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METAI 47-ti

1

KRISLAI
♦Ir čia nelygybė. 
Tebesiekia plėšikavimo. 
Kas jų užnugaryje? 
Kodėl nesustojo? 
Renegato duonelė. 
Sumaišytos gaidos.

Rašo A. Bimba

EGIPTAS IMASI ŽINGSNIŲ GAZOS SRITIES PERĖMIMUI'L

<3

Trys Vakarų Didieji
į Atmetė pakvietimą 

spręsti A. R. planus

Kairas reikalauja, kad J. T 
okupacija tuojau baigtųsi

Nepalankus nuosprendis t

Londonas. — Tarybų Są
junga pakvietė Ameriką, 

Azijoje Mon-į Britaniją ir Francuziją da- 
J respublika, ; lyvauti Keturių Didižųjų 

kelinti metai - prašosi Į! jėgų konferencijoje apie 
Tautų narius, bet ne-1 Artimuosius Rytus. Tas 

' pakvietimas padarytas dar 
Kasi praeito mėnesio 11 d. Atsa- 

1 kymas atėjo dabar, apie 
įklauso i mėnuo vėliau: Trys Vakarų

N e re i k ėjo laukti nū- savai
tės. Naujoji Afrikos negrą ša-i 
lis Ghana jau priimta i Jung
tines Tautas.•
” Bet kita šalis
go Ii jos Liaudies 
jau kelinti metai ‘

• Jungt. 
priimama.

Kodėl tokia nelygybė ? 
čia kaltas?

Visa atsakomybė pri 
mūsą vyriausybės kvailai, 
trumparegiškai politikai.

Tokia diskriminacija prieš 
tą nedidelę šąli yra nesveikas 
) eiškinys.

Kairas. — Egiptas davė 
suprasti Jungtinėms Tau
toms ir pasauliui bendrai, 
kad jis yra pasiryžęs be il
go atidėliojimo perimti Ga
zos srities administraciją. 
Prezidentas Nasseris pa
skyrė gen. H. Abdelį Latifą 
Gazos srities administra-

Gudravojimui galo nešima? 
to. Reikalaujama, kad Egip
tas tik pusę mokesčių už laivų 
plaukiojimą Suezo kanalu sau 
jfasiimtų, o kitą pusę atiduotų 
tarptautiniam bankui.

Kas ta banka kontroliuoja? fr *■, Ogi britų, Prancūzų ir ame
rikiečių kapitalas.

Imperialistai vis dar negali 
nusikratyti plėšikavime apeti
tu. <

Didieji nepageidauja tokio- 
jie konferencijoje daly vau t.

Kvietimas buvo svarsty
tas, sako prenešimai, A- 
merikos, Britanijos ir 
Francūzijos kartu, ir kartu 
prieitą išvados ji atmesti.

Dar anksčiau Tarybų Są
junga siūlė, kad būtų lai
komi penkių valstybių pa
sitarimai, kuriuose šalia 
virš minėtu1 keturių daly-1 priklausomybę.

vantų ir Indija.- Bet ir tas 
planas nebuvo priimtas, 
sako Vakarai.

Tarybų Sąjungos spauda 
sako, kad Vakarai trak
tuoja Aritimuosius Rytus, 
lyg jie būtų jų machinacijų toriumi. Kaip žinia, kelios 
arena, ignoruodami faktą, 
kad Artimųjų Rytų kraš
tai yra nepriklausomi, ku
rie palaiko santykius ne 
tik su Vakarais, bet ir su 
socialistiniais kraštais. 
“Pravda” sako, kad Egip
tas, Sirija ir kiti arabiški 
kraštai pilnai pritaria Ke
turių Didžiųjų jėgų konfe
rencijai, kuri išleistų tam 
tikrą deklaraciją. Bet ta de
klaracija turėtų užtikrin
ti Art. Rytų kraštų ne-

Dešinieji Indonezijos armijos 
vadovai grasina pilnu sukilim u

ieškoti ne
žino. žino 
Tai darbas;

Didelės ir sunkios nelaimės 
užgriuvo palyginti (|ar jauną 
Indonezijos respubliką. Prasi
dėjo sukilimai. Pakėlė galvą 
karininkų klikos.

Kas tuos sukilimui ispiruo- 
ja ir ruošia ?
• Kaltininkų toli 

reikia. Indonezai 
visas pasaulis.
olandų imperialistų, kuriems 
su mielu noru padeda kitų ka
pitalistinių šalių interesai.

Indonezijos sunkiausias nu
sidėjimas prieš tuos lįnteresu3 
vra tame, kad šaltajame 
I<are tarpe Rytąir Vakarą lai
kosi neutralizmo. Panašiai lai
kosi ir Indija. , I ‘

♦ k
Šiomis dienomis komercinė

je spaudoje buvo nemažai iš
lieta ašarų.. . z

Ar žinote apie ką?J
♦ Atsiminta "kovo mėnesio re
voliucijos” 40 metų sukaktis. 
Tai buvo 1917 metais. Ir mes 
dar atsimename tas dienas. 
Caras buvo nuristas nuo sos
to. Ponija su Kerenskio prieš
akyje tapo krašto viešpačiais.

Tai buvo, sako komercinė 
’spauda. garbinga revoliucija.

Nelaimė, girdi, prasidėjo, 
kai atėjo bolševikai ir pradė
jo ponus iš valdžios kraustyti. 

Tenka sutikti: tai buvo isto
rinė nelaimė, bet kam?\

Nelaimė kapitalistams ir 
dvarininkams. Nelaimė išnau
dotojams.

Jakarta. — “Indonezijos 
laisvės gynėjų partija” yra 
dešinė grupė, aplink kurią 
yra susispietę dešinieji ar
mijos karininkai. Ta par
tija išleido pareiškimą, ku
riame atvirai grasina, kad 
karininkai gali griebtis pil
no masto sukilimo visoje 
šalyje, jeigu prezidentas 
Sukamo nepakreips dalykų 

i jiems tinkama linkme.
Kaip žinia. Sukamo pa

siūlė sudaryti naujos rūšies

Eisenhowerio žvaigžde 
pamažu pradeda gesti. . .

Londonas. —Beaverbroo- 
ko laikraštis “Daily Ex
press” sako, kad yra aiškių 
žymių, jog prezidento Ei
senhowerio žvaigždė jau 
pradeda gesti. Tas laikraš
tis sako, kad Eisenhowerio 
populiarumas pamaži nyk
sta. Esą, prie to žymiai pri
sideda Eisenhowerio blogė
janti sveikata, jo silpnėji
mas, iš ko išplaukia faktas, 
kad jis mažai dabar reiš
kiasi valstybės yadovavimo 
reikaluose. “Daily Express” 
sako, kad Amerikos žmo
nės dabar maždaug jaučia, 
lyg jie neturėtų “pilno pre
zidento”.

Staiga išgarsėjo dar vienas 
keistas sutvėrimas, pasirody
damas su stora knyga. Kalbų 
apie Theodore Draper.

J j pasamdė Fund of the Re
public.
* Drapefio knyga vadinasi 
tf‘The Roots of American Com
munism”. Pačios knygos ne
mačiau ir neskaičiau, bet skai- 

^?iau ilgą jos recenziją, rašytą 
Arthur M. Schlessingerio ir 
tilpusią kovo 10 d. “N. Y. 
Times Book Review” skyriuje.

Iš recenzijos aišku: Draper

pavirtęs renegatu.
Neseniai Budenz, dabar 

Draper. Doleris tokiems .vy
rams sudaro nenugalimą pa
gundą.

Mūsų krašto vice-preziden- 
tas Nixonas muša telegramą 
iš tolimos Ugandos. Jis sako: 
Rusija ir komunizmas prara
do Afriką!

Bet kaip galėjo prarasti tai, 
ko nei Rusija, nei komuniz
mas iki šiol dar neturėjo?

Man atrodo, kad Afrikos 
labai karšta saulė bus mūsų 
vice-prezidentuii sum aišiusi 
gaidas.

tautinės vienybės vyriau
sybę, kurion tarp kitų įei
tų ir komunistai. Bet reak
ciniai karininkai nori ko ki
to. Jie nori, kad Sukamo 
susitartų su buvusiu vice
prezidentu Hatta, kuris yra 
griežtas anti-komunistas, 
kad jie abu sudarytų val
džią, kad pašalintų dabar
tini premjerą Ali Sastroa- 
midjojo ir t. t. Hatta nese
niai išsireiškė prieš Su
kamo planą.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Adis Ababa. — Nixonas 
jau apleido Ethiopijos sos
tinę ir grįžta namo.

New Yorkas. — Foley 
Square federaliniame teis
me Atstovų buto me ameri
kinis komitetas vakar, 
antradienį, pradėjo žurna
listų ir rašytojų lapklausi-. 
nėjimus. Tarp pirmųjų ap
klausinėjamų radosi “Daily 
Worker” redaktorius John 
Gates.

Tokyo. — Japonijos už
sienio reikalų ministerija 
atsikreipė į Tarybų Są
jungą su raginimu sulaiky
ti atominius ir vandenili
nius bandymus. Atsikrei- 
pime primenama, kad Ja
ponija praeityje panašius 
raginimus padarė Amerikai 
ir Britanijai.

Clinton, Tenn. — Dinami
to pilna statinaitė rasta 
prie buto, kur gyvena neg
ras jaunuolis, lankąs vidu
rinę mokyklą, kuri anks
čiau buvo “grynai baltų
jų”. Manoma, kad rasisti
niai teroristai norėjo pra
vesti sprogdinimą, bet tu
rėjo .prieš laiką pasitrauk
ti.

dienos atgal Jugt. Tautų 
okupacinių jėgų komandie- 
rius Palestinoje gen. Burns, 
kanadietis, paskyrė danų 
pulkininką Engholmą Ga
zos srities administratoriu
mi.

Egiptas sako, kad jis y- 
ra pasirengęs tuojau per
imti Gazos sritį. Nasseris 
informavo Jungt. Tautas, 
kąd jos iki šiol neparodė, 
kodėl Egiptas negalėtų tuo
jau perimti Gazą, kuri dar 
1949 metų paliaubų sutar
timi buvo pavesta Egipto 
administracijai. Nuo to 
laiko niekas, nepasikeitė — 
izraeliečiai buvo : 
Gazon, jie dabar pasitrau
kė, bet sena paliaubų su
tartis pasilieka galioje.

Pasienio sargyboje
Egipto valdžia sako, kad 

Jungt. Tautų kariniai dali
niai (danai, švedai, kolum- 
biečiai ir kiti) galėtų pasi
likti nekuriam laikui kaip 
pasienio sargai tarp Egip
to ir Izraelio, bet Gazos 
sritis bendrai turi pereiti 
Egipto žinion. Egipto 
spauda nurodo, kad Gazos 
žmonių demonstracijos aiš
kiai rodo, jog jie nori tuo
jau sugrįžti prie Egipto. 
Kaip žinia, demonstracijos 
išstojimai Gazoje vyko per 
kelias dienas.

