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METAI 47-ti

KRISLAI
“Būkite lietuviškais 

ąžuolais!”
Ir gražu ir smagu. 
Sušelpkime brangų 

draugą!
Rašo A. Bimba

—aBegguMMiLSj.1. i”' w ■jbbs".' ». _ j g■ j j i'iiai! j^ggi

Kaip jau visi žinote, dien
raštis Laisvė pasiekia Lietuvą 
ir ten yra plačiai skaitomas.

Vienas rašytojas ir veikė
jas, pasiskaitęs apie mūsą 
dienraščio dalininku suvažia
vimo smarku pasisakymą už 
tolimesni palaikymą Laisvės 
dienraščiu, rašo:

“Ir šit šiandien gavau jūsų 
‘Laisvės’ š.m 19-23 numerius, 
kurie man pasirodė labai 
džiugūs. Bent laikinai — jūs 
nugalėjote! ‘Laisvė’ nežus! 
Tai iš tikro didžiausios reikš
mės faktas Amerikos pažan
gių žmonių (ne tik lietuvių) 
gyvenime. O ką jau bekalbėti 
apie lietuvius'...

“Tik pasidžiaugti galiu, 
kad jūsų j leidėjų, bendradar
bių ir skaitytoju yra protingų.

£
labai sveikai galvojančią, tik- 
iai pažangių draugų. Net pa
sinei a u s i a dezinformacija 
iipistengi r jiems protų sumai
šyti. Valio, tokie mūsų broliai 
lietuvninkai! Iš tikro kol yra 
žpionių, kurie net sunkiausio
mis sąlygomis nuvokia kaip ir 
kur orientuoti^, kurie nepasi
duoda suvedžiojami — ‘Lais
vė’ nežus! Tai ne tik mano 
vieno, bet ir didesnio jūsH bi
čiulių, gyvenančių Lietuvoje, 
jausmai. Būkit sveiki, būkit 
stiprūs, būkite lietuviškais 
ąžuolais užjūrio darbo žmo
nių tarpe...’’

P Tai matote: mūsų šaunusis 
Aido Choras praėjusi šešta
dienį turėjo vieną iš puikiau
sių parengimų visais požiū
riais. Aid iečiai sakė, kad jie 
susilaukė daug daugiau sve
čių, negu tikėjosi.

Tai puiku, taip ir reikia!
Prisivalgėme, prisidaina- 

'ome, prisišokome iki soties. 
Chorui veikiausia liks gražios 
finansinės paramos, kuri taip 
reikalinga.

Nusiskriaudėte tie, kurie 
Aloje iškilmėje nedalyvavote.

Kurie namie sėdėjote ir 
skaitėte savo dolerius ir dar 
likusias savo gyvenimo die
nas, “užsidirbote“ porą treje
tą doleriu tiesa, bet tas savo• *• * • 
dienas dar labiau sutrumpino
te!

Štai svarbus reikalas. Rašo 
įpūsų bendradarbis Jaunutis. 
Loyvelliečio Jono Karsono ir 
sveikata ir ekonomija randa
si kritiškoje padėtyje. Jau se
niai jis nebeturi abiejų kojų, 
o. dabar nebegali valdyti ir 
abiejų rankų!

LLD apskritis nutarė Jono 
paramai surengti pietus. Įvyks 
So. Bostone balandžio 14 d.

Labai remtinas sumanymas.
Tuo tarpu prašoma Jono 

paramai aukų. Irgi gražus da
lykas.

Vis pažangiečiai pažįstame 
‘Joną Karsoną, — jei ne iš 
matymo, tai iš visuomeninės 
veiklos.

Nenoriu būti paskutinis, 
šiandien pat išp/rku penkių 
dolerių vertės č(Aį ir siunčiu. 
Labai norisi paraginti tą patį 
padaryti ir kitus išgalinčius

Vakarti pūgose žuvo 33; yra 
! pavojaus, kad pūga pasieks 

ir Rytus, nors susilpnėjus
Kansas City. — Sniego 

! pūgos, kurios siaučia Piet- 
; vakariuose ir Vakaruose, 
jau atnešė ne tik medžia
ginės žalos, bet ir mirčių 

i — iki šiol rasta 33 asmenys, 
i kurie sušalo ir mirė sniego 
i apverstuose automobiliuo- 
į se arba tolimuose užkam- 
I piuose, prieš tai, kaip pa- 
; sisekė juos pasiekti.

Daugelyje vietų, kaip tai 
Į Kansase, Omahoje ir kitur 
i pūgos sulaikė net trauki- 
! nius ir keleiviai, kurie vie
tomis buvo per diena trau
kiniuose izoliuoti, kartais 
ir be maisto, paskui .tapo 
išvežti autobusiais, kurie 
važiavo keliais, kuriuos 
jau spėta apvalyti.

Pūgos dabar pasiekė vi- 
durvakarius, ypatingai Ill
inois, Wisconsina, Michiga- 
na, nors ten jos ne tokios 
stiprios, kokios buvo Piet
vakariuose ir ypatingai Te- 
xase, kur šiuo metų laiku 
paprastai esti vasariškai

Cyrankevičius 
aplanke Nehru

Deli. — Lenkijos prezi
dentas Cyrankevičius ir ke
li valdžios nariai dabar vie
ši Indijoje. Juos priėmė 
premjeras Nehru. Visur 
lenkai sutinka draugišką 
šiltą priėmimą. Lenkų de
legacija jau lankėsi Laose 
ir Burmoje.

Prez. Cyrankevičius daly
vavo bankete Nehru bute. 
Nehru pakėlė tostą “už de
mokratinę ir socialistinę 
Lenkiją”. Jis sakė, kad In
dijos žmonės su simpatija 
žiūri į Lenkijos žmonių pa
stangas.

Izraeliečiai teisia 
žiaurius policininkus

Jeruzalė. — Izraelio kari
nis teismas pradėjo teisti 
11 savo pasienio policinin
kų. Kaltinimas yra, kad jie 
pradėjo šaudyti j beginklius 
arabus valstiečius, kurie 
grjžo iš laukų ir nežinojo, 
kad per radiją paskelbta, 
jog uždrausta pasirodyti 
gatvėse. Tai buvo pirma 
Izraelio užpuolimo prieš 
Egiptą dieną.

Policija tame įvykyje 
Kfar Kaseme nušovė 47 a- 
rabus. Kaltinimas prieš po
licininkus yra, kad jie elgė
si žiauriai, neįmdami do
mėn, kad šie arabai valstie
čiai, Izraelio piliečiai, ne
žinojo apie prasidėjusius 
karo veiksmus.

draugus.
Lai jūsų aukos dydis būna 

pagal išgalę ir sąžinę!
čekį arba Money Orderį iš

rašykite, ragina Jaunutis, M. 
Kazlausko vardui ir pasiųski
te tokiu adresu: John. Petrus. 
14 Gratland St., Jamaica 
Plain, Mass.

šilta.
Oro biuras sako, kad pū

gos gali pasiekti ir Penn
sylvania bei New Yorko 
valstijos Šiaurinę dali bei 
Naujosios Anglijos valsti
jas. Bet čia jos jau bus taip 
susilpnėjusios, kad rimto 
pavojaus nesudarys.

Kansase sniegas vieto
mis siekė net 10 pėdų. Prie 
kelių valymo prisideda 
gaisrininkai, armijos inži- 
nieriai-sapiorai, skautai, u- 
nijistai, savanoriai ir t. t.

225 keleiviai, kuriu trati- 
kinys negalėjo judėtiiš 
vietos netoli Meade, Kansa
se, neturėjo vandens ir 
šilumos per dieną, nors turė
jo maisto. Sniegas uždengė 
sustojusio traukinio lan
gus. Dviem keleiviam ištiko 
širdies smūgiai.

Belgradas. — Prancūzi
jos komunistų delegacija 
apleido Jugoslaviją.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Chicago. — Atstovu buto k 
neamerikinis. komitetas 
pradėjo pažangių žurna
listų kamantinėjimus. Iš a- 
pie dešimties, pašauktų 5 
yra “Vilnies” redakcijos ir 
administracijos žmonės. 
“Vilnis” yra vienintelis vi
sų kalbų pažangus dien
raštis Chicagoje.

Kairas. — Hammarksjol- 
das trečiu kartu konferavo 
su Nasseriu.

Bernas. — Šveicarijos ge
neralinis prokuroras Rebe 
Dubois nusišovė. Jis nese
niai tapo apkaltintas šnipi
nėjime Francūzijos naudai, 
ne prieš savo šalį Šveicari
ją, o prieš kai kurias už
sienio pasiuntinybes.

Nicosia. — Pranešama, 
kad tremtyje Indijos van
denyno saloje esantis arki
vyskupas Makarios jau su
sitarė su britais kai kuriais 
klausimas ir jis gal bus 
gražintas Kipram

Bonnia. — Vakarų Vokie
tijos valdžia sako, kad ar
timu laiku prasidės labiau 
masinė vokiečių emigracija 
Pietų Afrikon. Milanacinė 
Pietų Afrikos valdžia mie
lai priima vokiškus imi
grantus, iškaitant buvu
sius SS-ninkus.

- Kainas. — Egiptas., Siri
ja ir Jordanas tariasi, kaip 
bendrai išreikšti savo nepa
tenkinimą prieš Amerikos 
nutarimą prisidėti prie 
Bagdado pakto karinio ko
miteto. Prie Bagdado- pak
to priklauso Irakas, Iranas, 
Turkija, Britanija.

Nedarbas auto pramonėje
Fordas atleido iš
darbo S700 žmonių

Bermudoje susitarta karo 
r e i kai u bendradarbi a vinių; 
konųmikatas nemini visko

St. Louis, Mo. — Nedar-j 
bas auto-pramonėje plečia-' 
si. Nors dabar kaip tik au-! 
tomobilių gamybos sezo-1 
nas, didžiosios auto-korpo- ■ 
racijos, General Motors, 
Chrysler, Fordas ir kitos, 
atleidžia vis daugiau darbi
ninkų. Štai čia. St. Louise. 
Fordo kompanija atleido iš 
darbo visą Mercury fabriko 
anrtąją pakaita, apie 1,700 
darbininku. Tam tikras 
darbininkų skaičius bus at
leistas iš darbo Fordo fab
rikuose Metuhiene, New 

Naujas Sukamo planas
Indonezija sudarys
ekspertą kabinetą

Jakarta. — Prezidentas | klausimas apie partijų gin- 
Sukarno paskelbė, kad gal čus dėl koalicinių kombina- 
bus išbandytas naujas pla- cijų.
nas: sudaryti kabinetą, ku-' Sukamo tuo klausimu 
ris nesiremtų politinėmis jau tarėsi su Siwirio, nacio- 
partijomis, bet kuris susi- į nalistų vadu, kuriam pa
darytų iš pavienių eksper-1 vesta valdžią sudaryti.'
tų, nepaisant, kokioms par
tijoms jie nepriklausytų,! 
arba visai nepriklausytų. 
Sukamo sako, kad i toki 
kabinetą įeitų nacionalistai, 
komunistai, musulmonai, 
socialistai ir bepartiniai ir
tai faktinai būtų tautinės planu “nori per užpakalines 
vienybės valdžia, bet tuo duris įvesti komunistus 
pačiu laiku būtų išrišta1 valdžion”.

Kaip 1926-ais metais
Britanijoje kalba 
apie gen. streiką

Londonas. — Jau beveik 
dvi savaitės, kaip streikuoja 
apie 200,000 laivų statybos 
darbininkų, bet yra žymių, 
kad tai tik pradžia — apie 
streiku^ kalbama geležin
keliuose ir plieno fabrikuo
se, o Škotijoje ir Vali joje 
apie streikus kalba anglia
kasiai.

