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- Senatas tyrinėtų didžia i a
Praėjo St. Palriekf) J *• J *

Si/ nebetolikad pavasa,'isĮ Auto darbininkų uniją UAW
Su gamtos atgimimu bus 

smagiau gyventi.
Airiu paradas, Įvykęs pra

ėjusį šeštadieni. tikrai buvo 
spalvingas, nes oras jam grą
žtai ’pasitarnavo.

Bet turime atsiminti. kad 
parade martavo ne tik airiu 
kilmės žmonės; ten marš.ivo 
ir lietuviu ir kitų tautybių.

šiltą priėmimą New Yorke 
gavo Dublino miesto majoras 
Robert Briscoe. Sensaciją apie 
ji sudarė tas faktas, kad Bris- 
ko esąs žydų kilmės žmogus.

— žiūrėkite, kokie airiai 
tolerantiški, — rėkia spauda.

Airijos sostinės majoras 
yra žydų kilmės, i
• žinoma, tai geras dalykas. 
Bet pamirštama priminti tai: 
jei Dublino miesto majoras 
butu renkamas taip, ka:p 
ntajorus renka Amerikos 
miestai, tai vargu jis būtų bu
vęs išrinktas majoru.

Ten majorą renka miesto 
taryba. /

Airių kilmės žmonės Ame
rikoje daro ’didžiulės Įtakos. 
J u čia y ra daug. Jų čia , yra 
nemaža valdininkų, daug tei
sėjų, daug policmanų.
, Airiams daug lengviau su

tapti su anglo-saksų kultūra, 
kadangi jų kalba — anglų 
kalba. Tik vėliausiu laiku /Gi
lijoje pradėta mokyti gališka 
(tautine) kalba, kurios‘ame
rikiečiai airiai nemoka.

Reikia nepamiršti, kad ai
rių kilmės amerikiečiai davė 
ir mūsų šalies darbininkų ju
dėjimui didelių, žymių žmo
nių, veikėjų, kovotojų.

*Bene pati žymiausia1 Ame
rikos darbininkų judėjimo mo
teris veikėja yra Elizabeth 
Gurley Flynn, airių kilmės. Ji 
šiandien tebėra kalėjime— 
nuteista einant Smitho min
ties kontrolės Įstatymu'!
, Kas nežino Wm. Z. Foste- 

rio? Jis taipgi yra airių kil
mės amerikietis. Daug, daug 
airių kilmės žmonių pasižy- 
nifejo veiksmais pažangiaja
me Amerikos darbininkų ju
dėjime !

Kaipgi pačioje Airijoje?
Liaudies gyvenimas ten ne

išpasakytai sunkus, vargin
gas. šalies pramonė menkutė. 
Žemės ūkis labai atsilikęs.

Sakoma, kas metai iš Airi
jos į Angliją emigruoja apie 
40,000 airių, ieškodami dides
nio duonos kąsnio.

♦ Airijos valdžia yra klerika- 
liška. Katalikų bažnyčia ten 
per šimtmečius yra įsiviešpa- 
tsftusi gal labiau negu Ispani
joje.

Vilnis praneša, kad š.- m. 
kovo 26 dieną kongresinis ne-

Detroitas. — Laipsniškai 
senatorius McCarthy grįžta 
į tyrinėjimų bizni — tylėjęs 
daugiau kaip metus, jis da
bar vis. dažniau vėl kelia sa
vo balsą ir reikalauja tai 
vienokio, tai kitokio tyrinė
jimo. Dabar jis padarė sa
vo smarkiausią žingsnį 
metų bėgyje: jis reikalau
ja, kad Senatas pradėtų 
'tyrinėt didžiąją Auto-dar- 
bininkų uniją, kuriai vado
vauja Reutheris. McCarthy 
sako, kad jis turi surinkęs 
daug medžiagos tam tyri
nėjimui.

Jeigu bus pradėta tyrinė
ti Auto-darbininkų unija, 
sako McCarthy, tai iškelti 
faktai apie tymsterių uniją 
palyginant. pasirodys esą 
menkučiais. McCarthy tei
gia, kad Reutherio vado- 
vajamoje unijoje yra viso
kių nelegalumų.

McCarthy yra nariu se
mitinio taip vadinamų ra
ketų, tyrinėjimo komiteto, 
bet iki neseniai iis buvo ei
linis tvlus to komiteto na
rys. Dabar, kaip matyti, jis 
bando suaktyvėti, kar per
imti komiteto faktiną vado
vavimą. Komiteto pirminin
ku yra senatorius McClel
lan as.

Beirutas. — ĮvVko tam 
tikros pakaitos Sirijos ka
rinėje vadovybėje. Kokio 
pobūdžio tos pakaitos yra, 
dar nežinia.

Ollenhauhriis Izraelyje
Berlynas. — Vakarų Vo

kietijos socialdemokratų 
vadas Erichas Ollenhaueris 
Kvyki Izraelin. Jj ten kvie
tė socialdemokratinis Izra
elio premjeras Ben-Gurion.

GAISRAS SUNAIKINO SALĘ

Bayonne, N. J., šokių salė 
gaisro buvo sunaikinta tuo 
metu, kai ten publikos nebu
vo.

amerikinės veiklos komitetas 
bus Chicago.]e.

Jis ten bus tokiu pat reika
lu, kokiu' praėjusią savaitę 
buvo New Yorke.

Iš Vilnies pastogės šaukia
mi šiam komitetui “liudyti” 
sekami asmenys: L. Prūseika, 
V. Andrulis, Nellie De Schaaf, 
J Pauliukas ir Alice Jonikie
ne.

Jei komitetas Chicago j e va
dovausis tokia savo “taktika”, 
kokia vadovavoši ]Ter keturias 
dienas New Yorke, tai nieko 
teigiamo netenka tikėtis.

šičia komitetu “taktika” bu
vę tokia: inkvizuoti, išjuokti, 
pažeminti tuos, kurie buvo pa
šaukti.

Kongresinis komitetas 
tyrinėjimuose apie Tymste
rių uniją kelia kaltinimą, 
kad unijos vadas Bėckas 
skolinosi dideles sumas iš 
unijos fondų, nemokėda
mas palūkanų.

Keli Tymsterių unijos va
dai apkaltinti paniekos ro
dyme kongresniam komite
tui.

Darbiečiai nori 
evakuavimo 
iš Vokietijos <7
Berlynas. — Čia dabar 

lankosi Britanijos Darbo 
partijos pirmininkas. Hugh 
Gaitskell. Jis čia atvyko 
kaip vietinių socialdemo
kratu svečias. Gaitskell sa
kė, kad visos užsienio kari
nės jėgos turėtų pasitrauk
ti iš Vokietijos — tarybinės 
jėgos iš Rytų, amerikečių, 
britų ir francūzų iš Vaka
rų. Jis taipgi sakė, kad ta
rybinės jėgos turėtų pasi
traukti ir iš Vengrijos, 
Lenkijos bei Čekoslovaki
jos.

Kaip žinia, Tarybų Są
jungos nusistatymas yra 
kiek kitoks: Ji "pasitrauktų 
iš Rytų Vokietijos, jeigu 
Vakarai ištrauktų savo ka
rines jėgas iš Vakarų Vo
kietijos, bet ištrauktų savo 
karo jėgas iš Lenkijos, Če
koslovakijos ir Vengrijos 
kita sąlyga — jeigu ameri
kiečiai ištrauktų savo ka
rius iš Francūzijos, Brita
nijos ir t. t.

Šiandien jau 
pavasaris...

Šiandien, trečiadieni, pa
vasario pirma diena. Pava
saris oficialiai prasideda 
17 minučių po kietvirtos 
valandos popiet.

Paryžius. — Gen. De 
Gaulle užsidėjo savo seną 
karinę uniformą ir išvyko 
Ekvatorinėn Afrikon, kur 
jis praeito pasaulinio karo 
metu vadovavo Laisvųjų 
francūzų junginiams. Jis 
dabar inspektuoja francū
zų karinius dalinius toje 
kolonijoje. Valdžia nekvie
tė jo tą daryti, bet kaip at
sargos generolas jis pats 
turi teisę vykti tokion mi
si j on.

Roma. — Vice-preziden- 
tas Nixonas ir jo žmona 
Pat apsilankė pas popiežių, 
taipgi pas Italijos premje
rą Segnį. . < , ,

Vėliausios

Pasaulio
Maskvą. — Nikita Chruš

čiovas atsakė į klausinius, 
kuriuos jam pastatė Ameri
kos laikraščio “Grand Ra
pids Herald” bendradarbis. 
Klausimai ir atsakymai at
spausdinti tarybinėje spau
doje. Chruščiovas tarp kit
ko sakė, kad vienintelis bū
das išrišti Artimųjų Rytų 
krizę, tai tuojau sušaukti 
didžiųjų jėgų konferenciją 
šiuo klausimu.

Kaii•as. — Egiptas pa
skelbė, kad Suezo kanalas 
pakankamai apvalytas, kad 
jau ir vidutinio dydžio lai
vai gali praplaukti. Prezi
dentas Nasseris pareiškė, 
kad Izraelio laivai Suezu

Keturi žymūs peronistai pabėgo 
iš Argentinos kalėjimo j Čilę

Buenos Aires’. — jKetu- 
riems žymiems! peronis- 
tams pasisekė - pabėgti iš- 
kalėjimo Pietinėje Argen
tinoje, Patagonijoje. Jiems 
taipgi pasįsekė dasigauti 
iki Čilės, kur jie «.gavo 
prieglaudą kaip politiniai 
tremtiniai.

Šie keturi yra Jorge An
tonio, kuris buvo Perono 
artimas bizniškas bendra
darbis; Guillermo Kelly, 
kuri vadovavo Perono uni
formuotiems smogikams, 
kurie vadinosi Nacionalinės

Lenkijos komunistai atkreipė 
ugnį prieš klerikalą įžūlumą

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų (PPR) organas 
“Trybuna Ludu” pirmu 
kartu paskutinių mėnesių 
bėgyje atkreipė aštria kri
tiką prieš katalikų klerika
lus. “Trybuna Ludu” sako, 
kad padėtis, šalies mokyk
lose darosi netoleruoiama. 
Katalikai kapelionai, kurie 
dėsto tikybą^ vaikams, ku
rių tėvai to pageidauja, ne
pasitenkina tikybos dėsty
mu, bet taipgi, skleidžia ne
tolerantiškumą. Tie vaikai, 
kurie nesimokina tikybos, 
kunigų vadinami “netikė
liais”, “žydais” arba net

Protestantų pastorius 
nušovė banko plėšiką

Jeffersonville', Ind. —Čia 
protestantų pastorius R. 
W. Gingery nušovė banko 
plėšiką William 1 Hassett. 
Plėšikas prieš tai nušovė 
policijos seržantą. Nors 
dvasiškis pasirodė drąsiu 
nušaudamas plėšiką, jis po 
įvykio subliūško ir dabąr 
taip nervuotas, kad randa
si po gydytojo globa.

naujienos
vis ‘vien negali naudotis, nes 
tarp Egipto ir Izraelio eg
zistuoja tik karinės paliau
bos, o. ne taika, be to, Izra
elis yra kraštas, kurio E- 
giptas negali pripažinti.

