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METAI 47-ti

KRISLAI ' Amerikiečių užmušimas Irane net
350 metu praėjus.
Svarbus Įvykis.

šukele premjero Alos rezignaciją
Mūsų šalies sostinėje

dieną sukaks lygiai 350 metu,! 
r,ai ton vieton, kuri Šiandieni 
žinoma „Jamestown vardu, iš-i 
sėdo grupė anglu, atplaukė-1

Nesusivaldo.
40 metu.

Rašo R. Mizara

Šiuo metu daugelio ameri- ' 
I.iečitĮ akys yra nukreiptos Į' 
Jamestown, Virginia valsti-į 
Joje.

šiemet, gegužės mėn. 131

atsistatydinti. Armijos ir 
policijos daliniai veikia 
kalnuotose srityse ir ieško 
banditų. Pranešama, kad 
trys banditai užmušti, bet 
nėra užtikrinimo, kad tai 
tie, kurie užpuolė ameri
kiečius.

Manoma, kad naujuoju 
premjeru taps Eghbalas, da
bartinis teismų ministras,

Teheranas. —Faktas, kad 
kalnėnai banditai užpuolė 
tris amerikiečius ir juos už
mušė, Irane sukėlė eilę 
svarbių įvykių. Amerikie
čiai paskelbė, kad jie nu
traukia taip vadinamo 4-to 
punkto ekonominę pagalbą 
Irano pietrytinėje srityje, 
kur amerikiečiai tapo už
mušti. Užmuštieji darba
vosi prie tos ekonominės i o Ala užims jo vietą. Egh- 
pagalbos tiekimo. j balas neseniai lankėsi

Pasėkoje to paskelbimo Washingtone ir jis skaito- 
premjeras Husseinas Ala mas esančiu Amerikai la- 
paskelbė, kad jis planuoja'bai palankiu.

Skurdas utį varo Jas 
link pros tifi tad Jos

čia gy

n an iu
venti.

buvo

siu trim i buriniais

koloni stn būklė, žemė,
buvo g-Ta, bet stokavo
visko. O uodu, uodu,
uodu jie čia rado pai
mai

Be to, sugyvenimas s
tos indėnais, pokah

jiems ■

ViO- |

kolonistams vado-
John Smith,

A nglams 
vavo kapitonas 
kurio vadovybėj!1 1608 motais 
buvo įkurta valdžia.

visuomet buvotaipgi no

Žurnalistas, kuris vvko Kinijon, 
negali atnaujini savo pasporto

* Vėliau atvyko daugiau ang
lų, o 1619 metais čia buvo 
pradėti gabenti vergai (neg
rai). Apie tą pati laiką buvo 
pastatyta ir anglikonų bažny
čia.

Virginia, kaip matome, bu
vo pirma valstija, kurioje bu
vo įvesta vergija.

Civilinio karo motu Virgi
nia buvo atkakliausias vergi
jos panaikinimo priešas. O 
šiandien tos valstijos valdyto
jai taip pat atkakliai kovoja 
prieš segregacijos panaikini
mą mokyklose.

' Nežiūrint to, šiemet, minint 
350 metu pirmųjų anglų imi
grantų pradėjimą Amerikoje 
apsigyventi, nemaža žmonių į 
Jamestowna vyks pasidairyti, 

.susipažinti su istoriniais pali
kimais. Ceremonijos tęsis per 
aštuonis mėnesius.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas atsisakė 
atnaujinti laikraštininko 
Wiliam Worthy pasportą. 
Worthy tai tas negras žur
nalistas, Baltimorės “Afro- 
American” korespondentas, 
kuris prieš Valstybės de
partment norą lankėsi 
Liaudies Kinijoje.

Pasporto atnaujinimas 
jam atsakytas “laikinai”. 
Jas išaiškinta, kad jis turi

pristatyti duomenis, “kodėl 
jam reikėtų duoti paspor- 
ta”. Gavętą 
Worthy 
trumpai: 
ti?”

Vėliau
jis kovos per teismines į- 
staigas, jeigu reikės, kad 
atgauti pasportą ir teisę 
keliauji. Jo pastangas re
mia “Afro-Arųerįca • ’ re
dakcija.

pranešimą, 
komentavo labai 
“O kodėl neduo-

Worthy sake, kad

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

L. Prūseika Vilnyje rašo:
“Kuomet kongresininkai ty

rinėjo vilniečius ir kitus sve- 
timkalbių’ spaudos žmones, 

•tai net komercinė spauda ne
pasidavė kvaituliui. Net Ma
rijonų ‘Draugas’ šiuo kartu 

» susivaldė ir neįpuolė istorijon.
“Išimtį sudarė tik pakvaišu

si lietuviškų menševikų gru
pė.“

Tuos, kurie buvo klausinė
jami Čikagoje, Naujienos iš
vadino “Penktojo amendmen- 

'to komunistais.”
Tik pagalvokite: tas asmuo, 

kuris vadovaujasi Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos Penk
tuoju amend mentu (pataisy
mu) Naujienoms yra komu
nistas!

Net padoresnė kapitalisti
nė spauda to nedrįsta sakyti i

Londonas. — Britanijoje 
jau streikuoja apie 1,700,- 
000 darbininkų, bet gal 
gris darban ketvirtadienį.

New Yorkas. — Dauge
lyje Tymsterrų unijos loka
lų auga judėjimas prieš 
koruptuotą vadovybę su 
Dave Becku priešawyje.

Kairas. — Prez. Nasseris 
planuoja prašyti per Jung
tines Tautas paskolos Su- 
ezo tvarkymui. Jis tuo rei
kalu konferavo su ameri
kiečiu McCloy, kuris yra 
J. T. patarėjas Suezo fi
nansiniuose reikaluose.

Fadangas. — Pietinės Su
matros sukilėliai sako, kad 
jie išsikovojo pilną autono
miją. Tuo tarpu Jakarto- 
je pranešama, kad Indone
zija dar vis neturi centra- 
linės valdžios.

Bonna. — 10,000 pirmųjų 
naujokų pristatė į Vakarų 
Vokietijos naują armiją.

Maskva. — Aukščiausios 
tarybos posėdis šaukia
mas gegūžs 7 d.

Kinijos žmones 
remia valdžią, 
sako žurnalas

Vįsiems žinoma, kad yra 
tokių žmonių, kurie kofmmis- 
tų partijai niekad nepriklau
sė ir nepriklauso. Tačiau, kai 
jie esti pašaukti pas ra- 
gangaudžius, vado vaująsi 

‘Penktuoju amendments

t šiemet, lapkričio 7 dieną, 
sukaks lygiai 40 metu, - kai 
prasidėjo Didžioji Spalio re

Chicago. — Kongresma- 
nas T. M. Machrowitz, de
mokratas iš Illinois, kalbė
jo lenkų organizacjų suva
žiavime. Jis sakė, kad vi
si Amerikos lenkai, kokių 
politinių nusistatymų jie 
nebūtų, turėtų remti pagal
bos davimą Lenkijai.

voliucija, sukrėtusi visą kapi
talistinį pasaulį.

Įvykis bus iškilmingai atžy
mėtas visose tarybinėse 
publikose; minės tai ir 
socialistinis pasaulis, ' 
viso 
bininkai.

res- 
’ visas 
taipgi 

pasaulio sąmoningi dar-

Washingtonas. — Senato
rius Wayne Morse, demo
kratas iš Oregono ir jo se
natims sub-komitetas Co
lumbia distrikto (sostinės 
Washingtono) reikalams, 

.pradėjo tyrinėjimą apie 
skurdą, prostituciją, kri- 
minalizma, elgetavimą- ir 
kitus su skurdu surištus da
lykus. Pats Morse antradie
nį lankėsi lūšnynų srityje, 
rinkadamas, kartu su savo 
patarėjais, duomenis.

Iškelta, kad vietomis 14, 
13, 12 metų ir net jaunes
nės mergaitės įsivelia pros- 
titucijon, kad užsidirbti 
duonai. Iš kitos pusės, kai 
kurios motinos irgi tampa 
prostitutėmis.

Jau kelios savaitės atgal, 
prieš tai, 'kai senatims sub- 
komitetas pradėjo tyrinėji
mą, miesto labdarybės, de
partmentas buvo priverstas 
atkreipti savo dėmesį į su
sidariusią padėtį. Pasiro
dė, kad randasi tūkstan
čiai šeimynų, ypatingai 
negrų tarpe, kurios badau
ja. Skubotai atidaryta tam 
tikra maitinimo programa 
ir per pirmas tris dienas 
150 šeimynų, su 567 vaikais, 
pasinaudojo dalinamu mais
tu.

tone lūšnynų sritis prasi
deda tiktai keletas blokų 
nuo Baltojo namo, kur gy
vena prezidentas.

Aukščiausias teismas

Sutiko persvarstyt 
Stan. Nowako bylą

New Yorkas. — Populia 
rus žurnalas “Look”, kuris 
turi kelis milijonus skaity
tojų, paskelbė savo kores
pondento E. Stevenso 
straipsnį apie Kiniją. Ste- 
vensas lankėsi Kinijoje, 
nors tam neturėjo Valsty
bės departmento pritarimo. 
Kartu su juomi lankėsi fo
tografas Harrington, kuris 
reportažą gan gausiai ilius
travo.

Stevensas sako, kad ne
gali būti abejonės, jog Kini-1 
jos žmonių dauguma pri
taria valdžiai, kad krašte 
viešpatauja tvarka, tikslin
gumas ir ryžtas. Jis sako, 
kad nors Kinija ekonomi
niai žymiai priklauso nuo 
Tarybų 
negali 
buvimą

Pats
lajus davė Stevensui inter
viu.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas sutiko per
svarstyti St. Nowako bylą. 
Nowakas, Lenkijoje gimęs, 
bet kaip vaikas atvežtas 

. š.ion šalin, tapo denatūrali- 
zuotas, nes imigracijos pa- 

! reigūnai kaltino, ,kad jis 
Južlėpė savo narystę Komu-

organizatorių, darbuotojas 
už sveturgimių teises. Jis 
taipgi tapo išrinktas kaip 
demokratas į Michigano 
valstijos senatą ir ten ne- 
kuri laika buvo demokratu 
frakcijos galva.

, Aukščiausio teismo suti
kimas persvarstyti Nowa- 
ko bylą skaitomas laimėji
mu prieš denatūralizaciją. 
Kaip žinia, neseniai denatū- 
ralizuotas kitas svarbus u- 

veikėjas, elektristų u-

kė pilietybės dokumentų 
prašymą.

Nowakas yra plačiai ži
nomas ’ . Vidurvakariuose, .rijų 
ypatingai Detroite. Jis nijos darbuotojas James J.
buvo vienas pirmųjų Auto-| Matles. Jis irgi apeliuos i- 
darbininkų unijos (’UAW)1 ki Aukščiausio teismo.