Su vėliava rankoje . . .
Jungtinių Tautų 

komanda pripažįsta, kad 
prieš demonstrantus mes
tos ašarinės bombos,, ir 
šaudyta virš jų galvų, bet 
sako, kad į demonstrantus

nešovė. Egipto spauda, bet
gi, sako kitaip. Čia prane- 
šamay kad danai kareiviai 
šaudė tiesiog į demonstran
tus ir kad sužeidė jauną 
gazietį Mohamedą Mušare- 
fą, kai jis bandė iškelti 
Egipto vėliavą ant stiebo 
prie miesto valdybos. Jis 
krito kraujo klane, bet ne
išleido’ Egipto vėliavos iš 
savo rankų, sako laikraš
tis “Al Ahram”.

**

Atgarsiai užsienyje
Jungtinės Tautos. — E- 

gipto energingas užsilai
kymas iššaukė platų atgar
si užsienyje. J. T. genera
linis sekr. Hammarskjol- 
das dar šią savaitę nusis
kubino į Kairą, kur jau 
randasi Burns ir Buche. 
Washingtone viešpatauja 
tam tikras nustebimas. To
kio žingsnio čia laukta iš 
Egipto, bet ne taip greitai.

1 Maskvoje tarybinė spauda 
sako,, kad Egiptas elgiasi

įsiveiz'ę- pilnai savo teisių rėmuose
ir J. T. turėtų nesipriešinti 
Egipto administracijos grį
žimui Gazon. Jeruzelėje iz
raeliečių atsakingas val
džios pareigūnas pareiškė, 
kad izraeliečiai pasitrau
kė tik ta sąlyga, kad egip
tiečiai negrįš. Esą, jeigu 
egiptiečiai grįš, izraeliečiai 
“sau rezervuoja teisę atsa-

jėgų

Neįkrdžia kanadiečių
Tuo tarpu Egiptas atsi

sakė leisti išsodinti dar 120 
kanadiečiu su tankais. E- 
giptas sako, kad J. Tautų 
karinėse jėgose Artimuose 
Rytuose ir taip jau daug 
kanadiečių, Britanijos ben
druomenės narių. Iš viso 
J. T. ten turi apie 6,000 ka
rių. Jie pagal tautybę skir
stosi’taip: 1,100 kanadie
čių, 950 indų,- 740 jugosla
vų, 600 indonezų, 520 ko- 
lubiečių, 500 brazilų, 460 
norvegų, 390 danų, 330 šve
dų ir 250 suomių.

Mirė poliarinis tyrinėtojas 
admirolas Richard E. By rd

Bostonas. — Turėdamas 
68 metus amžiaus savo lo
voje miege mirė vienas gar
siausių pasaulio poliarinių 
tyrinėtojų, amerikietis ad
mirolas Richard Byrd. Byr
das pirmas skrido virš 
Šiaurės ir taipgi virš Pietų 
ašigalių-polių.

Jis mirė nuo širdies, ligos, 
kuria gavo nuo persidirbi- 
mo. Byrdas buvo nepapras
tai energingas žmogus, ir 
kai dėl sveikatos jau nega
lėjo pats dalyvauti ekspe
dicijose, jis daug rašė, stu
dijavo, skaitė paskaitas ir

ekspedicijos Antarktikoje 
vadovu, bet jau negalėjo 
to posto perimti. Sakoma, 
kad tas faktas labai palau
žė jo moralę, nes jis turėjo 
didelį patraukimą dar kar
ta vadovauti didelei arkti
nei ekspedicijai.

Amanas. Jordano parla
mentas -sušauktas. Į nepap
rastą sesiją.

Byrdas praeitais, metais 
buvo paskintas Amerikos

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
teisia kaip Jordano šnipą 
krikščionių . koptų sektos 
Izraelyje galvą Jakomą EI 
Antonį. Koptai yra rytie
tiškų apeigų, graikams or
todoksams artima sekta.

Vėl pavojus unijos 
politinėms teisėms

Washingtonas. — Dar 
praeitais metais generali
nis prokuroras Brownell 
iškėlė kaltinimą prieš Au- 
to-darbininkų didžiąją 'li
niją (UAW), kad Ji nusi
žengė įstatymams, aukoda
ma finansinę pagalbą pro- 
darbininkiškam demokratų 
kandidatui į Senatą^.?. Mc- 
Namarai. Kaip žinia, Mc
Namara sumušė reakcinį 
republikonų kandidatą ir 
tapo senatoriumi.

Federalinis teisėjas F. A. 
Pickardas tada' Detroite 
valdžios keliamą prieš uni
ją kaltinimą atmetė. VaK 
džia apeliavo ir Auščiausias 
teismas ‘dabar paneigė tei
sėjo Pickardo nuosprendį. 
Aukš. teismas išnešė spren

dimą, kad Pickardas “per- 
anksyvai” atmetė kaltini
mus prieš uniją. Bylą dar 
reikia nagrinėti, sako Auk
ščiausias teismas.

Šis Aukš. teismo nuos-* 
brendis vėl pastato javo- 
jjun UAW politines teises ur-/ 
bendrai unijų teisę finansi
niai ir kitokiais būdais da
lyvauti politinėje veikloje.

Aukščiausias teismas sa
vo sprendimą padarė še- 

prieš tris.
palankiai u- 

vyriausias

šiais balsais 
Prieš, tai yra, 
nijai, balsavo 
teisėjas Warren ir teisėjai 
Black ir Douglas. Frank- 
furteris, kuris dažniausiai 
balsuoja palankiai unijoms, 
Šiuo kartu balsavo su kon- 
servatyve dauguma.

statyba dabarGyvenamų butų
pirmas'tikslas Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Tarybų Są- niai gyventojai, ypatingai 
jungos valdžia instruktavo didmiesčiuose, 

pareigu- lyginame
kad gyvenamų namų Nors daug namų statyta,

visus vietinius 
nūs, 
statyba dabar turi pirme
nybę, yra pirmas siekis ir 
tikslas. Nurodoma, kad 
butų stoka egzistavo ir 
prieš karą ir ypatingai pa
sunkėjo karo metu, kuomet 
naciniai okupantai sunaiki
no daugybę gyvenamų na
mų. Nuo to laiko*' tarybi-

gyvena pa- 
susikimšime.

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingt on as. — senato- 000 butų, o 

rius McNamara, demokra
tas iš Michigano, sako, kad 
apart visų riksmų, senati
ms tyrinėjimas dar neat
nešė daiktinių įrodymu, 
jog Tymsterių unija (IBT) 
susirišusi su kriminalinė
mis padugnėmis.

New Yorkas. — AFL-CIO 
organizacinis direktorius 
Jack Livingstone sako, kad 
organizatorių mokymosi 
kursai, kurie buvo laikyti 
čia, yra didelis pasiseki
mas. Kursus lankė 65 or
ganizatoriai. Jie dabar bus 
naudojami baltkalnierių 
(raštinių darbininkų) or
ganizavimo vaiuje.

Rossville, Ga. — Teksti
lės darbininkų (audėjų) li
nija padavė peticiią, ku
rioje prašo pravesti rinki
mus Burlington Peerless 
Wollen audkykloie, kur dir
ba 2,000 darbbininkų. Dau
guma šios audyklos darbi
ninkų jau įstojo į uniją, li
nija dabar siekia derybų 
teisių.

Priihceton, Ind. —500 ma- 
šihistų Potter Brumfield

bet vis neužtenka.
Paskutiniu, laiku darbi

ninkų mitinguose iškelta, 
kad namų statyba turi bū
tinai būti paspartinta, nes 
nuo to, kiek erdvės žmogus 
turi gyvenimui, žymiai 
priklauso io darbingumas, 
moralė, galimybė 
ilsėtis, šviestis, 
švarą ir t. t.

Nuo 194*6 metų 
buvo pastatyta 
butų, nuo li950 
1955 buvo pastatyta 3.513,- 

nuo 1955 iki 
1960 dar bus pastatyta 6,- 
832,000.

tinkamai 
palaikyti

iki 1950 
2,413,000 
metų iki

Turkai suėmė bėglius, 
kurie puolė ambasadą

Istanbulas. — Turkijos 
policija suėmė kelis veng
riškus pabėgėlius, kurie 
puolė tarybinės ambasados 
konsularinį skyrių. Pabė
gėliai bandė nuplėšti tary
binę kūjo ir pjautuvo em
blemą nuo konsulato durų. 
Pabėgėliai bus teisiami.

Paryžius. — Pridėtiniuo- ' 
se rinkimuose, kurie įvyko 
Ain departmente, komunis
tų kandidatas į parlamen
tą prarado dalį balsų. 
Praeituose rinkimuose ko- „ 
munistąs gavo 35,000 bal
su, dabartiniuose — 24,- 
000.

kompanijos fabrike laimė
jo streiką, kuris prasidė
jo gruodžio 5 dieną. Jie 
išsikovojo algos pakėlimą, 
užtikrinimą, kad visi iš dar
bo atleisti streikieriai bus 
sugražinti, skebai bus iš* 
mesti ir t. t.

A.
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CORLISS LAMONT -
RIMTAS LIBERALAS

PRISIPAŽINSIME, mes dideliu susidomėjomu klau
sėme Corliss Lamonto pasikalbėjimo su televizijos ko
mentatoriumi Mike Wallace.

Pasikalbėjimas įvyko praėjusį pepktadienį ii* jį 
be abejonės, girdėjo milijonai žmonių.

Kas yra Corliss Lamont?
Jis yra liberalas, socialistuojantis liberalas, rimtas 

liberalas. Jis yra rašytojas, humanistas, filosofas ir 
Columbia universiteto (New Yorke) profesorius. Lamon- 
tas yra buvęs American-Soviet Union Friendship or
ganizacijos pirmininkas. Jis yra daug pasakęs kalbų 
masiniuose mitinguose.

Bet tai dar ne viskas.. Corliss Lamont yra savitas ir 
tuo, kad jis — kapitalisto sūnus. Jo tėvas buvo partne- 
rys J. P. Morgano ir Ko. Jo tėvas buvo milijonierius, 
ir Corliss Lamont, kaip sako žmonės, gimė “su sidabri
niu šaukštuku burnoje”.

Na, ir šis asmuo buvo kvočiamas 
jams: kodėl jis toks, o ne kitoks?

• vienon dūdon su kapitalistais?
Iškilo įdomios diskusijos arba 

pasisakė, kad ir jo tėvas, nepaisant 
linių pažiūrų. Kartą jo tėvas 
kalbą didžiuliame mitinge, 
Gardene, New Yorke. Jis ten kalbėjo už artimų ryšių 
palaikymą tarp Amerikos ir Tarvbų Sąjungos. Tai buvo 
karo metu.

Kada Corliss Lament patąpo radikalu?
Tuojau po to, kai jis baigė Harvardo Universitetą.

Jį vertė būti socialistuojančiu ne skurdas, bet sampro
tavimas: mokslinis priėjimas xprie visuomeninių klau
simų sprendimo. Jis pradėjo galvoti, jog kapitalistinė 
santvarka, su savo krizėmis ir depresijomis, daugybę 
darbo žmonių labai skurdina, tiesiog įvaro į baisią būk
lę. Lamont mano,'; kad tik planinga socialistinė visuo
menė tegali padaryti visus žmones laimingais.