Washington as. — Atsto
vų buto juridinis komietas 
priėmė kiek susilpnintą 
prez. Eisenhowerio patiek
tą civilinių teisių bilių.

Londonas. — Premjeras 
Macmillanas išskrido Ber- 
mudon, kur konferuos su 
Eisenhoweriu.

Tunisas. — Nixonas su jo 
žmona Tunisijoje. Iš čia jis 
vyks namo.

libėracijos sąjungą; J. Es- 
peji, kuris vadovavo pero- 
nistiniams sindikatams (li
nijom) ; ir Juan W. Cooke, 
buvęs parlamento narys.

Argentinos valdžia veda 
griežtą tyrinėjimą, kaip 
šiems keturiems svarbiems 
peronistams pasisekė pa
bėgti iš kalėjimo, kuris 
skaitomas vienu geriausiai 
saugomų, Manoma, kad jie 
papirko sargus, nes aliar
mas apie jų pabėgimą iš
duotas su pavėlavimu.

“anarchistais”.
Trybuna Ludu” sako, kad 

katalikų bažnyčia tokiu 
būdu laužo sutartį su val
džia. Susitarimas, buvo, 
kad bus leista dėstyti religi
ją ^mokyklose, kur daugu
ma tėvų to nori, bet kuni
gai turės nesimaišyti politi
koje. 1

“Trybuna Ludu” prideda, 
kad Lenkijos liaudies val
džia neturi plano gniaužti 
bažnyčią, bet ji taipgi ne
gali leisti klerikalijai įžū
liai žeisti laisvamanių tei
ses.

J ilgo sl avai p ala id o j o 
teoretiką M. Pijade

Belgradas. — Palaidotas 
Jugoslavijos komunistų vy
riausias teoretikas M.. Pija- 
dė, kuris mirė praeitą sa
vaitgalį Paryžiuje, kur tuo 
metu lankėsi su parlamen
tine delegacija. Laidotuvių 
metu Tito pasakė, kad Rija
de teoretiniai išauklėjo vi
sus dabartinius Jugoslavi
jos vaduš. Jis mirė turėda
mas 74 metus amžiaus. ' i

Bet J. Tautų kariai pasiliksią 
pasienio ruože: izraeliai 
pasiunčia laivą per Akabą

Kairas. — Egipto val
džios oficialiai pareiškimai 
sako, kad dar šiandien, 
trečiadienį, Egipto kariniai 
junginiai pradės žengti 
Gazos sritim Oficiališko su
sitarimo dar nėra, bet e- 
giptiečiai jau turi užtikri
nimus, ' kad Jungt. Tautų 
kariniai pareigūnai pra
dės apleisti savo štabo bu-

KoiS presas siūlo 
priimti Franco 
į N.A.T.O. eiles

Washingtonas. — Kon
greso Atstovų buto užsienio 
.reikalu komitetas vienbal
siai nutarė siūlyti valdžiai, 
kad ii remtų Franco Ispani
jos įtraukimą į NATO — 
Šiaurinės Atlanto Sutarties 
Oorganizaciją. tai yra. Va
karų karinę sąjungų. Fran- 
co-Ispanija, kaip žinia, la
bai norėtu i NATO istoti. », v L.

Taipgi žinoma, kad Vals
tybės departamentas irgi 
stoja už Ispanijos priėmi
mą. Bet kol kas Ispanija 
nepriimta, nes kitos NATO 
narės dvejoja. Skandinavi
jos kraštai, kurie turi so
cialdemokratines valdžias, 
nenori Ispanijos, Francūzi
jos valdžia, kuri turi skai
tytis su gyventojų anti-fa- 
šistiniu sentimentu, irgi ne
labai nori, kad Ispanija bū
tų priimta.

Indonezija dar 
neturi kabineto

Jakarta. — Prezidento 
Sukamo* nominuotas į 
premjerus nacionalistų va
das Suwirjo atsisakė for
muoti kabinetą. Jis sakė, 
kad to jam neleidžia silpna 
sveikata. Prezidentas Su
kamo dabar ieško kito 
premjero.

Tuo tarpu padėtis šaly
je normalėja. Prezidentas 
Sukamo parodė šaliai, 
kad reakciniai sukilėliai 
nėra tokie stiprūs, kaip jie 
nusiduoda. Sukamo nuvy
ko į Sumatrą, tą Indonezi
jos dalį, kuri esanti “beveik 
pilnai po sukilėlių kontro
le”, kain tai sako užsienio 
spauda. Bet Medųno mįeste 
i vyko masinis mitingas, 
kurieme anie 40,000 žmonių 
susirinko klausytis prezi
dento. Jis sakė, kad dar 
ateis tas laikas, kuomet 
bus galima • suorganizuoti 
tautinės vienybėj valdžia, 
tai yra. valdžią, kurion j- 
eitų ir komunistai.

Masiniam mitingui vyks
tant reakcinių karininkų 
sukilėlių nei kvapo nebuvo. 

veines Gazoje. Jungt. Tau
tų kariai — švedai, norve
gai, danai, kolumbiečiai ir 
kiti, jau pradėjo steigti sa
vo postus palei Izraelio-E
gipto senąją sieną, tai yra, 
paliekant Gazos sritį Egip- • 
to kontrolei.

Čia yra žinių, kad Jung
tiniu Tautu karinis štabas 
įsisteigs kur nors pasieny-* 
je, o gal būt ir visai naujoje 
vietoje, Jordano teritorijoje 
netoli Gazos srities.

Gazoje jau randasi Egip
to kariniai pareigūnai, ku
rie atvyko kartu su civili
niu gubernatoriumi.

Izraeliečiai pikti
Izraelio valdžia esanti la

bai pasipiktinusi. Izraelio 
užsienio reikalų ministrė 
G. Meir randasi Washing
tone. Po. ilgoko pasitarimo 
su Dullesu jie abu išleido 
tam tikra pareiškimą. Dul
les išsireiškė, kad Amerika 
dar turi vilties, “iog bus iš
pildyti jos pageidavimai ir 
viltys”. Kaip žinia. Ameri
ka išreiškė pageidavimą, 
kad Egiptas nesisgubintu 
grįžti Gazon, nors pagal 
tarptautinius susitarimus 
Gazos sritis yra pavesta 
Egiptui.

Izraeliečiai tuo tarpu pa
siuntė savo laivą “Šebos 
Karalienę” iš Elatho upsto 
per Akabos įlanką Indijos 
vandenynan. Laivas turi 
praplaukti Tiranos sąsiau
rį, kur anksčiau Egipto 
patrankos kontroliavo pra- 
plaukimą. Dabar tu pa
trankų ten nėra, nes izrae
liečiai per savo okupaciją 
Sinajuje tas patrankas ir 
bunkerius sunaikino. Bet e- 
giptiečiai galėtų iš oro bom
barduoti laivą. Saudi-ara- 
biečiai taipgi pareiškė, kad 
bandys neleisti Izraelio lai
vams praplaukti. Saudi-A- 
rabija skaito savo vandeni
mis Akabos įlanką. Akabos 
ilanka randasi tarp egiptiš- 
ko Sinajaus ir Arabijos pu
siasalio. Tiktai siauriniame 
įlankos gale prie ios priei
na ruoželis Izraelio terito
rijos. t.

Pasitarimai Kaire
Tuo tarpu, kai ‘ftraelio 

ministrė randasi Washing
tone, svarbiausios derybos, 
betgi, vyksta Kaire.- Ten 
randasi Hammarskjoldas, 
Bunche. taipgi atvyko Indi
jos Krišna Menonas.

Adis Ababa. — EthiopL 
jos valdžia paneigia .žinią, 
kad Amerika p^išo jos 
leisti steigti ten karinę ba
zę. \
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Lukinskas

Naste savo kaime

glostė avikirpėmis išran- 
tuotą ir dievažin kada be
plautą savo mokinio galvą. I

Mokinys į ją žiūrėjo su
glumęs ir nežinojo ką atsa
kyti.

—Tai kaipgi vadinti? — 
pagaliau paklausė nebe 
taip drąsiai. Į mokytoją dar 

Iki gyvo kaulp Nastei bu- smalsiau ištempė kaklus vi
si ketvirtokai.

— Tiesiog mokytoją va
dink.' Gerai? — atsakė Nas
tė Pranukui. — Ir visi, vai
kai, mane taip vadinkite — 
mokytoja ir tiek. Ponuoti 
vieni kitus mums netinka. 
Tai šlykštus palikimas iš 
baudžiavos laikų, kai vieni 
buvo ponai, o kiti beteisiai 
baudžiauninkai. Gerai? —

dydama atsargiai ištraukti 
mergaitės pirštuką iš bur
nos, pakartojo:

— Elenutė... O kaip gi pa
vardė?

Visa klasė staiga prapliu
po sutartinu juoku. Išsigan
dusi Nastė atsisuko į klasę. 
Juokas tuoj pat nutrūko, ir 
kelias sekundes klasėje tru
ko mirtina tyla.

— Kas čia buvo, vaikai?
Visi tylėjo, tik raudon

skruostis Pranuko kaimy
nas, su kuriuo Nastė nespė
jo susipąžinti, atsistojo ir 
išdidžiai išžėrė:

— Tai; kad ji visai ne 
Elena. Pelenė. Mes ją taip 
praminėm.

. Mergytė tikrai buvo pa
naši į pasakos Pelenę, bet 
Nastės šiuokart nė kiek ne
pradžiugino vaikų vaizduo
tės išradingumas.

— Argi gražu taip pra
vardžiuoti, vaikai? Argi ji 
kalta ?/ Žiūrėkit, kad dau
giau neišgirsčiau, — subarė 
visą klasę ir vėl pritūpė 
prie mažosios.

— O tu, mažyte, man pa
sakyk, jeigu kas pravar
džiuos. Gerai?

