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METAI 47-ti

KRISLAI Dad Hammarskjoldo 
! misija nepasisekusiGyvą sudegino. 

Už ką, kodėl?

Rašo R. Mizara

inerciniai dienraščiai, 
pirmiau parsiduodavo po 5 
už egz., dabar .jau parduoda-į 
mi po 10 c. i
« Galimas daiktas, jog ir ki-, 
ti didlaniai paseks anuos.

Atsimenate, kai tuos pačius; 
laikraščius galėdavai misi-; 

♦pirkti kioskuose už du centus? 
Vėliau buvo trys, dar vėliau I 
penki, o dabar .jau 10 centu j 
už egzempliorių.! !

Lietuvoje nutarta teikti 
stambias premijas mokslo 
ir literatūros autoriamsGazos srities, nes kaip da

bar yra, jos veikia ne kaip 
pasienio sargyba, o kaip e- 
giptiškos. teritorijos oku-

Kairas. — Gerai infor- 
; muoti šaltiniai šako, kad J. 
’ Tautų gen. sekr. Hammars- 

’’kjoldas skaito savo misiją 
* k°-j Kaire nepasisekusia. Jis 
kurie , nesugebėjęs išgauti pakan- 
L0-! karnai koncesijų, nusileidi

mų iš abiejų pusių, tai yra. 
iš Egipto ir Izraelio, kad 
stabilizuoti padėtį.

Egiptas reikalauja, kad 
jeigu Jungt. Tautų karinės 
jėgos liktų 
tai ne vien 
nos pusėje, 
teritorijoje.
kitos pusės, anie tai ‘nei gir
dėti nenori. Jie aiškina, kad 
jų kraštas mažas, kad jie 
pačiame pasienyje turi 
dybas. ir negali užleisti 
vo žemės Jungt. Tautų 
riu stovykloms.

Egipto spauda aiškina, 
kad Izraeliui tain užsilai
kant, Jungtiniu Tautu jė
gos turės visai trauktis iš

Gazos srityje, 
egiptiškoie sie- 
bet ii* Izraelio 
Izraeliečiai, iš

brangimą, 
dienraščiai 
skelbimus

Tai rodo visko 
Gi komerciniai 
gauna milžiniškus 
iš didžiųjų kompanijų, skelbi
mus, apmokamus tūkstančiais 
dolerių. Jų tiražai siekia šim
tus tūkstančių.

Jeigu- komercinė spauda 
priversta kelti kainas, tai ska- 
tytojas gali įsivaizduoti būk
lę* kairiosios spaudos, negau
nančios riebių skelbimų ir 
dargi reakcionierių puolamos!

so- 
sa- 
ka-

Dabar labai abejojama, 
ar Hammarskjokjas iš viso 
vyks Izraeliu, kai tai. jis 
planavo daryti, nes izrae-Į 
liečiu užsispyrimas pada-1 
ro jo kelionę iš anksto be- į 
vaisė. .

* Hammarskjoldas dar ta
rėsi su Egipto užsienio rei
kalu ministru Fawzi. Sako
ma, -kad jis išgavęs iš Faw
zi sutikimą, kad egiptiečiai ‘ 
visvien nesiskubins, siųsti į 
savo karinius dalinius Go- 
zon. Gazoje dabar yra e- 
giptiečių gubernatorius, jų 
kontroliuojama policija ir Į 
keli kariniai pareigūnai, 
bet dar nėra karinės įgu
los. Lygiai taip dar nėra 
karinės egiptiečių įgulos 
prie Akabos įlankos.

(telegrama iš Vilniaus)
Vilnius. — Lietuvos mi

nistrų taryba ir partijos 
centro komitetas nutarė i- 
steigti stambias premijas 
už mokslinius darbus ir me
no kūrinius. Steigiamos 
kasmetinės premijos už ge
riausius mokslinius1 dar
bus, už geriausius literatū
ros kūrinius ir už geriau
sius meno kūrinius.

Premijos bus tokios:

trys, premijos po 25,000 
rublių, penkios premijos po 
15,000 rubliu.

Lietuvos Kultūros minis
terijai kartu su Rašytojų 
sąjunga, ir Dailininkų są
junga pavesta parengti ii* 
įteikti per mėnesį laiko 
nuostatus dėl respublikinių 
premijų suteikimo už lite
ratūros ir meno kūrinius.

A. Vaivutskas

vice-prezi-

anarchizmas ir

Hitlerio ir Adenauerio 
generolas atvyksta čia

Reutheris raginąs 
pašalinti D. Becką

New Yorkas. —Auto dar- pūdį, kad tik unijose deda- 
bininkų unijos vadas Wal
ter Reutheris, kuris taipgi 
yra AFL-CIO
dentas, pasisakė apie Tym- 
sterių unijos vada Becką. 
Reutheris kalbėjo šiuo rei
kalu radi jo-televizi ids pro
gramoje “Youth Wants to 
Know”.

Jis sakė, kail su savo fi
nansinėmis machinacijomis 
ir skolinimais iš unijos iž

do, Beckas tikriausiai nu
sižengė unijų vado etinėms 
taisyklėms. R 

neturi

si tokie dalykai, tuo tarpu, 
kai pramonės vadovybėje 
to gali būti ir daugiau.

Reutheris^akė, kad Au
to- darbininkų unija pati 
tyrinėja savo vidaus reika
lus. McCarthy’© išsišoki
mas prie UAW, sakė jis, 
buvo lauktas dalykas ir iš 
to nieko neišeis.

AFL-CIO sekretorius-iš- 
dininkas James Carey irgi 
pasisakė už Beck o pašai i- 
nima.

4-

Chicagos marijonų Drauge 
rašo viena “lietuvaitė misi.jo- 
nierė Marija“ laišką iš Pietų 
Amerikos respublikos Peru, 
kuriame be kitko sako:

“Prie Pu no kairieji sudegi
no vieną Domininkonų mokyk
lą ir bažnyčią. Metai buvo la
bai sausi, nelijo, tai toj pačioj 
vietoj, prie Titi-Caca ežero 
vienam miesteliuke gyvento
jai paaukojo dievams permal
davimui vieną 12 metų mer
gaitę, kurią sudegino gyvą 
ant laužo.“

Atrodo, misijonierč ^Marija 
meta kaltę prie kairiųjų durų 
ir už tai, kad buvo sudeginta 
ant laužo viena mergaitė.

Peru respublikoje yra daug 
indėnų, kuriuos katalikų misi- 
ionieriai bando atversti “į 
dvasią šventą“.

Iš tikrųjų indėnai ten suda
ro didesnę gyventojų dalį.

16-to amžiaus pradžioje ten 
j^yveno tik indėnai, vadinami 
inkas’ais. Jie valdėsi pavyz
dingai, buvo pasiekę aukštą 
civilizacijos laipsnį. Bet ispa
nai konkvistador&i (užkariau
tojai) su Fancisco Pizzaro 
priešaky, pradėjo kardu ir 
ugnimi indėnus žudyti ir verg
ti, o katalikų kunigija — juos 
krikštyti.

"Praėjo’daug laiko, tačiau 
daug indėnų ir šiandien yra 
priešingi katalikų misijonie- 
riams, atsisako priimti kata
likų tikybą.

Indėnuose tamsa, skurdas, 
vargas išsišakojęs labai dide
lis.

Na, ir jie kovoja, kaip iš
mano, prieš tuos, kurie bando 
prievarta juos padaryti “ge
rais katalikais.“

O misijonierė Marija, mato
te, dėl to kaltina kairiuosius!

Negražu!

* Deginimas gyvų žmonių ant 
laužo, aišku; yra blogas daly
kas. Bet tokių atsitikimų yra 

tyie tik tarp tamsių ir skurdo 
prispaustų Pietų Amerikos in
dėnų; tokių atsitikimų yra 
net ir Indijoje.

Tamsūs žmonės mano, kad

“Pravda” 
nihilizmas plinta lenką jaunime
Maskva. — 

partijos organas 
sako, 
niai matosi Lenkijos jauni
me, kurio tarpe paskutiniu 
laiku nemenkai plinta a- 
narchistinės ir nihilistinės 
idėjos. Po to, kai Lenkijos 
Jaunimo lyga subliūško 
praetais metais, Lenkijoje 
kaip grybai po lietaus pra
dėjo dygti, sako “Pravda”, 
visokios jaunimo organiza
cijos, kuriose vyksta bega
linės diskusijos apie praeitį, 
bet kurios neturi aiškios

Komunistu 
“Pravda” 

kad nesveiki reiški-

programos apie ateitį.
Kai kurios tos grupės pa

rodė savo anti-socialištinį 
veidą ir Lenkijos valdžia 
turėjo jas uždaryti, kaip tai 

vadinama 
jaunimo ly-

New Yorkas. — Ameri
kon atskrido Vakaru Vo
kietijos Werhmachto (ar
mijos) . generalinio štabo 
viršininkas ir ;visų karinių 
pajėgų vadas igen. A. Heu
singeris. Jis nėra naujai iš
keptas generolas. — jis tą 
laipsnį turėjo dar Hitlerio 
režimo metais, kuomet taip
gi tarnavo generaliniame 
Štabe ir kaip komandantas 
įvairiuose frontuose. '

Vakarų Vokietijos kari
nių jėgų priešakyje dabar 
stovi du eks-naciniai gene-

Heusingeris
Heusingeris

Vokietijoje, o
paskolintas. NA-

ir 
lie-

rolai — 
Speidelis. 
ka pačioje 
Speidelis
TO jėgoms. Jo štabas dabar
randasi Fountainbleau miš
kuose prie Paryžiaus. Jis 
vadovauja- visoms NATO 
pėstininkų jėgoms Centrali- 
nėje Europoje.

Heusingeriš liks Ameri
koje kokias dvi savaites. Jis 
aplankys karines stovy
klas, fabrikus, konferuos 
su mūsų kariniais eksper
tais Washingtone ir 1.1.

po toks 
Beckas neturi moralinės 
teisės būti aukštoje unijos 
vadovybėje, kaip tai AFL- 
CIO pildomoje taryboje, sa
kė Reutheris.

Reutheris priminė, kad 
visokie tyrinėjimai, ku
riuos kongresiniai komite
tai veda apie korupciją li
nijose, yra vienšališki, nes 
tie tyrinėjimai sudaro įs-

Hanoi. — Iš Kambodijos 
gauta žinių, kad karališ
koji valdžia ten nutraukė 
derybas, kurios per tris 
mėnesius buvo * vestos su 
liaudies partizanais. Tie 
partizanai žinomi kaip 
Pathet Lao ir jie valdo dvi 
Kambodijos šiaurrytines* 
sritis.

Chicagoje pažangūs žurnalistai 
kovingai atremia ragangaudžiusI 1^5 -

Demokratinio

susidariusiųDaugelyje 
grupių vis labiau kalbama 
apie nepriklausomybę nuo 
poltinių partijų, ypatingai 
nuo PPR (komunistų), kas 
įneša į jaunimo eiles ideolo
ginę suirutę.

Rasistai apšaudė farmą 
Kur nėra segregacijos
Americus, Ga. — Netoli 

čia randasi kooperatyve 
Koinonia farma, kurią 
tvarko religinė sekta. Toje 
farmoje kartu gyvena bal
ti ir negrai, ir tas jau se
niai erzino rasistinius ele
mentus aplinkui. Jie nekar
tą tą farmą apšaudė. Pra
eitą savaitgali rasistai ją 
vėl apšaudė. Kelios kulkos 
pataikė į pastoriaus. Cla
rence Jordano buto langus. 
Laimei niekas iš žmonių 
nenukentėjo.

Washingtonas.^-Jau neli
ko jokios vilties, kad kas 
nors iš 67 Japonijon skridu- 
sios orlaivio keleivių bus 
atrastas gyvas.

paaukojus dievams gyvybę, jų 
sunki nedalia palengvės.

Mūsų šalies - vyriausybe 
daug kalba apie pagalbos tei
kimą Azijos ir Afrikos šalims.

Bet ji pamiršta Lotynų 
Amerikos žmonių baisų skur
dą, kuriame jie smilksta.

Mat, kol kas Lotynų Ameri
kos respublikose “viskas ra
mu“. Guatemalos liaudies val
džią pasmaugęs, Wall Strytas 
jaučiasi ten saugus.

Klapsimas: ar ilgai taip 
bus? /

Mažesne dalis 
bėglių pabėga 
dėl politikos

Bonna. — Praeitais' me
tai apie 245,000 vokiečių ap
leidę Vokietijos Demokra
tinę (Rytų) respubliką ir 
atvyko Vakarų Vokietijon. 
Bet, kaip tai parodo statis
tinis apskaičiavimas, tik 
28 proc. tų atvykėliu gali 
būti skaitomi politiniais 
pabėgėliais, tai yra, žmonė
mis, kuriems nepatinka Ry
tų Vokietijos, politinė san
tvarka. Statistika rodo, 
kad iš viso klausimas, ar di
desnė dalis perėjūnų gali 
būti skaitomi bėgliais.

