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METAI 47-ti

KRISLAI
I,ad jau sekasi.
Būkite “Laisvės” 

svečiais.
Dar pajudinsime žemę! 
Feklon su tokiais vadais! 
Protingas britas.

Rašo A. Bimba

Menininku pagerbimas pra
ėjusi šeštadieni pavyko pui
kiai visais požiūriais. Ir pub
likos buvo daug, ir nuotaika 
'buvo auksinė’ “Good tiny'“ 
turėjome visi. Garbė rengė
jams!

Na, o gal visu svarbiausia 
iškilmė, sueiga ir puota pyks 
šį šeštadieni, balandžio 13 d. 
Tai irgi bus tam pačiam Kul
tūriniame Centre.

Visus laisviečius ir visus ge- 
ios valios lietuvius kviečia pa
ti “Laisvė'’. Jūs būsite jos 
svečiais. Ji jus visus gerai pa
vaišins. Ir Įžangos nebus!

Dalykas, mat. tame, prade
dame “Laisvės” stiprinimo 
metinį vaju. Norime, visu pir
ma, -kad visi laisviečiai būtu 
smeiki ir tvirti. Norime, kad 
kiekvienas pridėtu savo petį 
prie išlaikymo “Laisvės” dien
raščiu.

Paskutiniai keli labai pui
kiai pavykę parengimai mane 
tvirtai Įtikino, kad mes, pa
langiečiai, susispietę aplin
kui savo laikrašti, dar laba: 
lengvai galime pajudinti že
mę! Tai dar kartą Įrodysime 
per ateinanti “Laisvės” vaju. 
Pradėsime ši šeštadienį

Kviečiami ir prašomi visi!

* Didžiųjų uniją lyderiai ta
po viešpačiais ant savo nariu. 
Nebe.toleruo.ja jie jokios opo- 
ytfcijos.

Tik prisiminkime liūdnos 
praeities Joseph Ryan, laiva- 
kroviu unijos “amžinąjį” pre
zidentą. .Tik jau kai aikštėn 
iškilo jo sukti darbeliai, jis 
buvo iš vietos išverstas.

Panaši istorija kartojasi su 
tymsteriu unijos prezidentu 
Dave Beck. Šis sutvėrimas,’ pa
sirodo, dar prašmatniau gy
vena ir dar daug didesnėmis 
sumomis unijos pinigus švais
to, negu,Joseph Ryan. Jis tu- 
im aplinkui save susidaręs iš
tikimų klapčiukų kliką. JĮ iš
versti iš tos šiltos vietos bus 
labai sunku. .

Tokia padėtis labai nesvei
ka unijiniam judėjimui. Tai 
vėžys, kuris ėda organizuotus 
darbininkus.

Kokia išeitis? Klaidą daro 
tie, kurie pasmerkia visas uni
jas ir iš jų bėga. Unijos, kaip 
buvo, ir taip pasilieka vienin
teliu sėkmingu darbininkų 
Įrankiu apsigynimui nuo sam
dytojų jr gerinimui savo eko
nominės būklės.

Įsitėmytina dar štai kas: 
Tiek Ryan, tiek Beck yra ar
šiausi ragangaudžiai.

Tai istorinis faktas, jog juo 
suktesnis ir neteisingesnis 
žmogus, tuo pikčiau jis ėda 
pažangiečius.
’ Dar nėra buvę tokio vagies, 

Sukčiaus, kyšininko, žuliko, 
kuris būtų pa'sakęs: “aš myliu 
komunistus”.

'J .< .............
Nežinau, kaip turtingas yra 

britas Theodore Besterman. 
Nemačiau jo banko knygutės 
nei investmentų sąrašo.

Indonezijoje jau sudarytas 
nepartinis kabinetas; į jį 

. įeina ir pažangus ministrai
Jakarta. — Indonezijoje 

jau sudarytas nepartinis 
kabinetas, > susidedantis iš 
pavienių asmenų ekspertų. 
Kai kurie jų priklauso par
tijoms, kai kurie neprik
lauso, bet visi įeina kaip 
pavieniai. Naujuoju prem
jeru yra Džuanda (Djuan- 
da), kuris, nepriklauso jo- 

i kiai partijai. Komunistų, 
kurie priklauso partijai, 
kabinete nėra, bet yra ke- 
Ii ministrai, kurie skaito- 

■ mi pažangiečiais ir kuriuos 
reakcininkai vadina komu
nistų bendrakeleiviais.

Reakcininkai nauju kabi
netu nepatenkinti. Musul
monų partijos Masjumi 
pirmininkas Nastiras, bu
vęs premjeras, pareiškė, 
kad naujasis, kabinetas yra 
ne kas kita, kaip Sukamo 
plano tautinės vienybės ka
binetas, su kairiečiais, tik 

i maskuotas. Į kabinetą įeina 
vienas ministras, kuris yra

500 jaunų amerikiečių jau 
išreiškė norų vykti į T. S.

Chicago. — Kelios dienos 
atgal Maskvos laikraštis 
“Komsomolskaja Pravda” 
sakė, kad arti šimto ameri
kiečių jaunuolių jau pla
nuoja vykti į tarptautinį 
jaunimo festivalį. Dabar 
tos festivalio dalyvavimo 
amerikietiškas komitetas 
Amerikoje skelbia, kad ne 
tik šimtas, bet penki šimtai

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingionas. — Kon
greso Atstovų buto Rules 
komitetas nutarė 6 balsais 
prieš 4 nepaskirti datos ci
vilinių teisių biliaus apta
rimui. Tas reiškia, kad bi- 
lius nepasieks buto iki po 
velykinių pertraukų —1 ki
tas ilgokas atidėjimas.

Londonas. — Stassenas, 
kuris atstovauja Ameriką 
nusiginklavimo pasitari
muose, kurie vyksta po 
Jungtinių Tautų globa, su
tiko -principiniai, kad pap
rastų ginklų (ne atominių) 
sumažinimas ant 25 proc. 
būtų geras % dalykas.

Kaip ten nebūtų, Mr. Bes
terman yra Įdomus žmogus. 
Jis pasinio j o išleisti visus VoR 
tairio laiškus. Jų esą 40,000 
su viršum. Bus 84 z didžiules 
Knygos. Kasmet išeis po as
tuonias knygas!

Laiškai leidžiami originalio
je francūzų kalboje. Tik pa
aiškinimai patiekiami anglų 
kalboje.

Kas tą milžiniška darba fi
nansuoja? Besterman sako, 
kad iki šiol jis turi viso labo 
tiktai apie 3,00 prenumerato
rių. Išvada telieka viena: visą 
darbą veda ir finansuoja pats 
Mr. Besterman.

Masjumi narys, bet maty
ti, kad jis įeina be savo 
partijos, žinios.

Nastiras dar pareiškė, 
kad naujoji valdžia neturės 
pasitikėjimo Sumatroje, Ce- 
lebese ir kitose salose, apart 
Javos. Anose minimose sa
lose Masjumi turi daug įta
kos ir ten vystosi visokie 
sukilimai.

Naujosios valdžios suda
rymas jau iššaukė nemažai 
pasitenkinimo Jakartoje. 
Darbo unijos pareiškė, kad 
jos ją rems. Komunistų 
partija kaipo tokia dar ne
pasisakė.

METESKY APSIRGO
New Yorkas. — Metesky 

-Miliauskas sunkiai apsirgo 
— jis turėjo plaučių kraujo 
paplūdiimą. Prisiėjo atidėti 

j jo teisminius apklausinėji- 
!■ mus.

jau išreiškė pageidavimą 
vykti. Šimtas jau padavė 
vizų . prašymus, bet dar 
šimtai planuoja tą padaryti.

Komitetas sako, kad tiek, 
betgi, negalės vykti ir rei
kės parinkti šimtą labiau
siai tinkamu. Komitetas 
ypatingai nori jaunų talen
tų, kurie galėtų tinkamai 
atstovauti Amerika kon
kursuose.

Ir vėl neužtenka Saiko 
skiepų, suaugusieji yra 
raginami kiek palaukti

New Yorkas. — Vėl pra
dedama kalbėti apie Saiko 
skiepus prieš polio. Praeitą 
pavasarį neužteko skiepų vai
kams. Daugelis vaikų negavo 
skiepų laiku, tapo skiepyti tik 
po pavojingo vasaros sezono. 
Dabar visi mokyklinio am
žiaus vaikai, pradžios ’ir vi
durinių, jau skiepyti. Dar žie
mą miesto pareigūnai pradėjo 
sakyti, kad dabar eilė suaugu
siems skiepytis. Raginta visus, 
kurie dar nepasiekė 40 metų 
amžiaus, kuo greičiau skiepy
tis. Bet’ dabar pranešama, kad 
vėl, panašiai kaip praeitais 
metais su vaikais, egzistuoja 
skiepų stoka. Reikėtų dar 
bent 19,000, kad patenkinti 
dabartinį reikalavimą.

Sveikatos depą rtmento 
daktaras M. Greenbergas da
bar ragina suaugusius atidėti 
skiepi j imąsi — registruotis 
sveikatos centruose arba pas 
savo daktarus, bet kol kas 
skiepų nereikalauti. Vienok, 
atidėliojimas reiškia, kad 
pradedant vėliau nebus gali
ma laiku gauti visus tris skie
pui, kurie reikalingi apsaugai 
prieš polio.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalingai.

U. a. W. organizuoja 
priežiūros tarybą

Atlantic City. — Auto- 
darbininkų unija nutarė su
daryti septynių asmenų 
priežiūros tarybą, kuri rū-! 
pintųsi prižiūrėti, kad vi-, 
sokie skundai, apkaltini
mai ir kitokie konfliktai 
pačioje unijoje būtų išriš
ti teisingai. Kadangi ta ta
ryba pačios unijos organi
zuojama, jai bus suteiktai 
galia daryti nutarimus.

Bet priežiūros tarybą su
darys ne patys UAW nariai 
arba veikėjai, o pašaliečiai.! 
Jie, žinoma, turės būti li
nijoms draugingi žmonės.

Šis planas priimtas, bet j 
ne su vienbalsiu entuziaz
mu. Buvo reikšta nuomo
nių, kad tokia taryba ne
reikalinga, kad ta^ užduo
tis gali eiti pati unijos va
dovybė. Bet dauguma vis 
vien jautė, kad tokia taryba 
veiks kaip tvirtesnė garan
tija prieš visokią galimą 
korupciją. i

16-asis UAW suvažiavi-j 
mas dabar yra įpusėjęs. Jis 
baigsis penktadienį. Prezi
dentas Reuther patiekė 10 
punktų raportą pasauliniais 
klausimais. Raporte tarp 
kitko siūloma sudaryti pa
saulinį taikos fondą, į ku
rį Amerika ir Tarybų Są

Illinois majoras, kuris rašinėjo 
Mikojanui, laimėjo rinkimuose
Aurora, III. — Praeitais 

metais vietinis majoras 
Paul Egan parašė laišką 
Tarybų Sąjungos vice
premjerui Mikojanui. Tame 
laiške jis tarp kitko • sake, 
kad Amerikoje nėra tiek 
kalbos laisvės, kiek būda
vo praeityje.

