo sukčių — 
valymą turi pravesti, sakė 
jis, pačios unijos.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unijos, vadovy
bė pradėjo aplinkiniais ke
liais kampaniją už Raricko 
pašalinimą iš unijos. Ra- 
rickas, iki šiol visai nežino
mas unijistas, kandidata
vo prieš MacDonaldą į uni
jos prezidentus ir gavo 
trečdalį balsu. Jis kandida
tavo ant platformos, kuri 
reikalavo sumažinti narys
tės duokles.

Washingtonas. —Valdžia 
prašė AFL-CIQ prezidento 
Meany, kad jis paveiktų 
tymsterių unijos preziden
tą Becką, paragintų jį grįž
ti namo iš Europos. Beckas 
atostogauja Europoje, tuo 
tarpų, kai senatims komite
tas tyrinėja jo uniją.

2 buvęTrumano administracijos 
pareigūnai nuteisti kaip sukčiai

St. Louis. — Du buvę 
Trumano 'administracijos 
pareigūnai, T. Lamar Cau
dle ir Matthew J. Connel
ly, tapo nuteisti po dvejus 
metus kalėjime ir po $2,500 
pinigine ' bausme. Kaltini
mas prieš juos buvo, kad 
jie bandė apgauti valdžią,

LTSR nusipelnusio moky
tojo vardą, apdovanojo Le
nino ordinu. Tos pačios 
mokyklos mokytojai Jonas. 
Stundžia ir Antanas Janu
kėnas yra apdovanoti Dar
bo Raudonosios Vėliavos 
ordinais. Pastarasis dirba 
savo tėviškėje — Niūrony
se, iš kurių anksčiau nė 
kartą buvo išvytas. Nema
ža ir kitų rajono mokytojų 
apdovanoti ordinais, me
daliais, Garbės raštais. 

tą karinį stpvį Gazos sri
tyje, kur randasi keli šim
tai tūkstančių arabų trem
tinių iš Palestinos. Jie nelei
do gyventojams pasirody
ti gatvėse po saulėlydžio, 
suėmė aktyvesnius arabus 
nacionalistus ir t. t.

Bet dalis arabų, ypatin
gai vietiniai miesto parei
gūnai, su okupantais bend- ' 
radarbiavo. Izraeliečiams 
taipgi pasisekė verbuoti 
vietinę arabų policiją, ku
ri jiems padėjo palaikyti 
tvarką. Manoma, kad da
bar izraeliečiams traukian
tis, nacionalistai nepaglos
tys tų arabų, kurie bendra
darbiavo su izreliečiais.

Patys izraeliečiai pasku
tinėmis dienomis ėmėsi y- , 
patingų saugumo priemo
nių. Panašiai, kaip britams 
traukiantis iš Port Saido, 
taip izraeliečiai Gazoje nu
tiesė spygliuotų vielų bari
kadas, pastatė ariergardus 
su kulkosvaidžiais, kad ap
saugoti savo paskutinius 
dalinius, kad arabai parti
zanai jų negalėtų taip leng
vai palydėti ugnimi.

Iš Jeruzalės tuo tarpu 
pranešama, kad dešiniųjų 
nacionalistu sušauktas ma
sinis protesto mitingas 
prieš Ben-Gurioną sutrau
kė 5,000 žmonių, bet nera- 
mumų nebuvo. Izraelio po
liciją. sunkiai ginkluota ir 
pilnoje karinėje aprangoje, 
patruliuoja miestus.

Egipto sostinėje Kaire 
visur pasirodė plakatai, 
kurie sako, kad Jungtinių 
Tautų karinės jėgos netu
ri teisės ilgai likti Gazoje, 
pagal 1948 metų paliaubų 
sutartį, Gaza turi rastis 
po Egipto administracija.-

Detroitas. — Pardavėjai 
dabar Amerikoje turi 750- • 
000 naudotu automobiliu, v C-7

kuriuos bando parduoti. 
Bet jau aišku, kad didelį 
skaičių prisieis sunaikinti.

nemokėdami pakankamai 
įeigos mokesčių-taksų. • •

Nuteistieji tebėra lais
vėje po $5,000 kaucija. .

Apgynos advokatai rei
kalavo, kad byla būtų iš 
naujo svarstyta, nes jos 
svarstymas prasidėjo po 
teisėjo Huleno pirmininka
vimu. Hulenas bylos eigos 
viduryje nusišovė. Gynyba 
dabar teigė, kad jis gal bu
vo nepilno proto ir pirma 
bylos dalis negali būti skai
toma legaline. Bet dabar
tinis teisėjas Norbye tą tei
gimą atmetė.

Connelly ir ypatingai 
Caudie darbai savo laiku 
buvo iškėlę didelį skandalą 
ir nemenkai pakenkė demo
kratams, kadangi republi- 
konai pstnaudojo tuos skan
dalus savo propagandai.
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GHANA
KAI SKAITYTOJAI ŠIUOS žodžius skaitys, Afrikoje 

jau bus oficialiai paskelbta nauja nepriklausoma valsty
bė, pavadinta GHANA.

Nepriklausomybės paskelbimas įvyko kovo 6 dieną, da
lyvaujant daugelio šalių specialėms atstovybėms. Jungti
nes Valstiias ten atstovavo vice-prezidentas Nixonas.

Ghana — naujas pavadinimas, naujas vardas žemėla
pyje. Iki šiol ta sritis vadinosi Gold Coast, prie kurios 
tapo prijungtos dar dvi kitos sritys. Dėl to ir vardas 
buvo duotas bendras, trumpas ir gan gražus.

Gold Coast per ilgus metus buvo Britanijos kolonija, 
kurią sudaro veik išimtinai juodveidžiai. Per metų eilę 
jie kovoįo už nepriklausomą gyvenimą ir tai pagaliau 
pasiekė.

'Ghana turi apie 5,00.0,000 gyventojų, o žemės plotas 
— arti 100,000 ketvirtainių mylių. Šalis turtinga mine
raliniais resursais.

Ghana bus Britų Komonvelte, ji bus dominija. Gal 
kada nors vėliau, jei bus reikalo, jos. žmonės visiškai nu
trauks ryšius su Britanija.

Sudarytoji valdžia susideda išimtinai iš negrų. Minis
trų pirmininko pareigas eina . Kwame Nkrumah.

Taigi ilgai buvusioje pavergtoje Afrikoje atsirado 
dar viena valstybė. Neseniai nepriklausomybes gavo Su
danas, Morokas ir Tunisija, visos įeina į Jungtines Tau
tas. Bet dar yra daug Afrikoje tautų, kovojančių už ne
priklausomą gyvenimą, jų tarpe alžyriečiai, kurių yra 
apie 9,000,000, bet kuriuos slegia žiauri francūzų kolo
nistų priespauda.

BR. MARKEVIČIUS sa
ko: — Iš buržuazijos val
domos Lietuvos buvo veža
mi į svetimas šalis mūsų 
broliai — vyrai, moterys, 
jaunuoliai kaip darbo jėga. 
Dabartinė tarybinė Lietu
va kaip tikra motina pri
ima savo išvargusius sū
nus. Šie išeikvota energija 
ir dauguma jau be sveika
tos, senatvėje, grįžta ir 
dar, kiek, jėgos leidžia, pri
sideda prie tėvynės atsta
tymo ir progresyvaus dar
bo. O Tarybų Lietuva da
bar eksportuoja į svetimas 
šalis prekes, darbo rankų 
ten trūkumas.

P. REVUCKAS sako: — 
džiojo Spalio socialist!- 

sukakties 
man

nes revoliucijos 
minėjimas Vilniuje 
paliko neužmirštamą įspū
dį visam gyvenimui.
kur nebuvau matęs tokio 
įspūdingo, tokio darnaus, 
tokio gigantiško vaizdo. 
Kariai, darbininkai, tar
nautojai, kolūkiečiai, moks
leiviai, meno ir spaudos 
darbuotojai, valdžios vy
rams ir svečiams esant 
tribūnoje, darniomis gre
tomis pavyzdingiausiu pa
radu minėjo tą įžymią su
kakti. Nuo 5 vai. ryto, per 
visą dieną — didžiausia ir 
gražiausia šventė.

Atsimpnu, buržuazinės 
Lietuvos minėjimuose visur 
ir visuomet policija muse 
darbininkus ir moksleivius. 
Buvo didžiausia betvarkė— 
mūsų tautos gėda. 

€ < J

Nie-

bar, rodos, sapnas. Nie
kuomet nesitikėjau pažinti 
savo tėvų gimtosios žemės. 
Tuo tarpu, mes, 15 papras
tų darbininkų delegacija, 
viešėjome mėnesį laiko Ta-

L. REVUCKAITĖ sako:
—Pirmą kartą išvydau sa
vo tėvų gimtąją žemę. Nie-Į rybų Lietuvoje. Ten aplan- 
kuomet; negalėjau įsivaiz-i kėnio gimines ir susipaži-kuomet ; negalėjau ;
duoti, kad jį' galėtų būti 
taip nuostabiai graži ir jos 
gyventojai — tokie' nuošir
dūs ir malonūs. Mane ten 
viskaš domino: menas, 
teatras, moksleiviai, kol
ūkiečiai. Susitikome su grį
žusiais iš U r u g v aj'aus, 
Argentinos, Brazilijos lie
tuviais. Susipažinome su 
rašytojais, artistais, jau
nuoliais. Dar ir d a b a r 
m a tau Vilniaus, K a u - 
no, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Maskvos gražius 
vaizdus. Matau studentų, 
jaunuolių ir kolūkiečių ma
lonius .veidus. Jie visi kaip 
vienos šeimos, vienos mo
tinos vaikai, draugiški, vai
šingi,. broliški.

ANT. ABRAČiNSKIE- 
NĖ sako: Dar man ir da-

Philadelphia, Pa

J GHANOS NEPRIKLAUSOMYBĖS paskelbimo iš-i 
kilmes buvo pakviesta ii' Tarybų Sąjunga, kuri pasiun
tė savo delegaciią, vadovaujama P. Lobanovo ir V. La- 
cio. ■ r .