Didelė dalis atvyksta vien 
todėl, kad turi gimines Va
karų Vokietijoje, kai ku
rie atvyksta, nes bendrai 
jaučia, kad keliavimas iš 
vienos Vokietijos dalies, ki
ton nėra “perbėgimas”.

Apskaičiuojama, kad tar
pe perėjusių bent 35 proc. 
yra marksistiniai pro-ko- 
munistiniai nusiteikę įmo
nės, kurie lieka tokiais, kai 
pereina į Vakarus. 0 6 pro
centai yra įsitikinę komu
nistai/ kurie tampa veik
liais komunistiname judėji
me Vakarų Vokietijoje.

Pavasaris Šiaurėje, bei sniego 
pūgos siautė Texase; Vakaruose 
San Francisco vyko drebėjimas 

mobilius ir paskui sniegas 
juos pilnai uždengė.

Praeitą savaitgalį taipgi 
įvyko kitas dalykas, žymiai 
rimtesnis: gan smarkus že
mės drebėjimas, stipriau
sias po 1906 metų, pasireiš
kė San Francisco mieste. 
Žemė tiek drebėjo, kad di
dieji pastatai vos išsilaikė. 
Išbyrėjo daug langų ir pri
daryta apie pusės milijono 
žalos. Bet kas dar blogiau, 
tai kad panika buvo apė
musi daugelį San Francisco 
gyventojų, kurie manė, 
kad kartojasi baisusis 1906 
metų drebėjimas. Buvo 
tiek panikos, kad vietinės 
radijo stotys be paliovos 
ragino gyventojus prie ra
mybės.

Washingtonas. — Keisto
kas oro fenomenas pasi
reiškė praeitą savaitgalį: 
tuo tarpu, kai saulėtas gan 
pavasariškas oras vyravo 
šiaurinėje krašto dalyje, 
Pietuose, ypatingai Texa- 
se, siautė sniego pūgos. A- 
marillo apylinkėje, kur pa
prastai šiuo metų laiku jau 
gan šilta, tiek prisnigo, kad 
sustojo autobusinis 
siekimas, daugelis 
farmose negalėjo 
savo namų ir t. t.

Pūga palietė 
valstybes: Texas, 
ma

Chicago. — Šiandien, ant
radienį, Chicagoje Atstovų 
buto ne-amerikinis komite
tas, kuriam vadovauja 
Walteris, pradeda tyrinėti 
pažangius laikraštininkus. 
Tarp kitų klausinęjami ke
turi “Vilnies” redaktoriai: 
A. Jonikienė, Leonas. Prū- 
seika, Vincas Andrulis ir 
buvusi angliško skyriaus 
redaktorė Nellie De Shaaf. 
Taipgi klausinėjamas to 
laikraščio administratorius 
J. Pauliukas. Klausinėja
mas kroatų laikraščio “Na- 
rdni Glasnik” administra
torius A. Mineričas ir slo-

susi- 
žmonių 

išeiti iš

sekamas 
Oklaho-

Nebraską, Kansasą ir 
Colorado. Daugelyje vietų 
motoristai buvo priversti 
palikti vieškeliuose auto-

Jordanas nustos gyvavęs 
kaip nepriklausoha šalis
Amannas. — Pačiame 

Jordane Vyrauja įsitikini
mas, kad ši šalis ilgai ne
egzistuos, gal po dvejų me
tų, ilgiausiai po šešerių me
tu Jordanas susilies su vie
nu iš savo kaimynų — Siri
ja arba Iraku. Arabiški 
Jordano nacionalistai nuro
do, kad britai tą šalį įstei
gė po Pirmojo pasaulinio 
karo savais 
kad istorijoje 
kios arabiškos 
dabar laikas, 
šaulio suvienijimo labui, į- 
jungti naujadarį Jordaną į 
kitą istorinę arabišką šalį.

Atrado nulinčiuoto 
Georgfa negro lavoną

Hawkinsville, Ga. — Li
mestone upės dugne atras
tas lavonas negro Willie 
Jo Sanford, kuris pranyko 
apie mėnuo atgal. Lavonas 
baisiai sužalotas ir yra pa
grindo manyti, kad San- 
fordas tapo rasistinių kri
minalistų nulinčiuotas.

sumetimais, 
nebuvo to- 
šalies, kad 

arabiško pa-

ir 
Ne

savo

Pekinas. — Nepalas 
Tibetas susitarė, kad 
palas ištrauks visus 
dalinius iš Tibeto teritori
jos.

Ranigoonas.
vyko Kinijon.

U Nu iš

vakų “Ludowy Noviny” 
vedėjas J. Zus.karas.

Taipgi tyrinėjamas Otto 
Wangerinas, darbininkiš
kos knygų pardutuvės ve
dėjas.

Pažangieji laikraštinin
kai praeitą savaitę sudarė 
specialų komitetą, kuris 
ėmėsi energingo darbo ra- 
gangaudzius atmušti ir ci
vilinėms teisėms apginti. 
Delegacijos nuėjo pasima
tyti su “Sun-Times”, “Dai
ly News” ir kitų didlapių 
redaktoriais ir aiškino 
jiems, kaip tie tyrinėjimai 
kenkia spaudos laisvei 
bendrai. Išleista 10,000 la
peliu, kurie aiškina chica- 
giečiams, kaip tie tyrinėji
mai kenkia civilinėms lais
vėms.

Jordan nutarė 
užmegsti ryšius 
su Liaud. Kinija

Amannas. — Dar viena 
Azijos valstybė, šiuo kartu 
Jordanas nutarė užmegsti 
diplomatinius ryšius su 
Liaudies Kinija. Tai jau vi
si arabiški kraštai, išski
riant Iraką, palaiko ryšius 
su Kinija. Iš ne arabiškų 
kraištų Azijoje tik Japonija, 
Filipinai, Pietų Korėja ir 
Pietų 'Vietnamas dar nepa
laiko ryšių su Pekinu.

Amanne dabar lankosi
Kinijos unijistų delegacija, neralinių štabų viršininkas 
Ją priėmė premjeras Su- 
leimanas, , kuris užtikrino 
kinus, kad diplomatiniai 
ryšiai bus užmegsti po 
trumpo laiko.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Tuckers Town, Bermu
da.— Eisenhowerio jr Mac- 
mlllano pasitarimai pasi
baigė. Tarp kitko susitar
ta, kad Amerika ginkluos 
Britanija tolimosios distan
cijos rakietais.

Taipei. — Amerikos ge-

Washingtonas. — Bermu- 
doje būdamas Eisenhowe- 
ris žymiai pasveiko, jo 
kosulys pranyko.

Belgradas. —“Borba” sa
ko, kad Albanijos valdžia 
leido išniekinti serbų karių 
kapines Albanijoje.

gen. Tayloris atvyko For- 
mozon ir konferuoja su 
Čiangu.

Budapeštas. — Ministras 
Marosanas Scepel darbi
ninkų mitinge sakė, kad tai 
jis atsakingas už pakvieti
mą tarybinių jėgų padėti 
užgniaužti / reakcionierių 
sukilimą Vengrijoje.

Tel Avivas. — Opozicijo
je esanti dešinė pro-fašisti- 
nė partija “Herut” reika
lauja paleisti parlamentą 
ir šaukti naujus rinkimus.
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PALAIDOJUS MAGSAYSAY
FLIPINŲ prezidentas Ramon Magsaysay žuvo lėk

tuvo nelaimėje, o su juo ’žuvo ir kiti 25 žmonės. Jis bu
vo garsiai apraudotas ir iškilmingai palaidotas.

Žuvusiojo prezidento vietą užėmė šalies vice-prezi- 
dentas Carlos Gaęcia.

Magsaysay buvo didelis šalininkas Jungtinių 
Valstijų ir tvirtas šulas SEATO organizacijoje.

Skelbiama, kad Magsaysay mirtis — smūgis mūsų 
Valstybės department© politikai Tolimuosiuose Rytuose.

Dalykas toks: šiemet įvyks Filipinuose nauji prezi
dentiniai rinkimai, kuriuose, sako kai kurie,' gali laimė
ti asmuo, stojas už Filipinų neutralumą. Daug Filipinų 
žmonių buvo priešingi Magsaysay politikai. Jie sakė 
ir sako, kad Filipinai turėtų užimti daug maž tokią po
ziciją, kokią užima Indija — neutralią poziciją. Spėjama, 
busimuosiuose rinkimuose laimės toks žmogus, kuris už 
tokią politiką stoja.

Čia pat verta priminti tai, kaip komercinė Amerikos 
spauda Magsaysay garbino ir tebegarbina. J 
ką Magsaysay gero padarė Filipinų liaudžiai 
gyvenimas yra labai sunkus, vargingas, o skelbia tik 
tai, kad Magsaysay buvo “atkaklus komunistų priešas”.

Net ir Chicagos marijonų laikraštis Draugas didele 
antrašte paskelbė: “Kovotojas prieš komunizmą žuvo 
lėktuvo katastrofoje”.

Tokie “nuopelnai” teikiami žuvusiam lėktuvo ne
laimėje Filipinų prezidentui.

Atsieit, šiandien komercinės spaudos ir jai prita
riančios žmogaus, nuopelnus sudaro tas, kuris kovoja 
prieš komunizmą.

Jeigu tokiu mastu reikėtų saikuoti visuomenininkus 
ir valdininkus, tai Hitleris, Mussolinis ir Todžio (visi 
gavo galą) turėtų būti šlovingiausi žmonijos istorijoje!

O gal stambioji spauda, gal klerikalai ir jiems “tura- 
votojai” ir ruošiasi tuos “didvyrius” pastatyti ant pje
destalo?

Senas Vincas

Mūsų poetai ir literatai
♦

Kaip jau mirusieji mūsų 
poetai —- S. Jasilionis ir R. 
Židžiūnas, taip ir gyvieji— 
A. Dagilis ir Senas Vincas, 
kuriu eilėraščiu rinkinėliai 
jau išleisti atskirais leidi
niais, — visi kriaučiai is 
Lietuvos.

Velionis piešėjas Lumbis 
ir, jei neklystu, Dr. A. Pet
riką, taipgi buvo kriaučiai. 
Galima daleisti, kad radosi 
ir dar randasi ir daugiau 
mūsų laikraščių bendradar
bių bei visuomeniškų veikė
jų eilėse kriaučių iš Lietu
vos.

Vieni iš jų, daugiau ar 
m a ž i a u pamokyti, o kiti 
“universitetus” išėję tik 
prie savo motinėlių ra
teliu, tik iš šiokiu tokiu ele- 
monterių bei maldaknygių 
išsimokslinę — savamoks-

Dabar kyla klausimas: 
Kodėl iš Lietuvos atvažiavę 
į šią šalį veik išimtinai tik 
kriaučiai buvo tos pirmuti
nės kregždės, kurios pradė
jo čiulbėti apie socialės 
santvarkos pavasari? Ne
kalbėsiu visų kriaučių var- 

Kalbėsiu tik savais 
kaip iš pa

prasto Lietuvos kriaučiuko 
tapau šiokiu tokiu literatu.

Jau prisivalgęs samdyto 
piemenėlio ašaromis aplais
tytos duonelės, pernešęs vi
sokias skriaudas ir pabau-

Ji nepasako, d™- 
kurios atsiminimais,

“STEBUKLŲ NESITIKĖKITE”
GENERALINIUOSE rinkimuose Indijoje komunis

tai Kerala prozinciioje į seimelį išrinko 59 savo deputa
tus. Seimelį sudaro 126 deputatai.

Vadinasi, komunistai negavo absoliutės daugumos,’ 
bet jie tikisi, kad keletas nepartinių deputatų balsuos 
su jais, tokiu būdu komunistai galės sudaryti provinci
jos valdžią.

Kerala provincija turi daugiau kaip 13 milijonų gy
ventojų. Skurdas, vargas žmonių didelis. Komunistinis 
žodis ten svarus. Tai liudiją ir rinkimų rezultatai.

Į bendrąjį Indijos parlamentą Kongreso partija iš
rinko 197 asmenis, komunistai — 16, o socialistai — 13.

Vadinasi, Kongreso partija turi milžinišką dau
gumą parlamente ir ji gali daryti, ką ir kaip nori.

Sakoma, kai buvo sužinota, kad komunistai Kerala 
provincijoje laimėjo tokį skaičių deputatų, tai vienas ko
munistų vadovų sakė žmonėms:

— Jei mes ir sudarysime valdžią, tai stebuklų nesi
tikėkite; negalėsime vienu ypu jūsų sunkaus gyevnimo 
pataisyti, nors visa darysime varguomenei padėti.