Lamont stoja už taiką, nes tai vienatinis žmonijos 
troškimas. Karai atneša baisius žmonijai nuostolius, * žąsimis, 
nieko gero jai neduoda. ! - i- - ’’

Ar Tarybų Sąjunga, jo nuomone, trokšta taikos?
Lamont atsako: jis giliai esąs įsitikinęs, kad Tarybų 

Sąjungos vyriausybė ir visi gyventojai nuoširdžiai 
trokšta taikos. Ir dėl to jis jai pritaria. Jis — už drau
gišką Amerikos-Tarybų Sąjungos sugyvenimą. Jis — 
už koegzistenciją.

Ar Lamont nemano, kad jo, gimusio turtingoje šei
moje, pakrypimas į progresyvių žmonių judėjimą ne
stato jo samdytojų klasės akyse pajuokai? Ar jis ne
diskredituoja įtaip vadinamos, vidurinės klasės, dažnai 
bendradarbiaudamas su komunistais?

Jis*atsako: ne, to nėra. Atsiminkite, kad daug tokių 
žmonių, kaip aš, man pritaria, eina su manim, su judė
jimu, kovojančiu už taiką?

Ar komunistai jo neišnaudoja saviems tikslams?
Ne, atsako jis, kiek man teko su komunistais veikti, 

veikiau tik tais klausimais, kuriems aš mielai pritariu.
Ar jis buvo inkvizuojamas-terorizuojamas reakcio

nierių?
Taip, atsako I^unont. Aš buvau inkvizuojamas ir puo

lamas senatinio komiteto, kuriam vadovavo McCarthy.
(Čia tenka priminti, kad Lamont buvo teismo nuteis

tas vieneriems metams kalėjimo dėl “pažeminimo Kon
greso”, bet Aukščiausias Teismas jį išteisino.)

Ar jis buvo kvočiamas FBI agentų?
Taip, buvo. Ir Čia Lamont pridėjo dar tokį dalyką;' 

keltuvo, kuriūo; aš su žmona naudojamės, vairuotojai 
sakė, kad pas juos FBI agentai klausinėjo, ar aš sii 
žmona nieko nekalbame prieš Jungt. Valstijų vyriau- 

’ ‘ sybę.. .
Ką Lamont mano apie Amerikos ąteitį?
Jis mano, kad neužilgo turėsime didelę depresiją, kad 

nuo depresijos tegalėtų išgelbėti mus tik planinga so
cialistinė ekonomija.

Ar jis pritaria viskam, kas dabar yra Tarybų Sąjun
goje?

Lamont atsako: aš matau, kad ten dar tebėra dalykų, 
kuriuos reikėtų gerinti, taisyti.

IEVA SIMONAITYTE

jeigu taip parašiau.
tai taip ir bus buvę^.J'

Taigi, o dabav štai: “K 
per giesmė?

— Ne-ži-nau. . .
Bet ta pati mano motinė

lė jau rimtai susirūpino 
mano mokslu. Ji nuėjo pas 
kunigą Endrulaitį: “Mano 
mergelė . . . taip ir taip. . 
merga. . . <šuilės lankyti ne
gali, o norėčiau, kad nepa
liktų jautis. . . ”

Endrulaitis davė mažas 
lietuviškas, “pyvales” (vo
kiškai “Fibel”),- o tose “py- 
velėse” aš atradau, kad 
“Marė nešė kibirą vandens. 
Kibiras buvo kiauras.. Ma
re džiaugėsi, kad jai leng
va nešti. Parėjo namo — 
vandens nė lašo”. O dar tas 
nusigandęs Marės veidas 
man taip patiki, 
__ ) skubiausiai

Nemažai dabar kalbama 
apie rašytojo kūrybą ir gy
venimą. Kai pagalvoji, iš 
tikrųjų apie tai ir reikia 
pasikalbėti, nes rašytojo 
gyvenimas labai artimai su
sijęs su jo kūrinių gimimu, 
su, jo aprašytais veikėjais. 
Ir aš esu jau ne kartą “ap
rašiusi” savo gyenimą: ka
da gimiau, kur gimiau, ką 
veikiau užgimusi ir pana
šiai. Ir kai aš šituos savo 
“gyvenimo aprašymėlius” 
paimu į rankas dabar, po 
kelių dešimčių metu, tai 
mane juokas ima. Ne dėl to, 
kad ten būtų neteisybių pri
pasakota, — oi ne! Bet dėl 
to, kad ten viskas tain pa
viršutiniškai, taip . . . —a- 
not klaipėdiškių — pro šalį

as

, viešai klausine- 
Kodėl jis nepučia

debatai. C. Lamont 
turtų, buvo libera- 

kartu su juo patim sakė 
Įvykusiame Madison Sq.

Na,- ką gi, pasakysiu ir šį 
kartą: gimiau Aukštujuose 
baigiantis XIX amžiui. Iš 
pat kūdikystės daug sirgau 
(apie vargus ši kartą ne
pasakosiu'), ir jei ne karšto
ji Aukštųjų—Vanagų smil
tynų, šilynų bei pušynų sau
lė. niekas nebūtų “Šimo
nių” parašęs. . .

Mūsų žmonių tarpe yra 
įsisvyravęs keistas papro
tys — pasigirti, kad kiau-

kad aš 
į kuo skubiausiai išmokau 
skaityti, nes supratau, kad 
dar daugiau gražių dalykų 
galėsiu sužinoti be motinos 
skaitymo. Ir laikraščiai 
man nusibodo, ir biblija ė- 
mė kartotis. Skaityti mo
ku, bet iš kur gauti kny
gų ?! i

Tuokart mes gyvenome 
viename name su labai ap
sišvietusiu kaimynu. Tas

ras, karas išgąstingas!”
— Mielai spausdinsime 

jūsų . eiles, — “gromatny- 
čioj” pastebėjo “Keleivio” 
redaktorius, — bet kitą sy
kį neberašykite! tokias ii- 
gas. . . j

Šį kartą mane pamokė 
mokytas žmogus, ir aš giliai 
susimąsčiau. ‘ .

O kad keletą metų buvau 
siuvėja, paskui apie dvide
šimt metų išsėdėjau konto
rose, biuruose, užsidirbda
ma duonelę ir prie duonelės, 
— smulkiau nebeaprašinė- 
siu.

Tiktai viena dar noriu 
pasakyti: “kiaulių ganyto- 
iams’’ aš nepavydžiu, ta
čiau jie visi išėjo mokslus, 
o aš bemaž visą savo amžių 
keliauju Kolumbo keliais. 
Juk aš pati nežinau, kaip 
aš rašau. O kaip parašyta— 
patys matote skaitydami. 
Galiu pasakyti viena: iki1 
“Šimoniu” ir dar vėliau su
gadinau ir dar vis gadinu 
daug daug popieriaus. . .

“Šimoniuose” jūs rasite 
vieną skyrių, kuriame Vi
liaus Šimonio žmona Etmė 
nuodija savo uošvį ir jai at
sitinka ta baisi nelaimė — 
drauge nunuodyti ir savo 
sūnelį. ' Paskui žandaras, 
paskui teismas ir t. t.

Parašiau, išleidau tada 
knygą į pasaulį ir maniau, 
kad viskas tvarkoj. Bet pa
sirodė, kad toli gražu. . .

Vieną gražią dieną atsi
randa pas mane vienas iš 
mano gana artimų giminai
čių. Jis stovi prieš mane, 
stipriai nusitvėręs rankoje

O kitas skaitytojas, ku
rio 
tėjo 
man

visiškai nepažinau, a- 
manęs pasveikinti ir 
taip pasakė:
Žinau, Ėve, skaičiau 

tavo knygą ir radau, kad tu 
čia tikrą teisybę parašei. 
Oho, aš dar viską atsimenu. 
Ale užmiršai dar prirašyti, 
kad. . . —ir t. t. ir t. t.

» 1

Ar suprantate, ką norė
čiau pasakyti? Noriu pa
sakyti štai ką: rašytojas — 
bent mano supratimu — 
nėra savo galvosenos vieš-

’* TOKIS DAUG MAži buvo tas pasikalbėjimas. Gali
mas dalykas, jog radijo komentatorius, pasikvietęs La- 
montą, manė jį kaip nors visuomenės akyse diskredi
tuoti, kaip nors pažeminti.

15et išėjo kaip tik atbulai. Mūsų nuomone, Corliss 
'La/nont po šito pasikalbėjimo per televiziją tapo daug 
“didesnis, daug labiau Amerikos liaudžiai mylimas as-, 
muo, liberalas, veikėjas už civilines žmonėms teises., 
už geresnį, šviesesnį darbo žmonėms rytojų.

Mūsų šalis būtų daug laimingesnė, jei tokių liberalų, 
kaip Corliss Lamont, būtų daugiau.;

Mes gerai žinome, kad yra daug profesorių, daug žy-

Mūsų nuomone, Corliss

mišknygių arba psalmynų, 
turėjo stambų sisteminį ka
lendorių rinkini. Tikriau
siai, ten buvo mažiausiai 
dvidešimt penkeriu, jei ne 
daugiau, metu kalendorių; 
jie buvo suverti ant virvelės 
ir paslėpti į vieną dėže. Čia 
aš ir ėjau savais Kolumbo į bu greičiausiai 
keliais. Na, ir atradau daug v 
daug vertingesni dalyko, 
negu Amerika! Tada, esant 
20 metu laipsnių žemiau 
nulio, aš, nubraukusi snie
go pusnį nuo ands . slėpin- 
gos ir — ak! — tokios ste
buklingos dėžės, sėdėjau 
palėpėj, rijau žinias iš ka
lendorių ir drebėjau.
bėjau, žinoma, ir iš šMčio 
bet daugiau iš baimę^ o jei 
sučiups! Ak. tu ponediev!..

O vienuolikos metų bū
dama, išmokau rašyti ir 
pradėjau “rašyti”.

— Giesmę parašiau, — 
kartą pasigyriau motinai.

— Eik tu. kvaile! — sako 
mama, bud amą tikra, kad

mas! Aš kiaulii1^ neganiau, 
bet žąsis. Ir to man užteko. 
Apie kiaules aš dar ir šian
dien tos nuomonės, kad tai 
nerangūs, nekalti ir tiktai 
kiek nešvarūs gyvulėliai, 
patogūs ganyti, nes neturi 
soąrnų. O tu pamėgink su 

. ypač kai jos kele- 
riu laidų, kai jos grupuoja
si į tris, i keturias grupes, 
ir kiekviena grupė nuskren
da savo pasirinkta dangaus 
kryptim. O tu su ramen
tais. . .

Bet mano pagrindinis a- 
matas buyo ne žąsis gany
ti, o vaikus “kavoti”, lie
tuviškai tariant, aš buvau 
daugelio vaikų auklė. Atsi
menu, kad dar neturėjau 

i penkeriu metų, o mane jau 
pasodino prie kažkokio vai
ko vvgio. Ir mušti dėl tų 
nevidonų esu gavusi. Kai 
jau buvau devynerių metų, 
motina mane ėmė mokyti 
skaityti. Mokslų pradžia 
buvo -tokia: mama sėdėjo 
staklėse ir audė; aš sėdėjau 
šalia jos ant mažo krėsliu- 
ko su psalmių knyga ranko
se. Mama sa 
.kleisk tą ir tą 
kas tai per giesmė?”