Dėl to laiško prieš Eganą 
buvo sūkelta protestų aud
ra ir reakcininkai ■ reikala

Graikija irgi 
gavo įspėjimą 
iš T. Sąjungos

Atėnai. — Graikijos val
džia gavo įspėjimą iš Mas
kvos, kad Tarybų Sąjun
ga netoleruos, jeigu Grai
kija leis savo teritorijoje 
steigti užsienio atomines 
arba ilgos distancijos rake
tų bazes. Kaip žinia, pana
šius įspėjimus jau gavo 
Francūzija, Britanija, O- 
landija, Norvegija ir Dani
ja. Tai vis NATO kraštai, 
apie kuriuos kalbama kaip 
apie bazių vietas — Ame
rikos bazių..

Įspėjimas Graikijai pa
duotas gan griežtu, nors 
draugišku tonu. Sovietai 
sako, kai j’iet linki gero 
Graikijai ir Graikijos žmo
nėms, bet jeigu tokios ag
resingos bazės bus įsteig
tos Graikijos teritorijoje, 
tai Sovietai negarantuoja, 
kad baisios kontr-ątakos 
panašiais ginklais nepalies 
Graikijos.

junga ' mokėtų lygiai.
Suvažiavimo obalsiai yra 

“Taika, Laisvė ir Teisėtu
mas”.

Numatoma, kad bus pri
imtos rezoliucijos prieš 
rasizmą ir segregaciją, 
prieš atominius bandymus 
sprogdinėjimus ir t. t.

Suvažiavimas, sako stebė
tojai, vyksta gan viltingoje 
atmosferoje, nors jame nė
ra tiek entuziazmo, kiek 
būdavo praeituose. Kovin- 
giausiai kalba delegatai iš 
didžiojo Fbrdo fabrikų lo- 
kalo 600, kur vadovybėje 
dar tebestovi pažangi koa
licija.

Didoką delegatų nuošim
tį šį kartą sudaro negrai.

Suvažiavime, kai]) jau 
buvo pranešta, kalbės 
Rooseveltienė.

Praga. — Amerika infor
mavo Čekoslovakiją, kad] 
ji gali atsiųsti delegatus į 
tarptautinį metalurgijos 
kongresą Chicagoje, bet 
tie delegatai neturės teisės 
aplankyti Amerikos fab
rikus. Čekoslovakijos spau
da sako, kad amerikiečiai 
gali bet kuriuo laiku aplan
kyti fabrikus Čekoslovaki
joje.

vo, kad jisv pasitrauktų. 
Jis ignoravo reikalavimą. 
Šiais metais,, rinkimams ar
tinantis, prieš jį kandida
tavęs Robinson, policijos 
magistratas, kaltino Ega
ną ’“pro-sovietizme”. Bet 
rinkėjai išrinko Eganą, ne 
Robinsoną, atiduodami jam 
apie 12,000 balsų, tuo tarpu 
kai Robinsonas gavo tik 
8,000.

Vengrai nuteisė o
mirties bausme 
sadiste L Toth c

Budapeštas. — Vengrijos 
liaudies teismas nuteisė 
mirti slaugę Ilona Toth, re- 
akcininkę sukilėly, kuri 
naudodamasi savo postu li
goninėje, nužudė policinin
ką. Policininkas buvo ligo
nis, ir jinai, savo draugų 
sąmokslininkų patariama, 
jam įšvirkštė į gyslas, gazo
lino, nuo kurio jis mirė.

Teismas nuteisė ją mirti 
už šį žiaurų sadistinį žing
sni, ir kartu su ja mirti nu- 
teisti dar du sukilėliai, Mik
los Gyongyoesi ir Frenec 
Goenczi, kurie parodė ne
paprasto žiaurumo.

Keli kiti asmenys nuteis
ti švelnesnėmis bausmė
mis. Laikraštininkas O- 
bersovszky, kuris redaga
vo pogrindinį laikraštuką 
“Elunk” (’’Gyvuojame”) 
nuteistas trims metams ka
lėjimo.

Visi nuteistieji, įskai-

Arabija leis amerikiečiams 
palaikyti savo karinę baze 

Dharahne dar 5 metam
Washingtonas. — Ameri

ka ir Saudi-Arabi ja pasira
šė sutartį. Saudi-Arabi j a 
leis Amerikai palaikyti jos 
karinės aviacijos bazę Dha
rahne dar penkerius metus. 
Ši bazė, nurodo Amerikos 
strategai, randasi tiktai 
100 mylių atstume nuo žiba
lo versmių Baku srityje Ta- 
raybų Sąjungoje.

Manoma, kad apie tos a- 
viacijos bazės pratęsimą su
sitarė karalius Saudas su 
Eisenhoweriu Washingto
ne.

Taipgi paskelbta, kad A- 
merika ginkluos ir lavins 
Saudi-A rabi jos karines jė
gas. Amerika darys seka
mą : »

1. Ji pradės lavinti ir pa
dės sudaryti karinį Saudi- 
Arabijos laivyną. Tas lai
vynas nebus didėlis, bet žy
miai didesnis negu dabar
tinis, nes dabar Arabija tu

Kinijos premjeras atvyks
Jugoslavijon šią vasarą

Belgradas. — Gerai in
formuoti šaltiniai sako, 
kad Kinijos premjeras Čou 
En-lajus šią vasarą, grei
čiausiai birželio mėnesį, at
vyks Jugoslavijon, kad lai
kyti ideologinius pasitari
mus su Tito, Kardeliu ir 
kitais tenykščiais komu
nistų vadais. Čou nori, sa
koma, bent kiek siaurinti 
prarają, kuri paskutiniu 
metu vėl pradėjo atsiver
ti tarp Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos iš vie
nos pusės, ir Jugoslavijos 
Komunistų lygos iš kitos.

Jugoslavų šaltiniai sako, 
kad Čou kelionė daroma su 
tarybinių vadų pritarimu. 
Kaip žinia, per paskutinius 
kelius mėnesius TSRS,' Če
koslovakijos ir ypatingai 
Albanijos spaudoje buvo 
griežtos kritikos prieš ju-
goslavus. Albanijos spauda. Erie, Pa. — Unija, kuri 
vadino Tito “imperializmo turi ilgiausią pavadinimą, 
padėjėju”. Bet kelios sa-J yra International Asocia-

Varšuva. — Lenkijos ko
munistu teoretinis, žurnalas 
“Nowy Drogi” sako, kad ne 
partijos (PPR) centralinis 
komitetas, o partijos frak
cijos seime vadovybė turėtų 
lošti vyriausią rolę įstaty
mų prirengime.

Kairas. — Egipto valsty
binis radijas transliavo he
brajų kalboje įspėjimą iz
raeliečiams, kad kiekvienas 
Izraelio laivas, kuris ban
dys praplaukti pro Suezo 
kanalą, bus paskandintas. 
Bet izraeliečiai sako, ’ kad 
jie vis vien bandys laivą 
pasiųsti.

tant I. Toth, turi teisę ape
liuoti sprendimą preziden
tui.

ri tik pakraščio sargybinius 
laivelius.

2. Amerika pradės lavin
ti Saudi-Arabi jos- aviacijos 
korpusą.

3. Ji taipgi pradės smar
kiau lavinti Saudi-Arabi- 
jos armiją, kuri dabar tu
ri tiktai 13,000 reguliarinių 
kareivių.

Per tuos’ penkerius me
tus Amerika išleis Saudi- 
Arabijos karinių jėgų la
vinimui apie 50 mil. dole
rių.

Dabar Saudi-Arabija be
veik neturi aviacijos. Ji tu
ri keliolika treniravimosi 
orlaivių ir ten randasi keli 
Amerikos ir britų lakūnai.

Saudi-Arabija skaitosi 
neutrale šalimi, Egipto są
jungininkė. Šia sutartimi ji 
tampa artima Amerikos są
jungininke. Kaip tas. atsi
lieps į Egipto, Sirijos , ir 
Saudi-Arabi jos sąjungą,
dar neaišku.

vaitės atgal Jugoslavijoje 
lankėsi francūzų komunis
tų delegacija ir išleistas 
bendras komunikatas, o 
kadangi Francūzijos. ko
munistai skaitomi ideolo
giniai artimi tarybiniams, 
tai tas skaityta ženklu, kad 
konfliktas švelnėja. Čou 
En-lajaus kelionė skaitoma 
tolimesniu to švelnėjimo 
ženklu.

Darbo unijų 
kovos lauke
San Francisco. — Vaka

rinio pakraščio uosto kro
viku ir sandeliu darbininku 
unijos (ILWU) suvažiavi
mas vienbalsiai perrinko 
Harry Bridges savo prezi
dentu.

tion of Marble, Slate and 
Stone Polishers, Rubbers 
and Sawyers, Tile and Mar
ble Setters and Terazzo 

'Helpers Local 188, AFL- 
CIO, Tas lokalas tūri... 8 
narius! Jie visi yra specia
listai — marmuro, akmens 
ir kitokių dalykų šlifuoto- 
jai ir t. t.

< Hershey, Pa. — Hershey 
šokolado fabriko 2,000 dar
bininkų išsikovojo algos 
pakėlimą ant 9 centų va
landai, dargi skaitant nuo 
praeito sausio mėnesio.

Maskva. — Aukščiausios 
tarybos prezidiumas .apdo
vanojo N. Chruščiovą Le
nino ordinu ir taipgi antru 
Socialistinio darbo herojaus 
medaliu.
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REUTHERIS APIE SUKČIUS
ATLANTIC CITY, N. J., vyksta 16-toji United Au- 

tomobile Workers unijos konvencija arba suvažiavimas.
United Automobile Workers unija yra viena didžiau- ‘ 

siu ir svarbiausių unijų. Ji turi >1,385,000 mokestis mo-! 
kančių narių, gi su tais, kurie yra pensininkai ir mo-j 
kesčių nemoka, taipgi su tais, kurie yra streiko lauke! 
ir mokesčių nemoka, ši unija gali skaityti apie 1,500,000! 
narių! '

Tenka priminti, kad ši automobilių pramonės darbi
ninkų unija, kaip ir plieno pramones darpininkų unija, 
kuri taipgi yra didelė, išaugo į milžinus palyginti trumpu 
laiku, tik apie 20 metų bėgyje.

UAW unijos prezidentas yra Walter P. Reuther, ku
ris eina pareigas ir AFL-CIO vice-prezidento. Tai ener
gingas dar vyras, savo visokiais sumanymais stovįs prieš 
visuomenės, akis, dažnai pasirodąs spaudoje, taipgi ir te
levizijoje. Su daug dalykų, už kuriuos Reuther stovi, mes 
nesutinkame, tačiau negalime nepripažinti, kad jis yra 
veiklesnis ir padoresnis už daugelį kitų amerikinių darbo

JIS IR JI
Kai kas manėme, kad sykiu ,šu privatiniais bankais ir 
dvarų centreiiais Lietuvoje pasibaigė ir vedybos už 
juos. Tačiau čia telpantysis apsakymas parodo, jog su 
santvarkos pakaita žmogus dar nepakinta, jeigu jis 

išauklėtas medžioti neuždirbtą turtą bile kokiu 
būdu. Tekias vedybas ir jas praktikavusią porelę šio 
apsakymo rašytojas griežtai pasmerkia. — Sk. V-a 

si istorija atkurta, žinoma, ne be beletristinio pagražini 
mo. tačiau remiasi tikrais faktais, pasisemtais iš Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo Teismo civiliniu bylu, archyvo.

davimas byla spręsti už uždaru durti, 
Į vardžiu neskelbiame.