Mums rodosi, tai geras pasakymas. Žinoma, kad 
stebuklų komunistai nepadarys, tačiau jie visvien pa- 

* darys darbo žmonėms geriau, negu kad buvo, jei federa
linė valdžia jiems netrukdys.

Laisvoji Sakykladą. Gi iš antros pusės, sun
kiai dirbdami ir vos galą su 
galu sudurdami, tamsių ai
rių persekiojami ir nieki
nami, taip ir smilko, kaip 
tas nedegąs rastas, karčia- 
mose savo vargus skandin
dami.

Aš buvau laimingas tuo, 
kad broliui pareidavo iš 
Amerikos “Vienybė Lietuv
ninkų,” o jo kaimynas gau
davo Mahanojaus “Saulę.” 
Mylėdamas skaitymą, per
skaitydavau tuodu laikraš
čiu nuo pirmos iki pasku
tinės raidės. . Tas sustip
rindavo mane 'dvasioj, o ne
mokančių skaityti lietuvių 
tarpe, kuriems gromatas į 
krajų parašydavau, o iš ten 
g auta s perskaitydavau, 
įgavau tam tikrą autorite
tą, palikau daugiau už juos 
žinančiu. Taip ir klausda
vo: O ką gazietos rašo?

' Bet visgi, nė pats neži
nau kas — ar tai įpratimas 
Lietuvoj eiti per žmones, ar 
tai bundantis kūrybos ta
lentas — stumte stūmė ma
ne ko tai siektis. Bet ko 
siektis, tai]) ir neradau at
sakymo. Pinigai manęs ne
jaudino, o~ dvasia nerimo. 
Kiek per laikraščius akis 
sau prasikrapštęs ir trupu
tį pramokęs anglų kalbos, 
supratau darbiniu k i š k ų 
unijų reikšmę ir •'bematant, 
dalinai radau savo siekio 
tikslą. Pirmiausia tenka 
pasakyti, kad kaip neku
rtas sunkiųjų darbų darbo
vietes, taip ir sunkiausiųjų 
darbų angliakasyklas buvo 
okupavę veik vieni lietu
viai. Man dirbant vienoj 
tokioj lietuviškoj anglies 
kasykloj, prie dviejų ang
lų, tapau išrinktas į lokali
nį unijos komitetą ir karš

inantis visokių pokštų, kad tai- ėmiausi už daibo.

laiku per Lietuvos 
ėjo kalbos ir apie 
Lygintoją” Tadą 
Tad ir mano min-

das, gaspadorių diržais su-1 priežodžių, 
raižyta sėdyne, pradėjau i humoristikos. 
mokytis kriaučiaus amato.
Gi eidamas per žmones iš 
kaimo į kaimą, iš parapijos 

! į parapiją, dar daugiau tų 
skriaudi! prisirinkau į savo 
jauną širdį.

Tiesa, buvo ir tokių gas
padorių, kurie su savo sam
dyta šeimyna valgydavo 
prie vieno stalo ir iš to pa-

I ties bliūdo. Bet būdavo ir 
tokių, kur prie vieno stalo 
susėsdavo samdyta šeimy
na, o prie kito — saviškiai. 
Bet jau šimtamargių gas
padorių samdyta šeimyna 
nematydavo, kas randasi 
ant gaspadorių stalo, nes 
jie valgydavo taip vadina- 

i mose seklyčiose.

Toks įvykis, sulaukus ne- 
dėldienio ir žmonelėms išė
jus iš bažnyčios, nuskam
bėdavo per visą parapiją, o 
kitą nedėldienį vėl išgirs
davom, kad jau ir kitą gas- 
padinėlę nusivijo barščių 
ar košės bliūdas. Supran
tama, kad tokius šposus da
rydavo tik už patį gaspa- 
doriu tvirtesni bernai. 
Juos apšaukdavo “metež- 
ninkais,” bijodavo net sam
dyti, o Jakščių kriaučiuką 
— tu “metežninku” bun- 
taučiku.

Tuo 
kaimus 
“Svieto 
Blindą,
tyse kildavo klausimas: O 
kodėl aš negalėčiau per 
kančiuką pašokdinti stor- 
sprandžius gaspadorius bei 
dvarponius, kaip Tadas 
Blinda kad šokdina? Nu
eičiau pas šimtamargį gas
padorių ubagu pasivertęs 
ir, kančium supliauškinęs', 
samdytą šeimyną susodin
čiau už gaspadorių stalo, o 
patiems gaspadoriams liep
čiau jiems patarnauti. Ot 
tai būtų juokų ir kalbų! 
Deja, tos svajonės nulėkė 
su vėjais, man tik kančias 
širdyj palikusios...

Eidamas per žmones, Lie
tuvos kriaučiukas praturti
ni ne tik nuo savo motinė
lės kalbos išmoktą žodynėlį, 
o prisirankioji ir visokių 

patarlių b e i 
Juk k r jau

čius negali būti kriaučium, 
jei bus surūgęs kaip devy
nios pėtnyčios. Jis turi būt 
linksmas, mandagus, mo-

prajnokinti šeimyną susė
dus prie stalo. Mokėti ir 
pajuokti ir paguosti, kad 
įšokęs į j’ūtų darželį žino
tų ir per į kur iššokti.

Tai va, per kokias ši upe
les išvėtyti ir išmėtyti Lie
tuvos kriaučialiai, atvažia
vę į Amerikos 
radę pragarą 
bei kasyklas,

KALBANT APIE NUSIGINKLAVIMĄ
LONDONE ir vėl prasidėjo Jungtinių Valstijų, Ta- 

lybų Sąjungos, Britanijos, Kanados ir Francūzijos at
stovų posėdžiai dėl nusiginklavimo. Dienraštis Vilnis 
apie tai rašo:

“Jungtinių Tautų Nusiginklavimo Komisijai pradė
jus 11-tų metų nusiginklavimo pokalbius, Harold Stas
sen, Jungtinių Valstijų delegatas pasiūlė, kad Tarybų 

/ Sąjunga ir Jungtinės Valstijos sumažintų savo armi
jas iki 2,500,000 vyrų, taipgi kad dešimtadalis jų gink
luotų jėgų būtų padėta į 'tarptautinius depus’, ir kad 
abiejų šalių militariniai biudžetai būtų sumažinti de
šimtadaliu.

“Tarybų Sąjungos delegatas Valerijus Zorinas, sa
kė, kad TSRS irgi siūlo sumažinti abiejų šalių armijas 
iki 2,500,000, bet tai turi būti tik dalis nusiginklavimo. 
TSRS nori daugiau nusiginkluoti, sulaikyti atominių 
bombų bandymus, ‘užšaldyti’ jąu esamas atomines ir 
hidrogeno bombįis, tai yra, daugiau jų negaminti.

“Francūzija ir Britanija turėtų, sulyg to plano, nu
mažinti savo armijas iki 750,000. Jos sutinka tai pada
ryti, bet nesutinka nustatyti laiką tam.

“Zorinas taipgi sakė, TSRS sutinka priimti dalį pre
zidento Eisenhowerio plano ‘inspekcijos iš oro’. Jis sa
kė, didelė dalis Europos turėtų būti patruliuojama fo
tografinių orlaivių.

“Šis TSRS siūlymas, dalinai sutinkąs su Jungtinių

rojų, o čia .
— fabrikus 
pirmutiniai 
savo sielos 

jausmus per Ii e t u v i š k ų 
laikraščių puslapius, gro
žinės literatūros kūryboj.

Man atvažiavus į Škotiją 
rudens metu, kuomet die
nos trumpos, o saulė pra
siskverbus pro miglas buvo 
retas svečias Škotijos pa
dangėj, ir papuolęs į ang
lies kasyklas dienos šviesą 
pamatydavau tik šeštadie
ny j ir sekmadieni, tai jau
čiausi, kad ir pragare ne
bus aršiau, j kurį, aš dar 
tikėjau!

Troškau, kaip žuvis iš
mesta iš Vandens, ir jei ne 
jūrios-marios, ne tik pėkš- 
čias, o ir keliais būčiau 
grįžęs į savo pilkąją Lietu
vėlę, pas jos vargelius ir 
rūpestėlius. Tuoj įsitiki
nau, kad Lietuvos žmonelių 
skriaudos prieš Škotijos 
darbininkų, ypatingai atei
vių skriaudas, tai tik vie
nas lašelis į Š k o t i j o s 
skriaudų statinę.

Nors tais laikais Škoti
jos lietuviai neturėjo jokio 
lietuviško laikraščio, dau
guma iš jų nemokėjo skai
tyt, tai savus vargus skan
dino degtinėj, savitarpinėse 
peštynėse ir blevy z g o s e . 
Tai buvo ta lietuvių sala, 
ant kurios jie, lėkdami iš 
Lietuvos, sutūpdavo pasil- 

drąsuolį už sėti, kad, užsidirbę* kiek, 
tokį elgesį. Girdavo jį ir vi- pinigų ar gavę laivakortę 
sa samdyta šeima, o gaspa- nuo savųjų giminių, galėtų 
doriai rausdavo iš gėdos. , skristi j Ameriką.ar Kana-

Šitos tai skriaudos pro 
mano akis negalėjo pralėk
ti su vėju, neįrėžusios į ma
no širdį neapykantos gas
padoriams, o užuoj auto s 
skriaudžiamiesiems. Nors, 
kriaučiai ir buvo sodinami 
prie vieno stalo su gaspa- 
doriais ar gardesnius kąs
nelius s u d ė d a v o ant jų 
varstoto, minkštesnes lovas 
jiems paklodavo, bet, ma
tant, kas randasi ant vieno 
ir ant kito stalo, man kil
davo klausimas: Kur tei
sybe? Juk ne patys gaspa- 
doriai ar jų lepinamos duk
relės bei eidami mokslus 
sūneliai užsidirba sau pra
gyvenimą ir apsirengimą, 
o samdomoji šeimyna juos 
maitina, aprėdo savo sup
kit! darbu, o taip prastai 
maitinama, ujama ir dar 
žeminama.

Tiesa, pradėjo atsirasti’ 
ir vienas kitas bernas, ku
rie barščių ar kopūstų ma
žai uždarytus bliūdus pra
dėjo laidyti gaspadinėms 
pakulniui. Tokiam barščių 
bliūdui paskui gaspadinę 
nuriedėjus, aš nesitverda
vau pasitenkinimu, širdis 
neišsitekdavo krūtinėj ir, 
gaspadinei į kuknią išrū
kus, girdavau <

Neilgai truko, iki tos an
glies kasyklos ne tik visi 
darbininkai tapo unijista/i, 
bet ir “fajermaną” priver
čiau prisirašyti prie uni
jos. Tai buvo pirmas “fa- 
jermanas” unijistas visoj 
angliakasių unijos, istori
joj ! Tačiau tenka skaity
ty tis ir su tuo faktu, kad 
tas žmogus buvo socialis
tas.

Vienok ir tas lokalinis 
unijoj veikimas man pra
dėjo darytis per siau
ras. Juo mano autoritetas 
kilo, tuo unijinio veikimo 
plotas siaurėjo. Vėl kažkas 
stūmė mane, kad kaip nors, 
daugiau pradėti išeiti į pla-. 
tesnę darbuotės areną.

Taip man besidarbuojant 
tarp Škotijos lietuvių,' Lie
tuva atgauna savo sp'audą. 
Pradeda ateiti laikraščiai’ 
iš Lietuvos, kyla 1905 me
tų revoliucinis judėjimas,- 
ir Škotijos lietuvių paniu- 
rusioj padangėj pasirodei 
pirmosios apie socialistinį 
pavasarį čiulbančios kregž
des. Tas ir atidarė man 
žalią šviesą į platesnį ir 
ryžtingesnį veikimą.

Vargais negalais pradė
jome leisti savaitraštį u

TOKI KRITIKAI TIK 
KLAIDINA ŽMONES
Dėl kovo 1 d. Laisvėje til- 

pusio mano straipsnio: 
“Kas gi yra tie Artimieji 
Rytai?” drg. Nekantrus ne 
pastabą darė, bet literati- 
niai pasakė: “Ką jau tu 
čia užsimanei rašyti, neži
nai nei kaip parašyti Mir
ties Jūrą.” Duodamas pa
aiškinimą kovo 14 d. per 
Laisvę, atsiklaupęs ir že
miau nusilenkiau negu mū
sų vice-prezidentas Afrikos 
negrams, - kad drg. Nekan
trus padarytų skirtumą 
tarpe mirusio ir negyvo; 
arba kodėl aš ir kiti turėtų 
rašyti 
rusiu, 
verstų 
gaišęs, 
pęs?
tai drg. Nekantrus įvair- 
džių . žodžius paskaitė 
keiksmažodžiais.

