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KRISLAI j
^Veidmainystė!
Smarki sueiga.
Ponai iš Washington©.
Kur čia lygybė?
Nereikėjo!

A. Bimba
Iseggnaxi -i_i *1  —!■ jj----------------■■ ■ T- ■ » '•

Negru vadovai ir prašo ir 
reikalai! ja:

Ponas prezidente, atvyk pas į 
mus į pietus ir nors žodeliu . 
mus užtark .'

I

Ponas vice-prezidente, no-, 
pamiršk mūsą, beteisiu žmo- ■ 

* nių pietuose!
O iš Eisenhowerio ir Nixono | 

? »ė žodelio!
Bet Hai Nixonas nulekia i| 

tolimą Afriką ir ten negrui 
vaikus viešai publikoje bu-! 
čiuoja!

Gal kaip svietas svietu' yra, j 
tokios veidmainystės dar nie-

- kas n (‘buvo matęs.

Sekmadieni būsime Kultū
riniame Centre. Bus pagerbti 
geri, veiklūs žmonės Jakščiai.

Gerai pasivalgysime, sma
giai laiką p ra! eisime, darbš
čius ir nuoširdžius draugus 
pasveikinsime.

Girdėjau, kad tai ‘bus vie- 
«jas iš didžiausiu parengimų 
visoje Brooklyn© istorijoje! 
Tuo tikiu.

’ New Yorkas labai turtingas 
svečiais. Ji lanko geri, laukia
mi svečiai, bet atsikrausto ir 
tokių, kurių niekas neprašo, 
niekas nekviečia, niekas ne
laukia.

Tokiais svečiais ateinančią 
savaitę bus kongresmanai iš 
Washington©. atvykę čionai 
laikraštininkuose ieškoti poli
tinių raganų.

Sarmatos jie neturi. Su pi
liečių civilinėmis teisėmis jie 
nesiskaito. Kabinėjasi prie 
žmonių.

Bet vargiai ką peš. Mikar- 
tizmo tvaikas jau praeina.

t Kalifornietis ekonomistas 
Heller yra smarkus ir protin
gas vyras. Jis ėmė ir užsima
nė pasiknisti į žmonių pragy
venimo reikalus.

Jf> apskaičiavimas puikus. 
Jis sako: Mūsų vidutinė šeima 
vidutiniam pragyvenimui turi 
per metus turėti apie $5,716 
įplaukų.

O kas gi tiek įplaukų neno
rėtų turėti ?
• Bet kas gi tiek turi?

Tik jau ne darbo žmonės.
Rinkiminėje kampanijoje 

demokratų oratoriai mums
^pasakojo:

šiandien Amerikoje mes tu
rime 8,000,000 šeimų, kurių 
metinės Įplaukos nesiekia nė 
Mienos tūkstantinės dolerių.

šiandien Amerikoje mes tu
rime 14,000,000, kurių meti
nės įplaukos svyruoja žemiau 
dviejų tūkstančių dolerių.

♦ Tai tokie pyragai, tai tokia 
lygybė!

Kaip kada labai neišmintin
gai pasielgia ir didžiosios In
dijos premjeras Nehru.

Tai jis padarė šiomis dieno
ms, atsiprašydamas karalie
nę Elzbietą u*ž savo partijos 
Jaikraštį, kuris ją pavadino 
kvaila moteriške.

Ar Elzbieta to užsitarnavo ? 
Pilnai.

* Fašistinėje Portugalijoje ji
nai garbino kolonistus, kaipo 
civilizatorius. O juk visas 
svietas žino, kad tiek britai,

(iv. teisių gynėjai sako:
Tyrinėjimai —ataka 
prieš žodžio laisvę
New Yorkas. —Emergen

cy Civil Liberties komite
to pirmininkas Clark For
man pareiškė,* kad tyrinė
jimai, kuriuos sekančią sa
vaitę New Yorke pradeda 
kongresinis ne-amerikinis 
komitetas., yra nukreipti 
prieš spaudos ir žodžio lais
vę. Amerikos Civilinių 
Teisių Sąjunga (ACLU), li
beralinė organizacija, kuri 
gina * civilines teises, pasi
sakė panašiai. ACLU cent
ras paskelbė, kad . vietinis 
organizacijos skyrius imsis 
kokių nors žingsnių. Pa
brėžta, kad ACLU jau se
niai iš principo, stoja prieš 
tokius tyrinėjimus.

Pranešama, kad tyrinė
jimai prasidės antradienį 
ir tęsis, per kelias dienas. 
Pašaukimus liudyti komite
tui pristatyti maždaug dėl

Vengrijos K. P. 
greitai didėja
Maskva. -t- “Pravda” 

praneša iš Budapešto, kad 
Vengrijos komunistai stip
rėja, kad jų partija, da
bar žinoma kaip Socialistų 
Darbininkų partija, jau tu
ri apie 190,000 narių. Apie 
10,000 narių stoja kas sa
vaitę partijom

Prieš įvykius komunis
tų eilėse, tuometinėje Ven
grijos. Darbininku parti
joje radosi virš 800,000 na
rių, bet įvykių metu pasiro
dė, kad į tą skaičių įėjo ir 
nemenkas nuošimtis karje
ristų, prisiplakėlių ir t. t.

Socialistų Darbirfinkų 
partijos centro komitetas 
neseniai laikė plenumą. Ple
numas pabrėžė, kad didėja 
marksistinės partijos įtaka, 
kad partija palaiko glau
džius ideologinius, santy
kius su Kinija, Italija ir ki
tomis komunistų partijo
mis.

Plenumas pasisakė ir a- 
pie Jugoslaviją. Pabrėžta, 
<ad geri valstybiniai san
tykiai dabar egzistuoja 
tarp Vengrijos ir Jugosla
vijos, bet tarp/abiejų šalių 
komunistinių! • partijų vy
rauja ideologiniai nesutiki
mai, ypatingai darbininkų 
tarybų klausimu. Vengri
jos plenumas pabrėžė, kad 
tuos nesutikimus galima 
rišti draugiškomis ideolo
ginėmis diskusijomis.
------------------- T----------------------  
tiek olandai, tiek belgai, tiek 
portugalai bei ispanai kolo
nistai buvo -didžiausi pavergtų 
žmonių plėšikai, piratai.

Juk jie per amžius valde 
Afriką ir Aziją, o žiūrėkite, 
koks ten skurdas šiandien te
beviešpatauja. >

Tuos piratus viešai girti ir 
jais didžiuotis gali tiktai kvai
lai galvojantis žmogus.

Užsidėjimas ant galvos ka
rūnos dar nepadaro žmogaus 
protingu1, išmintingu,, nuošir
džiu. Dažniausiai dar jį apga
dina.

25 asmenų. Jų tarpe randa
si literatūrinio žurnalo 
“Mainstream” redaktorius 
Milton-Howard, Internatio- 
lal Publishers leidyklos di
rektorius James S. Allen, 
New Ceutury leidyklos di
rektorius J. Felskin, “Daily 
Worker” vyriausias redak
torius John Gates ir eilė ki
tų žurnalistų bei rašytojų. 
“Laisvės” redaktoriai R. 
Mizara ir A. Bimba, kaip ir 
eilės kitų neanglų kalbos 
pažangių leidinių redakto
riai, randasi pašauktųjų 
tarpe.

ECLC direktorius Fore- 
manas sako, kad ta organi
zacija darys viską, kad 
ginti tyrinėjamus. Aplink j 
ECLC yra susispietę daug I 
žymių liberalinių Amerikos 
intelektualu, c.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Atsto
vų butas 350 balsų prieš 60 
priėmė Eisenhowerio dok
trinos Artimiesiems Ry
tams versiją, kokią priėmė 
Senatas.

Washingtonas. — Vice
prezidentas Nixonas tele
grafuoja, kad jis jau Li
berijoje.

Dublinas. — Jau aišku, 
kad De Valeros vadovau
jama partija pilnai laimėjo 
Airijos Dailo (parlamento) 
rinkimus. Jo partija Fian- 
na Fail (Likimo partija) 
turės bent 147 deputatus. 
Nors De Valera turi 75 me
tus amžiaus ir yra beveik 
apakęs, jis tapsiąs premje
ru.

Kairas. — Egiptas prane
ša, kad Suezo kanalas jau 
pilnai atdaras navigacijai, 
bet kol kas tik amžesniems 
laivams ir tik dienos metu. 
Kad pilna navigacija ” būtų 
galima, dar reikia nemažai 
valymo.

Jeruzale. — Ben-Gurio- 
nas paskelbė, kad Izraelis 
iš naujo reikalaus sau tei
sės plaukdinti laiyųs. pto 
Suezą.’ '

Washingtonas. —' Prezi
dentas Eisjenhoweris pasiū
lė, kad buvęs Republikonų 
partijos nacionalinis pir
mininkas L. Hali būtų no
minuotas į New Yorko gu
bernatorius.

Nicosia. — Britai sakosi 
nušovę dar du kipriečius 
nacionalistus. Jie buvę par
tizanai ir kritę susirėmime 
su britais prie Dhalos 
kaimelio.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos. konferencijoje sakė, 
kad valdžia dar vis svarsto, 
ar leisti ar neleisti ameri
kiečiams laikraštininkams 
vykti Kini j on.

Specialiai rinkimai atneše 
kitą lamėiimą darhicčiams
Lolidonas: — Da’rbiečiai 

atsiekė naujus laimėjimus, 
kurie rodo, kad jie laimėtų 
parlamentinius rinkimus, 
jeigu tokie rinkimai būtų 
paskelbti. Pridėtiniai rin
kimai įvyko dviejose apy
gardose, vienoje, kurią 
iki šiol atstovavo eks-prem- 
jeras Edenas. Edeno apy
gardoje, Leamingtone, kon
servatorius įstengė laimėti, 
bet jo dauguma sumažinta 
ant 11,000 balsu. Bristol 
West apygardoje, kuri iš 
seno žinoma kaip konser

SEATO planuoja maišytis i 
indonezų vidaus reikalus »

Jakarta. — 
spauda reiškia pasipiktini
mą prieš SEATO (Pietryti
nės Azijos sutarties orga
nizaciją) bendrai ir Dullesą 
ypatingai. Kaip žinia, šian
dien, šeštadieni, Australi
joje prasideda SEATO kon
ferencija. Dulles iš anksto 
pranešė, kad SEATO svars
tys “komuizmo pavojų In-, 
donezijoje”.

Indonezija nepriklauso 
SEATO grupei, kuriai 
taipgi nepriklauso Indija, 
Burma ir kiti svarbūs Azi
jos kraštai. (Priklauso Tai-

Saug. taryba rekomendavo 
priimti Chaną į Jungi. Tautas

Jungtinės Tautos. — Sau
gumo taryba vienbalsiai 
nutarė pasiūlyti Generali
nei asamblėjai priimti Gha- 
ną į Jungtines Tautas. Gha
na yra naujai nepriklauso
ma negriška valstybė Va
karų Afrikoje. Iki šiol Gha
na buvo britų kolonija ir 
žinoma kaip Gold Coast.