Britanijoje šiomis dieno
mis vis dažniau girdimi žo
džiai “generalinis streikas”. 
Visi pripažįsta, kad padė
tis ekonominiame fronte 
dabar yra'labiau įtempta, 
negu bile kuomet po 1926 
metų. Kaip žinia, tais me
tais įvyko generalinis strei
kas, kuriam sulaužyti toriš-

Nehru sako, kad_
Ike ir Bulganinas 
vėl turėtą tartis

Deli. — Premjeras Nehru 
pareiškė, kad dabar kaip 
tik laikas, kuomet prez. Ei- 
senhoweris ir premjeras 
Bulganinas turėtų susieiti 
ir tartis. Nehru sakė, kad 
dabar lemiamas laikas tai
kai sudaryti Aritimuose 

Jersey ir Los ' Angelese. 
Kiek ten'-atleis, dar nepa
skelbta.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad plieno produkci
ja irgi krinta. Plieno lie
jyklos veikia tik ant 93 
procentų savo galimybės.

Elektros pramonėje irgi 
reiškiasi nedarbas ir Gene
ral Electric atleido darbi
ninkus. D visos eilės savo 
fabrikų po visą šalį.

Bet smarkiausiai nedar
bas pasireiškia auto pra
monėje.

Kad Sukamo planas pra
eitų gyvenime, su juom tu
rės sutikti partijos. Kai ku
rie konservatyvės musul
monų partijos Masjumi va
dai jau sako, kad Sukamo 
su savo ekspertų kabineto 

ka valdžia padėjo daug pa
stangų.

Torių valdžia ir dabar 
jau stengiasi streikų plėti
mui kaip ir užbėgti už akių. 
Darbo reikalu ministras I. 
Macleodas paskyrė tam tik
rą teisminę tyrinėjimo ko
misiją, kuri atitinka ką 
Amerikoje vadina arbitra- 
cijos komisija. Derybos 
tarp unijų ir savininkų kol 
kas neatnešė jokių rezulta
tu, c

Geležinkelininkai jau iš
gavo 5 proc..algos pakėli
mą, bet jie irgi išeitų strei- 
kan, jeigu generalinis 
streikas išsivystytų.

Rytuose, kad Ike tik baigė 
pasitarimus su Britanijos 
Macmillanu, kad dabar lai
kas susitarti apie H bombų 
sprogdinimų sulaikymą.

Nehru sake, kad Ameri
kos • prezidentas ir Tarybų 
Sąjungos premjeras turėtų

Washingtonas. — Nors 
prez. Eisenhoweris ir prem
jeras Macpillanas. sakė, 
kad Bermudoje nepadaryta 
slaptų sutarčių, bet abiejų 
pusių diplomatai pripažįs
ta, kad susitarta visa eile 
klausimų, kurie neminimi 
bendrame komunikate. Vi
sų pirma, sakoma, susitar
ta apie glaudesnį karini 
bendradarbiavimą tarp a- 
biejii šalių. Kaip tai buvo 
praeito karo metu, Ameri
ka ir Britanija koordinuos 
savo karines žvalgybas, 
taipgi bus artimesnis bend
radarbiavimas ekonominiai 
kariniame planavime.

Originaliai buvo planuo
ta paskelbti komunikate a- 
pie glaudesnį žvalgybų ir 
karinės ekonomijos bend
radarbiavimą, bet sekreto- 
rius Dulles laikėsi nuomo-j 
nės, kad tas gali įžeisti ki
tus Amerikos sąjunginin
kus, ypatingai Francūziją. 
Eisenhoweris ir Macmilla-

Darbo unijų 
kovos lauke
Worcesteris. — Vietinia

me General Electric fabri
ke įvyko balsavimai. 636 
darbininkai pasisakė už 
International Union of E- 
lectrical Workers. (AFL- 
CIO), 569 prieš uniją. Ka
dangi prieš uniją’ vesta 
smarki kampanija, tai 
IUEW balsavimų rezulta
tus skaito neblogu ..laimėji
mu.

Trenton, N. J. — New 
Jersey Industrinių unijų ta
ryba šaukia balandžio pir
mai masinį mitingą prie 
valstijos Kapitoliaus, kad 
paremti bilius už geresnę 
nedarbo apdraudą, kompen
sacijas, prieš taksus ir t.t.

i ------------------------------------------
i

Rabatas. — Marokan at
vyko Tuhisijos premjeras 
Bourgouiba. Jį priėmė slu- 

1 tonas Ben-Jusefas. Taria
masi apie bendrą priėjimą 
prie' Alžyro, nacionalistų. 
Alžyraš'randasi tarp Maro
ko ir Tunisijos.

Bostonas. — 8 Harvardo 
universiteto abitiurentai, 
tarp jų reakcinis pulkinin
kas Archibald Roosevelt, 
pradėjo kampaniją už pro
fesoriaus Oppenheimerio 
pašalinimą iš Harvardo fa
kulteto.

palikti nuošalyje visus ki
tus reikalus ir kuo greičiau 
suvykti į konferenciją.

Nehru laikosi nuomonės, 
kad būtų gerai, jeigu kon
ferencijoje galėtų dalyvauti 
ir kitų kraštų atstovai, bet 
gal greitumo atžvilgiu būtų 
gerai tuojau sušaukti tik 
Eisenhowerio ir Bulganino 
pasitarimus.

nas priėmė Dulleso patari
mą. 4. *

Iš Francūzijos praneša
ma, kad tenykštė valdžia y- 
ra žymiai nepatenkinta 
Bermudos konferencija. 
Francūzijos valdžia -iš pat 
pradžios jautė tam tikrą 
nepasitenkinimą, kad Ame
rika ir Britanija tariasi, o 
Francūzija nekviečiama, o 
kuomet po .konferencijos 
pasirodė, kad susitarta gan 
intymiškai dalyvauti, Fran
cūzija dabar jaučia, kad ji 
netraktuojama kaip viena 
“Didžiųjų trijų Vakarų val
stybių”, kaip tai buvo iki 
šiol.

Glaudesnis žvalgybų ben
dradarbiavimas, Sakoma 
Washingtone, tarp kitko, 
prives prie geresnio žino

jimo Washingtone apie įvy- 
' kius Liaudies ’ Kinijoje. 
Britai turi savo diplomatinį 
pasiuntinį Pekine, AmerL 
ka neturi.

Britai išvaikė 
mitingus Kipre

Nicosia. — Sąryšyje sty 
Graikijos nepriklausomy
bės švente mitingus ir de
monstracijas bandė praves
ti ir graikiškieji Kipro gy
ventojai. Bet britai nuož
miai tą šventimą užgniau
žė. Šimtai jaunuolių suren
gė demonstraciją Nicosi- 
joje, bet juos užpuolė bri
tų kariai. Jie naudojo aša
rines dujas ir lazdas, sumu
šė daug jaunuolių.

Larnacos miestelyje įvy
ko demonstracija, kurios 
priešakyje garbės vietoje 
žengė Kypriano, kurio 17 
metų sūnų britai pakorė. 
Daugelyje Kipro stačiati
kių cerkvių buvo laikytos 
specialės pamaldos. Graiki
jos nacionalinės šventės 
proga. To britai nedrįso 
drausti.

Eile senatorių sveikino 
Mine-Mill suvažiavimą

St. Paul. —Mine-Mill (lie
jikų kasėjų) unija pabaigė 

savo suvažiavimą. Jame 
tarp kitko skaitytos sveiki
nimo telegramos nuo sena
torių Chavezo, Andersono, 
Kefauverio, Dwarshako ir 
kitų. Sveikinimus taipgi 
prisiuntė Farmerių unija, 
UE unija, Harry Bridges 
ir kelios mažos AFL-CIO 
unijos. Suvažiavime taipgi 
kalbėjo buvęs Montanos 
generalinis prokuroras 01- 
senas. Mine-Mill unija, kai- 
riečių vadovaujamą, dabar 
turi 100,000 nariu. 7 v

Belgradas. — Jugoslavi
jon atvyko kairiųjų Italijos 
socialistų delegacija, vado
vaujama Tūlio Vecchietti.
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PO BERMUDUS KONFERENCIJOS
PRAĖJUSIĄ savaitę Bermudoje (anglams priklau

sančioje saloje) įvyko tarp prezidento Eisenhowerio ir 
Britanijos ministrų pirmininko Macmillan konferenci
ja, kuri tęsėsi arti keturias dienas.

Konferencija įvyko, kaip matome, Bermudoje, 
Washingtone. Atrodytų, kad Amerika čia padarė 
tams lyg ir nusileidimų. Bet taip nebuvo.

. Bermudoje oras geresnis negu Washingtone,
kesnis. Ten šiuo metu labai gražu, šilta. O kadangrpre- 
zidento Eisenhowerio sveikata dar vis nėra drūta, tai 
dėl to-, matyt, ir buvo sutikta konferenciją laikyti Bermu
doje, kur.prezidentas galėtų kartu ir savo sveikatą pa
taisyti, v

Prieš konferenciją, beje, prezidentas keletą dienų 
plaukiojo laivu jūroje — vis tai buvo dėl sveikatos tai
symo. - ,

Ką gi konferencija nutarė? Kokia jos svarba mūsų

Pasirodo, kad-šiek tiek buvo pataisyti santykiai tarp 
šitų dviejų šalių — santykiai, kurie pastaruoju metu 
buvo gan pakrikę, blogi. Tarp Amerikos ir Anglijos san
tykiai pablogėjo po to, kai Anglija praėjusį rudenį už
puolė Egiptą. Ji tai padarė netgi neatsiklausdama V/ash- 
ingtono. Santykiai vis blogėjo.

Po to, kai Edenas buvo

(Pabaida)
— Čia Vaidotas Žaliaduo- 

nis, viršaičio sūnus,— prisi
gretino prie Nastės. Pranu
lis, kai tik už “šaulio” nu
garos užsivėrė klasės du
rys.

— Žaliaduonis... — auto
matiškai pakartojo Nastė, 
dar nesusigaudydama dau
gybė i e pirmosios pamokos 
įspūdžių. Tokios pavardės 
apylinkėje ji neatsiminė. 
Pranulis, tur būt, atspėjęs 
jos mintį paaiškino:

— Jie čia neseniai. Kar
pio ir Prūsoko žemes jo tė
vas iš varžytinių nupirko. 
Dabar didelį malūną ant 
Apaščios pasistatė. Oho, ko
kie turtingi!

Po pamokų, paleidusi 
ketvirtąjį skyrių namo, 
Nastė nuėjo į vadinamą 
mokvklos raštinę, — mažą ! sisiūlė, ne prisigerinti norė- 
kvadratinį kambarėlį nio-Įdama vedėjai,« bet gailėda- 
kyklos vedėjos bute. ' ’ ’ ’ ’ ‘

i

Klišnerytė savo skyrius 
buvo paleidusi valanda 
anksčiau ir, tur būt, laukė 
Nastės. Nedidelis rašoma
sis stalas, ant kurio ii ry
mojo užsikniaubusi, buvo 
apšlemštas popieriais. Vie
name kampe, netvarkingai

dėta?! Sakyk, gerbiamo- 
ji? _ . .

To jau buvo perdaug.
— Matyt, kažkokius nie

kus jums pripasakojo.
— Ne pripasakojo, 

pati girdėjau.
— Blogai girdėjote.
Mokyklos vedėja vėl ėmė 

iškilmingai skiemenuoti žo
džius :

— Pra-šau, gerbiamoji, 
nelaikyti manęs nei kurčia 
nei kvaila.