Tarybinė delegacija tuojau įteikė Ghanos vyriausybei 
ir seimui kvietimą, kad pasiųstų savo delegaciją į Ta
rybų Sąjungą, kad tarp Ghanos ii< Tarybų Sąjungos 
susimegztų artimesnis draugiškumas. Ar kvietimas bus, 
išpildytas, .liekasi palaukti ir pamatyti.

Ghanos ministrų pirmininkas Nkrumahas, beje, už
tikrino Nixona, kad jo valdomoji šalis niekad nebus ne
utrali šaltojo karo atžvilgiu. Kitais žodžiais: Ghanos 
valdžia mano palaikyti “Vakarus”. Bet tai nieko. Ne 
šiandien tai rytoj valdžia bus kita ir g^l būt kitaip gal
vos, gal būt priims Indijos politiką.

Korespondentai, beje, praneša, jog Nixonas nebuvo 
pasitiktas Ghanoje labai šiltai, kaip jis tikėjosi.

O Ghanos finansų ministras Kimia Agbell Gbedemah 
suruošė pietus, į kuriuos, tarp kitų, pasikvietė vice-pre- 
zidentą Nixona ir Tarybų Sąjungos delegacijos narį I. 
A. Benediktova. Kitais žodžiais, naujoii Ghanos vyriau
sybė nerodo pirmenybių vienai kuriai valstybei; bando 
traktuoti visas lygiai.

Beje, naujoji Ghanos vyriausybė skelbia, kad ji ban
dys sumegzti diplomatinius ryšius su visu pasauliu, su 
visomis valstybėmis.

PAGALIAU
Pb ILGO TRIUKŠMO, po ilgų ginčų, pagaliau Izraelis 

nusitarė paklausyti Jungtinių Tautų reikalavimo, nusi
tarė ištraukti savo kariuomenės dalinius iš Egipto žemės. 
Nedaug tos žemės Izraelis užėmęs turėjo, bet visgi turė
jo. Na, ir dabar jis iš ten pasitraukia.

Pasitraukia jis (oficialiai) be jokių sąlygų, tačiau kai 
kurie žmonės Washingtone sako, jog prezidentas Ei
senhowers neoficialiai “kai ką” Izraeliui pažadėjo.

Kaip ten bebūtų, svarbu, kad pasitraukia. Juk tuos 
. žemes sklypus,, iš kurių dabar traukiasi, Izraelis buvo 
užgrobęs jėga.

Jei Izraelis neištrauktų iŠ ten savo kariuomenės dali
nių, tai, veikiausia, Jungtinės Tautos būtų' paskelbu
sios jam sankcijas.

Na, tai ką gi dabar Izraelis laimėjo? Mums atrodo: 
nieko. Mums atrodo, jis pralaimėjo, užpuldamas 
Egiptą. Jis prarado nemaža žmonių gyvybių, nemažai 
lėšavo jam pinigų, o laimėti nieko nelaimėjo. Dargi tu- 
ejo iš ten pasitraukti su negarbe.
Tiesa, užpuldamas Egiptą, Izraelis padarė jam' nemaža 

huostolių. Bet Egiptas žada reikalauti iš jo tuos nuosto
lius padengti. \ '

Vidurinių Rytų padėtis, vadinasi, tebestovi, kaip sto
vėjo, klausimo ženkle. Ar bus kada nors tarp Izraelio ir 
arabiškų valstybių, jo kaimynų, prieita prie susipratimo, 
nieks neghli pasakyti.

Mums rodosi, reikėtų eiti prie derybų. Mums rodosi, 
arabiškos valstybės turėti; pripažinti Izraelį, sumegsti 
su juo diplomatinius ryšius ir gyventi taikoje.

Deja, ne viskas, kas mums rodosi gera, yra gera ara- 
,bįškoxn$ šąlijnsr_____  . _ ;................. k , ’

prezidentas G. Meany ir ki-» 
ti AFL-CIO vadai. Taipogi 
buvo ir aukštų valdžios pa,- $ 
reigūnų: Penn. gubernato
rius G. Leader, dem. sena-* 
torius., buvęs miesto majo
ru J. Clark, arkivyskupas 
J. Carroll McCormick ir 
daugelis kitų žymių asme
nų.

Šis AFL Medikalis Cent- 
-ras veiks plačiau, ne taip 
ribotai, kaip kad S. Hillman* 
Medical Center, nes jame 
bus teikiama • visokeriopą 
sveikatos pagalba ne 
nijos nariams, bet 
šeimoms.

AFL unija atidarė 
medikališką centrą

Kad mūsų šalies valdan
čioji klasė nesirūpina darno 
žmonių sveikata, tai vi
siems žinoma. Ji kožną me
tą paskiria daugybę bilijo
nų dolerių ginklavimuisi, 
o ne darbo žmonių sveika
tos prižiūrėjimui ir gydy
mui. Todėl darbininkai, ne
tekę kantrybės ir neturė
dami kitokios išeities, patys 
statosi klinikas ir ligonines 
apsaugojimui savo sveika
tos.

Šiais laikaid ‘ darbininkui, 
neturinčiam sūtaupų, neį
manoma eiti į ligoninę, kuo
met jis suserga. Šiandien 
ligonis, nuvykęs į ligoninę 
tiktai ištirti, arba gydytis 
sveikatą, pagulėjęs savaitę 
arba dvi, neišeis iš ligoni
nės neužsimokėjęs penkių 
ar šešių šimtų dolerių. O 
jeigu katram prisieina kiek, 
svarbesnę operaciją turėti, 
tuomet jau reikia krapšty
ti tūkstantukas, ir daugiau.

Philadelphijoje jau nuo 
seniau Amalgameitų rub- 
siuvių unija turi pasista
čiusi savo puikią moderniš
ką kliniką, po vardu uni
jos buvusio vado velionio 
Sidney Hillmano Medical 
Center, šioje klinikoje uni
jos nariai gauna gerus svei
katos patikrinimus nuo ge
idausiu' specialistų gydyto
jų. Kitaip tie specialistai 
būtų neprieinami darbinin
kams.

Praeito vasario mėn. 16 
d., AFL unija sujungtomis 
jėgomis, susidedančiomis iš 

I apie trijų dešimtų skirtingų 
amatų, unijų, kurios pri- 

( klauso prie AFL, atidarė 
'naują savo m-__ v

Kas link mūsų laikraščių centrą, kuris kainavo apie 
turinio ir kaip į jį atsmeša pusantro milijono dol. Ati- l)rie vei^imo- • • 
skaitytojai, yra svarbu ži-ldarymo apeigose dalyvavo, 
noti ypatingai redakcijoms, 
nežiūrint minčių įvairumo. 
Kas paklaustų, kas man la
biausia nepatinka, aš ne
svyruodamas atsakyčiau, 
ilgos sieksininės korespon
dencijos, o ypatingai, kuo
met jos -telpa abiejuose 
dienraščiuose, ir štai kodėl: 
Pirma, tie, kurie prenume
ruoja abu dienraščius, jau
čiasi nuskriausti. Antra, 
dėlei to daugelis žmonių ne
nori, prenumeruoti abu 
dienraščius. . Neperseniai 
viena korespondencija til
po “Vilnyje” po 3 špaltas 
nėr 2 numerius, taip pat ir 
“Laisvėje”, o perskaičius, 
pasirodo, kad tą viską buvo 
galima pasakyti į apie vie
na trečdali tos vietos, u

Kam gi eiti į visokias 
smulkmenas, kur galima 
trumpai ir aiškiai pasaky
ti? Tas man primena dipu
kų laikraščius. Jūs paim
kite bent vieną jų laikraštį, 
o pamatysite, kad jie prira
šo puslapius, kur galima 
keliais sakiniais pasakyti.

i J. žebrys

nome su istorinėmis Lietu
vos vietomis, , industrija, 
pramone ir kaimo bei kolū
kiečių gyvenimu.

Gimines aplankyti va
žiavome automobiliu’. Išsi
nuomavome ir važiavome. 
Šoferis, kaip ir Urugvaju
je jo profesijos žmonės, ir 
peikia ir giria valdžią. Va
žiavome vieni- į netoli se
niau buvusį lenkų sienos 
kraštą, niekas mūs nelydė
jo. Kurie sako, kad visus 
ten persekioja policija, 
tiems turiu pasakyti, kad 
niekur jos nemačiau. Jei
gu toji policija jau tokia 
“slapta 
labai 
—po 
stalu

tai ji turėjo būti 
gerai “pasikavojusi” 

lėkšte, antklode, “po 
ar po lova.

(Iš “Darbo”)

Skaštym© papročsai
Nekartą tenka išsikalbė

ti su mūsų laikraščių skai
tytojais ar tai draugiškuo
se pasikalbėjimuose ar tai 
vajaus reikaluose, ūžraši- 
nėjant ar atnaujinant pre
numeratas, tenka paklausti, 
kas jiems tame laikraštyje 
labiausia patinka ir kas ne
patinka, taipgi, ką jie, gavę 
laikraštį, pirmiausia skaito.

Atsakymai esti labai 
skirtingi ir, matomai, pagal 
kiekvieno skonį. Vieni skai
to trumpas pasaulines ži
nias, pirmą puslapį^ kiti e- 
ditorialus, treti korespon- 

o kiti, apysakas, 
kiekvienas skai ty-

Ark i vys kūpąs kanauninkas 
daktaras J. Stankevičius j Reiškia" 
rekomendavo visiems jnūsų įojas įame randa raštų, ku- 

riuoq jis myli skaityti ir 
tuomi pasitenkina. Bet 
randasi ir tokių skaitytojų, 
kurie tam tikros dalies ne
skaito ir reiškia uageida- 
vimą, kad tokių raštų laik
raštyje visai nebūtų, visai 
nepagalvodami, kad kas 
nors tuos;raštus skaito ir 
jais domisi.