Iš Ghanos sostinės Acc- 
ros tuo tarpu pranešama, 
kad premjeras Nkrumah 
renčiasi artimu laiku at
vykti Amerikon. Jis taipgi 
planuoja aplankyti Tarybų 
Sąjungą. ' .

Prezideritas sirguliuoja: kosti, 
neprigirdi, gal vyks atostogom
Washingtonas. — Jau ke

lintą savaitę, kaip prezi
dentas Eisenhoweris sirgu
liuoja. Jis apie du mėnesiai 
atgal prodėjo kosėti ir ko
sulys pasidarė chroniškas, 
jo neapleidžia. Kosėjimas 
ir persišaldymas paveikė 
jo klausą, ir prezidentas da
bar kaip ir neprigirdi.

Daktarai reiškia nemen
ką susirūpinimą. Nors jo 
sirguliavimas nėra rimtas, 
bet gan erzinantis, nes pre
zidentas dabar turi sunku
mus girdėti, kai jam kalba
ma.

Pranešama, kad* dakta- 
n -

rai ir Eisenhowerio arti

vatorių tvirtove, toriai 
taipgi įstengė palaikyti sa
vo vietą, bet dauguma su
mažėjo ane 8,000.

Kelios savaitės atgal 
konservatoriai aplaikė ke
lis panašius smūgius • ki
tuose pridėtiniuose rinki
muose. Darbiečių spauda 
dabar kartoja reikalavimą, 
kad būtų paleistas parla
mentas ir* šaukiami nauji 
visuotini rinkimai. Bet kon
servatoriai nesiteikia to da
ryti.

Indonezijos! landas, Filipinai, Australi-
ja, Amerika, Britanija.) In
donezijos valdžia laikosi 
nuomonės, kad SEATO ne
turi mažiausios teisės 
svarstyti vidujinius Indo
nezijos ' reikalus.

Indonezijoje tuo tarpu 
pranešama, kad naujas su
kilimas pasireiškė Sumat
ros šiaurinėje dalyje. Kaip 
kiti paskutiniu laiku' pasi
reiškę sukilimai, ir šis yra 
be kraujo praliejimo —■ ka
rininkų grupės tik paskel
bia “autonomiją” ir stato 
visokius reikalavimus cent- 
ralinei valdžia.

Užsienio svečiai, kurie 
dalyvavo Ghanos nepriklau
somybės paskelbimo šven
tėje, jau pradeda apleisti 
Ghana. Ghanoje buvo visa 
eilė žymių Amerikos negrų 
vadovų, kaip tai Ralph 
Bunche, kuris yra Jungti
nių Tautų vice-sekretorius, 
New Yorko kongresmanas 
Powell, Michigano kong
resmanas Diggs, geležin- 
keliečių-porterių unijos 
prezidentas ir AFL-CIO vi- 
ce-prezidentas Philip Ran
dolph, Montgomery’© 'jau
nas negrų' vadovas King ir 
kiti. ! : '■ '*: - ' i 
-------------------------------------.• . ......................---............. . ............................  

mieji jam pataria išvykti 
kelioms savaitėms į kokią 
nors, vietą, kur klimatas 
•sausas ir šiltas. Ten, mano
ma, jo kosulys pasibaigtų 
ir jis taipgi atgautų pilną 
klausą.'Tokią vietą jam. siū
lo Arizonoje.

Bet prezidentas, kol kas, 
dar nenori .vykti, nors ma
noma, kad su laiku jis su 
siūlymu sutiks.

Bonriia. — Socialdemo
kratų partija sako, kad ul- 
tra-reakciniai elementai y- 
ra veiklūs naujosios Vak. 
Vokietijos armijos karinin
kų tarpe.

Suomiai Sinajuje
Iš šaltos Pabaidęs 
į karštąją Akabą...

Šarm-el-Šeik, Sinajus.—Iz-1 raeliečiai pamatiniai iš- 
raeliečiai jau pasitraukė sprogdino patrankų įtaisy- 
ne vien iš-Gazos srities, bet ’ mus ir cementinius bunke- 
ir iš Akabos įlankos pa-Irius, kuriuos, egiptiečiai 
kraščio ruožo. Į jų vietą į- ’'ten buvo pasistatę. Izrae- 
žengė kaip Jungtinių Tautų liečiai, mat, mano, kad e- 
dalinrų jėgų dalis suomių giptiečiai su laiku grįš prie 
kareivių pulkas. Karštos Akabos, ir jie nenori jiems
Sinajaus saulės kiek apde
ginti šviesiaplaukiai suo
miai užėmė šarm-el-šeik 
tvirtovę, kuri stovi prie pat 
Tiranos sąsiaurio. Tai tas 
sąsiauris kontroliuoja pri
ėjimą prie Akabos įlankos 
iš Indijos vandenyno.

Suomiams į pagalbą at
vyks indonezų junginys, bet 
kol kas suomiai ten vieni. 
Dar prieš įžengdami į šarm 
-el-Šeik suomiai girdėjo 
garsius sprogdinimus ir 
žinojo, kad izraeliečiai nai
kina .karinius įtaisymus. 
Kaip spėjo, taip ir rado: iz-

Gyvenimas
•J

Lietuvoje
Francūzai Lietuvoje

Klaipėda. — Jūrų preky
bos uosto krantinę Klaipė
dos uoste-paliko francūzų 
laivas “Pol de Ruzjo”. Už
sienini laiva uosto darbuo
tojai apdorojo sparčiais 
metodais, ir jis pakėlė in
karą 144 valandomis anks
čiau numatyto laiko.

Per pirmąsias tris 1957 
metų dienas uostininkai su
taupė 200 laivo valandų. 
Socialistiniame lenktynia
vime už laivų apdorojimą 
sparčiais metodais pir
mauja I. Benke r aim o ir A. 
Jankevičiaus vadovauja
mos krovėjų brigados. Ge
rus rodiklius pasiekė krani
ninkai A. Zaleckis ir V. Kų- 
bancevas.

Pirmas koncertas
Švenčionėliai. — Saldu

tiškyje atidarytų kaimo 
kultūros namų saviveikli
ninkai prieš keletą dienų 
surengė savo pirmąjį kon
certą. Gausiai susirinku- 
siėrps kolūkiečiams pasiro
dė liaudies šokių atlikėjai, 
vyrų oktetas, buvo- atliktos 
intermedijos. Kultūros na
mų dramos kolektyvas pa
ruošė K. Sajos vodevilį “Vis 
per gerą širdį”.

Neblogai dirbama
Vilkija. — “Kelio į komu

nizmą” kolūkio kolūkiečiai 
pernai pagamino tik 2.800 
tonu vietinių trąšu. Tačiau 
derlius gautas neblogas — 
vidutiniškai po 13 cnt grū
dų iš hektaro. , Šiemet rū
pinamasi sukaupti dar dau
giau trąšų. Tvartai kreikia
mi šiaudais ir durpėmis. 
Numatoma pagaminti 10,- 
000 tonų organinių trąšų. 
Jų pakaks patręšti ne tik 
daržus, bulves, kukurūzus, 
bet ir grūdines kultūras. ■. 

palikti įtaisymus geroje 
tvarkoje.

Gazoje padėtis tuo tarpu 
nomalėia. Skandinavų, ko- 
lumbiečių ir indų kariai, 
kurie kontroliuoja tą sritį, 
jau perėmė pilnai adminis
traciją nuo izraeliečių. Bet 
izraeliečiai sutiko, kad kol 
kas arabams tremtiniams 
siunčiamas maistas būtų 
atvežamas Haifon. Izrae
liu, ir iš ten geležinkeliu 
pristatytas Gazon.

Jungtinių Tautų koman- 
dierius gen. Burns paskel
bė manifestą Gazos gyven
tojams. Jis sakė, kad J. 
Tautų jėgos ten ne tik Ge
neralinės asamblėjos nu
tarimu, bet ir su Egipto 
sutikimu. Tuomi lyg saky
ta arabams nacionalistams, 
kad jie neskaitytų naujos 
okupacijos kaip jiems prie
šinga. Kaire, Egipte, spau
da nurodo, kad Jungt. Tau
tos Gazoje tikrai su Egipto 
sutikimu, bet neilgam — 
jeigu tos jėgos ten bandys 
ilgai likti ir egiptiečiams 
nebus leista grįžti, tas bus 
prieš Egipto norą ir tarp
tautinius įstatymus, nes 
Akaba pilnai Egipto teri
torija, Gaza taipgi Egiptui 
pavesta.

Rasistų sumuštas Weaver 
yra baltas, o ne negras
Birmingham, Ala. — Kai 

kurios žinių agentūros va
kar pranešė, kad rasitiniai 
chuliganai sunkiai sumušė 
Lamarą Weaveri. Pridėta, 
kad jis yra kovotojas prieš 
segregaciją, negras. Dabar 
pridėtiniai pranešama, kad 
Weaveris ne negras, o balt- 
veidis, unijistas, kuris ži
nomas Birminghame kaip 
veikėjas prieš rasistus.

New Castle, Del. — Ame
rikos laivyno gazolino ten
deris. ir Liberijos prekybi
nis laivas susidūrė Dela
ware upės žiotyje. Abu lai
vai užsidegė ir žuvo bent 
9 įgulų nariai.

Indianapolis. — Indianos 
valstijos atstovų būtas 53 
balsais prieš 41 atmetė siū
lymą drausti unijoms daly
vauti politinėje veikloje. 
Manoma, kad didelė unijis- 
tų demonstracija, kurioje 
dalyvavo 10,000 žmonių, 
paveikė taip balsuoti.

Jeruzalė. — Maišyta pa
liaubų komisija pasmerkė 
Izraelį už dviejų reaktyvi
nių i orlaivių skraidymų 
virš Jordano teritorijos ko
vo 4 dieną. r ;
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APIE ADVOKATUS
SAVAITRAŠTIS “National Guardian” parašė įveda

mąjį, pavadintą “Fighting Lawyers (kovojantieji advo
katai). Savo straipsnį savaitraštis pradeda:

“Nieks nežino, kada jis bus reikalingas advokato — ir 
vienintelė vieta, kur žmogus gali surasti gerą advoka
tą, yra Nacionalinė Advokatų Gildija”.

Aiškus daiktas, savaitraštis kalba apie tuos advoka
tus, kurie žmogų-pilietį gina civilinėse bylose; ne apie 
tuos, kurie eina žmogų ginti ar kaltinti, jam susimušus 
ar kokį kitą “eilinį” nusižengimą atlikus. “National 
Guardian” čia kalba apie tuos advokatus, kurie gina ci
vilines piliečio teises, kurie ima politines bylas. O šian
dien tokių bylų yra labai daug.

Teisingai laikraštis, sako, kad Advokatų Gildijoje 
pilietis gali rasti advokatų, pasiryžusių jį apginei, kada 
esti užpultas ragangaudžių, kada esti teisiamas tik 
dėl to, kad įis galvojo “konspiraciją padaryti”.

. Tokių advokatų Gildija jau davė. Jie gynė daug žmo
nių, reakcijęs užpulių. Jie dažnai gynė be mokesčio, be 
atlyginimo. Jie gynė drąsiai ir sugabiai, nors, bylas ir 
pralaimėjo.