— Aš ir nelaikau. Tik ne
išsigalvokite niekų.

Abi mokytojos nutilo, lyg 
išsėmusios žodžių atsargą. 
Klišnerytė iš rašomojo stal
čiaus išsitraukė pudrinę ir 
pradėjo pudruotis.

— Vedėia, jūs pavargusi, 
Gal duokite man sąsiuvi
nius, aš peržiūrėsiu; — pa-

O as

kyklai, 
ganyklų 
pašvęsti savo protą, žinias, 
neramią kaitrią širdį.

Šeštadienio pavakare už
ėjo motina. Sulinkusi per 
pečius, mažutė ir tylutėlė ji 
apžiurėjo Nastės kambarė
lį, rūpestingai patikrino jos 
skurdų “kraitį”. Radusi at
sipalaidavusią nertinuko 
sagą, atsisėdo prisiūti.

— Krikštatėvis, Nastut, 
atsiuntė pasiteirauti, ar ne
norėtum rytoj į bažnytėlę. 
Jis nuvežtų.

Sunku -Nastei buvo iš 
karto atsakyti. Žinojo, kaip 
peiliu smeigs motinai Širdį, 
jeigu ' atvirai prisipažins, 
kad niekuomet ji daugiau 
nelankys bažnyčios ir nesi
mels dievui. Motina nesi- 
bars, neišreikš nė menkiau
sio priekaišto nei žodžiu, 
nei žvilgsniu, bet argi nuo 
to joms abiems bus leng
viau? Tačiau ir veidmai
niauti, apsimetinėti* prieš 
motiną buvo nepakeliamai 
sunku.

darbui, buvusiems 
draugams norėjo

priverstas pasitraukti iš mi- nublokšta, gulėjo sąsiuvinių 
nistrų pirmininko vietos, jo vieton konservatorių parti-1 krūva. Keli sąsiuviniai bu- 

i, kuris ieškojo būdų su- vo nukritę ant grindų, nuo 
atgaivinant geresnius jų atokiau gulėjo iškritęs, 

ružavas sugeriamojo popie- 
l riaus lapelis. Ne geriau .at
rodė ir pa1 i kambario Šei
mininkė: plaukai, susukti 
kuodu pakaušyje, išsitaršę, 
veidas liguistas ir išvargęs, 
paakiai įkritę. Net ir ryš
kiai nudažytos lūpos atrodė 
suvytusios ir be gyvybės.

ja paskyrė Haroldą Macmillaną 
sitarti su Washingtono valdžia 
tarp šitų dviejų šalių santykius. ,

Ką gi konferencija nutarė?
Pranešimai sako, kad buvo susitarta visa eile klau

simų. Amerika pažadėjo Anglijai duoti atominių gink
lų, “kurie pasiektų Tarybų Sąjungą”.

Eisenhoweris pažadėjo, kad Amerika galėsianti į- 
stoti į Bagdado paktą, kuriam priklauso Turkija, Pa
kistanas, Iranas, Irakas ir Britanija.

gos atstovus, kad jie pamatytų, kaip šitų šalių eksplo-7 
dųojamos (bandymų tikslais) hydrogeninės bombos, bet 
su ta išlyga, jei Tarybų Sąjunga sutiks įsileisti šitų ša
lių atstovus pas save, kai ji darys atominių-hydrogeni- 
nių ginklų bandymus.

Sutikta bendrai veikti dėl nesusipratimų išsprendi
mo tarp Egipto ir Izraelio dėl Gazos ir kitų sričių, dėl! 
kurių eina tarp tų šalių ginčai. Bet sutikta taip, kad bū
tų vykdomi Jungt. Tautų sprendimai tais klausimais,

Macmillanas, sakoma, kritikavo Ameriką dėl to, 
kad ši laikosi nerealistinių pažiūrų* linkui Kinijos Liau
dies Respublikos. Anglija nori su Kinija palaikyti nor
malius ryšius, bet Amerika tam vis dar priešinasi.

GAMTOS “IŠSIŠOKIMAI”
SAN FRANCISCO MIESTE Įvyko keletas žemes 

• drebėjimų.
. Tiesa, šie drebėjimai nebuvo tokie 'stiprūs, kaip 

1906 metais, bet visgi tai buvo gamtos rykštė, labai 
skaudi rykštė.

Didžiausias nuostolis: žmonių nervų sugadinimas, 
žmonių isgązdinimas. Šitie drebėjimai ne vienam San 
Francisco miesto gyventojui tarytum sakyte sako: tu 
esi nesaugus, tu nežinai, kada gali įvykti didesni sukrė
timai, kuriuose tu ir tavo turtas gali atsidurti didžiau
siame pavojuje.

Aiškus daiktas: žmogaus protas dar nepajėgė numa
tyti ir suvaldyti visus gamtos “išsišokimus”, juo labiau 
nepajėgia suvaldyti žemės drebėjimų, kurie pražudo 
daug žmonių gyvybių ir jų turto.

Tuo pačiu kartu, kai žemės drebėjimas krėtė San 
Francisco, tai septyniose vidurvakarinėse valstijose — 
Teksuose, New Mexico, Colorado, Oklahoma, Kansas, 
•Nebraska ir Missouri — prasidėjo baisios pūgos su 
sniegu. Tik pagalvokime, kai kur sniego buvo priversta 
net 14 colių gilumo!

Šios audros, šis nelauktas netikėtas sniegas žmonėms 
nuostolių padarė daug. Užvertė kelius, kuriais nebegali
ma važiuoti, praeiti;kai kurie miesteliai tapo taip izoliuo
ti, kad juose stokuoja maisto ir kai kurių kitų būtinai 
reikalingų gyvenimui produktų.

žddžiu, “prajovai” baisūs, nelaukti, netikėti!
Ir visa tai įvyko tuomet, kai, sakysime, tokiame New 

Yorko mieste buvo šilta, gražu, sniego “nei dūko” ir 
viskas atrodo pavasariška.

Kada gi žmonės išmoks suvaldyti tokius gamtos 
“prajovus”?

2 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., kovo (March) 27, 1957

ges akys, kurios lyg sieni
nių . laikrodžio švytuoklės 
visą laiką šokinėio nuo du
rų rankenos į ružavą popie
riaus lapelį grindyse, karšt
ligiškai degė šalta, fosfori-

Į nė šviesa.
— Vedėja, kas jums? Jūs 

nesveikuojate? — susirūpi
no Nastė, vos peržengusi 
kambarėlio slenkstį. Jai ne
apsakė. Tada ji pasilenkė 
nuo grindų surankioti iš
mėtytus sąsiuvinius.

— Leiskite, gerbiamoji 
panele, savo sveikata man 
naciai pasirūpinti, — išgir
do savo vedėjos nenatūra
liai žemą, ko ne vyrišką 
balsą. Ji greit pakėlė galvą, 
bet vedėja kalbėjo, tartum 
ne jai, nukniaubusi veidą į 
stalą. — O jūs prašau žiū
rėti, kad klasėje daugiau 
tokių ekscesų nebūtų.

—■ Kokiu ekscesu? Anie 
ką jūs, vedėja? i

Klišnerytė pakėlė galvą, 
blyksterėjo į Nastę žalsvo
mis katės akimis ir visa ka
ringai išsitiesė. x

— Tik jau, gerbiamoji, 
prašau nevaidinkite kvailu
tės. Neapsimetinėkite, pra
šau. Viską puikiai žinau.

Nastė truktelėjo pečiais.
— Bet aš nieko nežinau. 

Ne, vedėja, čia koks nesusi
pratimas.

—• Tik nesusipratimas, 
tik nesusipratimas, gerbia
moji, jeigu ne blogiau. Aš 
jau ir pati nežinau, kaip 
pavadinti: Tik įsivaizduo
kit, — pakėlė aukštyn ran
ką, o kartu ir balsą ir ėmė 
iškilmingai deklamuoti, tar
tum, ne Nastpi, o kažkam 
trečiam apie ją: — Mano 
mokykloje mano mokytoja 
pradeda bolševikinę agita
ciją varyti ! Kur gi tai 'gir-

masi mokinių. Ji gerai įsi
vaizdavo, kaip atrodys šitie 
sąsiuviniai, jeigu Klišnery
tė juos taisys, būdama to
kia surūgusi.

— Aš jums ne vedėja, o 
panelė vedėja, — sekė ner
vingas atsakymas.

Nastei pasidarė linksma. 
Ji turėjo nusisukti į šalį, 
kad vedėja nepastebėti! 
šypsenos. Ak štai kur ji, to-

— Pasakyk, m a m u t e, 
krikštatėviui, kad aš pati jį 
paprašysiu, kai man reikės. 
Kam gi jis tave siuntinėja? 
—Nastė išsisuko nuo tie
saus atsakymo.

Prisiuvusį sagą, Klimienė 
dar kartą patikrino visus 
Nastės drabužėlius taip rū
pestingai, kaip gali tik mo
tina, ir, nesuradusi1 nieko 
lopyti nei adyti, sukruto 
namo.

— Pasėdėk, mamuliuk, 
pas mane. Paviešėk. Man 
taip ilgu vienai. Labai pasi- 

j, — apkabinusi 
siaurus, nusvirusius žemyn 
ir sulinkusius i priekį moti
nos pečius, Nastė paluko no
rą, ne, ne norą, bet kažkokį 
vidinį įsakymą, išsipasakoti 

i motinai viską atvirai, prisi- 
■ pažinti, kokia ii vieniša ir 
; nelaiminga, išsiverkti iki 
j valios, padėjus galvą ant 
' motinos krūtinės.

— Mama, mamule! — iš
siveržė iš krūtinės beveik 

i su rauda. Tik, pajutusi 
švelnų motinos rankos, pri- 
silytėjimą prie karšto 
skruosto, prievarta pakeitė 
žodį, kuris jau virpėjo lū
pose, lyg gyva būtybė. 
Kam? Už ką? Motina nura
mins, paguos, o pati išsineš 
krūtinėje nenumaldomą gė- 

» la L-orl rlnlriS vintiivi lailYlSc

ji bolševikinė agitacija!.. Ji ilgšiu jūsų 
gi liepė mokiniams savęs 
nevadinti panele mokytoja.

Baigusi pudruotis, Kliš
nerytė vėl įdėjo pudrinę į 
rašomojo stalo stalčių ir už
rakino.

•— Ir štai dar kas, gerbia
moji. Mano mokykloje neį
prasta, kad mokytojai skir
stytų vaikus į mylimuosius’, 
ir.. Aš prašau gerbti šias 
tradicijas. Savo asmenines. 
simpatijas ar antipatijas 
jūs galite palikti namie.

Nors Nastė girdėjo tuos 
žodžius, bet jie nepasiekė 
sąmonės. Kažkodėl tik da
bar prisiminė, kad po pir
mosios pamokos klasėje ne
bepasirodė Dorutė.

— Gerai... Gerbsiu... — 
atsakė vedėjai mechaniškai, 
visai negalvodama apie tų 
žodžių prasmę. Klišnerytės 
pykčio atsargos dar nebuvo 
išsekusios.

— Neužmirškite, panele 
mokytoja, su kokia reputa
cija jūs čia atvažiavote. Ne 
be reikalo ponas inspekto
rius mane įspėjo...

Nastė abejingai patraukė’ 
pečiais iš išėjo.

Po pietų parėjo į 
kambarėlį, šaltą ir nykų.!

| Čia tebuvo tik siaurutė, bal- Kuo /gi čia tave pavaišinti?

lą, kad duktė neturi laimės, 
kurią jie jai pirko savo gy
venimo kaina.