Hammarskjoldas sako, kad
J. T. kareiviai padės 
garantuoti rubežių

Sąjungos, - kalbos 
būti apie Kinijos 
tarybiniu satelitu.
premjeras ČouzEn-

Jungtinės Tautos. — Gen. 
sekr. Hammarskjoldas pa
skelbė, kad J. T. susitarė 
su Egiptu sekamu klausi
mu: Jungtinės Tautos per 
savo karines jėgas Gazos 
srityje padės egiptiečiams 
neleisti fedajinams infil
truoti į Izraelį. Egiptiečiai 
pažadėjo, kad jie bendra
darbiaus su J. T. kariniai- 
policinėmis jėgomis, kad 
neleisti palestiniečiams a- 
rabams. pravesti žygius 
anapus sienos prieš izrae
liečius. Tuomi, sako Ham
marskjoldas, egiptiečiai 
prisideda prie padėties

Sugrį/ti į darbą jis jau 
nesiskubino, sakė spauda
Washingtonas. — Aną

dien policija sulaikė prezi
dento Eisenhowerio auto
mobilį, kuomet jis vyko iš
Washingtono į savo1 farmą stabilizavimo.
Gettysburge. Jis sulaikytas, Fedajinai (pasiaukojėliai
nes va^av,° 5pie 70 arabų kalboje), kaip žinia, 

yra ginkluoti arabų nacio
nalistų .daliniai, susidarą 
daugumoje iš palestiniečių 
arabų, kurie statosi tikslu 
pravesti laiks nuo laiko žy
gius į Izraelį. Izraeliečiai 
visuomet kaltino, kad fe-

per valandą, tuo tarpu, kai 
maksimalis greitis tame 
vieškelyje 55 mylios.

Dabar spauda sako, kad 
važiuojant atgal'iš Gettys- 
burgo Washingtonan pre
zidentas jau visai neskubė
jo. Kai kurie laikraščiai
daro tokią išvadą: “Prezi- bet neskubėjo 
dentas skubėjo lošti golfą, darbo.

Fedajinai (pasiaukojėliai

J

dajinai veikia su paties E- 
gipto pritarimu, bet Egip
tas teigė, kad fedajinams 
nepritaria.

Hammarskjoldas tuo tar
pu konferavo per dvi va
landas su Izraelio delegatu 
Ebanu ir su Egipto delega
tu Loutfiu — su.kiekivenu 
atskirai. Izraeliečiai skel
bia, kad jie siųs laivą pra- 
plaukimui pro Suezh, nors 
iš anksto žino, kad laivas 
bus egiptiečiu suimtas ir į- 
gula areštuota. Jie tik nori 
“išbandyti ir parodyti pa
sauliui”, sako Tel Avivo ra-

Brockton, Mass.
MIRĖ K. BENIULIS 
Staiga mirė

Beniulis, 
Mirė antr;
2 d. Pašarvotas 
šermeninėje, 
Bus 
dienį, (bal. 4 d., Pine Hill
kapinėse.

žinią telefonu pranešė K. 
čerešldenė. • ,

Žemės ūkio sekretorius Bensonas 
už prekybą su socializmo šalimis

Washingtonas. — Eisen
howerio administracijos 
narys, žemės ūkio reikalų 
sekretorius Bensonas, lai
kosi nuomonės, kad Ame
rika turėtų plačiau pre
kiauti žemės ūkio produk
tais su socialistiniais kraš
tais. Jis sakė, kad ypatin
gai palankios prekybos są
lygos būtų su Čekoslovaki
ja S r Vengrija. Jis sakė, 
kad taipgi galima būtų

plačiau prekiauti su Ixmki-

Bensonas sakė, kad Ame
rika turi visos eilės žemės’ 
ūkio produktų pertekliaus, 
kurį galima būtų parduo
ti Rytų Europos kraš
tams,- tuo tarpu, kai yra 
produktų, kuriuos mes no
rėtume ten pirkti. Tas savo 
nuomones sekr. Bensonas 
išreiškė radijo kalboje.

600 Chicagos universiteto jaunų 
studentų klausėsi komiui. kalbos

Chicago. — Apie 600 stu
dentu susirinko i debatus, 
kuriuose dalyvavo komu
nistas, socialistas ir trockis- 
tas. 
nu jų 
jos

Debatus surengė jau- 
socialistų orgonizaci- 

un i versi te te. Papras
tai, kai tik socialistu kalbė- 
tojai dalyvauja, į tokius 
parengimus sueina tik koks 
šimtas studentų. Šiuo kar
tu susirinko apie 600, ir vi
si pripažįsta, kad juos su
traukė komunisto pasiro
dymas.

Prieš tuos debatus pro-

testavo Amerikos Legijo- 
nas ir kitos reakcinės orga
nizacijos, kurios reikalavo, 
kad universitetas debatus 
draustų. Bet universiteto 
vadovybė nenusilenkė.

Komunistus debatuose 
atstovavo Fred Fine, socia
listus prof. Silbey ir troc- 
kistus (Independent Socia- 
lis League, 
trockistinių 
Schachtmanas.
m i ninku buvo 
pacifistų atstovas L. Scott..

vieną dviejų
sektų) M.
Debatų pir-

kveikerių

jugoslavų K. L. 
padarė sutartį
Belgradas. — Po derybų, 

kurios tęsėsi apie savaitę, 
Jugoslavijos Komunistų ly
ga ir Italijos Socialistų par
tija pasirašė ideologinio 
bendradarbiaviųio sutartį. 
Italijos Socialistų partija— 
tai kairesnieji socialistai, 

i kuriems vadovauja Nennis.
Susitarime sakoma, kad 

abi partijos sutinka daugu
ma ideologinių klausimų. 
Abi partijos sutinka, kad 
negali būti dėmokratijos 
be socializmo, tai yra, nega
li būti tokio dalyko, kaip 
tikros demokratijos po ka
pitalistine santvarka, taip
gi, kad negali būti socia
lizmo be demokratijos, ki
taip sakant, — negali būti 
tikro socializmo be laisvės.

Ceilono ministras ragino 
neleisti Amerikai kiršinti

Colombo. Ceilono ra
dijo reikalų ministras Ma
rikaras atsikreipė į prem
jerą Bandaranaikę su ragi
nimu, ]

Kazimieras 
66 metų amžiaus, 

toaijaindžio 
akavonio

No. Main St. 
palaidotas ik-etvirta-

kolektyvas, 
telegramoje 
kad TSRS 

pramonės cent- 
Tekstilės ir

owenimas
J

Lietuvoje
Kojinių fabrikas Kaune 
laimėjo gamybos aukštį
Kaunas. —Darbininkams 

malonią žinia gavo iš Mas
kvos. Kauno “Kotono” koji
niu fabriko 
Sveikinimo 
pranešama, 
lengvosios 
nisterija ir
lengvosios pramonės ce t- 
rinis profsąjungos komi
tetas “Kotono” fabrikui su
teikė puikios gaminių koky
bės. ir aukšto darbo našumo 
įmonės vardą, paskyrė 
visasąjunginę premiją už 
lenktyniavime pasiektus 
aukštus rodiklius. Iš tikrų
jų, kotoniečių. laimėjimai 
puikūs. Per paskutinį pe
reitų metų ketvirtį jie nu
mezgė beveik 300 tūkstan
čius porų kojinių viršum 
užduoties, davė valstybei 
daugiau kaip pusę milijono 
rublių viršplaninių sankau
pų. Įmonės darbo žmonės 
13.2 procento sumažino ga
minių savikainą, žymiai

kad būtų protestuo- daugiau, negu buvo numa- 
jama prieš Amerikos Balso ^yta, pagamino pirmos rū- 
programas ceiloniečių kai- šies kojinių.^ 
boję. Ministras Marikaras 
sako, kad tose programose 
Amerikos radijas kiršina 
ceiloniečius prieš kaimynus. 
Tarp kitko Marikaras sako 
Bandaranaikei:

“Daugelyje programų a- 
merikiečiąi pasisako palan
kiai" apie tokius reakcinin
kus kaip Čiangą ir Kotela- 
walą (buvusį Ceilono prem
jerą) ir prieš tokius pažan
giečius kaip Mao Tse-tun- 
gą, Čou En-lajų ir jus, ku
rie esate Azijos žmonių pa
rinkti vadovai”.

Tai antras stambus “Ke
tono” fabriko kolektyvo lai
mėjimas visasąjunginiame 
lenktyniavime, pasiektas iš 
eilės per du metų ketvir
čius. Pažymėtina, kad “Ko^ 
tono” fabrikas yra antroji 
respublikoje įmonė greta 
“Drobės” fabriko, iškovoju
si ši garbingą vardą.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią' nors pra
mogą Laisvės paramai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!
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Parėjusi iš mokyklos Bi
rute sėda ruošti pamokų, 
bet niekaip negali susi
kaupti. Tai, žiūrėk, Rudis 
pradeda loti ir reikia bėgti

kaip tikra šeimininkė karš
tai pradeda ruoštis. Atsine
šusi iš! priemenės bulviii 
skuta, meta į puodą, net 
vanduo tykšta. Tik krosnis

bar išsigalvojai, kvailiuke 
mano...

Vieną vakarą mamytei 
labai pakilo karštis. Veidas 
jos raudonas, dega kaip ug
nis. Ji tankiai, lyg uždusu
si, alsuoja, mėto nuo savęs 
apklota.

— Birute, žiūrėk, kaip 
stakta kilnojasi!... Vaje, va
je... Eik, parvesk Gedrimie- 
nę.

Neužilgo Gedrimienė jau 
stovi prie ligonės lovos. Jos 
vyras, kolūkio brigadinin
kas, išbėga pas pirmininką

iš kiemo, — mat, koksai iš
dykėlis!..

Vaikai mokykloje apspim 
ta Birutę, vedasi ją žaisti, 
o Kontrimų Verutė kviečia 
pas save sėdėti ir žada už
leisti vieta prie krašto.

Gedrimienė, praleisdama 
dieną, vis važiuoja* lankyti 
ligonės.

Parėjusi iš mokyklos, Bi
rutė įsitaiso Gedrimų virtu
vėje ant palangės ir laukia 
jos parvažiuojant. O ta be 
sutemų negrįžta. Vakaras 
giedras, dangus nusiblaivo,

kokie geri jie visi — ir Ged
rimienė, ir pirmininkas, ir 
kiti žmonės. Juk jie taipf 
myli mamytę ir ją pačią,* 
Birutę! Mergaitei norėtųsi 
iššokti iš lovos, apkabinti * 
gerąją kaimynę ir pirmi
ninką, tik ji nedrįsta.

O pavasaris jau į langus 
beldžiasi. Aną dieną Birutė 
matė vyšnioje tupintį var
nėną. Jis sukinėjosi prieš 
saulę, o jo puikios plunks
nos vis kitokiom spalvom 
švietė — žalsva, mėlyna, 
auksine. Krykštė ir švilpi-'

NEPASITENKINĘ
Iš LONDONO PRANEŠAMA, jog anglų konservato

rių partijos nariai labai nepasitenkinę Berjnudos kon
ferencija. Jie kaltina savo ministrų pirmininką Macmil- 
laną, būk jis “per daug pasidavęs’' prezidentui Eisen- 
howenui, būk jis buvęs ten “apgautas”.

Girdi, Macmillanas nesiderėjo su Eisenhoweriu kaip 
lygus su lygiu, bet jis klausė to, ką prezidentas sakė, ir 
su tuo sutiko.

