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[ADA iškėlė savo baisa®
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Dirbs lik keturias dienas?

| liberalai reikalavo
| pašalint ragangaudį

Washingtonas. — ADA 
(Americans for Democratic 
Action),

don. Kaire aerodrome ją 
tarp kitų palydėjo Ameri
kos. ambasadorius. . .

čiai teberašo apie Norma
no tragedija ir kėlia aštrius 
kaltinimus prieš Amerikos 
senatini sub-komiteta

plaukiančius Panamos kanalu
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė notą Amerikai, 
kurioje sakoma, kad Ame
rika diskriminuoja prieš 
tarybinius

lantan pro Panamą, o ver
čiau per Viduržemio jūras 
ir Indijos vandenyną, pro 

van-

į U. A. W. pasisakė už

'laivus, kurie 
pro Panamos 

kanalą. Notoje sakoma, 
praeitą sausib menesi ame
rikietiška Panamos kana- 

be prie-i lo administracija

vienal

prieš

trumpesnę savaitę
Atlantic City. — Dar pra- šiai tokią rezoliuciją priė- 

eitą savaitgalį Walter Reu-’mė — UAW ateinančių me
ter spaudos konfereniijoje _ tų derybose reikalaus trum- 

I . | sakė, kad UAW (Autp-dar-1 pesnės darbo savaitės, taip- 
. ( 1 b’ininkų unijos) suvažiavi- gi algų pakėlimo.tary- suvažiavi- gi algų pakėlimo, 

mas pasisakys už trumpes-

liberališka orga- 
reikalavo, kad iš 
būtų pašalintas 

ragangaudiško senatinio 
vidujinio saugumo sub-ko- 
miteto patarėjas Robert 
Morris. ADA sako, kad 
Morris su savo kaltinimais 
prieš Kanados ambasado-

r(“:; j rių Egipte Normaną prive- 
,sl1’ dė prie ano mirties. Tas in

cidentas, sako ADA, žymiai 
pakenkė Amerikos ir Ka
nados santykiams, ir sukė
lė daug pasipiktinimo 
prieš amerikiečius pasauly
je.

ADA pasiuntė laiškus 
senato demokratinės frak
cijos vadovui Johnsonui ir 
republikonų frakcijos va
dovui Knowlandui. Laiš
kuose sakoma, kad sena- 

elgiasi

plaukimą.
Tie tar 

niaukė pro I 
lą, kadangi Suezo kanalas 
tapo užd 
tarybiniai

ybiniai
’a narnos

laivai

laivai vengia
Panamos, kana-

Suezą, pasiekia 
denyną iš kito.

Vienas laivu, 4. Z 
diskriminuota, 
bine nota, buvo motorlai
vis “Ostrovski”, kuris 
plaukę iš Tolimųjų Rytui 
link Britanijos, o iš ten pla-l 
navo plaukti į kokį nors) 
Baltijos uosta. Laivas vežei < v !
Britanijon konservuoto i 
maisto. Policija per septy- j 
nias., valandas tame laive 
nereikalingai pravedė kra-

vimas. dabar beveik vienbal-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Londonas. — BYitanijos 
valdžia nori, kad Amerika

pakarto- tinis sub-komitetas
! neatsakingai ir neleistinai, 

akciniu-j pačiame senate irgi iš- 
ku metinis suvažiavimas, ivy- ' 
kęs š. m. sausio mėnesio 27 
ciena. atsimename. nutarė:

Jei norime
dienraščiu. šiemet privalome 
sukelti $10,000 fondą, kad 
per vasaros sunkmečius laik
raštis galėtų išeiti.

Tokia yra naujoji problc-

kelta protestų. Demokrati-- 
I nis senatorius Neuberger 
1 (iš Oregono) reikalauja, 

Laisvę leisti. biitų pradėtas tyrinėji
mas prieš . sub-komitetą ir 
jo metodus.

Tuo tarpu nusižudžiusio 
Normano našlė grįžo Kana-

įrašytos
valstybinių

Pirmosio-I 
pažymėjimų

dria.

nesudėjome, bet 
apie $13,000. Ir 
(Mėnraščiu, šiemet, 
kad mes k 
Lai taupiai
manome, užteks $10,000.

'Dedijeras žfalesrinkome J
vykti Sveaijon

Belgradas. — Jugoslav

rnetais
pilnos sumos 

sudėjome 
Laisve ėjo 
dėka tam

ai skrumuiai, la 
bandome \erstis

M ūsiį/<l i rektorių taryba nu
tarė pradėti vajų (sukėlimui 
810,000) balandžio mėnesio 
r5 d.

Taigi, 'vajus prasideda.
Iš tikrųjų, New York o pa

žangioji lietuvių visuomenė 
šį, vaju pradės šeštadienį, ba
landžio 13 d., Kultūriniame 
Centre, Richmond Hille.

• Čia bus pobūvis, pašneke
siai, pokalbiai ir vajaus pra
džia.

New Yorko ir apylinkės lie
tuviams Laisvė daugiausia pa
sitarnauja, todėl jie privalo 
daugiausiai jos išlaikymu ir 
rūpintis. Ir jie rūpinasi. Kas 
mbtai jie davė pavyzdį kitoms 
kolonijoms, kitiems miestams. 
Spėju, kad jie tai padarys ir 
šiemet.

Taigi nuoširdžiai kviečiu: 
B r o o k I y no, Manhattano, 
hronkso, Queenso, G r e a t 
Necko ir kitų kolonijų pažan
giuosius lietuvius šeštadienį 
būti Kultūriniame Centre!

’ jos valdžia davė pasportą 
' ir leido vykti Švedijon V. 
’ Dedijerui, buvusiam, ko- 

• munistu vadui ir artimam i *-Tito draugui. Kaip žinia, 
Dedijeras kartu su Džilasu 
(Djilasu) keleri metais at
gal tapo pašalinti iš Komu
nistų lygos. Jie abu dabar 
skaitosi kaip ir socialistais. 
Džilas sėdi kalėjime, o De
dijeras iki šiol radosi po 
naminiu areštu.

Dedijeras vyksta Švedi
jon, kur socialdemokratų 
organizacijos jį kvietė skai
tyti kelias paskaitas. Ar jis 
paskui grįš Jugoslavijon, 
nežinia.

Balandžio 12 dieną Vilnių* 
jer išeinančiam dienraščiui 
“♦Tiesai” sukaks 40 metų.

Vilniaus “Tiesos’’ kelias bu
vo daug sunkesnis ir įdomes
nis' negu mūsų Laisvės.

rio revoliucijos, kai, darbinin
kai, valstiečiai ir kareiviai ko
vojo už tarybinės valdžios j- 
kūrimą.

Kai 1918 metais Lietuvoje 
kūrėsi tarybos, “Tiesa“ ėjo 
Vilniuje.

Po to, kuolmet tarybine 
santvarka Lietuvoje laikinai 
žlugo, kai Lietuvos Komunistų 
Partija buvo pavaryta pogrin- 
din, “Tiesa“ buvo spausdina
ma slapta mažu formatu.

1940 metais, nuvertus fa
šizmą, “Tiesa” tapo 
čiu.

Karo metu ji buvo 
ma Tarybų Sąjungos 
je, o po karo ir vėl
eiti dienraščiu Vilniuje.

Šiandien tas laikraštis turi 
daugiau kaip 200,000 tiražą.

Vilniaus “Tiesos“ kelias bu
vo sunkus, bet labai garbin
gas kelias!

di-enraš-

leidžia- 
gilumo- 
pradėjo

“Tiesa“ gimė Petrograde 
prieš 40 metų, tuoj po Vasa-

tą,. sako tarybine nota, tuo-1 nutrauktų .tiestogmes deiy- 
mi laužant tarptautinius su
sitarimus.

Stalino) premijos laimėtojas yra 
ministru Indonezjos valdžioje; 
premjeras irgi

Jakarta. — Nestebėtina, 
kad Indonezi 
kai yra tol 
naujuoju Indonezijos - kabi
netu, kurio priešakyje sto
vi premjeras Džuanda. 
Nors Džuandia yra neparti
nis, jis skL 
siu i kaire,

Suezo klausimas vėl būtų 
perkeltas Saugumo tary- 
bon Jungtinėse Tautose.

Bonna. —Adenauerio val
džia pasisakė už Franco 
Ispanijos įtraukimą į NA-

jos reakcinin- 
i nepatenkinti

;omas palinku- 
pro-socialistu. 

.‘Kabinetan taipgi ieina ke- 
‘ L‘-’-

posėdžių tomi pro-komunistais, nors
• 1 YV ]/• t ’ 1. L . i A

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Seneliai daliai; gauna 
padidintas pensijas

Vilnius. — Vilniaus, mies
to socialinio aprūpinimo la, neplaukia'iš Atlanto Pa- 
skyriai pradėjo išduoti pen
sininkams naujus pensijų 
pažymėjimus. Jais išreikš
tas Tarybų valdžios rūpi
nimasis darbo žmonėmis, 
įrašytas Tarybinėje Kon
stitucijoje. Pagal naująjį 
Valstybinį pensijų įstatymą 
nuo praėjusių metų spalio 
1 dienos žymiai padidėjo 
valstybės skiriamos lėšos 
pensininkams, į naujuosius 
jų pažymėjimus, 
daug didesnės 
pensijų sumos, 
mis dienomis
gauna senatvės pensininkai.