— Paviešėk dar... — išta
rė, užgniaužusi skausmą, 
kuris kaip karštos žarijos 
degino krūtinę iš vidaus, 
vis dar tebesiglaustydama 
prie motinos.

— Kad nevaišini, — bal
tas ir labai raukšlėtas senu
tės veidas nušvito tokia 
miela šypsena,, nuo kurios 

savo' Nastei pasidarė lengviau.
— \Palauk, m a m u 1 iu k.

tai paklota lovelė, nedidelis 
stalas ir dvi senos kėdės — 
tai ir visi baldai, kuriuos, 
Klimo įprašytas, krikšto 
dukteriai paskolino Dum
čius.

Saulė pasislėpė, už debe
sų, pradėjo lyti. Purkštė 
smulkučiais, šaltais lašely
čiais. Nastė stovėjo prie 
lango ir ilgesingai žvelgė į 
tolumą, kur ant kalvos mo
javo sparnais pro pilkas kartus^ peržiūrėjo kiekvieną 
miglas vos vos įžiūrimas vė- atvirutę, kaip ir kiekviena 

motina savų dukters albu
me, norėdama surasti vei
dą, kuris už vis dažniau 
šypsosi į,os dukteriai.

— O pagalvok, Nastut, 
gal dar susimanysi į bažny-

—Nastė valandėlę pagalvo
jo, tartum iš tikrųjų jos 
spintelė būtų prikrauta vi
sokių skanėstų. — Gal ma
no fotografijas nori pažiū
rėti? — Nelaukdama moti
nos sutikimo, padėjo prieš 
ją ant stalo mėgėjiškų nuo
traukų albumą. Tai ir buvo 
viskas, ką ji galėjo motinai 
pasiūlyti.

Klimienė atidžiai po kelis

jinis malūnas.
Štai ir praėjo! tėviškėje 

pirmoji darbo diena, kurios 
taip ilgai laukė, apie kurią 
taip karštai svajojo. »

Dievuliau, kiek kartaus
nusivylimo! Čia sekamas iiųtėlę, — priminė jau atsisto- 
provokuojamas kiekviena^ jusi, bet dar nesiryždama 
jos žingsnis, gaudomas ir išeiti. — Ir tėvas prašė... — 
iškraipomas kiekvienas žo- Paskutinių žodžių ji nepa- 
dis. O .argi kam nors piktą brėžė, bet Nastė ir taip su
daryti čia sugrįžo? Juk moH prato, kad motinai i jie buVo

sunkiausi. Visą gyvenimą 
vykdžiusi tik svetimą valią, 
gyvenusi kitiems, ji pasi
jusdavo nelaiminga, kai ne
galėdavo išpildyti jų noro.

— Tėvelis gi žino, mamų- 
liuk, — tiek teatsakė Nas
tė motinai. Klimienė, tylu
tėlė ir baukšti, nebedrįso 
apie tai daugiau kalbėti.. 
Net ir prieš Nastę, tikrąją 
savo dukterį, ji jautėsi 
menkutė, bijojo, kad tik 
kuo nors neužsigautų.

•Nastė motiną palydėjo 
beveik iki pat Dumčiaus 
lauko, o atsiskyrusi dar il
gai stovėjo apskritos kalve
lės viršūnėje, akimis lydė
dama menkutę, sulinkusią 
ios stovylėlę, kol ta tirštė
jančioje vakaro prieblando
je susiliejo su pakelės kark
lu ir daugiau nebepasirodė.

— Och, gyvenime, gyve
nime! — su balsu išsiveržė 
sunkus atodūsis. — Ir kam 
tai reikalinga? Kada gi vis
kas baigsis ? — Galvojo 
apie motiną, apie Klišnery- 
tę, apie tą mažą Žaliaduonį, 
aprengtą šaulio rikiuotės 
uniforma, apie save, apie 
tuos keistus žmonių santy
kius, kurie verčia savo min
tis ir pergyvenimus slėpti 
net nuo savo motinos, ver
čia jai meluoti ir veidmai
niauti. Ir tai vadinama ge
rojo dievo pasauliu, dievo 
nustatyta tvarka.

— Ne, nenusileisiu! Ko
vosiu! — krestelėjusi galva, 
pažadėjo kažkam nemato
mam ir pajuto, kad krūti
nėje nebe taip slopu, tary
tum raminančiai būtų vei
kęs vėsus, gaivinantis oras, 
kurį, pagauta įsiūčio, rijo 
dideliais gurkšniais...

(Iš “Tarybinė moteris”)

Redakcijos Atsakymai
Kantriam. — Jūsų kiši

mosi į Nekantraus ir Jau
nučio palemiką nedėsime, 
kadangi jis nieko naujo ne
pasako, o tik dalykus la
biau sumaišytų..

Išvengimui slogų miego
kite nemažiau 8 valandų, 
saugokitės per daugi nau
dojimo akoholinių gėrimų.

Today’s Pattern*

NEW Printed-Pattern
Easier to cut 
Sew and fit

s

9384
SIZES 
2—10

Printed Pattern
Printed Pattern 9384: Child’s 

Sizes 2, 4, 6, 8, 10. Size 6 dress 
takes 1% yards 39-inch.

Užsakymų su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te; Pattern Dept, 110-12 
Atlantic Avenue, Rich- . 
numd HUI 19, X Y. \

Darbininkų sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D <
O V *senyvo žmogaus maistas
Žmogui, jau varančiam - 

šeštą, septintą ar aštuntą 
dešimtį, būtinai reikia 
griežtos dietos. Toks žmo
gus gali valgyt liesos rau
donos, gerai išvirtos mėsos. 
Ne keptos, Čirškintos, spir
gintos su riebalais. Rieba
lus, lašinius, taukus, pada
žus atmesk šalin: jų tau ne
reikia. Tik liesą, “kūdą” 
mėsą —virtą tevalgyk. Kie
tesnę, gyslotą mėsą geriau 
pavirink aukšto spaudimo 
garais, sklidinai uždarytam 
virtuve (pressure cooker), 
geriau ilgiau, tai mėsa bu^ 
minkštesnė kramtyt ir 
lengvesne viduriam. Bet 
ir šitokios mėsos nevalgyk 
perdaug. Paprastai tam 
kartui pakanka mėsos maž
daug tokio didumo, kaip 
duonos riekelė.

Mėsa gali būti kiauliena, 
jautiena, teliena, aviena, —- 
vis geriau raudona mėsa. 
Liesa kiauliena gerai išvir? 
ta dar lengvesnė viduriam 
ir už jautieną bei avieną. 
Dešros gerai, tik kad ma-# 
žiau riebalų. Jeknos (kepd- 
nos) — geriausia ir naudin
giausia mėsa. Irgi reikia 
kiek pavirt, gerai ir tą sun
ką virtą sunaudoti. Jeknos 
gerai kraujui, gerai ir vi
sam organizmui. • Maža- 
kraujingumui gydyt (ane
mia) paprastai daug pade
da jeknos, jeknų- dešros 
(hog liverwurst). Iš jeknų 
yra pagamintų ir vaistų, 
bet pigiau atsieina valgo
mos jeknos. Pigus ir gerjs 
maistas, — pigus dėl to, 
kad jos būk netokios ska
nios. Tai jau neišmanymas

Kartais pavalgyk žuvies, 
neriebios, geriau šviežios, 
negu konservuotos, mai*i- 
nuotos su actais, riebalais, 
sūrymais, kurie sunkūs vi
duriam. Vieną kitą gerai 
išvirtą kiaušinį. Paprasto 
pirktinio sūrio riekelę 
(store cheeze). Pieno bent 
puskvortę per dieną, gali
ma su kava ar arbata. Bū-, 
tinai reikia lapuotų daržo
vių, dėl jų šarmų (alkali), 
kurie permuša šiaip maistu 
rūkštumą. Tokį rūkštumą 
permuša ir neutralizuoja ir 
vaisiai — apelsinai, obuo
liai, tik neperdaug rūkšcios 
rūšies.

Razinos (raisins) geras 
valgis, — jų reikia saujelę, 
vis gerai sukramtyt. Geros 
ir datulės (dates). Juodos 
duonos riekelę, kitą, — ne 
perdaug, nes ir nuo duonos 
gali nutukt, nuo bulvių, nuo 
krakmolinių ir riebių val
gių.

Būtinai vartok vitami
nus, visokių sumaišytų vi
taminų piliules.

13 .

Elizabeth, N. J.
Mūsų naujienos

M. Stanelienė, sirgusi
savaičių, grįžo iš ligoninės. | 
namus. Ji dėkoja visiems, k6- 
rie ją Jankė ir už linkėjimų 
laiškelius.

Domininkas B u r kuuskas 
dirbtuvėje sunkiai, nors nepa
vojingai, susižeidė ranką.

Mirė Kazimieras Sabalius, 
buvęs biznierius (turėjo saliū- 
ną). Jis nebuvo skūpus ir pa
aukodavo v i suomeniškiems 
geriems tikslams. Paliko liū
desy. žmoną Elsie.

Reporteris
---- —— __ _ ...... - t.

0Pataisa
Laisvės num. 52 tilpo 

respondencija apie B. Jancai* 
Čio mirtį, pavadinta iš Lexing
ton, Mass., o turėjo būti L— ■ 
minster, Mass. B. Jancaitis 
mirė Leominster iligoninėjęM,

10-
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Svagoima a buities takais
CHICAGO, ILL

t (Tąsa)
Kasyklose darbai ėmė palaipsniui 

mažėti, siaurėti, o čia dar ir industrinė 
krizė užkrito, kirsdama nemažą smūgį 
ir kasyklų industrijai; kasyklos pra
dėjo užsidarinėti ir tūkstančiai mainie
rių atsidūrė bedarbių eilėse.

Mikas galutinai persitikrino, kad ang
lių kasyklose jau nėra jokios vilties ką 
nors gero atsiekti, kaip tik mainierską 
dusulį ir sutrumpinti savo gyvenimo 
dienas; kad kaslyklose dar gana yra 
daug tamsaus elemento ir kad tas tam
susis elementas nenori nieko išmokti, 
suprasti, o tik vergiškai bosams nuolan
kauti ir šliaužioti pilvais. Mikas net 
dabar prisiminė Motiejaus šalčiaus žo
džius: “Nusibodo man žiūrėti į tokį dau
gelio mainierių tamsumą“. Tai galų gale 
ir Mikas, o jau ypatingai patartas gy
dytojo,' paliko anglių kasyklose darbą, 
o susirado kitokį užsiėmimą.

Didžioji industrinė krizė siautėjo per 
visą šalį, neaplenkdama ir kietosios ang
lies kasyklų. Milijonams darbbininkų 
badas beldėsi į duris. Bet kada vieniems 
'nelaimė, tai kiti naudojasi anų nelaime. 
Taip buvo ir anglies kasyklose: bose
liams prasidėjo tikra rugiapjūtė parda

vinėti darbus; darbus pardavinėjo ne tik 
bosai ir jų agentai, bet ir unijos lokalų 
viršininkai. Mikas nors ir pametė ka
syklose dirbęs, bet su mainieriais buvo 
arti susirišęs ir kasdien turėjo reikalų. 
Nors apylinkėje ir užsidarė keletas ka
syklų, net ir stambių, bet tuo patim kar
tu atidarė dar vieną ir naują.