Macmillanui primetami “trys griekai didieji”, papil
dyti Bermudus konferencijoje. Jais esą:

1. Macmillanas sutiko su Eisenhoweriu pasiūlymu, kad 
Kipro arkivyskupas Magarios būtų grąžintas iš tremties.

2. Macmillanas sutiko su Eisenhoweriu nusileisti E- 
giptui Suezo kanalo reikale.

3. Macmillanas sutiko, kad Amerika duotų Anglijai 
atominių ginklų, bet jis sutiko taip, kad tuos ginklus 
valdys ne anglai, kada jie norės, o amerikiečiai.

Tokie daug maž tie “griekai” kuriuos Anglijos minis
trų pirmininkas atlikęs Bermucįoje.

Spėjama, tačiau, kad dėl tų “griekų” Macmillanas 
nebus išvestas iš valdžios, kadangi konservatorių par
tija neturi kito populiaraus žmogaus tai vietai. Jei kon
servatoriai parlamente balsuotų prieš Macmillan ą, tuo
met reikėtų skelbti naujus parlamento rinkimus, o rin
kimuose, spėjama, laimėtų laboristai (darbiečiai).

Atrodo, kad konservatorių partijos nariai-kietakak- 
čiai pastumtuos, kiek jie norės, na, ir po to balsuos už 
Macmillaną, kai balsavimo klausimas parlamente iškils.

Klysta tie konservatoriai, kurie nori dar vis palaiky
ti Angliją lygiame aukštyje su Amerika. Tos dienos jau 
praėjo. Amerikos kapitalas yra tvirtesnis negu Angli
jos ir dėl to jis ima viršų. Anglija juk yra Amerikai 
prasiskolinusi, nebegali už savo skolas net palūkų su
mokėti.

Doleris šiandien turi didelę galią Vakarų Europoje, 
doleris ryžtasi įsiveržti ir j Artimuosius Rytus, kur 
kadaise viešpatavo anglų svaras.

JAMES J. MATLESO BYLA
FEDERALINIS Teismas New Yorke nutarė nupilie- 

tinti James J. Matlesą, žymų Amerikos darbininkų ju
dėjime veikėją, United Electrical Workers unijos va
dovą.

Matles atvyko į šią šalį 1929 metais iš Rumunijos, o 
1934' metais tapo nutūralizuotu šios Šalies piliečiu.

Matlesui teisme buvo primesta, būk jis, imdamasis 
pilietybę, užtylėjęs tą faktą, kad tuomet priklausęs or
ganizacijoms, kurias vėliau Justicijos departmentas pa
skelbė “subversyvėmis”.

Teismo sprendimą Matles apeliavo į aukštesnį teismą, 
Žiūrėsime, ką tas nuspręs.

Svarbu čia priminti tai, kad prieš Matlesą liudijo vie
nas gaivalas melagingai. Tūlas Joseph Zack Konfeder 
liudijo, būk jis gerai pažinęs Matlesą tarp 1925-1927 me
tų. Girdi, tuomet Matles buvo Komjaunimo Sąjungos 
organizatorius New Yorke.

Bet Matles dokumentais parodė, taipgi io senute mo
tina liudijo, kad jis atvyko į šią šalį tik 1929 metais.

Nežiūrint to, teisėjas ir džiūrė, matyt, patikėjo Kon- 
federiui.

Dabar Matleso advokatas (kuris, beje, yra ii’ New 
Yorko valstijos seimelio narys), Eugene F. Bannigan, 
reikalauja, kad Justicijos departmento ministras Brow
nell imtų Konfederį už pakarpos, kad jis jį trauktų teis
man už melagingą liudijimą, žiūrėsime, ką Mr. Brow
nell tuo reikalu padarys,

sukudakino, ir 
s k u I) a paimti 
kad vagilė šar-

pažiūrėti, kas eina, tai višta 
daržinėje 
B i r u t ė 
kiaušinio,
ka jo neišgertų. Pagaliau ji
visai netenka kantrybės ir 
sako:

— Eisiu pas mamytę!..
Birutės mama — kolūkio 

melžėja. Šiandien į karvides 
dviem vežimais veža paša
rus, ir mama turi labai 
daug darbo. Ji trumpam 
pribėga prie Birutės, numo
vusi veltinuką, iškrato snie
gą, pataiso skarelę, pabu
čiuoja jos nuo šalčio parau
dusį skruostą.

Mergaitė neturi ką veik
ti. Draugių, lygių jai am
žiumi, aplinkiniuose kie-

— kaip pakerėta: dūmai ei
na pro visus plyšius, tven
kiasi palubėje. Troba tiek 
prirūkstą, kad net duris 
reikia atidaryti.

— Birute, bene juškos ne
atitraukei? — šaukia moti
nasis kito kambario.

Mergaitė žiūri — iš tikro 
dūmtraukis uždarytas. O 
čia pro praviras duris pri
sirenka vištų. Viena įkopia 
į katilą
o kita drąsiai 
stalo ir barbena 

rankiodama
Motina vėl Šaukia!

prašyti mašinos.
Mama kažin kaip staigiai 

pasikeičia. Rodos, ji nemato 
nieko, kas aplinkui darosi, 
net B i r u t ė s nepastebi. 
Akys drumzlinos, sveti
mos... Birutė išsigandusi 
stovi prie lovos galo, akyse 
tvenkiasi ašaros, bet pra
virkti negali... Renkasi sve
timi žmonės, troboje pasi-

pasirodo mėnulio pilnatis. 
Juoduoja miško tankumy
nas, virš smailių eglių ke
purių mirga žvaigždės. Miš
kas labai didelis, vien juoda 
jo tankmė baugina Birutę. 
Birutė viena į mišką ne
drįsta eiti. O kai abi su ma
myte eina grybauti, Birutė 
nuo jos nė per žingsnį neat
silieka, bijodama paklysti...

Parvažiavusi Gedrimie
nė išima iš savo pintinės 
saldžių pyragėlių su varške.

-—Mamytė tau įdavė, — 
sako ji.

Ar nesakė mamytė 
parvažiuos? ■ klausia 
gaitė.

niavo ištempdamas ir vėl 
įtraukdamas kaklą.

Tik mamytė labai ilgaį 
sveiksta. Kiekvieną dieną 
Birute laukia jos grįžtant, 
bet vis nesulaukia. Ji nebe
iškenčia ir vis klausia Ged- 
rimienės. Kaimynė žada ją 
ryt vežtis aplankyti mamy
tės.

(Tąsa 3-čiam pusi.,)

apstoja lovą, kad Birute nė 
matyti mamytės nebegali.

Ji išgirsta, kaip prie du
rų, taškydama purvus, pri
važiuoja mašina.

— Ir reikėjo tiek laukti! 
— Pasigirsta priekaištin-

su kiaulių jovalu, 
užšoka ant 

snapu į 
trupi-lenta, 

nius. kada
mer-

kad apsisuks su. šluota,— 
vištos laukan, kojomis že
mės nesiekdamos. Viena be-

muose nėra, o toli dabar ir1 puldama luverčia nuo suolo 
nenubrisi — daug sniego/ puoduką su užraugtais bū- 
Artimiausių kaimynų —j ro^!įs’. Jąl°dui sudužus, as- 
Gedrimų Alpukas labai iš- loj išsilieja raudonas skys- 
didus, ketvirtokas, su pir-l 
maklase Birute visai nenori 
draugauti. Dargi pasišaipy
ti iš jos mėgsta.

Motina, vakare 
namo, turi pakankamai

! timas
— Bjaurybės, jūs bjaury

bės! —su ašaromis akyse 
i pyksta mergaitė ant nenau- 

grįžusi dėlių vištų.
ateina Gedri

mo tin a, su 
kuria Birutės mama kartu

darbo. O Birutė anksti eina niienė, Alpuko

— Mama, ateik greičiau, 
aš tau lovą sušildžiau, — 
kviečia ii motiną. Tačiau 
ši neskuba miegoti. Pasi
lenkusi prie lempos, ji ka
žin ką siuva. Birutė, klau
sydama degančių ( malkų 
traškėjimo ir katilų šnypš
timo, pamažu užsnūsta...

Birutė labai myli savo 
mamą, pasiilgsta jos per 
dieną. O dienos dabar ilgos, 
žiema jau visai baigiasi... 
Tėvelis miręs, Birutė jo ne
atsimena, tik iš nuoh’auku 
pažįsta. Ir kaimynės kar
tais sako, kad Birutė labai 
panagi į savo tėve' 
kios pat mėlynos 
aukšta kakta, o 
duobutė...

Šį pavasarį staigiai pra
sideda atodrėkis. Aptvinsta

Vieną vakarą m o tina

Jusi. Nuo to karto pradeda 
smarkiai kosėti Išsiverda

užsikąsdama cukraus gaba
lėliu.

— Gulk tu, Birutėle, at
skirai.. — sako „ji dukrelei.

valgyti, apšeria
Birutei belieka tik trobą

iš dienos0 plotina diena, 
vis blogsta.

—' Mamute, kodėl tu nie
ko nevalgai? — klausia ją 
Birutė. — Aš tau kiaušinie
nės iškepsiu.

. —Nereikia man, vaikuti, 
nieko... Gei’klę skauda, ne
galiu nuryti...

O kas bus, jei mamytei 
taip ilgai gerklė skaudės ir 
ji negalės nieko valgyti?.. 
Tada ji dar labiau susirgs,

gas pirmininko
Neškite tuojau 
na!., v

Žmonės grūdasi prie ligo
nes, rengia ją, vienas kitam 
duoda

pat į maši

patarimus, o Birute 
nesirūpina. Skaus- 
mergaitei gniaužia 

Ji įlenda į kampą, 
paslepia veidą kabančiuose 
ant sienos drabužiuose ir 
pradeda verkti. Mamytę 
neša laukan. Visi grūdasi iš 
paskos. Birutės niekas ne
mato, rodos, kad ji kitiems

masr

— Ji ir šiandien 
parvažiavusi, 
neleidžia. Liepia gydytis iki 
galo.

Pamatę, kad Gedrimienė 
sugrįžo, vienas po kito atei
na kaimynai. Birutę išsiun
čia į kita kambarį, bet ji 
klausosi prie durų.

— Kaip Daukšiene? — 
susirūpinusios klausia mo
terys.

— Te, nieko, — atsako 
Gedrimienė. — Lyg gerėles-

(all

nų I-

LIAUDIES BALSO JUBILIEJUS
MŪSŲ SKAITYTOJAMS bus įdomu žinoti, kad šie

met sukanka Kanados lietuvių savaitraščiui Liaudies 
Balsui 25 metai. Dėl to pats laikraštis šitaip rašo:

“Jau buvo minėta, kad Liaudies Balsas šį rudenį bus 
25 metų amžiaus. Reiškia, jis minės sidabrinį jubiliejų.

- Kadangi yra minimi žehybiniai ir kitoki ašniemški jubi
liejai, tai juo labiau mums reikėtų paminėti laikraščio 
jubiliejų. Juk tai visų laikraščio patriotų reikalas.