Mergytė vos pastebimai

(Ištrauka iš apysakos 
“Praregėjimas”)

Lengvas virpulys perbėgo 
Nastės kūnu, 'kai ji pirmą 
kartą pravėrė savo klasės 
duris. Viskas čia taip arti
ma, taip gerai pažįstama, 
tartum vakar palikta. Kiek
vienas daiktas., kiekviena 
smulkmena prabilo) į ją 
jausminga gražiausių vai
kystės prisiminimų kalba. 
Čia, šitoje klasėje, ji išmo
ko pažinti raides ir iš jų su
dėliojo pirmąjį žodį “ma
ma”; čia vaikiška neįgudu
sią ranka, pradėjusi nuo 
brūkšnelių, pramoko rašto. 
Iš čia ji išsinešė šiokį tokį 
supratimą, kad yra pasaulis 
platesnis ir sudėtingesnis 
už tą “dievulio sutvertą”, 
apie kurį taip šykščiai ir 
neišradingai ) 
jos gerasis tėvelis. Čia, pa
galiau, gimė nebenumaldo
mas troškimas žinoti ir ma- toj ausi 
tyli daugiau, nesulaikomai 

.v veržtis i šviesesni ir laimiu- buk A. Bimba 1S gegnį gyvenimą.
Prabėgo dvylika su vir

šum metų. Daug vandens 
nutekėjo upėmis, daug kas 
pasikeitė. Nastė išaugo, su
brendo, daug patyrė ir per
gyveno. Vien tik šitas kam
pelis liko nepasikeitęs, tar
tum stovėtų kažkur nuoša
liai nuo laiko tėkmės. Kam
barys ilgas ir niūrus, pri
statytas tų pačių dviviečių 
mokyklinių suolų’. z Sienos sto
ros, akmeninės, apsilupinė
jusiais dažais ir vietomis iš- 
Kritus.iu tinku, išmargintom 
ir prirašinėtos. Gerai paieš
kojusi, tur būt, surastų jo
se dar ir savo įbrėžimus. 
Lyg tuščios akiduobės, gi
liai į mūrą įdubę keturi lan
gai. Po vienu jų, išskleidu
si samanotas šakas, tebe
stovi senoji obelis. Net ir 
rašomoji lenta, perkrypusi 
ir taip subraižyta bei nuzu
linta, kad sunku ją net juo
da pavadinti, tebestovi ta

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

BJAURUS UŽPUOLIMAS
ANT ANTANO BIMBOS

NIEKS NESITIKĖJO, kad kai kuri newyorkiske 
spauda, ryšium su Ne-Amerikinio komiteto “tyrinėji
mais” New Yorke (įvyko praėjusią savaitę ) pasielgs

Dienraščiai “Daily News’ ir “Long Island Daily 
Press” sugalvojo bjaurų šmeižtą prieš Antaną Bimbą 
ir jį paskelbė savo skiltyse. Gal būt šituos du laikraš
čius pasekė ir kai kurių kitų Amerikos miestų laikraš- 

.čiai,- panašūs suminėtiesiems, mes nežinome.
Ką gi šitie du laikraščiai paskelbė?
Jie paskelbė, būk A. Bimba, laike kongresinio ko

miteto klausinėjimo, buvo klaustas, ar jis dirbos kartu 
su šnipe Elizabeth Bentley. Girdi, komiteto advokatas 
Richard Arens pasakęs, kad Bentley jam ar kitam sa
kiusi, būk A. Bimba su ja išvien dirbęs “rusų slapiai 
policijai.”

Bet tie rašiniai taip sutaisyti, kad eilinis žmogus, 
paskaitęs juos, tuojau įsivaizduos 
tikrųjų yra veikęs su “rusų slapta policija,” būk jis iš j 
tikrųjų yra veikęs kartu su Bentley!

Tegu skaitytojas tik įsivaizduoja, koks bjaurus pra
simanymas, koka tai šlykšti insinuacija!

A. Bimba buvo pas komitetą pašauktas kaipo žur
nalo “Šviesos’* redaktorius, šitie laikraščiai sumini ir 
jo redaguojamo žurnalo pavadinimą, paduoda A; B. 
adresą, tarytum sakydami: va, žiūrėkite žmonės, koks 
tas Antanas Bimba, koks io redaguojamas žurnalas!

Galime skaitytojus užtikrinti, kad apklausinėji
muose A. Bimbai jokio panašaus klausimo nebuvo eta-

_ — * * * * 4 « -a 4 . . . - 1

lyta, kad Jckių implikacijų komitetas tuo atžvilgiu jam 
nepadarė. Viskas, kas minėtuose dvejuose laikraščiuose 
buvo paskelbta, yra išgalvota, sufabrikuota!

Kokiu tikslu visa tai padaryta, mes nežinome. Bet 
tai yra labai bjauriu, nepasakius kitaip!

SVARBUS KANADOS AUKŠČIAUSIO 
TEISMO SPRENDIMAS

NE TIK JUNGTINIŲ Valstijų žmonės kovoja už 
civilines laisves, kovoja ir Kanados žmonės. Kanadoje 
taipgi — Kvebeko provincijoje — buvo labai negeras 
žmonėms įstatymas, kurį tos šalies Aukščiausias Teis
mas pripažino nekonstituciniu.

Apie tai smulkiau rašo kanadiškis Liaudies Balsas. 
Skaitykime:

“Kanados Aukščiausias Teismas išnešė sprendimą, 
kad Duplesio vyriausybės įvestas spynos (padlock) įsta
tymas Kvebeko provincijoje yra prieškonstitucinis. As
tuoni teisėjai prieš viena balsavo už pasmerkimą to įsta
tymo.

“Manoma, kad Duplesio vyriausybė apeliuos į Lon
doną, karališką tarybą, bet abejotina, kad Londonas ga
lėtų atmesti Kanados Aukščiausio Teismo sprendimą.

“Spynos įstatymas buvo įvestas 20 metų atgal. 
.Reiškia, Kvebeko vyriausybė laužė konstituciją per 20 
metų. Tai šiurpus dalykas.

“Šis įstatymas buvo atsuktas neva prieš komunistus, 
bet lis galėjo būti panaudotas ir pries kitas politines 
sroves. Pagal šį įstatymą, vyriausybė gali uždaryti ne 
tik salę ar kuri kitą pastatą, bet ir privatišką namą, jei 
ji mano, kad namas yra naudojamas, komunistinei pro
pagandai. Tokiu būdu salių ir kliubų savininkai bijojo. 
nuomoti savo patalpas bent kokiai organizacijai, kad 
nebūtų uždaryta. •

“Ir ši byla, kurią spręsdamas Aukščiausias Teismas 
pasmerkė tą įstatymą, kilo ryšium su tuo, kad namo sa
vininkas skundė nuomininką, būk dėl jo kaltės valdžia 
buvo uždarius jo namą.

“Tokio biauraus įstatymo tur būt nėra nei vienoj 
kitoj valstybei. Bet jam buvo leista veikti per 20 metų. 
Tas parodo, kaip Kanados fedėraliai autoritetai gina 
Kanados konstituciją.

4įį)aug kartų buvo bandoma išjudinti judėjimą už šio 
įstatymo* panaikinimą. Demokratinių teisių gynimo or
ganizacijos seniai nurodinėjo, kad įstatymas pavojingas. 
Bet 'tik dabar ių pastangos davėų rezultatus.

“Kova, žinoma, dar nebaigta. Ja reikia tęsti, kol to 
įstatymo neliks nei žymės.” •

Kreiseris Canberra, —į 
Laikraštininkai, kurie ran-į 
dasi su prezidentu pakelyje | 
į .Bermudų, sako, kad Ei-' 
senhoweris 
toje jūroje greit sveiksti 
nustojo kosėti ir t. t. )

Universitetui paskyrė 
$350,000

Suaugusiųjų ap.švietos fon-
, (tas paskyrė N. Y. Un tversite-

atviroje saule- tui $350,000, kad jis sunąu- 
dotų tą sumą suaugusiųjų ap- 

\ svietai.

vo įgrisęs toks darbas: 
pradedi dirbti, susipažįsti 
su mokiniais, o po mėnesio 
— kito atsisveikink, ir vėl iš 
naujo. Ji bijojo, kad ir da
bar atvažiavęs inspektorius 
nepakeistų vedėjos spren
dimo.

Klišnerytė užsodino ;ant 
nosies pensnę, nedraugiškai 
pažvelgė į Nastę ,ir vėl nu
balnojo nosį. Žaisdama aki-1 paklausė visa klasę. Bet su- 
niais, parištais ant ' kaklo į turtinis ^atsakymas pasigir- 
plonute auksine grandinėle, do tik iš dešiniosios suolų 

pusės. Mažieji, pirmojo 
skyriaus mokinukai, pokal
byje nedalyvavo; jie ūžė 
tarpusavyje, kaip sutrenk
tas bičių avilvs. Reikėjo su
sipažinimą pradėti nuo jų. 
Nastė suprato, i kokia keb
lią padėti ji pateko. Pranu
lio kaimynas, dailutis rau
donskruostis berniukas, la
bai šviesiomis mėlynomis 
akimis ir tiesiu sklastymu 
sušukuotais geltonais plau
kais, sėdėjo kaip ant žarijų, 
kol Nastė kalbėjosi su Pra
nuliu, nekantraudamas sa
vo eilės. Supratęs, kad ne
susipažinus! su juo, moky
toja ketina nueiti pas pir
mokus, vaikas patempė lū
pą ii’ ko nepravirko iš nuo
skaudos. Labai trumpą aki
mirką Nastė susvyravo. 
Vaiko siela labai jautri; 
vienas, neatsargus poelgis

voratinkliai., Bėgant per gali tarp jo ir mokytojos 
kiemą su dienynu pažastė-; pastatyti neišardomą sieną, 
ie, Nastės nuotaika pragie-! 
drėjo ir ji nusišypsojo.

Su ta šypsena veide N

atsakė:
— Tai jau nesikiškit, mie

loji, į vedėjos reikalus. > Su 
ponu inspektorium bus kam 
pasiaiškinti.

Daugiau nė žodžio nesa
kiusi, Nastė pasiėmė klasės 
dienyną ir norėjo išeiti, bet 

pasakodavo pridurmu! pasivijo vedėjos 
i balsas:

— Kai tamstelė panloky- 
dvidešimt metu, 

tai .suprasi mane, nebe- 
purkštausi.

— Vedėja/ką jūs?! Aš la
bai patenkinta... aš labai 
džiaugiuosi, — atsisuko 
Nastė, bet Klišnerytė irz
liai pamojo ranka.

— Gerai, jau gerai. Vė
liau pažiūrėsim, kaip jūs 
patenkinta.

Buvo 
Lauke, 
draikėsi

gražus rytmetys, 
nejudinami vėjo, 

lengvučiai, balti

— Tai kaipgi tavo var
das?

— Darata, — jau noriau 
atsiliepė mokytojos užtarta 
mergytė.

— Koks nuo visų atliko, 
— vėl pasigirdo to paties 
raudonskruosčio balselis.

Trumpas ir griežtas mo
kytojos žvilgsnis jį pa
smerkė.

— O pavardė?
Mergytė v ė 1 įsikando

gėrimų.
spaudos 
praleisi-

Antanas

Brockton, Mass.
Liet. Lit. Draugijos 6 kuo-* 

pos susirinkime kovo 4 d. nu^ 
tarė surengti draugišką vaka
rą ir išrinko komitetą. Dabar • 
turime pranešti, kad tokis va
karas Įvyks kovo (March) 2? 
d., Liet. Tautiško Namo apa
tinėje salėje. Bus namie dary- ” 
tu užkandžių ir šiltų *

Apkalbėsime mūsų 
reikalus. Draugiškai 
me vakarą.

Mūsų laisvietis
Raila neseniai buvo ligoninėj* 
turėjo sunkią operaciją. Da
bar ligonis sveiksta namuose. 
Gyvena 87 Battles St., Brock* 
ton, Mass. ♦

Kitas laisvietis John Valat- 
kevičius turėjo operaciją antf 
apendiko. Gerai pavyko. Jau 
nuėjo dirbti.