O ką aš žinau! Juk* iki 
tol aš nė vienos raidės ne
pažinau.' Motina kas karta, 
grįždama iš turgaus, parsi
nešdavo* laikraštį ir vaka
re prie žibalinio spinksule- 
lio jį perskaitydavo garsiai 
nuo pradžios (“Mūsų vieš
pats ciėcOrius perbėgo su 
automobiliu į Potsdamą”) 
iki galo (“Pinigų radau. 
Atsiimti pas Jurgi Kojelį 
Blauzduose”). O sekmadie
niais. ir kitais vakarai^, 

■ kai nebuvo laikraščių, ji 
skaitė bibliją, skaitė “Kuni
gaikštį iš Dovydo' namų”, 
skaitė knygas “Apie Jeru
zalės išpūsti įima”, “Apie 
krikščionių mūčįjimą”. O 
aš tik klausiausi išsižiojusi, 
ir tikra kančia 'būdavo, kai 
ateidavo .laikas į lovą.

. ,, ■!.. , t........ l|l.,»4    
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mių visuomenininkų ir švietėjų, kurie galvoja lygiai 
taip, kaip Lamont, deja, labai daug jų nerįsta paša- 
kyti savb nuomonę atvirai, Viešai.T > ■ -

k “Atsis- 
numeri. . .

vyzdžiui, toks Martynas 
liuterisi Kristijonas Dem- 
kis, arba bent.jau Mikelis 
Kibelka. r

—-Na, paskaityk, — neat
leidžiu ir kišu popieriuką 
jai po nosia. ‘Mama tikrai 
skaito ir'jau nusileidžia:

— Tai pridėk nors balsą- 
(melodiją), kaip giedosi be 
balso?

‘Tokie tai buvo mano uni
versitetai. - Bet tai dar ne 
viskas. Nuodugniai juos 
aprašysiu atskiroje knygo
je ' ’

Ir dvylikos metų būda
ma, mirus diedienei, para
šiau jos atminimui giesmę 
“ant balso”: “Dabar tave 
paliksiu, ak sviete pikta
sis!” Tą giesmę giedančios 
vanagiškės, nusišluosčiųsios 
ašaras, man išpranašavo 
didžia ir garbingą ateiti:

— Ta mergelė kasdien 
sėdės certmago redakcijoje.

Dar keletą metų vėliau 
“Tilžės keleivis” ‘ išspausdi
no mano eillėraštį “Ak, ka-

— Tave reikia apskųsti, 
tave reikia i teismą paduo
ti ir j cuktūžę pasodinti, 
neprieteliau tu. begėde!- — 
Ir nutveria lazdą dar stip
riau: . .

Na, čia dabar. . . Aš sku- 
i perkratyti 

savo sąžinę, prisimenu vi
sokias datas, kur aš even
tualiai būč galėjusi ką nors 
tokio pasakyti ant savo gi
minės. Bet atrodo, kad nie
ko. O pavogti tikrai nieko 
nepavogiau. Tai juokdama
si ir paklausiau:

— Na, dėde, na! Ką aš 
tokio išedžiau ir kada tai 
buvo? Ko tu čia dabar taip 
. . . sėskis pirma.

Na, tai ir išdrožė jis, vis 
dar stovėdamas:

— Dar klausi? Tu? Tau 
reikia į sprandą duoti! 
Kaip tu drįsti iš kanų kelti 
musu sentėvius. Kaip tu ga
li apiplėšti jų garbę, ati
dengdama jų nekaltus pra
sikaltimus, ir tai po tiek 
metų, kai jų ir kauleliai 
jau seniai sutrūniję?! Su
deginti reikia tavo knygą, 
uždrausti Šitą biaurybę! 
Bet kur tu, žmogau, šian
dien rasi teisybę!

Tu atsisėdi ir manai pa
rašyti tai, kas tavo supla
nuota, kas tavo galvoj jau 
seniai sukinėjasi, tik berei
kia — juodą ant balto — 
padėti ant popieriaus. Ir 
štai, tu rašai. Bet staiga tu 
turi skubėti. Tau iš plunk
snos griečiau nei, rašalas 
plaukia visai kas kita, vi
siškai kitos mintys, — ar 
tai dar galima mintimis pa
vadinti, aš nežinau. Atro
do, kad tau kažkas diktuo* 
ja, ne, kad kažkas savo ran
ką valdo, ir tu privalai tik 
šitaip rašyti, o ne kitaip. 
Ir tu visiškai jau esi užmir
šęs, kas tavo suplanuota, 
kas tavo buvo taip dailiai į 
atskirus skyrius sudėliota
— prieš minutę, ‘prieš va
landą. ...

Ir^dar kitaip yra: bent 
I man atrodo, kad aš dabai’ 
rašydama, jau kartą esu 
pergyvenusi, gal prieš šim
tą, gal prieš keletą šimtų 
metų. Ir, nepaisydama, ar 
tai buvo gera, ar. liūdna., 'aš 
rašydama ir džiaugiuosi, ir 
verkiu. . .

Ir žinokit, mieli skaity
tojai, kad ne rašyti, bet vį- 
sa tai pergyventi yra labai 
sunku, taip sunku, kad ir 
užmigti nebegali naktimis.

Ar taip visi rašytojai ra
šo, ar ir jie taip pergyvena
— aš nežinau. Bet, mano
nuomone, jeigu tokio va
dinamo pergyvenimo arba; 
tokio prisiminimo, lygv tik-1 
rai būtum visa tai pergy- i 
venęs, nebūtų, tai tas, ku
ris rašo, ir nebūtų rašyto
jas.

Taigi 
dama”,
diktuojama”, aš 
ne tiktai “Šimonius”, bet 
ir ’’Vilių Karalių”, “Pik
čiurnienę”, “Be tėvo” ir ki
tus savo apsakymus bei no
veles. O jeigu taip para- 
šiaus tai taip ir bus buvę.

10,000 darb. protesto 
demonstracijoje •

Indianapolis, Ind. — Čia 
įvyko. 10,000 darbininkų * 
protestas prieš “Right - to y 
Work” priimtą bilių ir rei
kalavimas, kad gub. Hand- 
ley bilių vetuotų.

Darbininkai buvo užplū
dę valstijos sostinę, bet 
gub. Handley pabėgo iš sa
vo raštinės per užpakali
nes duris. Unijų vadai vie
toje pasmerkti. Guberna-* 
torius bandė raminti darbi
ninkus, kad jie nesudarytų* 
sumišimo. ’ *>

Po trijų valandų protes
to demonstracijos, darbi-* 
ninkai, pasipiktinę guber
natoriaus Handlev ir savo 
vadų elgesiu, apmaudingai 
skirstėsi. Gera grupė įsiga- 
vusi į gubernatoriaus rašti
nę savo protesto iškabas 
joje paliko.

Gubernatorius Handley 
sakė spaudos konferencijoj, 
kad jis yra priešingas bi- 
liui, bet jis leidžia įstatys 
mui liktis priimtam.

Policija ir nacionalinė 
valstijos gvardija buvo su-a 
mobilizuota tvarkos palai1 
kymui. Bet iš protestuo
jančių pusės niekas nenorė
jo jos ardyti; nors unijų de
legacija norėjo 
gubernatorių ir 
bilių vetuoti.

Jei AFL-CIO
dai būtų ėmęsi rimtos mo
bilizavimo veiklos visuome
nėje prieš skebinį įstaty
mą, tai jis būtų buvęs ne 
tik gubernatoriaus vetuo
tas, bet ir republikonai sei
melio atstovai nebūtų išdrį
sę jį priimti. Dabar jau 
sunkiau, kada reikia mobi^' 
lizuoti jėgas visuomenėje 
jo atšaukimui. Toks skebi- 
nis įstatymas jau yra ketu
riose valstijose atšauktas, 
bet vėikia 16-oje -valstijų,

Indiana y Fa 17-ta. .
t

Progresyvis

pamatyti 
prašyti jį

unijų va-

o

šitaip “prisimin- 
itaip “kažkieno 

parašiau n 
n

Seimininkėms

| Aš nutirpau, man stačiai 
kojas pakirto:

— Ką? Dėde mielas, aš 
galiu prisiekti prie anų 
kaulų, kurių ir žinoti neži
nau, kad aš apie jokius gi
mines ir apie j u prasikalti
mus nieko nerašiau.

— Kaip tai? —rėkė jis.
— Kaįp tu, nieko nežinoda
ma, tad parašei tą knygą?

— Bet aš ne apie savo 'gi
mines K rašiau. Suprask, dė
de, aš juk svajotoja. Ar ne
sakydavote, kai aš dar vai
kas buvau. . .

— Tai apie ką tu rašei?
— piktai nutraukė jis mano 
pasiteisinimus.

— Hm, . . Aš rašiau ap
lamai apie žmones. . .
, Ir, purtydamas galvą, iš-- 
ėjo namo giminė, lazdos 
nepavartojęs.

O aš griebiausi ieško,ti, 
kas ten yra buvę. '’Tikro nie-. 
ko nesužinojau. Bet kažkas' 
panašaus maždaug pfieš

COCOANUT TARTS
vidutinio dydžio cocoanut 
puodukas cukraus

puse puoduko sviesto
4 kiaušiniai
biskelis vanilla
2 puodukai miltų

• 3 šaukšteliai kepamų milte
lių (baking powder)

pusė šaukštuko druskos
1 puodukas pieno
1 lemono tarkuota žievė.
Sutarkuok šviežų koknatą. 

Ištrink sviestu su cukrum iki 
gerai suminkštės. Įpilk pa
plaktus kiaušinius. Sumaišyk 
miltus, kepamus miltelius ir 
druską kartu. Pilk po biskį 
pieną ir išsijotus miltus prie 
kokhato, maišant, iki viską 
gerai sumaišysi.

Kepti yra gerai puodukuo
se*. -Išsviestu o k puodukus, su
pilk tešlą, apibarstyk ant vir
šaus daugiau koknato ir kepk 
(350 F. karštyje) apie 40 mi
nučių.

1

Maskva. — Chruščiovas 
kalbėjo Krasnodare. Jis sa
kė, kad tarybiniai kolūkie
čiai turėtu kelti kiaušinių ir 
pieno gamybų.

Today’s Pattern

PENKI ŠIMTAI FIRMŲ 
IŠSIKĖLĖ Iš MIESTO

Apie 500 Įvairių firmų išsi
kėlė iš N. Y. miesto į prie
miesčius arba toliau nuo dide
lio susikimšimo.

9014 SIZES 14 Vz—24 Vi 

inį irr**i***in*Afi**
Pattern 9014: (for shorter*1 

fuller figure) Half Sizes 14J&. 
iey>. isvl 20v*, i2Vz, 24^. sue 
1GV takes 3% yards 35-inch fabric.