West Ridge kasykla, kuri jau baigęsi, 
turėjo toli nusities.usį dar nejudintos 
anglies lauką net į vakarinį pasienį, ku
rią požeminiais keliais jau buvo negali
ma pasiekti, perdaug brangi transpor- 
tacija, tai pačiame vidurslėnyje atidarė 
ilgą pasienyje nusileidimą “(slope”), kur 
turėjo būt gana darbo dėl poros šimtų 
^darbininkų ant dešimties metų. Arti gy
venantieji mainieriai turėjo viltį gauti 
ten darbą. Bet . . . Bet greitai persitikri
no, kad artimos apylinkės mainieriams 
darbas gauti ten buvo sunku. Jei kas 
norėjo toje naujojoje kasykloje gauti 
darbą, tai pirma turėjo gerai susipažin
ti su tūlu karčiamninku Antanu Strūga 
ir ten pragerti ne vieną penkinę, o tik 
tada galėjai ieškoti darbo per karčiam- 
ninką. Vyriausias kasyklos bosas buvo 
didelis girtuoklis ir nū vieną dieną ne
praeidavo pro Strūgos karčiamą neuž
ėjęs. Ir jis niekad negėrė už savo — ten 
visados mainierių būdavo pilna, kaip 
avilyje bičių. Karčiama nebuvo puošni 
ir ten susirinkdavo visokių padugnių, 
tai ir kasyklų boseliams buvo gana pa
togi vietelė užsukti ir išsigerti mainie
rių sąskaiton. Strūga tik rankas trynė 
ir dolerius skaitė — biznis ėjo, kaip iš 

’pypkės — niekad koštu merių netrūko. 
O jau pūdės dieno je, tai Antanas būdavo 
kaip tikras banko kasierius: tik keisda

vo mainieriams pėdės čekius, žodžiu sa
kant, Strūgos karčiama pavirsdavo, 
kaip Šv. Antano atlaidai Prienuose, o 

, boseliai nespėdavo nė ryti škotišką.
t Kartą pas Miką užėjo pasikalbėti vie
nas iš jo daug pažįstamų, Petras Pa
kalnis, kuris ėmė bėdavoti, skųstis sa- 

. lvo sunkia dalia, kad taip jis ilgai be 
darbo. Atėio, tai atėjo, nieko tokio ypa
tingo. Bet šis Petro vizitas pas Miką tu-

vėjo skirtingą tikslą, pobūdį. Petras už
ėjo pas Miką pasiklausti: ar verta pirk
ti darbą? Mikas tiesiog nustebo tai iš
girdęs iš pažangaus žmogaus.

— Nu, kas tau Petrai, pirkti darbą? 
Juk tu nesi toks tamsūnas, kaip tie, ku
rie perkasi darbus? Mikas klausė Petrą.

— Neturiu, drauge, kitos išeities. Ką 
turėjau susitaupęs, jau išbaigiau. Ieško
jau pašalpos (“relief”), tai sako, kad 
tu turi savo stubelę, tai tau nereikia, ar
ba pavesk jiems, “relief” įstaigai, tai 
duos tada man pašalpą. Nu, ir ką dary
ti? Galas kelio. Imk ir šok nuo tilto!—

* susirūpinusiai užbaigė Petras kalbėti.
Mikas tylėjo ir galvojo ir nežinojo nė 

ką sakyti. Pagalios prabilo. — Žinai ką, 
Petrai? Darbą pirkti, tai biaurus daly
kas ir tik paskutiniai tamsūnai tai daro. 
Ne tu vienas randiesi tokioje padėtyje 
— milijonai šiandien yra tokių, kaip 
jūs ir nė vienas nešoka nuo tilto — tik 
bailiai taip daro! Eik ir stoki į bedar
biu taryba, dirbk ir kovoki ne tik už sa- 
ve, bet ir už kitus, kaip tu pats; kovoki 
sau ir kitiems už duonos kąsnį! — pa
brėžiančiai pasakė Mikas Petrui.

Petras lyg ir su abejone žiūrėjo į Mi
ką ir rodos, kad jis savęs klausė, ar ver
ta priimti man jo patarimą? Petras dar 
turėjo ir kitą tikslą, bet išgirdęs pa
smerkimą darbų pirkėjams, nedrįso ką 
daugiau sakyti. . Petras visgi kaip nors 
gavo toje kasykloje darbą: gal ar ne 
pats Strūga paskolino Petrui pinigų 
ir nupirko jam darbą — neteko 
kui patirti. Vienok Petras neilgai 
džiaugėsi savo pirktu darbu: išdirbęs 
dvi savaites ir gavęs pėdę, turėjo atsi
lyginti kur pirmiausia reikėjo. Gi išdir
bęs antras, dvi savaites, Petrai pasiė
męs užmokestį, apsilenkė su karčiama ir 
nuėjo tiesiai nauno. Bet už tai ir sekantį 
rytą Petras turėjo eiti namo nuo kasyk
los, nes darbo jam tą rytą nebuvo. Pet
ras greitai suprato kame dalykas ir nie
ko nelaukęs, nuėjo pas Strūgą ant “ro
dos”. Strūga tik pažiūrėjo į Petrą su 
ironiška šypsą ir pro savo ilgą ir storą, 
kaip skerdžiaus trūbą, nosį sumurmėjo: 
“O kur buvai vakar?” Petras visaip aiš
kinosi ir atsiprašinėjo prižadėdamas se
kančią pėdę nepraeiti pro šalį, tačiau 
nedaug ką gelbėjo, nes ir pusę laiko Pet
ras per dvi savaites negavo išdirbti ir į- 
sitikino, o kartu prisiminė ir Miko žo
džius, kad dirbti ir bosams sukišti savo 
uždarbį į ių niekad nepripilamas gerkles, 
neverta. Jis pats vėliau pripažino Miko 
teisingumą.

(Bus daugiau) ’
KLAIDOS PATAISYMAS

“Svajonių ir buities takais” apsakymo 
autorius V. Varguolis pastebėjo savo 
rašinyje, kovo 21 d. laidoje zecerišką 
klaidą. Ten sakoma:

“Betgi amžinai taip negalėjo būti. Jei 
yra pradžia, turi ateiti ir pabaiga. Taip 
ir su įstatymais, žodžiu sakant, sumas 
pasaulinis karas, užsidarė imigracija ir 
grinorių atvažiavimas sustojo. . .“

Turėjo .būti sekamai:
“Bet amžinai taip negalėjo būti. Jei 

yra pradžia, turi ateiti ir pabaiga. Taip 
ir su Mullerio suktumais. Prasidėjo pir
mas pasaulinis karas, užsidarė imigra
cija ir grinorių atvažiavimas sustojo. . .”

Atsiprašome autoriaus už šią nemalo
nia klaida. 'v v

Metodistai susirinko 
, socialiniais klausimais
Įvyko 4 dienų 102-ra me

tinė konferencija Metodis
tų bažnyčios socialių ir e- 
konominių santykių tary
bos pirmininkų.

Metodistų bažnyčios ta
rybų1 pirmininkai savo mi
tinge diskusuos rasines, ti
kinės, industrines ir įsta- 
tymdavystės ir jų bažnyčios 
atsinešimą link jų.

Vyskupas L. C. Wick e iš 
Pittsburgh©, prezidentas 
bažnyčios tarybos draugiji
nių ir ekonominių santykių 
sakė mitingui, kad dievo 
sąlyga teisingiau negu žmo
gaus . turėtų būt pamatu 
pravedimui integracijos J. 
Valstijose.*

— Mūsų kliūtis tame, kad 
mes ieškome naujų sąlygų 
naujam pertvarkymui savo 
senuose prietaruose, savo 
privilegijose ir kitų truku
me, skurde ir trukumuose, 
— sakė vyskupas Wicke.

Naujas pertvarkymas ku
rį prižadėjome, kaip sakė 
Wicke, turi ateiti teisybės 
ir lygybės pamatais ir die
vo sąlygomis, o ne žmo
gaus.

St. James Metodistų baž
nyčia yra eksperimentas 
rasinėje integracijoje. Ši 
bažnyčia buvus pirmiau tik
tai baltų, nusitarė priimti 
negrus pilnais nariais, ku
rie skaitlingai pastarais 
metais keliasi šion apylin
kėm

Vakaro bankietinime mi
tinge vyriausiu kalbėtoju 
buvo sen. Morse (D., iš. O- 
regon), kuris diskusavo 
plačiai: Bažnyčia ir Politi-

Tarpe kitų žymių veikė
jų mitinge yra Rby Wil- 

sekreto- 
NAACP ir svatbiau- 
asmuo Aukščiausio

> anti-segregacijos

punktu sutiko su cenzoriais, 
kad filmas nešvarus.

Kenneth Douty, direktorius 
civilių laisvių; grupės, sakė, 
kad jis kreipsis leidimo rėdy
ti “Stebuklas” netolimoje at
eityje. ' ;

šis apeliacijų teismo nuo
sprendis yra antausis Chica- 
gos policijos cenzoriams, ku
rie “matė” filme “Stebuklas” 
nepadorumą, o daug kartų 
praleidžia filmus, kurie tvir
kina ir duoda blogus pavyz
džius mūsų jaunimui.

Tėvas

Philadelphia, Pa

laikė 
Apsvars- 

svar- 
kad

Montreal, Canada I
KUR YRA SAMDINIŲ, 
TEN YRA IR BĖDŲ 
SU SAMDYTOJAIS

Paprastai, kai darbinin
kams prisieina vesti dery
bas su darbdaviais, tai vi
suomet yra sunkumų iš
spausti iš jų dėl pagerini
mo sąlygų ar dėl pakėlimo 
algų. Bet tokias problemas 
turi ne vien tik paprasti 
darbininkai. Jas turi ir 
profesionalai. Štai Kana
dos filmų lošėjai veda dery
bas su samdytojais dėl at
naujinimo jų darbo sutar
ties ir negali susitarti. Fil
mų gamintojus atstovauja 
The National Film Board, 
o profesionalus—Canadian 
Council 
Artists

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 klases, 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., 
28r<l & Ritner Sts. (51-57)

of A u t h o r s and 
unija. Šioje indus- 
dirba apie 2,600 

Unija, apart kitų 
reika-

. žmonių.
sąlygų pagerinimo,v

Atsišaukimas j visas LLD 6-os 
apskrities kuopas ir narius

Kovo 10 d. LLD 6-os apskr. 
veikiantysis Komitetas 
savo konferenciją,
tęs daugelį organizacijos 
bių reikalų, pastebėjo, 
kai kurios kuopos biskį apsi- feuja'Ws į diena už fil- 
leidę savo veikloj, nes neis- 
renka iš savo narių metinių 
duoklių: ir nesistengia gauti 
naujų narių prirašyti prie pa- i 
žangios kultūrinės draugijos. ;

Tadgi valdyba ir atsišaukia 
su tuo tikslu į kuopas ir jų 
visus narius su paraginimu 
prie geresnės veiklos, kad vi
si atbustų su pavasariu, su 
gamtos atbudimu ir energin
gai pradėtų darbuotis.

Molders. Tuoj reikalingi. Prie 
mašinų ir kitų reikmenų. Nuolati
nis darbas. Puikios sąlygos. Kreip
kitės : WEST PHILADELPHIA 
BRONZE COMPANY, 20 N. 41st 
St., Phila., Pa. Ar skambinkite: 
Baring 2-5958.

(57-61)

neiš-

Komitetas

kins, pildomasai 
rius 
sias 
teismo
sprendime ir Dr. Dan Whit
sett iš Sacauga, Ala., bal
tas dvasiškis, kuris laiko 
interrasines pamaldas savo 
bažnyčioje ir prie kurios 
r^sitai degina kryžius bau
gindami. '

Metodistų bažnyčios kon- 
ferencinis mitingas yra 
svarbus žingsnis kovoje 
dėl pagerinimo tarprasinių 
santykių Amerikoje ir pa
čios bažnyčios atsinešimas 
link šalies žmonių socialių 
ir ekonominių problemų.