Į Stalino rajono vykdo- turi ministrai, 
mojo komiteto ] 
salę gausiai susirinko' se
nieji darbo veteranai. Dau
gelį darbo metų jie praleido 
įminėse prie staklių,'moky
dami darbo žmonių vaikus, 
dirbdami tarybinėse įstai
gose. Valstybė įvertino jų 
atsidavus? darbą, užtikrino 
laimingą senatvę. Rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas, atida
rydamas iškilmingą susi-1 
rinkimą pensijų pažymėji
mams įteikti, pažymi, kad 
vien tik Stalino rajone, pri
ėmus naująjį Valstybinį 
pensijų įstatymą, išmokėji
mai pensininkams padidė- taptų paskelbtas, “persona 
jo keliolika kartų. Jis įtei
kia žvilgančią raudonais 
viršeliais knygutę su užra
šu “Pensininko pažymėji
mas” T. Brižanui. Jam ne
seniai sukako šešiasdešimt 
dveji metai. Iš jų 30 metų 
jis praleido dirbdamas 
geležinkelio transporte. 667 
rubliai įrašyta knygutėje — 
tokia suma, kurią T. Bri- 
žanas už atsidavusį darbą 
gaus kiekvieną mėnesį.

Prie tribūnos prieina 
trisdešimt devynerius me
tus išdirbusi inspektore 
Lietuvos Valdybiname Že
mės ūkio banke M.tt Rusec- 
kienė. Jos pensija —dau
giau kaip 600 rublių. Nuo 
pirmosios šių 1957 metų 
dienos jai jau nereikia eiti 
į darbą. Bet šios beveik 
septyniasdešimtmetės ener
gingos senutės rytojus už
tikrintas. Ji patenkinta pri
ima pažymėjimą.

kurie skai

jie taipgi nepartiniai. Ap- 
•eikalų ministras 
profesorius, yra 
premijos lai mėto

švietos
Prižono,
Stalino
jas. Jis yra įkaitomas vy
riausiu kairiu intelektualu 
Indonezijoje. |

Masjumi reakcinės par-

tijos vadovai labai nepa
tenkinti, kad valdžion įėjo 
keli asmenys iš kitos mu
sulmonų partijos, taip vadi
namoj Musulmonų mokslo 
partijos, kuri kiek radika- 
liškesnū. Masjumi darė 
spaudimą ant tos partijos, 
kad ji neleistų savo veikėjų 
į kabinetą.

Dabar visa šalis laukia 
naujojo kabineto darbų. 
Ant kiek naujasis 
tas pasirodys 
bus aišku per 
kelius mėnesius, per ku
riuos bus bandvta stabili
zuoti padėtį šalies dalyse, 
kur išsivystė ^sukilimai.

Kairas. — Du dideli tan- 
koriai, vienas Italijos, ki
tas Belgijos, jau praplaukė 
Suezo kanala. Kanalas da
bar atdaras ir didžiausiems 
laivams.

Jakarta. — Masjumi par
tija u pašalino iš. savo eilių 
jos veikėją Noorą, kam jis 
iėjo Į naująjį Indoenzijos 
kabinetą.

kabine- 
efektingu, 

ateinančius 
per

J, A.. V. ambasadorius Pakistane 
maišosi i krašto vidaus reikalą ik.
Karači. — 'Pakistano pąr- jis pasakė, kad Pakis.tanui 

lamente iškeltas reikalavi- nėra reikalo turėti ekono
mas., kad Amerikos amba- mini paktą su Amerika. ' 
sadorius H. ' A. Hildreth Parlamentas balsavo, ką 

daryti, ir nutarė klausimą 
perduoti specialiam pri
vilegijų komitetui. Beveik 
tikra, kad ambasadorius 
nebus , paskelbtas nepagei
daujamu asmeniu, bet vien 
faktas, kad prieš jį parla- 

nepatinka. Kaip antai, ne-|mente .iškeltas toks kalti‘ 
seniai jis kritikavo M. if_ • irimas, čia laikomas nemen- 
tikharudįną, | liberaliniai j ku smūgiu Amerikos pres- 
kairų parlamento narį, kam tižui. . .

non grata” (nepageidauja
mu asmeniu)' ir iš jo būtų 
reikalaujama, kad jis ap
leistu Pakistana. Kaltini
mas prieš jį yra, kad. jis 
atakuoja pavienius Pakis
tano politikus, kurie jam j

PakistanieČiai perdavė 
suimtus banditus Ivanui ■
Teheranas. — Pakistano 

policija perdavė Irano žan
darmerijai du banditus, vy
riausio bandito Dado Šaho 
brolius. Pats Šahas, sako
ma, žuvo. Visi trys laikomi 
atsakingais už trijų ameri
kiečių, jų tarpe vienos, mo
ters, užmušima. Irane su
imtieji du banditai bus tei
siami.

liai ir senutės. Pažymoj i-

Burma ir Kinija dar ves . 
derybas apie teritoriją
Rangoonas. — Iš Kinijos 

grįžo Burmos premjeras 
U Nu, kuris tarėsi su Kini
jos premjeru Čou En-lajum. 
Pasitarimai buvo apie pa
sienio provincijas., ypatin
gai kelias džiunglių ią kalnų 
sritis, apie kurias abi šalis 
reiškia pretenzijų. U 
sako, kad galutinai dar 
susitarta ir derybos bus 
naujintos ateityje.

Nu 
ne- 
at-

1 t/ V v t 1/ J
Prie stalų, apkrautų nau- mus gauna P. Macevičienė, 

jaisiais pensininkų pažymė- K. Makutėnas, K. Pekars- 
jimais, būreliais eina sene- kaitė ir daugelis kitų.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalingai.

Makarios taipgi l o 
vyks Britanijon

Londonas. — Iš Mada
gaskaro, kur arkivyskupas 
Makarios buvo sustojęs pa
kelyje į Graikiją, ateina 
pranešimai, kad jis planuo
ja atvykti ir Britanijon. 
Darbiečių lyderis Noel-Ba- 
keris išskrido Madagaska- 
ran, kur susitiko sir Ma- 
kariosu. Sakoma, kad jis 
ji pakvietė darbiečių var
du atvykti Britanijon.

Noel-Bakeris yra pasida-

Makarioso vadovaujamų 
Kipro nacionalistų ir Bri
tanijos konservatyvės val
džios.

Smulkmenos neišdirbtos, 
I bet nutarta ateinanti sausio 
menesį sušaukti specialią 
UAW delegatų konferen
ciją, kad išdirbti konkre- 
tiškus reikalavimus. UAW 
veikėjų ir eilinių narių eilėse 
yra įvairių nuomonių apie 
tai, kokios trumpesnės dar
bo savaitės reikia reikalau
ti. Yra nuomonė, kad reikia 
dirbti tik septynias valan
das per dieną, o gal tik še- 
.šias; yra nuomonė, kad rei
kia.dirbti tas pačias valan
das ir tiek pat dienų per 
savaitę, bet laiks nuo lai
ko turėti ilgesnes atosto
gas. Bet dauguma laikosi 
nuomonės, sakoma, kad 
reikia reikalauti keturių 
dienų darbo savaitės, kitaip 
sakant — turėti tris poilsio 
dienas.

Suvažiavime jau kalbėjo 
George Meany ir Roosevel- 
tienė. Meany nieko ypatin
go nesakė, apart pažadų 
baigti korupciją unijose.

Pažangūs delegatai iu jų 
sąjungininkai laikė savo 
kokusą, kuriame dalyvavo 
apie 500 delegatų — apie 
ketvirtadalis suvažiavimo 
dalyviu. Kokusui pirminin
kavo Carl Stellato, Fordo 
darbininkų lokalo ;600 pir
mininkas. Šis lokalas turi 
apie 40,000 narių.

• Helsinkis. — Čia konfe- 
ravo Norvegijos, Švedijos, 
Danijos, Islandijos ir Suo
mijos užsienio reikalų mi
nistrai. Šios penkios šalys 
priklauso prie Nordiškos 
tarybos. Trys jų — Norve
gija, Danija ir Islandija — 
priklauso prie NATO, o 
Švedija ir Suomija skaitosi 
neutrališkomis šalimis.

Dr. J. B. Adams 
jau išteisintas

■j'Londonas. —1 Teismas iš
teisino daktara John Bod- 
kiną Adams. Jo byla buvo 
sukėlusi didelę sensaciją ir 
buvo akyliai sekama Visos 
Britanijos. Kaltinimas 
prieš daktarą buvo, kad jis 
įkalbinėjo savo pacientams, 
kuinų dauguma buvo seno 
amžiaus turtingos moterys, 
testamentuose palikti tur
tą jam, o paskui jis jas laip
sniškai nunuodydavo, duo
damas joms per dideles 
vaistų dožas.

Bet teismas nerado pa
kankamai įrodymų,' kad 
Dr. Adams kaltas, nors 
spauda ir dauguma stebėto
jų laikėsi nuomonės, kad jis 
bus nuteistas.