Dabar aš skaitytojams 
paaiškinsiu, kodėl aš ra
šiau vietoj Mirus, Negyva 
Jūra. Būdamas ■ Naujos 
Anglijos Institute, profeso
rius Parker, - dėstydamas 
anatomiją, ve kaip apibū
dino žodį “dead.” Žodis be 
jokių pridėčkų “dead” at
siduria v “adjective” vietoje, 
jis apsirubežuoja (limit) 
tiktai apie gyvybę (desti- 
tude of life). Kitaip ta
riant, “dead” yra mirtis, ir 
miršta kas tik gyvas: žmo
nės, gyvuliai, medžiai, gė
lės ir kas tik gema ir dygs
ta. Tačiau po mirties jau 
pavadinimai skiriasi. Pa
vyzdžiui, kuomet žmogus 
miršta, momentaliai gyvy
bės vietą užima puvimo 
(putrefaction) bakterijos, 
o augalų — decay bakteri
jos. Dabar tik pasiskaity- 
kime, kuomet tas pats žo
dis pavartojamas dėl negy
vų daiktų įvardinimo: 
“Dead Sea, dead letter, 
dead-lift, deadhead, dead
weight, deadwood ir taip 
toliau.

Tegu skaitytojas išver
čia augščiau minėtus žo
džius ir prie jų prideda žo
dį miręs arba mirties, o 
pamatysite, kiek juoko tu
rėsite. Kodėl? Todėl, kad 
minėti daiktai niekad ne
buvo gyvi ir jie negalėjo 
mirti, dėl to anglai’ deda 
įvardžius, o mes pavartoja
me kitoniškas prasmes. Jei
gu kalbama jūra surišta 
su mirčia, tai ji turėjo gy
vybę, gyveno ir mirė, o iki 
šio laiko ją bakterijos būt 
išnaturalizavę.

Kad palengvinti skaityto
jams, diskusijas baigsiu su 
vieno žodžio prasme, o ki
tas “klaidas,” kuomet drg. 
Nekantrus prirūdys, dėl ko 
mes turime tuos vandens 
sinbolus O2X H2 vadinti 
mirusiais.

vietoj: negyvo, mi- 
ir prašiau, kad iš- 
į anglų kalbą, nu- 
nudvėsęs ir pasti- 

Vietoj tai padaryti, 
Nekantrus įvair-

zmo-

šiuos 
vadi- 
žmo-

Valstijų siūlymu, daro sunkiu atmesti jį. Gal dėlto J. 
Valstijų ambasadorius Charles Bohlen atkviestas Wash-

” , Pradedu va
žinėti per lietuviais apgy
ventus miestelius sakyda
mas prakalbas, rašinėti ko
respondencijas į ‘‘Rankpel
nį” ir atrasti tai, kas ma
ne vertė ko tai ieškoti’
<ri pradėjęs “Rankpelnio” 

spaustuvėj raides rinkti, 
tose raidėse susiradau ir 
pats save, savo kūrybinį 
talentą, kuris ir šiandien 
neduoda , mano galvosenai 
ramybės, -v- pagavęs bran
gaus įkvėpimo paukštelę, 
nepaleidžiu iš savo rankų.

e
Seni žmones daugumoje 

yra iniervuoti. Gražios koin 
panijūs yra puikus nervų 
atljuosavimas. Lankykite

Jaunutis
NEKANTRAUS

PRIERAŠAS
Ginčytis su drg. Jaunu

čiu neįmanoma. Temos jis 
nesilaiko. Kai parodai jo 
klaidą, jis apie ją ne gir
dėt nenori, o. graibstosi už 
kiti! dalykų, stengdamasis 
dėmėsi nuo savo klaidos nu
kreipi bei ją tais kitais da
lykais pridengt, p tuo tik 
daugiau į kitas klaidas įsi
velia.

Pastaba jam buvo pada
ryta dėl kalbamos jūros 
VIETOS, o jis mala apie

4
Savo antrašte drg. Jau-* 

nutis sako, kad Nekantrus 
“tik klaidina žmones.” •

TAIGI: *
Kad buvo pastebėta, jog 

kalbamoji jūra yra ne In
dijoj, kaip Jaunutis rašė, 
o tarp Izraelio ir Jordano, 
tai Jaunučiui Nekantrus 
“tik klaidina žrnones.”

Kad nurodyta Jaunučio 
klaida, jog žydai iš Egipto 
bėgo ne per Negyvąją Jū
rą, o per Raudonąją Jūrą, 
— Jaunučiui “tik klaidini-* 
mas žmonių.” *

Kad pataisyta jo klaida, 
jog žydus iš Egipto vedė* 
ne Egipto valdovas, o pačių 
žydų vadovas M aižius —4 
Jaunutis jums pasako, jog 
tai “tik klaidinimas 
nių.”

Kad Jaunutis visus 
jo klaidų pataisymus 
na “tik klaidinimu
nių,” tai jis tą netiesiogiai 
pakartoja ir savo rašto pa
baigoj, klaidas dėdamas į* 
sveti mženklius—4 ‘kla idos. ’ ’

Jaunutis daro man prie
kaištą, kam aš jo pavarto-* 
tus žodžius nudvėsęs, nu
gaišęs, pastipęs pavadi- 
dinau k e i k s m a ž odžiais. 
Kad šie žodžiai yra var
tojami ir kaip keiksma
žodžiai, tai, matyt, žino ir 
drg. Jaunutis, nes jis sa
vo “paaiškinime” rašė: "“o, 
dažnai, kuomet su pyksta
me, tai sakome ii’ ant žmo
gaus, kad jis pastipo.” Kas 
gi čia tas pastipo—ar ma
loningumo žodelis?

Pretenduodamas mokan
čiu anglų kalbą, žodį dead 
jis išverčia: “dead yra mir
tis” (daiktavardis). O t£ 
krenybėj dead, yra miręs 
(būdvardis). (Jo įvardin
tame institute, užtikrinu, 
taip nemokė.) Mirtis rašo
ma death.

“Anglai vartoja įvardžius, 
o mes pavartojame kitoniš
kas prasmes,” sako Jaunu
tis. Čia, matyt, jam įvar
džiai irgi kaip nors su kuo 

’ nors susipainiojo...
Savo raštą Jaunutis už

baigia “moksliškai”: “dėl 
ko mes turime tuos van
dens sinbolus O2X H2 va
dint mirusiais?” Ir ką gi 
bendra su Negyvosios Jū
ros vieta turi šie cheminiai 
simboliai? Bet jis ir čia 
neapsieina be klaidų: *

“Sinbolus.” Angliškai šis. 
žodis daugiskaitos vardi
ninke rašomas symbols, p 
lietuviškai—simboliai. Tai
gi Jaunučio sakiny turėjo 
būti simbolius.

Cheminės vandens sū
dė t i e s simbolis yra ite \

H2,” o H 2 O, kas 
reiškia, kad vanddo suside
da iš dviejų dujų — vande
nilio (hydrogen) ir deguo
nie (oxygen): 2 atomai 
vandenilio ir 1 atomas de- 
guonio sudaro 1 molekulę 
vandens.

ingtonan pasitarimui. Paskui jis 'teiks patarimus. J. V. Latevfeš naudai .pabengi" 
inusdelpasilirtksminimo.

ma be pastabos leist laik
raščio bendradarbiui šitaip 
skaitytojus “šviest”? Uz . 
kurio tik dalyko Jaunutis 
griebiasi, §u tuo įklimpsta. x 

Gal skaitytojams bus 
įdomu, kodėl diskusupjamo- 
ji jūra (ežeras) vadinama 
įnirusiąja bei mirties jūra. 
Todėl, kad jos vanduo yra 
toks tirštas druska ir kito
mis ištirpusiomis medžiago- 

|mis, kad jame negali gy- 
žodžius miręs, gyvas, ne-į venti joks gyvūnas. Jordtč- 
gyvas, lyg kad jam nors žo
delis dėl to būtų buvęs pa
sakytas.
klaustas, ar jis kalba apie 
tą pačią jūrą, kuri ir ki
taip, yra vadinama. v

Jis buvo tik pa-

no upės įneštosios į šią ju- 
rą-ežerą žuvys tuojau įnirš
ta. Sakoma, pirmieji šį eįe- 
rą įnirusiąja Jūra pavadint^ 
graikai rašytojai. Taip ją

(Tąsa 4-tam pusi,) 
• ‘ .' z ■ , ■ ■

&.

't
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: iv. VARGUOLIS f

i? Svajom®^ ir buities talkais
(Tąsa)

— Dar vieną kartą atsitiko ir šitaip: 
Mes jau rengėmės eit gulti, jau vėlus va
karas, kaip netikėtai ir neprašytas “sve
čias” beldžia duris. Na, kas čia per vel
nias, pamaniau? O kada manoji atidarė 
duris, tai buvo niekas kitas, kaip tik 
mano sekcijos boselis, neva tai ieškojo 
tokio ir tokio žmogaus, kurio, aš gerai 
žinau, šioje kaiminystėje nesirado, ir 
jgu buvo matyti įkaušęs. Bet veikiausia 
tas latras jautėsi, kaip į šaltą vandenį 
įpuolęs, kada aš jį nepakviečiau į vidų 
ir nepastačiau bonkos ant stalo — aišku, 
jis tik to ir ieškojo. Jis tik neva atsipra
šinėjo už musų bereikalingą sutrukdymą 
ir nėrė nuo durų savais keliais. Ir po to 
įvykio, tas niekšas negavęs tokio “wel
come”, kokio gal jis- tikėjosi, jis pradė
jo susirasdinėti visokiausių prie manęs 
priekabių, kad aš netekęs kantrybės 
spioviau tam bestijai į akis ir išsinešdi
nau iš tos kasyklos.

— Juknelis mane, kad aš neišmanėlis 
buvau. “O»kas tokio, jei būtai kada pa
liudijęs. savo boseliui?” — jis man kar
tą pasakė. Aš kad ir mažiau uždirbti ir 
pasitenkinti, negu daug ir bosams pra
ardyti. Kas iš to uždarbio, jeigu bosų 
gerklesna turi supilti? Ana, žinau, 
Petras ( Aistis gindavosi savo dideliu už
darbiu Kriokiančio Upelio (Roaring 
Brook) kasykloje, o kada ištiko nelaimė 
ir jis žuvo dujų eksplioziioje, tai brolis 
turėjo palaidoti savais kaštais— ketu
ris centus rado jo kišenėje. O buvo kon- 
traktorius, nebuvo iUaidūnas, nekazy- 
riuodavo, negembleriaudavo, tai kur jis 
dėjo pinigus? Bosų gerklesna supylė. 
Rodydavo savo uždarbio kvitas (due- 
bills) po tris ir daugiau šimtus dolerių 
į dvi savaites, tai pinigais galėjo būti 
apsipylęs.

— Vistiek kaip ten nebūtų, bet man 
„Viktės gaila, labai gaila, kad ji į niekus 
pavirto. Dar jauna, graži moteriškė. 
Skundžiasi vargšė ir kartu keikia savo 
vyrą, kuris yra jos šitokio likimo kalti
ninku. “Pavertė jis mane girtuokle su 
savo prakeiktais * bosais, o dabar pats 
manęs nekenčia ir šalinasi. Aš visų pa
juokta ir pirštais badoma: sako, aš gir
tuoklė ir pasileidėlė. Kur man dėtis ir 
ką man daryti?” — verkdama man skun
džiasi.

— Ji mano giminaitė, bet aš ją dau
giau kaltinu, negu jį. O kodėl ji negalėjo 
Žaip padaryti, kaip padarė Ruzgio pati? 
Ruzgys irgi pradėjo bosus vestis pas sa
ve fį namus pavaišinimui. Bet Ruzgienė 

"ne Viktė: susidėjo rūbus į valizą, parašė 
raštelį ir paliko ant stalo, kad vyras ras
tų parėjęs iš darbo, o pati sėdo į trauki
nį ir po šiai dienai Ruzgys nežino, kur ji 
gyvena. Ruzgys irgi manė pasekti Juk- 
nelio pavyzdį, bet kada vieną gražią die
ną parėjęs rado tuščią s tūbą ir raštelį 
ant, stalo, kuriame ji jam pasakė: “Jei 

?tu manei mane priversti su bosais susi
dėti dėl tavo geresnio darbo ir vardo, tai 
tu labai klydai. Geriausios tau laimės, 
bet manęs neieškok, nes nerasi, o jei ir 
rastai, tai aš vistiek pas tave daugiau 

’negrįšiu. Goodby”. Tai ir Viktei taip 
reikėjo padaryti, tai šiandien nereiktų 

^skųstis ir verkti. Dar buvo jauna,"graži 
ir tokį vyrą, kaip'Juknelis, ji galėjo su
sirasti ir nakties tamsoje; arba jei pirti 
karšto vandens būtų užkūrusi savo to
kiam vyrui ir jo boseliui, tai šiandien 

'’nieks jos pirštais nebadytų ir girtuokle 
nevadintų.