į m<> manyti, jau tikrai pamokinanti...

(Vienų skyrybų istorija) j paši
...Tai buvo prieš

metus...
Gražiame Kauno

kulnyje tykioje Žemaičm į 
gyveno du jauni! 

žmonės. Tiesa, apie jaunu-’ 
mą tesprendžia patys skai-' 
tytojai: ji turėjo dvidešimt;

ir

unijų vadovų.

SAVO PRANEŠIME UAW unijos suvažiavimui pre
zidentas Reutheris kalbėjo apie sukčius darbo unijose, 
apie sukčius samdytojų abaze.

Jis vanojo kailį sunkvežimių vairuotojų unijos pre
zidentui Dave Beck ir jo talkininkams, bet tuo pat kartu 
Reutheris gerai atsišiepė ir prieš senatorių McCarthy,
kuris nesąs niekuo padoresnis.

Reutheris stoja už tai, kad būtų pradėta plati, visa
pusiška kova prieš sukčius ne tik darbo uiiose, o ir sam
dytojų sluoksniuose, kurie oalaiko glaudžius ryšius su 
sukčiais unijose. Kaip vieni yra sukčiai, taip antri, ne* 
jei samdyto lai atsisakytų su sukčiais atlikti suktybes, tai 
darbo uniiose nebūtų progos sukčiams įsigalėti. Abiejų 
rū-ių. abieju abazų sukčiai kenkia organizuotam darbi
ninku iudėiimui ir bendrai visuomenei.

Prie to reikėtų pridėti ir sukčius politikierius. Ko
dėl jų juo greičiau neištirti? Kodėl jie palikti kaž ko
kiais šventaisiais? Tiesa, imamas nagan vienas Oregono 
valstijos miesto majoras, imamas nagan vienas tos 
valstijom auskritjes prokuroras. Už ką? Už tai, kad jie 
kartu su darbo unijų vadovais suko, leido unijistų pi- 

. nigus labai nešvariems kėslams.
Bet tai tik mažytis pavyzdėlis. Gerai yra žinoma, 

kad daug visokių įstatimdavių ir miestii bei valstijų po
litikierių yi a/vosokiais suktais ryšiais susirišę su sam
dytojais ir su blogais darbo unijų vadovais ir atlieka 
negerus darbus.

Bet kas juos tyrinės? Ar tai galima palikti tik kon
gresiniams komitetams? Ar nereikėtų ieškoti kitokių 
būdų tuos blogus pareigūnus “tikroje šviesoje” pasta-

Gal būt šis UAW unijos suvažiavimas suras būdus 
ir priemones tokiems veiksmams, gal būt šis suvažiavi
mas tai paskelbs savo rezoliucijoje. Matysime.

DAVE BECK pastaruoju metu buvo pastatytas ne 
kokioje šviesoje. Bet štai kas iškyla: 1956 metų prezi
dentiniuose rinkimuose, sakoma, prezidentas ar kas ki
tas, prašė Dave Becką, kad jis pasisakytų už Eisenhow- 
erio išrinkimą prezidentu! Ir jis pasisakė.

1932 metais šis “didvyris” taipgi ragino savo narius 
balsuoti už republikonų kandidatų sąrašą. Ir tai vyko 
tuomet, kai dauguma organizuotų darbininkų pasisakė 
už demokratų parti jos kandidatus. •

PASKUTINIS GATVĖKARIS
PRAeJUSJ SAVAITGALĮ New Yorke buvo pasiųs-

aštuoneris. į
Gvveno jie ne viename 

name ii-, juo labiau, ne vie-l 
name bute. Dirbo irgi skir-j

specialybę buvo ji neseniai! 
baigusi, taigi jaunutė gydy-l 
tuja, jis — pagyvenęs sta-i 
tvbos inžinierius. . .

c- |

ji tyliai, ramiai:; 
sesuo, tėvai, jau- 
namukas Žalia-

jaunesnė 
kus tėvu

Kai bičiuliai pagaliau pa
gaudavo šių žodžių esmę, 
vėl trenkdavo linksmas su
tartinis juokas, į kurį įsi
jungdavo šampano bonkos 
pokštelėjimas.

Gal būt ši istorija neturė-* 
tų sekančio tęsinio, jeigu ne 
likimas, kuriuo Ričardas 
absoliučiai tikėjo.

Vieną audringą vasaros 
naktį, gailiai ošiant ligpo- 
jančioms prospekto . 1 i e- 
poms, virš soboro blykčio
jant .žaibams ir trankantis 
artėjančiai perkūnijai, jis

oriai nu-!
trejisj žingsniuodavo šalin.

Jeigu gi bičiulis įdurdavo 
jį replika apie vedybas 
siaurame ratelyje, Ričardas 
pakeldavo stiklą prie akių, 
ilgai žiūrėdavo pro žaiža
ruojantį rubinais vyną j 
liustrą, paskui neskubėda
mas išgerdavo. Po šios ope
racijos jo žvilgsnis būdavo 
šviesus, atviras ir truputį 
ciniškas, kai}) ir po to se
kantis atsakymas:

— Sakai, vesti... Bet kam 
aš turiu pirkti visą karvę, 
kai man reikalingas tik 
pienas!..

I linksma bičiuliu kvato
jimą įsijungdavo garsus 
kaip šūvis atkemšamos

Kulautuva, Nemuno .paplū
dimys, žavingieji Josios

sampano 
jimas...

ŠIOJ] taip;

Tai}) bėgo laikas. “Dienos 
tekėjo Dėmimais”, ano1: vie
no nepripažinto poeto, ir 
mūsų stoiko būdas nepaste-

labiau negu maro jaunoji

kad tik neiškeltų kur nors 
i Ukmergę, arba (o siau
bas!), sakysim į tolimąjį 
Pandėlį ar Žagarę...

Jis, be abejo, gyveno pla
čiau ir laisviau, naudoda
masis ta laisve ir kęsdamas 
tuos nepatogumus, kuriuos 
teikia ir kuriais baudžia 
viengungystė pagyvenusį 
vyriškį, turintį atliekamo 
laiko, atliekamo pinigo, o- 
raus, savimi pasitikinčio 
žmogaus išvaizdą ir inžinie
riaus vardą.

Draugai ir pažįstami daž
nai pusiau juokais, pusiau 
rimtai pasakydavo:

kinkavo iš “Tulpės” vienas 
namo ir piktai )<eikė bičiu
li, paskutiniu momentu iš 
panosies “nugriebusį” mer
giną, kurią lydėti taikėsi 
Ričardas ir net slapčia nuo 
jos piršto buvo numovęs 
žiedą.

Kaip ir dera tikram stoi
kui, šią savo “nesėkmę” jis

net bandė šia proga sukurti

Karlais gyvenimas keistai 
, susideda,

Kaip traukinys nusirita nuo
bėgiu..

smulkaus niekšo, vakaro 
paklydusio,

Del mėlynu akiu, del žiedo..

Trenkė smarkus perkū
nas, pabiro pirmieji lašai. 
Užsimetęs ant galvos ne- 
per šiampamą apsiaustą (iš

knopstomis šoko į Kauko 
laiptus. Čia jis pavijo mote
rį. Kaip tikras džentelme
nas, mūsų veikėjas pasiūlė 
jai lietpalčio skverną ir 
tvirtos rankos pagalbą. Ū- 
žaujant vėtrai ir liejantis 
upeliams per laiptų pako
pas, jų tarpe įvyko maž-

gydytoja?

tik neišsigalvoja kai kurie 
jo gyventojai! Tai jiems pi
nigai keisis, tai Marsas 
trenks į Žemę, ir bus pa
saulio pabaiga, tai jautie
nos negalima valgyti, nes ji 
užkrėsta radioaktyvumu, 
tai dar kažkokie monai... 
Taip medicinos darbuotojų 
tarpe irgi pasklido “slapta 
žinia”: visas netekėjusias 
gydytojas,. neiš dirbusias 
Kaune trejų pilnų metų, 
grūs į periferiją.

To užteko, kad mažo, jau
kaus namelio Žemaičių gat
vėje idilija sugriūtu. Susi
rūpinęs tėvo veidas, šlapiu 
rankšluosčių apmuturiuo
ta mamos galva, Genovai
tės ašaros. Ir rūpestis rū
pestis: kaip čia greičiau pa
vardę su galūne “aite” pa
keisti pavarde su galūne 
“ienė”!..

— Na, ir ožka gi tų, Gene! 
| — nebeištverusi i
skausmo, sušuko mama. — 
Suaugai, pasenai beveik, o 
berno tai jokio neturi!

Turėjo, žinoma, Genė pa
žįstamų, bet jau tokia mo- 

, terš dalia: negi bėgsi, pati 
pirmoji pulsi ant kaklo; 
sakysi: imk mane...

Ir štai į galvą jai atėjo 
“keistutis” Ričardas, štai 
kur išsigelbėjimas! Meilė? 
Kas ji — svarbu likti Kau
ne dar porą metų, o paskui 
— matysim...

Vėl skambutis, šįkart iš 
jos. Vėl “Tulpė”. Tik šįkart 
jau nebeateina jai į galvą 
mintis apie seną žąsiną. Ri
čardo teorijai ii po truputį 
pritaria. Pritaria atsargiai, 
švelniai, taktiškai. Karčiai 

savęs — sen- 
dešimt kartų, 

ištekėjusi, bet 
galima ryžtis

mokykla jūsų nemokė, ar 
ar tarybinė visuomenė ne
sudarė sąlygų būti laimin- , 
ga?

Jis — dar orus, bet nete
kęs įprastinio pasitikėjimo 5 
savimi, bando aiškinti teis-, 
mui, kad norėjęs sukurti 
šeimą, mylėti, bet laikęsis 
tam tikrų pažiūrų...

Taip, teismas šią ceremo
niją baigė, išskyrė jus,, 
lengvabūde Genovaite! Bet 
vargu ar jūs surasite laimę’ 
į kurią kadaise spiovėte. 
Juk dėl jūsų kaltės vyksta* 
ši “ceremonija”, vyksta to
dėl, kad savo laikų norėjosi 
būti “ienę”, dabar panorote' 
vėl būti “aite”.

O kai dėl jūsų 
stoiškasis Ričarde, 
bendros su jūsų 
žmona — smulkių 
miesčionių pažiūros! Ir už
tat tokia vienoda jūsų vei- 

teismas 
nes jūs 
o vaidi-

Jūsų

pažiūrų, 
tai jos’ 

buvusia
, pilkų

, kai 
skaito sprendimą, 
norėtumėt verkti, 
nat besišypsančius... 
gyvenimas — net ne trage
dija, o keistas vodevilis, ku
ris, jei nebūtų tikras, atro>* 
dytų esąs negabiai išgalvo
tas. Užtat jums gėda, užtat 
prašote vesti teismo proce-, 
są už uždarų durų!.. *

(Iš “Tarybinė moteris”.)

iš galvosi grimasa,

i

kelte aplinkybes: vienmečių 
ir bičiulių būrelis iro, ma
žėjo. Tai vienas, tai kitas 
“negarbingai pamesdavo 
viengungystės stoną”, susi
rasdavo naujus bičiulius. 
Po metų—ųkitų Ričardas, 
eidamas prospektu, žiūrėk, 
norom nenorom turėdavo 
pasukti į kitą gatvės pusę: 
priešais, stumdamas vaiko 
vežimėlį žingsniuodavo bu
vęs bičiulis ii’ tai]) šypsoda
masis spoksodavo į savo 
įpėdinį, kad ši šypsena 
smarkiai paklebendavo į 
mūsų pagyvenusio viengun
gio širdies dureles.