Anna Kelley jau daug metų 
kai serga. Artritas. daug ją 
prikankino. D:; bar prisidėjo 
kita bėda, pradėjo akys tem
ti. Ji čia gimus, myli Laisvę 
skaityti, bet jau sunkiai mato 
ir per padidinantį stiklą. Sa
koma, viena bėda — ne bėda, • 
be dvi trys tai žmogų suėda. 
Gaila Onutės! Ji daug priken
tėjo ir kenčia.

G. Simaitis

i Bet klausimą išsprendė 
ne ji. Iš pirmamečių suolo 
išsirangė mažutė keista 

te irft pasirodė klasėje. Prie ‘mergytė ir, didžiulėmis, tur 
dešiniosios aijšies, ant ne-įbūt, motinos, medinėmis 
klusnios plaukų garbanėlės i klumpėmis, b r ū ž i n dama 
suposi voras. Nastė juto grindis, pasileido prie durų.

vas nenukrito, o įsivėlė į

kaip vadi-

Rodos, niekas nepasikei
tė. Tik atsisėsk Į suolą, ten, 
va, kur obelis moja nudžiū
vusia šakele, ir —praeities 
nebėr.

Bet suolai užimti. Į savo 
naująją mokytoją žvelgia 
smalsūs, ir paniurę, žvalūs 
ir apsiblausę nepažįstami 
mokinukų veidai. Ir tik ši
tie veidai primena, kad pra
bėgo dvylika inetų, kad tu 
grįžai jau nebe mokine, o 
mokytoja, kad privalai čia 
atnešti daugiau, negu išsi
nešei.

Pradeda susipažinti1 su 
savo mokiniais. Klasėje jų 
trisdešimt septyni. Trisde-

Voras., voras, panele mo
kytoja, laimę neša, — rody
damas ištiestu pirštu, drą
siai » užkalbino ketvirtojo 
skyriaus berniukas iš pir
mojo suolo.

Nastė pabandė pirštais 
išimti iŠ plauku vora., bet be 
veidrodžio neužgriebė.

— Čia, čia, panele moky
toja, — ištiestu pirštu vai
kas beveik palietė garbanė-

“Drąsus ir garbėtroška. 
Pasižymėti nori”, — nu
sprendė Nastė ir nuo jo 
pradėjo susipažinti su savo 
“likimais.”, i

Nuėmusi nuo garbanėlės 
vorą, išmetė jį laukan pro 
atvirą langą, padėkojo vai
kui ir paklausė > \

— Kaip gi 
vadiniesi?

“Drąsuolis” 
šimt septyni mokiniai, tris-, sūole, kareiviškai pa d tem

pė ir atraportavo:
— Pranas {Pranulis. 

’ — Pranulis... Ar ne 
gio Pranulio įbrolis?

— To paties.
Pranukas iš džiaugsmo, 

kad mokytoja jį žino, išsi
viepė iki ająsų ir nebenusti- 
go vietoje/.

— Taigi, mudu pažįstami, 
Tik primiršusi buvau. O, be 
to, tu ir išaugai į tikrus vy
rus, juk, atmenu toks pipi
ras buvai, — Nastė pasilen
kusi parodė delnu netoli 
nuo grindų.

O tu mane ar prisimeni? 
Vaikas vikriai linktelėjo 
galva. Jo akyse vėl suspin-

— Kur gi tu, mažyte? — 
Nastė prišoko prie jos. 
“Moksleivė”, kaip sugautas 
laukinis žvėriukas, bailiai 
žvilgčiodama j mokytoją, 
ėmė trauktis atbula ir prisi
spaudė prie sienos. Atrodė 
ji kaip tikras vargo pa
veikslas, Veideliai murzini 
ir išblyškę, lūpytės pamė
lynavusios, pelenu spalvos 
plaukai nesušukuoti. Ant 
storų pakulinių marškinė
lių apvilktas < suaugusio 
žmogaus lopiniuotas švar
kas atstojo ir suknele, ir 
kitus drabužius. Didelėse 
klumpėse slidinėjo basos,

— Tėveli tavo 
na. Doru te?

Klasės kampe 
kikeno.

Nastė pajuto, 
jos rankų suvirpėjo mažas 
mergytės kūnelis. Mergytė 
pasitraukė nuo sienos, prisi
spaudė prie mokytojos pe
ties ir gailiai pravirko. Vos 
vos išsilaikė nepravirkusi ir 
Na$tė, negalėdama daugiau 
ištarti žodžio, švelniai 
šluostė ašaras nuo murzino 
veidelio, o kita ranka glos
tė susivėlusią galvytę.

Tylą perplėšė garsus 
skambutis.

— Pertrauka, — paskelbė 
Nastė sujudusiems vai
kams. — Bėk, Dorute,. pa
bėgiok, o kai vėl paskam
bins, grįžk į pamoką. \

Dorute noriai pakluso.
Iš pirmojo suolo vikriai 

iššoko ra udonskruostis 
Pranuko kaimynas, pro mo

kažkas su-

Šeimininkėms
Mėsa su grapefruit sunka

1J/2 svaro liesos jautienos 
pusė svaro kiaulienos 
2 kiaušiniai
2 šaukštai svogūno 
žalias pipiras
puse šaukštelio druskos 
puodukas grapefruit sunkos 
biskis pipirų
puodukas duonos trupinių 

(gerai, kad būtų poros dienų, 
senumo). • >
Sumalk mėsą. Sukapok smul

kiai svogūną su žaliu pipiru. 
Paspirgink ant keptuvės svie
te. Užpilk grapefruto sunttą 
ant duonos trupinių. Sumai-, 
šyk viską kartu.

Mišinį sudėk išsviestuofbn 
blėton. Į kitą blėtą įpilk bis- 
kį vandens ir į statyk tą su 
mėsa blėtą i vandenį. Kepk 
ne per karštame pečiuje apie 
valandą ir 20 minutų.
Ant kepamos mėsos gali 

dėstyti šmoteliais sviesto, 
priduos gerą skoni. Bet
riebiai negali valgyti, tai dčk 
ko ♦ mažiau sviesto ir perkant 
kiaulieną žiūrėk, kad būtų 
liesa. *

ąp- 
tai 
jei

Today’s Pattern

Trečiad., kovo (March) 20, 1957 spektOElUS SUŽinoS...'

dešimt septyni žmonių liki
mai, į kuriuos Nastė turi į- 
lieti savo širdį, protą, ži
nias, viską viską, ką tik 
r i geriausio.

Mokyklos vedėja — 
niūno Klišnerio sesuo, 
mitus i zirzli senmergė 
Nastei mokyti pavedė pir
mąjį ir ketvirtąjį skyrius. 
Nastė tada pasižiūrėjo į ją 
ir laukė paaiškinimo. Jai gi 
atiteko sunkiausi, ir atsa
kingiausi skyriai, kuriuos 
turėtų mokyti labiau paty
rę mokytę j ai.
. Klišnerytė nieko nėūiški- 
no, tik gana priekabingai 
paklausė:

— Ką ? Išsigandote, pa-1 pasididžiavimas. ‘ 
nele ? Per sunku ? ^ J Na, matai, Pramik. Mudu

— Ne, vedėja, aš nebijau.;seni pažįstami. Kam gi tu 
Stengsiuosi. Tik, kai in-imane panele mokytoja va-

Tur

kai

se
stu

in-Įmanė panele mokytoja va- 
’ Idini? — Nastė švelniai pa-

mirvinos. ir nudaužytos ko-|kytoją praėjo laikydamas 
jytės. Nastei baisiai nudie- j oriai iškeltą galvą, kaip su- 

širdį. Pasilenkusi prie augęs, o kai pasiekė duris,ge 
mergaitės, 'savo 
nuvalė nosytę.

— Kur gi tu, 
norėjai išbėgti?

Mergytė gūžėsi

nosinaite

mergyte,

į pečius, 
spaudėsi prie sienos, ranku
tes traukė į nupjautas Švar
ko rankoves ir nieko nesa-

— n; a, pasakyk gi man. 
Gal palydėti tave? Gal ne
žinai kur — pritūpusi prie 
jos, klausinėjo Nastė. Pa
galiau mergytė kažką ne
aiškiai suunkštė, iš ko Nas
tė, tik gerokai pagalvojusi, 
suvokė: “namo”.

— Na, ne. Negalima. Juk 
tu dabar mokinė. Baigsime 
pamokas. Tada visi skirsty
simės. Kaip gi tavo vardas., 
mažyte ?

Mergytė įsikišo burnon 
pirštuką, sukando ir' nudel
bė že/myn akis

— Elenė, — atsakė už ją 
keli vaikai iš suolų. Nastei 

lė keistas toks vardo 
s* bet aiškintis su

snrukte išspruko laukan. 
Tik dabar Nastė pastebėjo, 
kad vaikas aprengtas žals
va, panašia į šaulių rikiuo
tės upiformą, eilute: kariš
ko sukirpimo švarkelis su 
stačia apikakle ir . didelėmis 
kišenėmis j viršutinėje pusė
je, perjuostas plačiu odiniu} 
diržu su perpetiniu dirželiu,] 
kelnės pūstos — “galifė”, o 
kojos apautos auliniais 
blizgančiais batais, •

(Pabaigia tilps kovo 26-ą)

SENATORIUS NORI 
EGIPTĄ BOIKOTUOTI

N. Y. sen, J. K. Javits siū
lo skelbti Egiptui ekonomini 
boikotą, ypač nesinaudoti Su- 
ezo kanalu, jeigu Egiptas ne
duoda koncesijų. Bet ar toks 
boikotas negali pakenkti dau
giau patiems boikotuotojams, 
negu EgiiUui?

9179

Gy THaSIŽm , t
Pattern 9179: (for shorter,’' 

fuller figure) Half Sizes 44%, 
16%. 18%, 20%. 22%, 24%. Site - 
16% takes 3% yards 39-fnch fabric.

l4’/2—24H

pasię
tarm |P
mokiniais nebuvo kada. Vis 
dar neatsikeldama ir ban-

d- «r J

GERIAUSIA STUDENTĖ
Mrs. Judith Kohl, dviejų 

jaunų vaikų motina, Brookly- 
no kolegijos mokykloje 
geriausią rekordą 
Studijas.' y

turi
savo

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampom^) \ 
ir pažymėjimu formoj 
numerio ir dydžio si|ĮsH» 
te: Pattern,Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Ridk, 
numd Hill 19, N. Y. J j



::v. varguolis ::

SvafoHitp w boities takais• • .c . , ❖

(Tąsa)
Kasyklos apylinkė buvo apgyven

ta lenkų tautos žmonėmis, grinoriais, 
kurie buvo geri anglies kasėjai (leibe- 

. riai). Geruose anglies sluoksniuose dir
bo išimtinai tik veRių tautos žmonės, 
mainieriai, o didžumoje lenkai grinoriai 
atlikdavo visus sunkiuosius darbus taip, 

•kaip tik tie seniai velšmanai juos ko- 
mandavojo. Gi į prastesnius, naujai ati

daromus anglies sluoksnius, tie seniai 
4nėjo, o jų tautos bosas nė nesiuntė, nes 
tenai reikėjo daug sunkiau dirbti. Ir tik 
tokiu būdu tas senas velšmanas. bosas 
pradėjo davinėti darbus ir kitų tautų 
mainieriams, tik jau, žinoma, ne taip, 
kaip turėjo būti. Pinigų tiesioginiai ne
ėmė, bet turčiai pasidėti i nurodyta ban
ką visą tūkstantį dolerių ir su banko ka- 
sieriaus rašteliu nuėjai pas tos kasy
klos bosą ir gavai darbą be lokio klausi
mo ir prašymo. Ir taip Ridgeville ka
sykloje siaurėjant darbams, į trumpą 
laiką net keliolika mūsų brolių lietuvių 
tokiu keliu įsitaisė sau darbus naujoje 

••Trilypėje kasykloje, žinoma, kurie tu-, 
rėjo po tūkstantinę.