Pavyzdžiui, yra žmonių, 
nors ir nedaug, kurie ne
skaito apysakų, yra net vie
nas kitas tokių, kurie pasi
traukė iš L. L. D. tik todėl, 
kad ji išleido vieną kitą a- 
pysaką. Gali būti, yra ir to
kių, kurie neskaitė apysa
kos “Sukilėliai”.
Laisvės 
skaudžiai 
nes “Sukilėliai”

tautiečiams grįžti į tėvynę. 
O kol dar gyvensime išeivi
joje, kovoti už taiką. Tavy- ■ 
bu Lietuvoje katalikai yra 
patenkinti tarybų valdžia 
ir jie nenori jokių “Lietu
vos vaduotojų.” Geram ka
talikui ir geram tautiečiui 
Lietuvos žemė yra brangi. 
Turime daug vietų kuni
gams, m u m s reikalinga 
daugiau kunigų.

AI). KURKLIETIS sa
ko: Užsienyje tarybiniai 
priešai kalba, kad Tarybų 
Lietuvoje nėra laisvės, kad 
žmonės persekiojami... Aš 
turiu pasakyti, kad tarybi
nėje Lietuvoje yra , per 
daug laisvės. Girdėjau kal
bas už ir prieš valdžią. Val
džios vyrai nepaiso, jie sa
ko: tegul kalba, kai nusi
bos, nustos.

Važiavome kur norėjome. 
,Aš su drg. Trinskiu buvo
me Biržuose, aplankėme 
gimines be jokio palydovo 
visai vieni du. Biržuose 
buvome nuoširdžiai, drau
giškai, s’u t i k t i civilinių 
žmonių. Kalbėjome su kuo 
susitikome, vaikščio j o, m e 
kur norėjome.

Tokie 
save 

nusiskri audžia, 
ne tik apy

saka, be.t kartu ir istorija
apie Lietuvoje pergyventą 
baudžiavos!- laikotarpį. Juk 
senesnėsęs kartos lietuviai 
dar gerai pamename mūsų 
tėvų bei senelių pasakoji
mus apie “Sukilėliuose” mi
nimus 
domūs 
kurie

J. TRINSKIS sako:—Ta
rybų Lietuva žengią pro
greso ir kultūros keliu. Vi
siems ten jau yra darbo ir 
duonos. Yra dar kai kurių 
trūkumų, bet ar Urugvaju
je ir kituose kraštuose nė
ra trūkumų? Juk čia mes 
gyvename 30 metų be jokio 
karo, čia mes nematėme 
nė vienos moderniškos bom
bos sprogimo, o yra trūku
mų. Lietuvoje buvo beveik 
viskas sunaikinta. Per to
kį trumpą laiką mūsų ša
lis atsigavo ir jau sugebėjo 
išvystyti mokslą, industriją 
ir ekonomiją, kas kartą
kopdama į aukštesnę pa- dimo. 
kopą.

i ' ■ <

,t *tik u-m 
ir jų

gatve

kurie skaitė “Laisvėje” ap
rašymą apie jo pabėgimą, 
iš Sibiro katorgos, tie su 
mielu noru norėtų juos įsi
gyti ir vėl skaityti. Tai bu
vo kankinio kelias su neį- 
ka inu o j ama strategi j a.
Tik įsivaizduokime, iš toli
mo Sibiro bėga visam am
žiui katorgai nuteistas ka
linys. Pakeliui sustoja, gau
na valdžios raštinėje darbą, 
kur tūlą laiką bedirbdamas 
pajunta, kad valdžios šni
pai pradeda jį nužiūrėti; 
viską metęs tęsia savo ke
lionę toliau, nežiūrint vi
sų kančių ir vargo, laimin
gai paspruko iš budelių

istoriniai įvykiai, 
nutūrėtų pasilikti 

vien laikraščio puslapiuose 
ir laikui bėgant visiškai už
miršti. / * 

“Sukilėliai” yra verti iš
leisti knygos formoje, ypa
tingai- kuomet yra praneši
mai, kad šį tomą užbaigus 
spausdinti, bus paruoštas 
antras tomas, tad abu su
dėjus į vieną, būtų nemaža 
ir’vertinga knyga. Apie tai' 
reikėtų pagalvoti ir pasi
tarti dabar, o ne po1 kelių 
metų, kuomet daugelio da
lykas bus pamirštas.

Kalbant apie atidėliojimą 
ir pamiršimą, tenka prisi
minti neseniai Seno Vinco 
per “L.” ir V- A. per'“Vilnį” 
pakeltą klausimą reikale 
Simono Janulio rast

Pilnai
nuomone. Esu

ŠTANGA IR TAURE 
KELIA A. ŽUKAS

. Šiauliuose pasibaigusiose 
respublikos “Žalgirio” sun
kumų kilnojimo pirmeny
bėse dar vieną pataisą res
publikos'. rekordų lentelėje 
padarė' sunkiaatletis An
drius Žukas, startavęs vi
dutinio svorio kategorijoje. 
Išstūmęs 151 kilogramą,- 
jis 3 kilogramais pagerino 
A. Mkurtumianui priklau
siusi rekordą. . ;4. 4- I »

Savo paskutinį šių metų

tinku su jų 
tikras, kad

rekordą A. Žukas paskyrė 
iš Melbourne grįžtančių 
Lietuvos s.portiiiinkų-olim- 
piečių garbei ii

Neseniai eidamas 
susitikau porą senų bičiulių 
ir aš jų Užklausiau: Kas 
naujo ir kas veikiama tarp 
lietuvių? Vienas bičiulis at
kirto: Tu esi reporteris, tai 
tu mums ’ naujienų pasa
kyk! O antras, nusišypso
jęs, sako: Kai kurie lietu
viai veikia labai daug. . 
Net sušilę! Jie dažnai su
rengia savotiškus kermo
šius ir renka pinigus, kad t 
atpirkti Lietuvą nuo pre* 
z: den to Paleckio. Aš paste
bėjau: Kaip tai atpirkti 
Lietuvą? Ar Lietuva parsi
duoda, kaip kokia Aineri- 
kos farmerio apleista ūkė?

Taip tautininkai su kleri
kalais mano, atsakė bičiulis.

Ir dar pridėjo: Katalikai 
irgi nesnaudžia. Jie bažny-’ 
tinėse svetainėse surengia 
šokius, blynų vakarus ir ki
tokius pasilinksminimus. 
Tik mūsiškiai snaudžia!/. 
Praeitą rudenį, kai sulindo 
į skyles sykiu su barsukais^ 
tai ir dabar tebemiega. Reif 
ketu pasikviesti A. Bimbą 

medikaKška'iš .NeJ York.°’ kad V1 ju?s 
pažadintų ir paskatintu

Laisves Reporteris

MONTREAL CANADA
Reikalauja 5 dienų darbo 
savaites pienininkams

Kvebeko provincijos dar
bo ministeris Antonio Ber- 
rette informavo unijos — 
Dairy Workers’ Union 
(CLC) —- vadovybę, kad 
arbitracinė komisija, kuri 
svarstė Borden Co. Ltd pie
ninės darbininkų reikalavi
mus, nusprendė' rekomen
duoti, kad pieno išvežioto- 
jai tedirbtų tik penkias die
nas savaitėj. Tačiau komi
sija siūlo, kad pienas būtų 
iš vežiojamas per visas še
šias savaitės dienas, o po 
penkių savaičių duoti čielą 
savaitę poilsiui su užmo- 
mokesčiu. Komisija taipgi 
sutiko su unijos reikalavi
mu, kad nė vienas pieninin
kas neuždirbtų mažiau, 
kaip §60 į savaite.
Geležies darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą

Statybos reikalams gele
žies išdirbystės įmonės, 
Louis Pickard & CO., dar
bininkai, pasifaš y d a m i 
naują dviejų metų darbo 
sutartį su samdytojais, lai
mėjo algų pakėlimą nuo 17 
iki 27 centų į valandą. Da
bartinė pagrindinė jų al
ga apie $1.25 į valandą/ 
Darbi ninkus atstovauja 
United Steel Workers 
America (CLC) unija.
Miesto administracija 
paskelbta areakcine

ninku. Katalikiškų sindi
katų unija, kurios šie dar
bininkai buvo nariais, darė 
viską, kad grąžinti juos į 
darbą, bet miesto valdyba 
atsisakė priimti. Toks įme
sto administracijos' užsi
spyrimas iššaukė protestą 
ne tik unijos, kuris atsto
vauja tuos darbininkus, be| 
ir kitas unijas. Miesto val
dyba ne tik kad nekreipė 
domės į protestus, bet atsi
sakė visiškai su unijų at? 
stovybėmis net ir bet ko
kio pasitarimo tuo klausi
mu. Toęlčl visų trijų uni
jų centrai Montrealo ribo 
se, The Montreal Trądes 
and Labor Council, Central 
Council of, National Syi> k 
dicate ir Montreal Labor 
Council, sudarė bendrą ko
mitetą, kuris, apsvarstęs 
šiuos ir kitus 
miesto atsineši mus 
organizuotų 
pasmerkė dabartinę 
administraciją kaip 
unijinę ir reakcinę,
trys unijos atstovauja 
150,000 organizuotų 
ninku Montrealo ribose.

< Scrag
Mykolas 

jau kelinta savaitė 
jaučia gerai, serga. Su 
(lytojo pagalba gydosi 
mie, sveiksta.

Agota 
kiai susirgo. Netek 
tirti, kokia liga serga

Juozui Starka

linkui

nuest 
ant

of

Kalėdų išvakarėse Mont-j 
realo miesto administraci-

apie

Martusevičius 
savaitė nedi- 
serga. Su gy- 
>a gydosi’na-r

Vermauskienė suhr

daryta operacijaja iš kelių departmentų pa 
leido iš darbo ' 230 darbi- Victoria ligoninėje
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Senas Vincas

BUITIES AUDROSE
( Apsakymėlis )

jvą į palto apykaklę, kepurę už- 
simauklino ant akių, kad bent 
kuris iš bosų nepatėmytų jo pi
kieto linijoj, pasivijo paskiau
siai einantį tą patį negrą, ir,

* (Tąsa)
DABAR GRĮŽKIME PAS 

. MIEGANTĮ PETRĄ 
Kada jo žmonelė pažadino.. ...... ...

krėsle miegantį Petrą, jo akyse lyg atsiprašydamas, sunkiai žo- 
pasivaizdavo prie šaligatvio 
paliktas automobilis. Jis pašo
ko nuo krėslo ir dirstelėjo pro 
langą. Diena jau brėško, o už 
ląngo dūko įnirtęs šiaurys: su
ko sniego sūkurius, maišė že
mę su dangum. Užvalgęs kiek 
pusryčių, apsivilko kareivišku 
fineliu, užsimaukšlino kepurę, 
įtraukė galvą į aukštą šinelio 
ąpykaklę, spruko pro duris ir 
nuskendo balto sniego bangos 
užklotas.