JVjikas. dirba Upokšnio (Creek) kasyk
loje, kur mainierių unijos skyrius (lo- 
kalas) pusėtinai aktyvus buvo; mai- 
nieriai skaitlingai lankydavo lokalo su- 
širinkimus. Tankiai iškildavo gana kar
štų pasiginčijimų dėlei kokių nors iškilu
sių blogumų darbe prieš mainierius. 
Bosai gerai žinojo, kas dalyavuja gin
čuose ir kas kurią pusę palaiko, tad jie 
visados dėjo pastangas, kad į lokalo val
dybą įeitų jiems pataikaujantieji gai
valai, kas ilgainiui jiems ir pasisekė.

Į lokalo pirmenybę sulindo bosų pa
kalikai, kurie ne unijai tarnavo, bet 
bosams. Tarpe mainierių kilo nepasi
tenkinimas lokalo viršininkų elgesiu, tai 
artinantis lokalo valdybos rinkimams, 
eiliniai nariai sudarė savo naujų kandi
datu saraša, i kuri ir Miko vardas bu- V L- V Z k- c
vo Įdėtas. Ponai lokalo viršininkai ne
snaudė, o kartu ir bosai pasirūpino, kad 
lokalo susirinkimas skaitlingas būtų. * 
Uokalo svetaine prisipildė pilna unijos 
narių ir tas turėjo būt geru ženklu, bet 
atsitiko priešingai. Į susirinkimą suėjo 
visi naktinės pakaitos kompanični dar
bininkai: pečkuriai, siurblių operuoto j ai 
ir visi kiti, o bosai užėmė pastarųjų vie
tas, iki susirinkimas praeis, kad balsuo
tų už bosams patinkamus kandidatus. 
Susirinkimui priėjus prie lokalo valdy
bos rinkimo punkto, greitai vienas bosų 
pakalikas padaro įnešimą, kad vien
balsiai užgirti tą pačią seną valdybą 
(“by acclamation”). Įnešimas greitai pri
imtas ir greitai už'girtas per lokalo pir
mininką kūjelio barkštelėjimu į stalą ir 
viskas baigta.

Pasipylė, kaip griaustinis, protestų 
banga, kad neleisti susirinkimą vesti 
toliau, iki nebus formalus valdybos iš
rinkimas, teisėtas balsavimas. Bosų 
pakalikai gęrai žinojo, kad jie bus ma
žumoje, tai susigriebę knygas išbėgo iš 
susirinkimo. Ir negana, kad išbėgo, bet 
dar atsiuntė ir policiją, būk bolševikai 
muštynes kelią. Policija įsibriovusi į 
svetainę, rado pasilikusius. narius be- 
svarstančius ką daryti, nusispiovė ir iš
sinešdino laukan. Pasilikusi narių di
džiuma susirašė ant peticijos ir pasiuntė 
komitetą pas UMWA pirmo distrikto 
prezidentą su reikalavimu teisėtų loka
lu! ^rinkimų. Bet ir ten tiek laimėjo, 
nes distrikto prezidentas, Cappelini, ku
ris daugiau tarnavo bosams, negu/mai
nierių unijai, užgyrė pilnai teisėtais to
kius rinkimus.

(Bus daugiau)

— Kalbėk kaip sau nori, o aš vistiek 
kaltinu jį labiau, negu ją. Žinoma, ji bu
vo perdaug lėta ir pasidavė jo bjau
riems geiduliams, bet tas dar nepateisi
na, kad jis nekaltas avinėlis. Koks jis 
vyras, kad vertė pačią, su bosais gir
tuokliauti ir . . .? Pfiu ant tokio vyro! 
Tik nusi. . . kaip sakydavo Lietuvoje. 
Argi'jis ją mylėjo? Jei vyras myli savo 
žmoną, tai jis ją ir jos garbę apgins, o 
ne užleis kokiais niekšais ir vers gir
tuokliauti, kada jis pats mažai geria. 
Ką tu čia dar man kalbi! — net pykda
ma šeimininkė baigė ginčyti.

Mikas, -išklausęs tokį pokalbį, tokį 
nuogą biaurios gyvenimo dramos pasa
kojimą, niekaip negalėjo suprasti ir at
sistebėti, kaip gali žmogus prisileisti 
prie tokio nupuolimo?! O betgi tai yra 
tikra tiesa, kad buvo tokių atsitikimų ir 
tokių įvykių, buvo tokių tamsūnų.

y

Pittsburgh, Pa., ir apylinke

K v i eč i ą R c n y ė jos

Pagerbimui spaudos vajininkų yra rengia
ma skani vakariene, kuri atsibus kovo-morčiaus 
31 d., 1957. Prasidės sekmadienį, kaip 6 vai. 
vakare, LDS 160 kuopos, name, 1024 Beaver

AR BIBLIJOS
PASAKA

į apie Samsono spėką 
turi kokią [reikšmę?

Draugai ir draugės ir visi geri žmonės, da
lyvaukime vakarienėj, praleiskime linksmai lai
ką ir pagerbkime mūsų spaudos vajininkus.'

3 puti. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 26, 1957

b F. Bitautas, išradėjas naujo 
; mišinio ■- Nauja Gyduolė — NoiV 
s Knv--galvai mazgoti, sako: Taip!;

Stiprūs plaukai duoda energijos,, 
'daro asmenį jaunų. Pats išrado-; 
![jas juos vartoja per 40 metų, 
/tini jaunus plaukus ir nepapras-J; 
/tų energiją., Jis pataria visiems !
1 mėginti, J’risiųskitc $2.00 už 8oz. J; 
Įbonką: ;>

:: ' F. BITAUTAS ;;
303 So. Pearl St. J;
Denver, Colorado

Finansine parama, Laisvei 
visada reikalingai.

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, gall 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 
darbų. Kreiptis 9 iki 11 A. M., vi
sų savaitę. Crown Products Corp., 
23rd & Ritner Sts. (51-57). v

FITTERS

Prie sunkaus plieno. Su patyri
mu. Nuolatinis darbas su gerai 
įsteigta kompanija. Kreipkitės į 
Wheelerweld Div.

C. II. WHEELER MFG. CO. “
S. Main St., Ambler, Pa.

(57-59

Molders. Tuoj reikalingi. Prie 
mašinų ir kitų reikmenų. Nuolati
nis darbas. Puikios sąlygos. Kreip
kitės: WEST PHILADELPHIA 
BRONZE COMPANY, ?() N. 41st 
St., Phila., Pa. Ar skambinkite: 
Baring 2-5958.

(57-61) 
1------------------------------------------------

KATE CLERK. Day work, 40 
hr. wk. 8:30 to 5:30, general of
fice, pleasant working conditions, 
company benefits. Must have 
working knowledge of Middle At
lantic tariffs or is now studying 
tariff application. Salary open, con
tact Mr. Richard Mead, in person. 
At MUSHROOM TRANSPORT
ATION CO., INC., 6921 Castor 
Ave., Phila 19, Pa. Or call PI. 2- 
3100, arrange appointment for in
terview. (59-65)

HELP WANTED—FEMALE

LABORATOR Y TECIINICIA NS
Immediate openings:

1 General
1. Chemistry \

1. Bacteriology.
Apply or Call: Dr. O. E. Owen. 

OSTEOPATHIC HOSPITAL, 48th 
<fc Spruce Sts., Phila. SH. 8-1000 

(59-65)

Comptometer-Operator. Experi
enced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits. 
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front 

’ & Shunk Sts.
(56-62)

Clerk-Typist. Experienced pre
ferred. Excellent working condi
tions. All Company benefits. 5 day 
week. Salary depending on ability 
and exp. Apply BEST MARKETS, 
Personnel Dept. Front & Shunk 
Sts. (56-62)

Typist-Stenographers. Immediate 
operiings. 5 day wk. Center City. 
Exp. helpful, but not necessary. 
Perm, employment. Pleasant work
ing conditions. Salary depending on 
ability and exp. Appiy HOME 
READERS SERVICE, INC. 702 
Liberty Trust Bldg., or call RI. 
5146. " (56-59)

Dictaphone Operators wanted at 
once. Knowledge of Stenography 

’and typing. Prefer young lady over 
25. Must be steady and neat. 5 
day wk. Convenient location. Salary 
commensurate with ability and exp. 
1220 Buttonwood St. or Call Mr. 
Heckrote, MA. 7-7433. (56-62)

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

BEER-WINE-LIQUOR-IACENSES

Notice is hereby given that license number 
L-432 has been issued to the undersigned 
to sėli Liquor and Wine at retail in a Li
quor Store under the Alcoholic 'Beverage 
Control Law for off promise consumption at 
93-OC Liberty avo., Oxone Park. MAX SED- 
LER and GEORGE WOLITZ dba Henry's 
Crossbay Wine and Liquor Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5099 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a Li
quor Storo under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
22-74 29th st., Long Island City. LLOYD G. 
BERRY. BRW

NOTICE is hereby given |hat license 4A- 
10879 has been Issued to the undersigned to 
sell boer at retail under the Alcoholic Bever
age Control Law for off premise consump
tion at 205 IB Jamaica Avenue, Hollis. 
MICHAEL D.“CAIN and JOSEPH P. CAIN..,

Notice is hereby given that license number 
b-5097 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age Store under the Alcoholic Beverage Con
trol Law for off promise consumption at 
105-06 Merrick blvd., Jamaica. SAMUEL 
BRANDFIELD & DAVID SIEGEL dba Sebrand 
Liquor Corporation. BRW

Notice is hereby given that license number 
LL.IO has boon issued to tho undersigned to 
sell liquor and wine at wholesale under the 
Alcoholic Beverage Control Law at 47-42 37th 
Street, Long Island City. PUBLICKER DISTIL- 
LERS PRODUCTS, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-686 has been Issued to the undersigned to 
sell liquor and wine at retail In a package 

, store under the "Alcoholic Beverage' Control 
Law for »off promise consumption at 32,-10 
31 st., Astoria. ABRAHAM JOELSON & HAR
OLD JOELSON dba Jolson Liquor Store Co.

I •

Notice is hereby given that license number 
L-I35I has been issued to the undersigned 
to' sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage Con- 
94-04 Astoria blvd., Jackson Heignts. IS- 
trol Law for off promise consumption at 
RAEL FLEISCHMAN AND ADELE FLEISCH
MAN dba Airfield Liquors BRW

Notice Is heroby given that license number 
L-84 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age storo under "the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at 
96-16 Queens Blvd., Rego Park. GOLD STAR 
WINE AND LIQUOR CORP. K-IO

Notice Is hereby given that license number 
L-108 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
83-01 Northern blvd., Jackson Heights. 
HEIGHTS WINE & LIQUOR STORE, Inc. K-IO

Notice is hereby given fhat license number 
L-157 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Bevorago 
Control Law for off premises consumption at 
150-06 14 ave., Whitestone. MARIE LEISER 
dba Brinkman's Wines and Liquor Store. K-IO

Notice is hereby given that license number 
l-206 has .been issued to thę undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
215-39 Jamaica ■ ave., Queens Village, COM
MUNITY LIQUOR SHOP, Inc. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-258 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at
31-09 23 ave., Long Island City. ALBERT PA- 
CIELLO. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-410 has boon issued to tho undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
153-11 Northern blvd., Flushing. SOL BIRN
BAUM dba Cromwell Wino and Liquor Store.

K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-497 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at 
I7I-741/? 46 avo., Flushing. HERZOG'S LIQUOR 
STORE, Inc. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-686 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
22-19 31st St., Astoria. ABRAHAM JOELSON 
& HAROLD JOELSON dba Jolscn Liquor 
Store Co. K

Notice is hereby given that license number 
L-903 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the' Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
59-12 Woodside avo.. Woodside. WOOD- 
BORO WINE AND LIQUOR CORP. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-951 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption . at 
4l-28a Main st.. Flushing. LEONARD /\ND 
AMY BLAU dba" Leonard's Wine and Liquor 
Store. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-1065 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack- 
ag? store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
39-70 61 st., Woodside. CHARLES and HELEN 
FRIED dba Woodside Wine and Liquor Store.