Kad ir nežymiai industri.finei krizei 
.pasireiškus, darbų pardavėjai nesnau
dė, bet zujo ir ieškojo kvailių ir tokių 
niekad netrūko. Greitai ir šiose kasyklo
je atsirado kyšininkystė; atsirado to
kių, kurie pradėjo kyšius duoti fajerbo- 
siams ir kitokiems boseliams. Netoli nuo 
kasyklos, prie didžiosios gatvės buvo 
užeiga, karčiama, kur mainieriai užmo
kesčio dienoje užeidavo išsigerti ir už
simokėti už bargan gautą gėrimą laike 
dviejų savaičių, čia užeidavo nekurie 
ir boseliai išsigerti, žinoma, tik pėdės 
dienoje, vienok jiems niekad netekdavo 
mokėti už jiems patiektą gėralą: kas 
hors'pasiskubindavo greičiau užmokėti, 
negu boselis “susirasdavo” savo pingi- 

tnę. O būdavo dar ir tokiu, kurie lenkty- 
uiiuodavo pirmiau už kitą užmokėti už 
boselio gėralą. Tankiai bosas, iškėlęs 
stiklinę, užgerdavo savo fundytojams su 

•lenkišku sveikinimu “na zdrove”. Tas 
sukeldavo net gardaus juoko ir laikė už 
garbę fundytojai, kad jų bosas jau “mo
ka” ir lenkiškai kalbėti! Vienok, čia , 
boseliai užeidavo ne tiek išsigerti, kiek 
pasirinkti sau kyšių iš tamsių mainie
rių. Ir jei čia patys mainieriai negalėjo 
įduoti savo boseliui donio, tai tą pada
rydavo per karčianminką,

JUOKINGAS ĮVYKIS
Kartą šioje kasykloje atsitiko gana 

’ juokingas įvykis. Vienas jau viduram
žis lenkas, žmogus, kuris jau gana ilgą 
laiką dirbo už leiberį ir jau daug kartų 
prašėsi pas bosą mainierio darbo (plei- 
so), bosas vis “neturėjo” jam vietos, ka-

* da tas vargšas matė, kaip vis ateina 
nauji ir nauji mainieriai. Išsisėmė to 
vargšo kantrybė ir jis nūs i sprendė dar

► kartą išbandyti savo lain\ę, o jei ir da
bar nieko nelaimes, tai mes čionais dir
bęs ir eis kur į kitą kasyklą, kad susi
rasti mainierio darbą. Jau artėjo sep
tinta valanda ir jau nedaug mainierių

'stovinėjo palei fajerbosm kambarį: tik 
tie, kurie laukė atleidžiant parako bač
kutes bei dinamito dėžes. Pirma/ negu

• atleido eksplioduojančias medžiagas, at
sileido į kasyklą pats vyriausis užveiz- 
da ir įėjo į fajerbosių kambarį. Paskui 
bosą įėjo ir tasai lenkas ir nusiėmęs ke
purę kreipėsi prie boso: “Mr. Thomas! 
me poor man, mo gat family, me wife 
and children need shoes, me askin’ for,

> place and you always say no. Please, 
Thomas give me place. I vvona be a mi
ner 'and make more money.” Bosas pa
žiūrėjo ir sarkastiškai šyptelėjęs atsa- s 
kė: “No, John, I have no chamber for 
you today; I have no more room for 
more miners. Some other time, John.” 
Vargšas žmogelis išgirdęs tokį jam bo
so atsakymą, kuris jau nebuvo pirmuti- j 
nis, atsiklaupė, pasidėjo kepurę su lem
pa šalia ant grindų, o pats sudėjęs ran
kas ir iškėlęs į augštį užkeikė: “Daj bo- 
že žeby jasni piorun zabil by cebie, ty 1

* stary diabel, jag ty nemafc dlia mnie 
pleisa mainierowac.” Mainibriai tai ma
tydami, vieni nustebo, o kirk pasileido

♦ juoktis iš to žmogaus tokio elgesio.
Bosas pamatęs tą vargšą atsiklaupu

sį ir ką tokio kalbantį jam nesupranta
moj kalboj ir keistoj veido išvaizdoj,

3pusl. Laisve (Liberty) TrečiacL, kovo 

pasišaukė vieną iš mainierių, kuris ga
lėjo pusėtinai gerai kalbėti angliškai, 
idant išaiškintų, ką tas žmogus kalbėjo. 
A. Švarcas, Prūsijos lenkas,, buvo greit 
sumanus žmogus ir geros širdies, kurį 
bosas pataikė, kad išaiškintų. Švarcas 
taip “išaiškino”, kad boso širdis su
minkštėjo ir davė tam vargšui mainie
rio darbą. Švarcas paaiškino bosui, kad 
tas žmogus labai biednas ir jis “šaukia
si” prie dievo, kad tu susimylėtai ant 
jo; kad jis turi pulką mažų vaikų ir jis 
labai biednai gyvena, jis nori daugiau 
uždirbti. “Gerai, aš bandysiu tau su
rasti kur pleisa. Atsinešk rytoj mainie
rio popieras (certifikatą) ir mainierio 
įrankius.” Tas žmogelis, išgirdęs to
kius boso žodžius, net pašoko ir stvėrėsi 
bosui ranką bučiuoti ir dėkoti ir angliš
kai ii1 lenkiškai; “Dzienkuje, thank you, 
thank you,' Mr. Thomas”, he kepurės 
linguodamas galva prieš bosą. Jam tie
siog rodės, kad įvyko stebuklas: jis taip 
piktai bosą keikė, o tas jam už tai davė 
mainierio darbą.

Nuo to įvykio minėto j kasykloj ilgai 
pasiliko net ir posakis tarpe lenkų, kad 
Trudnowškis sau darbą pas bosą ne iš
siprašė, bet išsikeikė. Ir lenkai mainie
riai ilgai juokus krėtė iš to vargšo Tru- 
dnovskio, o pats tas vargšas buvo labai 
dėkingas tam mainieriui Švarcui už ge
rą “išvertimą” jo bosui “maldos”. li
tai . tik vienas mažas pavyzdys iš šimtų 
panašių įvykių ir atsitikimų, kokie dė
josi anglių kasyklose tais laikais, prieš 
pirmą pasaulinį karą, kada imigracija 
buvo pasiekusi patį aukščiausį laipsnį, 
tai tie nauji pribuišai mūsų broliai lie
tuviai, kaip ir kitų tautų skurdžiai, bu
vo visokiais būdais išnaudojami ir nie- • 
kinam i, pajuokiami kaipo tamsūnai, ig- 
norantai ir laikomi gyvulių vietoj. li
ne tik kad svetimi tai darė, bet “savie
ji” neatsiliko, jei tik kuris jau buvo 
kiek spėjęs prasisiekti ir įsitaisyti kokį 
nors verslą-—biznelį, o jau ypatingai tū
li karčiamų savininkai dar aršiau ir už 
svetimus išnaudojo savuosius. Štai pa- 
vyzdis, kaip savieji išnaudojo savuo
sius:

Pačiame Rushville miestelio centre 
buvo įsitaisęs karčiama vienas iš pir- 
mesniųjų atėjūnų, kilęs iš Suvalkų Dzū
kijos, pusiau sulenkėjęs lietuvis, kuris 
jau buvo ir savo pavardę suamerikoni- 
nęs, iš Mureikos (Murowski) į Mullerį, 
kuris buvo begalo suktas: suktesnis ir 
už korkatraukį, ir kuris jau buvo spėjęs 
susipažinti su visokio plauko paukščiais. 
Ir kadangi Mulleris mokėjo susikalbėti 
lietuvių, lenkų, rusų ir' jau gerai anglų 
kalbomis, tai jam ir buvo gera proga 
visur maišytis ir pagarsėtų o jau ypa
tingai tarpe naujų pribuvėlių, grinorių. 
Tarpe lietuvių jis buvo net vadinamas 
dėde Mulleriu ir pas jį beveik visų gri
norių buvo užeiga: čia buvo jiem gera 
vieta išsigerti, paūžti, o kaip kada ir 
pasipešti, jei tik iškildavo “reikalas”. 
O tais laikais tarpe grinorių peštynės 
būdavo ne tik paprastas dalykas, bet be
veik būtinas: vilenski dzūkai pešdavosi 
su suvalkiniais, zanavykai su kalaku
tais, ir taip ir skaldydavęs į vieni kitiem 
galvas, kad į kai kurias lietuviškas kar- 
čiamas ne peštukui būdavo baisu užeiti 
išgerti stiklinę alaus. Dėdė Mulleris to
kiems peštukams buvo kaip tėvas: jis 
suvesdavo į “ugadas”, jei tik spėjo, o 
jei ne, tai tada tokius jis nusivesdavo ir 
pas taikos teisėją; jis grinoriams buvo 
kaip kokia enciklopedija, nes mokėjo 
“išaiškinti” įstatymus ir vesti “provas” 
pas skvajerius (“squire”).

Ypatingai Mulleris buvo pagarsėjęs 
pardavinėjime grinoriams darbų. Jei 
tik kuris norėjo įsigyti geresnį darbą 
kui/loje kasykloje, tai tokie ir kreipda
vosi pas dėdę Mullerį. O kada apylinki- 
nes kasyklos išmokėdavo alg'as, tai Mul- 

,1’erio karčiamos bufetas būdavo apgul
tas trimis eilėrpis gėrikais. — visi tokie 
nepraeidavo pro Mullerio karčiamą.

s (Bus daugiau) *

Nesivėlinkite, Laisvės Prieteliai
Tuojau1 pasisakykite', kad stojame i Lais

ves prietelių eile, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti Į mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

(March) 20, 1967

VIEŠA PADĖKA
Palaidojus mano mylimą gyvenimo draugą, 

Ben. Radzevičių, Kovo 9-tą, Wyomingo Lietu
viškose Laisvose Kapinėse, • tariame širdingą 
ačiū visiems tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pagelbėjo man šioje liūdesio valandoje, 
prisiųsdami gėlių, bei palydėdami i kapines.

Pasiliekame liūdesyj—
LUCE RADZEVIČIENĘ ir dukterys, 

29 SyIvanus St., Wilkes-Barre, Pa.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Mūsų geras ' laisvietis F. 

P. Malkaitis iš Easton, Pa., 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo pusbrolio Smigielskio, 
kuris taip pat kadaise gy
veno Amerikoje. Laiškas į- 
domus ir turi visuomeninės 
svarbos, todėl talpiname. 
Laiškas skamba: 
Brangus Broleli!