Bostonas. —. Darosi aiš
ku, kad Eden, kuris' atvy
ko čia gydytis, rimtai ser
ga. Gali būti,' kad jis turi 
vidurių vėžį.

Tel Avivas. — Izraeliečiai 
sako, kad jų policija kovėsi 
su trim jordaniėčiais, taip
gi, kad įvyko susirėmimų 
prie Sirijos sienos.

Paryžius. — Britanijos 
karalienė Elzbieta su savo 
vyru ir Francūzijos prezi
dentu Coty puošniu laivu, 
plaukė Seine upe Paryžiu
je, tuo tarpu, kai aplink 
griežė daug orkestrų, o mi
nios šaukė “Tegyvuoja ka
ralienė!”

Alžyras. — Alžyro nacio
nalistų partizanai pašovė 
francūzų helikopterį.
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liniukų.
ybos “Albion” 
hmm i u i r. t. t. 
lai anglu ‘r 

anksčiau Pagalvodavo apie 
tai, kad gal būtų 
paieškoti darbo ir ____
kituose tolimuose kraštuo
se. įvykiai, sekę; po Ang

NEKAIP PRIĖMĖ JUOS CHICAGOJE
SAVAITRAŠTIS “National Guardian’Tašo, kad 

Kongreso neamerikinis komitetas, kuris buvo nuvykęs į 
Chicago "tyrinėti” rašytojus, redaktorius ir laikraščių 
leidėjus, turėjo didžiulį nepasisekimą.

Apart valdžios apmokamo šniukštinėtojo Lautnerio, 
kuris buvo pašauktas “liudyti”, kiti pašauktieji atsisakė 
būti reakcionierių įrankiais,, atsisakė, vadovaudamiesi 
Pirmuoju ir Penktuoju Amendmentais.

Savaitraštis primena, kad “tyrinėtojai”, vykdami į 
Chicagą, buvo pasimoję pabūti ten tris ar keturias die
nas, bet užteko jiems pabūti viena dieną ir dvi valandas, 
na, ir grįžo atgal į Washingtona.

KANALAS IŠVALYTAS

kutinis didelis laivas, kuris ten buvo paskandintas, tapo 
iškeltas, ir dabar kanalu gali plaukioti tokio didumo lai
vai, kokie plaukiojo pirmiau, prieš Francūzijos, Anglijos 
ir Izraelio ant Egipto užpuolimų.

Daug nuostolių kai kurios šalys turėjo dėl to, kad 
Suezo kanalas 
ginusia 
tininkė

grieb

per keletą menesių buvo uždarytas. Dau- 
nuostolių berods panešė Anglija, vyriausia kal- 

dėl užpuolimo ant Egipto. Anglijai buvo kirstas 
ekonomiškas smūgis, nuo kurio ji ilgai neatsi- 
Nukentėjo ir Francūzija, nukentėjo ir kitos, ne

nai saugus. Laivų pravedimą-praplukdymą kanalu atlie
ka pats Egiptas, be anglų ir francūzų talkos. Tai kitas 
didžiulis laimėjimas.

Atsiminkime, kada Suezo kanalų pasiėmė savo kon
trolėm Egiptas, tai Angliia ir Francūzija iš ten ištraukė 
savo ekspertus, vairavusius kanalu, laivus. Kai juos iš
traukė, tuomet buvo manyta, kad Egiptas negales su Sa
vo žmonėmis laivus kanalu vairuoti.

Jau pirma valanda nak-iliko 22< 
ties prie Green S:. Nr. 61 . tociklų 
namo durų pradeda rinktis I atleista 
žmonės. Jie sustoja į eilę 
ir iki ryto, iki darganoto 
Londono ryto laukiančiųjų 
eilė ištįsta per visą gatvės

Č'a susirinko ir jauni- 
ir motinos su vaikų 

pagyvenę
šeiįnų tėvai. Tūkstančiai 
vyrų ir moterų nekantria* 
laukia, kada pagaliau atsi
darys valdybos emigracijos 
į Kanadą reikalams durys. 
Tuo pačiu metu, tik kitame 
miesto gale, sustirę nuo 
šalčio ir suvargę nuo ilgo 
stovėjimo, laukia žmonių 
buria* prie Australijos ir 
Naujosios Zelandijos atsto
vybių.

Ko jie čia susirinko? Ši
tie anglai nori palikti savo 
tėvynę, jie nori persikraus
tyti gyventi į užjūrio kraš
tus — i Kanadą, Austral*- 
ją, Naująją Zelandiją. Jie 
atėjo čia paduoti savo pa
reiškimų, parašyti' anketų 
ir gauti vizų, leidžiančių iš
vykti i šiuos kraštus.

Paskutiniuoju metu -ang
lų bėgimas iš Angį*jos įga
vo tokį masinį pobūdį, jog 
visa tai tampa rimta nacio
naline problema. Pateikia
me keletą būdingų faktų.

Tiktai per vieną dieną 
valdyba emigracijos i Ka
nadą reikalams gavo 5000 
pareiškimų, kur'uose prašo
ma leisti įvažiuoti į šią ša
lį. Anksčiau Australijos 
atstovybė per dieną gauda-

Ii jos, Prancūzijos ir

jos prisiųstų iai talkininku, sugebančių laivus vairuoti 
kanalu.

Tu talkininku tuoiau i v * o tuo pačius kartu

pilnai eiti.
Dabar jau visiems aišku, kad. laivai galės plaukti 

kanalu saugiai be .Anglijos ii- Francūzijos ekspertų tal
kos.

Bet Suezo kanalo klausimas dar vis nėra galutinai 
išspręstas, jo valdymas, jo ateitis, dar nėra aiškiai nusta-
tyta.

klausimas ir del Izraelio laivu: ar

ne, jie neturi ir neturės teisės naudotis kanalu. Egiptas 
sako: taip mūs ir Izraelio tebėra karo stovis, todėl mes 
neleisime jo laivams, mūsų kanalu naudotis, o jei jie 
bandys tai daryti' mes juos skandinsime.

Imperialistaį-kolonistai gal būt dar ieškos (ir suras) 
ir kitokių priekabių, kad tik drumsti Artimuosiuose 
Rytuose ramybę. Reikia atsiminti, kad jie nesnaus. Ta
čiau, atrodo, Egiotas yra pasiryžęs pats kanalų valdyti, 
nes tas kanalas eina per jo žemę, nes jį iškasė egiptie
čiai.

sios B r* tani jos 
300,000 anglų.

ai nes nuomones

iov neri tikimi

Laukiama, 
iš Didžio- 
e migruos

visumim 
institute 
■a\ū tie

zmo- 
eilės

WORCESTER, MASS

mo-I ci ja 
i; u-

gėriau kia 
laimės1

privertė juos taip ir pasi
elgti. Naftos badas Angli
joje, vienas agresijos prieš 
Egiptą rezultatų, atnešė 
daug nelaimių šalies darbo 
žmonėms. Kaip tik viena 
po kitos užsidaro įmonės 
dėl stokos naftos, kuri ne be 
re'kalo vadinama pramonės

kad Anglija “rodo pačius 
paroj ingi'ausius susirgimo 
simptomus... Jeigu Angli
joje gyvenimas vis daugiau 

i ir daugiau atveda į em'gra- 
‘aunimo, nuo ko Ang- 
Maipsnjui darosi vis 
įgesnė ir pūvanti tau- 
i. išvados šį kartą tiek 
s, kad. jų ir neberei- 
iryti.” Žurnalas ragi

na kaip galima greičiau su
rasti “vaistus.”

Nors žurnalas kalba, kad 
išvados aiškios ir reikalingi 
vaistai, tačiau jis kažin ko
dėl neformuoja šitos išva
dos *r nenurodo vaistų. Žur
nalas, būdamas konservaty
vus savo profiliu, tačiau 
nesiryžta pasakyti nemalo
nios tiesos konservatyviai

Aplankius Floridą
Susirašiau paišeliu įgy-

bai mažai teišleidžiama.
Čia jau nemažai lietuvių y-

ūž
ta

me- 
sto-

O tiesa yra ta, kad Ang
lija prie ekonominės katas
trofos krašto privedė jos 
vykdoma nusilenkimo Ame
rikai pol'tika. Pusantro mi-

tus įspūdžius Floridoje. Ir V-kS
štai draugas J. Juška labai 
panašiai aprašo savo įspū
džius Laisvės 65 ir 66 num., 
tad neužsimoka kartoti. Tik 
noriu pažymėti, kas yra 
naujo

Kovo 5 d. išvažiavom su 
automobiliu keturiese: A. 
Vosilienė, M. Aneliauskienė 
(Turskienė), Adolf Steihil- 
ber ir šių žodžių rasė jas ir 
auto vairuotojas. Mūsų 
tikslas važiavimo buvo,, kad 
pamatyti ir biskį pasišildyti 
visaip išgarbintoje, žodžiu 
ir raštu, saulėtoje Floridos . . 
valstijoje. Mes nesiskubino-, Į^p komitetu ir kitais veikė-

jonieriai. Ir abelnai visame 
mieste, ar tai gatvėse, ar 
krautuvėse, didelė didžiu
ma žmonių vien seneliai — 
tai vis pensijonieriai. Gat
vėse, kur laukiama buso su
stojant, yra suolai sėdėti, 
kad tie seneliai nepavargtų. 
Pačiame mieste ant cent- 
ralinės gatvės yra gana tų 
suolų ant šaligavių. Mieste 
būna veltui parengimai, 
koncertai. Nemažai čia pa
žangių lietuvių teko susi
tikti,nes mums pribuvus, 
tuojau ant rytojaus Dovido- 

inienė susisiekė su LLD 45

je yra 300 tūkstančių 
registruotų bedarbių, 
čiau laukiama, kad iki 
tų pabaigos dėl naftos 
kos jų skaičius gali pasiek
ti 700 tūkstančių. Liau
dis priversta už kar'nes 
avantiūras užmokėti bran
gia kaina!