— Tik medikas taip vėlai 
vaikšto vienas ir, atleiskite, Į 
taip dvelkia vaistais. Kaž-j 
kodėl šių vaistų kvapas; 
ypač išsiskiria tada, kai jis' 
būna sumaišytas su kalkė
mis.

niui Ričardas pametė tuos 
du garsiuosius (aišku, toli 
gražu ne originalius) savo 
kalambūrus ir naujiesiems 
bičiuliams aiškino naują te
oriją:

Ričardai!.. — ir kuris nors 
baksteldavo nykščiu į jo pil
nėjantį stuomenį ar kritiš
kai ir atvirai nužvelgdavo 
retėjančias garbanas.

Mūsų veikėjas yra lėtoko }įaL1 žmogui reikia, tai fak
anksčiau ar vė-

būdo, be to, savotiškas stoi
kas ir turi šiokią tokią hu
moro gyslelę. Todėl, jeigu ši! 
draugo pastaba užklupdavo 
jį girdint mažiau pažįsta-

> miems žmonėms, tai jis, 
primerkęs pilkšvas akis ir 
žiūrėdamas į tolį, lėtai atsa-

dėti man pavalkų ant kaklo, j 
Jeigu aš kada nors vesiu, | 
tai iš anksto susitarsiu ši-1 
taip: kurį laiką mes gyven
sime atskirai ir iš tolo ste
bėsime vienas kita... V

— Su kalkėmis? Kodėl?
— Todėl, kad aš inžinie

rius — statybininkas.
— Ak, jūs esate cinikas!..
Pribėgę.prie vieno namu

ko Žemaičių gatvėje, jiedu 
sustojo ir tylutėliai smuko 
į stiklines gonkeles. Kol 
siautėjo audra, Ričardas 
sužinojo, kad naujosios pa
žįstamos vardas Genovaitė, 
kad ji gyvena viena savo 
tėvų namelyje, užsirašė te
lefono numerį ir, švysčio
jau t žaibams, matė jaukų, 
alyvomis, apjuostą, vaisme
džiu sodeli. • c- v

“Velniaižin, graži ji, ar 
ne” — bandė atspėti Ričar
das, žingsniuodamas namo 
ir stengdamasis nepataiky
ti madingu batuku į telk
šančias balutes. Bet, prisi
minęs namuką ir sodelį, nu? 
tarė, kad, greičiausiai, gra-

Ramybė
Tik tada .šventa ramybė, 
Kai diena taikinga bus; 
bet ka»s, mūšiui priartėjus, 
Taps ramybės vien skelbėjas, 
—- Tas bailys, išduoda mus.
Jeigu dirba taikios tautos, 
Kad būt paslaptys išgautos 
l.š gamtos, iš jos gelmių, * 
Kad šviesos tamson Įlietų, — 
Vargas tiems, kurie pradėtų 
Drumsti tai karingumu.
Kai visi kas gyvas triūsia, - 
O vagis Į trobą mūsų 
Braunas, ieško, kur manta.

Mūsų, turtą plėšia, tąso 
Ir grandinėmis mums graso, 
— Ar ramybė bus šventa?
Jei, kuklumą pastebėjęs, 
Jis mus puola sužvėrėjęs, 
Sielą mindžioja batu. ■— 
Vargas tiems, kur taikyt

Į bando,

Neatsako jam kardu!
1883 liepos 15

Iš ukrainiečių kalbos verte 
. Eug. Matuzevičius

. • • , .. . 4. -i • i • i x I kydavo:tas į muziejų paskutinis gatvekaris, kuris kursavo tarp ■ 
Queens Plaza ir Kvynsboro tiltu. Į

Gatvėkariai Amerikoje, kaip ir kituose kraštuose, 
suvaidino(važiuotėje) labai svarbų vaidmenį. Daugelyje 
pasaulio miestų jie dar vis tebekursuoja, tebevažinėja 
žmones.

Gatvėkarių vietą New Yorke užėmė autobusai ir 
automobiliai, bet didžiausia važiuotėje rolę tebevaidina- 
požeminiai ir viršutiniai elektrikiniai traukiniai. ' I

Ar gatvėkarius paniakinus mūsų didmiesčio gatvės! 
z pasidarė gražesnės, ar susisiekimas tobulesnis?

Abejojame, jog taip būtų.
Didmiesčio gatvės šiandien yra užgrūstos automo-1 

biliais. Dieną ir naktį automobilių eilės stovi gatvių pa
kraščiuose. o reikiant kur nors automobiliu didmiesty
je pavažiuoti, susidaro galvoskaudis, nes tu, žmogus, 
nežinai, ar laiku tau reikiamą vietą pasieksi. O tai yra 
dėl tiršto trafiko. Autobusai taipgi yra mažiau punk
tualūs negu seniau būdavo gatvėkariai — vis tai yra 
del kimša tęs gatvėje.

Autobusai turėtų būti tobulesnės susisiekimo prie-

2 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., baland. (April) 10, 1957

j —Žmoną, žmogau tu ne
pataisomas!..

— Žmona būna tik tada, 
kai ją vedi...

— Ak, tai priekabus! Nu, 
j merginą...
I Merginą? O kur gi ją 
i šiais laikais rasti?
yra viena mergina, 
toli ir nepasiekiama.

-Na?
— Vilniuje/. Ant elektri

nės stogo 
aukštai ir yra gipsinė...

Atrėžęs šį “humorą”

Tiesa, 
bet ji

ji stovi

kai... — bandydavo juokau
ti kas nors iš jaunesniųjų.

— Platoniškumo e s m ė 
yra kita, jaunuoli! Tarp 
kitko, Platonas buvo didelis 
filosofas, — j) a m o kančiai 
atrėždavo Ričardas ir tęs
davo: ' •

— Taigi, stebėsime vienas 
kitą iš tolo. Ji gyvens, kaip 
nori, ir aš gyvensiu, kaip 
noriu. Ir, gal būt, ateis, mei-

— O jeigu neateis?
— Jeigu neateis, tai pra

eis pro šalį. Bet praeidama 
ji man paliks namuką ar ką 
nors panašaus!..

monės už gatvėkarius, bet esamose sąlygose to nėra.
Kas bus toliau, nieks negali 1 pasakyti, bet šiandien 

didmiesčiuose sls.isiekimas autobusais ir aūtomobijiais 
yra labai blogas!

• »■ J
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Rytojaus, dieną — 'telefo
no skambutis, staliukas 
“Tulpėje”, džazas. Purty
dama pusmetinę ir gerašir
diškai merkdama žemažiū
res akis, Genovaitė trum
pa, stora rankute kilnoja 
šampano taurę ’ ir nesulai
komai juokiasi iš Ričardo 
išvedžiojimų apie vedybas 
iš tolo. “Eik tu, senas žąsi
ne!” — nusprendžia ji ir 
pareiškia, kad laikas namo. 
“Kukli, mandagi ir taktiš
ka, nors jau nebejauna, ne
graži ir apyžlibė”, — pada
ro savo išvadą ir jos part
neris.

Taip jie gal ir būtų išsi
skyrę, jeigu ne eilinis Kau
no gandas (!)

Ech, tas Kaunas, Kau
nas!.. Geras, gražus, gyven
tu patogus miestas. Bet ko.

mergės. Ji 
girdi, būtų 
argi dabar'

i tokiam žingsniui? Argi da-, 
bar tokie vyrai; kad už jų 
galima būtų tekėti. O t, jei-, 
gu surasti tokį žmogų, su 
kuriuo galima būtų susi
metrikuoti, bet gyventi tik 
tada, kai, viens kitą gerai 
ištyrus, ateitų meile...

“Greičiau, greičiau, tu, 
avine”, — kvaršino jos gal
velę nerami mintis. Į

“Ta vištelė pati į kilpą Phe»o kirvio negalanda, 
lenda”, — džiaugiasi jis ir, 
prisiminęs namuką su sode
liu, oriai šūkteli: “Maestro, 
dar vieną bombelę šampa
ne išen!” i

I

Susimetrikavo jie tyliai, 
be triukšmo, be linkėjimų 
ir' tostų. Ir tik dabar mūsų 
stoikas ir gudragalvis, teo
rijų kūrėjas, senųjų, išmin
tingųjų filosofų pasekėjas 
sužinojo, kad Genovaitė dar 
turi seserį 
žesnę, su tokia pačia teise į 
tėvų namuką...

Reikia manyti, kad jis 
sudėjo dar ne vieną eilėraš
tį apie keistai susiklostantį 
gyvenimą!

Tačiau Šiuos eilėraščius, 
retkarčiais užeidamas, jis 
dabar deklamavo ne savo 
žmonai, o... jos seseriai. i

Praėjo treji metai. Dari 
daug gandų išgalvojo kau
niškiai, bet jie nesurado bū
do sustabdyti laiko tekėji
mą.

Negyvenę nė vienos die
nos viename bute, stovi mū
sų veikėjai pneš teismą, ir 
jų veiduose žydi gėda. Jos 
pirmosiomis raukšlėmis pa
žymėtame veide pro gėdos 
raudonį gali išskaityti neiš-; 
sipildžiusių jaunystės godų' 
gailestį ir nenusisekusio gy- j 
veninio kartėlį. Blyškiai pil
kose akyse niūriai dega pa
gieža, ' kurią , akimirksniu 
pakeičia maldaujantis, į 
teisėjus nukreiptas žvilgs
nis: “Greičiau, greičiau 
baikit šią ceremoniją!..”

Iš kur, kam skirta ši jū-. 
sų pagieža?!- Ar tarybinė

V-

Toda/s Pattern

jaunesnę, gra-

9238

Pattern 9238\Misses’ Si«es 12. 
14, 16, 18, 20; 30, 32, 34. 36, 38. 40, 
42. Size 16 takes 4 yards 35-lnch.