Kaip būtų gražu, jei ir 
kitų tikybų bažnyčios susi
rūpintų gyvybiniais • savo 
parapijonų reikalais ir in
teresais.

3 šimtus mylių per se- I 
artinasi prie mūsų že-

kometa randasi siaurės 
skliaute.

Artinas nauja kometa
Neseniai man pasitaikė 

proga atsilankyti Feis Plane
tariumo. Ir teko ten matyti 
(iaug įdomių gamtos paslap
čių atidengimų.. Dr. Carl Sey- 
fert, direktorius iš Vander
bilt universiteto observatori
jos, aiškino ir rodė nuotrau
kas naujosios kometos “Arend 
-Roland”, kuri, skrisdama 
erdvėj 
Pundą, 
mes.

Toji 
\ akarų
“Arend-Roland” kometa įdo

mini dėl to, kad ji turi ilgą uo
degą kaip ir Halley’o kometa. 

: Bet skirtumas , tame, kad 
i “Arend-Roland” uodega susi
dėjusi tik iš smulkių meteorų, 
žvilgančių dulkių ir dujų. Ir 
jinai esanti šviesiausia erdvės 
skliaute, išskiriant “Sirus”. 
Astronomai teigia, kad mūsų 
žemei negresia susikūlimo pa
vojus. Nes, kuomet ši kometa, 
beskrisdama ir užkabintų sa
vo uodega mūsų žemę, tai tik 
gautum didelio smulkių mete
orų lietaus, kuris mažai to
ken ktų žemei arba . žmo
nėms.... Ir dar pridėjo: Tokio 
meteor.'nio: lietaus su dujomis 
gal neišvengiamai gausime...

mos gaminimą, kuri būtų 
rodoma septynis kartus te
levizijoj, o paskiau leidžia- 

; ma rodymui teatruose , ir 
kitur. Tai išeitų apie $350 
į savaitę. Bet reikia, žinoti, 
kad filmos per visūs metus 
kasdien, arba net ir kas sa
vaitę negaminamos.

Samdytojai jų reikalą vi
nį u š patenkinti .atsisako. 
Kuo galutinai jų derybos 
užsibaigs, nežinia.

Gal prailgins šviesos 
taupymo laiką

Montrealo miesto valdyba 
nutarė ir< taryba” užgyrė, 
kad šią vasarą, kai prasi
dės dienos šviesos taupy
mas, būtų pratęsta vieną 
mėnesį ilgiau, tai yra ligi 
spalio mėnesio pabaigos. 
Taigi šiemet dienos šviesos 
taupymui laikrodis bus at
suktas vieną valandą atgal, 
nuo balandžio 28 d. iki spa
lio 27 d.
Šeimyna padidėjo keturiais

RATE 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 49, Pa. Or call PI. 2- 
3100, arrange appointment for in
terview. (59-65)

HELP WANTED—FEMALE ,

LABORATORY TECHNICIANS 

Immediate open'ings:
1 General 

1 Chemistry
1 Bacteriology.

Apply or call: Dr. O. E. Owen. 
OSTEOPATHIC HOSPITAL, 48 th 
& Spruce Sts., Phjla. SH. 8-1000 

(59-65)

Comp tome te r- O pe rato r. E ^per j - 
cnced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits.
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Shank Sts.

(56-62)

I

Teismas išteisino.
filmą “Stebuklas”

Filmą “Miracle” — *

Netoli Montrealo, Point 
Olai y miesčiuko gyventojo 
šeimos pora, Mr. ir Mrs. 
William Stuart Munro, ko
vo 2įl d. antsyk susilaukė 
šeimos padidėjimo T 
riais nariais — motina pa
gimdė keturis kūdikius. Tė
vas 35 metų amžiaus, o 
motina 34 metų. Pirm to 
jie turėjo penkis vaikus, 
nuo 2 iki 9 metų amžiaus.

•Nors naujagimiai — trys

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

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. 

ketU- Buttonwood St. or Call Mr. 
' Heckrote, MA. 7-7433. (56-62)

Cleveland,* Ohio
Paskutinis pakvietimas į 
būsimą svarbu pažmonį
Pažmonys su vakariene ir

Pittston, Pa.
f

Kovo 9 d. priešpiet laido- 
jom, be jokių už pinigus 
pirktų maldų bei giesmių, 
Benį Radzevičių Wyomingo 
laisvose lietuviu kapinėse.

Oras, buvo gana blogas: 
lijo-snaigeno, pagėla. Ke
liolika automobilių atlydėjo 
su pulkeliu palydovų, vie
nas pilnas karas buvo gė
lių...

Velionis Benjaminas at
vyko iš Lietuvos j šią šalį 

-<1913 ' metais. Dirbo visą 
.♦ < laiką giliai žemėje, kirsda

mas iš po uolų anglį ir 
gerdamas jų dulkes...

» Gimęs buvo Lietuvoje 
1895 metais, Darsūniškilio
se, nepertoli nuo Nemuno. 
Mirė nuo anglių dulkių, 
vos išgyvenęs ,62 metus.

♦ Benis dar sirgdamas prą- 
še savo moters: Laidokite 
mane laisvai, Wyomingo 
laisvose' lietuvių kapinėse.

Taip jo moteris jo reika
lavimą ir išpildė.
Benis buvo “Laisvės” skai

tytojas ir rėmėjas iki pat 
mirties. Taipgi prigulėjo 
prie laisvų darbininkiškų 
organizacijų — LLD ir ki
tų— ir paremdavo pinigiš- 
kai pagal savo išteklių. Jo 
moteris jo atminčiai pasky
rė $5 “Laisvei.”

Lai būna lengva tau šių 
laisvų kapinių žemė. To 
linkime tau tavo draugai, 
kaimynai ir moteris su 
dukromis.

I

A. Vilkaviškis.

laidota Pittstone senelė Šo- 
lienė. Ji jau buvo apie 85 
metu amžiaus.

Is Lietuvos paėjo iš Kal
varijos apylinkės, iš Santa
kos kaimo. Per keletą metų 
prižiūrėjo sergantį savo vy
rą, kuris dar tebeserga. Tai 
jau gana senas lietuvis, 
dirbęs visą laiką angliaka- 
syklose. Sveikas būdamas 
skaitė “Laisvė.” Bet pas
kutiniais keleriais metais 
jau nedamatė, tad negalė
jo nei skaityt. Neprigule- 
jo per kelioliką metų prie 
jokios parapijos.

Šolienei mirus, jos duk
terys nutarė palaidot reli
giškai. Bedzięvis

Rodos, vasario 18 d. pa*

, i i

Atsinaujindamas prenti- 
meratą pridek vieną kttįį 
doieriuką Laisvės paVami.
Ui

■ ' .M- .. --1.,

Ste
buklas”, — apšauktą nepado
riu Romos klerikalų ir Chica
go je cenzorių sulaikytą nuo 
rodymo, Illinois Apeliacijų 
Teismas išteisino.

“Stebuklas”, Robert Rosse- 
lini’s filmas apie suvedžiotą 
merginą,, kuri mano jog jos 
suviliotojas yra šventas, netu- 

jokio nepadoruimo, kaip 
nutarė apeliacijų teismas.

Nuosprendis pakeičia ap
skrities teisėjo Tuohy’io spren
dimą, kad filmas prasižengė 
su ChicagOs policijos cenzūros 
patvarkymais.

Naujas nuosprendis buvo 
pasveikintas “kaipo . tolesnis 
įrodymas paikystės” cenzūros 
įstatymų, sėkmingai apeliaci
ją laimėjusios Amerikos Civi
lių Laisvių Unijos.

.Kitas cenzūros taisyklių iš
bandymas dabar eina dėl .fil
mo “The Game' of Love”.

Kovą dėl filmo “Stebuklas” 
rodymo, kur pasirodo žvaigž
dė Anna Mdgnani, prasidėjo 
1952 'metais. Folięįjęs 
jonierius 

i
O’Connor

■. i ■

komisi-;
1 vienu

Beveik kožnais metais mies
to centras vis gražinamas hau- 
jais ir gražiais pastatais. Tik 
neseniai netoli nuo miesto ro- 
tužes, ant 17-tos gatvės ir 
Pennsylvanijos Bulvaro, buvo 
atidarytas milžiniškas ir gra
žus Sheraton Hotel is (viešbu
tis) su 900 kambarių. Jis kai
navo 16,000,000 dolerių. Ati
darymo apeigose buvo s su
kviesti miesto ir valstijos 
aukštieji valdžios pareigūnai 
turtingieji verslininkai, ge-« 
niausi muzikai, dainininkai ir 
aktoriai net iš kitu miestu. . 
Puikiausiai išpuoštuose salo
nuose 12-ka šimtų buržujų ir. 
politikierių ūžė per 24 vai., I 
kur ant stalų liejosi šampa- ' 
nas ir kitokie brangūs gera- . 
lai, ir skaniausi valgiai.. į

Netoli viešbučio atidaryta 
nauja autobusų stotis ir dar 
vienas didelis gražus pasta
tas, tai garadžius automobi
liams. Kai sekamais metais 
darbas bus užbaigtas Ben. • 
Franklyn Parkway Express 
vieškelio, tuomet visas mies- , 
to centras bus žymiai pasikei
tęs tiek, kad seniau mačiu 
siems miestą reikės stebėtis ir- 
sunku bus atpažinti...' žmonės' 
sūko: tai vis dėka buvusiam 
demokratui miesto majorui 
Jos. Clark.

, Laisvės Reporteris

mergaitės ir vienas bemiu- šokiai įvyks kovo 30 dieną, 
kas — gimė veik dviem mė- r 
nėšiais prieš laiką, bet gy
dytojai mano, kad visi gy
vens. Kaip medikaliai re
kordai rodo, tai pirmas at
sitikimas Kvebeko* provin
cijoje, kad keturi kūdikiai 
gimtų antsyk.

Išvažiavo Florido n
Stasys Virbalas su žmo

na automobiliu išvažiavo į 
Florida. Jie ten koki laiką 
mano pasisvečiuoti, o svar- 

‘’ •biausia pasikaitinti karš-

LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Prasi
dės 6 vai. vakare. Būkime 
visi laiku. Po vakarienės 
prasidės šokiai.

Prašome visus ateiti į šį 
svarbų pažmonį, kad sma
giai praleisti vakarą.

Rengėjai

SUĖMĖ 3 KIŠENVAGIUS
Moteris detektyvė Mary 

Zaharko areštavo tris kišen
vagius Bronx Zoo parke, kuo
met jie didžiuliame žmonių

tais saulės spinduliais. J. I būryje bandė pasipinigauti.

•>

Kviečia Rengėjos
a

Pittsburgh, Pa., ir apylinke
I

Pagerbimui spaudos vajininkų yra rengia
ma skani vakarienė, kuri atsibus kovo-morčiaus. 
31 d., 1957. Prasidės sekmadienį, kaip 6 vai. 
vakare, LDS 160 kuopos name, 1024 Beaver, i 
Avė., N. S. Pittsburgh, Pa. ,

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

Įžanga 91.50.