Įvairios krypties laikraš
čiai skelbia pavojų. Angli
jos turtuolių garsiakalbis 
k o n s ervatyvus laikraštis

r i ai n i kasmet karinėms iš
laidoms, kaip sunkūs akme
nys užgulė liaudies krūti
nę. Parengti Wash'ngtone 
v a d i n a mieji strateginių 
medžiagų pardavimo apri
bojimai neleidžia Anglijai

naudingą prekyba su di
džiule socialistinių šalių 
stovykla.

ning Post” užduoda klausi- O ką veikia britų val
ui ą : “Ar neprarandame dantieji slukosniai? Ką jie 
mes tų žmonių, kurių mes galvoja •yti, matydami, 

įja tūkstančiai 
svetimus kraš-

A n gi i j os vy r i a u sy bes 
kol kas apsiriboja

lie
čia* ir tūkstančiai žmonių,; seniai vidaus reikalų mi- 
kurie turi aukšta garny- j nū Iras Butleris išjuokė, pa

negali me. 
ti, kurie tačiau prarado t i- tautiečių i 
kėjimą nkimis?” Taip, rei- tus?!

migrantų tarpe — tukstan- kalbomis .

žmonių. n
Anglijai 
m ūgį.

■ prastu žmonių skundus.
i “Kokioje šalyje. — sušuko 
ministras Butleris, — šei-
|ma. yra taip laiminga, kaipjg.ųp įr 

skaudų šiandieną 'Anglijoje?”

me važiuodami: tris nakvy
nes turėjome nuvažiuodami 
ir tiek pat parvažiuodami. 
Keliai geri ir neklaidūs. 
Nuo Delaware valstijos tik 
vieną numerį sekėm—301 i- 
ki pat St. Petersburg, Fla. 
Šventa tiesa, kad šiaurinė
je ir pietinėje Carolina val
stijose, dalinai ir Virginijo
je, juo labiau Georgia vals
tijoje, ūkininkų nameliai 
baisiai skurdūs, tiesiog kai 
kur griūvančios šandukės. 
Tai gyvenamieji “namai” 
negrų niekur jie nėra buvę 
maliavoti. Labiau į pietus, 
laukai perdėm lygumos, nė
ra kalnų, nemažai pušinų, 
bet medžiai nedidžiausi; ki
ti medžiai svetimi šiaurėms (
ir perdėm apsikabinėję to
mis barzdomis (Spanish 
Moss); jų pilna iki pat St. 
Petersburg^. Pietinėje Ca- 
rolinoje ir Georgia valsti
jose žolė 
kai aria

jais, kad vardan worceste- 
riečių svečių surengti ant 
greitųjų piknikų. Taip ir 
buvo padaryta.

Piknikas įvyko kovo 16 d. 
Jis buvo gražus ir sėkmin
gas. Worcesterieciai iš sa
vo pusės kugelio prikepė ir 
paaukojo piknikui; worces- 
terietis Petrds Butkevi-’ 
čius dar gerai kruta, nors 
jau gerokų matelių skaitlių 
turi. *“ 
septintu 
jaučiasi, nes, mat, tas 
lonus oras jų sveikatą ge
rina.

Taip pat ir kiti su. 
kryželiu gerai 

ma

Pe-Išvažiuojant iš St. 
tersburgo miesto linkui pie
tų, pervažiuoji daugiau

žaliuoja, 
laukus,

ūkinin- 
arkliai 

Floridos 
valstijoje žemdirbių ūkių 

• nėra, vien tuštumos, 
lygumos, reti pušynai, kito-

reikia sumokėti $1.75. Viso
je kelionėje už tiltus sumo
kėjome $18. Nuo St. Pe- 
tersburgo iki Miami 264 
mylios. Ten oras jau Šiltes
nis. Virš šimtų mylių par
važiavus, toliau iki Miami, 
jau gyventojų nėra, tuščia.

Jų jauivmas »s d 
dentiju. šiuo klau 
irs e rvat; mis žun 
".ith” su;; kūnines

mes 
imu

,mą. ir įtikinėjo savo tau- 
‘č’us truputį palaukti.
Tačiau, anglams reikaiin- 
•; no kalbos, o darbai.

V. .Markincf.s

NEW HAVEN. CONN ft

žolė. Miami priemies- 
kių medžių kaip nėra, tik čiuose vėl randasi retkar- 
palminiai bušiukai žaliuoja; čiais pušų.
žemė visur smiltynai.

I Mūsų kelias vedė įstrižai
Fla. valstiją, nuo rytinio 
link vakarinio šono. Keletą 
menkų miestukų.

’ žiavom iki Olcola, Fla. To
liau, arčiau Tampos, jau

prava-

Miami išbuvome tik vieną 
i savaitę, tai labai trumpas 
laikas,, kad ta miesto platy
bę gerai apžiūrinėti. Taip 
pat pas worcesterietę H. 
Stankūnienę kvateravojom. 
Progersyvė moteris, ir te
ko matytis ir pasikalbėti su 
kitais ten gyvenančiais pa
žangiais lietuviais.

Miami miestas gyvesnis, 
jaunų žmonių daugiau ma
tyti. Namai brangesni, 
taip pat kiekvienoje gatvė
je ant pardavimo gyvena
mųjų namų, pagyventų ir 
naujų statoma didžiausi 
projektai. Naujai išveda
mos gatvės ir būdavo j ami 
nameliai, vien vieno aukšto.

Grįždami į namus, važia
vome rytiniu valstijos šonu, 
pro Jacksonville, Fla., ir jei 
kas nori matyti stebėtiniau- 
sius lūšnynus, lai važiuoja 
pamatyti to Floridos mies
to plačias apylinkes, sudū
lėjusias, sukimštas, veik 
griūvančias stubas, stubu- 
kes, be durų, be langų. Bet 
jose gyvena negrai. Tai ne
tikėtinas vaizdas! Tiesk, 
yra aukštų, gražių namų 
ir gatvių, bet tie lūšnynai 
daugiausia mus suįdomino. 
Tiek jų daug! Ir kaip žmo
gus turi čia gyventi? Ne
mažai teko matyti negrų, 
pėsčių einant didelį tolį ke
lio.

Newhavenie-
[ vom 10 dienųi

ką linksniai, 
čiai pasiėmė tą darbą ir'jie, 
su lyg geriausiu savo numa
tymu, jį praves.

Centro Valdybos sekreto
rius J. Siurba pateikė išsa
mu pranešimą iš Centro 
raštinės. Ir jis priminė, 
k a d būtinas reikalas 
įtraukti daugiau naujų na
riu i LDS, nes narių mir- 
tingumas padidėjęs, 
kurie šiaip sau 
be piježasties . Dėl to, kad 
LDŠ‘ visados 
gerame, stovyje, 
traukusiųjų spragas užpil
dytį.

Kaip visuose kituose, tąip 
ir šiame Apskrityje susidė
jo aplinkybės, kad Valdyba 
menkiau veikia Apskrities 
vardu. Vis vien Valdyba 
reikalinga,—ji prižiūri or
ganizacijos darbo eigą, rei
kale kuopas paragina, su
šaukia konferencijas. Tad 
valdyba ir vėl išrinkta, ta 
pati. ■

Kaip paprastai, newhave- 
niečiai tokiose sueigose ge
rai moka svečiam pietus iš
kelti, o gal jie vilioja, kad 
d a ž n ą i lanky tumės pa s 
juos. Ačiū tom moterim, 
kurios taip skaniai daly
vius pavaišino.

Sekanti konferencija bus 
Bridgeporte.

Rinktas i s

Iš LDS 5 Ay.skr. konf
Kovo 

svetainėje 
Apskritis 
ferenciją.

nu. St. Petersburge išbu- 
Kvateravo- 

jom ^pas worcesteriecius J. 
ir E. Dovidonius. Jie gra
žius ir patogius' turi apsi- 
pirkę namelius. Per tą lai
ką gana visapusiškai apžiū- 
rinėjome miestą ir byčiuose 
pasimaudėm. Oras malo
nus ir veik visą laiką buvo 
saulėtas. Kosulį turėjau iš
važiuodamas, čia jis pra
puolė, nes jautėsi kaip, tik
ras vidurvasaris Massa
chusetts valstijoje.