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) ... 
ir pažymėjimu formol jr 
numerio ir dydžio siųski- *^ 
te: Pattern Dept., 119-12 
Atlantic Avenue, Rich*7 j 
mond HiH 19, N. Y. |
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JONAS KAŠKAITIS

kruvini
(Pabaiga)

Tai čia buvo tik niekai, 
trik repeticija... Pati drama 
įvyko paskiau. Paliaubų 
dieną, 1919 m. lapkričio 
11 d. ėjo didžiulis paradas 
Centralijos miesto gatvė
mis. Sustojo prie naujos 
IWW salės ir padarė su
sitartą smarkų antpuolį. 
V a d o v a v o legionierius 
Grimms. Viduj ėmė dau- 
daužvt, šaudyt. Nušauta

V 7

liui iš kitų miestų ir mies
telių vis daugiau ir dau
giau prisidėjo vaikų, moti
nų globoj. Vašingtoną pa
siekė balandžio 29 d. Pre
zidentas Hardingas nepri
sileido pasimatymo net iki 
liepos 19 d., tai teko net pi- 
kietuot baltąjį namą. Pa
galiau susimylėta, i m t a

mis...
Provokacijos tikslais ėmė 

atsiras! paštuose dėžučių 
būk tai su “bombomis,” 
1919 m. bal. mėn.' Bombą 
kas tai provokatoriškai me
tė ties prokuroro Palmerio 
namu. Nieko neužmuštą,

paradininkas. Visus viduj 
suareštavo, mušė, daužė, o 
vieną (Everestą) tempė su 
virve už kaklo, mušė spar
dė ir į b r u k o kalėjimam 
Nakčia jį išromijo ir nuliu-' 
čiavo, pakorė ir, kas norėjo, 
į jį šaudė. Tada vėl įmetė 
lavoną kalėjimai! ir slaptai 
palaidojo. Kitus kalinius 
mušė, mėsinėjo. Spaudos | deportacijas, 
sąjungos (associated press) du italai Niujorke, 1920 m.
reporteris turėjo pabėgt, 
palikdamas ir savo lagami
ną ir rašomąją mašinukę...

ne
vienas numirė

nekalto

Laisvoji Sakykla
Egipto žemės, iš namą 
neval ios— Ma ižius, 
ar Faraonas?

Bediskusuodamas su drg. 
Nekantrum, aš pasakiau,

žemes, iš namų nevalios, fa
raonas. Tas nepatiko Ne- 
kantram, ir jis sulyg Bibli
ja nurodo, kad- tą žygį atli
ko Maižius. Kas gi buvo 
Maižius? Maižius buvo ku
nigas, organizatorius, poe
tas, istorikas ir pranašas. 
Jis. jungė žydų tautą į vie
ną tikėjimą: Jehovą. Die
vo apsireiškimo tarpiniu-

Savo laiku žydai buvo

tas. šitai atrišo Palmerio; boję, kad visiškai nukonku- 
rankas, ir jis atkakliai ir.ravo egiptiečius, o kas Ja
ni ršul ingai leidosi daryt 
kratas, oblavas, muštynes, 

Suareštuoti

blausiai, kad žydai alino E- 
gipto sali ir grobius vilko

vasario mėn.: Elia ir Sal
sa d( o, laikraščio darbi nin-

įvyko teismas. Aštuonis 
•falinius pasmerkė 25-40 
metų kalėjimo. Viena 
teko proto 
kalėjime, 
17 metų 
mo!...

“Kriminalinio sindikaliz- 
mo įstatymai” veikė dau
gely valstijų. Daug kur 
vyko panašūs užpuldinėji
mai, kratos, m u š t y n ė s, 
areštai. Po skraiste būk tai 
grūmojančios revoliucijos, 
fabrikantai ir kasyklų ba
ronai pasimojo sudaužyt ir 
išnaikint darbininkų uni
jas, profsąjungas...

Kai j 1919 m. pabajgą 
įsikūrė komunistų partija, 
Elzbieta Flinaitė darbavosi 
kartu, su Ella Reeve Bloor, \ v 
Rose Pastor Stokes, Robert/išjudino italų.
Minor, John Baliam, Al
fred Wagenknecht, Rose 
Baron, Carl Brodsky, Ir
ving Potash, Harry Winits- 
ky, Jim Larkin. Kūrėsi 
taipgi kas tai p a n a š u į 
jungtinį frontą.

W. Z. Foster nusisprendė 
suorganizuot plieno clarbi- 
minkus. Sunki buvo pra
džia: 30,000 neteko darbo. 
Plieno magnatai pasimojo 
jokiu būdu neisi leist prof
sąjungos į Pitsburgą ir 
•apylinkės miestus. Tačiau 
1919 m. birželio mėn. jau 
buvo suvirs 100,000 darbi
ninkų unijoj ir pareikalavo 
plieno prezidento Gary pa
sitarimų. Tasai atsisakė, 
tai įvyko streikas. Prasi
dėjo baisus teroras prieš 
•streikierius: 22 streikieriai 
užmušti, mitingus užgin
ta daryt, darbininkai išva
lyti iš namų, laikėsi pala
pinėse. Vargas, badas ir 
Gomperso apsileidimas, net 
sabotavimas streiką palau- 

4žė... Tačiau plieno kompa
niją susiprato padaryt nuo
laidų: sutrumpino darbo 
valandas, padidino atiygi- 

‘nimą...
’Paskiau, po 15 metų, CIO 

—industrinės organizacijos 
komitetas, Fosterio įsteig-1 
tas ir augintus, sugebėjo! 
suorganizuot plieno darbi- 

; ninkus į didžiulę profsą
jungą. Labai pasidarbavo

Palikime istoriją ir šį 
kartą vaduokimės tik švent
raščiu, ir ką gi jis sako? 
Pirmojoj Karalių Knygoj 
ve užtinkame:

—“Ir visi geriausieji in
dai pas karalių Saliamoną 
buvo auksiniai- ir visi indai 
Libano cedrų namuose bu
vo auksiniai; Saliamono lai
kais tai skaitėsi nieku.”

Kitoj vietoj tiesiog sako
ma, kad Saliamono turtai 
paėjo 
U ai s. O dar toliau: il egip
tiečiams pasisekė tačiau, su
valdyt i šį judėjimą' ir išva
rgti uc kviesi uosius svečius 
iš savo šalies.”

t iečia i 
Maižii

arė žydus, o ne 
išvedė? Kuomet

• • •I linius pažangiečius darbi- cijai. 
ninkus. i ’

. Taipgi įvairios komi
sijos, k. t., pramogų, Klubo 

komitetas'i ir rengiamo pikniko, ku- 
būkite atsargūs su ' žmonių ’ buvo atvažiavęs ir pas mus 
pavardėmis, kurias minite ir pašaukė apie tuziną lie- 
savo rašiny, korespondenci-1 tuvių (žinoma, ne vadų, nes 
joje ar kur kitur. čia tarpe lietuvių jų nėra)

Pasakysime atvirai, ir statė tokius klausimus, 
mums nepatiko Jaunučio kaip ir tiems profesiona- 
“taktika.” Jią padarė klai-Hams, 
dą,. minėdamas, būk Negy
voji (ar

joje ar kur kitur.

įvyks birželio 9 d, tai 
kuriais tu- 

visi kuo-

Už juos užstojo daugybė 
tautiečių italų, laike pro
testo mitingus, prakalbas. 
1 toki mitingą gegužės 5 d. 
1920 m., tramvajų važiavo 
B r o c k tonan areštuotųjų 
draugai. Sacco ir Vanzetti. 
Juodu suareštavo s l a p t i 
a g e n t a i bevažiuojant ir 
Įbruko kalėjimam Kodėl? 
kam? už ką? Ogi tam, kad 
paslėptų savo gėdą krimi
naliniai Palmerio agentai: 
mat, gegužės 3 d. 1920 m. 
Salsadeo .rastas užsimušęs, 
klastingai išstumtas pro 
langą iš dangorėžio aukš
tybes... O jo draugas E Ha 
tučtuojau išdeport uotas 
Italijon, ;ą pačią dieną,
kad neiškiltu aikštėn atka-l 
ri valdžios ’ nuožmybė!...

Šitai kruvina tragei 
i kolonijas. ’ 

Sacco ir Vanzetti buvo ži-j 
,nomi italų darbuotojai, or
ganizatoriai. Juodu val
džios šnipai staiga suareš
tavo ir primetė jiem kalti
nimą, būk jiedu nušovę du 
žmones ir apvogę artimam 
Bridgemaicr miestely batų 
fabriko algų nešėją ir jo 
sargą, 1920 m. bal. 15 d. 
Primetę 
darbą, 
panoro 
įtakingais darbuotojais, — 
panašu į Tomo Muni bylą... 
frame-up, sąmokslas...

Visą pasaulį sukrėtė šita 
atžari byla. Batsiuvys Ni
cola Sacco ir žuvies parda
vinėtojas Bartolomeo Van
zetti kankinosi nekaltai ka
lėjimuose, atskirti nuo vie
nas kito, septynerius me
tus! Teismas įvyko Ply
mouth mieste. Užkietėjęs, 
suihedėjęs teisėjas Thayer 
apkaltino juodu žmogžu-| 

Įdyste ir pasmerkė mi-riop, 
elektros kėdėj!...

Per tuos septynis metus 
ir Elzbieta Flinaitė ir dau
gybė įtakingų, įžymių as
menų darė viską, kad išgel
bėtų nekaltus kalinius. Už- 

Į sispyrėlis teisėjas Thayer 
•^Jbuvo kietas, kaip titnagas, 

I darė tolydžio obstrukcijas, 
I neleido, kad apeliacija ei
tų j aukštesnius teismus...

j—ov. — x------------ ... šita atkari, šlykšti, juo-
Famnie Seilins, kurią nušo-ida Amerikos valdžias gėda, 
ve plieno “kazokai,’’ taipgi Idėja, buvo ne vienintelė, 
ir dar kelis.... \Elizabeth Gurley Flynn

O politiniai kaliniai puvo į smulkmeningai aprašė visą 
šitą pasibaisėtiną neteisy
bę. ši pirmoji jos knyga: Z 
speak my own piece, kupi
na faktų, — tiesiog istori- visiems 
ja, kurią reikia studijuot. 
Vieno, 

crusade prasidė- kusio 
m. balandžio 16 d. kanka.

miesto. . Pake- [ ga!

i dams, tai jie nešdinos per 
Negyvas, Juodas

ir Baltas jūras (?-- -Red.), 
. j kur katram popuolė. Vieni 

į apsistojo Balkanų valstybė-

jiem kriminalinį 
Palmerio agentai 
atsikratyt šitais

Jeigu isforija kada pri
pažins išvedėjui laurų vai
niką, tai jis teks mūsų 
tautiečiui Smetonai! Jis 
nužudė skaisčiausius ketu
ris proletarų sūnus. -Būda
mas “tautos” vadas ir jaus
damas sau ir savo bend
rams galą, movė “per ber
žyną į Berlyną,” o paskui 
ji ir visi prasikaltėliai-di- 
pukai, kuriems grėsė na
mai nevalios, arba kartu-

Kadangi drg. Nekantrus 
pasisakė, jog daugiau ne- 
bedebatuos su manim, tai 
ir aš su šiuo baigiu. 'Ačiū, 
drauge- už pastabas, nieko 
neturiu prieš jūsų asmenį.

'kalėjimuose. Jokie prašy-
♦ m’ai, peticijos nepadėjo.

Tai nutarta padaryt vaikų 
y kelionę į Vašingtoną, kad 
*♦ jie išprašytų iš prezidento 

tėvams amnestiją.

HARTFORD, CONN.
Reikalingas

VYRĄS ARBA MOTERIŠKA
Mokantys rusiškai ir Hetmiškai. 

Gera Alga, Linksmos darbo sąlygos.
ŠAUKITE CHAPEL 7-51-64

(67-71)

ris 
yra kp. reikalai, 
retu susidomėti 
pos nariai.