’’Kaip kas minėsime šį jubiliejų, be abejonės, yra kiek
vienos kolonijos ir kiekvieno asmens reikalas. Bet išro
do būtų laikas pradėti apie tai galvoti visiems, kurie ver-< 
tiname šį reikalą, ir pamažu ruoštis. Be prisiruošimo I 
joks darbas nebus pasekmingas. >

“Laikraščio leidėjai, be abejonės, galvoja apie išleidi-, 
mą rudenį specialūs laidos. Būtų tikrai gražu, jei kuo 
(jaugiau skaitytojų dalyvautų toj laidoj savo raštais, Tu
rime daug atsiminimų iš praeities. Daug pergyvenom pef 
25 metus. Pagalvokit, pabandykit prisiipinti ir parašyti 
ką nors. Iš anksčiau pradėjus rūpintis šiuo klausimu bus 
galima geriau pasiruošti, ' j

“Jubiliejus taipgi duoda progą laikraščio patriotams 
sutvirtinti jį materialiai. Gąliįha sukelti finansinės, pg; 
ramos renkant aukas ir pasveikinimus. Butų' tikrai gra-

y/ » f , >

liga neprikibtų.
Antroji lova stovi kitame 

pasienyje. Kambaryje tam
su. lauke pučia vėjas, teškia 
į langų stiklus lietų, ant 
aukšto bilda, lyg žmogus

akys, Į karštis, Birute neatsitrau- 
smakre kia nuo jos. Atneša prie lo

vos krėslą, sudeda ant jo 
vaistus. Siūlo mamytei ger
ti visokiu lašu ii’ milteliu, 
bet šiai nuo jų nė kiek ne 
geriau...

Kartą, ruošdama virtuvė
je pamokas, Birutė girdi 
Gedrimienę sakant mamy
tei :

— Tau, Petruse, reikia 
važiuoti pas. daktarą... Kas
dien vis blogiau ir blogiau 
darosi... Nežinai žmogus, 
kita sykį ir rakštis į kapus 
gali nuvaryti...

— Atstokit nuo manęs, — 
pyksta, motina.
mai užėjo, bene.
nau...

“Mano mamytė 
mirti!”

tik po kojų maišosi. Mašina nė... Gyti tai išgis, bet sako, 
pasijudina, ir tamsoje greit jei būtume dar keliąs die- 
nutolsta raudona i 
Birutė pajunta, kaip ją kaž
kas apkabina ir vedasi į vi
dų. Tai Gedrimienė.

— Neverk, Birutėle, — 
ramina ją kaimynė, —eisi
va abi miegoti... Mamytė 
greit sugrįš..

_ Birutė leidžiasi nurengia
ma. Ji net nejaučia, kaip 
svetimos rankos atsagsto ir 
nuvelka drabužius. Abi su
gula į lovą. Gedrimienė ap
kabina ją, prispaudžia prie 
savęs. Birutę nustoja krė
tęs šiurpulys, jai pasidaro 
šilta. Bet ji pagalvoja, kad 
šalia jos ne mamytė, o visai 
svetimas žmogus, ir vėl 
pradeda šliurpčioti nosimi...

— Cit, neverk tiktai...
— O kam mamytę išve-

ugnelė, nas užtęsę, būtume nebetu-
• i v f — • TY L ** T11 w * vrėję Petrusės. Plaučių už

degimas. Dabar vis leidžia į 
ir leidžia adatas.

Šeimininkėms
Ananaso (pineapple) keksas 

puse puoduko sviesto 
puodukas cukraus 
2 kiaušiniai 
1% puoduko miltų 

purpose flour) 
būtų , 11/2 šaukštelio kepamų

tik daktarai i tolių
puodukas sutrinto (crush

ed) ananaso
šaukštelis vanilla 
pusė šaukštelio druskos. 
Ištrink gerai sviestą su cuk

rum. Įmaišyk po vieną kiau
šinius.

Išsijok miltus su kepamais 
milteliais ir druska kartu. Su
maišyk pusę šaukštelio kepa
mos sodos su ananasu ir mai
šyk viską kartu po biskį.

Kepk 8 colių bletoj (ketur
kampė gerai) nekarštame pe
čiuje apie 40 minučių.

Jei nori liukro (icing), pa-* 
daryk taip: *

puse pakelio cream cheese 
2 šaukštai sviesto 
2L;> puoduko cukraus (pow-

Birutei gydytojai atrodo derėd)
baisūs ir pikti. Jie mamytę 
adatomis bado! Birute pri
simena, kaip šį rudenį, kai 
ji pradėjo eiti į mokyklą, 
atvažiavo daktarai ir skie
pijo vaikus. Nors ji verkė 
ir nenorėjo skiepytis, bet 
daktaras vistiek skaudžiai 
jai įbrėžė į petuką...

— O kaip, ar ji valgo? 
— klausią moterys.

— Šiandien jau valgė... 
Žinoma, tik vieną kitą kąs
nį tenurijo... 
viską priima

I.štrink gerąi sūrį su svies
tu, pridedant cukrų ir apie 3, 
šaukštus ananaso. Apklok 
keksą.

Tas keksas pasilaiko ilgam 
laikui šviežias.

Today's Pattern

širdis ne

Negalavi- 
aš neži-

gali nu-
— dingteli galvon

ten vaikščiotų. Birutei ne- baisi mintis. Ji meta sąsiu- 
jauku vienai. Jai rodosi, vinius, įpuola į kitą kamba- 
kad kažkas iš tamsaus 
kampo tiesia į ją rankas ir 
nori pagauti. Ji pritraukia 
prie savęs kojas, apsikloja 
antklode galvą — taip drą
siau.
• Kitą dieną parėjusi iš 
mokyklos, Birutė janda 
motiną , atsikėlusią. Ji 
vaikšto skarele susiveržusi 
galvą, kailinių nė troboje

si, net pajuodusi, sunkiai 
alsuoja... Birutės išgąstis 
vis didėja ir, Gedrimienei 
išėjus, ji pribėgusi klausia:

— Mamyte, ar tau labai 
skauda?

— Ne... i '
— Ar daugiau negu va-

—-Jei neišvežtų, tai ma
mytė visai nepagytų...

Birutė nutyla ir valandė
lei susitaiko su ta mintimi, 
kad mamytę tikrai reikėjo 
išvežti į ligoninę. Bet juk ji 
ir ligoninėje gali numirti... 
Geriau būtų, kad gytij na
muose...

Rytą Gedrimienė išsiveda 
Birutę pas save. Pas kai
mynus mergaitė truputį už
simiršta. Troba čia šilta, 
prigaravusi, stipriai kvepia 
Gedrimo taboka ir beržinė
mis vantomis, sukištomis po 
balkiu. Ant stalo padėti 
pusryčiai. Gedrimų šeimy
na didelė: be tėvo ir motinus 
dar du vaikinai, vyresni už

nepasideda.
—Eik, mamyte, į lovą,

viską už tave padarysiu. • 
Paguldžių si m a m y t ę,

— Mažiau... Kam tu klau
si? — Tik dabar motina su
pranta, kad Birutė bus gir
dėjusi kaimyuės žodžius ir 
i’amina ją, glostydama

žu, kąd šio jubiliejaus progą būtipsukelta daugiau ir ma
terialūs i.paramos, dėj užtikrinimo tolimesnio laikraščio 
gyvavimo”. •. .. . ;

f

na prie stalo valgyti. Gedri- 
mienės koše ne vien bulvių, 
kokią verda jos mamytė, o 
primaišyta dar ir miltų — 
“pusmarškonė”. Ir pienas 
ne toks skanus, kaip jų šė- 
margės... Mergaitę visi ra
gina valgyti, ir ji pasijunta, 
ne svetima, už šio didelio 
stalo. Tik Alpukas nepaten
kintas į ją žiūri. Baigęs 
valgyti, jis Čiumpa kuprinę 
su knygomis ir snjunka ppb 
duris.

— Palauk Birutės, — su
bara jį motina, sugrąžinusi

nenugriebto pieno, — sako 
Būdienė. Matytumei, kokia 
geltona! Duosiu nunešti 
jai...

— Mūsų medaus yra, 
šnekėjo kita, — ką ką, o jau 
medų tai Petrusės širdis 
priims.

Vėliau, kai Birutė guli lo-( 
voje, ateina kolūkio pirmi
ninkas.. Nespėjęs atsisėsti, 
jis pradeda teirautis apie 
ligonę.

— Žinai ką, Gedrimiene,
— kalba jis, — kolūkis jai 
padės. Sušelpsime pini
gais... Juk ir vaistus reikia 
pirkti, ir ko nors skanesnio
— vis ne už dyką... O kaip 
jos namai?

— Mergaitė pas mus., — 
sako Gedrimienė, — o na
mus prižiūrime, gyvulius 
pašeriamo..,

— Ak, Birutė pas jus! — 
sako pirmininkas ir dairosi, 
ieškodamas Birutės, bet 
niekur jos nemato. — O 
Daukšienės karvutę išleis- 
kite į ■ lauką pavvaikščioti, 
sveika gyvuliui.

Pirminjhkas. nežino, kad 
Birutė čia pat, lovoje, apsi
klojusi galvą. Jai jau seniai 
įkyrėjo gulėti ant to paties 
šono, bet nedrąsu pasiju
dinti. Įr fneygąįtė galvoja:

*

NEW Printed Pattern
Easier to cut 
Sew and fit
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Printed Pattern

’ Printed Pattern 91S3: Misses’ 
Sizes 10. 12. 14. 16. 18. 20. S|ze 
16 dross, 4*4 yards 35-inch tab* 
rlc; jacket 1% yards.

Užsakymą su 35 centais)* 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski* f 
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y. i

2 push Laisve (ĮLiberty) J Tręcia<L, baland, (April) 3, 1957
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Įspūdžiai iš Floridos
Rašo Jonas Juška

J urgio Klimo F Urnos
Jurgis Klimas rodė savo 

spalvuotas filmas Žėkonių 
sode, ir žiūrėtojams labai 
patiko, nes pasibaigus ro
dymui daug žmonių sveiki
no Klimą ,sakydami, k a d 
labai gražios. Drg. Valilio- 
nis net “spyčių” pasakė, 
girdamas Klimą. Kitą va
karą Klimas rodė filmas 
lietuvių klubo svetainėje. 
Čia irgi išėjo gerai.

B u vom i)' kult ū riš kos e 
įstaigose

ir
ne-

KELIONE Į FLORIDĄ
Vasario 23-čią dieną šių 

metų mes su draugu J. Kli
mu’ pasileidom važiuot į 
Floridą su jo automobiliu. 
Prisiėjo pervažiuot šias 
valstijas (states): New 
New York, New Jersey, 
Maryland, Delaware, Vir
ginia, North Carolina, 
South Carolina, Georgia ir 
Florida. Kelias yra geras Jš 
N e wa rko New Jersey 
Turnpike, paskui No. 13 ir 
dar paskui No. 17 iki Flo
ridai. Per Floridą keletas 
kelių yra gerų. Nuo New 
Yorko iki Floridai arba iki 
miestui Jacksonville, kuris 
randasi pradžioj, Floridos, 
yra 1,018 mylių. O nuo 
Jacksonville i k i M i a m i 
miestui yra 390 mylių. 
Mat, reikia važiuot išilgai 
Floridą. Viso nuo N e w 
Yorko iki Miami apie 1,418 
mylių.

Nakvyn ės pa kol ė ję 
ir Floridoj

Į Floridą važiuojant 
Floridoj nakvynę visai 
nesunku gauti. Yra
statytų šalia kelio daugybė 
stubukių (motels) ir jose 
galima nakvot gana pui
kiai, nes jose yra visi pato
gumai. Jų kaina vienai 
nakčiai $4.00 ir daugiau, 
eina net iki 12 dolerių. Pas 
lietuvius, kurie turi namu
kus Floridoje, tai sunkoka 
gaut nakvynes, nes 
juos daugiausia gyve 
žmonės per visą sezoną.