St. Petersburg miestas 
gražus, daugiau suglaustas 
negu Miami, kuris baisiai 
plačiai išsklaidintas. Gyve
nimui namų būdavo j imas 
eina visais garais. Ant par
davimo gyvenimui namų 
namelių pilna, taip pat pir- 
kikų irgi netrūksta; naujus 
greičiau perka, nes vis mo- 
derniškesni ir tikrai dailūs 
įtaisymai padaromi. Namas 
dviejų miegrūmių, viduri
nis rūmas nemažas, virtuvė 
su valgoma vieta ir maudy
mosi rūmas,, garadžius ir 
taip vadinamas floridą rū
mas (veik stiklinis), su du-; 
rimis į garadžių, lotas pap
rastai 50 zpėdų pločio ir 120 
pėdų ilgio, kainuoja nuo 
$11,000 iki $13,000, pagal 
diduma kambariu ir kitu i- 
rengimų. Čia skiepų po na
mais nėra. Taksai už gyve
namus namus pavienius la-

>1 d. Lietuvių 
LDS Penktoji 
ikė metinę kon- 
Iš šešeto kuopų 

suvykę veiklesni nariai ta
rėsi apie organizacijos dar-

tautos! — norėti! palikti 
tėvyne. Kodėl gi anglams 

pasidarė nemieli ji
tieji namai?

Suteikiame žodį 
nėms, laukiantiems 
’švažiavimo vizų. «

Ponia Dženings, sunkve
žimio vairuotojo žmona, sa
ko: “Mano vyras nuo pra
eitų metų gruodžio mėnesio 
17 dienos neturi darbo.”

Mechanikas Artūras Tay
lor: “Aukšti mokesčiai ir 
blogas gyvenimas išgyven
dina mus.”

Trisdešimt dvejų metų 
Londono namų šeimininkė

bo eiga
Daug kalbėta, z tartasi 

apie < 
skelbtą 
vajų, 
gokai 
niais 
lygos, 
sėtkų 
legatuose buvo mintis, jog 
kuopose nariai apsvarstę šį 
reikalą suras būdus sek- 

i minga i pravesti n a u j ų 
i narių gavimo vajų. LDS 
I Apskritis 
vajininkam gerokai pridės 

. už darbo p ra vedimą.
Jau prasideda ir kita ne

lemta bėda su didesniais 
• •• . , parengimais. New Havenoir jie jau metus gyvena au- 
topriekaboje.

Tokie pasakojimai leidžia 
pageidavimą matyti komunizmą nušluotą. ' ! susidaryt' šiandieninės An-

“Kaip matote, aplamai imant, Kanados žmonės nori | glijos gyventojų sunkių gy- 
taikos ir geresnio gyvenimo. Tik 4 procentai išreiškė I veninio sąlygų paveikslą, 
norą, kad būtų karas. Karas, kuris sunaikintų komuniz- Kasdien brangėja prag.w- 

galėtų dar labiau išplėsti komu- nimas, auga mokesčiai, ne 
neatsimena, vienas dirbantysis nėra ti-

pravedė 
žmonės

KANADOS ŽMONIŲ TROŠKIMAI
KANADIŠKIS Liaudies Balsa-s rašo:
’’Kanados Visuomenės Opinijos Institutas 

balsavimus, per kuriuos paaiški, ko Kanados 
pageidauja.

’’Institutas pastatė klausimą, kokį laikraščiuose 
antgalvį jie norėtų pamatyti rytą atsikėlę. Iš apklausinė
tų žmonių 30 procentų išreiškė pageidavimą, kad ant- 
galvis praneštų, jog pasaulyje įsteigta taika, nebebus 
karų. Penki procentai pageidavo, kad būtų atsteigta 
taika Vidurryčiuose, du procentai pageidavo, kad ato
miniai ginklai būtų panaikinti, 25 procentai pageidavo, 
kad gyvenimas būtų pagerintas. 13 procentų pageidavo, 
kad būtų sumažintos pragyvenimo išlaidos, pakeltos al
gos. 7 procentai pageidavo taksų sumažinimo, 5 procen
tai didesnių senatvės pensijų. Tik 4 procentai išreiškė

iki kaklo. Pradžioje buvo 
karas, po to įvairūs vargai, 
šitie Suezo nemalonumai. 
Mums Anglijoje nėra ryto-) 
jaus. Štai dėl ko mano \ 

nutarėme!
'švažiuoti.”

Jaunavedžiai 
nori išvažiuoti 
kad jie neturi kur gyventi

H a n slow 
vien todėl,

Centro Valdybos pa
na rių verbavimo

Diskusijos tęsėsi il- 
dėl to, kad dabarti- 

laikais skirtingos są- 
negu buvo pora dė

mėtu tam atgal. De-

žodį, jog

o kai 
išsibraukia

pasilaikytų

mą. Kad toks karas 
nizmą, jie, žinoma, nepagalvoja. Jie visai 
kad du pasauliniai karai baigėsi komunizmo išsiplėtimu.

“Žinodama Kanados žmonių norus, vyriausybė tu
rėtų atitinkamai vairuoti Kanados politiką. Ji privalo 
darbuotis už taikos išlaikymų, už Kanados žmonių bū
vio pagerinimų. Bet iš neseniai priimto biudžeto mato
me ką kitą. Kariniams reikalams skiriama didžiausia 
suma. Gi senatvės perisi ja pakelta vos šešiais doleriais 
į mėnesį. Kaip žmogus gali pragyventi, iš 56 dolerių į 
mėnesį? Kų darytų, jeigu ministrams tektų gyventi iš 
tokios sumos?”

kras, kad rytoj jis nebus 
atleistas iš darbo. Iš'visų 
Anglijos kampelių ateina 
žinios apie fabrikų arba 
atskirų cechų uždarymų, 
masinius darbininkų atlei
dimus. Štai tiktai vienos 
dienos ž i n * o s : riiažinant 
“Glesjer metai kompany” 
fabriko gamybą, • be darbo'

kuopos nariai tvirtino, kad 
tik jų priemiestyje yra ge
riausia vieta vasara atvi
rame ore parengimam, bet 
vieno dalyko reikia, tai mo
terų, kurios nusimano apie 
valgių gaminimą didelei su
eigai. Kai kurias vietines, 
nares sen ė j a n t is amži us 
sulaiko nuo didesnio darbo, 
o kitos nesveikatos palies
tos turi prisilaikyti tai]), 
kaip daktarai jom prisako. 
Bet iš visko matosi, kad 
parengimą bus galima pra
vesti sėkmingai, 'nes arti
mos kuopos ateiSs pagalbon, 
apie birželio mėli, nariai ir 
LDS simpatikai praleis lai-

D. G. Jilsius

Bostonas. — Britanijos 
eks-premjeras Eden randa
si New England Baptist li
goninėje.

Kiekviena kolonija (urė-|bai maži, kai kurie tik po
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai. 
Prašome pasirūpinti tuomii 
reikalu!

kelius dolerius temoka į 
mętus. Apšildymui irgi la-

Karači. — Pakistaniečiai 
sako, kad jų suimti Irano 
banditai prisipažino, *jog 
jie užmušė tris amerikie
čius..

2 pusi. Laisvė (Liberty) Xctvirtad., bal. (April) 11, 1WK7



Pregresas

' (APSAKYMĖLIS) ’
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Zigmas Genutis, paleistas iš darbo, ke
iptą mėnesių vaikščiojo nešvariomis did
miesčio gatvėmis, tarp aprūkusių dirb
tuvių didelių pastatų. Nors apimtas di
delės nesėkmės minčių sūkuryje, tačiau 
ar vilties nenustojęs jis galvojo: Gal ir 
pasiseks susirasti kokį nors darbą. . . Jis 

.r dar jaunas, aukštas ir petingas, tvirto 
5 sudėjimo vyras. Pajėgdavo dirbti sun
kiausius darbus. Jisai nė nesvajojo ieš
koti lengvesnio, aukščiau apmokamo 
darbo, nes buvo beraštis, nemokša. Jo 
žmona Uršulė buvo biskelį pramokusi 
rašto Lietuvoje pas daraktorių. Tadgi 
jinai -pamokino ir savo vyrą nors vardą 
ir pavardę pasirašyti, reikalui esant. 1

Genutis buvo kantrus. Bet kasdieni
nis darbo ieškojimas išvarė jį iš kant
rybės.

Vieną vakarą jis, parėjęs suvargęs, su
lytas visas šlapias, atsisėdęs ant kėdės 
virtuvėje aimanavo. Sakot Kai pagalvo
ju, tai tik į žemę lysti gyvam ir tvirtam 
tebesant.

Maudamas nuo kojų šlapius nunešio
tus čeverykus jisai sušuko: Uršule! At
nešk man buteliuką iodino. Ve, pažiūrėk, 
ant šitos kojos čeverykas nuzulino odą 
iki kraujų, o ant kitos kojos užtrinus — 

• žirnių didumo. . . Vakščiojant skausmai

pajėgiau pėsčias, pareiti į namus. Šian
dien ne vienam dirbtuves savininkui pa
siūliau savo tvirtas raumeningas rankas 
darbui, bet visi darbdaviai atsakydavo 
“nereikia“. . . Jeigu tokia didelė nesėk
mė kiek ilgėliau nusitęs, tai nė burtinin
kė neatspėtų mūsų ateities. . .