Užsakymų su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomts)* 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 1 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.
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i
v. VARGUOLIS į

Svaįoni^ is* buities takais I
’ ' (Tąsa)

\Jau buvo vėlyvas sekmadienio popie- 
tisTTrrtėjft vakaras. Pūtė šiurkštus ru
denio vėjas, gainiodamas puokštus tam
sių debesų, iš kurių krito smulkus kaip 
migla lietus, kai po ilgos ir audringos 
kelionės per Atlantiko vandenyną, dide
lis keleivinis laivas visu savo greitumu 
sfcriodė alsuojančią jūros krūtinę taip, 
kad rodės, jog jūra dejavo ir raitėsi iš 
skausmo. Vienok laivas nieko neatboda- 
neas bloškė bangas į šalis ir kiek tik ga
lėdamas skubėjo, kaip pavėlavęs. Ke
leiviai žinojo, kad šiandien paskutinė 
ilgos kelionės diena per jūrą, tai gal visi 
iki vienam išėję ant laivo denio, nepai
sydami nė blogo oro; visu su pasiilgimu 
žiūrėjo į vakarus. Pro rūkus ir puto
jančią jūrą pradėjo išlysti, kaip želvės 
juoda kupra iškyšulys. Keleiviai pradė
jo garsiai kalbėti ir šūkaloti iš džiaugs
mo, kad pasirodė ilgai laukta žemė. Ir 
taip bematant keleivių veiduose pradėjo 
žaisti šypsą, ir jie jau spėjo pamiršti 
tą priklią jūros ligą (seasick). Greitai 
pasirodė ir didmiesčio kauburuotos vir
šūnės.

Greitai temo ir naktis skubėjo viską 
apgaubti savo tamsiu šydu. Laivas, su
lėtinęs savo greitį, jau pradėjo slinkti į 
dideles Hudson upės žiotis, kur visapu
sėmis tvyskėjo milijonai didmiesčio švie
sų, kas, žinoma, teikė keleiviams žingei
dumą, ypatingai .rytinės Europos kai
miečiams, kurie kaime nebuvo matę 
elektros šviesos, o čia jau tokia š/iesų 
gausa,—jiems, kartu ir Mikui, tikrai 
buvo kuo stebėtis. Prie laivo prikibo du 
nedideli velkamieji laiveliai, it du uodai 
prie dramblio, ir pradėjo savo kriokimo 
muziką, iki įvilko laivą pačion prieplau- 
kęn: tada tik ir keleiviai suėjo į savas 
kajutes, kada tamsoje tarpe pastatų nie
ko nebuvo matyti.
S1

, Rytas buvo niūrus ir purkšnotas. Tar
pe trečios klases keleivių sąjūdis buvo 
jaučiamas daug anksčiau, negu kitais 
rytais: visi sukilo ir krapštinėjasi, ruo
šėsi apleisti laivą. Ir kaip tik greitai 
pavalgė pusryčių, taip greitai visi lau
kė su savais ryšulėliais apleisti laivą ir 
pasirengę tolesnei kelionei. Pagalios 
pribuvo nedidelis laivelis, į kurį visi 
trečios klases keleiviai buvo perkelti ir 
nuvežti į imigracijos biurą (kaslegar- 
nę) patikrinimui dokumentų ir kitų da
lykų ir išskirstyti kuris kur važiuoja. 
Plaukiant laiveliui pro Laisvės Statulą, 
visti keleivių atkreipė dome su kokiu tai 
ypatingu žingeidumu toji simbolinga* 
Laisvės Statula; rodos, kad ji iškėlusi 
žibintą rankoje linkėjo daug visiems 
naujiems pribuišams laimės josios glo
boje. Laivelis sustojo prie nedidelės sa
los, su dideliu raudonų plytų namu. Ke
leiviai, it varomas avių tabūnas, suėjo 
į namą pro dideles ir plačias duris ii' 
plačiais laiptais užėjo į antrą aukštą, 
kur prieš akis kabojo užrašai įvairiomis * 
kalbomis: rusų, lenkų, lietuvių, ir tt. 
Mikas stojo eilėn po užrašu “Lietuviš
kai. ° Čia Mikui buvo didelė nuostaba, 
kad jį sutiko jaunas ir labai mandagus 
žmogus, kuris paprašė, kad Mikas paro
dytų savo keliavimo dokumentus, pini
gus ir adresą. Žmogus, viską patikri
nęs ir radęs tvarkoje, padavė kortelę su 
Nr. 4-u ir paliepė prisisegti prie atlapo 
taip, kad būtų matoma iš tolo, ii* tėmy-. 
iti, kada žmogus iškels ant lazdos ketvir
tą numerį, tai ir eiti prie jo, ir palinkė
jęs Mikui daug laimės tarė: “Dabar 
|u jau legaliai esi priimtas į šią šalį.”

Jau buvo povakaris ir šviesos viena* 
po kitai pradėjo sužibėti visomis pusė
mis,, kur tik akys žvelgė, lyg danguj 
žvaigždelės. D. L. & W. geležkelio sto
tyje prie erdvaus laukiamojo kambario, 

’ mažame ir blankiai apšviestame kam
baryje* sėdėjo Mikas ir nežinojo, ko lau
kė; didelis jį nuobodumas ėmė, it kokia 
juoda naktis, kuri, rodės, niekad nepra
eis. Į tą mažą kambarį dažnai ateina ir 
vėl greitai išeina pasižiūrėję į Miką 
įmonės, apsirengę darbiniais rūbais, o 
*Mikas, kaup sugautas paukštelis klėt- 
koje, sėdi vienas, nuobodžiai bežiūrėda
mas į praeinančius žmones. Ir taip Mi- 

* kui belaukiant gal valandą ar daugiau, 
įėjo uniformuotas žmogus ir pažiūrėjęs 
į Miką pamojo ranka eiti paskui jį. .Mi

kas pašokęs nuo skobnio skubėjo sekti 
paskui tą žmogų, kuris jį vedė į trauki
nį, Žmogus įvedęs Miką į,traukinį, jau' 
beveik pilną keleivių, parodė Jam sės
tis į minkštą aksominę sėdynę, o ryšulį 
pasidėti ant grotelių virš galvos, gi pats, 
priėjęs prie konduktoriaus, stovinčio 
palei duris, ką tokio jam pasakė rody
damas į Miką, ir. išėjo iš vagono. Mi
kas nedrąsiai apsidairė vagone, pilname 
puošnių ponų ir ponių, atsisėdo minkš
tom spyruoklėse skęštančion kėdėn ir 
pamąstė: “Oi, kokia tai Amerika!” Jis 
ant tokių minkštų sėdynių dar nėra 
sėdėjęs savo gyvenime; net ir nematęs; 
net ir ponai tokių Lietuvoje neturi. Bet 
kartu Mikas pajuto savyje lyg ir gėdą, 
jam rodės, kad jo skruostai užsidegė, ir 
jis jautėsi kaip nesavoj vietoj taip pras
tai kaimietiškai apsirengęs, o labiausia, 
tai kad jis vienas tarpe svetimų, nežino
mų žmonių. Ir taip Mikas vienas neby
lystėje sėdėjo kelias valandas, kaip už
hipnotizuotas, iki po kelių valandų va
žiavimo traukinys išlindo iš siauros tar
pukalnės, kaip iš kiaurynės, ir lyg pra
dėjo sulėtinti savo bėgį, o pro langus pa
sirodė daugybė šviesų, reiškia, priva
žiuoja miestą. Garas sušnypštė, stab
džiai 'sugirgždėjo ir vagonai susiūbavę 
ėmė lėtėti, o pagalios ir visai sustojo 
prislinkęs prie perono traukinys. Kon
duktorius ką tokio sušuko ir daugelis 
keleivių sukilo ir pradėjo rengtis apleis
ti vagoną. Konduktorius priėjęs prie 
Miko ir jam davė ženklą, kad ir jis tu
ri išlipti.

Perone buvo daug žmonių. Mikas, 
pasiėmęs savo ryšulėlį ir drūčiai pasi
spaudęs po ranka, it kokią brangenybę, 
išlipo iš vagono ir, nežinodamas kur ei- 

< ti, sustojęs dairėsi, bet konduktorius ir 
vėl Mikui parodė eiti į stotį. Mikas be
sidairydamas į visas puses ir lėtai ženg
damas paskendo žmonių minioje. Vie
nok, Miko nuostabai, jis pajuto keno tai 
ranką ant savo peties ir-išgirdo žodžius: 
“Ar tai tu, Mikuli?” Mikas net krūpte
lėjo iv greitai atsisuko į žmogų, kuris 
jį užkalbino. Ir nors Mikas jau daug 
metų nebuvo matęs savo brolio, bet grei
tai atpažino ir bematant abu buvo viens 
kito glėbyje ir sveikinosi, bučiavosi.

Nemažas Vidurslėnio miestas, kurį 
Mikas išvydo pirmu kartu nakties lai
ku, darė nemažą jam įspūdį. Plačios ce
mentu lietos gatvės, dideli pastatai ir 
puošnūs krautuvių langai Miką žavėjo, 
ir jis pats sau galvojo: kad jei jo bro
lis gyvena tokiame mieste, tai turbūt 
jau ir jis, jo brolis, yra ponas. Tačiau, 
perėję keliolika skersgatvių ir atėję prie 
vieno gatvės kampo sustojo ir Mikui 
brolis 'tarė:

—Čia turime palaukti gatvekario, dar 
turėsime puse valandos važiuoti, — pa
aiškino Mikui brolis.

—Ar tai ne šiame mieste tu gyveni?— 
Mikas klausė brolį.

—Šiame, bet šis miestas didėlis, o aš 
gyvenu toli miesto pakrašty,-r-vėl paaiš
kino Mikui.

Už keliolikos minutų atgirgždėjo ir 
senas suklypęs gatvekaris, į kurį jiedu 
įlipo ir dar važiavo apie pusvalandį. At
važiavę į reikiamą vietą, išlipo iš gatve
kario ir leidosi į pakalnę, prastai ap
šviesta gatve, o pakalnėj pasuko į visai 
tamsią, purviną, kaip Lietuvos kaime, 
gatvę, iki priėjo eilę tamsoje susigūžu
sių stubelių, iš kurių vienoje ir Miko 
brolis gyveno. Įėjęs stubelėn, Mikas pin
kliausia susipažino su broliene ir keliais 
įiiamiais (burdingieriais), apsidairė ir 
pamatė, kad jo brolis' gyvena visai pa
prastam namely, be jokių puošnumų, ne 
taip, kaip kad Mikas buvo vaizdavęsis. 
O, kada sekančią dieną Mikas apsidairė 
po visą čionaitinę apylinke, tai jautėsi 
lyg ir nusivylęs. Stubelės gana plastai 
atrodančios, gatvė ne gatvė, o tik išsi
kraipęs pravažiavimui keliukas. Už gat
vės plaukia nemažas upokšnis, į kurį 
subėga visokios dvokiančios srutos. Kai
riuoju upokšnio pakraščiu kiokso viso
kių atmatų krūvos ir apškeŽėjusiu ber
želių krūmokšniai, kur čia gyvenantieji 
žmonės verčia pelenus ir kitokias atma

tas ir šiūkšles.
(Bus daugiau)
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MIRUS •

Pranui Balwood«Balevičiui
Plačiai Amerikos lietuviams žinomam pianistui- 
kompozitoriui, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo giminėms. Gailiai liūdime netekę žymaus 
muzikos mylėtojo-kūrėjo, nuoširdaus menininko.