Tokių advokatų Gildijoje, kaip Sakėme, yra; ten yra 
visokių pažiūrų ir visokių tikybų advokatų. Bet jie. visi 
yra įsitikinę, kad ių profesijos principai verčia juos 
padėti užpultiems žmonėms ar organizacijoms, nors 
kai kurie tų advokatų su ginamojo asmens pažiūromis 
ir nesutinka, netgi joms yra priešingi.

Kai kurie advokatai, priklausantieji kitai advokatų 
organizacijai, dažnai atsisako politinę bylą imti, nes 
jie mano, kad tai pakenktų ių “profesiniam prestyžui”. 
Kiti atsisako dėl to, kad jiems “pinigiškai neapsimoka” 
ginti politines bylas, darbininkų judėiimo veikėjų bylas.

TAČIAU imdami politines, “nepopuliares” bylas, ad
vokatai patys dažnai nukenčia.

Toks žymus iuristūs-advokatas, kaip Sacher, jau yra 
buvęs kalėjime; eilė kitų advokatų yra buvę įkalinti 
dėl “nusižengimo”, ginant politines bylas.

Žymusis San Francisco advokatas Vincent Hallinan 
neseniai tapo suspenduotas net trejiems metams. Vadi
nasi, jam atimta teisė praktikuoti savo profesiją per tre- 
jis metus. ’ !

1952 metais jis. buvo Progresyvių Partijos kandida
tas šalies prezidento vietai. Jis yra gynęs (ir apgynęs!) 
Harry Bridges, žymųjį Kalifornijos darbininkų judėji
mo vadovą. Hallinan jau du kartus sėdėjo kalėijme: 
pirmą kartą šešis mėnesius, antrą — 15 mėnesių.

Neseniai Kalifornijos Aukščiausias Teismas nutarė 
Hallinanui atimti teisę pęr tre.jis metus praktikuoti savo 
profesiją. Tai buvo padaryta, skundžiant jį “didiesiems 
advokatams”.

Vincent Hallinan - yra gynęs daugelį žmonių,^nekal
tai užpultų dėl jų pažiūrų. Jis jau 60 metų amžiaus 
žmogus. Galime įsivaizduoti, koks šiam vyrui smūgis, 
negalint praktikuoti savo profesijos net per trejis me
tus!

ĮDOMŪS SUSITIKIMAS
KAIP JAU ŽINOMA, mūsų šalies vice-prezidentas 

buvo nuvykęs į Ghana, naują valstybę Afrikoje, daly
vauti ceremonijose, paskelbiant tos šalies nepriklauso- 

• mybę. į

Į Ghaną buvo pakviestas ir kunigas’ Martin Luther 
King’Mr., iš Alabama valstijos. Dvasininkas. King yra 
negras ir negrų vadovas jų kovoje už teisę negrams būti 
pilnateisiais žmonėmis, už teisę naudotis lygiai su. bal
taisiais važiuote, mokyklomis ir kitomis visuomeninė
mis įstaigomis.

Ir štai, jiedu ten akis į akį susiduria. Dvasininkas 
King sako Nixonui:

— Pastbejau, jūs, Mr. vice-prezidente, čia sveikinate 
ir net bučiuojate mažučius negrus, vaikus. Kodėl gi jūs 
neatvykstate iš Washingtono į pietines valstijas, savo 
šalies valstijas, ir nebandote parodyti tokią meilę neg
rams, kokią rodote Ghanos negrams? Kodėl jūs neatvy- 
state susipažinti su pietinių valstijų negrų baisiu gyve
nimu, labai sunkia būkle?

Nežinia, ką į tai atsake vice-prezidentas Nixonas. Bet 
šis dvasininko Kingų užkvietimas, be abejonės, jam bu
vo labai nemaloni piliutė.

Pietinių valstijų negrų vadovai jau seniai kvietė pre
zidentą Eisenhowerį, kad jis atvyktų į kurią nors iš tų 
valstijų, kad jis ten pasakytų prakalbą, raginant bal
tuosius vykdyti gyveniman Aukščiausio Teismo spren
dimais, liečiančius važiuotę ir mokyklas. Deja, prezi
dentas Eisenhoweris prašymo1 neišklausė.

Dėl to pietinių valstijų negrų vadovai galvoja apie 
4 vykimą į Washingtoną ir ten išdėstymą savo reikalavi
mų federalinei vyriausybei.

Pietinių valstijų , negrai gerai žino: kol federalinė 
vyriausybė griežtai ir atvirai neįsikiš, tol tų valstijų ra
sistai “darbuosis”, kad negrai neturėtų lygybės mokyk
lose ir važiuotėje, . * * ' ;
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Laidojant Praną Balevienj.
1957 m., vasario 25 (i. tragiškai mirė žy

mus lietuvis pianistas Pranas Balevičius-Bal- 
vvoocl.' Jo palaikai buvo pašarvoti Šalinsko- 
Shalins šermeninėje,' Woodhaven, N. Y. Lai
dotuvės įvyko kovo 1 d. Palaidotas Cypress 
Hill papinėse. Prieš, išvežant kūną į kapines, 
šermeninėje R. Mizara pasakė kalba, kurios 
dalį žemiau spausdiname.—Red.

. .. Mes čia susirinkome atsisveikinti 
Pranu Baleviciumi-Balwoodu.

negirdi, 
ar blogai

Jis 
ka

ne-

sū 
m iega amž i n u ‘ m iegu; j i 
mes čia kalbame—gerai, 
riame jį ar peikiame. Jis nepakils ir 
pasakys savo žodžio-. Be to, kai jis buvo
gyvas, pernelyg buvo kuklus, mažai te
kalbėjo ir ju6 mažiau kreipė dėmesio į 
tai, ką žmonės apie jį sako. Todėl, jei 
jis ir girdėtų ir galėtų atsakyti į tai, ką 
mes čia kalbame ir veikiame, vargiai jis 
besakytų.

Savo gyvenimo būdu Pranas Balevi- 
čius gal būt buvo “žemesnis’'* už kaiku- 
riuos mūsų. Jis matė, jis išgyveno dau
giau šiurkščių valandų. Bet savd talen
tu, savo išsilavinimu muzikos mene, jis 
stovėjo labai aukštai; jis buvo vienas iš 
nedaugelio.

Mes čia kalbame dviem tikslais: (1) 
Priimta pas mus tradicija, mes prie 
kiekvieno savo: mirusio artimojo pagar
biai tariame paskutini atsisveikinimo 
žodį. (2) Iš kiekvieno žmogaus gyve
nimo, iš jo nueito kelio mes galime ir 
privalome pasimokyti.

Kas buvo Pranas Balevičius? Kaip 
jis pas mus atsirado?

Pranas gimė prieš 53 metus Wilmer- 
dinge, Pennsyjvanijoj, Pittsburgho pa
šonėje. Jo tėvas Adomas, kilęs nu6 Sei
rijų, Wilmerdinge buvo plieno pramo
nės, sunkaus darbo darbininkas. Motina 
Karolina, kilusi nuo Lazdijų, buvo na
mų šeimininkė.

Iš pat mažų dienų Pranas susižavėjo 
muzika. Tik pagalvokime: dūmų ir plie
no mieste, kur darbininkui sunkiai ii- ilgas .va
landas dirbo, neturėdami jokios progos 
galvoti apie meną, apie ką nors aukštes
nį žmogaus gyvenimo, (kur viešpatavo 
žiaurus išnaudojimas ir skurdas, lietu
viu imigrantų, vargo išplaktų sūnus 
galvoja apie tai, kad jis turįs būti pia
nistas, o,gal dar kas nors ir daugiau!

Jau tik tas vienas faktas mums pa
rodo, jog Pranas Balevičius buvo ne ei
linis vaikas, ne šiaip sau berniukas, o 
su įgimtu talentu žmogus. Ir tėvai sū
numi pasitikėjo, leido jį mokytis ’muzi
kos. Ir jie neklydo, taip darydami!

Pranas buvo labai gabus mokinys. 
Mokytojai-profesoriai stebėjosi, jo suge
bėjimais, jo ryžtu. Jis labiausiai mokė
si skambinti pianą. Tai buvo jo specia
lybė.

Kai Pranas baigė Pitlsburyho Muzi
kos Institutą, jis pradėjo mokyti kitus 
pianą skambinti ir kitų muzikos šakų. 
Be to, jis ėmė specialius kompozicijos 
kursus. Jį kažin kas knietė būti ne tik 
pianistu, ne tik muzikos kūrinių atlikė
ju, o ir muzikos kūrėju! ’ ■

Muzikos kompozicijos menas yra vie
na sunkiųjų meno šakų, 
žai, palyginti, pasaulyje 
kompozitorių, ypatingai.
Amerikos lietuviai.

Tačiau Pranas Balevičius nugalėjo 
visas kliūtis ii’ čia: jis patapo muzikos 
kūrėju. Jis davė ’muziką eilei dainų, 
dainuojamų mūsų koncertuose. Be kit
ko, P. Balevičius apvilko muzika, poeto 
kunigo A. Strazdelio “Ei, tu, Dominy
kai.” Jis sukūrė pianui “Lietuvių rap
sodiją,” jis parašė ir vieną lengvą ope
retę. Jo keletą dainų LMS jau išleido 
į pasaulį, o visą eilę kitų jo dainų ši pati 
organizacija ruošia spaudai ir,neužilgo 
išleis viename Sąsiuvinyje. Ten, beje, 

Balevičiaus su-

“aukštesnes vietas,” nes gerai žinojo, 
pianistui bei kompozitoriui padalyti 
venimą, veikiant išimtinai tik tarp 
tuvių, nebeįmanoma.:

Bet mūsų sąlygose “prasimušti” 'nė
ra lengva. Įstoti į simfoninius orkes
trus arba i kokias kitas vietas labai sun
ku, ypatingai žmogui, atvykusiam iš ki
tur ir neturinčiam kišenėje cento. Juk 
bedarbių muzikų, net žymių pianistų, 
smuikininku ir kitokiu, šiandien mūsų 
šalyje yra labai daug!

Pranas ėjo uždarbiauti čia ir ten, 
visokiose darbovietėse. Ir tuo pačiu kar
tu, kai tik jis buvo paprašytas, savo ta
lentu padėjo pažangiesiems lietuviams. 
Jis uoliai bendradarbiavo su Aido Cho
ru ir jo mokytoja Mildred Stensler. Jis 
padėjo Chorui pastatyti operetes. Jis 
dažnai su grupe aidiečių gastroliuodavo

Jis dalyvavokitus miestus.

gy-
lie-

mūsų 
koncertuose: akompanavo solistams dai
nininkams, taipgi dažnai pats pianą 
skambino solo. Jis savo talentu kėlė lie
tuvių kultūrą, skaidrino pilką mūsų 'pa
dangę, o pats skurdo. Mes jam plojome 
katutes, bet nežinojome, ar jis rytoj tu-

dė varganas.
tai pasakyti kitiems.

todėl tiek ma- 
šiandien
mažai jų turi

yra

bus sudėtos visos’Prano 
kurtos dainos.