Žmona, rainiai sėdėdama, atidžia! 
klausėsi vyro dėstomų gyvenimo pro
blemų. Jinai, staiga pakilusi nuo sofos, 
sulenktais pirštų krumpliais patrynė 
savo paraudonavusias °’ 
kom apkabinusi vyro 
neko: Nesirūpink, mi 
•nesi sj c 1 o k. R v nes t' pati
nimo būkles, o tik s! 
vo sveikatą.

. i < C

BOSTON, MASS
Mūsų rašytojai gražiai

ir abiem ran- 
iausliai praš- 
ir tiek daim’

kilam' patarimas, nesirūpinti, prašvokš
tė lyg iš po žemės voš girdimu balsų Ge
nutis. Bet kas gi priveda prie didelių rū
pesčių? Ar ne rūstaus gyvenimo viso
kie nepasisekimai?

Tokiam padėjime, kaip mudu dabar 
esame, tai kad mano galva būtų kaip či-' 
^ūninis puodas, pilnas vandenio, ir tai 
puode vanduo garuotų nuo rūpesčių be 
jokio kuro. Dabar nuomą už kambarius 

• gal šiaip taip sukrapštysime iš anksto 
užmokėti už čielą menesį. O kaslink 
maisto, tai badu nedalcis nitstipti. Kuo
met pritruks, tai kreipsimės į šalpos į- 
staigas. Bet kaip bus su mūsų baldais, 
kuriuos neva pirkom ant lengvu išmo- 

"kėjimų? Praeis savaitė, kita, jeigu ne
sumokėsime sutartos savaitinės mokes- 
ties, tuomet krautuvninkas atvažiavęs- 

*su sunkvęžįmiu išsiveš visus baldus. Kad 
di dingti ir ta mūsų įmokėta 
kurią geri draugai mums su
per mūsų vestuves.

išgirdusi vyrą minint apie 
linksmai sušuko, pertraukda-

mazgoti, kur girtuoklių primėtyta ciga
rų ir cigaretų ntiorūkų? Pilnus puodus 
prispiaudytus čiulpiamojo tabako, — ji
nai tą smarvę turės išvalyti. Tai gėda 
jaunai moteriai tokius purvinus darbus 
dirbti!

Staiga kitokios mintys jam trinktelė
jo į galvą: O gal aš taip manydamas 
klystų? Juk nė vienas, kad ir purviniaū- 
sias darbas, nežemina darbininko pro
taujančiu žmonių akyse. Darbas yra 
darbas. Kas nors jį turi atlikti,— purvi
nas ar švarus. Net ir tikybiniuose raš
tuose yra seniai parašyti: “Tik iš darbo 
pelnysi sau duoną”.

Ir taip bemąstydamas užmigo sunkiu 
miegu. Genutis pabudo iš miego tik tuo
met, kai jo žmona parėjusi iš darbo ir 
paėmusi jo ranką linksniai šypsodamosi 
prabilo: Zigmai, kelkis. Aš tau pasaky
siu gerą naujieną! Eidama namo, susiti- 

. kau Žaldonį Juozą, einantį į darbą. Ji
sai irgi buvo paleistas iš darbo virš po
rą mėnesių. Bet vakar gavo laišką nuo 
Federal Tier ir Rubber kompanijos su 
raginimu grįžti atgal prie darbo. Kom
panija sako, kad gavusi didelius užsaky
mus nuo automobilių kompanijų padirbti 
šimtus tūkstančiu automobiliams ir 
sunkvežimiams padangų. Tadgi dabar 
priimdi.nėja no. tik atleistuosius visus 
darbininkus, bet sako, priimsiu daugelį 
naujų darbininkų. Tadgi nueik ir tu iš-

Vyras, išgirdęs nuo žmonos naujieną 
apie darbus, iš džiaugsmo kaip stirna šo
ko iš lovos! Nieko nevalgęs, šuoliais nu
bėgo' į darbo raštinę. Jis ten jau rado 
daugelį vyrų sėdint, kožnas laukė savo

Joną Karsoną

Kuomet padariau atsišauki
mą per dienrašti Laisvę, kad 
būtinas reikalas yra ekono
miškai p r i gelbėt i draugui 
Karsonui, labai gražiai atsi
liepė į mano apeliavimą rašy
tojai. Pirmutinis buvo A. Bim
ba, Dabar pasiskaitykite:

Gerbiamas Drauge :-
čia rasite čekį ant penkių 

amerikanckų. Tai draugo Jo
no Karono paramai jo skaud
žioje valandoje.

Labai apgailestauju, kad

tragiškoj padėtyj...
savo širdies

draugas J. Karsonas atsidūrė 
tokioj
Siunčiu giliausią 
užuojautą draugui Karsonui ii’
linkiu, kad nors rankos su
stiprėtų...

Su širdingiausiu draugišku
mu ligoniui.

Senas Vincas, 
Gibbstown, N. J.

Mūsu gausus rašytojas, pa
rama ir balsas:

Gerbiamas Drauge
čia mano penkine sušelpi- 

mui labai darbštaus ir sykiu 
(anai nelaimingo draugo J. 
Karsono.

Draugo Karsono asmeniškai 
neturej.au
iš jo veikimo pažįstu gana se
niai ir skaitau jį pirmaeiliu 
pažangių darbininkų kores
pondentu ir veikėju.

Labai gaila gero ..draugo.

iru?
gų,

Fla

Chicago, ill.
LDS SORORITY PUOTA 

PUIKIAI PAVYKO
Sekmadienį, kovo 31-mą, 

Mildos salėje įvyko šio jau
nimo (sesučių) jau 15-ką 
metų gyvuojančios organi
zacijos pokyli^, taip vadina
mas žaislų party, ir jauni
mo ir senimo prisirinko 
tiek daug, kad vos tilpo.

čia ne tik sorority jau
nos moterys dalyvavo su sa
vo širdukais, bet taip pat 

i ir jų sūneliai ir dukrelės, 
ir grand tėveliai ir motinė
lės. “Happy Birthday” bu
vo šauniai sudainuota, pa
minint savo organizacijos 
jubiliejų. Tos narės užėmė 
visas svečiams ir viešnioms 
aptarnavimo vietas. Vienos 
prie užkandžių, kitos už

progos pažinti, bet ii

mingas ir žiaurus. Jūsų užma- ’ . , ' .„i., ...... • ....... .............. ’atgabenus

Genutis nesurasdamas sau vietos at
sisėsti, stovėdamas prie durų, dairėsi 
kaip zuikis kopūstų darže. 4) darbdavio 
gudri akis iš tūlo pamatė Genutį ir pa- I

‘šimtinė, 
dovanojo

* Žmona, 
vestuves, 
ma vyro kalbą. Zigmai! Aš visai užmir

kau, kad šiandien mums sukako lygiai 
vieneri
myninio žydinio. Tadgi dar kartą tavęs 
prašau, kad tu nekvaršintum savo gal-, 

avos apie bloguosius laikus. Mes nenusto-’ 
kim vilties. Juk šitas didysis nedarbo 
sunklaikis amžinai nesitęs. Ateis ir 
mums šviesesnės dienos. Žiūrėkime į a- 1 

’te'itį drąsiai su pasitikėjimu. Nes vie
niems atrodo rytojus gana arti, o ki
tiems toli. Mes žiūrėkime į tolimesnį ry
tojų; . . Tu šį vakarą eik anksti į lovą 
ir atsigulk. Tau reikalingas poilsis nuo 

. perdaug vaikščiojimo ir didelio susirū
pinimo. O aš sekamą rytą kelsiuosi kai 
penkios. Eisiu Migdonelio karčiamoje 
grindis Išmazgoti ir dulkes nuo stalų ap
valyti. Mes taip jau susitarėm. Už ma
no poros valandų darbą Mikdonelis pri
žadėjo užmokėti po $1.50. Ir aš manau 

*taip padirbėti kožną rytą po porą va-
* landų, kol tu gausi kokį nors darbą.

Genutis, paklausęs žmonos patarimų,
# 'atsigulė. Tačiau ilgąi užmigti negalėjo.

Visokios sudrumstos mintys pynėsi jo 
galvoje: Jis, vartydamasis lovoje, dve
jodamas, galvojo: Kaip tai? Aš miego
siu, o mano žmona eis karčiamos grindis .

metai nuo mūsų sukūrimo šei-

HARTFORD, CONN.
Reikalingas

VYRAS ARBA MOTERIŠKE
Mokantys rusiškai ir lietuviškai. 

Gera Alga, Linksmos darbo sąlygos.

SAUKITE CHAPEL 7-51-64
(67-71)

daugiau, o dabar laimin- 
jums, drauge, pasėkų. Su 

<’raugiškais linkėjimais, 
John P. Koch, 

Miami Beach

Draugas G. Stasiukaitis iš 
Cliffside Park, N. J., rašo:

Aš čia prisiunčia del drau
go Jono Karsono parinkęs au
kų . šie asmenys aukojo: J. 