Gavau nuo tavęs laiškelį, 
už kurį labai dėkingas. Juk 
mudu važiavome į Ameriką, 
gyvenome sykiu Beverly, 
gyvenome Camden, N. J., o 
paskui išsiskyrėme., O da
bar gavau žinią nuo jūsų. 
Kaip malonu tuos .laikus 
prisiminti! Atsimenu, kaip 
aš važinėdavau . į Eastoną, 
kai jūs turėjote mėsos 
krautuvę, ? . Parašyk, kaip 
dabar dirba Eastono šilko 
fabrikai ir kiek galima už
dirbti.

Dabar truputį apie save. 
Aš grįžau į Lietuvą ir ap
sigyvenau savo gimtiniame 
kaime, apsivedžiau, gavau 
gerą žmoną, gerą šeimi
ninkę, iki karo gyvenome, 
o kai. užėjo karas, atėjo vo
kiečiai, pradėjo šaudyti 
žmones, o labiausiai žydus. 
Vokiečių komandantas lie
pė man šaudyti’ žydus. Aš 
jam pasakiau, kad aš to 
negaliu daryti, aš žydų ne
šaudysiu. Tai vokiečių ko
mandantas liepė mus su 
žmona areštuoti ir abu nu
varė į Panevėžio kalėjimą. 
Mums kalėjime buvo labai 
sunku, marino badu, jau 
manėme, kad mirsime. Bet 
Raudonoji Armija artinosi 
prie Panevėžio ir vokie
čiai pab|£o. Ir pabėgo sykiu 
lietuviškieji razbaininkai 
nacionalistai. Tada visi ka
liniai, o jų buvo 800, atsi
darė kalėjimą ir išėjo laisvi. 
Ir mes su žmona šiaip taip 
parėjome namo, radome sa
vo namus išgrobtus, tik pli
kos sienos pasilikusios. O 
čia sveikatos nebėra! Bet 
verkime ir džiaugėmės, kad 
likome gyvi.

Dabar jau gyvename, tu
rime karvę, turime bekoną, 
avį ir vištų. Turime duonos, 
mėsos, miltų ir visko, kas 
reikalinga dėl žmogaus.

Labai pasiilgau Ameri- 
, kos laikraščių. Žinai, brole
li, jau dirbti sunkiai nebe
galiu, tai tik skaitau kny
gas ir laikraščius. Turbūt 
jūs skaitote lietuviškus ir 
angliškus laikraščius. Per
skaitęs prisiųsk man. Aš 
būsiu labai dėkingas.

Norėčiau dar prieš smer- 
tį aplankyti jus ir sesutę. 
Bet turbūt daugiau nebesi- 
matysime. Mano sveikata 
labai“ silpna. Kas nežino vo
kiečių kalėjimo, tas neturi 
spratimo, Jkaip žmogui at
ima sveikatą,, \su žaloj a am
žinai. Mano širdis labai 
silpna. Taigi, broleli, nebe
sitikiu tave pamatyti. Pa
rašyk man, kaip gyvena 
'Eastono lietuviai. . .

Tavo sesutė Ona ir mo
čiutė tai'mirė, jos^ vaikai 
jau ženoti, ; gyvena kolū

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

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)

Mašinistai, 1-mos klasės, tuoj rei
kalingi. Seniai įsteigta firma turi 
vietos patyrusioms mašinistams. 
Pataisymo šapa. Liberališki apmo
kėjimai darbininkams. Nėra skir
tumo amžiuje. Puikios vietos vy
rams, kurie patikimi ir mokanti 
darbą. Kreiptis 9 iki 11 A. M., vi
są savaitę.' Crown Products Corp., 
23rd & Ritner Sts. (51-57)

kiuose neblogai.
'Lauksiu nuo tavęs atsa

kymo.
Petras ir Zofija Smigiels- 
kiai,

Ramigalos rajonas,
Krekenos paštas, 
“Taikos kolūkis”, 
T. S. R. Lietuva.

Worcester, Mass.
Atidos visiems

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 57-a kuopa rengia 
kalakutienos pietus; bus pa
kankamai valgių ir išsigėri- 
mų, taipgi gr^i muzjkališka 
programa.

Prasidės pirmą valandą po
piet. ' Įvyks sekmadienį, kovo 
(March) 24-tą dieną, 29 En
dicott Ss. Įžanga $1.50 Labai 
gražiai prašome visus daly
vauti.

Rengėjai

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-ta kuopa rengia draugišką vaka
rą, kuris įvyks Kovo-March 23 d., 
Lietuvių Tautiško Namo apatinėje 
salėje, pradžia 7-tą vai. vakare. 
Bus namie gamintų valgių ir šil
tų gėrimų. Visi bus sočiai pamy
lėti už visai mažą atlyginimą. Pa
sitarsime mūsų spaudos reikalais ir 
dėl ateinančios vasaros piknikų. 
Prašome visus atsilankyti — vieti
nius ir iš apylinkės.

Rengimo Komisija.
(54-56)

SIŪLO MOTERĮ MIESTO 
TARYBOS PREZIDENTU
N. Y. republikonų pirm..T. 

J. Curran siūlo Mrs. C. K. Si
mon kandidatūrą N. Y. mies
to tąrybos prezįdento vietai. 
Jis tai daro> tiksliai, kad pa
gauti moterų! piliečių balsuę 
rinkimuose.

Darbininkų sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D

Kas mums gadina 
įsveikatą ?

Mums sveikatą, tarp kit
ko, gadina. . . valgymas, 
tiksliau sakant, apsivalgy
mas, persivalgymas. Tai ne
nuginčijamas faktas, ir ta
tai turi gerai įsidėmėti y- 
pač jau pagyvenę žmonės. 
Daugelis, labai daugelis 
žmonių valgo perdaug, 
daug daugiau,' negu jo or
ganizmas gali dorai sunau
doti ir įsisavinti, — daug 
daugiau, negu* tingus, ne
veiklus gyvenimo būdas to 
reikalautų. Valgo daug to
dėl, kad gardu. Apsivalgo, 
apsiryja.

Tegul maistas bus ir ge
ras, negadintas, natūralus, 
bet jei tu ąuolatai valgai 
perdaug, tai maisto pervir
šis. pavirsta nuodu, arba 
bent veikia nuodingai, ža
lingai. Nuo nuolatinio per
sivalgymo žmogus nutun
ka, o tai jau žalingas reiš
kinys: padaugina visų liau
kų ir organų darbą, pri
vargina juos be reikalo, ir 
paskui tie organai atsisako 
veikt normaliai. Tokie es
miniai organai, kaip vidu
riai: viduriai nuo tolydaus 
persivalgymo apsilpsta, ne
beįstengia atitinkamai per- 
virškinti visos ma;sto dau
gybės. Nepermaltas mais
tas ima rūgt, gest. Susidaro 
netikusių rūkščiu ir duju, ir 
tu jau ligonis. Rimtas ligo
nis. Pasidaro chroniškas 
nemalimas. Čia jau nebejūo- 
kas.

v Sugadinti vidurius ne
trunki, o atitaisyt ne . taip 
lengva. Vienas blogas daik
tai su mūsų civilizuotu 
maistu, — kad jį padaro la
bai patrauklų, gražų akiai, 
kvapų nosiai ir labai jau 
skanų1 liežuviui. Šitos tei
giamos maisto savybės su- 

‘’guntjina žmogų, paakstina 
jį dargi truputį ko para
gauti, dargi ko užsigar- 
džiaut. Ir tie dažnus raga
vimai, užsigardžiavimai 
sunkiai atsieina mūsų or
ganizmui. Privargina širdį, 
o širdis tik viena.

Mano nuoširdus patari
mas : valgykite nuosaikiai, 
ne kimštinai. Nepersival- 
gykite. Valgykite tik pusę 
savo normalaus maisto kie
kio. Būkite dar lyg truputį 
alkanas, kad ir po valgio, 
tai jums išeis naudon. Bū
site lengvesni, ' mažiau 
svęrsite, geriau jausitės, 
ilgiau gyvensite.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalingai.

USNYNE
I

Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje
Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos, vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, syietiškiai ir kunigai . 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiedniejan- ' 
tiems bruko paskolas, o1 vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į ’ 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavargtųjų minia, vadovybėje komunistų . 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda' okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus . 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
yiltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto* sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis. Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 z
Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVE f
110-12 Atlantic Ave^ Richmond Hill 19, N. Y.. <
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MONTREAL, CANADA
Miestą trankia i teismą* • » 

dėl lūšną

Triukšmingas \ iduryj mies
to nuvalymo lūšnų klausimas, 
kuris tęsia-; jau virš metus lai
ko, pagaliau, pasirodo, atsidū
rė i ūsme. Kaip žinia, vieno
kiu ar kitokiu išskaitliavimu, 
dauguma Montrealo miesto 
taryti s narių rėmė ir tebere
mia projektą. Iš antros pusės, 
tnrybos -valdyba, su niajr.ru 
Drapeąu ir pirmininku Oe.,- 
Marrais priešakyj, išsmjo 
prieš. Valdyba: ..'stojus j)r> ''' 
taryba negalėjo rieke 
Dcpi( ss i o provincial ė 
P’.r.cdė įstatymą, — 
58 -— kuris su4e;!:ė 
teisę projektą varyti 
Biidarė specialų 
Municipal San it 
Pui’ean 
• labai

Mike Chichinskas susirgęs 
h randasi Queen Elizabeth li
goninėje. Taipgi serga Antas 
Juknelis ir Kazys Radzevi
čius. Pastarieji abu gydosi na
muose.

iwwniMiiiiii——Miibi i iimr m tt t iriimuiiiuniiwi    ,

New Yirko^/WffZlnk ii
**

HELP WANTED—FEMALE

pirmyn, 
komitetą -- 

•ry llousi'g 
•odė. oarbas

jau tikrai eis pirmvn. 
J, keturi mmsto taksų 

jų tarpe trys ca“y- 
patravkė miestą į

m -Ketojai, 
bes nariai 
teismą, k a 
nu .u’rriovimo projekto pra- 
vedimui. Koks teismo bus nuo-

ateitis parodys.

Sulaikė leidimą Elvis Presley 
dainuoti

•jau-
Rock-and Roll
Elvis Presley 
yra lietuvis), 
pakviesti ir

* Pagarsėjęs Amerikoj, 
rūmo pažiba — 
— dainininkas 
(kuris, sakoma, 
buvo planuota
čia dainuoti balandžio 4 ir 5 
dienomis. Buvo jau paimta ir 
salė, Verdun Auditorium. Bet 
sekančią dieną Verduno mies
te taryba nutarė atšaukti lei
dimą ir sulaikyti jo čia pasi
rodymą. Buvo bandyta gauti 
pačiame Montrealo mieste Po
rum areną, bet ir ten, miesto 
n‘ policijos vadovybė atsisakė 
duoti leidimą.