LMS ANTROSIOS
APSKRITIES KOMITETAS

MIRUS

Elizabeth, N. J.
PADĖKOS ŽODIS

LDS 3-čiai Apskričiai 
nuoširdžiai tariu dėkui, 
ypač A. Matuliui, už suma
nymą surengti man pa
gerbti vakarienę, kuri sęsi-, 
buvo 1957 m. kovo 2 d. 
kui komisijai už gerą pasi
darbavimą: A. Matuliui, 
Skairiui, B. Makutėnienei; 
dėkoju gaspadinėms už pa
gaminimą maisto, t. y.: A- 
lenai Kudirkienei ir Agnei 
Kirslienei; dėkoju patar
nautojams prie stalų: L. 
Vaičiūnienei ir B. Makutė
nienei.

Dėkui už dovaną, kuri 
* | buvo priduota nuo visos 

amr ‘ publikos, tai yra už laikro-

ė

Pranui Balvvood-Balevičiui
Reiškiame širdingą užuojautą jo giminėms ir 
artimiems. Gailime-liūdime netekę gabaus, my
limo pianisto-kompozitoriaus, aukšto menininko.

WORCESTERIO AIDO CHORAS

kos programos nėra kultū
ros įstaigos, bet balos, is 
kurių visokie Lietuvos at
pirkimo ku pčiai laisvai 
spiaudo į, švarią lietuvišką 
visuomenę.

Jaunutis

jūs 
lie- 
aš

pas

biz-

So. Boston, Mass.
ATSAKYMAS 
RADIJUŠIAMS

Vasario 24 d. lietuviškos 
radijo valandos vedėjas po
nas Kneižys verkšleno, jog 
lietuviški biznieriai atsisa
ko duoti jam skelbimus, 
sakydami: “kostumenai at
eina ir sako: jeigu 
skelbsites per minėtą 
tuvišką valandą, tai 
daugiau n e u ž e i s i u 
tamsta.”

Kas pasidarė? Kodėl
nieriai atsisakė duoti savo 
skelbimus lietuviškiems ra- 
dijušiams? Rodosi, visa lie
tuviška išeivija i trokšta sek
madieniais išgirsti lietu
viškas dainas; girdėti iš tė
vynės teisingus praneši
mus; abelnai nori žinoti, 
kas dedasi lietuviškame pa
saulyj. Nedaug tų lietuviš
ku biznierių užsiliko, o ku- 
rie daro pragyvenimą iš 
vertelgystės, jie labai gra
žiai sugyvena su visų sro
vių lietuviais — nemanau, 
jog yra lietuvių, kurie ven
gia užeiti pas savo tautietį 
ir gauti jam reikalingų 
reikmenų.

Jeigu biznieriai ir lietu
viška visuomene gražiai 
sugyvena, tai, rodosi, radi- 
jušiai turėtų imti iš jų pa
vyzdį ir savo programomis 
patarnauti kaip lietuvių 
išeivijai, o ne sektoms ir 
atskiroms grupėms. Vietoj 
tą daryti, tai Kneižys savo 
programą pavertė į reli
nį kermošių, o Minkus už
pildo politiniais

I

dainininkams, kurie sudai
navo keletą dainelių.

Dėkoju ir visiems šio pa
rengimo dalyviams.

K. Činrlis >

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

PHILADELPHIA, PA.

l^ELP .WANTED—FEMALE
Chambermaid, waitress. Small 

private room. Sleep in. Mountains 
in .summer. Steady for right one. 
Must lx? experienced & have good 
recent ref. Call LE. 2-3070

į dį laivo pavidale. Tai yra
I malonus prezentas, kurio 
aš neužmiršiu niekados.

Dėkoju kalbėtojams, ku
rie savo kalbomis suteiRė 
man malonumo. Dėkoju

NURSES — REGISTERED

Immediate openings in large new 
Phila. Hospital. General duty, 
operating & recovery room posi
tions available. Excellent personnel 
policies^ Steady year round em
ployment with pleasant surronud- 
Ings Write, wire, call or apply 
to Director of Nursing, Temple 
University, Medical Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext. 
381. ' ‘ (49-63)

I 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.

DICTAPHONE OPERATOR. Know
ledge of stenography and typing. 
Prefer young lady over 25. Must 
be steady and neat. 5 day week. 
Convenient location. Salary com
mensurate - with ability and expe
rience Call Mr. Heckrote. MA. ‘7- 
7488. ' (47-49)

Skebinis bilius jau 
Ohio legislatūroje

Apie 10 metų tam atgal 
J. V. prekybos Butas buvo] 
pasikėsinęs pravaryti ske
binį įstatymą po gražiu vardu 
“teisė .jį ■ darbą” (streiklau
žiams)/ visoše Jungtinėse 
Valstijose. Floridos vals
tijos legislatūroje tas įsta-r 
tymas buvo pravarytas pir
mučiausia, nes tuomet vals
tijoje unijinis judėjimas 
buvo labai silpnas. Taipgi 
ir kitose keliose valstijose, 
kuriose darbininkai buvo 
silpnai organizuoti tas įsta
tymas buvo pravestas. Da
bar, pravarius In d i a n o s 
valstijoje, sudaro Į8-ką iš 
viso. Tuomet ir i Ohio vals
tijos legislatūrą buvo įneš
tas “teisė į darbą” bilius. 
Bet tuomet tas neprašytas 
svečias buvo pasitiktas 
stipraus darbo unijų pasi
priešinimo ir buvo atmes
tai

Pastaruoju ; laiku Ohio 
republikonai, padr ą s i n t i 
Indianos valstijos legislatu
res, kur, galima sakyti, tas 
įstatymas smurtu buvo 
pravarytas, Ohio valstijos 
republikonas senatorius iš 
Yellow Springs įnešė į Ohio 
legislatūrą “teisę į darbą”

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

APPLY
WRITE

IN PERSON, 
OR PHONE

Daily MondayInterviews
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)

plepalais, bilių, ir kada tas bilius pa
Atsukus radiją, norint pa- įapS įstatymu, nebeliks jo
siklausyti, kas dedasi lie- budo pastoti streiklau-1 
tuviškam pasauly, vietoj žiui kelią j sustreikuotą 
žinių, tai švento Petro pa- < darbovietę, nes už bet kokį 
rapija ir klebonas Ver- perspėjimą streiklaužiui 
mauskas su jo šventomis nep;į skebauti streikierys 
susaidėmis ir šventomis bus baudžiamas 
mišiomis dasiėde klausyto
jams. Kiekvieną sekmadie
ni Jonas Romanas išdro
žia pamokslą, mokydamas 
mus doros, o tuos, kurie 
skaitome pažangią spaudą, 
tai jis mus prilygina prie 
kiaulių.

O reikia atminti, kad

nuo $100 
iki $1,000 piniginės pabau
dos už kiekvieną kartą.

Nėra abejonės, kad Ohio 
darbo unijos, patyrusios, 
kaip Indiana pravarė tą 
skebinį bilių, privalės pri
sirengti greičiau i r ge
riau, kad pastoti tam

Kneižys ir Romanas tuos | biliui kelią,. pakol jis dar 
purvus semiasi kaip tik iš, randasi legislatures komi

tete. Reikia turėti min
tyje tą faktą, kad Ohio yra 
vidurvakarių stambiosios 
industrijos ašis. J. N. S.

augščiau minėtos įstaigos, i 
ir nėra abejonės, kad minė
ti ponai su savo “kultūra” 
keliaus iš kur atkeliavo. 
Pagaliau, kodėl žmogus tu
rėtų eiti' ir pirkti sau reik
menis pas tokį biznierių, 
kuris remia tokią įstaigą, 
iš kurios jo įsitikinimą įš- 
niekina? Abidvi 'liėtūvįš-

PRAŠOME KOLONIJŲ DE 
MESIO! Nesivėluokite su pik 
niky rengimu savo organize, 
ei jų naudai, ir ką nors sureng 
kite Laisvės naudai.

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS
Excellent Opportunity 

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

HOUSEHOLD FINANCE, INC.
5200 Chestnut St, 7 N. 52nd St.
4667 Paul St., 1405 W. Eric Ave.
5543 N. 5th St, 101 S. 11th St

(46-49)

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI, l-mos klasės. 
Operatoriai prie Planers, mod. 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. 28, vic. Valley Forge Inter- 

e of Exjiressway & Turnpike, 
Of Prussia, Pa. Broadway 9- 

Fgiminkite skelbimą '
(48-51)

clmty 
King 
4400.

So. Boston, Mass

ALDLD 7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks i 
kovo 17 d., 11 vai. ryto, 318 Broadway. Kvie
čiame visus apskrities narius, taipgi kuopų vei
kėjus dalyvauti šiame svarbiame susirinkime, * 
nes turėsime daug svarbių reikalų apkalbėti. 
Ypač kaslink ateinančios vasaros piknikų, tai < 
yra apskričių pikniko, kuris įvyks birželio 16 
d., Lawrence, Mass., ir ^pandos pikniko Montel
lo, Mass. / » *

JASKEVĮČIUS, 7-tos Apskr. Sekr.

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

ruošia gražų parengimą, kuris įvyks

Kovo 17 Mareli
Prasidės 2 rą valandą popiet

Salėje 318 Broadway

Bus Graži Programa
ir t

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 
pažįstamu ir linksmai laiką praleisti.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
. \ Rengėjos ;

• . . i . < ' 1 b * - v
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prigel- 
išpuos- 
garbės 

gėlė- 
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Šauni buvo Yakščiy 
vedybinė sukaktis 

\ ’’ \- 

Publikos buvo daugiau, 
negu tikėtas

Sekmadienį jau apie 12 vai. 
dideliais būriais svečiai vinko- 
si į Liberty Auditoriją. Apie 

1 vai. jau buvo visos vietos 
prie stalų pilnai užimtos, o dar 
publika vis rinkosi. Ant grei
tųjų dar reikėjo net keturis 
ilgus stalus patiesti ir ♦paruoš
ti, kad visus svečius susodinti.

Ilgą stalą užpildė jaunesnie
ji, amerikiečiai lietuviai. Tai 
jaunųjų Jaksčių draugai. Gir
dėjau, kad kai kas jų 
bėjo salę taip gražiai 
Ii gyvais paparčiais ir 
svečių stalą nusagstyti 
mis. Kai tūlas svečias 1 
stebo tokia gausa gėlių 
mos metu, dabintojos atsakė: 
lai mūsų mylimieji gauna 
gėles ir džiaugsmus gyvi bū
dami. Apie tai ir daug ką ki
tą gal teks prisiminti vėliau.