Pittsburghe Pranui 
per ankšta, per trošku, 
norint savo profesijoje 
prasisiekti, tenka, pradėti 
•burgho, o iš New Yorko, iš muzikinio 
Amerikos centro. Ir jis, Pranas, prieš

gyventi darėsi 
Jis žinojo, kad, 
pakilti, norint 

ne iš. Pitts-

“sudie” ir atvyko New Yorkan.
Prano pirmas ir labai vykęs pasiro

dymas New Yorke buvo, rodosi, 1947 
metais, didžiuliame, koncerte; {vykusia
me laike Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo. Daug mūsų žmonių 
tai dar gerai atsimena. . ,

/ Jis- bandę, čia ir ten prasimušti į-

Jis niekad nesididžiavo, nesipūtė, ne- 
sistatė save didesniu už kitus. Jis—ta
lentingas, žymus muzikas — visuomet 
prieš kiekvieną beveik nusilenkdavo, 
kiekvienam nusileisdavo, kai kada gal 
būt net per daug.

Dažnai jam teko būti bedarbių eilėse, 
nes jokio amato, aišku, jis nemokėjo. 
Nelaime prisidėjo ir kita: neperseniai 
Pranas sunkiai susižeidė ranką.

Na, ir pastaruoju metų jis jau pra
dėjo skųstis, kad jo ranka neveikia kaip 
reikia, kad . tai kenks jam pianą skam
binti. Galite, gerbiamieji, įsivaizduoti, 
ką tai reiškia pianistui!,. ; »

Susidėjo tiek daug visokių bėdų, ku
rios, matyt, Praną įvarė desperacijom

lijo, susilpnėjo. Jis atro- 
Bet jo kuklumas neleido 

būdamas
neviltoje, atsiėmė sau gyvybę...♦

Mes, žinoma, esame priešingi savižu
dybei. Mes manome ir sakome: gani-, 
ta žmogui tedavė tik vieną gyvybę ir ją 
reikia labai gerbti ir saugoti. Tačiau, 
iš kitos pusės, kiekvienas asmuo yra ant 
savo gyvybės viešpats. Yra žmonių, ku
rie dabar visaip kalba. Vietai Praną 
kaltina, kiti užtaria. Tokiems, kurie 
neapgalvotai teisia, aš noriu atsakyti 
didžiojo vokiečių rašytojo Goethės žo
džiais: ' ' /

“Kodėl Jūs, žmonės, kalbėdami apie 
to ar kito asmens gyvenimą, tuojau 
sakote: ‘tai yra kvaila’ arba Tai yra 
išmintinga,’ ‘tai.yta gera’ arba ‘tai 
yra blogai Ar jūs bandėte patirti 
tikruosius jo veiksimi motyvus? Ar 
jūs bandėte surasti teisiamojo asmens 
veiksmų priežastis, jų neišvengiamu
mą? Jei jūs tai padarytumėte, tai iš 
tikrųjų nesiskubintumėte su savo 
sprendimais!”
Kaip žmogus, velionis turėjo kai ku

rių silpnybių, bet kas jų neturi?* Pilnai 
tdbujo žmogaus nebifvo ir nėra: Mes mo
komės iš mirusiojo paliktų gerų darbų—

Pranas Balevičius, Amerikoje gimęs 
ir augęs lietuvis, pianistas ir kompozi
torius, nuvarė didelę,1 i'yškią vagą mū
sų. kultūrinėje dirvojė. Del to jis bus 
ilgai neužmirštas. .Jis savo darbais, sa
vo kūryba pasistatė paminklą.

Ilsėkis ramiai, Pranai! O mes, liku
sieji, kiek begalėsime, darbuosimės ir 
kovosime prieš tas sąlygąs, kurios pastū
mėjo tave mus per,'anksti palikti!.; k
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Žiema šiemet Vilniuje 
švelni; šilta. Lėtai krenta 
žemėn baltas purus sniegas. 
Sportininkai sako:

— Ši žiema specialiai sli
dininkams.

Ir tikrai. Lietuvos sosti
nės gatvėse dabar ypač 
dažnai galima pamatyti 
jaunuolius in merginas gra
žiai pasiūtais. sportiniais 
kostiumais su slidėmis ant 
pečių. Vilniaus gyventojai 
juos gerai pažįsta. Tai Lie
tuvos pedagoginio instituto 
sporto klubo nariai, šiamę 
institute mokosi daugiau 
kaip du tūkstančiai žmonių 
— būsimų pedagogų.

O pažįsta vilniečiai šiuos 
sportininkus todėl, kad jie 
stipriausi mieste. Štai jau 
keletą pastarųjų metų stu- 
dentai-s.portininkai užima 
'pirmąsias vietas miesto 
varžybose, ir ne tik slidi
nėjimo srityje. Būsimas fi
lologas Antanas Krasno- 
domskis — stipriausias Lie
tuvoje dešimtkovininkas., 
geografijos fakulteto stu
dentas Stasys Balsys tris 
kartus yra iškovojęs res
publikos čempiono vardą 
barjerinio bėgimo srityje. 
Jo rezultatas 110 metrų bė
gime su barjerais — 14.8 
sekundės. Tokio rezultato 
jam gali pavydėti daug kas.

Kai fizikos-matematikos 
fakulteto studentė A. Bud- 
zytė savo komandos sudėty
je išeina į krepšinio aikšte
lę, galima tuoj pasakyti, 
kad Pedagoginio instituto 
sportininkų priešininkams 
bus sunkoka.Budzytė —vie
na geriausių krepšininkių 
respublikoje. Ji pasižymi 
greitumu ir taiklumu me
tant kamuolį į krepšį.

Visai neseniai instituto 
pradėtas kultivuoti baida-' 
rių irklavimas. Ir č;a jau 
atsirado labai gabiu irkluo
tojų. Studentė R. Balaiky- 
tė nusipelnė irklavimo mė
gėjų simpatijas visoje Ta
rybų Sąjungoje.

Trisdešimt šeši institu
to studentai 1956 metų 
rugpjūčio mėnesį gynė Lie
tuvos sporto vėliavos garbę 
Maskvoje įvykusioje Tary
bų Sąjungos Tautu Sparta
kiadoje, ‘ dalyvaudami res
publikos rinktinėje koman
doje. Jų tarpe buvo leng- 
vaatliečių ir krepšininkų, 
gimnastų, ir baiderių irk
luotojų, fechtuotojų ir šau
lių.

Lietuvos Valstybinio pe
dagoginio instituto sporto 
klubas studentų tarpe labai 
populiarus. Nėra, atrodo, 
tokios sporto šakos, kurios 
klubas nekultivuotų. Pen
kiolikoje sporto sekcijų re
guliariai, tris kartus savait
ėje vyksta užsiėmimai, ku
riems vadovauja prityrę 
treneriai. Daug žmonių bū
na per treniruotes teniso, 
tiklinio, fechtavimo, sun
kiosios atletikos ir rankinio 
kamuolio sekcijose.

’ Daugiau kaip 1,300 stu
dentų yra sporto klubo na
riai. Tai laisvanoriška stu
dentų organizacija 
vienas 
mas į klubo narius 
ka tris rublius — ' 
metinio nario mokesčio su
ma. Klubo darbui — trene
riams išlaikyti, sporto in
ventoriui įgyti — lėšų duo-

VILNIAUS) *

keturias sporto sales, stadi-* 
oną, dvi slidinėjimo bazes, 
čiuožyklą. Klube yra vi- * 
sas reikiamas sporto invent 
torius — slidės, pačiūžos, 
gimnastikos prietaisai, 
bokso ringai.

Visam 'studentų sporto 
klubo darbui vadovauja pa
čių studentų išrinkta tary
ba, kuri susideda iš 7 žmo
nių. Dabar tarybos prieša
kyje yra lietuvių kalbos* 
ir literatūros fakulteto 
trečiojo kurso studentas R.* 
Petrauskas. Klubo taryba^ 
visokeriopai populiarizuoja 
įvairias sporto šakas stu-^ 
dentų tarpe. Šiam tikslui 
rengiamos atviros, varžy
bos, kuriose dalyvauja vi
si studentai, tame tarpe ir 
klubo nariai. Dažnai insti
tute surengiami sporto va- 
karai, kuriuose pasirodo 
geriausieji gimnastai, bok
sininkai, stalo teniso ir sun
kiosios atletikos mėgėjai. 
Ypač didelį studentų susi
domėjimą sukelia tradici* 
nūs Draugystės Taurės 
turnyras tarp Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos pedagogi-*, 
nių institutAi sporto klubų 
studentų. /Dabar Lietuvos 
instituto rsportininkai ruo
šiasi tokiam \ \
Jis įvyks 
Rygoje,
sada virsta didelėmis šven
tėmis — dainuojama, šoka
ma, rengiami piknikai ir 
vakarai.

Daug įdomių pramogų 
Lietuvos pedagoginio insti
tuto sporto klubas yra už- 
sibėžęs ir ryšium su busi
muoju VI Pasauliniu jau
nimo ir studentu festivaliu, 
kuriam ruošiasi visas Ta
rybų *' Sąjungos jaunimas.

Aprašytasis klubas — ne 
vienintelis Lietuvoje. Par 

[našių laisvanoriškų sporto 
susivienijimų yra visose 
Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. Jie padeda fiziškai 
lavintis studentams ir gau
sėti jų sporto pasiekimams.

susitikimui. 
U957 metų vasarą 
le susitikimai vi-

BINGHAMTON, N. Y.
SUŽEISTA DRAUGE • 

NA VALINSKIENE >
Mūsiškės spaudos dar

buotoja . draugė Na Valins
kienė tapo smarkiai su
trenkta važiuotas susikūlė 
me.

Vasario 28 dienos rytą, 
vos įlipus į busą vykstant į 
darbą ir dar nespėjus atsi
sėst, b ūsas susikūlė su au
tomobiliu, ir draugė Nava- 
linskienė tapo partrenkta 
ant grindų. Smarkiai Stt* 
trenktas sprandas ir nuga
ra. Buvo nuvežta į ligoni
nę X-spindulių nuotrauka?. 
Dabar ji randasi namie po 
gydytojo priežiūra.

Jos rezidencija—55 Glen- 
w’ood Ave., Binghamton, Nl

, Gaila geros draugės ir 
veikėjos. Kainiynkq> ,

Kiek- 
studentas, istoda- 

, sumo- 
tokia yra

venteriui įgyti 
da profsąjunginė organiza
cija, instituto direkcija ir 
“Žalgirio” sporto draugija. 
Metinė klubo sąmata suda
ro 135 tūkstančius rublių.

Užsiėmimams, trehiruo- 
tėms ir varžyboms vykdy
ti sporto klubo nariai turi

Chester, Pa.
i , ..... J*

Darbai čia eina vidutiniškai.
Naujai ' atvykusioms darbo 
gauti nebūty galima, bet tie,Z; v 
kurie nuo seniai dirba ir yra 
uniįistai, tai tie ir dirba.

--- ----- »
Susirgo Alberto Grigo žmo- 

na; buvo keturias dienas pa
talpinta į oksigeno tankąi b^t p • 
už poros savaičių sugrįžo 
m o ir jau sveiksta*

Linkiu ligonei sėkmingai 
pasveikti, o draugai ir drai-č 
ges turėtų ją aplankyti.