Miami miestas 
ir Miami Beach

Miami miestas yra dide
lis ir labai turtingas. Ja
me yra visko, kaip ir New 
Yorke. Bet jis už New 
Yorko miestą yra 
nis.
balti
viens prie kito. Miami 
Beach yra nuo Miami mies
to apie 8 mylios tolumo. Jis 
randasi pajūryje. Jame yra 
puikiausi viešbučiai, ku
riuose. gyvena arba sve
čiuojasi iš visur suvažiavę 
turtuoliai. Juose būna kas
nakt teatrai ir kitokį pasi
linksminimai. Toliau ant 
salų tarpe vandenų yra 
daug namų, kurie kainuoja 
šimtus tūkstančių dolerių 
kiekvienas, o nekurie gal ir 
milijonus. Juose gyvena 
taipgi tik turtuoliai. '

tik pajūryje arba st u boję. 
Mes važinėjom .ir į kultū
riškas. vietas.; Mes buvom 
Vizcaya Dade County Art 
Musęum arba parke, kur i 
gyveno James Deering ir; 
kur jis turėjo sukolektavęs, 
su vežęs labai daug iš viso 
•pasaulio meno bei dailės 
daiktų . Ir kurie ir dabar 
ten tebėra, nors jau neku
ria ir aprupę. Ir tie jo 
daiktai ir jo pastatai ir da
bar ten yra rodomi publi
kai. Taigi tie jo kambariai 
pridėti įvairių daiktų, tie
siog stebina žiūrėtojus, ir 
net būtų sunku juos apra
šyti. Reikia būtinai juos 
matyti.

Gardens South
Ten labai dide-

pas 
n a

šokių kitokių medelių bei 
žolynu. Ir visi nesusodinti, V v
het natūraliai ten užaugę, 
ne kaip Brooklyno Botanic 
Gardene. Mane labai ste
bino live oak medžiai. Jie; 
mat, labai.dideli ir ant jų 
šakų kabo, didelės žilos 
“barzdos” (Spanish moss). 
Ant kitų medžių taipgi tos 
barzdos auga. Taigi tiesiog 
interesingas gardenas ir jisrko nuėstą yra grazes- interesingus guiueuas 

. Ten> mat, visi pastatai I hha laiko apžiūrėt.
ti ir ne taip sugrūsti Ir štai dar vieną

Pirmiausia mes sustojo
me pas drąugus Sliekus, 
kurie mus pasitiko ir su 
kuriais mes labai širdingai 
ir draugiškai pasikalbėjom 
— pasidalinom mintimis. 
Paskui buvom floridiecių 
lietuvių piknike, kuris įvy
ko Žėkonii) darže. Ten bu
vo iY pietūs. Mes su drau
ge? Sliekiene surinkom pini
gu $50 nuo piknikierių 
Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimo pasveikinimui. 
Floridieciai labai malonūs 
ir niekas neatsisakė paau
koti. , .

Prie progos reikia pasa
kyti, kad Jonas ir Elena 
Žėkoniai yra labai širdingi 
ir geri žmonės.

Kitomis dienomis mums 
buvo surengti pietūs pas 
Juozą ir Mary Vigan, pas 
A. ir M. Vai i lion i us ir pas 
J. ir M. Koch. O dar kito
mis dienomis mes buvom ir 
mus vaišino draugai Bovi- 
nai, Mr. ir Mrs. Aleksynai, 
draugai Meisonai, draugė 
Paukštienė ir ^raugai Slie
kai. Taigi visiems širdin-

Philadephia, Pa.
Skaudus Prisiminimas

ANTANAS DEGUTIS
Balandžio 3 d., 1955 m., mirtis atskyrė nuo 

šeimos mūsų mvlima vyra i)’ vaikams tėvą An
taną Degutį. Palaidotas balandžio ri d., West 
Laurel Hill Krematorijoj.

Antanai, mes tavęs ilgai, ilgai nepamiršime, 
nepamirš tavęs ir kiti draugai už tavo pažan
gias mintis dėl laimingesnės ateities.

Tave gerbianti ir mylinti— 
Petronėlė, žmona.
Adolfas ir Antanas, s tinai.

Iki 12’tfietų ji augo čigoniš
kame padėjime. Josios tė
vas William Baker prarado 
savo ūkį (farmą) depresi
jos laikais. Po to jis bastėsi 
po visokius miestus ir vals
tijas, ieškodamas laimės. 
Bet kas liečia Baby Doll, 
jeigu dar nemilijonierka, 
tai vėliau ji bus tokia.

L. ReP.

klube. Po vakarienės tęsis 
šokiai prie naujo klubo or
kestro. Kviečiami visi, o 
ypatingai LDS nariai, atsi
lankyti. Pradžia 6 vai. va
kare. J. Zebrys

PHILADELPHIA, PA?

HELP WANTED-MALE

Antanukas, anūkas.
—

HUDSON, MASS.

ALEX
Mirė

SAPLINSKAS
Kovo 21, 1957

užuojautą velionio seseriai,Išreiškiame gilią
taipgi giminėms ir pažįstamiems.

zl. Urban. ./. /I. Simu
.4. F. Sikorski ir. Womlzoll
(l. Hulick (!. K. Urban

MIAMI, FLA

la
la ikotarpis.

BE DRG. VINCO 
PAUKČIO

Kalba, sakyta minint 
vieneriu metu sukakti 
nuo V. Paukščio mirties
Draugai ir Draugės:

Vieneri metai, tai yra 
bai trumpas
Bet per tuos vienerius me
tus gyvenimo labai daug 
kas pasikeitė.' šiandien mes 
čia sukviesti draugės Anas
tazijos Paukštienės, idant 
atžymėt jos velionio gyve
nimo draugą Vincą Paukštį, 
kuri prieš metus laiko mir
tis išskyrė iš mūsų tarpo, 
tuo pat kartu ir mūsų, čia 
susirinkusiųjų, draugą, bi
čiulį, prietclių ir švietėją. 
Šių metų balandžio zį-rą*d. 
sukako vieneri metai, kai 
sustojo plakus jautri ir di
delė idealų ir šviesių vilčių 
kupina drg. V. Paukščio 
širdis. Per tuos vienerius 
metus be drg. V. Paukščio 
mes turėjome vienur kitur 
didesniu bei mažesniu susi
rinkimėlių, pažmonių, są- 
skridžių ir bankietų. Bet 
nė viename nebuvo jo ma
tyt. Jautėme spragą. Mes 
visur, kur tik dalyvavome, 
matėme tuščią vieną kėdę, 
ji ir iki šiandien tuščia. 
Tai kėdė velionio V. Paukš
čio. Štai ir šiandien vi
siems aiškiai matoma širdį 
verianti spraga, kur mato-

Ir štai dar vieną vaka
rą matėm tris naktines te
atrališkas programas. Mat, 
buvom kaip turistai. Bu
šai mus nuvežė i vieną 
viešbutį, kur matėm negrų 
programą, paskui nuvežė į 
kitą viešbutį, kur matėm 
Vakarinių Indi jų teatrą, ir 
dar ’ paskui nuvežė į di
džiausią ir bran g i a u s i ą. 
viešbutį Miami Beach, ku
ris vadinasi Fontenebleau 
Hotel. Ir čia. nuo 12-tos 
nakties iki 2-ros valandos 
buvo aukštaklasė progra
ma, kurią atliko Liberace 

Įsu savo broliu ir su operi
nėmis dainininkėmis. Čia 
taipgi davė turkey dinner. 
Ir, ot, valgėm ir sykiu ma
tėm gražią programą. Aš 
1 a b a i norėjau pamatyti 
kaip turčiai baliavoja nak
tiniuose klubuose, ir pama
čiau.

.Ir dar kitą dieną buvom 
laivu važinėt, ka vadina / V _
sightseeing. Čia irgi labai me tuščią kėdę, 
įdomu, nes matąi, kaip mi
lijonieriai gyvena. Jų stu- 
bos ir daržai tarp vandenų 
ant salų ir gal kiekviena 
verta apie milijoną dole
rių. Neapsakoma gražybė.
Ir labaj jų daug. Kai pa
misimi, tai, rodos, iš peklos 
jie ima tą turtą. Bet fak
tas rodo; kad jie turi turto 

(Bus daugiau)

i rį pats dirbai, Avietei ir ki- 
I tus raginai dirbt už švie- 
I sesnį žmonijai r y t o j ų .
i Dirbsime tavo idėjinį dar- 
i bą, iki ir mus mirtis pa
šauks keliauti tuo tuo keliu,

i kuriuo tu, drauge, nukelia
mai į amžinastį, mus palik
damas. '

Mes tavo, drauge Vincai, 
atminčiai atsistojame mi
nutei laiko, tave gerbiame 
už tavo nuveiktus gerus 
darbus visuomenei, ir tavo 
pagarbai žemai nusilenkia
me. A. Mason,

1500 SAVANORIŲ
Brooklyn Association 

Mental Health praneša, 
jau turi 1500 savanorių 
landžiu 29 d. kolektai. 
nori gauti 1500. Iki 
norima tam tikslu 
£90,000.

Cleveland, Ohio
Kelios svarbios sueigos
Viena iš artimiausiu ir 

gali būti svarbiausių, tai 
bus LLD 15-os Apskrities 
konferencija, nes, kiek yra 
žinoma iš apskrities komi
teto pasimojimų, tai ši kon
ferencija dės visas pastan
gas pakelti narių skaičių 
apskrities ribose.

Kaip visur, taip ii- pas 
mus yra nemaža progre
są mylinčių žmonių ir savu 
laiku yra buvę LLD na
riais, o dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių yra pasi
traukę. Todėl konferencijos 
pareiga bus juos visus pa
kviesti atgal į vietines LLD 
kuopas, nes iš tikrųjų jų 
vieta yra. tokioje apšvietus 
organizacijoje, kaip LLD.

Konferencija įvyks balan
džio 7 d., klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Pra
džia 10 vai. ryto. Kviečia
me ir pašalinę publiką at
silankyti.

LDS 4-a Apskritis rengia 
pažmonį su vakariene, ku
ri įvyks balandžio 13 dieną. 
Mūsų patyrusios gaspadi- 
nės ir Apskrities komiteto 
nares pagamins puikią va
karienę tik už $1.00 asme
niui. Pageidaujama, kad 
visi dalyviai tikietus įsigy- 

I tų iš anksto. Juos gausite 
pas rengėjus arba LDS'

New Britain, Conn.
Anądien pasirodė iš Hart

fordo žinutė, kad Laisvės 
choras ruošia šaunų ban
ketą ir koncertą. Džiugu 
girdėti, kad choras netin
giniauja — vykdo dainų 
pratimus, > ruošia . pramo
gas, linksmina su daina, 
kartais vaidyba savo mies
to gyventojus ir svečius.

Kai mums Hartfordas vi
siškai netoli, dažnai lanko
mės pas juos .pramogose, 
tai užsuksime it balandžio 
7 d. Vieta gerai žinoma: 
157 Hungerford St. Laikas 
3 vai. popiet.