Jam teko eiti prieš vėją ir 
skubėti, kad tik nepavėluotų ir 
nenusidėtų bosui. Bet vejas, 
tarsi iš jo tyčiodamasis, lyg du 
vėjai susitarę, vienas stūmė, o 
antras, pastvėręs už skvernų, 
traukė jį atgal ir gniūžtėmis 
sniego lipdę jo akis. Bet Pet
ras, tai atbulas eidamas, ' tai 
vėl kakta skylę vėjuje prasi- į 
cltirdamas, grūmėsi pirmyn. 
Juk jis, dasigavęs į šiltą dar
bavietę ir stojęs prie savo šil
dos mašinos, 
g&lės parodyti: 
tenka mašiną 
pristato paprasti, lopuotais rū-; 
bais darbininkai, veik išimtinai 
negrai.

Bet koks jo buvo nusistebėji
mas, kada jis, vargais negalais 
prisikasęs prie darbavietes var
tų, rado juos uždarytus, o prie 
vartų—automobilyj sėdinčius 2 
policistus! Jis, norėdamas per
sitikrinti, ar nesapnuoja, išsi- 
ėmė iš kišenes nosinę, apsi- tas ir atšovė: 
šluostė akis ir vėl pradėjo žval- —Tai ko dabar kvatoji, lyg 
gytis. I durnius geležėlę radęs? Aš kal-

’Pagal darbavietę nusidrieku- bu iš širdies, kaip su draugu, o 
į j iš kvatoja!

—Kaipgi nekvatosi, jeigu

džius pešdamas, šnypštė: “Už
mirškim, Jurgi, kas buvo... Aš 
nežinojau, kad jūs išėjote į 
streiką . . . Mat, buvau išva- 
žįavęs ant vekeišino į Flori
dą...“

—Kas nenori žinot, kas lai
žosi prie bosų, kad tik jam bū
tų gerai, o visi dorbininkai lai 
būna laikomi šunų vietoj, tas 
nežino ir nenori žinot, — sar
kastiškai nusikvatojo Jurgis.

—O ar tu manai, kad mes 
streiką laimėsime, Jurgi?

—Kas, “Mes“?/—nustebusiai 
paklausė Jurgis.

—Nugi, mes, streikieriai.
—O nuo kada tu išvirtai į 

streikierį? Ar'seniai priguli 
prie unijos, moki duokles ir da
lyvauji unijos mitinguose, bro
li?.. Juk tu ne vieną unijos 
organizatorių pasiuntei pas

[velnią, o dabar ir pats pas tuos 
velnius atėjai. Taip... Tikra 
pekla, broli, tik pekloj būtų šil
čiau.

—Aš, matai . . . kaip čia pa
sakius . . • Jau ketinau įstoti 
unijon, bet ... čia pasipainio
jo tas vekeišinas, tai viena . . . 
O antra, tai vis galo su galu 
negalėjau sudurti.

Jurgis, išgirdęs tuos jo žo
džius, garsiai nusikvatojęs, už
simąstė, tarsi rinkdamas tin- 
kamus žodžius atsakymui. Pet
ras tuo jo juoku pasijuto įžeis-

darganai špygą 
Visa ką, kuo 

šerti, iš išorės

siu plačiu šaligatviu, petys 
^eiį po du vyru, tarsi ilga 
grandinė, » kilpa prie kilpos, I pats durnius būdamas protin- 
riedėjo pikieto linija. Jų švar-|^us ,aiko ”ž saVe fhirnesniais? 
kų skvernai plevėsavo vėjuje, į Sakai, kalbi kaip su draugu... 
v|jas sniego gniūžtėmis svaidė ^ai pasakyk man: nuo kada 
jiems į veidus. Jų gaivos ir pe
čiai buvo padengti sniego ku-!
netėiėmis. Bet iie ėio išdi- syk tiek daugiau už mane ir

paliko tau negrai ir ateiviai 
draugais? Jeigu tu, veik du-

si iš to kvaitulio, kad už kitus 
darbininkus esi kuo nors geres
nis, ir kaip su ateiviais, taip 
ir su negrais širdis prie šir
dies, petys prie peties, žengda
mas koja į koją, kovosi už vi
sų darbo žmonių būvio pageri
nimą. Tada būsi baigęs gyve
nimo universitetą ,ir gausi di- 
pl o m ą—Darbinin lea s.

Taip juodviem žodžiais bedi
ką pi i uo j an t ir kola į koją be
žingsniuojant, vėjas pradėjo 
ilsti ir nustojo snigti. Prisi
artino ir dviejų valandų pikie- 
to pertrauka. Skersai gatvės 
atsidarė didžiosios garadžiaus 
dury,s ,ir iš vidaus pradėjo rie
dėti po du, koja į koją žings- 
niučdama, pasilsėjusių pikieti- 
ninkų pakaita. O savo parei
gas atlikus, tokios pat tvarkos 
prisilaikydama, riedėjo į vidų.

Ant didelio geležinio pečiaus 
garavo ir kavos virduliai ir 
sriubos puodai. Streikieriu mo
terys, dukterys ir patys strei- 
kiėriai sodino prie iš neobliuo
tų lentų stalų ant tokių pat 
suolų, ant greitųjų sukaltų, su
šalusius, ,su nugrubusiais pirš
tais pikietininkus, statė garuo
jančius kavos puodukus ar vi
ralo dubinėlims ir duonos rie
keles.

Kitos streikieriu moterys ne
šė iš krautuvių streikieriams 
suaukotą maistą, dėliojo ant 
stalų, tvarkė "ir vėl išeidinėjo 
daugiau išmaldų prašyti. Di
deliame garadžiuj sūkaliojosi 
tabako dūmų debesėliai, garai 
ir buvo jaučiamas sunkus drėg
mės spaudimas.

Jurgis, įėjęs ir įsivedęs Petrą 
pats paskutinis, garsiai šūkte
lėjo: “Susipažinkite su nauju 
streikieriu, Mister Pyt Dūk!

Tačiau nė ‘ vienas delnas ne
pliaukštelėjo. Kai kas šyptelė
jo, kai kas tik skersomis aki
mis dėbtelėjo, tai ir visas bu
vo Petro pasitikimas. Jurgis 
pasodina jį prie stalo šalia jau 
sėdinčio seno negro, o iš antros 
pusės ir pats atsisėdo. Tai bu
vo pirmas kartas Petro gyve
nime, kad teko atsisėsti prie 
stalo tarp dviejų negrų! Iki I 
šiol jis nuo negrų šalindavosi, 
kaip nuo kokių raupsuočių, kad valiai pasukau į kitą taip,

Gi da- kad nuėjau gal apie porą

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

CHARLIUI BONIKAT

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Martai, sūnui Eddie Bonikat ir jo žmonai, 
posūniui Albertui Shurkui ir jo šeimynai 
ir visiems giminėms šio liūdesio valandoje.

MOTERŲ KLUBAS

HARTFORD, CONN

Atminčiai gyvenimo draugo ir tėvo

BOLESIO MU LEK AN K OS
kuris mirė vasario 14 dieną, 1957 m.

Su dideliu liūdesiu visuomet minėsime tą dieną.

M. MULERANKIENE. žmona
PHYLLIS, FLORENCE, dukterys

Waterbury, Conn.
Netikėtai pakliuvęs

Vasario 23 d., neturėda
mas kuo svarbiu užsiimti, 
išėjau po miestą pasidairy
ti. Perėjęs vieną, gatvę, po-

ĮJayonne, N. J.
ATRODO, KAD JAU 

visi išmirė

PHILADELPHIA, PA.

gera Laisvės 
Luzinienė įš 
aplanke mus' 
$5 Laisvės

Binghamton, N. Y
Aną diena 

rėmėja M. 
Johnson City 
ir paaukojo
fondui, nors ji dar nėra vi
sai susveikusi po skaudžios 
operacijos, kurią pergyve
no prieš 7 savaites. Daug 
skausmo perkentėjo ir iš
laidų šimtus- dolerių kaina
vo. Nežiūrint visko, ji ne- 
pamiršta ir dienraščių 
Laisvės ir Vilnies: laiks 
nuo laiko ji vis paaukojai 
po penkinę.

Linkiu jums, Matyte, vi
sai sugyti ir būti stipriai.

Taipgi ji manęs prašė, 
kad širdingai padėkočiau 
jos geroms draugėms ir 
draugams, kurie Aplankė 
ligoninėje ir namuose — 
kaip vietiniams, taip ir iš 
toliau — už suteiktas do
vanas, pinigiškas ir kito
kias, taipgi už gėles, laiške
lius ir atvirutes, kurių ga
vo nemažai. Sakė ji man:

Taigi M. Luzinienė yra 
visiems širdingai dėkinga: 
Nepamiršiu jūsų visų nie
kados. .Ta jūsų visų 
jauta man suteikė 
smagumo ir greičiau 
jau.

A. Gaškauskienei, 
ington, h 
lomskui, 
kauskams,
A. ir J. Navalinskams, H. 
Žukienei, Šimoliūnams, Ja- 
silicnienei, Čekausku šei- 
mai, Mačiukams, M. Juo- 
daitienei, Valentinų šei
mai, Žemaitienei, Juoza- 
paitienei.

uzuo- 
daug 
pagi-

Hunt- 
. Šo- 
Vaice- 

Zmitraitei,

Josephine

PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

HELP WANTED—FEMALE

SECRETARY
are an executive secretary 
for a position of respon- 

give us a call. We are a 
expanding electronic en«

If you 
leaking 
sibility 
rapidly 
gineering company require the
service of a competent secretary, 
for one of four chief engineers. The 
duties are varied and interestihfe. 
Accurate stenography & typing es
sential as well as ability to handle 
some figure work. 5-day 40-hour 
wk. Salary depending on ability & 
exp. plus liberal company benefits. 
Must be U. S. citizen.