V.'VARGUOLIS

Svajom^ ii* buities takais
. Nepaprastai buvo gražus ankstyvojo 
rudenio rytas, kuris savo stebėtinu ty- 

< kurnu, kaip kokiais burtais, viską buvo 
•apkerėjęs, < apraminęs taip, kad net ir 
2?irzuoliai, kaip užkimę, tylėjo. O be
spalvis dangus, rodos, šiandien tik ir 
primena, kad skaisti vasarėlė jau išbė- 

4 go nė sudie nepasakiusi, o ruduo jau 
viską ima peizoti°savomis spalvomis. Ir 
nors pievos dar gražiai žaliavo, bet dir
vonai jau pradėję rėdytis pilkais rude
nio marškiniais. Medžiai, ir tie jau pra- 
dėję keisti savo žalią rūbą į vaivorykš
tės dryžuotąsias spalvas. Ir jei dar ir 
buvo jaučiama vasaros motiniškumas, 
kai rudenio dvasia jau visur vaidenos ir 
viską gaubė rudenišku liūdnumu. Net 
ir Nemunas, kuris savo tykumu ir dai
gose yra apdainuojamas, šiandien, ro-. 
dos, daug tykiau teka besinešdamas su 
savim daug paslapčių, daug jam girdė-x 
tų dejonių ir verksmų.

Mikas Norkaitis, tik pražydęs jau
nuolis, ktfris visados būdavo smagus, 
linksmai nusiteikęs, it pavasario vyturė
lis, kuris tik niūniuodavo kokios nors 
dainelės meliodiją bei dainušką, šian
dien be galo susimąstęs ir liūdnas. Ir 
ko? Negi jam taip labai gaila vasaros, 
•^uri viską mylavusi, glamonėjusi taip 
greit išbėgo. Ne! Šiandien Mikas nu
liūdęs ir galesties suspaustas, kad jis 
gal jau paskutinį kartą gėrisi šia, kad 

*>r labai vargana tėviškėle; gal paskuti
nį kartą jis mato panemunės kalnelius, 
dirvonėlius ir pušynėlius; gal paskutinį 
kartą jis mato ir tykųjį Nemuną, prie 
kurio jis augo ir kurio pakrantėse jis, 
Vaiku būdamas, ganė buožės gyvulius. 
Ir nors jis yra daug vargo iškentėjęs, 
ir jau nuo tada jis svajojo, kad kada 
nors jis sulauks tos dienos, tos laimės 
dienos, kada jis galės palikti savo var
gus ir šią skurdžią tėviškėlę ir vykti 
pas brolį į tą laimės šalį Ameriką. Na, 
ir štai šiandien toji Mikui diena, šian
dien išsipildo jojo svajonė; šiandien jis 
apleidžia šią. skurdžią tėviškėlę ir šią 
vargais gaubtą bakųžėlę, o betgi jis la
kiai nuliūdęs, susimąstęs, net motinai ne- 
matant .apsiverkia. Jis dabar kažkaip

* jaučia didelį prisirišimą prie šios tėviš
kėlės ir jį ima gailestis, kad viską jis 
turi palikti, apleisti; jis dabar net pa
miršo ir tuos vargus, tą skurdą, kuria
me jis augo, ypatingai augdamas 
laiciu, be tėvo.

Mikas, negalėdamas pakęsti bei 
tyti motinos apsiblaususio veido ir
rotų akių, nuėjo prie Nemuno, lyg ir 
tikėdamasis susirasti sau paguodą bei 
nusiraminimą, atsisėdo ant dirvonėlio 
ir, įrėmęs savo veidą į abiejų rankų 
delnus, paskendo įvairiausiose svajonė
je, bežiūrėdamas į Nemuno plačią, neal
suojančią krūtinę ir—tai gal jau pasku
tinį kartą—pasiklausyti jo tykaus plau
kimo. Mikas daug galvojo, svajojo: net 
jam dabar rodės, kad jis būtų laimin- 

tgesnis, jei iš viso jam nereiktų išvažiuo
ti iš šios tėviškėlės ir palikti seną mo
tiną. Net jam rodės, ■» kad ir Nemunas 
jam kalbėjo sekančiais žodžiais:

♦
—Atmink, mano mielas jaunuoli, kad 

dabar kur tu nenuvyksi, visur vargą ra
si, visur.vargas’ tave lydės. Tad kur tu 
nuvyksi, kur tu bebūsi, nepamiršk sa- 

*vo gimtojo krašto, savo tėviškės ir tėvų 
kalbos. Kas už gražesnį rūbą, skanes
nį kąsnį tarnauja svetimiems dievams 

*ir aukso veršeliui, tokie yra išsigimėliai 
; į blogus posūnius savo tėvų kraštui. At
mink savo gimtąją tėviškę, o tėviškė vi
sados tavęs ilgėsis ! O kad tave spaudė

• ’kietas vargas, tai ne tėviškės kaltė. Pa
ti tėviškė surakinta nelaisvės retežiais 
ir neša svetimų jungą. Tikėk, kad ateis 

^laikas, kad išauš tėviškei naujas laisvės 
rytas 1 — čia Mikui net, rodos, švystelė
jo balto popierio lapelis, kurį jis kitados 
skaitė kaimyno parneštą iš kur, kuria
me buvo kalbama apie tėvynės išsilais-

iš po svetimų jungo. Mikas net 
ir su apgailestavimu savęs klausė: 
kam aš lindau broliui i akis?..” Vie- 

pok žingsnis jau»nužengtas gana toli ir 
atžengti jau nelaikąs, negalima. Ir ne- 
zpaisant, kaip dabar Mikui gelia širdį, 
kiek jį gailestis kankina, kad reikia 
skirtis su sena motina, paliekant ją vie
ną, bet jau kitos išeities nėra. Jis tik .

* prisimena, kaip motina labai verkė, ka
da jojo brolis išvažiavo ir daugiau ne-

’ grįžo. Vienok kartu jis prisimena ir
* kaip motina, gavusi laišką nuo “sūnelio

Juozuko,” džiaugiasi, ypač kai laiškas 
netuščias... ‘‘Aą irgi 'taip darysiu, kai 
pasieksiu tą laimės. šalį Ameriką”, —

mazą 
kapi- 
lauk- 
Vežė- 

stubelen, visus pasveikino 
nelaukęs kreipėsi į Miką su 

“Ar jau esi pasirengęs ke-

naš

iu a- 
aša-

ramindamasis Mikas darė prižadus. “O 
ką gi aš čia turiu?” — vėl pats save 
klausė. —“Tik neišbrendamą skurdą!” 
Tačiau jis nežinojo nei kokią, laimę susi
ras ir tolimoj svetimoj šalyje.

Mikas, ilgai sėdėjęs ant Nemuno 
krantelio ir daug klaidžiojęs įvairiose 
svajonėse, bet nieko neišsvajojęs, turėjo 
keltis ir eiti į stubelę, nes jau saulė ar
ti pietų, o po pietų pribus ir vežėjas, 
tai reikia būti prisirengusiam. Ir taip 
Mikas, pakilęs, dar kartą pasižiūrėjo į 
tykųjį Nemuną ir atsidusęs iš gilumos 
krūtinės, pradėjo žingsniuoti link stu- 
belės, bet, žengęs kelis žingsnius, vėl su
stojęs, / atsisuko, ir, rodos, išgirdo tą 
liūdną dainos aidą: “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka: ne taip tykiai, kaip mo
tulė verkia.” Vienok tai buvo tik Miko 
svajonių refleksas, o ne tikrovė. Atėjęs 
į stubelę, rado motinos paruoštus pietus, 
nors valgyti ir nebuvo kam: Ji pati nė 
gurkšnio negalėjo nuryti, nors ir atsi
sėdo kartu su Miku ptie stalo; ji tik 
ragino Miką valgyti, o pati tik ašaromis 
užsikirsdama kalbėjo:

—Ar jau viską, vaikeli, turi susitvar
kęs? Žiūrėk, brangusis, kad ko neuž
miršt umei. Aš, rodos, viską sudėjau į 
maišelį, kas tik kelionei reikalinga.

Mikas, vos nurijęs kąsnį, pasikėlė 
nuo stalo ir vėl išėjo laukan—jis . nie
kaip negalėjo stubelėje nurimti;

Tuoj po pietų, stubelė prisipildė pil
na žmonėmis. Tai vis kaimynai atėjo 
atsisveikinti išvažiuojantį Miką ir pa
linkėti jam geros laimės ir sėkmingos 
kelionės,

Štai pribuvo ir vežėjas. Tą 
stubelę momentaliai nusiaubė it 
nine tyla: visi nutilo kalbėję, kaip 
darni ko tokio netikėto, baisaus, 
jas, įžengęs 
ir ilgai 
klausiniu:
lionei? Jei taip, tai ilgai negalim lauk
ti: atsisveikink su visais ir važiuokime, 
nes kelionė gana ilga, o bematant ir va
karas užpuls.” Tokie vežėjo žodžiai, kaip 
koks skaudus smūgisj užgavo visus taip, 
kad daugelis pradėjo ašaroti ir sunkiai 
dūsauti. Mikas pajuto, kaip jo širdis 
ėmė drebėti, kada jis pradėjo atsisvei
kinti savo artimuosius ir kaimynus, ro
dos, kad ims ir išlėks iš krūtinės, o jau 
ypatingai motina pradėjo balsu raudoti 
ir rankas iš gailsčio sau laužyti, kad štai 
ji turi atsisveikinti—gal paskutinį kar
tą—savo vienintelį sūnelį, kurį ji prie 
savęs turėjo. “Ir ką gi aš darysiu, vie
na likusi?” — šaukė motina. Viępok jo
sios toksai verksmas nieko negalėjo jai 
padėti. Taip buvo galvota, svajota, taip 
ir nutarta, taip turi jau ir būti. Mi
kas, atsisveikinęs su visiais ir motina, 
sėdosi į vežimą šalia vežėjo, o pastarasis 
truktelėjo vadelėmis arklius ir leidosi 
siauručiu keleliu prieš kalną. Mikas, 
atsisukęs, ašarotomis akimis ilgai žiū
rėjo į tolstančią sm'anotu stogu bakūžę 
ir mosuojančias rankas, iki dingo nu
važiavus už kalno.