Į Ažius ir G. Stasiukaitis po $5 ;
i J. Kurgis $2; po $1 : A. Pavy
dįs, K. Derinčius, A. Bakūnie- 
uė, J. Peciutai.

Kokia gi nuomonė daktaro 
apie Karsono sveikatą? Dak
taras mano, kad Karsonas per 
prastai maitinosi, tad visas su
silpnėjo ir kartu jo rankos. 
Dabartiniu šėlimu padailinti 
hiaislą išima kuo ne visus vi
taminus iš brangesnių valgo
mų produktų, tai ką ir kalbė
ti apie pigesnius. Jeigu būtų 
galima pagerinti jo mitybą su’bufeto; laike žaidimų jos 
geresniu maistu ir vitaminais, 
nėra abejones, kad jis sustip
rėtų ir galėtų valdyti rankas.

Draugės ir draugai! Per
skaitę kas aukščiau yra pasa
kyta, paaukaukite pagal savo 
išgalę, kad Jonas galėtų nusi- 

• pirkti šaukštą kitą žmoniškes- 
| nio maisto ir vėl prakalbėtų 
! per dienraštį Laisvę į mumis.

Išrašykite Mone.y Orderius
čekius: M. (Kazlauskas 

siuskite: 4
John Petrus

14 Gartland St., 
Jamaica Plain, M;

Kas link banketo, tai komi
ais pastangas, kad 
Joną Karsoną į 

banketą ir pasidžiaugti su juo 
pasimatymu. Taipgi klubo val
dyba nutarė nieko neimti už 
svetainę. Gi gaspadinčs deda 
visas pastangas, kad paten
kinti visus svečius, kurių, ma
noma, Skaitlingai bus,

Banketas įvyks balandžio 
i I dieną. Prasidės pirmą va
landą po pietų (pietų laiku).

Jaunutis

ir

kandžiavo tai prie staliukų 
būreliais susėdę, tai šiaip 
stikliukus tušt indam i ir 
šnekučiuodamiesi. G r a ž u 
buvo žiūrėti, kaip jaunuo
liai berniukai ir mergaitės 
su seniais baltaplaukiais ir 
jau veidais išvagotais se
natvės bruožais jie sykiu 
juokaudami žaidė linksmai.

LDS Sorority jubiliejaus 
proga d. Marquart paauko
jo jaunuoliams $5.00.

Kas tai sakė, kad pas pro
gresyvius maža bėra jauni
mo. Kas buvo atsilankęs į 
šį sesučių vakarą, tai nu
stebo pamatęs, kiek to gra
žaus jaunimo yra jų tarpe.

judriai sukosi aplink sta
liukus ir prie dovanų. Pirm 
to buvo ir maža programė
lė, kur gražiai pasirodė 
jaunesnioji karta.

Sesučių draugijos prezi
dentė G. Slench tarė keletą 
žodžių ir pristatydino D. ir 
G. Kwains paskambinti pi
anu. Po to sekė p-lės Ba- 
tutis daina. Pasirodė ir 
akordijonistas D. Slench ir 
dar viena mergytė-' pipiru- 
k,ė.” Toji programėlė vi
siems patiko. Tų jaunuolių 
išpildytos dainos ir muzika 
visus palinksmino.

Programėlei pasibaigus, 
žaislų tvarką vedė J. Jor
don. Žaidėjai susilaukė 
gausių dovanų.

Sorority pare n g i m a s 
buvo gyvas, nuotaika irgi 
labai gera. Vaišinosi, už

MEDŪS
Jeigu dar neparsitraukėte Natu- 

ralio Raudonų Dobilų Medaus JS 
Thomson©, tai skubiai siųskite už
sakymą. . Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Na tu ralio medaus. 3 svarai 
(kvorta) SI.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. VV. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

uyta Karsonui pagalba yra 
gana suvėluota, bet labai svei
kintina.

Draugiškai.
, Antanas Metelionis,

St. Petersburg, Kia
Po neūkinę prisiuntė: W. 

Conn., ir 
Rochester,J c n as

ka, kad
i u klr.r:

im.ęo
IR' T’]x- 1)0 Lsliti Khj'yjmų o.avlx 

Genučiui geltoną rnipLią, 
pirštu, liniją, kur reikia p

mm ra

hi; <)
mas
vardą »r pavardę, ir darbas duotas.

Visi
ka m bary j e st e bedami es i
kitam
vyrą iš tokios daugumos?

1 a u k i a m a j a m ei r a š t i n ė s 
kuždėjo viens 

ausin. Kodėl bosas pasirinko tą 
Atsakymas 

; ir aiškus: Darbdavys davė Ge
nučiui darbą dėl to, kad jam atrodė jis 
iš visų ten esančių didžiausias ir tvir
čiausias vyras. Darbdaviui kaip tik rei
kėjo tokio darbininko prie sunkaus dar
bo, kur po keletą tonų gurno suverčia 
į milžiniškus katilus, kaitina karštu ga
ru, kol gumas sutirpsta į skystą tęšlą. 
Tuomet įpila tam tikrą kiekį sieros (sul- 
phuro) ir kitokių chemikalų, gerai iš
maišę leidžia vamzdžiais į spaudžiamą
sias formas, kur gumas atšaldomas, 
tampa kietas ir tamprus. Neužilgo pa
dangą galima mauti ant automobilio ra-i

Prie gurno kaitinimo katilų darbas 
karštas ir sunkus. Gerai apmokamas. 
Tačiau labai kenksmingas sveikatai. 
Prie to darbo ne bile koks vyras galįs 
atlaikyti, ypač vasaros karščiuose.

Genutis, sugrįžęs į namus, kupinas 
džiaugsmo ir linksmas, bučiuodamas sa
vo žmoną, tarė: Uršule! Tu daugiau nei
si Mikdanelio karčiamos smarvę išvalyti. 
Dabar kiek aš uždirbsiu, užteks mums 
žmoniškai pragyventi. Mano darbo už
mokestis aukščiausia visoje dirbtuvėje. 
Laikai jau gerėja. Kol kas vaikų dar ne
turim. Jeigu tau bus nuobodu namuose, 
tai kada vėliaus galėsi pasiieškoti sau 
tinkamą, švarų darbą. O t, kad ir res
toranuose už patarnautoją.. Taip abudu 
dirbdami, greičiau mes prasisiektum 
savo tikslo.: . O gal kiek vėliau mes pa
tys smuklę nusipirksim. Tuomet tau ki
ti grindis mazgotų, o ne tu kitiems. . .

Pagaliau Genučio norai ir svajonės iš
sipildė. Abudu su žmona dirbdami per 
daugelį metų, susitaupė gerai. Jie smuk
les nepirko, bet nusipirko gražų namelį, 
kur pasiturinti darbininkai gyveno. 
Neužilgo įsigijo automobilį, gražius bal- 

. dus, radio ir kitus gyvenimui prabangius 
daikbuš. Buvo visakuom patenkinti. Gy
veno kaip darbininkams pridera gyven
ti. Tačiau neilgam. Laikui bėgant Ge
nutis pajuto, kad su jo sveikata kas 
nors darosi negerai.

(Bus daugiau)

Ls uhiladelph įjos jimvau nuo 
•įaugu F. ir P. Walant dovy-

me rašo :
Gerbiamas
Perskaičiau 

vėj, kovo 27 
((raugo Bimbos , 
apie draugą Joną 
jo sunkią padėti, 
lui parinkau aukų 
liaujame penkis 
Mrs. L. Sh ui piene 
Paulina Kaspariūniehė po du 
dol., viso devyni dol. Su 
riausiais linkėjiinias,

Paulina Walant 
Philadelphia,

Gerbiamas Drauge:-
Čia prisiunčia ftekį ant 

dėl Jono Karsono. Mano 
tevis, Marija Karkucaitė, 
Jono Karsono giminaitė, 
ūsu Jono geras bičiulis -— mu
du abu . drangavomės Lowell, 
Mass. Mes jam. laikas nuo lai
ko pasiunčiamo keletą dole
riu.

Mes manome būti spaudos 
piknike Mass, valstijos liepos 
I-etvirtą d. Tada gal susieisi
me ypatiškai, tai pasikalbėsi-

Drduge 
dienrašty Lais- 

“krisluose” 
paaiškinimą
Karsoną ir 

Tam reika- 
i: mes au- 

dolerius, 
ir Mrs.

ge-

Pa.

$25 
mo- 
yra 

o aš

30 dienu už grasinimą ' 
sumušti policistą

Newyorkietis W.W. Wilson 
gavo 30 dieno kalėjimo už 
grasinimą; kad jis. jeigu poli- 
cistas J. Harvey beturėtų re
volverio, sumuštų. Wilson yra 
r, pėdų 4 colių aukščio, sveria 
130 svarų, kuomet policistas 
— 6 pėdų, 220 sveria.

AR BIBLIJOS 
PASAKA

<apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

Kranas Bitautas, 
jos Gadynės—
galvai , mazgoti, 
plaukai duoda 
asmenį ' jaunu.

išradėjas Nau- 
New Era’' mišinio 

sako: Stiprūs 
energijos, daro 
Pats išradėjas

ir daugelis kitų jj vartoja jau 
per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastą energiją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti Naujos Gadynės mišinį. Pa
siųskite $2.00 už S uncijų bonką.