Kaip vienur, taip kitur, ne
davimui leidimo priežastis aiš
kinama tuo, kad jaunimas su
trauktas į jo dainų pasirody
mą ir sukeltas “ūpo”, gali iš
eiti iš kontrolės ir pridaryti 
daug žalos ne tik pačiam dai
nų įtempime, bet. ir visame 
mieste.

Wellington nustos 
gatvekarinm begiu

Montrealo transportacijos 
Komisija informavo Verduno 
miestą, kad nuo balandžio 28 
d. panaikins gatvė karių bė
gius ant Wellington gatvė; < o 
jų .vietoj, susisiekimui naudos 
autobusus. Už nuėmimą bėgių 
nuo gatvės miestui sumokės 
po $10,000 už mylią dviejų li^ 
n»jų bėgius ir po $5,000 už 
vienos linijos mylią.

Skaitytoji) Balsai
AR TURIME LAISVĘ 

ORGANIZUOTIS?
Gal nė vienoj pasaulio 

šaly nėra tai]) labai dangs
tomas! veidmaining o m i s 
d e m o k r a t inėmis laisvės 
skraistėmis, kaip kad mūsų 
šalyje. Pradedant nuo ži- 

i nių komentatorių, laikraš
čių ir žurnalų ir baigiant 
su’ žemiausiais valdžios 
pareigūnais iki aukščiausių 
šalies diplomatų.

Dauguma iš jų kiekvie
nai progai pasitaikius pla
čiai atžioja savo gerkles 
šmeiždami kitų\šalių demo
kratines liaudies valdžias, 
visuomet pridengia savo 
žiaurius ir žalingus įstaty
mus, išleistus prieš darbi
ninkų unijas.

Pirmiausia, mes paklaus
kime tų “didžiosios laisvės” 
skelbėjų: Kur' r a n d a s i 
valstija Georgia — Kini
joj, Egipte, ar Tarybų Są
jungoje? Ji randasi po ta 
pačia žvaigždėta laisvės vė
liava, kur ir kitos 47-ynios 
valstijos.

Dabar pažvelgkime ir pa
matysime, kokią laisvę turi 
darbininkai organizuotis į 
uniją Georgijus valstijoj. 
Mieste Baxley, Ga., miesto 
taryba turi išleidusi įstaty
mą, kad kiekvienos unijos ! 
organizatorius privalo išsi
imti iš miesto rotušės leidi
mą, jeigu nori organizuoti 
darbininkus į uniją. Leidi
mas kainuoja $2,000. Be 
to, už kiekvieną prirašytą 
narį prie unijos dar reikia i 
primokėti miestui po $500. i

Rose Straub,
(moteriškų drabužių siuvi
mo) o r g a n i z atorė, tapo j 
areštuota ir nubausta '$300 
ir 30 dienų kalėjimo už or
ganizavimą unijos' be lei
dimo. musu ui gčiiuz.čiuij vims i

Unijos advokatas Morris atlyginimo programas 
P. Glushien argumentavo 
teisme, kad miesto tarybos 
išleistas įstatymas priešta
rauja JAV konstitucijai, 
ypač pirmajam prie d u i 
(amendmentui), kuris ga
rantuoja laisvę žodžio, su
sirinkimų, spaudos ir tt. 
Tačiau vietiniai teisėjai 
nenorėjo nė klausytis apie 
šalies konstitucinę laisve ir 
atsisakė panaikinti savo 
nuosprendį.

Tuomet advokatas M.

LIETUVIU TARPE
Dukterys padare Mažyliam 

ir Vinikaičiam suprizą
Praeitą šeštadienį, Liberty 

Auditorijoje buvo suruošta 
graži puota. Susirinko apię 60 
žmonių.

Ir kokia nuostaba buvo tė
vam Mažyliam ir yinikaičiam,

susirinko

jo, kad šį suprizą padarė jų 
dukterys ir žentai. Tėvam ne
žinant jie suruošė j 11 pagerbi
mui banketą. Į

Buvo
jų giminės ir artimieji drau
gai. Sunešta nemažai dovanų. 
Stalai buvo gražiai papuošti. 
Buvo užtektinai visiems ska
nių valgiu ir gėrimų.

Laisviems sunkiai serga

minėta, kad Juozas Petriko- 
nis randasi Midtown ligoninė
je, 390 E. 49 St., New Yorke.

Po operacijos Juozas jau
čiasi labai silpnas. Manoma, 
su laiku j'js sustiprės. Norėtų, 
kad jo draugai jį aplankytų, 
nes vienam ligoninėje labai 
nuobodu.

Lankyti galima kasdien nuo 
2 ik 4 vai.*(1 ieną ir nuo 7 iki

Kur Lietuvos žmonių 
nesiranda ?

Spaudoje buvo atžymėta, 
kad Airijos sostinės Dublino 
rhajoro Briscoe protėviai buvo 
Lietuvos gyventojai, žydų kil
mės. Jo senelis tiesiai iš Lie
tuvos atvyko į Airiją ir ten 
įsikūrė.

Dabar jo anūkas
tižiausio Airi,jos miesto 
ras, žymus airių tautos 
jas, kovojęs ųž Airijos 
klausomybę.

St. Patricko dienoje jis čia 
atvykęs dalyvavo airių šven
tės minėjime.-

yra di
majo

neprp

susi

Nepamirškime Aido 
Chorą paremti 

šio šeštadienio vakarą 
ILGWU ' rinkime į Liberty Auditoriją.

‘ Aidiečiai ruošia gražų pasi- 
i linksminimo vakarą. Bus dai
nų ir muzikos. Taipgi jie mus 
skaniai . pavaišins. Į

Aido Choras ir jo daininin
kai tankiai mus palinksmina, 
mūsų organizacijoms be jokio 

_ 5 pildo,
daug mums patarnauja. Da
bar gi mes turime jam pagel-

Teismo išteisintas <ir grąžinta 
policijos viršininkas

pa
ir 

by

Prieš virš dvejus metus 
sk i 1 bus i o j e ge m b 1 e r i a v i m o 
pa 1 e ist u vy sč i ų tyri n ė. j i m o 
loję, teismo' buvo atrastas kal
tu, su tuo susirišęs n* policijos 
viršininkas J. Albert Langlois. 
Aukštesniojo teismo n u o- 
sprendžiu tada jis buvo pa
leistas iš pareigų. Jis aukštes
niojo teismo nuosprendį ape
liavo į apeliacijos teismą f" 
šią savaite trijų teisėj m ape
liacijos teismas jį išteisino ir 
grąžino vėl į policijos viršinin
ko pareigas.

Ar gembleriavfmo ir paleis
tuvysčių tyrinėjimo iniciato
riai apeliuos apeliacijų teismo 
nuosprendį į Aukščiausią Ka
nados tiesmą, šiuos žodžius 
rašant dar nėijo žinios.

Naujas lietuvi * biznierius

Teko Ipatirti, kad ilgų metų 
turįs patyrimo savo profesijo
je plaukų kirpėjas pabaigoj 
pereito mėnesio įsikūrė savo 
biznyj, atidarė nuosavą plau- 
Lų kirpyklą — Barber Shop—■ 
Verdune, 
arti prie

parengime.

Smagiai atostogauja
Bill Kartonas, plačiai žino

mas ilgametis didžiojo New 
Yorko gyventojas ir geras tal
kininkas lietuviams .jų veiks-' 
muose, atostogauja Tucson, 
Arizonoje. Iš ten rašo:

Sveiki! Mes čia buvojame 
smagiai ir oras puikus, čionai 
būname jau trys savaitės, o

.... , gi
mums vis dar liekasi daug ko 
pamatyti.

Linkime atostogautojams 
taip pat linksmai ir laimingai 
sugrįžti.

Glushien apeliavo bylą į laikas ąkrieja taip greit, 
aukščiausiąjį šalies teismą.

ir | Tačiau pažangioji visuome
nė gerai žino, kaip pietinių 
valstijų rasistai klauso 
aukščiausiojo teismo.

Pregrisas

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

PROŠVAISTES
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

>Rep.

AIDO CHORAS
Didysis Šurum-BurUm

Melrose Ave., višai 
Bannantyne avenue.

ir Al vyra (Tamošiū-Andre 
naitė) Gauven susilaukė ant- 

‘ros sveikos ir gražios dukre
lės. Motina ir naujagimė jau
čiasi gerai.

Poezija
* . s Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga iŠ 330 puslapių 
Kaina tik $1.50

Aidas kviečia lietuvių visuo
menę skaitlingai susirinkti į 
Liberty Auditoriją, kur pra
leisi! labai smagiai ir įvairiai 
laiką. -

Šiame šurum-burum bus 
visko: dainų, muzikos, valgio, 
gėrįmo, svarbių pranešimų ir 
lietuviškos polkos kontestas—• 
geriausiai šokantiems 
duodama dovana.

Taigi, kaip matote, bus tiek 
įvairumo, kad jaunimas ir se
nimas turėsim daug smagumo, 
įėjimas nemokamas ir durys 
atdaros visiefns.

Aidas lauks jūsų visų, iš 
toli ir iš arti. Visi būsit malo
niai priimti.

Aido Choro pirm.

bus

Politinėje padangėje
New Yorko kongresmanas 

Emanuelis Celleris yra skaito
mas gan liberališku žmogumi, 
kuris paprastai Kongrese re
mia visokius projektus už ci
vilines teises. Celleris dabar 
yra Atstovų buto juridinio ko
miteto pirmininku. Kaipo 
toks, jis turi nemenką galią ir 
galėtų kreipti reikalus tinka
ma kryptimi.

Bet New Yorko liberaliniai 
eldmonai, ypaingai ,žmonės iš 
ADA (Americans for Demo-

Celle- 
i j irom 
atidė- 
svars- 
p i eti

lų ati-

las Cellerio užsilaikymu, nes 
bijoma, kad jis praras libera
lo reputapiją.

[vairūs atsitikimai
Nusinuodijo kartu su 

dviemis šunimis

MERGINOS ’

patraukiančios, turm- 
pirštus prie sample
$42 pradžiai, vėliau

Linksmos ir 
čios greitus 
card darbo, 
pakėlimai.
DU-ALL SAMPLE CARD CORP.** 

139 DUANE St., N. Y. C.

REAL ESTATE

Laisvė '
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., kovo (March) 20, 1957

eratie Action), kuriems 
ris artimas, dabar yra 
labai nusivylę. Jis vis 
lioja civilinių teisių bilių 
tymus, vis nusileidžia 
niams rasistams, kurie ' 
dėl i o j i m ir r eik a 1 a u j a.

New Yorko K. P. komite
tas sako, kad kairiečiai “turi 
atgaivinti kovingąją dvasią, 
kurią turėjo kelerr metai at
gal”. Komitetas sako, kad 
kairiečiai paskutiniu laiku 
mažiau darbavosi vietiniais 
politiniais klausimais, negu 
būdavo praeityje. Komiteto 
pirmininkas George Blake 
Charney ir sekretorė Lillian 
Gates sako, kad kairiečiai dar 
per ateinančias kelias savai
tes mesis į platesnę akciją 
prieš diskriminaciją, už nuo
mų kontrolės palaikymą ir Lt.