Mikas ilgai tylėjo, kaip bežadis: jam 
verkianti motina stovėjo akyse ir rodės, 
kad jį traukė tik šokti iš vežimo ir grįž
ti prie verkiančios motinos. Bet... Ii’ 
Mikas gal ilgai būtų tokiame tylėjime 
sėdėjęs, jei vežėjas nebūtų pradėjęs kal
bėti ir jį raminti:

—Laimingas esi, vaikinėli, kad brolis 
•įave kviečia pas save į Ameriką. Nežiū
rint, kaip brangi mums šioji mūsų tėviš
kė, kaip sunku yra skirtis nuo savųjų 
ir mylimųjų, bet kad čia. kur tik pa
žvelgsi, visur tik vargas žydi biednam . 
žmogui. Štai kad ir aš pats. Aš ne sa
vo naudai dirbu šį darbą: ne mano šie 
arkliai ir vežimas. Dirbu už menką duo- 

»nos plutą ir net rizikuoju ir paskutinės 
laisvės kibirkštėle. Juk aš galiu pa
kliūti į žandarų nagus ir'atsidurti kalė
jime. O agentui kas? Jis, gerai pašme- 
ruos žandarų viršininką, atsiims arklius 
ir pasisamdys kitą tokį skurdžių, kaip 
aš. Suprantu, tau ‘gaila palikti seną 
motiną, bet nesigailėki vargų! Nuva
žiuosi į Ameriką, geriau gyvensi ir būsi 
laimingesnis. Til< nepamiršk savo senos 
motinos, kaip kad daugelis padaro—at
siųsk jai pinigų, kada tik galėsi. O įsi-, 
kūręs naujoje šalyje, pasiimk ir ją pačią 
pas save. Aš ir pats, kaip tik greitai 
galėsiu, jei kada galėsiu, sUsikrapštyti 
gana kelionei skatikų, tai ir trauksiu į 
Ameriką. Jau gana d'asiėdė kampinin
kauti ir kitiems vergauti už sausos duo
nos plutą,—baigė vežėjas kalbėti;'

• *

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
ATMINČIAI GYVENIMO DRAUGO ir TĖVO

BOLESIO MULERANKOS
mirusio vasario 14 dieną, 1957 m.

1 t

Su dideliu liūdesiu visuomet minėsime tą dieną.
M. MULERANKIENĖ,. žmona

PHYLLIS, FLORENCE, MILDRED 
dukterys

I i

Su vėžiu juokij uėira
J. J. Kaškiaučius, i M. D

(Tąsa)
Ligonė nieko nepaprasto 

nejuto. Tik oda apie vėžį 
buvo trupučiuką paraudusi. 
Kasdien Robertsienė gau
davo po tokią pat spindulių 
dozę, per tris savaites. Pas
kui luktelėjo mėnesį be nie
ko. Tada gydytojas Smitas 
patikrino ir pats nustebo. 
Vėžio gunklas suslūgo, su
bliūško, susitraukė, atseit, 
v ežys ' ‘sukon troliuo tas1”

Tuoj pat kiti vėžiuoti li
goniai buvo nuleidžiami 
apačion, kad ir jie paeiliui 
imtu atominius kobalto 
spindulius. Rezultatai pri- 
rodė, kad šitie spinduliai— 
didžiausia, vienintelė viltis 
ir paguoda sunkiųjų ' vėžio 
rūšių ligoniams.

Vėl būdingas nuotykis. Ge
ležinkelio darbuotojui Egd- 
sonui užako, užklako nosys, 
visai kvėpuot nosim nelei
do. Žmogus galvojo, kad 
tai jam veido olų sloga — 
sinusitas. Gydytojas pripa
žino vėžį, kurs užėmė giliai 
ilosų audinius ir toli nuėjo 
į galvą. Čia irgi jokia ope
racija onei iš tok) negalima. 
Ir Egdsoną ėmė .švitint aš
triu atominiu kobalto spin
duliu. Rezultatas: po kelių 
savaičių ligonis laisvai vėl 
kvėpuoja nosim,—vėžys iš
tirpo, išnyko.

Tai tokia stebėtinai ga
linga atominiu k o b a i t o 
spinduliu jėga. Medicinos 
muksiąs sugebėjo pažabot 
pačią mirtingąją pasaulio 
galybę. Radioaktyvusis ko
baltas, jei jį pavaitotum

vandenilinės bombos visa- 
najkiriamajam tikslui, tai 
jis ir išnaikintų visą mūsų 
varganą planetą! Tai pa
baisa, kuri tebelaiko bai
mės replėmis sukabinusi 
pasaulio milionus...

Jei tiksliai susprogdin
tum tokią vandenilinę bom
bą, aptrauktą kobalto žieve, 
tai sūuliškas, ne žmoniškas 
karštis per alų mirką gazais 
paversti) viską aplinkui per 
mylių mylias. O mirtingie
ji kobalto rūkai, paplistų 
per tūkstančius mylių, vi
sur išnešiodami neišvengia
mą mirtį ir gyviams ir au
galams. Anot Alberto Ein
šteino persergėjimo, “že
mės gyvenimo išnaikinimas 
būtų galimybė.”

Tai šita baisi naikinamo
ji jėga tapo suvaldyta, su
kontroliuota — "ir padarei 
labai, galingą atominių ko
balto spindulių gydomąją 
p r i e m o nę. Skirtumas ši
toks: radioaktyvusis kobal
tas taip pagamintas, kad 
jis gydytų, o me naikintų.

Paprastos lįt-bonibos pa
vidale, staigiai įvykus spro
gimui, akimirkoj suskyla 
atomų branduoliai — ir iš
silaisvina, išsiveržia, išle
kia' nežemiškai plėšomoji 
energija. Medicini'n i a m s 
tikslams jau kitaip: čia ko-Į 
baltas taip sudarytas, kad > 
jis suimtų radioaktyviąją į 
urano energiją^ ne ,iš karto, 
bet iš lengvėliot palaipsniui. 
Jis suspaustas krūvon ir 
įdėtas į labai stprą švino 
dėžę, kur ufūno< bėsiskaldy-

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

Jei norite siųsti pakietus į Tarybų Sąjungą—Lietu va, Esto- 
niją, Latviją, Ukrainą iv tt., kreipkitės į patikimą firmą^-

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD A VE.,' BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272
Mes esame autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri

statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien,— 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

SVARBI PASTABA
Visos su mumis susijungusios agentūros nėra uždarytos.

Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūsų klientu prtogum»d, 
mt‘s atidarėme savo skyrim. sekamuose miestuose;

Mūsų skyriai
LOS ANGELES 
121 So. Vermont Si. 
Los Angeleš, Calif. 
Tel.: Dunkirk 5-6550

NEW YORK CITY 
78 2nd Ave. 
•Npw York, N. Y. 
Tel.: OR. 4-1540

DETROIT
1.1601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich.
Tel,: Townsend 8-0298

—t....
HARTFORD
65.1 Albany Ave.
Tel.: Chapel 7-5164 
Hartford, Conn.

LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę 

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus' su apmokėtu muitu j 
Lietuvą ir į visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 
kurip yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
validolo ir nuo retimato antpuolių, ir vaistus 
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 
dienų,, o i Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per mumis galina garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais,

k [VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM.
Ideal Pharmacy vaistines savininkas Ir Notary Public *

damas yra suvaldomas, su
kontroliuojamas.

Vieton iš karto paleidžia
mas pasaulio naikinimui, 
kobaltas įkalintas į didžiulę 
storo, sugeriamojo švino 
dėžę. Padėta po saugiu, 
lengvai sukontroliuo j amu 
mechanizmu, šita įkalinta 
branduolinė energija gali 
būt nutaikyta adatos, smai
galio tikslumu ir paleista 
darban matuotomis dozė
mis, kada ir kiek prireikia.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
A. Bieliauskui. — Dėko

jame už $15 čekį ir linkėji
mus. Čekį ir laiškutį per
davėme administracijai, 
kuri atliks tai, ką įsakote.

Pregreso Draugui. —Kri
tikuojate Progresą) bet 
nepasakote, už. ką kriti
kuojate. Rašteliu nepasi
naudosime.

PHILADELPHIA, PA. 
------------------------------------------- ;-------------__i_--------------  

HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE OPERATOR. Per
manent position, must be able td 
operate IBM standard electric type
writer. 5 day week Salary' de
pending on ability and experience. 
Center City location. Apply:

BRENTWOOD SPORTSWEAR 
22nd & Arch St. RI. 6-9441

(47-49)

DICTAPHONE OPERATOR. Know
ledge of stenography and typing. 
Prefer young lady over 25. Musjt 
be steady and neat. 5 day wėe«. 
Convenient location. Salary com
mensurate with ability and expe- 
rieiice Call Mr. Heckrote. MA. 7- 
7483. (47-49)

AIR CIRCUIT 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.

APPLY IN PERSON,
WRITE OR PHONE

Interviews Daily Monday 
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)

RECEPTIONISTS 
TYPtSTS 

STENOGRAPHERS
Excellent Opportunity 

for Advancement
We have openings for stengraphers 
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 ins. 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC.
5200 Chestnut St, 7 N. 52nd St. • 
46G7 Paul St., 1405 W. Erie Ave. 
5543 N. 5th St., 101 S. 11th St

(46-49)

SECRETARY
If you are an executive secretary 
looking for a position of respon
sibility give us a call. We are a 
rapidly expanding electronic en
gineering company & require the 
service of a competent, secretary, 
for one of four chief engineers. The 
duties are varied and interesting. 
Accurate stenography & typing ęs- 
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

MASINISTAI. 1-mos klaSŪS. 
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 j sąlygos, 45 vai. savaite. Apmo-< 
karnos Šventės ir atostogos. JONES 
MACHINE TOOL WORKS, INO.,
Rt. 28, vic. Valley Forge Inter
change of Expressway & Turnpike, 
King of Prussia, Pa. Broadway' 9- 
4400. Priminkite skelbimą

(48-51)*

Pasinaudokite 
Grožine Litera tūra

j Prošvaistės
I Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 

• j ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo g$r-« 
j veniniu, mokslu iv literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
Į DABAR TIK 75c. n i
H
| USNYNE — Istorija Poezijoje
H #
| Moderninė Lietuvos istorija,* gyvai ir jaudinančiai ap- 
I rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
J Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS, 

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

ŪkanosI

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politines intrigos 
*ir įvairios kitos bėdos ir vafgai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. -

Džiaugsmai ir Sielvartai
1 ■ . - \

Paraše A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

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

Laisve
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

-.j-— ■ ............ —■■ . - V l-A
• ■ * ■ . .

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., kovo (March) 9,.



Detroit, Mich.
FINALE

A meeting* of the former 
singing organization known as 
,the Detroit Aido Chorus was 
held at the home of Mr. & 
Mrs. John Smith Jr. The 
meeting was held on Februa
ry 16, 1957, there were 33 
people present.

The meeting was called to 
dispose of the- Aido ('horns 
assets. The presiding officers
were:

President1 Frank Price 
Record. Sec.: Biruta Price 
Fin. Sec.: Alda Liminsky 
Treasur.: Anthony Jakstys.
The Chairman for the 

meeting was Frank Price, re
cording secretary B i r uta 
Price.

The assets were disposed of 
as follows:

The chorus music will be 
sent to the Meno Sąjunga. 
One music cabinet, mimeo
graph machine and recording
machine were donated to the 
Porter Hall Committee.

In apprecition for her years 
of service to the chorus as an 
accompanist, Stella Smith ^re
ceived a music cabinet.

The Stocks and Shares will 
be returned to their original 
owners with the chorus 
compliments.

At full maturity value 
there were $800.90 in U.S. 
Savings Bonds. There also 
was a bank balance of $115.- 
62. This made a total of 
$915.62. There was a motion 
put on the floor that the 
money and bonds be given to 
the Anthony .lakstys Health 
Fund. The motion was passed 
unaminously.