3 pust Laisvė (Liberty) Trečiad., kovo (March) 27, 1957

z t



Boston, Mass.
Bostono ir apylinkes 

dėmesiui

Hartford, Conn MSI ■MMirwnr win -

Kovo 17 d. So. Bostone 
atsibuvo Literatūros Drau
gijos Septintos apskrities 
metine konferencija. Del 
tūlų aplinkybių neturėjau 
progos joje dalyvauti ir ne
žinau, ką joje gero nu
sprendė, bet tiek žinau, jog 
draugai aptarė bėgančius 
reikalus ir padarė tinkamus 
tarimus.

Po konferencijos south- 
bostonietės paruošė pietus, 
kuriuose delegatai ir vieti
niai bevalgydami dalinosi 
gvenimo isnūdžiais. Drau
gas A. Kandra-ka naprašė 
drg. Blažoni. kad jis pada
rytų pranešimą anie Joną 
Karsoną ir jo sveikatą. Iš
klausius Blažonio praneši
mą, kokioje padėtyje da
bai’ Karsonas randasi, visi 
dalyviai kaip vienas nutarė, 
kad Apskrities vardu būtu 
suruoštas banketas ir per 
ji kiek galima, sukelti para
mos, kad palengvinti to i- 
dėiu skleidėio nepavydėtiną 
būkle. Banketas Įvyks ba- 

* landžio 14 d. pirma valanda 
no pietų. Visas darbas pa
liktas southbostonieeiams.

Gerbiama Bostono ir a- 
pylinkės pažangi visuome
ne! Su širdgėla pirmą syki 
man 
jūsų 
savo 
bo 
tuos
kuomet tūkstančiai 
atsidūrę kovos lauke, o jų 

pusbadžiai mer- 
Jonas Karsonas, bū

damas invalidu, sakė pra
kalbas ir ragino mus, 
šelptume suvargusias 
mas, kad darbininkai lai
mėtu. kad pagerintų savo 
ir savo šeimų būvi. Nebu
vo tos bylos, kur darbinin
kai gynėsi nuo kalėjimo, 
kaip čia, taip ir buvusioje1 Raseinių apskrity, 
buržuazinėje Lietuvoje, kad 1388 
Jonas nebūtų išstojęs gin
ti. žodžiu ar per spaudą. 
Rodos, tik antras metas, 
kai antra Literatūros Drau
gijos Apskrities konferen
cija buvo be Jono Karsono.

Draugo Blažonio žo-

Laisves Choro pavasarinis 
koncertas ir banketas
Laisvės Chorui sukanka 

jau 20 metų. Tai gražus 
skaitlius. Choras pergyveno 
visokių laikų per ta laiko
tarpi. ' Buvo sunkių laikų ir 
neblogų. Turėjo ir 'turi 
daug draugų-rėmėjų, bet 
turėjo ir priešų. Buvo lai
kų, kada Chorą stengėsi su
griauti, bet jiems nepavy
ko. Choras visuomet su 
lietuvių liaudžia ir lietuviai 
dainos mylėtojai Chorą iš-

myle

H ar

nų. Choras puikiai dainuo
ja lietuvių liaudies dainas 
ir linksmina dainos 
tojus.

Tad ir balandžio 
157 Hungerford St.,
ford, Conn./4:00 vai. po
piet, jis/laimios po vadovy
be Willma Hollis ir nauja 
pianistė Mrs. Griffins.

Svetainė atsidarys 3:00 
vai. Koncertas ir banketas 
4:00 vai. popiet. Kaip kon
certas, taip ir vakarienė 
bus- puiki: Kalakutiena ir 
namų 'darbo kilbasos.

Laisvės Choras nori visus 
atsilankiusius užganėdin
ti už mažą auką $2. Taipgi 
bus šokiams orkestras.

' Choro rėmei as

____________ _ ________ ________ - ______________._______._

N(nvYirto^/Wž7Zlnlot BUSINESS OPPORTUNITIES

Bayridge—Delicatessen, 
virš 30 
renda..

LIETUVIU TARPE
Patiko Kultūrinis Centras

ienį čia atvyko A. 
Eddystone, Pa. Ka- 
pirmą syki jis čia 
tai labai Įdomiai 
Lietuvių Kultūrink.

visas jame Įsikūru-

Li pe i us iš 
daugi dar 
atsilan k ė, 
;< pžiarėjo 
Centra ir

Centras jam labai patiko, 
k jis mano, kad mums per

ti. '
A. Lipčius Eddystone turi 

valgomųjų daiktų krautuve, 
todėl mažai kada gali kur to
liau išvykti. Bet ant vietos jis 
darbuojasi, kiek ,iam aplinky-

delphiečiams.' Dabar rūpinasi 
suorganizuoti kelis basus va
žiuoti į Baltimorės pikniką 
birželio 16 (L, taipgi suruošti 
išvažiavimą vasaros metu pas 
Bekampius. Nusiskundžia vei
kėjų trūkumu.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Kazimierui

Kovo 19 
Su nga i] a, 
žmogus.-

Edvardui

liena, 1957 metais, mirė Kazimieras 
puikus darbininkiško nusistatymo 

Dėl jo mirties reiškiame yilią užuo- 
žmonai Elertorai, sūnums Vytautui, 
ir podukrai Annai.

I New Yorko spaudoje 541

prisieina maldauti iš 
aukos tam, kuris visą 
gyvenimą aukoio d?.r- 

. klasei. Prisimename 
didžiuosius streikus, 

buvo

Kazimiero Songailos 
laidotuvės

Kaži m ter o Su ngai 1 os

vaikučiai 
deio.

vaujant Bieliausko Įstaigai, jo

giminaičio Kazio Songailos 
laidotuvėse. Tuojau po laido- 
tuvip išvyko namo.Išvykda
mas paliko dienraščiui $10 
dovanų.

Gražus buvo aidiečiųc. 
šurum-burun?

šeštadienio vakare netikė
tai tiek daug žmonių prisirin
ko i Liberty Auditoriją. Tai 
l.uvo Aido Choro šurum-bu- 
rum.

Aidiečiai iš anksto buvo pa
rūpinę daug stalų, bet jų 
greitai pritrūko. Kiek pavėla
vusiems reikėjo pataisyti nau
jas vi ('tas.

J. Grybas
U. K amai ti s
A. Vildžius
A. Malinauskas
K. Briedis
K. Rušinskienė
P. Grabauskas
J. Kovas
J. Kasmočius

V. Pranaitienė
M. Krunglienė
A. Jasiulaitis
W. Skodis
O. Dobinienė
J. Grubis
V. Šibeika
W. Danelevičius

“Times” k o r espondentas 
Sulzbergeris dabar lankosi 
Ceilone — ir jis labai susirū
pinęs. Esą, Ceilonas yra neut- 
rališka šalis, bet tas neutralu
mas yra toks, kad Ceilonas la
biau draugingas Liaudies įti
ni jai, negu’ Vakarams. Esą, 
komunizmas Ceilone žengia 
pirmyn, nes komunizmui gan 
palankus premjeras socialis
tas Bandaranaike, nes tenfir 
budistiniai kunigai linksta 
komunizmo pusėn ir t. t.

Tuo pačiu laiku Sulzbcrge- 
i is vietomis savo i reportaže 
vadina Ceiloną “Indijos sate
litu”. Kokiu būdu Ceilonas 
gali iš vienos pusės būti Indi
jos satelitu (satelitu, o ne są
jungininku), kai Indija visai 
ne komunistinė šalis, o iš ki
tos būti beveik komunistine, 
Sulzbergeris neaiškina.

įsteigta 
motų. Gera įeiga, žcm» 
Tinkama porai.

Mr. Thompson
86th St., B’klyiJ, N. Y.

SIf. 5-7850 y
(57-61)

p.ra-
Funeral Home, Brooklyne,

kad

visai niūri. Jis .atsidūrė 
blogiau negu kalėdine. Pir
miau galėdavo dirbtines ko
jas prisiraišioti ir eiti- 
pasivaiVčioti. o dabar to 
nebegali padaryti, nes jau 
neteko ir ranku; negali iš
laikyti nei puoduko kavos. 
Nėra suprantama, kad jo 
pašalpa taip menka, iš ku
rios. ne tik negalima įsigy
ti medikamentus, bet ne
užtenka nei žmoniškai pa
valgyti.
. Mieli darbo žmonės! Mes 
visuomet ir visiems.' sten
giamės, ištikus nelaimei 
prigelbėt, manau, jog mes 
paduosime savo ranką ir 
draugui Jonui Karsonui, 
kuris su savo plunksna ir 
žodžiu tiek daug prisidėjo 
prie darbininkų judėjimo.

Kaip minėjau, banketas 
bus didelis ir šeimininkės 
ruošiasi skaniai ir sočiai 
pavaišinti. Be to, bus kal
bų ir graži meninė progra
ma. Taigi, kurie dalyvau
site bankete, turėsite proga 
linksmai laiką praleis4!.'Gi 
kurie nemanote dalyvauti, 
tai pasiųskite savo auką, 
kuri bus labai brangi drau
gui Karsonui. Siųsdami 
lauką, išrašykite Monev 
Orderį arba čekį vardu M. 
Kazlauskas ir pasiųskite: 
John Petrus, 14 Gartland 
St., ' Jamaica Plain, Mass.

Aukotojų vardai bus iš
spausdinti dienraštyje Lais
vėje.

po pietų.
šermeninėje, prieš išvežant, 

kalbą pasakė R. Mizara, taip
gi jis trumpaj pakalbėjo ir 
kapinėse prie velionio kapo.

Kazimieras Songaila yra 
gimęs prie Viduklės miestelio, 

Jis gimė 
m. gruodžio t 21 d. J 

Ameriką atvyko 1908 metais.
Čion atvykęs ilgai jis 

dirbo Pennsylvanijos anglies 
kasyklose. Dirbo sunkiai. O 
kadangi jis buvo susipratęs 
darbininkas, tai per kuri lai
ką buvo be darbo, buvo sam
dytoju žiauriai persekiotas. 
Teko jam, kaip ir kitiems kai
riesiems unijistams, nemaža 
nukentėti.

Prieš apie 16-ką metų ve
lionis atvyko Į New Yorką ir 
čia dirbo kaip namu superin
tendentas. Jis buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas h' rėmė
jas. Priklausė i r Lietuvių 
Darbininkų S u sivienijimui, 
buvo newyorkiškės 159 kuo
pos protokolų sekretorius.

Jis mirė nuo širdies1 ligos.
Paliko liūdesy žmoną Ele- 

norą (Vasiliauskaitę), du sū
nus: Vytautą (ir marčią Pon
ią), • taipgi Edwarda (ir 
marčią Suzanne), podukrę 
Mrs. Anna Haley ir žentą 
Mr. Haley; brolį Povilą (kuris 
gyvena Chicagoje, bet buvo 
atvykęs Į šermenis ir laidotu-

seserys: Monika, Liudovika ir 
Ona. Liko anūkų, daug gimi
nių ir draugų.

Velionies grabas skendėjo 
daugely gražių gyvų gėlių 
vainikuose. Laidotuvės buvo 
Įspūdingos.

Po laidotuvių palydovai bu
vo paprašyti pietų.

Tegu Kazimieras ilsisi ra
miai, o jo žmonai, jo vaikamš 
ir giminėms — nuoširdi užuo
jauta !

Koresp.

Jaunutis

Išdaužė meilužės apartmenlą, 
pakliuvo kalėjimam

Brooklynietis A. DeCristo- 
fano, neradęs savo meilužės 
M. Geyer nemuose, išdaužė 
rakandus, supjaustė drabu
žius, padarė daug nuostolių. 
Būvą areštuotas ir kalėjimai) 
pasodintas Geyer sako, 
jis jai nusibodęs.

kad

vestas. Skanių valgių svečiai 
gavo. Patiko visiems ir gerai 
paruoštos silkes su karštomis,
bulvėmis.