Call Mr. Cox, WA. 5-8780 
AMERICAN 

ELECTRONIC LAB., INC.
(46-48)

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI.' l-mos klasės. 
Operatoriai prie Planers, med. ir 
sunkaus darbo. Reikalingi visiems 
trims šiftams. Turinti savo įran
kius ir mokanti skaityti blue 
prints, ir sustatyti. Linksmos dar
bo sąlygos, 45 vai. savaitė. Apmo
kamos šventės ir atostogos. JONES 
MACHINE TOOL WORKS, INC., 
Rt. 23, vic. Valley Forge Inter
change of Expressway & Turnpike, 
Kink of Prussia, Pa. Broadway 9- 
4400. Priminkite skelbimą

(46-49)

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

AIR CIRCŪIT BREAKER

TOOL AND
DIE MAKERS

Small and medium 
punch & die experience. 

Graduate apprentices 
preferred.

Qualified candidates must 
be experienced in all phas
es of tool & die operations.

Excellent wages, Life & 
Health Insurance. Liberal 
Pension Plan. Annual au
tomatic increases. Paid 
Holidays.

neužsikrėstų raupais. < 
bar, sėdėdamas tarp dviejų ne
grų, jis raudo kaip pradėjęs 
virti vėžys.

Negrė moteris atnešė juo- 
dviem kas priklausė, padėjo ir 
mandagiai šyptelėjo, o Jurgis 
pajuokavo: “Na, Pyt, užsidir- 
,bom,’ tai ir valgykim.“

Petras nenoromis sįurbsčiojo 
kavą, lyg ne savo dantimis 
kramtė duona. O čia, kurie ži- 
n o jo jo neapykantą ateiviams 
ir negrams, 
sėdint tarp 
pėsi akimis 
rodydami, 
dabar 

Tuo 
cistas, 
Petrą, 
trindamas, paprašė kavos puo
duko, mesdamas pusdolerį ant 
stalo.

—Čia ne restoranas, Mister... 
bizniavote leidimo neturime, — 
atsakė viena iš patarnautojų.

—Duojs jam karštos kavos,1 
•Misis, ba kai iš nugrubusių na
gų iškris paika, tai, kad ko
kios, streikierys ją pačiupęs 
gali ir jį įrašyti į strdkierius! 
—šūktelėjo vienas iš užstalės.

Nušlamštė paisiganėdinantis 
juokas. O policistas lyg ir pa
siteisino :

■ —Nėra iš ko čia jums šaipy
tis, vyrai ... 
ka pareigomis 
turime bosus.

—- J a, j a •. . 
lieka pareigomis, 
tas, — bet kodėl tos pareigos 
niekad nenukrinta ant skebo 
galvos, o vis pataiko ant strei- 
kierio galvos?! « ■

Norėdamas streikieriu sim
patiją gauti, pašoko ant kojų 
Petras, i<r, cieliuodamas smi
lium pirštu į polteistą, šūkte
lėjo:

—O už ką tu man paika do
rei į vidupetę taip skaudžiai, 
kad net mano plaučiai sužvan
gėjo, a?!

—Aš streikierio dar nė vie
no netoušiau ... O tave palai
kiau už .skebą, tai ir dūriau,— 

f . „ pasiteisino policistas. -■
3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., kovo (March) 7,1957 Į jJJaUglaU ,btlS)’

petėiėmis. Bet jie ėjo išdi
džiai aukštyn galvas pakėlę, 
ryžtingi atstatę krūtines ir 
drąsiai žengė koja į koją, tarsi 
kareiviai, grįžtanti pas savuo
sius, karą laimėję! Nekurie ne
šė toblyčias su šūkiais:

^“Streikas iki garbingos per
galės !“

“Grįšime į darbą tik streiką 
Ifeimėję!“

“šalin nusiminimas!“
“Lai gyvuoja ryžtas ir 

tvermė!“
“Visi už vieną, o vienas 

^•jsus!“
Petras, atsidūręs tarp kūjo 

Ir priekalo (tarp bosų malonės 
ir streikieriu ryžto), nesusivo- 
kė nei ką pradėti, nei kur ding
ti. Taip jam bestovint, tartum 
apt prarajos kranto, 
gan rūstus balsas į 
“Tai ko tu čia, Pyt, 
Skebaut rengiesi?!

Kada jis grįžtelėjo į atplau
kusio balso pusę, netoliese jo 
^tovėjo virš šešių pėdų aukščio 
ir dyiejų šimtų svarų svorio, 
aprišta galva negras. Tai bu
vo tas pats negras, kurį apie 
pusmetis atgal Petras pavadino 
įkalės vaiku,“ o tas smūgiu 
į žandą patiesė ji ant žemės, 
kad jam net šiandien, tik jį 
pamačius, nudiegė per tą patį 
žandą, lyg kas karšta geležia 
būtų brūkštelėjęs. ’

Gi tuom tarpu vienas iš po- 
‘licistų išsirangė iš automobilio, 
priėjo iš užpakalio prie Petro 
ir paikos galu taip nedėkingai 
bakstelėjo jam i vidupetę, kad 
tas net žnektelėjo, ir užriau
mojo: “Eik! Vietoj mitingus 
laikyti uždrausta!

O negras, kyštelėjęs Petrui 
po nosia sugniaužtą kumštį, 
vėl prisisegė prie pikieto gran- 

■ tlftiės. Petras, atsigrįžęs į po- 
' ^icistą, buvo beišsiižiojęs pasi

aiškinti, kad jis i 
bet policistas, bakstelėjęs paika 
Jam į pilvą, 
“Girdėjai, 
vėk!“

Petras dar giliau įtraukė gal-

šimtus kitų darbininkų uždirb
damas, o negali sudurti galo 
su galu ir tik dėl to negalėjai 
prigulėti priė unijos, tai kaip 
kiti darbininkai, tuos galus su
dūrę, gali prie unijos prigulėti, 
broli? Todėl rnes, tavo ir kitų 
tokių boslaižių suvaryti į pek
lą, streikuojam už save ir už 
jus, kad tuos galus galėtume 
sudurti. Ir - būk tikras, kad 
streikąs bus laimėtas!

šitie Jurgio žodžiai svilinte 
svilino Petro jausmus, badė 
širdį apmaudo ir baimės dirks- 
niai's. Jis taip užsidegė, kad 
norėjo spiauti Jurgiui į veidą, 
bėgti pas bosą ir prašyti dar
bo. Tik atsiminęs Jurgio kie
tą kumštį bei žodžius: “Ir 
streikas bus laimėtas!“ net ap
stulbo iš baimės. Juk jeigu vi
si laimės daugiau mokesčio už 
darbą bei kitus pagerinimus, 
tai laimės ir jis* nors prie uni
jos ir neprigulėjo. O laikytis 
už savo • mašinos, lyg anam 
skenduoliui už šiaudo, tas šiau
das gali nutrūkti, o stręiko 
sriovė, jį pagriebus, gali įmes
ti tiesiai į krioklio nasrus. Taip 
apsimąsfęs, jis vėl kreipėsi- į 
Jurgį:

—Gyvenam ir mokomės, 
Jurgi . . . Taisydami praeities 
klaidas, dirbkime dėl ateities 
už geresnį gyvenimą visiems... 
Prisipažinsiu, kad buvau dide
lis kvailys • . . Bet 'pasakyk 
man, kuo aš galiu -atsilyginti 
už tą kvailystę dabar?

—Ogi ve kuo L—parodęs pirš
tu į aprištą savo galvą, Jur
gis vėl dėstė:

—Kai policistas primuš prie 
tavo kaktos antspaudą, kad eisi 
streikierys, kokias mes, strei- 
kicriai, jau keli lygiai gavome, 
kai teisėjas nuteis ant nekurio 

i laiko j kalėjimą “už betvarkės 
nestreikierys, j kėlimą,“ kur jau keli streikie

riai nuteisti, kai pagulėti per 
nekurį laiką ligoninėj, kur pora 
streikieriu jau guli, ir, kai pri
sirašyti prie unijos. O už vis 
svarbiabsia, tai kai išsipagirip-

iš

trz

atsimušė 
jo ausis; 
žionsai ?..

piktai suurzgė: 
ką sakiau? Nesto

ateiviams 
dabar, pamatę jį 
dviejų negrų, šai- 
vieni antriems jį 

Taip skaudžiai jis 
mokėjo už savo klaidas, 
tarpu įėjo ir tas poli- 
kuris buvo apibaksnojęs 
ir sugrubusias rankas

Pareigos pasilie- 
. . . Juk ir mes

. Pareigos pasi-' 
įsiterpė ki-

mailių tolumo, ir jau pra
dėjau jausti po biskį nuo
vargį. Maniau grįžti į 
Brooklyną. Pasižiūrėjęs į 
laikroduką — dar peranks- 
ti; mislinu, kur dar reikė
tų nueiti? Atėjo mintis, 
kad čia netoli, tik apie ke
turi blokai, nueiti į rusų 
svetainę pasižiūrėt, o jau 
seniai ten nesu buvęs. Ma
nau, nueisiu ten, tai pasė
dėsiu, pasilsėsiu, pasikalbė
sim, laikas praeis greičiau.

Priėjau arti, žiūriu, žibu
rys yra svetainėje. Manau, 
tai bus kaip tik gerai, pa
silsėsiu. Atidarau duris, 
žiūriu, stalai sustatyti, bal
tai apkloti. Maniau bėgt, 
nes nebuvau pasirengęs jo
kioj besiedoj dalyvauti. Bet 
draugai rusai, mane pama
tę,. nusitvėrė ir nepaleido. 
Atšip ta ši nė j imas negelbėjo. 
Mat, vakarienė buvo su
rengta rusų 1 a i k r a š e i o 
“Russkij Golos” naudai.

Žmonių susirinko mažai, 
viso vos 49. Mums besi
kalbant, gaspadinės pradė
jo nešti į .stalus valgius, 
susodino dalyvius ir mane 
kartu. Pirmininkas per-kartu.
statinėjo tai vieną, tai kitą, 
kad ką nors pakalbėtų. O 
kad vakarienė, kaip jau mi
nėjau, surengta laikraščio 

tai kalbėjo savo 
laikraščio šelpimo 
Pravedė rinkliavą, 
$981, ' neįskaitant

naudai, 
vietinio 
reikalu, 
surinko 
įžangos.