John Meanza užsirakino 
savo automobilyje kartu su 
dviem šunimis, atsargiai ^ata 
užkimšo visus plyšius, kad ne
įeitų grynas oras, ir paleido 
nuodingus carbon monoksido 
gazus. Jis rastas savo automo
bilyje negyvas. Negyvi buvo 
ir šunys, kurio vienas gulėjo 
ant jo kelių, kitas šalia, atsi
rėmęs į Mcąnzą.

Išsiaiškino, kad visai trum
pas laikas atgal mirė, jo žmo
na ir jis nuo to laiko buvo 
įpuolęs į desperaciją. Meanza 
buvo vartotų automobilių par
davėjas Broklyne, 32.5 Bond 
St. is"*turėjo 39 metus amžiaus.

FLORAL PARK, L. L, gražūs na
mai, patogi transportacija, geras , 
šapin'imas. 7 rūmų plylų ir Stucca, 
daug ekstra įrengimų, už $16,990, 
puikus pirkinys. Privatinis savi
ninkas, pamatykite, persitikrinkite. 
PR. 5-7272. * (55-61)

PRANEŠIMAI t
MILDRED STENSLER IR ♦ 
DAINININKŲ BANKETO

KOMISIJAI i

Cell oris net išdirbo teoriją, 
kad pietiniai segregacijos ša- 
ininkai, tai yra, rasistai, yra 
“nuoširdūs” ir todėl negali
ma įžeisti jų jatrsmų, reikia 
rasti išeitį, kuri ir jiems būtų 
“priimtina”.

Sakoma, kad j Cellerį spau
dimą daro Demokratų parti- 
j o s nacionalinė vadovybė 
Washingtone, kuri ragina jį 
v-žgerinti diksikratus. Bet pa
ties New Yorko demokratinis 
aparatas ne »labai patenkin-

turėjo kiek 
šūkių “Eng- 
of Ireland” 

iš Airijos!”), 
ir plakatų,

tūlas 28 
Jennings

jūsų pa-

LDs kuopų ir Apskrities 
komiteto bendras susirinki
mas įvyks šį šeštadienį 5-tą 
vai.- vakare Kultūriniam Cent
re.

Visi su* banketo reikalu su
siję komiteto nariai prašomi 
būti laiku, šis susisinkimas 
bus paskutinis prieš įvykstantį 
banketą 6-tą d. balandžio.

Matulis
9

šv. Patriko paradas visuo
met turi politinį antspalvį, bet 
Šiais metais jis 
ivškesnį. šalia 
land, get out 
(“Anglija, lauk
šiais metais buvo
kurie sveikino Sinn Fein par
tiją, tai yra, ekstremius ai
rius nacionalistus, kurių gink
luota IR A veda teroristinę 
kovą prieš britiškus okupan
tus šiaurės Airijoje.

New Yorko spaudoj
Praeitą savaitę įvykę laik

raštininkų a p k 1 a u si n ė j i m a i,
kuriuos pravedė Kongreso At
stovų buto neamerikinis komi
tetas, žinoma, persakytai ir 

spau-

Korėjos Rhee arba Pietinio 
Vietnamo Dienini.

i š k ra i py t ai, . atsispi n d ė j o 
d oje.

Kaip jau buvo vakar 
nešta Laisvėje,, vienas 
Y o r k o didi apis, 
News”, patiekė

pra- 
New 

Daily 
žinią apie 

tuos apklausinėjimus, plačiai
minėdamas’ Bimbą ir primes
damas jam klausimus, kurių 
pats komitetas ! jo neklausė, 
jam tokių klausimų 
nestatė. Tą iškraipytą 
žinią perspausdino ir Long Is
lando “Press?.

Iš kitų d dlapių “Times” 
ob jektyviškiausiai i r 

tiksliausiai aprašė apklausinė
jimus, patiekdamas juos, kaip 
jie maždaug |vystėsi komitete.

“Herald - įTribune” p 1 a- 
čiausiai rašė Į apie klausimus, 

'kurie buvo statomi Antanui 
Bimbai kaip žurnalo šviesos 
redaktoriui, nors jis buvo 
klausinėtas gan trumpai (apie 
10 minueių), lo kai kurie kitų 
laikrašč/ii redaktoriai, kaip 
tai vokiečių, rusų ir žydų, bu
vo k l akinėti

“Daily Woi 
kad ne anglų 
redaktorių

visiškai
neva

bene

ilgokai.
ker” pabrėžia, 
kalbų laikraščių 

apklausinėjimuo
se komitetas * faktinai 
kito neiškėlė 
fakto, kad..
beveik visi yr^ sveturgimiai...

i ---- 1----  .
“Times” vadina žuvusį Fi

lipinų prezidentą Magsaysay 
“didžia laisvojo pasaulio figū
ra”. “Herald - įTribune” ji va
dina didžiu demokratu dr t. t. 
Nė vienas iš New Yorko did- 
iapių nepaminėjo, kad Mag
saysay pats sakydavo, jog jis 
jaučia panieką “ištižusiai xle- 
mokratijai”, kad jis turėjo 
tam tikrų simpatijų tokiems 
diktatoriams kaip Pietines

nieko 
apart paprasto 
tie redaktoriai

H*4>4‘4>4,4*4’4*4*4*4l*4****H**‘H**li**iMl*} }
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MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*O6**pG*

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

“Post aną savaitę patalpino 
savo bendradarbio Ted Bosto
no reportažą apie Komunistų 
partijos nacionalinio komite
to New Yorke gyvenančių na
rių posėdį. Anot Bostono, ta-* 
me posėdyje buvo ginčai apie 
“Daily Workerio” redakciją. 
Esą, Fosteris, Davis ir Jackso- 
nas reikalavo, kad John Ga
tes tuojau būtų pašalintas iš 
vyriausio redaktoriaus vietos, 
nes jis laikosi revizionistinės 
linijos. Davis vadinęs Gateso 
liniją “anti-sovietine”, kas 
taip įpykino Gateso draugą 
Charney, kad jis apleidęs po
sėdį . '

Jacksonas pasiūlęs, kad siū
lymas pašalinti Gatesą būtų 
atidėtas, bet pats Gates rei
kalavęs, kad tuojau būtų bal
suota. Anot Bostono, 7 balsa
vo už Gates palikimą vyriau
siu redaktorium’ trys už pa
šalinimą. Dennis balsavęs už 
Gatesą.1

Iš kur jis semiasi tas žinias, 
Ted Poston nesako.

Jis norįs užmušti

Į Elmhursto (Queens) poli
cijos stotį įėjo girtas 
metų vyras Thomas 
ir paskelbė:

“Man reikalinga
galba —• aš noriu užmušti 
žmogų, kuris Piane sumušė”..

Policininkai jau buvo pasi
rengę s išprašyti girtuoklį iš 
stoties, manydami, kad tai dar 
vienas Šv. Patriko dienos šven
tėjų, kuris perdaug išmaukė. 
Bet Jennings lyg norėdamas 
nuraminti policininkus, kad 
neteks vartoti jų pistoletų, pa
skelbė :

“O pistoletą aš turiu savo... 
Jūs tik padėkite...”

Policininkai apsižvalgė, nu
stebusiai pažiūrėjo į vienas 
kitą ir staiga puolė Jęnning- 
są, atlauždami jo rankas at
gal, kad jis nespėtų kokį nors 
šposą iškirsti. Trumpa jo kiše-* 
nių inspekcija parodė, 
tikrai turėjo, pistoletą, 
pilnai užtaisytą.

Dabar jau kelinta
kaip Jennings turi progos šal
tojoje tą visą Įvykį pergalvoti.

NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopos pietūs f vyks šį 
sekmadienį, kovo (March) 24 d., 
mą vai. popiet, L. Bendrovės sve
tinėje, 243 N. Front St, 
$1.50 - - -
šokti.

Bilietas
asmeniui. Bus galima ir pa-

Rongėjai. (55-57)

BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
Skyriaus susirinkimas įvyks 1957 
m. kovo mėn. 27 d., 5 vai. 30 min. 
vakare, Unijos patalpose — 
Arion Place, Brooklyn, N. Y. 
svarbių pranešimų.

11-27
Bus 

(55-56)

Iš džiaugsmo pasigėrė, 
areštuota

MIRĖ
Kazys Sungaila mirė ligoninėj

Kovo 19 d. ryte mirė Kazys 
Sungaila ’— Coney Island li
goninėje.

Drg. Sungaila buvo ilgame
tis dienraščio Laisvės skaity
tojas ir rėmėjas.

Plačiau bus parašyta sekan
čioje laidoje.

Širdinga užuojauta šeimai.
Šią liūdną žinią pranešė 

Ona Malinauskienė.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jieęis patinka.

kad jis 
dargi

diena,

Brooklyno Moterims
Moterą klubo labai svarbus 

susirinkimas įvyks kovo 21-os 
vakarą, Auditorijoj. Visos ne
les prašomos dalyvauti.

Valdyba

Mrs M. S. Haslp-ouckr lai$ 
mėjusi $23,000 atlyginimo už 
sužeidimą, savo auto išvažia
vo pasilinksminti. Girtame^ 
stovyje važiuodama du kartu* 
užvažiavo ant šaligatvio ir bu
vo arešuota. Teisme ji teisino
si, tai padariusi iš džiaugsmo^ 
kad laimėjo tiek pinigų.

Vyras užmuštas, žmona 
laimėjo $127,000

Našlė Doris Brennan teis
me laimėjo $127,000 atlygini
mo už savo vyrą, kuris buvo 
1952 metais užmuštas darbe 
Įirie Long Island geležinkelio.

ROEBLING PLUMBING & 
HEATING CO., INC.

Gesiniai ii’ _ elektros pečiai. 
Visą šildymo sistemą įvedam. 
Specialistai namų, industrijos ir 
fabriko dar b ų . Išmokesčiai. 
EVergreen 8-1438. Vakarais TW. 
7-2054

392 So. 2nd St., B’klyn.

Paraše L. Prūseika

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės . veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi-’ 
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo( 
žmonijai.

Knyga Iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00 i

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

AKTORĖ UŽSIMUŠĖ

Newyorkiete buvusi aktorė 
Laurie' McVicker rasta nukri
tusi laiptais Hotel Arlington, 
kur ji gyveno. Krisdama mir
tinai galvą susidaužė. Buvo 
75 metų amžiaus.

Brooklynas iš anksto ruošiasi'1 
darbui sukelti Laisvei $10,000 I ■

BALANDŽIO 13 APRIL; ’
J 'Bus graži dainų programa ir bus} J

duodama bufetinė vakarienė.
Pradžia 6-t$ vai. vakare 

Įėjimas Nemokamai

LIBERTY AUDITORIUM 
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond HUI, N. Y.

}} Rengėjai kviečia visus Didžiojo} } 
U New Yorko ir apylinkės apšvie-< • 
J} tos brangirttojus isitėmyti dieną} ’ 
< dr dalyvauti šiame parengime. <

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė . 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na- . 
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.5Q. Persiuntimą Apmokame
Prašome karpi su užsakymu prisiųsti ir pinigus

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

niajr.ru