Tuojau prasidėjo ceremoni
jos. Motiejus ir Marcelė 
Yakščiai — jau šiandien jau
navedžiai — maršuoja per vi
są'salę, lydimi vestuvinio-mar
šo ir svoto ir svočios, taipgi 
pajaunių ir pamergių. Visa 
publika atsistoja ir ploja. Tai 
sudaro gražų įspūdį. 45 me
tai prabėgo nuo jų. apsivedi
mo, o dabar 'antru sykiu jie 
jaučiasi kaip jaunavedžiai — 
iškilmingai mini savo 45-tąją 
vedybinę, sukaktį.

S u s ė d u s jaunavedžiams 
prie didžiojo, specialiai tam 
tikslui paruošto stalo, dovano
mis apkrauto, visi išgėrė tos
tą, linkėdami ilgiausių Yakš- 
čiams metų.
, ‘Valgiai buvo skaniai pa
ruošti. ir visi gerai prisisotino, 
nepaisant to, kad publikos 
buvo daug daugiau, negu ti
kėtasi. Atrodo, kad rengėjos 
pasiruošė tokiam atsitikimui. 
Niekas nepasiskundė 
trūkumu. Skanių gėrimų 
gi buvo pakankamai.

K. Petrikienė sueigai 
mininkavo. Ji perstatė svotus 
J. Grybą ii' f) Reinhardt’ienę.

Pirmininkė pakvietė pakai- Eleną Kershulienę 
ir mai;

taip-

pir-

ir

pa- 
tik 
tik

beti Yakščių marčias Oną 
Liliją'. Jos linkėjo jiems ilgo 
laimingo gyvenimo.

Taipgi buvo pakviesti 
trumpai kalbėjo P. Buknys, 
R. Mizaia, J. J. Mockaitis iš 
Bridegeport, Conn., ir svečias 
iš toliausia — J. žebrys 
iš Clevelano. Ohio. Buvo 
kviesti keletas ir kitų, bet 
pareiškė linkėjimus, o kiti 
atsistojimu pagerbė Yakščius. 
Fkirmontai atvyko iš Brock
ton,- Mass.

Aido moterij Choras sudai
navo tam momentui tinkamas 
kelias dainas, vadovybėje sa
vo mokytojos Mildred Stens
ler. Brazauskienės sūnus Ser
ge paskambino pianu. Viskas 
labai gražiai išėjo. Vėliau 
Mildred Stensler visus užko- 
mandavo padainuoti. Visa sa
lė ūžė nuo gražių lietuviškų 
dainelių.

Ant galo abu Yakščiai tarė 
savo žodį. Džiaugėsi, kad tiek 
daug, turi prietelių, kad daly
vauja giminės, kaimynai, dar
bo draugai. Yakštienė ypačiai1 
dėkojo šeimininkėms, kurios 
šiai masinei puotai valgius pa
gamino* jų talkininkėms prie 
stalų patarnautojoms ir vi
siems. Dirbusiems. Juk kas gi 
daugiau galėtų. įkainuoti tą 
darbą, kaip ji, kuri pati yra 
dirbusi gal šimtų panašių 
banketų ruošime.

Paskutinė oficialė progra
mos dalis buvo išdalinimas 
svečiams svočios torto, kuris 
lig šiol kaip koks pastatas, di
delis, puošnus ir išdidūs sto
vėjo ant savo atskiro, gėlėmis 
apdabinto stalo. Tai dovana 
svočios Olgos Reinhardt. Da
bar ji dar turėjo dovanoti apie 
valančią savo triūso iki tortą 
supjaustė ir išdalino šimtams 
svečių.

Greta svočios, darbavosi ir 
svotas Jonas Grybas^ kuo nors 
skaniu vaišindamas ateinan
čius pasiimti tortcrS

Taip ir buvo gražiai pra
leistos vestuvės.

* Prie jų priruošimo labai Rep

žinojo, nes viską 
neįmanoma pačiam 
rengėjuose.

AT

a

LIETUVIU TARPE
LDS 13 kuopa ruošiasi 

banketui

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 7 d. Nemažai 
narių dalyvavo. Tūli pasimo- 
kėjo -savo mokestis.

Susirinkime dalyvavę pasi
dalino biletus LDS 3-čios Ap
skrities rengiamo banketo, 
kuris įvyks balandžio 6 d. Tai 
bus svarbus banketas. Jame 
pagerbsime mūsų menininkus- 
(lainininkus, ypač jų mokyto
ją Mildred Stensler.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks bal. 4 d.

Sveikina iš Floridos

Worcesterietis D. Jusius ra
šo iš St. Petersburg, Fla.:
/‘Sveiki gyvi iš šio garsingo 

krašto, čia. worcestereciai' net 
keturiese apsistojome pas J. 
Davidonius. Kraštas įdomus”.

Brooklyniečiai Kalifornijoje
Brooklynicčiai M. ir E Si

mon (Simonavičiai) leidžia 
atostogas saulėtoje Kaliforni
joje pas. savo sūnų, Canoga 
Park, Calif.

Padėka
šiame liūdname laikotarpy

je, palaidoję savo mylimą 
žmona ir motina Eleną Ker- 
shulienę, tariame širdingiau
sią ačiū visiems tiems, kurie 
gėlių vainikus prie .jos grabo 
padėjo, kurie šermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo, o jų bu
vo gana daug, taipgi kurie 
pareiškė mums užuojautą.

Ypač ačiū Aido Chorui ir 
jo mokytojai Mildred Stensler 
už tam momentui pritaikytų 
dainų šermenyse padainavi- 
mą; ačiū Antanui Bimbai už 
kalbą prie Elenos duobės ka
pinėse; ačiū dienraščiui “Lais
vei”, kurioje tilpo gražus apie 

a p r a š y-
ačiū laidotuvių direkto-’ 

ir.riui šalinskui už tinkamą pa
tarnavimą.

Ačiū visiems ir visoms, ku
rie tik kuo nors prisidėjo prie 
Elenos Kershulienės laidotu- 
v i ų.

Pasiliekame nuliūdę.
Walter Kershulis 
ir sūnus Edwardas

SERGA
Alice Kunevičienė, maspe- 

thietė ir gera “Laisvės” rėmė
ja, pergyveno sunkią operaci
ją dėlei “Gall stones”, Horace 
Harding ligoninėje, Queense. 
Manoma, kad Kunevičienė 
grįš į namus pradžioj šios sa
vaitės.

Greitos ir stiprios sveikatos 
linkime A. ĮCunęvičienei! .

Draugė

Majoras išvyko i atostogas
N. Y. majoras Wagneri? sa

vo privatiniu orlaiviu išskrido 
į Bahamas salas ten atostogas 
praleisti.

daug dirbo jų ruošėjos K. Pet- 
rikienė ir M. Kalvaitienė. 
Joms padėjo kitos klubietės 
moterys. Daugiausia pakvieti- 

|mų iš anksto atlįko Irena Le- 
vanienė. — Apie 50.

Emily Klimaitė iš Fairlawn, 
N. J. prikepė tiek daug nepa- 

! prastai skanių, pagerintų py
ragų, kad visiems iki sočiai 
užteko. O ji pati dėl Jos duk
ters susirgimo negalėjo su 
murrtis dalyvauti.

Valgius gamino Anelė Ka
nopa ir Mary Wilson. Joms 
prigelbėjo Viktorija Balkus ir 
Irena Levanienė.

Prie stalų patarnavo M. 
šmagorienė, A. Yuškevičienė. 
Joms prigelbėjo J. Kalvaitis.

Galimas daiktas, kad re
porteris ne visus dirbusius su

su žinoti 
nesant

Minus

HELENAI KERŠULIENEI
reiškiame draugišką užuojautą josios vyrui 

Walteriui Keršuliui, sūnui ir 
visiems artimiesiems.

MATTHEW ir EMILIA SIMON

■

HELENAI KERŠULIENEI
reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui, 

Walteriui Keršuliui, sūnui 
ir artimiesiems

MOTIEJUS RUIMAS

Studentai norėjo, profesoriai 
sutiko, bet adniinistratorius 
uždraudė komunistui kalilėti

Queens kolegijos Marksisti-[ josj fondus, 
nis diskusijų klubas, pažangių Į “provostas”, 
studentų organizacija, pa- šiuo kartu 
kvietė “Daily Workerio” vy- Garvey, 
riausią redaktorių J o h n 
Gates,, kad jis šiandien, tre
čiadienį, ten laikytų paskaitą 
apie komunizmą. Tai turėjo 
būti dalimi ištįsęs savaites 
programos, kurioj) pakviesti 
ir keli konservatyviai kalbėto
jai, taipgi
Normanas Thomas.

studentai
gali už-

yra jų paskirtas 
administratorius, 

tūlas Thomas J. 
žmogus, kuris neturi 

jokio mokslinio laipsnio, bet 
kiuris žino, kaip klausyti tur
čių trustistų. Ir, kaip atrodo, 
jis -turi tam tikrą veto teisę — 
nutars ar nenutars 
ir i profesoriai, jis 
drausti bile ką.

socialistu vadas į ' r I .. . . , _ r, ,‘ Ir jis taip padare. Gates ne
kalbės Queens kolegijoje. 

,Turtingieji trustistai galės ra
miau miegoti, bet studentai, 
kurie buvo labai susidomėję 

j išklausyti komunistą, labai 
luisįvylę.

Studentų veiklos koordina
vimo komitetas, į kurį įeina 
visokių pakraipų studentų or
ganizacijos, sutiko su Gateso 
kvietimu. Buvo numatyta, kad 
jis kalbūs kolegijos Ramsen 
salėje, didžiausioje universite
te, nes buvo laukta nemažai 
st u d o n t n susirenkant.

Studentų nutarimus kviesti 
turi patvirtini profesorių pata
rėjų taryba. Profesoriai tarėsi, 
tarėsi — ir po ilgoko svyravi
mo turėjo ■ pripažinti, kad 
komunistas turi tokią pat tei- 

kalbeti studentams, kaip 
demokratas, republiko- 

arba socialistas.
turi 
n as

Tad,-kad ir ne labai noriai, 
k f

bet .profesoriai davė sutikimą.
Vienas profesorius net gavo 
užduotį Gatesą perstatyti.

Bet, kaip atrodo, studentai 
ir profesoriai, tai dar ne mo
kykla, už juos galingesni yra 
trustistai, tai yra, tie, ku
rie savo rankose laiko kolegi-J i-amuose

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Mėty
1 ■ ■ ; -1'...................... ...

/

Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasime. Apart įvairių in- 
formacijinių dalykų* yra la 
įvairiais klausimais.

bai naudingų raštų

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

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

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

san

IŠNEŠĖ SAUGIĄJĄ ŠĖPĄ .

E mhurst gyventojas Joe Al
lis, i pasidėjęs pinigus į savo 
namuose esančią saugiąją šė
pą (safe), su žmona išvyko į 
Floridą. Kai pargrįžo namo, 
nerado nei tos šėpos, nei 
$3,000 pinigų. Vagiliai viską 
išsinešė.

i Rado savo vyrą su 
mergina lovoje

Levittown, L. L, gyventojas 
R. Oakley niekaip negali išsį- 
■teisinti, kodėl jo žmona su 
vaikais parėjusi namo rado jį 
ir merginą Mario Witz jų lo
voje. Jis sako pasikvietęs ją į 
savo namus todėl, kad ji savo 

nesijautus! gerai.