Tai. parodo, kad pas žmo
nes yra didelis atjautimas 
savo spaudai.

N etiketai pakliuvęs

Jau gerokai ilgas laikas, į 
kai Bayonnėj pasidarė ty- į 
•ku. Net ir pačioj Bayon- ■ 
nė j gyvenant nieko nebosi-! 
girdi. Nėra jokio veikimo. I 
Turiu minty lietuvišką' vei-' 
kimą. Tiesa, daug jau yra 
mirusių, bet dar yra ir gy
vų. Dar dviejų organiza
cijų kuopos gerai gyvuoja, [ 
't, y. LDS ir LLD, bet nesu
daro jokio veikimo. Orga
nizacijoms priklausančius 
mokesčius užsimoka ir tuo 
pasitenkina. Nekurie buvę 
veiklūs žmonės pradeda 
sireikšti, kad jau nieko 
begalima padaryti.

O man rodos, kad su 
vais norais dar būtų gali
ma ką nors nuveikti. Apie 
penki geri lietuviai jau gy-1 
vena iš pensijos. Tiesa, jau 
nejaunuoliai, bet iš šalies 
žiūrint atrodo dar stiprūs 
vyrai. Vienas iš jų pusėti
nai aktyvus žmogus. Jis ir 
vienas šį bei tą dar nuvei
kia, o paprašius talkos jis 
niekada neatsisako padėti.

Būtų gerai, kad visi pen-’ 
sijonieriai susieitų, prie jų, 
manau, prisidėtų keletas ir 
dirbančiųjų; gerai pasikal
bėję, jeigu visi vieningai 
imtųsi už darbo, tai dar ge
rokai galėtų supurtinti Ba- 
yonnės miestelį.

Ką sakot, vyrai?
Prie to, vienas iš pen- 

sijonierių gali gerai vartot 
plunksną ir, kaip sakiau, j 
yra aktyvus, nesėdi kampe, 
jis išeina, sueina su. vieti
niais žmonėmis, su jais kal
basi ir, be abejonės, daug 

žino vietinių dalykų: Jis 
turėtų parašyt į Laisvę. Ir 
esu tikras, kad bayonnie- 
čiai turėtų labai įdomių ko
respondencijų iš Bayonnės.

i Proletaras

APPLY
WRITE

IN PERSON, 
OR PHONE

Jei
Laisvei naujo skaitytojo,

Tamsta negali gauti 
? tai 

nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

iš-
ne-

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS
Excellent Opportunity 

for Advancement

have openings for stengraphersWe 
or graduating seniors to take dicta
tion from managers & other execu
tives, other pleasant reception-type 
duties of greeting customers & 
answering telephone keep job in
teresting. Pleasant surroundings, 
health coverage plan & life inis. 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC. 
5200 Chestnut St, 7 N. 52nd St. 
4067 Paul St., 1405 W. Erie Ave. 
5543 N. 5th St, 101 S. 11th St

(46-49)

Daily MondayTn terviews
Thru Friday 8:30 A. M. to 
11 A. M. or 1 to 3:30 P. M. 
or Call Mr. C. P. Calaghan, 
SA. 9-0418 or wire, write, 
call or apply

GENERAL
Electric co.

6901 Elmwood Avenue 
Philadelphia 42, Pa. 

Mention Ad

(44-50)

South Boston, Mass.
.Literatūros Draugijos 2-ros kuopos moterys 

ruošia gražų parengimą, kuris įvyks

Kovo 17 March
Prasidės 2 r:j valandą popiet

Salėje 318 Broadway

Bus Graži Programa
ir

Skanių Užkandžių
Taipgi girdėsime svarbių patarimų sveikatos- 
klausimais ir bus kitokių įdomumų. Svečių tu
rėsime iš visos apylinkės, nes tą dieną įvyks 
LLD 7-tos Apskrities konferencija. Taigi bus 
proga pasimatyti su daugeliu seniai matytų 
pažįstamų ir linksmai laiką praleisti.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
Rengėjos ' ;

ROCKWELL MANUFACTURING COMPANY ■I
Manufacturers of NORDSTROM Valves, DELTA Power Tools, . ’ ‘ 

Water, Gas and Parking Meters, and other products, 
' is seeking experienced

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDROLIC ENGINEERS
to help operate the biggest little business in AMERICA, where 
many opportunities, exist for ambitious *men.—Positions filled 
may call for traveling or relocating in ^mother state.—Salary 
commensurate with abilities.

APPLY, WRITE OR WIRE RESUME TO PERSONNEL MGR.

Rockwell Manufacturing Co.
Box 151 BARBERTON, OHIO

į.;..,,,, 'ii........ Ju. i i iIju. .'.'ill.1,0,1 i \m?^s=sss=a=?=^a».



Brockton, Mass.
Pasveikę musų ligoniai
Adolfas Gureskis jau nu

ėjo dirbti.
Alfonsas Skirmontas jau 

pasveiko. Buvo L i uosy bes 
choro parengime ir darbuo
jasi aplink namus.
K. Beniulis jau namie, ge

rai atrodo, išeina pas i dai
ryti ir i sodą. „

K. Valangevičiene sakosi 
viskas gerai. Ji turėjo Ge
neral Hospitaly, Bostone, 
specialistą daktarą, kuris 
pavojų prašalino.

Teresė Kaminskienė pora 
savaičių atgal turėjo ope
raciją. Dabar baigė sirgti 
ir išvažiavo pas sūnų ir 
marčią kUr nors Bostono 
apylinkėje.

Dar vis tebeserga geri 
mūsų laisviečiai:v •

Marijona Tamulevičienė, į 
90 Upland Ėd., suparaly
žiuota, negali iš lovos pasi
kelti; yra jos dukters prie
žiūroj. '

P. Mineikienė sunkiai 
serga, negali iš lovos atsi- 

. kelti. ’ Ją irgi prižiūri jos 
dukterys. Gyvena 93-Mart
land Ave.

A. Charkasas nuo seniai i 
sunegalėjo, be kitų pagal-' 
bos negali atsikelti. Ji pri
žiūri jo žmona ir brolis Do-1 
mininkas. Gyvena ,87 Wal- 
do S k Geo. Strimaitis

Chicago, ID.
Chicagos menininkai 
rengfas i suvažiavimą

Kadangi artinasi LMS'į 
Nacionalinis Suvažiavimas,! 
kuris Įvyks gegužės 18-19 
d.d., Liętuvių Kultūros: 
Centre, Richmond Hill, j 
'New Yorke, taj LMS 1-ma 
Apskritis turėjo praplėstą 
menininkų susirinkimą. Su
sirinkimas įvyko pereitą 
ketvirtadienį, kuriame da
lyvavo atstovai: Eks-Mai- 
nierių Choro, Roselando Ai
do choro, LKM Choro, 
Liaudies Teatro, tik nepa
sirodė Ciceros Moterų Cho
ro atstovybė.

Visų pirmiausiai apkalbė
ta patys suvažiavimo reika
lai ir pereita prie siuntimo 
delegatų Į suvažiavimą. Dė
lei tolimos kelionės, ir-dide
lių išlaidų, tai nebus gali
ma daug pasiųsti, bet vis- 
tiek nusitarta organizuoti 
pajėgas dėl sukėlimo finan
sų pasiuntimui nors poros 
automobilių su delegatais 
ir tam tikslui nusitarta tu
rėti parengima kovo men. 
paba;goje pildos svetainė- 

' je.
Drg. Kriščiūno buvo ge

ras sumanymas vasaros 
metu turėti Chicagos visų 
chorų koncertą, kur nors 
parke-miške. Sumanymas 
labai pritinkantis 'publikos 
palinksminimui kur f nors 
tyrame ore. Šį sumanymą 
turėtų visi chorai remti ir 
rimtai rengtis nuo dabar. 
Vėliau bus pranešta, kada 
įvyks ir kokiame parke.

♦

Mirus kompozitoriui Pra
nui Balevičiui New Yorke, 
nutarta, per Vilnį ir Lais
vę atiduoti pagarbą miru
siam ir užuojautą jo gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, LMS 1-mos Apskri
ties praplėsto susirinkimo 

'' Vardu.
V. V.

Rochester, N. Y.
Klaidos pataisymas

Vakar dienos “Laisvėje” 
buvo paskelbta, kad J. ir V. 
Greibiai aukojo $5, turėjo būt
$2.'

NewYorkiK/^/WaZiriloi
a

LIETUVIŲ TARPE
Bus graži muzikale programa

Visi laukiame sekmadienio. 
Tą dieną visi trauksime į Li
berty Auditoriją, Richmond 
Hille. Tai bus draugų Yakščių 
J5-os metinės vedybų sukak
ties minėjimas.

Apart skanių valgių, kaip 
rengėjos informuoja, bus 
graži muzikale programa. Ai
do Choro moterys jau gerai 
pasiruošusios padainuoti tam 
momentui pritaikytų dainelių. 
Piano solo skambins Elenos 
Brazauskienės sūnus Sorgo. 
Bus ii* daugiau pamarginimų.

Svočia h* svotas pasirodys 
su visomis iškilmėmis, kaip 
kad Lietuvoje tokiame mo
mente pasirodomą.

Skanių pyragų gausime* net 

ly Klimaitė pasisiūlė tai 
daiyti, jų pakankamai* 
kepti.. Tad visi ruoškimės 
ku dalyvauti. Kovo 10 d.
būkime Liberty Auditorijoje, 
nevėliau 1 vai.

pa- 
pri- 
lai- 
visi

Mirė J. Gasiūno motina

Antradieni Jonas Gasiūnas 
gavo liūdną žinią iš Lietuvos. 
Jo sesutė Anelė rašo, kad jo 
motina mirė šių metų vasario 
16 d. Palaidota vasario 19 d.

Ji rašo, kad jų motina mirė 
ne kokia liga, bet senatve, vi
sai nesirgusi. Ji jau turėjo ar
ti 90 metu amžiaus. Palaido
ta Panemunėlio parapijos ka
pinėse, kaip kad ji norėjo.