Susiedas

BIRUTĖ
(Tąsa iŠ 2-ro puslapio)

Birutė tai. kelionei labai 
ruošiasi — išsitrenka galvą, 
valo drabužius, o nublizgin
ti bateliai žiba kaip veidro
dis. Ligoninėje ji ir Gedri- 
mienė gauna baltus ap
siaustus. Įėjusi į šviesų 
kambarį, pristatytą lovų, 
mergaitė dairosi ieškodama 
mamytės. O ši ją pašaukia, 
ir Birutė pripuolusi glau
džia galvą jai prie krūtinės.

— Tu nežinai, mamyte, 
kaip visi tavim rūpinasi, — 
pasakoja Birutė. — Visi 
nori, kad greičiau pagy
tum... Buvo atėjęs kolūkio 
pirmininkas ir liepė pinigų 
duoti vaistams...

Motina šypsodamos glos
to Birutės galvą.

(Iš “Tarybinė moteris”)

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)

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)

ii ) ► .

llELP WANTED—FEMALE

LABORATORY TECHNICIANS

Immediate openings: 
1 General

1 Chemistry 
1 Bacteriology.

Apply or call: Dr. O. E. Owen.

OSTEOPATHIC HOSPITAL, 4Sth 
& Spruce Sts., Phila. SH. 8-1000 

, (59-65)

Comptoincter-Opcrator. Experi
enced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits.
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Shunk Sts.

(56-62)

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

Typist-Stenographers. Immediate 
openings. 5 day week. Center City. 
Exp. helpful, but • not necessary. 
Perm, employment. Pleasant work
ing conditions. Salaiy depending 
on ability and experience. Apply

i HOME READERS SERVICE, INC., 
j 702 Liberty Trust Building, or call 
| RI. 6-5146.

j r \i k >: j it \m: v

Kviečia Jus “Laisves” Direktoriai

SUKELTI DIENRBsclUI

SIS,000 FONDĄ

”Bahy Doll”
Pastaruoju laiku keliuo

se judžių teatruose buvo 
rodomas veikalas “Baby 
Doll“. Įžanga tiktai 65 cen
tai, tai mes su žmona žiūrė
jome net du kartus. Veika
las mums labai patiko. Mes 
nematėme pas “Baby Doll” 
nieko nemorališko, neigi 
paleistuviško. Aktorė mus 
stačiai sužavėjo savo talen
tingu lošimu.

Mes nesuprantame, ko 
tas katalikų kardinolas 
Spellmanas kabinėjasi prie 
to veikalo. Verčiau jis per
žiūrėtų savųjų šventųjų gy
venimą ir klaidas, o papras
tiems kunigužiams palieptų 
apsivest ir auklėt šeimas, 
kaip kad kitų tikybų dva
siškiai daro.

Kovo 24 d. Miami Herald, 
The American Weekly, ra
šytojas Maurice Zolotow, 
per du puslapius aprašo, 
kas yra toji “Baby Doll”. 
Mr. Zolotuw, matyt, žino, 
ką rašo. “Baby Doll” tikra 
yra Miss Carrol Baker. Jis 
rašo: Baby Doll tiki į mei
lę ir religiją. Ji tiki į ženy- 
binį gyvenimą. Ji tiki į šeimą 
ir turėjimą vaikų. Ji rėdosi 
^abai paprastai, balta jaku- 
te, su rudu sijonu. Ji nie
kad nebūna iki vėlyvos 
nakties nei kokiuose paren
gimuose. Ji nevartoja nei 
kokių alkoholiškų, ^svaigi
nančių gėrimų. Ji neina į 
žemos klasės ir' prastos re
putacijos girtuokliavimo 
orgijas. Vakarus ji pralei
džia su savo vyru, klau
sydama Beethoveno ir kitų 
iš rekordų simfoninės mu
zikos. Baby Doll yra gi- 
muši gegužės 28 d., 1931 
metais, Johnstown, Pa.

Vajus prasidės su 15-ta diena balandžio ir eis per ištisus 3 mėnesius — iki 
15-tos dienos liepos. Laisvė prašo visuomenės per tuos tris mėnesius, su- 
kelti $10,000 fondą užtikrinimui dienraščio egzistencijos 1957 metams. Tai 

' stambi suma! Bus didelis darbas, reikalinga plati talka, šalies plotme—nuo
Atlantiko iki Pacifiko. Pasiraitykime rankoves ir šventai stokime į darbą 
apšvietos reikalui. .

Fondo Sukėlimui Rekomenduojami Būdai:
x J

Rengimas įvairių pramogų Laisves naudai

Rinkimas taukų prie kiekvienos progos
: !.!; ’ i i f‘

Verbavimas asmenų į Prieteliy Klubus 
Priietieliams metinė duokle —t $25

Gavimas Laisvei nors kiek naujų skaitytojų

Be aukščiau suminėtų būdų, naudokite patys savo iniciatyvą ir veikite kaip 
tik išmanydami, nes be to mūsų dienraštis gyvuoti negalėtų.

Neskūpaukite Pramogas Garsinti Laikraštyje

. Kai tik nutariate rengti kokią pramogą, tuojau praneškite Laisvės admi
nistracijai. Mes pasirūpinsime išgarsinimu, nes išgarsinimas—labai svarbu.

Kai sukeliate kiek finansų fondui, prašome prisiųst Laisvės Administracijai.

LAISVE '
110-12 Atlantic 'Avenue Richmond Hili 19, N. Y,

Mes be drg. Paukščio per
gyvenome vienerius., metus 
laiko. Per tuos metus Vin
cas su mumis nedalyvavo, 
su mumis nesi tarė bėga
maisiais reikalais. Mes ne
matėme Vinco ir jo plunks
nos darbo. Pasigendame 
Vinco, pasigendame jo žo
džio, jo darbo. Jaučiame 
trūkumą ne tik mes’ kurie 
velionį V. Paukštį pažino
me, kartu per eilę metų 

tie jaučia 
kurie žinojo V. 

Paukštį iš jo darbų, iš jo 
raštų. Velionis V. Paukš
tys nudirbo daug didelių ir 
prakilnių darbų tarpe, lie
tuvių ir abelnai visai darbo 
klasei. /

. Mes, tavo draugai ir 
drau'gės, pasižadame tau,, 
drauge Vincai Paukštį, 
dirbt tavo idėjos darbą, ku-

lor dirbome, o . ir 
l<aci trūkumą
oa-

Dar 
geg. 1 
sukelti

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriu ką Laisvės paramai.

3 pusi. Lai»vė (Liberty) Trečiad., baland, (April) 3, 1957

i
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Brockton, Mass.
L.L.D. 7 apskrities, ir L.D.S 

komitetai, taipgi ir kuopą ats
tovai, laikė susirinkimą kovo 
17 d., So. Bostone. Vyriausiai 
buvo apkalbėti mūsų vasari
niai metiniai piknikai :

Apskričiu pikniko birželio 
16 d., Maple parke, Methuen, 
Mass., nutarta turėti motoru : 
stalą. Draugės moterys prizą-l 
dėjo pavaryti agitaciją ir me- l 
džiaginiai pagelbėti.

Laisvės piknikas bus laiko- j 
mas liepos (July) 4 d., Mon- į 
tello, Mass, šitas piknikas bu
vo plačiai apkalbėtas: tikie- 
lai, garsinimai, valgiai ir mo- j 
torą stalas. Draugės so. būsto-' 
nietės tvarkys moterų stalą, j 
Tikintus palikta tvarkyti J. j 
Vaškevičiui tokioj formoj 
kaip kad pernai.

Dainą programai nutarta' 
kviesti Aido Choro kvartetą 
iš Richmond Hill, N. Y.; Wor- 
cesterio Aido Choro duetą, ir 
Montvilos Liuosybės Choro tri- 
jetą. Biznio gaspadorium iš
rinktas Geo. Shimaitis. ii* LLD 
(. kuopa prirengs viską, kas 
bus reikalinga.

Po susirinkimo so. boston ie- 
pakvietė pietą. Visus gardžiai 
pavalgydino už mažą atlygi- 
mą. Draugė čiuberkienė pa
kvietė kai kuriuos pakalbėti. Į 
Kalbėjusieji išreiškė savo min-j 
tį apie motoru kovas už ly-1 
gias teises. Buvo išsireiškimu, 
kad. dar ir dabar moteris vald- 
vietėse galima suskaityti ant 
pirštą.

Po to draugas Blažionis, iš į 
Lowell, Mass., papasakojo* 
apie J. Karsono- vargingą gy
venimą. Nutarta surengti pu
rę jo pagerbimui. Ji įvyks ba
landžio 11 d., So. Bostono, 1 
vai., pietą laiku. Tuomi darbu 
pasirūpins sobostonietės, žino
ma, joms pagelbės P. Pauras.

Montellos nekurie lietuviai 
pasiuntė pinigą į. Lietuvą. Da
bar čia landžioja du Šniukštai 
ir apklausinėja, per ką siuntė, 
ir ar ten prašė pinigą ir 1.1. 
Matomai, jie siuntimą pinigu . 
į Lietuvą sužinojo per laiškus, j 
Daug kas gavo laiškus iš Lie
tuvos atplėštus.

Keletas savaičių atgal mūsą 
gera laisvietė Ona Vaitiekū
nienė, Jono Vaitiekūno žmo
na, buvo išsisukusi koją. Sun
kiai sirgo. Dabar jau pasvei
ko. Ji gerai žinoma darbuoto
ja, su savo vyru ji padeda ap
švarinti mūsą Įstaigą.

Mūsą užeigos gas pad orius 
yra Povilas Baronas, kuris 
teisingai prižiūri biznį, bet ta
me darbe reikia daug kantry
bės.

. Liet. Taut. Namo Draugovė 
yra užkvietusi iš Richmond 
Hill, N. Y., Aido Chorą, kad 
suvaidintą operetę “Teismo 
Komedija” gegužės 11 d.

G. Shimaitis

reiškimas, kad ketina per
kelti savo nacionalinę raš- 
tinę>Chicagon, tapo naujos 
isterijos priežastimi ir su
kėlė bangą kurstančių pa
reiškimų prieš visuomenės 
veikėjus ir spaudą..

Lightfoot apkaltinimas 
remiamas Smith Akto na
rystės skyriumi dabar yra 
persvarstomas Jungt. Vals
tijų Aukščiausiame teisme.

Jis atsišaukia i civilines 
grupes čionai stoti veiklon 
sumažinimui tokios isteri
jos ir prievartos, kuri, jis 
sakė, drąsiną rašyti grasi
nančius laiškus, ir vieną iš 
tokiu gavo ir jis pats.

— Rasistų išsireiškimai, 
laiško, -— pareiškė- Light
foot, —- negali neturėti ry
šio su tęsiama rasistų prie
varta mūsų mieste, kuri 
pasireiškusi brutalume kū
ju nužudyme 17 metų ne
gro studento.

—Sauvališka era pro- 
segregacijos prievartos, ku
ri prasidėjo su nužudymu 
Chicagos negro jaunuolio 
Emmett Till, Mississippi, 
pereitais metais, jau pasie
kė ir mūsų Chicagą.

Kaip koktu žiūrėti i mū
sų šalies valdonų apgaulin
gus siūlymus visam pasau
liui “laisvės,” kuomet šaly
je žvėriškos gaujos rasistų 
vykdo žudynes ir terorą 
prieš negrus ir -mažumų 
grupes ir yra toleruojamos 
ii* net drąsinamos. S. .J.