AIDO CHORAS
Kas tas per š/rum burum, 

kurį Aidas rengia kovo 23-os 
vakarą ir kuriu yisus kviečia?

Tai balius ir ne balius, nes 
į šurum burum nereikia mokė
ti įžangos. Tai maždaug lietu
viškos vakaruškos, bet ir ne 
visai, nes lietuviškose vakaruš
kose niekas nevaišina, o čia 
vaišins. Vaišėms kaina nenu
statytą, kožnas atsiteisia pa
gal savo išgalę ir ryžtą choro 
darbą paremti. Tai nebus 
karienė, bot niekas neišeis 
k’an as.

Linksmybių su choru 
ūžiant vakarą j^etrūksta. 
choras ir visi dainuosime, 
dietės praves visokius liaudies 
šokius visiems priminti 
kiu šokti. Viskas yra 
main. vakarui, tik jūsų, 
biamieji, belaukiame.

Aidietė

va-
ai-

lei-

Ai-

ir sy- 
links-

ger-

NEBENORI BŪTI TEISĖJU

N. Y. miesto teismo vyriau
sias teisėjas J .A. Byrnes pa
reiškė, kad jis sekamuose rin? 
kiniuose nekandidatuos tai pa
čiai vietai, nes nebenorįs būtį 
teisėju. Jis gauna $23,000 
metinės algos.

5th Ave« pažaliavo

Prisirengiant prie St. Patri
ko dienos airiško parado, ku
ris įvyks šeštadienį, miestas 
jau nudažė 5th Avė. visas tra- 
fiko linijas airių nacionaline 
spalva: šviesiai žalia. Po pa
rado tos linijos asfalte vėl 
bus perdažytos standartine 
spalva — baltai. .. •

Tvmsteriai nori 
organizuoti IBT

siu-
La-

Konfliktas vystosi tarp 
vejų unijos International

I dies Garment Workers unijos 
ii* tymsterių, International 
Brotherhood of Teamsters. 
Dabar vairuotojai, kurių kro
kai išvežinėja pasiūtus drabu
žius arbla pristato gelumbę į. 
siuvyklas, priklauso prie at
skiros unijos, kuri veikia po 
1LGWU globa.. Bet tymsterių 
unijos vietinis prezidentas 
John. O’Rourke sako, kad nė-

I ra prasmės tiems vairuoto
jams priklausyti prie unijos 
po siuvėjų globa, kad jie tu
rėtų priklausyti prie IBT.

1LGWU vodovybė sako, kad 
vairuotojai adatos pramo
nėje pilnai patenkinti priklau
syti prie ILGWU, kuri pažan
gesnė, palaiko platesnę socia
linio saugumo sistemą, turi 
geresnį i medicinišką aptarna
vimą savo nariams ir t.t.,

ILGWU vadai sako, kad 
bus kreiptasi į AFL-CIO vado
vybę su prašymu neleisti IBT 
veikėjams atidaryti vidujinę 
kovą. Bet abejotina, ar tyms
terių vadai klausys AFL-CIO, 
nes yra kalbų apie bendrą 
IBT pasitraukimą iš AFL-CIO.

Du užmušti, trys 
sužeisti

Englewood Cliffs, N. J., 
trim automobiliam susidūrus, 
ant vietos du žmonės buvo už
mušti ir trys sunkiai sužeisti, 
ligoninėn nuvežti.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc*Kxr*

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

i

New Yorko MALE and FEMALE

spaudoje
C. L. Sulzbergeris, “Times” 

korespondentas (ir, rodosi, 
laikraščio leidėjo sūnus), da
bar randasi Indijoje. Jis tei
gia, kad. Thdijos ir Pakistano 
egzistavimas kaip dviejų at
skirų šalių yra nelogiškas, 
kad esminiaR indai ir pakista
niečiai yra tos pačios tautos 
žmonės, kad juos skiria tik re
ligija, kad Visas Indijos sub
kontinentas (apimantis ii’ Pa
kistaną) yra ekonominis vie
netas ir su laiku tos dvi šalys 
turės susivienyti.

Sulzbergeris taipgi nuėjo 
pasikalbėti su Indijos komu
nistų vadu Ažoju Gošu. <Jo- 
sas jam sakęs, kad Indijos ko
munistai iki šios dienos laiko
si nuomonės, jog Chruščiovas 
savo garsiojoje kalboje apie 
metai atgal davė vienpusišką 
Stalino apibūdinimą, Gošas 
Staliną laiko vienu didžiausių 
pasaulio revoliucionierių.

“Post” sako, kad ramybė 
egzistavo Gazos srityje,* kai 
ten tvarkė izraeliečiai, bet su
irutė ir riaušės prasidėjo, kai 
įžengė Jungtinių Tautų jėgos. 
“Post’’ pamiršta pridėti, kad 
izraeliečių Gazos srityje buvo 
bent 10 kartų daugiau, negu 
J. T. kareivių, kad izraeliečiai 
tvarką palaikė tik labai griež
ta priespauda, kad gyvento
jams nebuvo leidžiama pasi
rodyti gatvėse tarp saulėly
džio ir saulėtekio, kad izrae
liečiai kariniai patruliai nuo
lat sulaikinėjo gyventojus ii* 
dienos metu, kad tremtinių 
stovyklos visą laikai buvo ap
suptos ir už mažiausią nusi
kaltimą arabai buvo griežtai 
baudžiami, kad visus žymes
nius Gazos arabiškus naciona
listus izraeliečiai įkalino ir t.t.'

Suimtas “kapitonas” 
su visais ginklais

Brookljme areštuotas ir 
teisman pristatytas D. Kwoc- 
calla, kuris nešiojo armijos 
kapitono uniforma. Pas jį ras
ta įvaiirių ginklų.

Corliss Lamont
T. V. programoj

Night Beat televizijos pro
gramoje jos vedėjas Mike 
Wjallace aną vakarą turėjo 
kitą labai įdomų asmenį: Cor
liss Lamont, vieną retųjų di
džių turčių klases žmogų, ku
ris suaugo s\i radikaliu judė
jimu ir yra kairietis.

Corliss Lamontas, kaip ži
nia, yra buvęs filosofijos pro
fesorius, žurnalištas, buvęs 
Amerik.-TSRS draugingumo 
sąjungos viršininkas ir akty
vus darbietis, kai dar veikė 
ALP. Jis taipgi žymiai padėjo 
prie “Compass” ir kitų radi- 
kališkų spausdinių leidimo.

Wallace jo vis klausinėjo, 
ar jis nesijaučia “kaltas”, ar 
nejaučia, kad “išduoda” savo 
klasę, kai yra radikalu.

Lamontas atsakė,
tikriausiai nesijaučia kaltas, 
nes būdaįmas pažangiečiu jis 
darbuojasi už daugumos žmo
nių gerovę, o kaslink turčių 
klasės,iš kurios jis pats kilęs, 
jis nejaučia, kad ir jiems so
cializmas tSip jau pakenktų, 
jeigu jie tik sutiktų su socia
listine sistema sugyventi. Nuo 
jų socializmas .atimtų perdi- 
deles privilegijas, bet jeigu 
jie norėtų gyventi ir darbuotis 
kaip visi kiti, jie tą galėtų po 
bet kokia sistema.
• Lamontas priminė, kad 
1940-ais metais jo tėvas, mili
jonierius ir konservatyvus 
žmogus, masiniame mitinge 
Madison Square Gardene kar
tu su juom iš vienos platfor
mos kalbėjo už Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos draugingu
mą.

Miestas pastatys 18 telefo
no b it d e 1 i ų šaligatviuose 
Tįmes Square ir Bryant parko 
srityje. '

Bello Harbor. 4 lūmų fomišiuqb 
tas apartmentas, basemente. Su gc- 
su ir elektra. Suaugusi pora, ar 
našlė su vaiku virš 16 m., ar su
augusi pavienė moteriškė. Dirbtu 
prie namų ruošos. Alga. Nep. 4- 
2944. - .

(50-52)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Autor 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.. Prlvatiškas savininkas. 
Kaina prieinama Nassau kaimas 
auga. Mr. Ragone. Freeport 8- 
9351. 7 v. r., iki 7 v. v. 46-52)

TRUCKS

Truck Crane. 194£. Byers, 3/4 yard, 
Model &3C. 30 foot boom equip
ment for magnet duty Price $4,500 
F. O. B. N. Y. C. Inspect, con
vince yourself. Good serviceabte 
equipment. Mr. Alvin. WO. 2- 
9427. N. Y C.

ORKESTRŲ VEDĖJAS 
SUNKIAI SUSIRGO

Bruno Walter, simfoninių 
orkestrų vedėjas, bene dabar 
garsiausias visoje Amerikoje, 
sunkiai susirgo biauriu šalčiu, 
kuris net jo širdžiai yra 
kenksmingas. Jis yra 81 metų 
amžiaus. «

• *

Apvogtas ir areštuotas
II. J. Franz, vienos filmi| 

kompanijos redaktorius, pa3F 
skundė policijai, kad kas nors 
jo laikrodį pavogė. Beklausi- 
nėjant policijos stotyje-jis 
pradėjo smarkiai ginčytis ir 
už tai buvo uždarytas kalėji
mam

Spaustuvininkai susitarė
International Typograph

ical Union lokalas 6-tas pasi
rašė kontraktą su 10 laikraš
čių spaustuvių. Sutartis apima 
3,500 spaustuvininkų.. Gauna 
algų pakėlimą ir darbo sąlygų 
pagerinimą.

ROEBLING PLUMBING &
HEATING CO., INC. *

Gesintai ir elektros pečiai. 
Visą šildymo sistemą {vedam. 
Specialistai namų, induštrijos ir 
fabriko darbų. Išmokesčiat 
EVergreen 8-14«8. Vakarais TW. 
7-2054—7-3316.

892 So. 2nd St., BTdyn.
(£0-56)

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

< ASTORIA BOULEVARD 
SERVICE STATION *

112-12 Astoria Blvd. 
E. Elmburst, L. I. ‘

ANDREW ACERRA

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

*

ruošiasi ’ •• • Brooklynas iš anksto
• darbui sukelti Laisvei

R LIBERTY AUDI

a ir butų J 
ariene. • • 

akare ‘ J 
mal ’ •

s
ORIUM J

kad J S ;; BALANDŽIO 13 APRID;; 
i i
J J Bus graži dainų pro jra
• • duodama bufetinėVv
I ’ Pradžia 6-tą vai
• • Įėjimas Nemol

110-12 Atlantic
Richmond Hill,

Avenue

J J Rengėjai kviečia visus Didžiojoj J
< lNew Yorko ir apylinkės apšvie-( , 
J J tos brangintojus isitčmyti dienoj
< »ir "dalyvauti šiame parengime. • »

Lietuvių Kalbos 
Žodynas

Išleistąs Lietuvoje, 990 pusią' 
pių, kaina $5 00. Kartu su UŽ* 
sakymu prašome prisiųsti ii 
pinigus. , .

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