Toliau rašo, kad jie gavo 
pirmą iš Amerikos siuntini, 
kuris buvo išsiųstas 1956 -me
tų lapkričio mėnesio pradžio
je.

Sveikina iš Floridos

Stamford, Conn., gyvento
ja, dienraščio “Laisvės” skai
tytoja Anna Phillipse sveiki
na laisvieČius iš Floridos, kur 
dabar ji atostogauja.

Tarp kitko ji pažymi, kad 
Šiuo metu Floridoje labai šilta 
ir labai toli nuo namų. Atro
do, kad ji išsiilgo savo namu
čių.

Linkime Annai linksmai šil
tame krašte praleisti atosto
gas. Gaila, kad negalėsime su 
ja pasimatyti Yakščių 
tuvių pramogoje, nes 
Ii jai sugrįžti ir kartu 
mis dalyvauti.

Reikia pasakyti, kad
kad mūsų parengimų neaplei
džia.

su k a le
per tu
su m u-

ji nię-

Rep.

Bronius Dominauskas 
ga pavojingai susirgo, 
burną srovėmis išsiveržė 
jas ir taip nusilpnino, kad bu
vo rūpesties kaip spėti ligoni
nę pasiekti. Pagalba suspėta 
laiku, ligininėje jam tuojau 
davė kraujo. Jeigu kraują 
paliuosavusias priežastis pa
vyks pašalinti,, yra viltis pa
sveikti. To nuoširdžiai linki
me visi buvusieji jo bendra
darbiai, Laisvės darbininkai*.

stai-
Per 

krau-

PASIGROBĖ $34,000

Merkei, Ine., Jamaicoje, ne
teko $34,000, kurie buvo skir
ti 600 darbininkų algoms iš
mokėti. Tą visą sumą sudoro
jo trys drąsūs plėšikai.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAŪSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

-ac-nxr*

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

Brooklyn, N. Y.

Vasario 28 dieną, 1957 metais

Mirė

HELENA KERŠULIENE
Dėlei mirties įvykio reiškiame šii’dingą užuo
jautą jos vyrui Walter Keršuliui, sūnui Edvar
dui, sesei'iai Mildred ir kitiems jos artimiems;

K. Briedis -V. ir V. 'Bunka!
J. Grybas A. ir J. Bakūnai /
M. Stakovas A. Lapash
J. Weiss W. Baltrušaitis
A. Mešky s A. Yakštys
J. ir D. Mažiliai Mrs. Spuidis
G. Wareson A. Krecko
J. Styra P. (Siaurys
F. Gražys A. Velička
F. K rungi i s F. j Reinhardt
A. Bimba A. Jesiūnienė
P. Rainys Mik šukaitis
M. Zablackas Mrs. Šukaitis
P. Mačys Mr. Peterson
EI. Daniels A. Jenkeliūnas
P. Grabauskas P. Buknys
M. Ūkelis K. Levanas
K. Balčiūnas T. Repšys
J. Siurba S. Sasna
A. Balčiūnas* S. Večkys
A. Pa n n A. Chesnius
M. Yakštis Cedronai
J. Gasiūnas

New Yorko senatorius patieks 
įstatymą menininkę reikalais

New Yorko senatorius J. | Javitso siūlymas gan kuk- 
Javits, kuris neseniai tapo iš-Hits. Jis siūlo, kad būtų praves-
rinktas, rengiasi patiekti savo 
pirmą įstatymą. Jis siūlo, kad 
būtų įsteigta, speciali valdiška 
agentūra, kuri rūpintųsi padė
ti menininkams, ypatingai dai
lininkams., taipgi teatrams, 
mu'zkams ir 1.1.

Javits nurodo, kad Ameri
ka yra vienintelė šalis, kurio
je nacionalinė valdžia neturi 
specialių skyrių, kurie rūpin
tųsi remti meną. Kai kuriuose 
kraštuose yra ne tik tam tik
ros agentūros, bet pilnos m i- liberališkesnio 
n isterijos tokiems reikalams.

“DailvNevvs*’ užsiundė, o dabar

Per kelias savaites ultra-re- 
akcinis republikonų organas 
vedė kampaniją prieš viešuo
sius butų projektus (public 
housing), kuriuose gyvena 
apie! 350,000 newyorkieciu. 
“Daily News” kėlė, kaltini
mus, kad tų projektų tvarky
me nemažai įtakos turi komu
nistai, kad komunistai dažnai 
yra tų projektų vedėjais ir 1.1.

Dabar jau ne vien tas laik
raštis, o republikonai kaipo 
tokie pradėjo ataką. Jų vals
tijos senatorius Walter Maho
ney' ir asamblėjos spykeris 
Oswald D. T-Icck pareikalavo 
iš gubernatoriaus Harrimano, 
kad jis ką nors darytų prieš 
“siaučiantį komunistinį veiki
mą ii- įtaką Butų autoritete.” 
Jie grasina, kad kels klausimą 
valstijos senate ii* asamblėjoj,

Jau Rendavoja Rūmus 
Arrow Farmoje

Arrow Farmos Administraci- 
praneša visiems nariams irja 

svečiams, kad jau darome sąrašą 
norintiems rendavoti rūmus atei
nančiam sezonui Savaitei laiko 
ar tik savaitgaliais.

ARROW FARM
F. O. Box 465, Monroe, N. Y.

Tel. Monroe 8-7721 

tas aktas, išleisti meno para
mos reikalams pirmais metais 
bent du su puse milijono do
lerių ..Jis siūlo tokią palygina
mai mažiukę sumą, kad tuomi 
neatbauginti, sako jis, užkie
tėjusius senatorius, kurie sto
ja prieš bet kokią paramą 
menui. (Nurodoma, kad du 
dideli bomberiai kainuoja 
tiek, kiek Javits siūlo per vi
sus metus išleisti meno reika
lams.)

Javits yra republikonas, bet 
tos partijos

sparno žmogus.

jeigu Harrimanas ko nors ne
darys.

“News” jau seniai veda 
kampaniją prieš viešuosius 
projektus bendrai. Už “News” 
puolimų stovi , kaip tai žinia, 
didieji real estate ' interesai, 
kurie labai norėtų, kad nebū
tų kitokių butų, kaip privati
niai.

“News” puslapiuose 
niai išreikšta nuomonė, 
viešų miestinių projektų 
ventoj ai yra be vertingi 
nes, kad jie “paverstų lūšny
nais” aristokratinę Park Ave., 
jeigu ten būtų apgyvendinti.

nese- 
kad
gy- 

žmo-

Nusižudė dėl prarastos meilės 
i

Coney Island gyventojas A. 
lannolino mirtinai persišovė 
savo mylimos merginos D. lat
viu name, kuomet ji atsisakė 
ką nors daugiau su juomi tu
rėti.

Paieškau sesers Barboros Poš
kienės ir. 3 brolių: Antano, Alek- 

.sandro ir Juozo Piščikų, iš Akme
nės, gyveno Dabikinės dvare. At
vykę 
Labai 
Mano

į Ameriką gyveno Bostone, 
norėčiau su jais susižinoti, 

antrašas:
Pranas PišČikas 
Vilniaus gtvė 30 b A 
JKjuršėnai

v LITHUANIA, USSR
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So. Brooklyn, N. Y.
Iš LDS ,50 kuopos susirinkimo

Penktadienį, kovo 1 d., 415 
36th St., įvyko kuopos susirin
kimas. Narių pasimokėjo mo
kesčius nemažai. Bet dauge
lis pasimoka duokles ir slen
ka laukan, nelaukia susirinki
mo. O tai blogas papprotys.

Kuopos komiteto raportas 
parodė, kad kuopoje viskas 
tvarkoje. Nariai veik visf pa
simoka mokesčius laiku, tik 
pora ai* trejetas kiek tiek pa
vėluoja, bet nesusispenduoja. 
Kuopa finansiniai taipgi gerai 
stovi. •

Draugas C. Bread y raporta
vo apie LDS 3-čios apskrities 
rengiamą banketą pagerbimui 
mūsų menininku, kuris 
balandžio 6 d., Liberty 
torium, Richmond Hill, 
to banketo surengimui 
sėkmingumui prisieis 
pasidarbuoti Brooklyn© 
kuopoms. Prašė, kad visi, ku
rie gali, tame parengime da
lyvautų h- kitus ragintų daly
vauti.

Ligoniai šiuo tarpu yra ke
turi : J. Tekutis, Sadusky, Kel
io ir Andziulevičienė. Kuopos 
vardu linkiu visiems greitai ir 
pilnai susveikti ir dar ilgus 
metus pagyventi.

Beje m^ turime ir penktą 
ligonį, draiĮgę Kulikienę, kuri 
.serga, artrito ligos yra kanki
nama jau labai ilgas laikas ir, 
kaip atrodo, liga nesiduoda 
pašalinti, nei palėngvinti. Li
goninėj buvo tūlą laiką, ir 
daktaras į namus tankiai atsi
lanko, bet sveikata 
ryn. Labai gaila 
darbščios draugės.

Sekantis kuopos 
mas įvyks gegužės 3 d. 
nariai dalyvaukite.

Koresp-

įvyks 
Audi- 
Sakė, 

ir pa- 
dau g

neina ge-
geros ir

susirinki-
Visi

Mirė sužeistas eksplozijoje

Oakland, N. J. gyventojas 
J. P. Moran troko 
tanko eksplozijoje 
žeistas ir pasimirė 
N. J., ligoninėje.

ga’solino 
buvo su- 
Pate rso n,

Komunistas, trockistas 
ir liberalas dalyvaus 
diskusijoj Brooklyne i-
Šį, sekmadienį, kovo 10 die

ną jprooklyhe įvyks diskusijos, 
kuriosei dalyvaus trijų srovių 
žmdnės: komunistas, trockis- 
tas/ ir*liberalas. Komunistus 
atstovaus jų partijos Civilinių 
laisvių komiteto pirmininkas 
ir .‘buvęs “Daily Worker” re
daktorius S. W. Gersonas; 
trockistus — nacionalinis jų 
partijos (Socialistų darbinin
kų partijos, SWP) sekreto
rius Farrell Dobs, o liberalus 
atstovaus plačiai žinomas vei
kėjas už civilines laisves Ty
rell Wilson, Sr.