New Haven, Conn.
Kovo 19 d. LLD 32 kuopa 

laikė savo šią metu pirmą su
sirinkimą. Narių buvo dau
giau negu pirmesniliose. Ku
rio dalyvavo, vis pasimokejo 
mokesčius. Dar yra koletas 
nariu nepasimokėjusiu, bot 
manome, kad’- greitai visi pa
simokęs.

LLD 32 kuopa užkvietė 
Aidsietyno kvartetą dainuoti. 
Parengimas Įvyks gegužės 26 
<1. Kuopa prašo apylinkės lie
tuviu kolonijas, tą dieną nieko 
pas save nerengti, o atvykti i 
New Ilavoną pasigėrėti gra
žiomis dainomis. Apie tai, be
je, bus vėliau plačiau parašy
ta.

Komisija 

ŽINIOŠITŪETŪVOS
SVARUS DARBADIENIS
Priekulė. — Gerai atlygina

ma už darbadienį “Veiviržos” 
kolūkyje. Ypač svarus linu 
augintoją darbadienis. Pavyz
džiui, kolūkiečio Samuolio 
seimą, išdirbusi linininkystėje 
apie 300 darbadienių, gavo 
8,349 rub. pinigais, 864 kilo
gramus kviečią ir 68,5 kg cuk- 
laus. Daugiau kaip po 4,000 
rub. vien pinigais išmokėta li
nų augintojams P. Vaitkui, J. 
Sriubai iu i ir kt.

V. Leščinskas

Chicago, 10.
Rasistai grasina 
nužudyti Lightįoot

Chicagoje su kylančia 
nauja rasistine banga prieš 
negrus, komunistų vadas 
Claude Lightfoot pereitą 
savaitę gavo grasinimus | 
ant jo gyvybės.

Jis gavo laišką be parašo 
Komunistų Partijos rasti* 
nes adresu, kuriame sako
ma, kad “devyni iŠ mūs pa
sirinkome tave išbraukti su 
švinu, plienu ar bomba iš 
gyvųfy tarpo.”

Lightfoot pareiškė, kad 
šio grasinimo negalima pa
skaityti išdykavimu arba 
pokštu akivaizdoje besivys
tančių veiksmų Chicagos 
mieste. Jis pridėjo; “Čhi- 
cagiečiai gali lengvai su
prasti, kaip šis užpuolimas 
gali būt taikomas prieš ma
no asmenį kaip prieš mažu
mos partijos narį, ši par
tija patapo isterijos taiki
niu tuo laiku, kada makar- 
tizmas pradėjo zilioti aukš
tyn uodegą pakėlęs po mū
sų šalį.”

—Be abejo, neseniai pa
darytas mūsų partijos pa

Olga Reinhardt laidos 
trečiadienį, bal. 3

(ilgos Reinhardt laidotuvės 
ivvks- trečiadienį, balandžio 3 
Is šermeninės, 2001 'Madison 
St., Brooklyne, išve£ i Alyvų 
l.alnclio kapines 2 vai. po pic- 
1 V.

0]ga mirė .sekmadieni Conn 
valstijoje, kur buvo nuvykusi 
pas savo gimines, širdies sniū- 

L,-js ją amžinai užmigdė.
Paliko nuliūdime' jos vyras 

i Pranas, du sūnūs, seserys ir 
'daug kitij giminiu bei draugų.

• LIETUVIU TARPE
Tik kelios dienos beliko

Manau, nebereikėtų daug 
rašyti apie balandžio 6 d. ban
ketą. Atrodo, kad jis gana go- 
i'ai garsinasi. Bilietai taipgi 
platinasi.

Reikėtų priminti tik tiek, 
kad niekam nereikėtų pasku
tinės dienos laukti su bilieto 
įsigijimu. Juo anksčiau apsi- 
i upini bilietu, tuo pas’daro ra
miau. nes žinai, kad tavo vie
ta ban k(>te užtikrinta.

Bilietus galima gauti vieti
nėse LDS kuopose, nes visoms 
kuopoms pakankamai yra pri
duota.

K a i p b ū t ų s m a gir, kaip m a- 
lonu. jeigu didžioji .liberty 
Auditorijos salė būtu taip pri
pildyta, kaip buvo Yakščių 
jubiliejiniame bankete. Tai 
galime padaryti, jeigu visi ir 
\ is.os dalyvautume musu ger
biamąją menininką pagerbi
mo bankete.

Bilietas asmeniui $3. Banke
to pradžia 6 vai. vakaro.

Pasveikinsime ir paremsime 
sergantį Joną. Karsoną

Tūli Laisvės ir LDS štabu 
nariai jau sudėjo po dešimkę 
ar penkinę, kad balandžio 14 
d. pasveikinti ir paremti gerą 
įmūsų darbuotoją ir bend ra
ti arbį Joną Karsoną.

Jonas Karsonas yra sunkio
je padėtyje. Jair daug metu 
jis neturi abieju koją. Nepai
sant to, jis visur eidavo, visur 
dalyvaudavo, nuolatos Laisvei 
rašinėdavo. Bet dabar ir jo 
rankos pradėjo nebedirbti, 
sveikata visai pablogėjo. Kiek 
žinoma, jis dabar visai iš savo 
namu nebegali išeiti. Jis gyve
na Lowell, Mass.

Tos apylinkės draugai su
manė jo paramai surengti 
banketą balandžio 11 d., So. 
Boston, Mass.

Kadangi mums toloka pa
siekti banketą, tai nors tiek 
galime padaryti: doleriais pa
sveikinti i)’ paremti mūsą my
limą draugą. »

Būtą gerai, kad ir daugiau 
draugą sir sveikinimu prisidė
tų. Tada visą sumą bendrai 
galėtume į banketą pasiųsti. 
Lietuvos simfonijos N. Yorke

Gavome žinių, kad viena 
N. Y. plokštelių gamybos Įstai
ga jau turi naujausią; Lietuvos 
simfonijų, į rekordu otų juoste
lėse.

Ta įstaiga gamina plokšte
les Lietuvos simfonijos įgroto 
baleto “Ant marių kranto”, 
Balsio smuiko koncerto ir ki
tu.' *.

ARKLIAI IŠGELBĖTI, 
DARBININKAS SUDEGĖ
Forest Hills arklydei užsi

degus, atbėgę kaimynai išgel
bėjo iš gaisro 9 arklius, bet 
ten buvęs darbininkas, arklių 
prižiūrėtojas, buvo nepatūmy- 
tas ir sudegė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RAŠYTOJO LAIŠKAI

Varėna. — Į rajonine bib
lioteką laiškininkas atnešė ne
įprastą banderolę su daugelio 
valstybių paštų antpaudais, su 
tolimu išsiuntė j o adresu. Ją 
pažangus Amerikos lietuviu 
rašytojas Rojus Mizara iŠ 
Niujorko prisiuntė tėvynai
niams savo redaguojamo laik
raščio “Laisvė” numerius.

Su kilusiu nuo Merkinės ra
šytoju ir visuomenės veikėju 
varėniškiai jau seniai užmez
gė glaudžius ryšius. Dauguma 
iš jų perskaitė visus Lietuvo
je išleistus jo romanus. . Dar 
prieš pernai įvykusią skaity
tojų konferenciją rajoninėje 
bibliotekoje rašytojo kūrybai 
aptarti jie apsikeitė laiškais. 
R. Mizara prisiuntė daug nuo
traukų ' iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo, lietuviškų 'laikraš
čių iškarpą, kurios- dabar rū
pestingai saugomos bibliote
koje. Skaitytojai savu ruožtu 
rašytojui išsiuntė rajoninio 
laikraščio, straipsnius apie ra
jono kultūrinį gyvenimą, o

taip pat' nuotraukas su jo 
gimtosios Dzūkijos gamto
vaizdžiais.

Dabar bibliotekos skaityto
jai ruošia medžiagą k. Miza- 
ros redaguojamam “Laisvės” 
laikraščiui apie Varėnos rajo
no darbo žmonių gyvenimą 
septynioliktųjų Tarybų Lietu
vos metinių išvakarėse.

s St. Čižas
f I *

_______ _______________ l ... L'^_
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Asamblėja pabaigė sesijų,
priem ė, visokiais šių įstatų

Valstijos asamblėja' praeitą 
šeštadieni pabaigė savo sesi
jas, kurios tęsėsi apie 12 sa
vaičių. Ber paskutines kelias 
dūmas skubotai pravesta daug 
Įstatymu, kurio ankščiau buvo
ilgai diskusuoti. V'ieni įstaty
mai geri, kiti apygeri, dar'ki
ti blogi. ' .

Vienas blogiausių, ir aršiau
siai ragangaudišku Įstatymų, 
kurie tapo pravesti, yra taip 
va d i n a m u “subversyvių” 
draudimas gyventi miesto vie
šuose projoktuo.se. • Kadangi 
“subversyviaiA’' vadinami Visi 
pažangiečiai, tas reiškia, kad 
šimtai ir tūkstančiai žmonių, 
kurie gyvena nliesto' viešuose 
apart me nti n i u ošė namuose,
'.•■ai turės trauktis, kraustytis

Gub. Harriinanas
iš ton. žinoma, bus vedama 
Ikekvienu atsitikimu kova per 
teismus.

įdomu, kad šis ragangau- 
(1 i.škąs Įstatymas nebuvo pra
vestas taip jau vienbalsiai, 
kaip būdavo kiti panašūs. 114 
balsavo už, bet atsirado 26 la
biau principiniai nusistatę 
asamblėjos nariai, kurie atsi
sakė eiti pavėjui. Jų tarpe ra
dosi net vienas republikonas, 
Thomas D e s m o n d as.

Nuomą-renclu kontrolė* *•

Soįmblis nubalsavo pailginti 
vendų kontrolę dar dvejiems 
metams po birželio 30 dienos, 
bet kontrolė žymiai susilpnin
ta. Ji bent kiek susilpninta 
New Yorko mieste, bet dar 
labiau kitose valstijas dalyse, 
l.ur kontrolė faktinai lieka tik 
iš vardo. Ten, kur tik išsituš
tina po kontrole esąs apart-

Reikia žvėryno Queens 
apskr., sako Moses
New Yorkas dabar turi du 

dideliu žvėrynu: Bronxe (jis 
yra didžiausias šioje šalyje) 
ir Central Parke, Manhatta- 
ne. Bet to neužtenka, sako 
parkų komisijonierius Moses.

Sunkiausiai pasiekti žvėry
nus yra Queens ir Long Island 
gyventojams, tad Moses siūlo, 
kad naujas- žvėrynas būtų 
įsteigtas Qneense, kur dar yra 
daug tuščiu vietų. Tik vieno 
dalyko, sako Moses, jis neži
no : kaip galima būtų sukelti 
tam reikalui fondus.

Išprievartavę policisto dukterį

Policisto duktė, kurios var
do neskelbia, kaltina jaunuo
lius Stoddard ir E. Petrulo, 
kad jie Flushing Meadows 
Parke ją išprievartavę. Abu 
po kaucija laukia teismo.