K-10

Notice is hereby given that license number 
L-II5I has been issued io tho undersigned 
to sell wine and liquor at rolail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
59-04 Main st., Flushing. DAVID and BEA
TRICE SCHLOSSMAN dba Schlossman's New 
York State Retail Liquor Store. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-1200 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store 'under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
235-03 Braddock avo., Bollerosc, JULES L. 
STEIN dba Braddock Wines and Liquors. K-10

Notice is heroby given that license number 
L-f 159 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at rolail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
34-03 Francis Lewis blvd., Bayside. SAMUEL 
KAPLAN dba DeLuxe Liquor Shoppe K

Notice is hereby given that license number 
L-1258 has been issued to tha undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at 
218-56 Hempstnad ave., Queens Village JO
SEPH PITEGOFF dba Alan's Winos and Li
quors. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-I5I5 has boon issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store 'under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
51-19 43rd ave., Woodside. JOHN TIETJEN.

K-10

Notice is hereby given that license numbar 
L-1575 has been issued to the unorsigned 
to sell wine arid liquor at retail in a pacx- 
aga store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor off premises consumption at 
64-23 Broadway, Woodside. FAIRWAY LI
QUORS, Inc. K 10

Notice is hereby givan that license number 
L-703 has been issued to tho undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
188-12 Union tpke., Flushing. DAVID WID- 
ROW dba Scher Liquors. K-mar

Notice is' heroby given that license number 
L-351 'has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor off premise consumption at 
74-13 Roosevelt ave., Jackson Heights. B. 
MEYER0WITZ. M. ROLLER and P. REXON 
dba Dowd's Wine and Liquor. K-mar

Notice is hereby givan that license number 
L-i8 has boon issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under tho ‘Alcoholic Beverage 
Control Law tor off premise consumption at 
136-15 Roosevelt ave., Flushing. Arthur :Fisch- 
rnan and Rose Spixak as Executors under the 
will of Emil B. 5pivak dec'd. K

Notice is hereby given that license number 
L-1773 has been Issued to tho undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack- 
aga store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
44-24 Lawrence st., Flushing. RICHARD BOG
GIO dba Bluebird Package Liquor Store. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-1785 lias boon issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
205-05 Jamaica avo.. Hollis. NATHAN RICH
STONE and JOSEPH SURAN dba Richy's 
Wine and Liquor. K-IO

Notice is hereby givan that license number 
L-1793 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liqugr at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
271-19 Union turnpike, New Hyde Park. 
LAKEVILLE WINES AND LIQUORS, Inc. K-IC

Notice is hereby given that license number 
L-1849 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liejuor at rolail in a pack
age store under the Alcohollę Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
94-48/50 222nd st., Quxens Village. ALEX 
SHAPIRO and SOL SPRECHER dba Lou's Li
quor Shop. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-5024 has 'boon 'issued to the undersigned 
to sell wine and liguor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law f»r off premises consumption at 
201-03 Northern ,blvd., Bayside. MARIA 
STREETR and ALICE GLEASON and BEA
TRICE STREETER dba Bayside Liquor Store.

K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5028 has been issued to tha undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a paek- 
aga store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
35-32 149th place, Flushing. JOSEPH SOL
TIS. ' .. K-10

' ■ ' ' V '' ; •
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Notice is hereby given that license number 
L-5036 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
72-42 Main st., Flushing. MILTON and MOR
RIS WEINICK dba Main Street Liquor 
Shop. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5232 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic t Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
41-12 162 st., Flushing. LLOYD LEISER. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5327 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law icr off premises consumption al 
25-71 Francis Lewis blvd.. Bayside. HERMAN 
SCHLOSSMAN dba Francis Manor Liquors

K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5472 has been issued to the undersigned 
to sell,wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
258-27 Union tpke., Floral Park. TABAKIN & 
KLEIN, dba Esquire Wine and Liquor Shop.

K-mar

Notice is hereby given that license number 
L-5493 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a patk- 
ag« store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
75-19 Parsons blvd.. Flushing. JOSEPH HAR
RISON and DOROTHY G. HARRISON dba 
Pomonok Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5748 has been issued to the undersigned 
to sell v/ine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beyerage 
Control Law for off premises consumption at
32-62 81st st., Jackson Heights. GREY'S 
WINE AND LIQUOR STORE, Inc. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5763 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
213-39 35th ave., Bayside. MATTHEW CESA- 
REO dba Bell Liquor Store. K-IO

Notice is hereby given that license number 
L-5831 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
195-06 47th ave., Flushing. LOUIS KAPIT and 
BERNARD D. GOLLAND dba Boro Wines and 
Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5837 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
89-56 Francis Lewis blvd., Hollis. ANDREW 
FOGLIA. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5859 has been issued to the undersigned 
to 'fell wine and liquor at retail in a pack- 
aga\ store under the Alcoholic Beverage 
Contrbl Law for off premises consumption it 
51-04 31st ave., Woodside. IRVING BRUMER 
dba Lenihan Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-6034 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcqholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
149-03 Union turnpike, Flushing. DAVID and 
SIDNEY I. BANNER dba Banner Wines 'and 
Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-494 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premisės consumption at 
118-17 Metropolitan ave.. Kew Gardens. 
IRVING HORWITZ dba Kew-Met Wines & 
Liquors. K-mIO

Notico is hereby given that license number 
L-1389 has been Issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premisos consumption at 
218-46 Hillside ave., Queens Village, THOM
AS M. EGAN. Cml7

Notico is hereby given that license, number 
L-1267 .has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
161-19 29th ave., Flushing. IVAN KOVAC K

Notice is heroby given that license number 
L-1666 has been issued to the undersigned 
to soil liquor and wine at retail in a pack
age store under tha Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
991 Wyckoff ave., Ridgewood. EDWARD 
LEHR. BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
L-357 has bean issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
220-3C Merrick road, Laurelton. JOHN LUERS- 
SEN dba Luerssen & Son. BT-ml7

Notico is hereby given that license number 
L-1747 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retaD in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
39-39 48 ave./ Long Island City. MILTON H. 
& MURIEL M. QUARTZ BRW-ml7

Notice is hereby given that licen$,a number 
L-5513 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption af 
87-50 169 st., Jamaica. LILLIAN ROTH 8T-ml7

Notico is hereby given that license number 
L-SI04 has been Issued to tho undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store under the . Alcoholic Beverage 
Control Law fbr off.premises consumption at 
91-06 43 ave.. Eimhurst. OCTAVE G. SEN- 
TENAL BT-ml7

i
Notice is heroby given that license number 

L-5569 has been issued to tha undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramises consumption at
33-11 10$ st.. Corona. MEREDITH M. BOR
DEN & CHARLES CRAWFORD dba Borden 
& Crawford. 1 BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
L-1787 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 

I 43-47 44 st., Sunnyside. CARL FARRUGGIA 
’ dba Carl's Wines & Liquors BT-ml7

Notice !s hereby given that license number 
L-836 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pnamises consumption at 
41-08 34 ave., Astoria. ISIDORE GREEN

BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
1.-96 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramises consumption at 
145-08 Liberty ave., Jamaica. JEROME J. 
CONNOLLY dba Jamaica Liquor Center

Aml7

Hotics is hereby given this license number 
L-I69I has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wtno at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor oft-pi«mi$es consumption at 
I r/-«,3 Farmers blvd., St. Albans. JAMES 
GKADY dba Grady's Wine & Liquor Store
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Notice is heroby given that license number 
L-5631 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor o.’t-premlses consumption at 
IV4-03 Lindon blvd., St. Albans. HUGO 
FREY Aml7

Notico is hereby given that license number 
L-1348 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
211-57 Jamaica ave., Queens Village. HARRY 
E. REICH dba Harry's Wino andi Liquor 
Store. A-mar

Notice is hereby given that license number 
L-237 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off ^premise consumption at 
80-14 Eliot ave., Elmhurst. ABRAHAM NEED
LEMAN end JACK JAFFE dba MeCloskey^s 
Win^s and Liquors, BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5091 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
180-10 Hillside ave., Jamaica. HAROLD E. 
HARTMANN. - BRW

NOTICE is hereby given that -license 4RL- 
8118 has be-an issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail In 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
31-31 Greenpoint ave., Long island City. 
HARRY J. RYNIEC dba Jerey s Tavern C

Notice is hereby givan that license number 
L-5691 has been issued to the , undersigned 
to sell liquor an« wine at retail in a pack- 

r the Alcoholic Beverage 
off premise consumption 41 

road, Kew Gardens.

age store uhd« 
Control Law for 
80-55 Kew Gerfens 
HERBERT WALTER GOLDBERG dba Selwyn 
Wines and Liquors. Bl

Notice is hereby given that license number 
L-5593 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wjne at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
109-32 Farmers blvdy St. Albans. JOHN P- 
FRENCH and JOSEPH DePAOLA dba French's 
Wine and Liquor. -y BT

Notice is hereby given that license number 
L-S79 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at .retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
220-29 Jamaica ave., Queens Village. ALVIN 
J. FISHMAN dba Queens Village Liquor 
Store. A-mar

Notice is hereby given that license number 
L-1245 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
118-04 Jamaica ave., Richmond Hill. COR
BITT'S WINE AND LIQUOR STORE, inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1360 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the- Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption af 
44-09 Kistena blvd., Flushing. NATHAN 
AGRIN and ELLA J. KAHN dba Lt Rand 
Liquor Store, Inc. •!

Notice is hereby given that license number 
L-II48 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
32-07 Crescent" st., Long Island City. MAX 
L. BERG BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
LL-IO has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
PUBLICKER DISTILLERS PRODUCTS INC., 
47-42 37th St.,- Long Island City BRW

Notice is hereby given that license number 
LL-78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
WAYNE LIQUOR CORP., 47-42 37 st., Long 
Island City. BRW*ml7

Notico is hereby given that license number 
4RL-7038 has been Issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail In a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption -at 
180-25 Linden blvd., St. Albans. HERMAN 
GARLISCH dba Castle Inn. BT-mi7

Notice is hereby given that license number 
4RL-363 has been issued to the undersigned 
to sen Liquor, Wine and beer at retail In a 
Restaurant under the Alcoholic beverage 
Conrrol Law tor on premises consumption at 
II7-H/I3 Farmers blvd., St. Albans. PETER 
REiLLY. BRW-ml7

Notice is hereby given that license number 
4Rw-obi4 has been issued to tne undersigned 
to sen Wine and beer at retail in a Res
taurant unuur tne Aicunonc bewiage Control 
Law tor on prurrusus consumption at ZUft-20 
ou-.iaica av«., t^uLens village. biMViNt: Pte- 
Cuivia 00a juc s r'isxerid Rust. Gmi7

Notice is hereby g,ven that license number 
4Ku-s/ot has ueen is.ued to the undesigned 
to sun uiquur, vrme auu ueer at retail in a 
i.esiu.ranr u.ioei tnv Aiuuiiohc uuveraga 
Wiiirui caw lor on pieimtus consumption at 
zz-uu/iU biemway st., Astoria, rvuiori hiA- 
IPJilAL huMt UF AOIUKIA NtV¥ YOKA, 
inc. bi-m«f

Notice is hereby given that license number 
4KL-SUZ/ nas been issuug to me unuetsi^aed 
to sun Liquor, įvrura and beur at reiau <ai a 
nusiautam unuer sne Au-onouc cuveiage » 
Voiiiioi udw tor on plenums consumption at 
su-ur urouoway, Asiuria. bcKlriA nvt»uvlteL 
odd Uioduwdy Idroin. bnvr-inll

NOTICE is hereby given that license 4KL- 
Luu nos buen issuer to tne undersigned 
lo sen be«r, wine and liquor ar rerun tn 
a rusidurant unuer tne Aiconoiic oevurage 
control uuw tor on premise consumption at 
kio-su Merrick ro., bprmgtiuid oaraens. 
ALr-KED P. PORTAL dba Ars tavern. bKW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
543V nas been issucu 10 me unaersiguwd 
to sou beet, wine and liquor ar reran in 
a resiauroiir under me Atuonoiic beverage 
coiitioi uaw for on premisų consumption at 
izZ-iV Meinck rd., br. Aioa.is. tebiArc OF 
JonN I. VvakO ooa Waru s lavurn. bT

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
6b 1 i nas been issued to tun unuersigned 
to sen beer, wine and liquor at reran tn 
a r-usiaurnnr under me Aicvnouc oevurage 
Control Law tor on premisų consumption at 
Zsa-^i Jamaica ave., r-ioiai tam ipuuens. 
viclORlA E. ZINA doa Fireside Restau
rant. BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
63/Z has been issued to me unoerstgnad 
to soli beer, wine and liquor ar reran in 
a restaurant under tne Aiconouc beverage 
Control Law tor on premise consumption at 
18S-U3 notace narui ng bivd., r-iusnmg. 
C11ARLES SvnROEuEK aba Charles bar and 
Grill BKW