Buvo 
dainų i

Queens kolegijoje ir 
profesoriai pasmerkė 
J. Gateso uždraudimą
Queens kolegijos studentai 

per savo masinius susirinki
mus ir organizacijų mitingus 
jau pasmerkė kolegijos admi
nistratorių Garvey, kuris už
draudė komunistui Gates kal
bėti kolegijos forume. Dabar 
Garvey nutarimą pasmerkė ir 
kolegijos dėstytojai, profeso
riai.

Universitetų p r o f esorių 
asociacijos Queens kolegijos 
skyrius priėmė rezoliuciją, 

I kurioje sako, kad Gates turėj 
Ujo teisę kalbėti.

Tuo tarpu1 Amerikos Civili-

ietuviška muzika, 
dovanų išdavimas.

Bet apie tai choro korespon
dentas plačiau parašys.

Su gražiais įspūdžiais
grįžo iš Floridos

Aidiečių parengime daly
vavo ir abu geri aidiečiai —Įnių laisvių unija (ACLU) pla-
Jonas Juška ir Jurgis Klimas, j nuoja surasti kitą vietą mitin-
tik ką grįžę iš Floridos.

Jie pasakoja, kad Floridoje 
jie daug Įdomybių matė ir yra 
labai pasitenkinę, kad ten

jiems ten plačiai važinėtis. 
Teko matytis su- daugeliu lie
tuvių. Dalyvavo lietuviu pa
rengimuose. . Atvežė laisvie
ji ams sveikinimų.

Juška sakė, kad jis pla- 
apie savo kelionę para- 
Bus idomu pasiskaityti.

Rep.

c jau

Sveiksta
teat-

Rainic-
Džiugu pranešt, kad 

irinė menininkė Adelė 
nė iš pavojingai ją paguldžiu
sioj ligos jau baigia sveikti. 
Kadangi pavojingai buvo li
gos apimta galva ir aky.<j>, tai 
josios daktaras nuogąstavo, 
kad kairioji akis gali būt 
gadinta, ir pasikvitė akių 
cialistą. 
suramino,
vėjingai pažeista ir kad ji 
atgaus savo narmalumą.

Geros kloties Hgą nugalėju
siai! ' V.

i pa- 
spe- 

Pasitarasis apžirirėjęs 
kad akis nėra pa-

LLD 1-os 
susirinkimas 
7:30 vakaro,

Susirinkimas
I I

kuopos svarbus 
įvyks kovo 29, 

Auditorijoje.
Prašome narius dalyvauti ir 
ateiti skirtu laiku. Katrų dar 
nėra mokėta už šiuos metus, 
tai laikas tą padaryti. |Knyga 
už 
ruošiama, tai mes 

savo užduotį.

šiuos metus rūpestingai 
irgi atliki-

me
Sekr.

rusai mirė .nuo ga^o dujų

Paterson, N. J., gyventojai 
A. Babak ir M,. Markdrevich, 
rusai imigrantai, mirė nuo 
gazo dujų' bemiegodami savo 
apartmente.

Du

Long Island City 
jauni chuliganai 
buvo Įsikarščiavę

Tuzinai detektyvų ir polici
ninkų dabar eina sargybos pa
reigą Long Island City Queens 
Bridge projekte, 
savaitgali jauni 
pravedė daug 
prieš taikingus
Grupė vietinių chuliganų 
atėjūnų iš kitur, 
So. Ozone Park ir net Jersey 
City, užpuolė

kur praeitą 
chuliganai 
užpuolimų 

gyventoi us.
ir

kaip tai iš

gui, kuriame kalbėtų Gates. 
ACLU yra liberalinė teisių 
gynimo organizacija, bet ne 
komunistinė, kuri tuvi stfvo 
konstitucijoje punktą. už
draudžianti komunistams bū
ti jos valdyboje. Mi vienok 
reigė mitingą praeitam penk
tadieniui, kur Gates galėtų 
kalbėti tiems'miesto kolegijų 
studentams, kurie kitaip ne
gautu Progos jo girdėti.

Mitingas turėjo Įvykti Mar
tinique viešbutyje, bet pasku
tinę minutę viešbučio savinin
kai atsisakė leisti jj laikyti.

Veteranas prašė užmušti jį
Bron.vo gyventojas, Korėjos 

karo veteranas Richard Hope 
buvo suimtas apiplėšimo me
tu. Jis prisipažino atlikęs 6 
apiplėšimus. Suimtasis prašė 
policisto užmušti jį, nes gyvas 
būdamas, armijoje išmokintas 
užmušėjystės amato, jis dabar 
nebegalis ramiai gyventi.

Jeigos pakilo 12 nuošimčių
Port Authority skelbia, kad 

1956 metais nuo pervažiavi
mų tuneliais ir tiltais buvo sii- 
kolektuota arti 77 milijonai 
dolerių. Tai 12 procentų1 dau
giau, negu 1955 metais.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas 

šeštadienj, balandžio (April) 6 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott 
įvyks naujoviškas, šaunus Ban- 

kurį . pirmu sykiu rengia

d., 
st. 
ketas, 
Lietuvos Dukterys.

Pirmu sykiu Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugystės na- 
rės-moterys ren'gia šį šaunų ban
ketą sūnums ir visiems svečiams. 
Širdingai kviečiame ir prašome vi
sus dalyvauti šiame dukterų ren- 
rengiamame bankete.

Apart vaišių bus graži muzika- 
lė programa, kurioje taipgi bus kai 
kas naujo bei seniai girdėto.. Pel
nas nuo šio parengimo skiriamas 
knygyno ir virtuvės pataisym 
Banketas prasidės 6-tą vai,

Kviečiame visuš!
RengejoS

Starkus pasiūlė naują 
vietą sport, stadiumui

Miesto tarybos pirmininkas 
Abe Starkus pasiūlė, kad nau
jasis sporto stadiumas Brook- 
lyno Dodgeriams būtų staty
tas, kur dabar yra Brooklyn 
Parade Grounds, prieš Pros
pect parką, toje Brooklyno 
dalyje, kuri žinoma kaip 
Parkville.

Anksčiau buvo darytas siū
lymas,- kad stadiumas būtų’ 
pastatytas Atlantic ir 
bush kampe. Starkus
kad toje vietoje stadiumas 
privestų prie per didelio žmo
nių ir susisiekimo ■susikimšimo 
sporto rungtynių metu, o Pa
rado Grounds plotuose aplink 
stadiumą visuomet būtų 
kankamai erdvės.

Siūlys pakelti algas 
miesto gaisrininkams, 
mokytojams ir kitiem
Miesto majoras Wagneris 

sako,' kad jis siūlys pakelti 
algas ugniagesiams, mokyto
jams, kalėjimų personalui iit 
visai eilei kitų miesto tarnaiii . 
tojų grupių. Jis neminėjo po
licininkų, kurie irgi norėtų al
gų pakėlimo.

Apklausinėjimai apie algas 
prasideda balandžio pirmą 
dieną. Wagneris sako, kad 
pries jį daromas spaudimas iš 
dviejų pusių. Iš vienos pusės 
iš jo reikalaujama, kad mies
to biudžetas būtų sumažintas, 
iš kitos, kad algos būtų didi
namos. Bet jis pats yra įsitiki
nęs, kad kai kurie tarnauto- 

ypatingai gaisrininkai ir 
žemas a M 

taip
gauti naujus gaisrinin- 
mokytojus.

jai 
mokytojai, gauna 
gas. Tai todėl, sakė jis 
sunku 
kus ir

advokatą užsimušant

F1 at
sako,

pa-

Matė
Advokatas S. Wiener per 

savo raštinės langą matė, kaip 
jo draugas advokatas L S. 
Zinker nušoko nuo 8 aukšto 
ir užsimušė. Per kelias savai
tes Zinker turėjo žiaurius Šir
dies smūgitiis, veikiausią dėlto 
ir pasidarė galą. ,

prošvaistes
Širdi Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

keliasdešimt 
žmonių; ir keliolika jų’ dabar 
randasi ligoninėse.

Dauguma užpultųjų yra 
negrai ir puertorikiečiai, iš 
ko sprendžiama, kad', chuliga- 
i ai vadovavosi rasistiniais su
metimais. Herbert Moore, 
Charles Calvert ir eilė kitų 
suimtų dar kalėjime. Suimtie
ji yra tarp 16 ir 20 metų am
žiaus.

Queensbridge projektas 
landasi po Queens boro tiltu. 
Ten apgyvendinami žmonės, 
kurie iškraustomi iš lūšnynų, 
ypatingai Harlemo, kai paga
liau prisirengiama juos nu
griauti. šiame projekte yra 
didelis susikimšimas ir viso
kie neramūs elementai jau se
nokai bandė ten kiršinti vie
nos rasės gyventojus prieš 
tu s.

Teatruose
šiandien, trečiadienį, 

teatrai visose miesto dalyse 
pradeda rodyti pagarsėjusi 
filmą “Baby Doll”. Kaip ži
nia, katalikų bažnyčia ragina 
to filmo nematyti, nes jis, jos 
nuomone, nemorališkas,

RKO

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai

Įdomiw *
Knyga Iš 830 puslapių

Kaina (Ik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

ki-

T----------------------------------------

Rado pasikorusį
Wm. Kueth.e,' 73 metų 

žiaus, rastas pasikoręs garą
žiu j e prie 88th St., New You 
ke.

am-

PAJ1EŠK0JIMAI
Paieškau Lukaševičiaus Giraičio 

Jono Vinco. Gyveno Merkinės 
valsčiaus Giraitės kaime. Jeigu 
gyvas, prašau atsišaukti, arba kas 
jį žinote, prašau man pranešti.

Antrašas: -
Julius AuČius J. Į
Stoniškio paštas 
Pagėgių rajonas 
Lithuania, USSR

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

(59-60)

;i MATTHEW A.:: 
BUYUS

:: (buyauskas) ••

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oe**ac*

426 Lafayętte St.:
Newark 5, N. J.

x MArket 2-5172

Ketvirtadieni Radio City 
Music Hall pradeda rodyti 
“Funny Face”, kur vyriausio
se rolėse vaidina Audrey Hep
burn ir Fred Astaire.

Capitol teatras Manhattane 
rodo “Men in War”, filmą 
apie praeitą karą Korėjoje.

RANDAVOJIMUI

• • Brooklynas iš anksto ruošiasi • • 
darbui sukelti Laisvei $10,000 1 >

•’ BALANDŽIO 13 APRIL’
• • < <
R Bus graži dainų programh ir busJJ

duodama bufetinė vakarienė.
Pradžia 6-tą vai. vakare 

Įėjimas Nemokamai

LIBERTY AUDITORIUM 
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. ¥.Pasirendavoja 5 kambariai su 
maudyne, moderniškai įrengti; ren
da $72.oo į mėnesį. Geras trapspor- 
tacijos susisiekimas, šaūkite GL. 6-iįtos orangintojus įsitėmyti dieną; J . 
3073 i < • ir dalyvauti šiame parengime. <»

...............   ■!■■■■ I.............. i II HI I l|l| UI Į /

j;Rengėjai kviečia visus -Didžiojoj Į 
H New Yorko ir apylinkės apšvie-(,

(60-62) 1

BANKETAS
Pagerbimui

Mildred Stensler
, ir

Kitų Dainininkų

Rengia LDS 3-ioji Apskritis

Įvyks šeštadienio Vakarą, 6 P. M

Balandžio 6 April
LIBERTY AUDITORIUM

Bus Daili Dainų Programą