L. D. S. 4-to.s Apskrities 
komitetas dar prieš konfe
renciją nutarė suruošti dar 
vieną pažmonį— vakarienę, 
kuri įvyks balandžio 13 d. 
Klubo svetainėje. Pradžia 
6 vai. vakare. Mūsų darbš
čiosios gaspadinės ir apskr. 
komiteto narės paruoš pui
kią vakarienę tik už .$1 y- 
patai. Tikietusi gaukite

.................  Kodėl R. Mizara nesumi-
j (ar Mirusioji) jūra ngj0 savo rašte, kad dar- 

esanti kur tai Indijoje. Ne-’bįninkus arba eilinius žmo- 
kantrus jo tik paklausė, o nes taipgi šaukia ir kaman- 
jis tuojau pirmiausia už- tinėja. Vijurkaitis

(Būtų buvę labai gerai, 
kad Vijurkaitis būtų apie Į 
tai parašęs mūsų laikraš- 1 ...
čiui, o mes mielai būtume P^s komisiją arba L. D. S 
tai išspausdinę. Mes pir- v
mą kartą sužinome, kad šokiai iki vėlumos. Kviečia-

puolė La išveš redaktorių. 
Vėliau, teisindamasis, jis 
padarė ir kitų klaidų, fak
tinių klaidų, gi redakcijos 
net neatsiprašė.

Klaidą padarė Jaunutis, 
rašydamas tą pirmąjį sa
vo straipsnį, nepatikrinęs, 
kur yra Negyvoji jūra. 
Klaidą padarė ir mūsų re
dakcijos darbuotojas, kuris į 
to nepatikrino ir Jaunučiui’ 
nepastebėjo. Redakcija pri
pažįsta, kad buvo jos klai
da, kad ji nekreipė užten
kamai d e mes i.o i tokia 
“smulkmeną,” Jaunutis gi 
neprisipažįsta prie jokios 
klaidos. Tai nėra gera!

Būkime apdairesni, rašy
dami. O jei suklumpame, 
jei padarome klaidą, prisi
pažinkime, tuomet bus 
kas

■ . Klube. Po vakarienės tęsis 
kad šokiai iki vėlumos. Kviečia- 

kongresinis komitetas Mia-Įme visus atsilankyti.
• j y _ i — ’ _ ~ ' —mes mieste šaukė net “apie' 

.tuziną lietuvių” “apklausi-l 
nėjimui.” Apie tokius da-i 

[ lykus, ažuot kritikavus ki-Į 
tus, reikėtų, rašyti, slėpti 
nėra ko.—Red.)

LDS 4-tos Aps. Komitetas

Toronto, Canada
NUTARĖ SIŲST 

DELEGATĄ

vis-
okei 1

Miami,
kad dabar mada “tyrinėt.” 
Surašo visą edę aukštų pi
liečių, kuriuos kongresinis 
komitetas pašaukia apklau
sinėjimui: ar esi komunis
tas, ar buvai K. partijos 
narys, ir t. p. R. M i žara 
sako: šaukia aktorius, laik
raščių redaktorius, rašyto
jus, unijų ])areigūnus‘, dra
maturgus ir knygų leidėjus.

Suprantamas dalykas, 
kad toks inkvizitorių -pasi
elgimas prieš tuos rašyto
jus ir kitus darbuotojus 
yra kenksmingas, blogas 
darbas.

Bet bt, kas mano nuomo
ne turėtų būti pažymėta 
Krisluose, — kad šaukia ir 
kamantinėja taip pat ir ei-

Cleveland, Ohio
L. D. S. 55 kp. reikalai

‘ Kuopos susirinkimas įvy
ko bal. 2 d. Narių atsilan
kė tik apie tuzinas. Mat, be
maž visi kuopos nariai 
mokėjo už pusmetį, o ge
rokas skaičius ir už visus 
metus, tai ir į susirinkimus 
nemato reikalo lankytis. 
Duokles iš kalno užsimokėti 
yra geras dalykas, bet ne
silankyti į kp. susirinkimus, 
kad jų duoklės užmokėtos, 
tai jau nepagirtinas daly-

Kuopų susirinkimai esti 
ne vien narių duoklių užsi
mokėjimo sueiga, juose ap
kalbama ir visi kiti kuopos 
bei Susivienijimo reikalai. 
Pav., ■ šiame susirinkime 
reikėjo darinkti dar gero
ką skaičių delegatų į 4-tos 
Apskr. konferenciją, kuri 
įvyks geg. 5 d. čia pat Cle- 
velande. Finansų sekreto
rius, kuris yra ir C. Kom. 
narys, turėjo daug ką pa
aiškinti nariams Centro 
reikaluose, bet dėlei ma
žo skaičiaus, narių, tą visą 
paliko apskrities konferen-

Pasinaudokite 
Grožine literatūra

Prošvaistės
t \

Jono Kaakaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-1 
venimū, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

Bc

si redakcija turėtų glau
džiau tėmyti tokiu “moksli
ninkų” raštus, l$aip mano. 
Turiu prisipažinti, kad daž
nai parėjęs iš darbo para
šau korespondenciją ir nė, 
neperskaitau (Tai negerai. 

.—Red.), manydamas, kad 
redakcija pataisys kalbą ir 
kas jai nesuprantama iš
mes. Deja, žinant, kokioje 
padėtyje Laisvės redakcija 
randasi, negi ją galima-kal
tinti, kad praleidžia klai
das. Jaunutis

REDAKCIJOS PASTABA
Redakcija nesikišo į Jau

nučio ir Nekantraus pole
miką. Tačiau mes mano
me, kad ši polemika jjada? 
re gero visiems mūsų skai
tytojams, tr ne blogo.

Polemika baigiasi, bet 
pamoka i$ jos turėtų būti 

mūsų bendradar
biams: rašant spaudai, rei-

kad ir labai susitel- kia. rašyti labai, atsargiai 
perskaitymo nepa- Mes nuolat ir nuolat prašo-perskaitymo
Retos vertybės kny- me ' mūsų bendradarbių: 

būkite atsargūs su faktais,
*• N

USNYNE - Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

, Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Paraše Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1,00, DABAR TIK 75c.

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

darbo pravedimui.
Kuopa taipgi išrinko de

legatą dalyvavimui Sūnų ir 
Dukterų Draugijos 45 me
tų sukaktuvių apvaikščioji- 
me, kuris ruošiamas balan
džio 28.

Buvo svarstytas KLLD 
vajaus klausimas ir nutar
ta pasistengti įtraukti į 
kuopą naujų narių.

Buvo svarstytas taikos 
klausimas. Vietoje buvo 
imtasi už darbo rinkti pa
rašus po peticija vyriausy
bei, kad ji palaikytų idėją, 
kad visi nukliniai bandy
mai būtų daromi tik gavus 

įleidimą iš Jungtinių Tautų 
Rep.Neseniai Įvyko Kanados • organizacijos.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Toronto kuopos susi
rinkimas, kuris buvo ir 
skaitlingas ir turiningas. 
Tokiu susirinkimu seniai v 
nebuvo.

Po perskaitymo atsikrei-j 
pimo iš Meno Sąjungos ir , 
diskusijų, buvo nutarta pa-j 
siųsti vieną delegatą į su
važiavimą, kuris šaukia- 

gegužės men. 
New Yorke. Galutinas de
legato išrinkimas paliktas 
kitam susirinkimui.

Labai daug buvo kalbėta 
ryšium su Liaudies Balso 
25 metu sukaktuvėmis. Iš
rinkti atitinkami komitetai

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
ninio, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos melu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėini- 
'mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesni gyvenimą 
žmonijai.

Knyga iš 304 pu siu pi i;
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

darbo

DĖMESIO!
SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, 

MASS.

Balandžio 14 April
Jono Karsono Pagerbimui

Pobūvis—Pietūs
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Draugai! Jūsų išrinktas LLD komitetas svarstė 
J. Karsono reikalą ir nutarė, kad jam yra bū
tinai reikalinga materiale pagalba. Jūs visi as
meniškai pažįstate jį, tad čia apie jį nekalbėsi
me. Norime pranešti, kad So. Bostono draugės 
pasižadėjo surengti pietus, o kiti draugai iš to
limesnių kolonijų pasižadėjo dalyvauti. Tad vi
sus prašome atsilankyti ir kartu su svečiais iš 
toliau pasivaišinti ir tuo pat kartu paremti 
draugą Karsoną.

Komitetas

BROCKTON, MASS
NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

Apšvietus Klubo laikytame susirinkime ko
vo 29 d. tapo nutarta šaukti Sąryšio suvažiavi
mą, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 28 dieną, 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėje svetainėje, 
prasidės 11 vai. ryto.

Tad, draugės, kviečiame skaitlingai daly
vauti suvažiavime ir prašome atsjvežti gerų su
manymų ir sveikinimų. Laikas rūpintis spau
dos vajumi ir vasariniais piknikais. Aišku, kad 
be moterų pasidarbavimo piknikai nebus sėk
mingi; suvažiavime apie tai pasitarsime. Ne
pamirškite, visos kolonijos privalo dalyvauti 
šiame suvažiavime.

K v iečia Komisija

3 pusi. Laisvė (LibertyL Trečiad., baland. (April) 10, 1957



San Francisco, Cai
IŠ MARIJONOS
BARANAUSKIENĖS
GYVENIMO

nuo 
Ma- 

Baranauskienė, po 
Rasinskaitė. Mari

le i etų vos iš

širdies antpuolio, mirė 
rijona 
tėvais 
joną paėjo iš 
buvusios Kauno gub., da
bartinio Pakruojaus rajo
no, Kirponių kaimo. Atvy
ko į šią šalį jauna būda
ma. Eilę metų išgyveno 
New Jersey valstijoj, rodos, 
Hillside miestelyj. Ten gy
vendama ji susituokė su Jo
nu Stanislovaičiu ir turėjo 
sūnelį Joną ir dukrelę Gi
gą. Vėliau, likusi našlė, 
atvyko pas savo švogerį Be- 
nadą ir Valę Sutkus į San 
Francisco ir čia pragyveno 
nemažai metų. Laikui bė
gant ji susituokė su Vincu 
Baranausku ir su šeimyna 
pragyveno keletą metų. V. 
Baranauskas pradėjo sirgi
nėti, nes buvęs karo vete
ranas, ir ilgą laiką išsirgęs 
Veteranų ligoninėje mirė, 
rodos, 1950 m., San Fran
cisco. Tad ji sau viena naš
lavo ir daugiausia gyveno 
pas savo mylimą žentą ir 
dukrelę Prakšaičius Oak- 
lande, ir kitur, pasirinkda
ma sau vietą.

Marijona Baranauskienė 
buvo tikra sesutė Valės 
Butkienės, mūsų vietinės 
sanfranciskietes, todėl jai 
mirus labai daug triūso ir 
rūpesčio įdėjo d. Sutkienė, 
kad tinkamai palaidoti sa
vo mylimą sesutę. Koply
čioj pas laidotuvių direk
torių lankėsi labai skait
lingas skaičius žmonių iš 
San Francisco, Oaklando ir 
iš visos tolimos apylinkės. 
Gyvų gėlių vainikų buvo'ir
gi didelis skaičius. Tapo

palaidota militarinėse 
pinėse šalia savo vyro 
ranausko kovo 25 d. 
dangi buvo darbo diena, tai 
lydėjo nelabai daug žmo
nių, rodos, virš desėtko au-

V Z Z

tomobilių, veik pilni žmo
nių.