TEISINA SŪNŲ MUŠEIKĄ
84 metui amžiaus Mrs. Mae' 

Amory rasta namuose smar
kiai sudaužyta ir nuvežta li
goninėn teisino savo sūnų, 
kad jis esąs gerutis, jos nemu- 
šąs. Bet kaimynai liudija, l$ad 
jis ją nuolatos mušdavo, o ji 
nesvietiškai šaukdavo. '

J

hientas, jis tampa laisvas nuo 
kontrolės. Tas reiškia, kad 
namL1 savininkai Stengsis atsi
kratyti savo senų nuomininkų, 
kad gauti naujus ir plėšti iš 
jų didesnes nuomas.

Republikonai buvo bandę 
tokias “pataisas” pravesti ir 
i.tačiam Now Yorkio miestui, 
liet unijų ii- liaudies organiza
cijų spaudimas juos sulaikė.

Aukštesnė apdrauda ’
Seimelis pagaliau nubalsa

vo. pakelti nedarbo apdrau- 
dos maksimumą. Anksčiau 
('augiausia galima buvo gauti 
$36 savaitei, dabai- galima 
bus gauti $45. Bet unijos .yra 
priešingos tam naujam įstaty
mui, nors paviršutiniškai jis 
atrodo darbininkams palan-* 
kiu. Darbininkai jam priešin
gi, nes, nežiūrint pakeliamos 
sumos jis padaro bedarbiui 
apdraudos gavimą bendrai 
sunkesniu, prikergia visokių 
legališkų kabliuką, taip, kad 
daugelis bedarbių negalės 
gauti -tos paramos nedarbo 
metu.

Unijos ragina gubernatorių 
Barrimaną seimelio • priimtą 
įstatymą vetuoti. Manoma, 
kad gubernatorius sušauks 
specialų apklausinėjimą, kad 
išaiškinti reikalą.

. Pikietuoti bus galima

Ultra-reakcinis republiko- 
nų sparnas buvo bandęs pra
vesti Įstatymą, kad unijistams 
būtų uždrausta pikietuoti 
dirbtuves ir Įmones, kurių dar
bininkus jie organizuoja. Bet 
tas bandymas sukėlė tokią 
protestu audrą visame uniji
niame judėjime New Yorke, 
kad ir dalis reakcininkų, ku
rie buvo planavę už tą įstaty
mą balsuoti, balsavo prieš.

Harrimanas gal sušauks
Nors seimelis pabaigė savo 

sesijas, , yra galimybė, kad 
gubernatorius Harrimanas vėl 
jį sušauks į naują sesiją. Gu
bernatorius nori, kad seime
lis pravestų įstatymą, kuris 
toliau1 draustų kelti telefoni
nio aptarnavimo kainas. Kaip 
žmia/per paskutinį laiką tele- 
fonavimas žymiai pabrango ir 
yra ž/mių, kad telefoninės 
kompanijos planuoja kainas 
vėl kelti.

Gubernatorius turi teisę su
šaukti legisla'tūrą bet kuriuo 
laiku.

CIRKAS NEW YORKE 
r

Iš Sarasota, Fla., 15 vagonų 
traukinis' atvežė cirką į New 
Yorką, Cirkas dabar rodomas 
Madisonl Square Gard e ne.

Graikai minėjo nepriklauso
mybes sukaktį

Apie 25,000 graikų marša- 
vo Fifth Ave. sekmadienį ir 
apie 200,000 žmonių juos.tė- 
mijo. Tai buvo minėjimas 
Graikijos nepriklausomybės 
136-jų metų.

LIGONINĖ GAVO PARAMĄ
Caledonian Hospital prane

ša, kad. iš Ford Foundation 
gavo $32,400 paramos. 
_____ ____________ i

iMATTHEWAjj
H BUYUS
:: (buyauskas)
I! ;;
” LAIDOTUVIŲ ::

: DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St. • Į 
ii Newark 5, N. J. -i;
<; MArket 2-5172
iHM

Petrą Višniauską 
sužeidė darbe

Pirmadienio vakare Petras 
Višniauskas telefonuoja iš li
goninės. Praneša, kad trijų jo 
rankos pirštų; galus sužeidė 
dirbtuvėje. Dabar randasi li
goninėje, bet mano greit na
mo pareiti.

Petras Višniauskas yra Lie
tuvių Namo Bendrovės (Lie
tuvių Kultūrinio Centro) sek- 
retorius-iždininkas per daugelį 
IĮ metu. Jis nėra nei Vieno di- f ‘ K
rektorių susirinkimo apleidęs. 
Bot pirmadienio vakare jau 
negalėjo dalyvauti.

Linkime Petrui greitai pa
sveikti.

Katalikų dvasiškių 
raginamas boikotas 

nekenkia‘Baby Doll’
Kaip žinia, katalikiška 

hierarchija, net per savo kar
dinolą spellmaną, pasmerkė 
filmą “Baby Doll”, ragino ka
talikus to filmo nematyti. 
Kard. Spellmanas iš sakyklos 
šv. Patricko katedroje sakė, 
kad matyti “Baby Doll” yra 
didelis nusidėjimas, nes fil
mas nuodėmingas, sukeliantis 
aistringas, nuodėmingas min
tis ir t. t.

Kuomet f imas buvo rodo
mas miešto centre, Manhatta- 
ne, kai kurie katalikai sakė, 
kad boikotas nežymus, nes 
New Yorke katalikai nesuda
ro gyventojų absoliutės dau
gumos, nes yra pakankamai 
protestantų, žydų, laisvama
nių ir kitokių žmonių, kad pri
pildyti teatrą.

Bet dabar '“Baby Doll” ro
domas keliasdešimtyse teatrų 
po visą miestą, įskaitant kai 
kurias Queens apylinkes, kur 
katalikai sudaro aiškią gy
ventojų daugumą. Teatrai, 
betgi, visi pilni, o praeito šeš
tadienio ir sekmadienio vaka
rais prie tų teatrų stovėjo il
gos žmonių eilės.

Paties kardinolo raginimai, 
kaip matyti, nepaveikia kata
liku.

ŽodynAs tik neprigirdė 
jaunuolio

Victor Tugaeros, 'beskaity
damas žodyną ant Hudson Ri
ver kranto, išleido jį iš rankų, 
žodynas atsidūrė vandenyje. 
Tugaeros puolė į vandenį pa
gauti žodyną. Gerai, kad poli
cija jį. laiku ištraukė, kitaip,
būtų prigėręs. Bet jo žodynas 
pasiliko vandenyje.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga iš 830 puslapių 
Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

: ■ i :

Brooklynas iš anksfo ruošiasi • • 
darbui sukelti Laisvei $10,000 ‘ 1

BALANDŽIO 1? APRIL
Bus graži dainų programa ir busj ‘ 

duodama bufetinė vakarienė.
Pradžia 6-tą vai. vakare

Įėjimas Nemokamai

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond HUI, N. Y.

.. i

j; Rengėjai kviečia visus Didžiojo;; 
i iNevv Yorko ir apylinkės apšvie-J I 
Į ;tos branginitojus įsitėmyti dieną; J 
< dr dalyvauti šiame parengime. •.

4 pu«!. Laisva (Liberty) Trečiad., baland. (Aęril) 3, 1957

REAL ESTATE ’

Cypress Till Is. Mos h irimo kolo- . ♦ 
lą dviejų šeimų namų pardavimui. » 
Taipgi VV'oodhavene 8 rūmų namų, 
tinkamas motinai ir dukteriai. Dvi 
virtuvės, dvi vonios. Reikia ma- , 
lyti. $1,3,500. Taipgi turime kitą 
dviem šeimom namą su dviem 5 s 
rūmų apart montais. $18,000, Lc- 
BIASE, 86-72 80th St., Woodhaveh, 
L. I. VI. 9-1060. (62-65)

TRUCKS

International. 1947 Truck, 14 ft. 
Body pane) in A-1 mechanical con
dition, fully equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself. % 
EX. 2-9802. L. I. C. (62-69)
--y ■ ........— ■■■.  ■ "   r , , ,

For Rent «

BRONX, N. ¥., Antfoony Ave. » 
(173rd St.), didelė patalpa krautu
vei, abelnai 750 kąturkampių pėdų, 
tinkanti lengvų išdirbinių dirbtuvei, * 
geras pagrindas, prieinama renda, 
gera iransportacija. ME. 5-2800, 
darbo dienomis. (64-70)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienio vakare, 
balandžio 4, Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Ypač tie, kuriems laikas užsimo
kėti mokesčius, turėtų dalyvauti 
Turime svarbių reikalų aptarti.

Valdyba (6.3-64 > »

LOWELL, MASS.

LDS 110 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, balan- * * 
džio (April) 7 d., pradžia 3 vai. 
popiet, 14 Tyler St. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui.

Taipgi įvyks ir LLD 44 kp. su
sirinkimas ir jis bus labai svarbus. 
Neužilgo įvyksta mūsų piknikai, lai 
turime gerai prisirengti. Prašome , 
visus narius 1 dalyvauti susirinki
muose, patys žinote, kad nedalyvau
jant negali būti veikimo. Tad bū
kite visi. J. Blažonis. (65-67) 
—I------------------------- ;-----------------------

HARTFORD, CONN.

Laisvės choro koncertas ir banketas
Sekmadienį, balandžio 7 d., įvyks 

Laisvės choro .30 jnetų sukakties 
paminėjimo koncertas ir banketas, 
157 Hungerford St. Durys atsida-* 
rys .3 vai. Banketas prasidės 4:30 
vai. popiet. Auka $2.00. Rengėjai.

(65-67)

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas

šeštadienį, balandžio (April) 6 d., 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyks naujoviškas, šaunus banketas,’ 
kurį pirmu sykiu rengia Lietuvos 
Dukterys.

Pirmu sykiu Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugystės na- 
rės-moterys rengia šį šaunų ban
ketą sūnums ir visiems svečiams, 
širdingai kviečiame ir prašome vi
sus dalyvauti šiame dukterų ren
giamame bankete.

Apart vaišių bus graži muzikalė 
programa, kurioje taipgi bus kai 
kas naujo bei seniai girdėto. 'Pel-1 
nas nuo išb parengimo skiriamas 
knygyno ir virtuvės pataisymui. 
Ban ketas,įprasi dės 6 vai. vakare.

Kviečiame visus! Rengėjos < 
[_> « (65-67)

SUŽEIDĖ DU POLICJSTUS
N.' Martucci vairuojamas 

auto įvažiavo į policijos auto
mobilį ir sužeidė ten esančius * 
du policistus. Jie buvo nuveš-
ti ligohinėn.

vėžiu

society
$30 milijonų kovai su

American Cancer 
paskelbė vajų, kad šiais me
tais sukelti $30,000,000 kovai 
su vėžio ligomis. i

Streikas sulaikė susisiekimą
Streikuoja 667 Hudson Ri

ver tube line operatorių. Su- 
laikjTas geležinkelinis (Susisie- 

ii:

i

Rimas, tarp Manhatrano 
New Jersey.

KNYGOS NAUJAM
KALĖJIMUI

Brooklyn House for Deten
tion for Men atsišaukia į pub
liką, kad dovanotų naujam 
kalėjimui knygų.

BAZARAS KOVAI SU VĖŽIU
Cancer Foundation rengia 

bazarą Beth-El Hospital Vė
žio klinikai paremti.

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa-A 
kyti parkus ir lis anksto pa- * 
sirųošti įgarsinimus pikui-

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

ataMMMtaa

projoktuo.se