During the past few years 
Anthony Jakstys has been 
stricken with Multiple Sclero
sis and has been unable to 
work. During-this time he has 
been to several hospitals 
throughout the country. At 
the present time he is living 
with his aged parents.

The former members of the 
chorus are greatly indebted to ( 
Anthony Jakstys for the 
burden of work and responsi
bility that he has taken on 
throughout the years. In ap
preciation for all the years of 
his efforts toward the chorus 
we are giving him the re
maining money 'and bonds. 
With our most sincere wishes 
we hope that he will soon re
cover from his illness.

At the present time all of 
the Detroit Aido 'thorns 
assets and records have been ; 
disposed of accordingly.

We wish to thank fro nr the ' 
bottom of our hearts, all the ! 
people who were members oj> 
the chorus, who worked for i 
the chorus and in any way 
participated f n any 
efforts toward the \ chorus. 
This last meeting was ą sad ■ 
finale for the many memories 1 
we hold dear in our ncarts, 
for as we listened to the cho
rus phonograph records many 
a tear was shed for the happy 
days gone by.

Biruta Price
, Ruby Jeske

PASIGROBĖ $2,900

Vienon Greenpointo dirbtu- 
vėn įsiskverbęs plėšikas pasi
grobė $2,900 tos dirbtuvės 
darbininkų algų.’

i i MATTHEW A.; Į 
BUYUS;

JL (buyauskas) ,
, j- o

į; LAIDOTUVIŲ ’’
- direktorius ::
< I J • *
. i • *aG**ae* ; •

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

Kas girdėti lietuviti tarpe
Paskutinis priminimas gerų 

banketų mylėtojams
Rytoj* kovo 10 d., kaip 

1 vai. būkite bankete visi, ku
rie tik mylite gerus banketus. 
G ši pramoga tikrai bus vieiwi 
geriausių.

Libei-ty Auditorijos didžio
joje salėje galėsime skaniai 
pasivaišinti ii- sykiu atžymėsi
me gerųjų laisviečiu Motie
jaus ir Marcelės Yakščių 15-ą 
vedybinę sukaktį.

Dar yra progų dalyvauti ir 
t'enis, kurie dar neturi pa
kvietimų. Užtikrinimui vietos 
pašaukite Auditorijos gaspa- 
dorių W. B r a z a u s k ą : 
VI. 9-4678.

* * «
Menininku suvažiavimas 

ir koncertas
Lietuvių Meno Sąjunga sau

kia savų suvažiavimą gegužės 
18 ir 19 dienomis-, Libert y Au
ditorijoje, Richmond Hill. Po 
suvažiavimo bus ir koncertas.

Patėmijau spaudoje, kad 
i’- iš tolimų lietuvių kolonijų 
atvyks menininkų suvažiavime 
dalyvauti. Chicagiečiai labai 
įimtai tuo klausimu rūpinasi. 
Atrodo, kad jie atsiųs skait
lingą delegaciją.

(’onn. ir Mass, valstijos tik- 
iaj bus gerai atstovaujamos. 
Taipgi tikimasi turėti delega
tų iš Detroito, Clevelando,

Michael Todcl, Jr. (kairėj); priima “Geriausio 1956 metų 
amerikinio filmo” pažymi už. “Around the World In 86 
Days.” Pažymi įteikia neangliškosios spaudos Filmų kritikų 
ratelio direktorius Sigmund Gottlober ir prezidentas Tibor 
Weber. Apeiga Įvyko New Yorko miestinėje radijo stotyje 
WNYC, kai ši programa buvo transliuojama. Geriausiu sve- 
timšališku filmu Kritikų ratelis pripažino italų filmą “La 
Strada”. Taipgi specialius pažymius gavo filmas “The Ten 
Commandments”, aktorė Ingrid Bergman ir xkai kurie kiti 
filmų pasaulio žmonės: direktoriai, scenarijų rašytojai.

IŠKRĖTĖ SUKTŲ PASKOLŲ 
AGENTŪRA

Policija iškrėtė vieną sujktų 
paskolų agentūrą ir užgrobė 
$6,006 čekiais ir $23,863 pFni- 
gais. Suėmė kelis agentus, ku
rie N. Y. uoste davinėjo pa
skolas aukštais nuošimčiais, 
kokiais neleistina. •

Trijų milijonų garažas
N. Y. miestas planuoja sta

tyti dar vieną garažą, kuris 
kainuosiąs virs tris milijonus 
dolerių. Tai būsią vietos 635 
automobiliams.

„„.„c——°’o’airao’m“1 
| QcilW.W į
ffl ' PRODUCTION « «

-Lae Sol Gmmandmeiits < 
Special Remindar: 1 a Paramount Picture  
Tickets lor “The I Technicolor'®
Ten Command-1 I eennu-v
ments' any 
time make a < 
wonderful 
Easter 
gift '•_____\

. , » vistaVision’ a Technicolor"

I “ft K

EXTRA MORNING SHOWS EVERY SATURDAY AT 9:30 A. M. ANO 
THROUGHOUT EASTER WEEK. Mon. thru Erl., April 22, i3. 24. 25, 28. 
PRICES FOR MORNING SHOW-ORCH. 4 LOGE $1.80—BALC. $1.50, Also 
Regular Performances these days at 2:30 and 8 P.M. at Regular Prices.

MON. thru FRI. Mats, at 2 P. M. Orch. & Loge $2.40, Bale. $1.80. SAT. 
and SUN. Mais, at 2:30 P. M. Orth.' & loge $3.30, Bale. $2.40. Evenings 
al 8 P. M. Orch. & Loge, $3.30, Bale. $2.40. SATURDAY Morninįj at

9 :30 A. M. Orch. & Loge $1.80, Bale. $1.50.

All Prices include tax. Holiday schedule and prices same at Sat. and Sun.

CRITERION
Broadway & 45lh „ eel , ju 2-1796 • JU 2-1860

ALL SEATS RESERVED . TICKETS ON SALE 8 WEEKS * 
iN ADVANCE AT BOX-OFFICE OR BY MAIL

GaaiacijiacEąfSĮiaojnjcsjiDiGjiaiEiacjiaf^

Pittsburgho ir kitų lietuvių 
kolonijų.

Smagu bus su menininkais 
susitikti. Turėsimo pasiruošti 
tolimuosius svečius tinkamai 
priimti. Rep.

Ištekėjo Francine 
Pakalniškytė

I

Buvęs brooklynietis, 0 da
bar čikagietis, N. Pakalniškis/ 
buvo nuvykęs -i Clearwater,' 
Floridoje’, dalyvauti vestuvė
se. Jis iš ton ir nuims žinią 
pra nešė.

žinia tokia: vasario 23 d. 
ištekėjo Francine Audra Pa
kalniškytė (Pakali) už leite
nanto George Prentice Cum
mings, Jr.

J Francine Audra Pakali yra 
dukrelė Prano ir Adelės Pa
kalniškių, kadaise gyvenusių 
Maspeth, N. Y. Francine gimė 
Brooklyne, bet’maža su tėve
liais išvyko i Floridą. Ten ji 

’ ė.jo mokslus, ten ir ištekėjo.
Jaunavedžiai išvyko i Mek

siką medaus mėnesiui, o po to 
įgyvens Ft. Bliss, Texas, kur 
i jaunavedys tarnauja US armi- 
I JOJO.

N. Pakalniškis ražo, kad 
vestuvės buvo šaunios.

Beje, vietos angliškas laik
raštis plačiai apie jaunave
džius rašė ir išspausdino jau
nosios paveikslą. N-

MOTINA UŽMUŠTA, 
SŪNUS SUŽEISTAS

New Brunswick, N. J., gy
ventojas C. Bailey Įvažiavo į 
stulpą. Automobilis sudužo, 
vairuotojas sunkiai- sužeistas, 
o jo motina užmušta.

APVOGĖ BUVUSIĄ 
AKTORĘ

Mrs. L. Knaster, buvusi gar
si aktorė, pasiskundė - polici
jai, kad kas tai įsibriovč į jos 
apartmentą ir išnešė virš 
$48,00() vertės visokių bran
genybių.

LAIMĖJO
SPECIALĘ PREMIJĄ

NUO
FILMŲ KRITIKŲ RATELIO 

FOREIGN LANGUAGE PRESS

PLANUOKITE DABAR 
PAMATYTI ŠIĄ FILMĄ 
VELYKŲ SAVAITĖJE!

i Liūtiniai sutikome žinią, kad mirė

1.HELEN KERŠUIJENĖ

Walter jo maloni žmona ir draugė, Edwardo 
motina. ’Jos mirtis atnešė šeimai skaudu liūdėsiI ' v

i ir lietuvių visuomenei nnuostolį. Reiškiame
I , užuojautą Walteriui Keršuliui ir visai liūdin

čiai šeimai.; •

J. ir A. DAUKUS
Detroit, Mich.

i *
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Dideli ginčai apie fluorido 
maišymą į geriamąjį vandenį

Jatr. kelinta ' diena, kaip 
miesto valdyboje vyksta karš
ti ginčai apie tai, ai- reikia, ar 
nereikia maišyti i miesto ge
riamą vandeni flouridą, che
mikalą, kuris, sako daugelis 
eksportų, apsaugo dantų ema
ly, neleidžia dantims taip grei
tai gęsti

Miesto sveikatos reikalų 
komisijoniorė daktarė Leona 
Baumgartner buvo vyriausia 
liudininkė. Ji pareiškė miesto 
komisijai, kad ji yra įsitikinu
si, jog flourido maišymas į 
vandenį reikalingas. Statisti
ka rodo, sakė ji, kad tose vie
tose mūsų šalyje, kur flouri
davimas jau pravedamas, 
žmonių dantys sveikesni ir 
tuomi geresnė jų; sveikata 
bendrai.

Ji sakė, kad flouridavimas 
“sumažintų dantų skausmus, 
sumažintų sumas, kurias žmo
nės turi išleisti dentistams...” 
Ji dar pridėjo, kad vieninte
liai, kurie tuomi gal nepaten
kinti būtų, tai kai kurie den- 
tistai, bet ir jie neturėtų būti, 
nes dantistai užversti darbais.

Prieš flouridavimą kalbėjo 
dakaras Alienas Londonas,

“Daily News” gauna pipirų 
už faktų iškraipymą apie
kairiųjų įtaką

Kaip žinia, “Daily News” 
per kokią savaitę ar daugiau 
spausdino daug medžiagos 
apie tariamą komunistų įtaką 
New Yorko viešuose projek
tuose, tai yra, apartmentinių- 
namų vienetuose, kuriuos sta
tė miestas, valstija arba fede-^ 
ralinė valdžia. Iš “Daily 
News” aprašymų susidarė 
Įspūdis, kad ne tik yra komu
nistų tų namų valdybose, bet 
jie beveik juos valdo... 

dentist as, vadovaująs specia
liam komitetui, kuris susidarė, 
kad prieš flouridavimą kovoti. 
Jis sakė, kad dar nėra pakan
kamai įrodyta mediciniškai ir 
statistiniai, kad flourido mai
šymas į geriamą vandenį yra 
saugus ir geras dalykas.