Verta pagirti laidotuvių 
tvarkytojus, kad Marijoną 
palaidojo laisvai, be jokių 
kryžių, žvakių ir bažnyti
nių apeigų.

Marijona, mirdama, pali
ko dar gyvą motinėle ir se
sutę Lietuvoj; čia, Kalifor
nijoj, sūnų Stanislovai tį, 
Stanley, dukrelę Gigą ir 
žentą Petrą Prakšaitį, anū
ką ir anūkę, švogerį Bena- 
dą ir sesutę V. Sutkienę. 
Vienas jos brolis jau mi
ręs Amerikoj, rodos, Hillsi- 
dėj, N. J. Marijona, gy
vendama su Sutkais, per ei
lę metų, nors nežymiai, bet 
darbavosi, kiek suprato ir 
kiek galėjo. Skaitė Laisvę 
ir buvo nare LLD ir LDS. 
Laike antrojo pasaulinio

Ba-
Ka-

bavus teikime pagalbos So
vietų Sąjungai ir mezgėjų 
grupėje.

Bet vėlesniu laiku susi
draugavo su priešingų min- 

|Čių žmonėmis, pradėjo ša
lintis nuo to viso, ką seniau 
pati gerbė.

Lai ji ilsisi ramiai, o jos 
sesutė Valerija ii- dukrelė 
Olga labai skaudžiai jaučia
si netekusios Marijonos.

Jeigu kas iš giminių no
rėtų daugiau informacijų 
ar laišką parašyti, galima 
kreiptis pas: B. V. Sutkus, 
497 Alvarado Street, San 
Francisco, Calif., arba pas 
velionės dukrelę* Olga Prak- 
šaitis, 1200 41st Avenue, 
Oakland, Calif.

Alvinas

Žinios iš Lietuvos
pagaminti kolūkiams 
naras brukti mašinų 
nešiu anksčiau, negu 
t a p i rm o j o' ketv i rč i o

750 li- 
visu mė- 
numaty- 
plane.

MIŠKUOSE TIES ‘ 
DRUSKININKAIS

jmonėje
120 ma-

šiemet

NAUJI GAMINIAI ŽEMĖS 
ŪKIUI

Kaunas. — Pernai “Metalo” 
fabriko kolektyvas išleido 
daug’-naujų žemės ūkio maši
nų. Šiais metais įmonė vėl pa
teiks kolūkiečiams naujų ma
šinų, kurių anksčiau negami
no. Iki vasario 10 d. 
jau sumontuota apie 
šinų linams brukti.

“Metalo’’ fabrikas
gamins ir kitą mašiną, būtent 
— linų kūlimo mašiną tipo 
“MLP 1,6”. Mašina jau su
montuota. Ją išbandžius, bus 
pradėta serijinė kuliamųjų 
gamyba, šios mašinos žymiai 
palengvins ir paspartins nau
jo linų derliaus apdorojimą.

Be to, fabrikas gamins at
sargines dalis žemės ūkio ma
šinoms. Jau įsisavinta geres
nės kokybės pusiausvarių 
varžtų ir veržeklių gamyba, 
ruošiamasi išleisti detalios 

' traktoriniams plūgams.
Lenktyniaudami, “Metalo” 

fabriko darbininkai, inžinie
riai ir technikai tobulina įren
gimus, panaudoja tobulesnes 
darbo būdus.

Liejimą cecho meistro An- 
oriušiaus pasiūlymu rekonst-. 
ruota detalių temperavimo 
krosnis. Jos našumas padidėjo 
apie 15 procentų. Dabar 
meistro Andriušiaus vadovau
jama temperuotojų brigada 
įsipareigojo aptarnauti dvigu
bai didesnę krosnių zoną ir 
įvykdo daugiau nei po dvi iš
dirbio normas. Stankevičiaus 
vadovaujama liejikų brigada 
per pamainą atlieja detalių 
centrinio šildymo katilams, 
kanalizacijos liukams ir sifo
nams po 3 tonas daugiai, ne
gu nustatyta normose. San
techninių įrengimų formuoto
jas Karlavičius išdirbio nor
mą įvykdo net 230 procentų.

Liejimo cecho kolektyvas 
pirma įvykdė atsarginių dalių 
žemės ūkio mašinoms pirmojo 
ketvirčio gamybos planą.

Fabriko kolektyvas siekia

NehYorki)^zWž'/a7liiloi HELP WANTED MALE

LIETUVIU TARPE
Susirinksime iš arti ir toli

> Į metini pokylį

ši šeštadieni tikrai bus tra
dicinis pokylis,
metai balandžio mėnesio vi
duryje susirenkame dienraš* 
čio Laisvės reikalais.

nes jau kelinti

Finansinis vajus prasideda 
1'alandžio 15 d. Plačios New 
Yorko apylinkės laisviečiai, 
kai p1 ir kitais metais, iškilmin
gai vajų atidarys.

Turėsim meninę programą, 
bus skanių užkandžiu, pasida
linsime mintimis ir bandysi
me pagal savo išgale, Nukelti 
nemažą dienraščiui paramą.

Mūsų pirmasis šūvis, jeigu 
jis bus smarkus, gali nuskam
bėti per visą Ameriką. J įsiga
li pasiekti kitas lietuvių' kolo
nijas. Jis gali prisidėti pivie iš
šaukimo Į lenktynes, kas dau
giau ir greičiau galės pasiro
dyti šiame vajuje.

šis šeštadienis — tai lais- 
viečių diena. Tad visi trauki
me Į Liberty Auditoriją, Rich
mond Hill, N. Y. Pokylio pra
džia 6 vai. vakare.

Lietuvis dailininkas 
žinomas kitataučiuose

Ai’bit Blatas nemažai 
garsėjo savo tapyba tarp Įvai
rių tautų. Jis yra turėjęs savo 
kūrinių parųdas daugelyje 
šalių. Pirma paroda buvo Pa
ryžiuje, antra — New Yorke.

A. Blatas gimęs Kaune 1908 
metais. Mokinosi paišybos me
no Berlyne, Paryžiuje ir kitur. 
Amerikon atvyko prieš antrą
jį pasaulinį karą.

Jo paveikslų paroda kasmet 
Įvyksta New Yorke.

Jonas Vitkūnas

pa-

arbus, bot pas- 
buvo pensionie-

namo

porą

naktiniu

dešimtu

senojo 
prižiū-

metu

Įspūdingas ir didelis buvo ! P° m’esh pasidairius

TTA0 1 1-' ■ Miestas atsisveikino suJJb banketas
Šeštadienio vakare Įvykęs 

Liberty Auditorijoje banketas 
buvo Įspūdingas ir vienas di
džiausiu. Svečių prisirinko 
piinutė didžioji salė. Paskiau
sia atvykusioms jau trūko sta
lų, tai patarnautojai ant grei
tųjų jiems parengė vietas. 
Mat, nebuvo tikėtasi tiek daug 
publikos.

Valgiai buvo paruošti pui
kiai. Dalyviai visi prisisotino. 
Niekas nesiskundė trūkumu. 
1 ai puiku, kad banketo ren
gėjai pasirūpino ekstra mais
to tiems, kurie vėliau atėjo.

Banketą ruošė LDS 3-čioji 
Apskritis. Tikslas buvo pra
kilnus —* pagerbt ilgamečiams 
meno darbuotojams, ypač jų 
mokytojai Mildred Stensler. 
Pasirodo, kad publika Įverti
no menininkų darbą, tai skait
lingai atsilankė.

no Kaškaičio sveikinimas.. Gi 
pirmininkas paskelbė sveiki
nimą nuo eastoniečio L. Tilvi
ko ir jo draugų, kurie negalė
dami asmeniškai atvykti, at
siuntė po trejukę ' už keturis 
bilietus. Maspethiečiai Černe- 
vičiai, newarkietis G 1 o bi- 
čius ir newyorkietis Jasiulai- 
tis sveikino su penkinėmis.

Dainos skambėjo

Choras ir Aidsietynas nesi
gailėjo gražiai ir smarkiai pa
dainuoti. Publikai plojant, jie 
dainavo ir dainavo.

Garbės' svečiai buvo suso
dinti prie vieno ilgo stalo prie 
pat estrados. Tai buvo choris
tai, aidsietyn iečiai 
nipinkai.

Buvo sudainuota 
Mildred Stensler
metų”. Visa publika 
dainavo.

Tai buvo iškilminga 
turinga pramoga.

Tuo j etas fašistin ių 
tuo metu valkiojosi
keikė tuos, kurie ėjo Į kultū
rinę sueigą. Niekas i tuos val
katas rimto dėmesio nekrei
pė.

žinoma, skaiti
nes jie 

traukiamus

prariedėjo

Sveikinimai

LDS Apskrities pirmininkas 
A. Matulis, paaiškinęs šio po
kylio tikslą, menininkus' pa
sveikinęs, pakvietė kelis drau
gus pasakyti tuo, klausimu po 
kelis žodžius. į Kalbėjo A. 
Bimba, iš Montellos atvykęs 
Jurgis Šimaitis, 
Siurba, LMS pir
kas, Aido Choro'pirm. J. Gry
bas, buvęs chorų mokytojas 
Walter Žukas, puvusi -jaunuo
lių šokikų mokytoja ’Ruth 
Bell, atvykęs iš Plymouth, Pa., 
Žilinskas, P. Buknys. Visi nu
rodė, kiek daug menininkai 

kiek daug 
arbingą d ariją

. R. Bara n i-

yra nuveikę i 
energijos i tą g 
Mildred Stensle 

Iškviesta M i
Jamison i e ne 
e ismentu.

hired motina
■o daug ;aplo-

Mildred Stensler kalbūda- 
jo už gražų susirin- 
menininkams garbės 
i. Pirm. A. Matulis

: ima

Prisiųstus 
te labai 
Buknienė. rl 
vino ir šeimos s

ir kiti me-

mokytojai 
“Ilgiausių 

kartu

dipuku 
lauko ir

Kas dirbo bankete

šio ’didelio banketo paruoši
mui labai sunkiai dirbo Anele 
Kanopienė,' Jai padėjo M. 
Yakštienė, M. Krunglienū, V. 
Skodis, K. Briedis, Benderius, 
Waresonas.

Stalus aptarnavo Ona Bal
čiūnienė, Elena Yeskevičiūte, 
Ona Yakštiene, Kuntziene, 
Baltrušaitis.

Visi dirbo pasišventusiai, 
kad viskas gerai pavyktų, kad 
svečiai būtų patenkinti. Taip

Didžiulis'pokylis jau praė
jo. Dabar ruošiamės prie kito

i dieni
; sveikinimus'skai-i Tai b[us 
jausiningai Naste nansinio 

mvo Vihdo Bo- 
v ei k iii imas, Jo-

Pradžia

MAŠINISTAI, pilnai mokanti dar
bą, 1-mos klasės. Taipgi inspokio- 
riai. Nuolatinis darbas. Gera pro
ga. kompanijos pašalpos.

ERNO Machine. Company 
White Plains, N. Y.