Diskusijų tema: socializmas 
ir Civilinės laisvės. Numatoma, 
kad bus paliesti civilinių lais
vių šioje šalyje ir Tarybų Są
jungoje1 klausimai. Diskusijos 
įvyks Sunrise Manor salėje, 
1638 Pitkin Ave., Brooklyne. 
Pradžia 8 valandą vakare. Įė
jimas laisvas. Diskusijas orga
nizuoja Compass klubas.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos Klubas, pami
nėjimui M o t i n'ų Dienos, k p v o 
(March) 9 dieną rengia vakarienę 
Lietuvių Tautiško Namo žemųtinej 
svetainėje. Kviečiame visus ir vi
sas ateiti. Įžanga $1.50.

' Rengėjos (44-47)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Klube bus Open 

House. Sekmadienį, kovo 10, ne
priklausantiems nereikės rašinėt 
vardų. Daugelis to nenori.

Kovo 10 d. taipgi įvyksta /Mo
terų Klubo banketas, 157 Hunger
ford St. Durys atsidarys 3 vai., va
karienė 4:30 vai. popiet. Moterys 
banketą rengia ne dėl pelno, o tik 
pasižmonėjimui. Tik $1.50.

Dalyvaus ir 1 Christina Stanislo- 
vaitienė iš Waterburio.

. Užkviečiame svečius iš visur da
lyvauti.’ . Rengėjos 
' ’ . i

(44-47)

Teatruose
Apie “Nemirtingą jgulą”

tas
me-

visi

Kaip jau buvo pranešta 
pas mus, Cameo teatre rodo
mas naujas šiai šaliai tarybi
nis filmas “nemirtingoji įgu
la” (The Immortal Garri
son ”). Tarybų Sąj u ngo j e 
filmas rodytas praeitais 
tais. '

Apie šį filmą atsiliepė 
spaudos kritikai. Atsiliepimas 
vidutiniškas.. P a v y zdžiui, 
“Times” kritikas sako, kad 
nors tema tame filme. įdomi, 
vaidinimas geras ir stipru^, 
direkcija prasta, filmas “ne
sklandžiai surištas” ir pana
šiai.

Kaip žinia, filmas vaizduo
ja vienos Įgulos Bresto apylin
kėje gynimąsi staigaus nacių 
užpuolimo ant Tarybų Sąjun
gos metu. Visi kritikai sutin
ka kad filmas atrodo esančiu 
realistiniu įvykių vaizdavimu.

Roxy teatras Manhattan^ 
rodo filmą “Heaven Knows 
Mr. Allison”. Filmo tema 
maždaug tokia: marinas ka
reivis (Robert Mitchum) ir 
vienuolė slaugė Angela (De- 
boyah. Kerr) Pacifike karo 
metu po laivo paskendimo vie
ni atsiranda neapgyventoje 
saliųlkėje. Kas įvyks? Gra
žioji jaunoji vienuolė jaučia 
aistrą link marino, bet ji lieka 
ištikima savo pažadams likti 
vienuole, nes “Dievas stebi”...

Filmą diregavo kitų pana
šių “ultra - dramatinių” filmų 
direktorius John Huston.

Nella Bogart - Bogacka 
išteisinta; ji žadėjo 
“pilnai reformuotis” 

I

Federalinis teismas išteisi
no Nella Bogart, ateivę-pabė- 
gėlę iš Lenkijos, kurios orgi- 
nalė pavardė Bogacka. Bogart 
-Bogacka, graži apyjaunė mo
teris, prisipažino pati buvusi 
“aukštos klasės” prostitutė, 
bet neigė kaltinimus, kad ji 
pristatydavo kitas merginas 
pirkėjams.

Bogacka imdavo nuo savo 
klientų po 50 arba net 100 do
lerių už naktį. Jos klientai 
daugumoje buvo turtingi biz
nieriai. Prokuroras kaltino, 
kad jinai paskui nesitenkino 
frpdividualiniu “bizniu”, o pra
dėjo organizuoti kitas mergi
nas ir jas pristatyti biznierių 
konvencijoms kaip “linksmin
tojas”. Taip antai po jos prie
žiūra didelis skaičius jaunų 
merginų pristatyta į General' 
Elektric akcininkų konvęnci- 
ją New Jersey valstijoje'.

Bet teismas nerado pakan
kamai patvirtinimų šio kalti
nimo.

Bogacka apsiašarojusi teis
me sakė laikraštininkams, 
kad ji dabar pilnai .reformuo- 
sis, kad pradės vesti padorų 
gyvenimą. “Aš verčiau grin
dis plausiu, bet prie tokio gy
venimo negrįšiu,” sakė ji. 
Paskui ji kaip ir apsigalvojo 
ir nuspendė, kad gal ir ne
plaus grindų, o taps pardavė
ja — tam ji jaui turi, gabumų, 
sakė ji. »

ĘkS-senatorius Herbertas 
LehPianas sutiko būti šių me
tų Urban League garbės pir
mininku.

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
i

Dėl didelio žmonių,pageidavimo, mes atidarome skyrių 
New Yorke, kai visos kitos agentūros dabar -užsidaro.

Mūsų Skyrius New Yorke Randasi

78 Second Avenue
(arti visų subvių)

Ptirmos lubos

Mums yra linksma 
tuojau. Siuntiniai

Mūsų firmos PARCELS TO RUSSIA, INC., reputacija 
yra plačiai žinoma, ypač mūsų klientams.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Parcels to Russia, Inc., yra laisniuota per USSR, autori
zuotą per Intouristf, Maskvoje, priėmimui siuntinių muitų

Tel. OR. 4-1540

pranešti, kad jau galime siuntini-priėmę išsiųsti 
yra pristatomi adresantams j 6 ar 7 savaites.

........ * ............... . 1■" «" 1 1 . ................ "į" ................ .
4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., kovo (March) 7» 1967 
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HELP WANTED MALE

TILE SUDRTOJAS <
Susipažinęs su marmuru, geras 

nuolatinis darbas tinkamam — pil
nai darbą žinančiam vyrui. ABC 
MARBLE CO., 1100 Stebbins Ave.,* 
tarp 16G ir 167 Sts., Bronx 
3-9060

DA.
V 

(39-43-46)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Auto Service Stotis. Laukia kel
tuvas ir šulinys. 2 auto garadžius, 
raštinė ir pastatas kartu. Randa
si ant Main St., Freeport, L. I. 8 
m. lease. Privatiškas savininkas. 
Kaina prieinama Nassau kaimas 
auga. Mr. Ragone. Freeport 8- 
9851. 7 v. r., iki 7 v. v. 46-5^)

ASTORIA. QUEENS. Naujai išde- 
koruotas Stationery ir Luncheon
ette, dabar uždarytas iš priežasties 
staigmenos. Tik ’/£> bloko nuo Mil
lion Dollar Boys/ Club. Gross $400 
iki $450. Gera proga patyrusiam as
meniui. Pamatymas sulyg jūsų par 
togumu. RA. 6-3569. (41-48)

IŠNUOMAVIMUI ARBA ILGAM 
LYSUI patalpa, ideališka mašynša- 
pei, elektra, dalinai įrengta, su 
driveway. Tame pačiame name 2 
apartmentai: 173 rūmų ir 1-4 rūmų, 
kiekvienas turi 2 tile maudynes, ga
ru Šildoma ir dalinai išfornišiuoti. 
1100 Stebbins Ave., tarp 166 ir 167 
Sts., Bronx. DA. 8-9060.

(39-43-46)

Bergen Co., N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
įeigų. Kaina $45,000. »

Wallington, N. J. Mėsinyčia 2t* 
grosernė. Įeigos $750 į savaitę, su 
4 rūmų apt. ir vonia. 2 karams 
garadžius, 50 x 100 plotas. Savinin
kas 'atsistato. Kaina nužeminta iki 
$15,500. Geros sąlygos. D’Agostino* 
RIty Co., 290 Market St, E. Pa
terson, N. J. Fairlawn 6-1130.

‘ (40-46)

PASIRENDAVOJA
Pasirendavoja Hardware Store 

vieta, moderniška, 24 x 55, pilnas 
skiepas*, nėra kompeticijos, gera 
vieta, miestukas ir žmonės. Priei
nama renda, geros sąlygos. 1136 
Willis Ave., Albertson, L. I.

(44-46)

REAL. ESTATE

DUTCH COLONIAL. 7 rūmų, ant 
72x100 gražaus kiemo. Visas cus
tom wood built, užima 15x23. Gy
venamasis rūmas, graži ugniavietė, 
valgymas virtuvėje, malonus, sce
niškomis sienomis valgomasis kam
barys. Den ir uždari porčiai. 3 eks
tra dideli miegrūmiai. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Kreipkitės 
pas A. Juergens, 167 Dikeman St. 
Hempstead. Tel. IV. 1-0388.

(40-4f>)

McClellano komitetas 
tyrinės ir N.Y. unijas, 
atvyks čia šį mėnesį
Senatorius John McClellan, 

kuris pirmininkauja -^komite
tui, tyrinėjančiam raketierius 
unijose', paskelbė, kad atvyks 
dar šį mėnesį čia. Su juom atr 
vyks ir visas senatims komite
tas ir jie pradės tyrinėti uni
jas. .

(Reakcininkas sen atorius 
Mundtas, kuris yra to komite
to narys, jau iš anksto paskel
bė, kad “ką mes surasime 
New Yorke, tikrai smirdės...’”

Komitetas tarp kitų pa
šauks laikraštininką Rieselj, 
kurį apakino per pasikėsini* 
mą raketieriai.

New Yorko AFL ir CIO va
dovai pripažįsta, kad kąt ku
riose unijose yra įsigavęs ne
švarus raketierinis elemen
tas, bet jie sako, kad tyrinė
jimus turi vesti pačios unijos, 
c ne senatiniai komitetai, ku
rių priešakyje stovi žmones 
bendrai nusistačiusieji prieš 
unijas. Tokie tyrinėjimai nc^» 
padeda unijoms, o jas tik 
šmeižia.

i
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