' Kitas medikas, daktaras 
Dubinas, pašiepė flouridavi- 
mo priešus.. Jis sakė, kad tai 
tokie žmonės, kurie stoja 
prieš viską,kas nauja, jie sto
jo prieš pieno pasterizaciją, 
prieš skiepijimą nuo visokių 
ligų ir prieš daugelį kitų daly
kų, kuriuos jie vadina “nena- 
tūral iškaiš”.

Už flourido vartojimą kal
bėjo dar eilė medikų ir paša
linių žmonių. Vienas medikas 
nurodė, kad jau gerai žino
ma,' jbg flouridavimas suma
žina dantų gedimą ant 60 pro
centu. ' ■ t . !

Už flouridavimą kalbėjo ir 
eilė organizacijų atstovų, jų 
tarpe New Yorko miesto CIO 
tarybos sekretorius M. Juševi- 
čius.

Dauguma, laikraščių, įskai
tant kairiečių “Daily .Work
er”, pasisako, už flouridavimą.

projektuose
Dabar valstijos asamblėjoje 

Albanyje du demokratiniai 
nariai atsiliepė. Asamblėjos 
narys B, Austinas iš Brookly- 
no sakė, kad “News” straips
niai ypatingai atakavo Fort 
Greene projektą, kuris randa
si apylinkėje, kurią jis atsto
vauja. Jis sakė:

“Man tenka dažnai tą pro
jektą aplankyti ir aš žinau 
tuos žmones, kurie ten gyve
na. '‘Daily News’ įsileido į dL 
d.elį, iškraipytą iP vienšališką 
perdėjimą, kad sudaryti sen- 
sacinius antgalvius..v”v

Jis sakė, kad taip vadina
ma “komunistinė kontrolė” 
yra “vaizduotės vaisius”. ;

Asamblėjos nairys. M. Tiįr- 
shenas, irgi demokratas iš 
Brooklyno, sakė, kad “Daily 
News” ir republikonai savo 
atakomis prieš komunistus 
viešuose projektuose faktinai 
siekia sunaikinti projektus 
bendrai, su laiku, juos, perduo
ti į privatines rankas. Jie sa
kė, kad jau 20 metų kaip at
stovauja Williamsburgo apy
linkę ir atmena tuos laikus, 
kai 1 pirmas .namų projektas 
gimė lūšnynų vietoje, “žmo
nės tada verkė iš džiaugsmo”, 
sakė jis. Jis kreipėsi į re publi
komis:

' “Jūs atakuojate iš pasalų, 
— kodėl nepasakote teisybės, 
teisybės, kad esate prieš tuos 
projektus bendrai?”

iRepublikonų1 dauguma 
asamblėjoje remia “News” 
kaltinimus ir reikalauja, kad 
Hamman “imtųsi žingsnių”.

Apklausinėjimai apie 
nuomas turėtų Įvykti 
pačiame didmiestyje

t Visa eilė liaudiškų organi
zacijų kreipėsi į New Yorko 
valstijos komisijos -pirmininką 
J. F. Carlino su reikalavimu,, 
kad-apklausinėjimai apie nuo- 
mas-rendas turėtų būti laiko
mi pačiame New Yorko, ne 
Albanyje.

Tos organizacijos sako, kad 
nors įstatymai liestai visą vals
tiją, New Yorko mieste yra 
daugiau nuomininkų, negu li
kusioje valstijoje. Taipgi yra 
faktas, kad namų savininkai 
ir jų pritarėjai turi daugiau 
ištekliaus vykti į Albany, kad 
reikšti savo nuomones, tuo tar
pui, kai unijų ir kitų darbo 
žmonių ir nuomininkų organi
zacijoms sunkiau pasiųsti at
stovus į valstijos sostinę.

Organizacijos taipgi išreiš
kė protestą prieš Carlino užsi
laikymą apklausinėjimo metu. 
Tai jis pirmininkauja apklau
sinėjimams. Kuomet praeitą 
savaitę į apklausinėjimus su
gužėjo daug savininkų ir jų 
bičiulių, jie pajuokė ir nubau- 
bė unijų ir nuomininkų atsto
vus, o Carlino ramiai sėdėjo ir 
leido tai betvarkei vystytis.

Tarp organizacijų, kurios 
protestavo Carlinui, randasi 
Harlemo negrų, puertorigie- 
čių, viešbučių darbjninkų, ve
teranų ir kitos grupės.

Carlino kol kas i protestus 
neatsiliepė. Labai abejojama, 
ar jis sutiks perkelti apklausi
nėjimus į New Yorką.;

Krovikų unijos (ILA) pata
rėjas advokatas Wal'dmanas 
sako, kad miesto majoras 
Wagneris, Tranzito autorite
to O’Gray ir Transporto dar
bininkų unijos (TWU) galva 
Quill yra sąjungininkai,' vei
kią prieš krovikus.

Jis apvogė net 65 LI. 
kataliko bažnyčias

Poįlicija. .suėnjė Jean. Thibo
deau, 34 metų amžiaus, par
davėją.- Kąltinimąs »prioš jį 
yra, kad jis apiplėšė 65;kata- 
likiškas bažnyčias Long Islan
de. Tą visą darbą jis pravedė 
paskutinių trijų mėnesių * bė
gyje. Jis “specializavosi” iš
vogti kolektavimo dėžutes, 
bet kartais pasiimdavo ir kito
kius dalykus, kaip tai žvaki
des. Jo automobilyje rasta 
pakankamai įrodymų, sako 
policija.

Gaisre sudegė du 
kompanijos viršininkai

Williamsburge esanti Say- 
co Doll Co. įstaiga smarkiai 
apdegė. Gaisre sudegė tos 
kompanijos du viršininkai, 
Walter Shoen ir Herman Ta
xin.

Naujas namų projektas
Bronxe bus pastatytas nau

jas 450 šeimų gyvenimui na
mų projektas. Pastatymas 
kainuos $7,390,000.

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti kostiu

mai, paltai, batai ir baltiniai Ga
lite patys naudoti, ar pasiųsti Eu
ropon. Labai prieinamos kainos. 
Pertaisymui veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187th St. (Nuo St. 
Nicholas Ave.), IRT 191st Street, 
N. Y. C.
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:: P O K I L I S i: 
• • , • • 
!; Brooklynas iš ankstoi ruošiasi .. 
J J darbui sukelti Laisvei $10,000 ‘ ’
• • General Motors Dealerį «•

II

" BALANDŽIO 13 APRIL"«» «»
• •Bus graži dainų programa ir bus« • 
J J duodama bufetine vakarienė. 2 i
• • Pradžia 6-tą vai. vakare ’ ’
II IIi> " Įėjimas Nemokamai ••• • • *
" LIBERTY AUDITORIUM •• 
ai ai

U 110-12 Atlantic Avenue U 
H Richmond HUI, N. Y. U 
• • . •» 
■•Rengėjai kviečia visus Didžiojoj į 
H New Yorko ir apylinkės apšvie-H 
; J tos brangintojus isitėmyti sdienąj J 
! i ir dalyvauti šiame parengime. • •

4 pusk Laisve (Liberty) šeštad., kovo (March) 9, 1957 .

HELP WANTED MALE

ELECTRIC
4

DRAFTSMEN & DESIGNERS *
Mažiausia su 1 metų patyrimu, be
siplečianti firma, gera proga, turi 
būti J. V. 'piliečiai ir mokėti ang
liškai. Pasitarimai tiktai antrad^ 
kovo, 12 ir trcūiad., kovo 13.
POLARAD ELECTRONICS CORP.

43-20 34th St., L. I. City
V2 bloko nuo Rawson Stoties

Flushing I. R. T. local. EX-2-4500

BUSINESS OPPORTUNITIES

Auto Service Stotis. Laukia kel
tuvas ir šulinys. 2 aulo garadžius, 
raštinė ir pastatas kartu. Randa* 
si ant Main St., Freeport, L. L 8 
m. lease. Prival iškas savininkas. 
Kaina prieinama Nassau kaima^ 
auga. Mr, Ragone. Freeport 8- 
9351. 7 v. r., iki 7 v. v. 46-52)♦

ASTORIA. QUEENS. Naujai išde- 
' keruotas Stationery ir Luncheon-) 
ette, dabar uždarytas iš priežasties 
staigmenos. Tik 14 bloko nuo Mil
lion Dollar Boys Club. Gross $400 
iki $450. Gera proga patyrusiam as- 
rrlen'iui. Pamatymas sulyg jūsų pa
togumu. RA. 6-3569. (41-48)
---------------------- ---------------------

4,000 DARBININKŲ- 
PALEIS IŠ DARBO

Republic Aviation Corp., 
kuri šioje apylinkėje turi ke
letą dirbtuvių, praneša, kad 
su birželio 1 d. iš darbo paleįst 
virš 4,000 darbininkų ir dvi 
dirbtuves visai uždarys. Šiuo 
pietų jos dirbtuvėse dirba virš 
18,000 darbininku. i
1‘i

11 ŽMONIŲ IŠGELBĖJO
Far Rockaway policistas 

Wm. Donnelly gavo didvyriš
ko atžymėjimo dovaną $250 
už tai, kad jis yra iš gaisro iš
gelbėjęs 11 žmonių. Smarkai 
gaisre apdegęs jis tebesigydo.

SALDAINIŲ STREIKIERIUS 
TRAUKIA TEISMAN

N. Y. Rockwood Co. patrau
kė teisman streikierių uniją. 
Reikalauja pusantro milijono 
dolerių atlyginimo už streiko 
laiku padarytus kompanijai 

^nuostolius. Bet nenofi pateną 
kinti teisingų darbininkų trei; 
kalavimu.‘ , /

Mirė besimelsdamas • T 
prie altoriaus

St. 'Agnės katalikų bažny
čioje dievobaimingas John 
Flynn pelenų dienoje prie al
toriaus besimelsdamas sukniu'- 
bo ir pasimirė. '

-------- ---- ę-----------
Penktadienį turėjo įvykti 

trauklių! (tug boats) jūrininkų 
masinis mitingas. Kaip žinia, 
tie jūrininkai streikuoja.

Ats i naujindamas prenu-* 
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

PRANEŠIMAI •
RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

j vyks kovo 13 d. 7: ,30 v. v., 110-06 
Atlantic Avė. Nariai malonėkit^ 
dalyvauti. (47-48)

DEM ES I O
dėl

GARANTUOTO PARDAVIMO
Per fabrike išlavintus vyrus dėl 
jūsų Chev., Pontiac, Olds, Buick 

Caddilac.
• Matykite

DOWNTOWN PONTIAC
savo kaimyną, autorizuotą 

General Motors Dealer j • 
Puikiausias Patarnavimas 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
SPECIALISTAS ANT 
Body ir Fender Darbo

3rd Ave., kamp. 11th St., N.Y.C.

HAVE YOUR CAR 
INSPECTED TO-DAY 
By One Of The Following 
INSPECTION STATIONS

ASTORIA BOULEVARD
SERVICE STATION *
112-12 Astoria Blvd. /

E. Elmhurst, L. I.

ANDREW ACERRA

43-09 Vernon Bolevard 
Long Island City,' L. I. 1, N. Y.