Notice is hereby givan that license number 
L-463 has been issued to the undorsignod 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Aiconouc beverage 
Control Law tor ofr premise consumption «t 
188-28 Jamaica ave., Hollis. ANNA L. HfZ- 
GEkalo. C-mar

Notice is hereby given that license number 
L-26Q has been issued to lhe undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Aiconouc Beverage 
Control Law tor oft premise consumption at 
3b-ib 23 ave.. Long Island City. JOSEPH \ 
KKONSIEIN Ex. Est. of Harry Kronstein. BKW

Notice is hereby given that license number 
L-174 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail tn a pack
age store under tha Alcoholic -Beverage 
Control Law for off premise consumption -ar 
91-14 Sutphin blvd., Jamaica. RAE LEV -dba 
Henry's „Wine and Liquor Store. W

Notice is hereby givan that license number 
L-4S7 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for oft premise consumption' at 
100-07 Metropolitan ave., Forest Hills. ASHER- 
TILLIE ZAFRAN dba Metro Wines-Liquore. BT

Notice is hereby given that licence number 
LL-53 has been issued to the undereigned 
to sell wine and liquor at wholesale -under 
the Alcoholic Beverage Control Law. 'DI
STILLED BRANDS, Inc., 26-15 Fourth st.. 
Long Island City. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1340 has been Issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic -Bevorago 
Control Law for off premise consumption at 
24-39 Steinway st., Long Island City. PRANK 
RUZICKA Jr. BT

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
6981 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail In 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at, 
163-01 Horace Harding boulevard, Flushing. 
HENRY J. KOLNOSKI. C-mar

Notice Is heroby given that license number 
4CL-25 has been issued to the undersigned 
to sell liquor at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law**for on premise con
sumption in Forest Hills Stadium, Poroct 
Hills. THE WEST SIDE TENNIS CLUB. BT

Notice is hereby givan that license number 
L-S774 has been issued to the undersigned 
to eell liquor and wine at retail In a pack
age store under the 'Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption of 
83-25 Roosevelt ave., Jackson Heights. GI
GLIO'S LIQUORS, Inc. C-mor



San Francisco, Gal
ĮVYKIAI IR VEIKIMAS |mą įvykį.

sveikinę norėjom pavėžėti 
iki namu Adomą Dagį, bet 
jis sakė, kad tik pusę my
lios iki namų, tai pareisiąs 
pėsčias. Jam einant namo

Apie vidurį kovo mėnesio 
turėjom Skaitlingą L L 1) 
kuopos susirinkimą, ir pa
dalyta keletas gerų tarimų. 
Nutarta finansiniai parem
ti visuomeninius reikalus, 
nes ši kuopa finansiniai ga
na tvirta.

Iš valdybos raportų teko 
sužinoti, kad visi kuopos 
nariai pilnai užsimokėję užJ , _ . . .
1957 metus, ir bendrai su l<('Įetą niūnesui iki £dlcs 
oaklandiečiais buvo sureng-1 vaikščioti. Adomas Bagis 
tas geras pąrengimas sve-; V1 ’a nuosiĮ,( (bangas; jis
tainėj, kuris davė gražaus; dar nešę m a i_ atvyko js Ney 
pelno abiem kuopom. Yol’ko 1 koloniją ir

Kuopa buvo užsisakius! ail1.ins J)af c(l.a baibuotis. 
desėtką Vilnies Kalendorių, p,ai‘a f‘»augo. 
ir visi parduoti. Nusipir- APIE LIGONIUS 

pasinaudojo' šiomis dienomis teko ap
is ir in for- lankyti d. Balčiūnienę San

v Leandro ir d. Makutiną 
Susirinkimas atidžiai dis-Į Oaklande. Kaip vieno, taip 

kusavo, kaip būtų geriau puto sveikata mažai gėrėja, 
paremti Vilnies būsimą ba- • nors mūsų pageidavimas; 
žarą ir sekamą vilniečių su
važiavimą gegužės mėnesį. 
Bazarui buvo paaukota pi
nigais. Taipgi su gausia 
auka parėmė Ateivių Gyni
mo Organiaciją ir anglišką 
laikraštį Pacific Worker. 
Dabar dėl stokos finansų 
jis leidžiamas tik savait
raščiu. %

Kuopos nariai,. y p a č 
moterys, nerimsta be pa-'

važiavo automobiliu ir su
laužė abi kojas, žemiau ke
lių. Dabar jis turės išbūti 
San Francisco ligoninėje

kusieji gerai 
įvairiais t ras 
macijomis.

rengimų. Buvo apkalbėta, 
kad prasidėjus pavasariui, 
jeigu nebus patogu rengti 
draugiškas sueigas stuboj, 
tai rengti atviram ore ir pa- 
sekmingesniam bilietų pla
tinimui duoti geros vertės 
dovanas, kurias geraširdės 
draugės suaukojo.

APIE PARENGIMĄ
Mūsų kolonijos LLD kuo

pos gana dažnai bendrai 
rengia mažesnius parengi-

susveiktų.
San Francisco d. Šilk&i- 

tienė laipsniškai sveiksta, 
bet gal užsitęs iki vasaros, 
kada galės kairiąją ranką 
vartoti. ,

Bcnadas Sutkus buvo ge
rokai sutrenktas, bet jau 
sveiksta. Sunkiausias nuo
tykis įvyko Adomui Da- 

i: sulaužytos abi kojos. 
Randasi San Francisco 
Hospitaly, Ward B, ant
rame aukšte. Šie ligoniai 
sveiki būdami sykiu su mu
mis darbavosi, tai mes ne
turime jų pamiršti nelai
mėje. Alvinas

Laiškas iš Lietuvos
Kaip dabar atrodo 
Daugų miestelis?

Wr ore esteri et ė J as k e v i č i e n e 
gavo laišką iš savo sesers, 

mus ir sykį per metus su-: Marytes Aleksandravičie- 
rengia įvairesnį parengimą1 nūs, gyvenančios 
svetainėj. Šių metų paren
gimas įvyko kovo 9 d., ir 
galima pasidžiaugti: vis.
kas pavyko labai pasek
mingai dėka tam, kad
mums i talka ateina ir ki
tataučiai — rusai, latviai. 
Parengimas buvo su pro
grama ir šokiais. Jauna 
ateivė Win up rodė spalvuo
tus paevikslus iš 
gamtinių vietų 
nius asmenis, 
žmonėms patiko. Rengėjai 
jai labai dėkingi už jos pa
sidarbavimą. Kitas punk
tas buvo: jauna lietuvaite 

’pašoko du baletinius šokius.
Nors ji dar pradinė šokėja, 
bet dėl įvairumo buvo labai 
gerai. Ačiū tėvams ir mer
gaitei.

Linksma buvo matyti pa
rengime Ievutę ir Kazimie
rą Nausėdos (detroitie- 
čius), Sally Smalienę su sū
num iš Alamidos salos ir 
daug kitų, jaunų žmonių, 
kuriuos retai tenka maty
ti, kaip S. Balnadienė iš 
San Mateo, ir kit.

Nausėdai dar vieši pas 
savo dukrelę ir žentą Ore- 
velle, Cal. Draugė Smalie- 
nė (detroitietė) irgi atvyko 
su sūnumi pabaliavoti, ir 
jos sūnus laimėjo didelį sū
rį, kurį atsiuntė dd. Šatai 
iš Linn, Oregon.

Rengimo komisija reiškia 
širdingą padėką dd. Šatams 
už sūrius, d. Winup už pa
rodymą paveikslų ir Šlege- 
rių žentui ir jų dukrelei už 

"prielankumą, kad leido 
dukrytę pašokti baletinius 
šokius mūsų parengime.

Kuopos susirinkimas ta
ria širdingą padėką drau
gėms ir draugams, kurie 
darbavosi parengimui 
padarė jį pasekmingu.

Vakaras buvo pilnai 
sėkmingas ir linksmas, 
gaila, kad užsibaigus 
rengimui turėjome nelinks-

įvairiu v v
ir įžymes- 
Tas labai

pa- 
Tik
pa-
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BUSINESS OPPORTUNITIES

Bay ridge—Delicatessen, 
virš 30 
randa.

LIETUVIU TARPE
v Dailininko Galdiko

5 kūriniu paroda
šeštadieni, kovo 23, daili

ninkas Adomas Galdikas ati
darė savo kūriniu parodą. Pa-

601 Madison Ave., prie 57 St.,

jo paroda, kai jis Amerikoje 
gyvena.

Galdikas yra pasižymėjęs 
dailininkas, Paišybos mokslus

ypač Paryžiuje. 194 1 ir 1937 
metais jis jau turėjo savo pai
šybos kūrinių parodas Pary
žiuje ir buvo tapybos kritikų 
pripažintas kaip gabus (any
toj as.

Jo paišyboje galima dau
giausia matyti gamtos vaizdų,

Titanių duktė ligoninėje
Ketvirtadienio vakare Sta

sys ir Ona Titaniai lankėsi 
Kultūriniame Centre.

Pokalbyje jie priminė man, 
kad jų duktė July Manning 
randasi Lutheran Tlospitalyje, 
ant East New York Ave., rm. 
310.

Jai daryta apendicito ope
racija. Lankymo laikas: nuo 
2 ik 1 vai. po pietų ir nuo 
iki 8 vai. vakare. (

Kazys Shimkus tebeserga
Julius Kalvaitis pranešė, 

kad jis aplankė Kaži Shimkų, 
gyvenanti 3102 92 St., Jack- 
son Heights, N. Y.

Kazys namuose gydosi. 
Sveikata netvirta. Norėtų daž
niau susieiti Su draugais.

Drg. Shimkus yra ilgametis 
Laisvės skaitytojas, taipgi Pa
žangiųjų organizacijų narys. 

Gaila, kad jį liga kankina. 
Linkime jam greitai pasveikti.
Sunkiai serganti varo namo

| Julius .Kalvaitis aplanke
D a u g ų įsvhkiai serganti Juozą Petri- 

Laisko. ]<()nj (Petrick), kuris randasi
autorė bėdavoja, kad sveikata 
ne kokia. Toliau .šitaip rašo: 

“Nei pinigų nei gyduolių 
nesiųskite. Pas mus ligonines 
nieko nekainuoja. Maisto yra 
visokio, ko tik nori ii- jis nėra 
brangus.

“Sesele, klausi, kaip atrodo 
flangų miestas. Daugai atro
do ne taip, kaip seniau atro
dė. Yra brukąs (išgrįstos gat
vės). tratuarai 
elektra, miesto
daug gražių mūrinių 
ligoninė, gimdymo 
gimnaz i j a, krautuvių, 
latyvas. Dabar nepažintum 
Daugų, jei pamatytum, 
te radijas groja, 
žodžių sakant, 
smagu, kad tik 
n autų. Yra čia 
mai, bankas,

M id town ligoninėje
Petrikonis , dab

kiek tvirtesnis, b<

Atomines energijos stotis galėto 
sudaryti pavojų miesto vandeniui

Kaip žinia, Consolidated.
Edison Co. planuoja statytų

šprogimas būtų užnuodijęs 
vandens šaltinius, jeigu ten

atominės energijos stoti neto- tokie būtų buvę,, ilgesniam
li New Yorko miesto'. Indian 
Point vietovėje, prie Hudson. 
Kadangi iš netoli ten iš .yezer-- 
vuaru ateina dalis New Yorko 
geriamo vandens, tai eksper
tai yra susirūpinę, ar tik nepa- 

vamle-kenks tam 
niui.

Neseniai 
Los Alamos 
jos stotyje.

511

J steigta1 
metų. .Gera joiga, žem^ 
'rinkama porai.

Mr. Thompson 
36th St., B’klyn, N.

SU. 5-785(1

geriamam

Įvyko 
energi-

sprogimas 
atominės

Tai buvo kovo 15
5 reaktorius spro

go, k a i perdaug įkaušto. 
Mokslininkai sako kad tas

laikui, 
šaus 
Point, tai ne už ilgo New Yor
ko, didmiestis' galėtų atsiras
ti labai rimtoje padėtyje, nes 
nebūtų pakankamai švaraus 
sveiko vAndens.

Con Edison atstovas A. 
Bryan Maiwin pareiškė spau
dai, kad Indian Point stotis 
savimi neperstato jokio pavo
jaus, bet bešališki ekspertai 
laikosi kitokios nuomonės. 
Stotis bus baigta 1960-ais me
tais.