Šaukite Mr. Huebner: WI 1.9-2395
(69-72)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Parsiduoda didelis delicatessen, Mt. 
Vernon. Nuolatinis biznis, gerai 
parsiduoda alus ir groscriai. Gera 
vieta, visokių tautų apgyventa vie
la. Prieinama kaina, tinkanti po
rai. MO. 7-6251 <70-721

(69-71 D

elektriniais tramvajais

Praeitą savaite New Yorko 
miestas' atsisveikino su pasku
tiniais savo elektriniais tram
vajais, kitaip sakant, — gat- 
vckariais. Kuomet 1887 me
tais New Yorke tarp J amal
uos ir Brooklyno tapo Įsteigti i 
pirmi elektriniai troli-tiamva
ja i, tai buvo,
ma didelė pažanga, 
pakeitė arkliais 
tramva jus.

Praeitą savaitę, 
butinis tramvajus
paskutini kartą per Quecnsbo- 
ro tiltą tarp Queens ir Man- 
hattano. Paskutiniame trauki
nyje važiavo apie 12.) asme
nys — miesto pare i g Onai, 
transportacijos valdininkai ir 
“tramvajų entuziastai”, kaip 
juos vadina spauda. Kai kurie 
šių, sakoma, net ašaras pralie
jo toje sentimentalinėje pas
kutinėje kelionėje. Dešimt 
minučių vėliau tuo keliu pra
riedėjo pirmas autobusas. Tai 
autobusai, kaip ir kitose vie
tose, užima ir čia tramvajų 
vietą...

Empire State pastatas 
suorganizavo konkursą

Empire State pastatas, ku
ris yra aukščiausias pasaulyje, 
su o r ga n i z a v o k o n te s t ą - k o n -
kursą. Konkurso dalyviai turė
jo parašyti trumpus įspūd
žius, kaip jie jautėsi stovėda
mi Empire State pastato vir
šuje. iš kurio atsiveria puiki

norąma.
Per Amerikos informacijos 

skyrius užsienyje buvo ne
skelbta, apie tą. konkursą ir 
kitose šalyse. Empire State sa
ko, kad atsiliepė ir daug už
sieniečių, kurie kaip turistai 
lankėsi Amerikoje. Iš viso

Liberty Auditorijoje. 
dienraščio Laisvės f i- e* 
vajaus atidarymas. I

6 vai. vakare. 1

Joną Vitkūną laidos • 
balandžio 10, 2 vai.

♦
Trečiadienį, balandžio 10 

dieną, 2-rą valandą popiet 
bus laidojamas Jonas Vitkū- 
i as. šermenų ir laidotuvių pa
reigas eina laidotuvių direk
torius Stpphen Aromiskis, 
423 Metropolitan Ave., Brook
lyn, N. Y. Laidos Cypress 
Hills kapinėse.

VANDENS PAKAKS PILNAI

Lietus ir sniegas davė tiek** 
vandens, kad dabar N. Y. 
miesto rezervuarai pilnai pri
sipildė ir vandens' stokos no- 
besimato. •

Pranešimas
RICIIMOND HILL, N. Y.

LDS 185 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 10 d., 7:30 v. v., 110-06 
Atlantic Avė. Nariai malonėkite 
dalyvauti, ir kurie dar nepasimo- 
kėjote duoklių, malonėkite tai pa
daryti. Valdyba. (68-70)

gauta 1,000 atsakymų. Gauta 
atsiliepimų net iš socialistinių 
kraštų, ypatingai • iš Lenkijos.

Konkurso laimėtojas, para
šęs gražiausius įspūdžius, lai
mės kelionę Europon, jeigu jis * 
amerikietis, arba kelionę* 
Amerikon, — jeigu jis euro-

Svarbu Didžiojo New Yorko Apylinkei

■

Druskininkai. — T u rtinga 
miškais pietinė mūsų respub
likos dalis. Nemuną, Ratnyčią, 
ir kitas upes bei ežerus juosia 
žalutėliai pušynai. Tik kur- 
ne-kur tarp jų — eglės, dre
bulės, beržai, nedideli kitokių 
lapuočių miškeliai.

Medžių šlamesys, paukščių 
balsai ir sausi miško, proskie- 
bai vilioja užsukti į šilų gilu
mą. Čia sutiksi poilsiautojus, 
turistus, medžotojus, fotomė- 
gėjus. Miškuose daug istorinių 
vietovių. Senovės girininkijos 
Dūbomiške 1863 metų sukili
mo metu buvo įsikūręs sukilė
lių štabas. Sukilimo vadai ap
sistojo 1,5 ha dauboje, apsup
toje stačiais skardžiais. Vieta 
čia saugi ir puiki. Iš slėnio iš
teka Ištakos upelis ir toliau 
beriedėdamas nubėga i Late- 
žėrį. Skardžiai apaugę eglė
mis, drebulėmis, beržais, 
link gausu šaltinių. ».

Letežerių girininkijos 
pu r vės miške peri
mus paukštis — didysis 
■kas. Dažnai pavasario 
denio naktimis girdėti 
jo ulbesys.

Juodieji gandrai čia
išnykti. Vis dėlto viena jų po
ra kasmet atlekia į Norulių 
mišką, į savo seną lizdą. Gūž
tą įsikūrė jie labai 
medyje.

Puikus Latežerio 
krantuose bujoja
niai, senos, pušys. Ne viena jų 
baigia įpusėti antr/ šimtmetį. 
Nemaža krantuose pušų sif iš
puvusiais šonais. Tbkiose dre
vėse mėgsta gyventi antys.

Miškuose yra retų krūmų. 
1938—1939 metais su pušies 
medeliais pasodinta vienas 
hektaras zuikiakrūmių. Zui-

Šiomis dienomis pasimirė 
Jonas V’itkūnas. Velionis kiek 
laiko, gyveno Brooklyno daly
je Willimsburge. Jis čia dirbi- 

i nėjo įvairius 
1 

[ kiaušiu 
rius.

Tūlą 
Laisvės 
rūtoj u. 

. Prie|
jis atvyko iš Nanticoke, Pa 
Ten jis dirbo daug motų kie
tosios anglies kasyklose, ton 
jis veikė progresyvėse orga
nizacijose.

Jis buvo ilgametis Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Pir- 

imiau jis tankiai dalyvaudavo 
progresyvių parengimuos, bet 
pastaruoju laiku, 
pablogėjus, jau buvo 
tas namuose būti.

Tai dar vieno gero 
netekome.

sveikatai 
privers-

laisvie-
čio

Rep.

Ap-

pas

AIDO CHORAS
CHORO RĖMĖJAI

retas
apuo- 
ir ru
du si u s

baigia

aukštame

ezeras
juodalks

i

Atostogoms išvvke nbvvvorkiėčiaiO «- »'

irgi prašomi registruotis cenze
Yorko gyventojųNew 

čiavimo-cenzo vedėjas 
liam J. Calise kreipėsi Į 
N e w 
atostogauja Užmiestyje, kad 
jie taipgi rogistruotųsi ir pri
dėtų save prie miesto gyven- 

Jis ypatingai

/ Yorko gyvento jus, kurie gą:

skai-f Užmiestyje esantieji new- 
VVil-1 yorkiečiai yra raginami raš- 

visus liškai kreiptis Į sekamą Įstai- 
City Special Census Offi

cer, 425 Ave. of the Ameri-

ŠAUNUS POKYLIS

Pradžia vajaus, pradžia didžiojo darbo— 
sukelti dienraščiui Laisvei

dėtų save
tojų skaičiaus.
kreipėsi i newjyorkicyius, 
rie dabartiniu 
Floridoje, Las

metu randasi
Vegas, Atlan-

vo vardą, pavardę, lytį, ’ am
žių, taipgi rasę. Tas paduoda
ma statistikos sumetimais, nes 
miestas noip žinoti, kiek'1 ku
rios rasės žmonių randasi 
New Yorke.

$10,000 FONDį
Pokylis įvyks šeštadienio Vakarą

Buvęs Aido Choro vienu 
pirmųjų organizatorių prieš 
45 'metus K. Milinkevičius sa
ko: “Nebuvau Aido Choro šu- 
rum-burum parengime, tai 
iiusibaudžiu savo $5.

Taipgi po $3 aukavo K. Pet- 
rikienė, ir K. Depsas; Sofija 
Petkus $2.

Ir netikėtas 
zauskų užeigoj 
L as trukterėjo 
ir už tai K.K. 
Aidui Įteikė 
Washington’’ ir

Jums visiems širdingai ačiū.
Aido Choro Pirm.

' J. Grybas

įvykis: La- 
Kūlis ir Gry- 
porą dainelių 

ir Sebeikiene 
po “George

jį i akru m is — geras maistas 
kiškiams, stirnoms. Krūmai 
jau pasiekė 4—5 metrų aukš
tį ir duoda gausų derlių. Kas
met sodinama šimtas hektarų 
jaunų miško medelių. Kašė
tų, Kabelių, Marcinkonių, Se
novės girininkijose apsigyve
no senieji mūsų kanopiniai 
žvėrys — briedžiai.

Kasmet gražėja miškai ties 
Druskininkais, įvairėja jų1 gy
ventojai.

G. ISOKAS

87 tonos sidabro |
Praeitą savaitę Britų laivas! 

Queen Elizabeth atvežė New 
Yorkan 87 tonas sidabro. Tai 
dalis JAV paskolos britams. 
Karo metu ’Amerika skolino 
britams didelius sidabro kie
kius, kad britai galėtų palai
kyti stabiliai savo sidabru 
remtą valiutą.

Mišios pplicistams

pa-

6,500 policii inkų dalyvavo 
šv. Patriko katedroje mišiose,
kurios tradicin 
komos policijos 
tu i. Policininkai 
atmaršą vo r ik ių otė j e.

iai kasmet lai- 
departmen- 
i bažnyčią

Jauni vaikučiai apiplėšė
50 krautuvių, pavogė 1,000

12 metų mergaitė ir du 10 
metų berniukai (kurių vardų 
policija neskelbia), apiplėšė 
50 krautuvių Brooklyn© ir pa
vogė maždaug tūkstantį dole
rių. Pasirodė, kad ‘tie trys vai
kai apiplėšinėjo krautuves po 
jų uždarymo. Berniukai lauk
davo lauke, kur ėjo sargybą, 
tuo tarpu, kai mergaitė kaip 
nors Įsigaudavo vidun ir ban
dydavo1 išgauti pinigus iš re
gi storių.
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Balandžio 13 April
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Graži Programa, Gori Valgiai

Bufetinė Vakarienė
ir

Šauni Dainų Programa

Programą Išpildys Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Šeši nubausti bž oro teršimą
Du senų automobilių degin

tojai ir keturi namų savinin
kai gavo pasinĮiokėti pinigines 

kad jie dū-
kai gavo pašinu

.pabaudas dėlto, 
mais teršė miesto orą.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Pradžia 6-ta vai. vak.
A

Įžanga Nemokama

For the Sup.
Easter, we hurr
In its radiant 
everlasting, may each 
find the inspira 
filled.
PHILLIP’S FUNERAL 

79-02 Metr
Middle Village

;emo Miracle of 
bly give thanks, 
promise of 

of 
ion of faith

life 
you 
fui-.

ppolilan
TW.

HOME
Avė 
4-8389.

(69-80)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-^172

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

Laisves Administracija

4 pusk LaisvS (Liberty) 'Trečiad.f baland. (April) 10, 1957
•i
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