Jeigu kas nors . pana- 
atsitiktų prie Indian

Visiems Didžiojo New Yor
ko ir apylinkės lietuviams me
no mylėtojams, Lietuvių Meno 
Sąjungos darbuotojams, cho
ristams, spaudos žmonėms ir 
visiems kitiems, kurie atėjo 
atiduoti paskutinę pagarbą 
mūsų tragiškai mirusiam bro
liui 
čiui, 
arba
mums 
smūgi, 
padėką šioje liūdesio valan
doje —

* Sesuo Margaret, Carter 
Brdlifc Benas Balwood

Pranui Ballwood-Balevi- 
visiems, kurie vienokiu 

kitokiu būdu padėjo 
pergyventi tą sunkų 
mes reiškiame gilią

(57-61
»

Mokytojai protestuoja

New Yorko mokytojų uni
ja savo narių visuotiname su
sirinkime. priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasmerkia miesto ko
legijų valdybų .nutarimą ne
leisti komunistams kalbėti 
viešuose forumuose.

.New Yorko spaudoje
Kaip žinia iš komunistų 

CK pasiekė “N. Y. Post”?

Kelios savaitės atgal 
“Post” atspausdino savo re
dakcijos nario Ted Bostono 
pranešimą apie Įvykusi Ko
munistų partijos Nacionalinio 
administracinio komiteto po
sėdį. Jis sakė, kad tame posė
dyje Fosteris ir keli kiti komi
teto nariai ragino pašalinti 
John Gates iš “Daily Worke- 
lio’’ redaktoriaus vietos. Kitą 
dieną panaši žinia 'tilpo 
“Timese”.

Dabar komunistų nacionali
nis komitetas paskelbė, kad 
tas klausimas tikrai buvo 
svarstytas komiteto posėdyje, 
buvo duotas pasiūlymas ra
ginti Gatesą pasitraukti iš " re
daktoriaus vietos, bet tas siū
lymas daugumos balsų atmes
tas.

Komitetas dabar taipgi sa- 
I o, kad tyrinėja, kaip tai 

sužinojo apie viduji- 
nutarimus posėdyje.

reportažas buvo iš-

kraipytas ir neatitinkantis 
faktams, nors pagrin- 
imant re porta vo įvy- 

Nacionalinis komitetas 
kad yra nuomonių, jog

diniai 
kilis, 
sako, 
kai kurie vadai tiksliai patie
kė informaciją “Post” bend
radarbiui.

Toks užsilaikymas, sako ko
mitetas, yra. priešingas discip
linai ir vienybei. Jeigu kas in
formuoja spaudą, tai, kaip 
tai yr<i kiekvienoje organiza
cijoje arba unijoje, 

specialiai 
informavimo 

asmuo, o 
kas. ,

James Hines arti mirties

Buvęs demokratų vadas, 
vėliau už gemblerystę papuo
lęs kalėjimai!, James Hines 
šiuo metų randasi Long Beach 
Memorial ligoninėj arti mir
ties. Jis serga inkstų liga. Ka
dangi jis yra 80 metų am
žiaus, tai nemanoma, kad jis 
galės ligą nugalėti..

Skolos privedė prie 
saužudystės

Knygvedys Philip Spitz, 32 
metų amžiaus, savo automobi-i 
l.vje išgėrė nuodui ir pasimirė. 
Paliko raščiuką, kad jis nusk 
žudo dėl negalėjimo atmokė
ti per didelių skolų.

Gaisras pradžiugino mokiniui

East Williston mokykloje 
kilęs gaisras mokiniams buvo 
gera proga turėti liuosą die> 
na. Jie todėl gaisrą pasitiko 
džiaugsmingai. Gaisras pada
re apie pusę milijono dolerių 
nuostolių.

PAJ1EŠK0J1MAI•

Paieškah Lukaševičiaus Giraičio 
Jono Vinco. Gyveno Merkinės 
valsčiaus Giraitės kaime. Jeigu 
gyvas, prašau atsišaukti, arba kas 

žinote, prašau man^pranošti.
Antrašas: .

Julius Aučius J.
Stoniškio paštas 
Pagėgių rajonas 
Lithuania, USSR

Arba praneškit:
Roy Auchus
116 Lawrence PI.
Paterson 1, N. J.

ji

(59-60)

“Post’ 
n i u s 
“Post’

tą turi 
paskirta 
komisi

ne sauva-

PROŠVAISTĖS

(šaligatviai) 
sodas. Yra 

namų, 
namai, 
koope-

Mies- 
yra kinas, 

linksma ir 
sveikata tar- 
Kultūros na- 

yra bufetai:
vienas didelis, pilnas visokių 
išgėrimų ir užkandžių...”

ir

LAISVOJI 
SAKYKLA

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
vadina anglai ir rusai
gal kitos tautos. Kad Jau
nutis vadina ją negyvąja, 
tai yra taipgi gerai, ir Ne
kantrus jam dėl . to nedarė 
jokios pastabos.

Toliau šio ginčo su drg. 
Jaunučiu netęsiu.

Nekantrus

Nashua, N. H.
Willimas Briedis buvo 

silaužęs ranką ir p’er visą 
nesį negalėjo dirbti. Dabar
jau pradeda po biskį d ar bu q- 
tis, bet dar visai nepagijo.

šu
nie-

NESULAUKĖ ŠIMTO METŲ
Livingston Manor, N. Y., 

gyventojas S. Fontana sudegė 
savo name, kuomet nuo alie
jinės lempos kilo gaisras. Jis 
turėjo 98 metus amžiaus ir 
ruošėsi už poros motų minėti 
šimtmetinę sukakti.

daryti 
spaudos 
ja arba 
liai bile

Nacionalinis komitetas taip
gi svarstė reikalą griežčiau 
ideologiniai kovoti prieš tūlus 
buvusius vadovaujančius ko
munistus, kurie dabar reiškia 
anti - marksistines nuomones. 
Omenyje turėta tokius kaip 
Fastą, Starobiną, Steubeną.

Tas žinias apie komunistų 
komiteto nutarimus patiekia 
kairiečių “Daily Worker”.

“Geriausia Filmą 1957“— 
Film Critics Circle 

Foreign Language Press 
Michael Todd's a

theWX 

BOdays 

In Todd-AO 
ALL SEATS RESERVED

now on tolo
D1VAI I Broadway at 49th Stroot 

cirdo 7-1633
MATINEES ot 2:30: Wodnotday $2.20, 
$1.50, $ 1.26; Saturday & Sunday $2.50, 
$1.75, $1.50. EVENING5 at 8:30: Sun. 
thru Thuri. 42.80, $2.20, $1.75; f<ir & i 
Sot, $3.50, $2.50, $2.00. (all lox incl J

■■•■Mill OrdoH Promptly FUIod^^HM

Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai

Įdomi
/
Knyga iš 330 puslapių

Kaina tik $1.50

Laisvė
i 11042 Atlaptic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

♦<■4- < <■ < < <

atrod o ! 
dar vis į 

negali iš lovos išeiti. O- ligoni-į 
nė jau ragina jį eiti namo.

Daug moterų dalyvavo
Ketvirtadienio vakare Li

berty Auditorijoje pastebėjau 
didelį skaičių moterų,) susėdu
sių aplink ilgą stalą.

Tai buvo Liet. Moterų Klu- 
susirinkiųiaš. Ką jos svars- 
veikiausią jų koresponden- 
parašys.

b o 
te,

11

Rep

vai. vakare jaunuoliams 
laikas gulti i

Brooklyn jaunimo pagalbos 
lyga siūlo miestui naują regu
liaciją: visi žemiau 16 metų 
jaunuoliai turi būt savo na
muose nevėliau 11 vai. vaka
ro, kad jie naktimis gatvėse 
nesidaužytų ir kriminalinių 
darbų neatliktų. Išimtis gali
ma tik tada, jei jie būtų Sli
žį u gusi ų j ų p r i e ž i ū r o j e.

Savings & 
banką iš- 
pasigrobęs,- 
apsiginkla- 
bande pa-

40 policistų gaudė banditą
Holl is Federal 

Loan Association 
plėšęs, $11,889 
trim revolveriais 
vęj;, M. Stevenson
bėgti. Greit pribuvę apie 40 
policistų jį apšaudė ir suėmė. 
Vasario 13 d. taipgi tas pats 
bankas ‘buvo apiplėštas — 
$30,000 išnešta.

į Po miestą pasidairius
Kur jūrininkai?

New Yorkas yra didžiau
sias uostamiestis1 pasaulyje. 
Betgi, pavaikščiojus po New 
Yorko centrai i nes gatves, la
bai retai galima užtikti užsie
nio jūrininkus. Vienas vietinio 
laikraščio reporteris susido
mėjo tuo klausimu ir priėjo 
sekamų išvadą:

New Yorko centre (Mid- 
town’e) jūrininkai nesimėto į 
akis, nes dauguma jų pralei
džia laiką užeigose netoli pa
ties uosto, kaip tai 10-oje, 
9-oje ir 8-oje gatvėje, bet ne 
toliam į rytus..

Kadangi New Yorko uostas 
apima ir Budo k lyną ir Staten* 
islandą, daugelis jūrininkų 
papratę praleisti laisvą laiką 
anose vietovėse. Daugelis 
vyksta į gretimą New Jersey, 
kur randasi .burlesko teatrai. 
Tie jūrininkai, kur .jie nepra
leistu laiką, labai retai dėvi 
kokias nors jūreiviškas unifor
mas — jie verčiau civiliniai 
apsivilkę. Kadangi New Yor
ke ir taip randasi daugybė 
ispaniškai, itališkai, francū- 
zišikai ir kitokiomis kalboųiis 
kalbančių žmonių, tai išskirti 
jūrininkus iš vietinių gyvento
jų nelengva pagal išvaizdą.

O visgi New Yorke kiekvie
nu metu randasi tūkstančiai ir 
1 ūksiančiai užsienio jūrinin-

sudaro tik griaučius. Vis dau-| 
giau tokių pastatų auga ir.kai 
kurie architektai svajoja, kad 
kada nors New Yorkas bus 
“blizgančio peršviečiamo sau
lės aplieto stiklo miestas”.

Tie architektai, bent dau
guma jų, kalbėdami apie New 
Yorką, turi omenyje prašmat
niąją miesto dalį. Lūšnynai, 
kurie prasideda apie 10 blo
kų toliau, jų nerūpina.

APŠAUDĖ JAUNUKUS

Bronxe iš smarkiai važiuo
jančio autoimobilio buvo pa
leista keletas šūvių j ant šali
gatvio stovėjusius jaunuolius. 
Du jaunuoliai buvo sužeisti ir 
ligoninėn nuvežti. Manoma, 
kad šūvius paleido jiems prie
šingos gengės nariai.

Rašytojų suvažiavimas 
įvyks gegužės mėnesyj

Gegužės 6, 7 ir 8 dienomis 
New Yorke1 įvyks Amerikos 
Autorių lygos suvažiavimas,. 
Prie šios rašytojų J y gos pri
klauso 7,500 narių. Suvažia
vimas vyks Biltmore viešbu
tyje.

Dvi vyriausios temos, kurio
mis suvažiavimo metu vyks 
forumai, yra “Rašymo laisvė” 
ir “Rašytojo padėtis Ameri
koje”.

Svarbu Didžiojo New Yorko Apylinkei

ŠAUNUS POKYLIS

Pradžia, vajaus, pradžia didžiojo darbo— 
sukelti dienraščiui Laisvei

$10,000 FONDA
Pokylis Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio 13 April
Graži Programa, .Geri Valgiai

Bufetine Vakarienė
ir

Šalini Dainų Programa

Programą Išpildys Aido Choras
Vadovaujamas Mildi*ed Stenster

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

ASTORIA BOULEVARD
SERVICE STATION

112-12 Astoria Blvd. 
E. Elmhurst, L. I.

ANDREW ACERRA

43-09 Vernon Bolevard

Long Island City, L. I. 1, N. Y.

(50Į-56)

Naujieji pastatai
Naujas dangorėžis* baigia

mas statyti 5th Avė. ir 53rd 
St. kampe. Tas naujas pasta
tas, kaip visa eilė aplinki
niuose blokuose, priklauso 
Roakefelleriamš... Pastatas 
nustelbia gretimą knygyną, 
moderniško meno muziejų ir 
epiškopalų bažnyčią. Netoli 
Bark Avė. blokuose auga 
bent trys dideli pastatai, ku
rių vyriausia medžiaga, pana
šiai, kaip Jungtinių Tautų pa
stato — stiklas. Didžiulės sto
ro specialiai sukietinto stiklo 
plytos naudojamos ir -plienas

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oe«*«y*

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

įžanga Nemokama

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko visuomenę 
atsilankyti, paviešėti, išgirsti gerą programą' ir 
linksmai laiką praleisti. Čia visi bendrai pra
dėsime darbą sukėlimui Laisvei $10,000 fondą. 
Taigi būkite šiame pokylyje ir linksmai pradė
kime savo didįjį darbą apšvietos reikalui.

Laisves Administracija