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

TAIP KALBA .PAVASARIS
O kartu su juo 
nos, hepajik be 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už $5.00! 
Tuoj kišk penkinkikę i voką ir siųsk, nes šita auksinė proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai .mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane, skaitai. 311 pusla
pių J Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, [kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3.. 00.

ŠIRDIES RŪMAI, (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir .juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi'. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota. , 1

šįJUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) saku: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina

ir Tavo širdis. kuri Tau sako: Nepalik manęs vie- 
knygŲ ir jų meilės, be kurios gyveni i aš negaliu.

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1. tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 
tik $4.00. Persiuntimo. kaštus apmokame. Rašykite:

. DR ALG. MARGER1S, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III

1

a

DĖMESIO!
SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, 

i MASS.

$

Balandžio 14 April
Jono Karsono Pagerbimui

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

Prasidės 1-mą Valandą dieną

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
H f -, ’-'į' ...... .. 'iiIi i'M l
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BROCKTON, M ASS.

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

Apšvietos 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 p rašome atsivežti gerų su- 
manymų ir sveikinimų. Laikas rūpintis spau- • 
dos vajumi ir vasarihiais piknikais. Aišku, kad 
be moterų pasidarbavimo /piknikai nebus sek- ■ 
mingi; suvažiavime apie tai pasitarsime. Ne
pamirškite, visos kolonijos privalo dalyvauti 
šiame suvažiavime. - ♦

Kviečia Komisija

- ____ - ,, , .... .................... 'i, i — į,, | , „į,
~~ - - ----- — — -- ■ ........... . ............. . ■'■■■ '
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MONTREAL, CANADA
J

Verdune ir Ville Lasalle lietuviu klubo svetainėje. 
perrinkta ta pati I Vestuvės įvyks netolimoj
administracija ateityj su Jonu Sadausku.

Balandžio 1 d. Verdune 
ir Ville Lasalle ivvko savi- 
valdybiniai rinkimai. Abie
jose vietose iš naujo išrink
ta ta pati administracija su 
majoru Edwardu Wilson u 
priešakyj Verdune ir su 
majoru Dr. Maurice La- 
charte Ville Lasallėj. Tie
sa, Vijle Lasallėj išrinktas 
vienas aldermanas naujas. 
Tenka pasakyti, kad žmo
nės stebėtinai mažai intere
suojasi savivaldybi n i a i s 
rinkimais (motyvuodami, 
žinomą, kame yra daug tie
sos, kad nėra skirtumo, ką 
išrinks). Ville Lasallėj dar 
netaip bloga, balsavo 65 f/< 
visų galinčių balsuoti, bet 
Verdune tebalsavo tik 43 
nuošimčiai.
Nauja politinės apšvietus 
organizacija Kvebeke

Prieš apie metus laiko 
Kvebeko provincijoje pra
dėta išvystyti nauja -— ir 
tikimasi ateityj išvystyti ją 
į masinę—organizacija, ku
ri pasivadinusi “Rassem- 
blement” (susibū rimo) 
vardu. Paskutinėmis perei
to mėnesio dienomis čia at
laikė savo pirmą konvenci
ją, kurioje 'dalyvavo apie 
100 delegatų. Centriniu 
diskusijų klausimu buvo 
imta nustatyti politines li
nijas. Po diskusijų galuti
nai nustatyta, kad neįsi
jungti i jokią politinę 
partiją. Vyriausiu sau 
tikslu užsidėjo vesti tarp 
Kvebeko provincijos žmo
nių politinę apsviltą, kad 
susipažinti su ekonomine ir 
politine Kvebeko padėtimi 
ir vyriausiai, kad pakelti 
žmonėse rinkimų suprati
mą, kad privertus, sako, 
esamas partijas vesti šią 
provinciją prie geresnės so
cialinės buities.

Šiemet geras klevu sulos 
derlius

Kaip žinia, Kvebeko pro
vincijos- miškai yra derlingi 
klevais, o iš klevu traukia- 
m a sula, iš ko paskui viri
namas saldusis sirupas ir 
juo maitinasi veik visa Ka
nada ir dar atlieka ekspor
tui. Šis pavasaris, vėsokas 
ir saulėtas, ypatingai geras 
sulos traukimui. Manoma, 
kad bus rekordinis sulos-si- 
rupo traukimas. Pereitais 
metais, šioje provincijoje' 
buvo pagaminta už apie 
$10,000,000. O šiemet ti
kimasi pagaminti veik du
kart tiek.
Viešėjo Floridoj, 
buvo net Brazilijoj

Namų statybos kontrak- 
torius Alesius Maginionis 
su žmona buvo nuvažiavę į 
Floridą praleisti žiemos lai
ką, o iš ten buvo nuvykę 
net į Braziliją aplankyti 
savo giminių. Po ilgos ke- 
lidnės ir didelių karščių da- 
bar vėl sugrįžo j namus.

Gimė
Tuo tarpu jų duktė 

(Joyce Maginionytė), Mr. 
& Mrs. Alexander Biega, 
susiloukė sūnelio. Motina ir 
naujagimis jaučiasi gerai.

Viktoras ir Helena Sme
tonai (Helena— Albino ir 
Julijos Vaitekūnų duktė) 
susilaukė sūnelio? Motina ir 
naujagimis jaučiasi gerai.

Pagerbė prieš vedybų#
Genovaitė Kriaučiūnaitė 

ruošiasi vedyboms. Ta pro- 
’ga jos ir motinos draugės 
suruošė būsimai jaunajai 
pagerbtuves, kovo 31 d.,

Serga
Kazimieras Radzišauskas 

jau seniai nesveikuoju, o 
dabar buvo operuotas ant 
viduriu.

Edvardas Aleksandravi
čius irgi turėjo operaciją 
ant kojos, ir kartu tiriama 
jo sveikata krūtinėje.

Taip pat turėjo sunkią 
operaciją Marytė Naujo- 
kienė (kurios nelaimei, tik 
po operacijos mirė jos vy- 
vyras).

Visi tiys šie ligoniai ran
dasi Roval Victoria ligoni
nėje.

Mykolas Martusevičius, 
kuris jau seniai nesijaučia 
gerai, dabar paguldytas 
Verdun ligoninėje sveikatos 
ištyrimui. *

Mirė
Kovo 31 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Vincas 
Naujokas, sulaukęs 75 me
tų amžiaus. Paliko liūdesy j 
žmoną (kaip jau minėta 
aukščiau, ligoninėje, tik po 
operacijos), sūnų Aleką, du 
posūniu, Valentiną ir Gus- 
tiną Kvietkauskus, pirma
sis Toronte, o antrasis Či
kagoje (Norvaišių žentas), 
ir seserį Rochesteryj. Visi 
giminės buvo atvykę į lai
dotuves.

Velionis į Kanadą buvo 
atvykęs prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Čia būdamas 
priklausė DLK Vytauto 
Neprikl. Klube ir iki pat li
gos ėjo vice - pirmininko 
pareigas. J.

Visiems New Jersey 
lietuviams

- ; ■

Lietuviu Literatūros Drau
gijos 2-roji Apskritis, su pa
galba vietinės Elizabetho kuo
pos, rengia labai linksmą, 
gražų koncertą balandžio 
(April) 27 d., Rusvi svetainei, 
<108 Court St., Elizabeth, N. J.

Koncertą pildys Aidsietyno 
kvartetas, vadovystėj Mildred 
Stensler. Taipgi bus solisčių ir 
duetu.

Meldžiam tą dieną pasilai
kyti ir atvykti Į koncertą. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Du
rys atdaros dėl visų. įėjimas 
nemokamas. Kviečia visus.

Rengėjai

Brooklyno Kolegijoje 
kalbėjo komunistas,~ 
jo klausėsi apie 200
Paskutinėmis s a v aitėmis 

New Yorko akademinis jau
nimas turi nemažai progų iš
girsti komunistus kalbant, — 
bent žymiai daugiau, negu per 
Aisą šaltojo karo laiką iki šiol. 
Po Columbia univerisiteto, 
kur .Gates kalbėjb keliuose 
forumuose, po City kolegijos, 
kur Doxey Wilkersonas deba- 
tavo su kolegijos prezidentu 
Gallagheriu, dabar komunistą 
išgirdo ir Brooklyno kolegijos 
studentai.

Apie 200 studentų susirin
ko į debatus apie akademinę 
laisvę. Kalbėjo Civilinių lais
vių unijos (ACLU) atstovas 
Sheldon Ackley, Jaunųjų So
cialistų lygos atstovas Michael 
Harrington ir “Daily Worke- 
rio” užsienio žinių redakto
res Joseph Clark.

Clarkas buvo debatų cent
ru, jam iš publikos duota dau
giausia klausimų.

Socialistas Harringtonas sa
kė, kad jis stoja už komunis
tinių profesorių teisę mokyto
jauti kolegijose ir universite
tuose. Bet jis pridėjo, jog sto
ja už tokią pat teisę fašistams.

4 puti. Laisvi (Liberty) KetvirtacL, bal. (April) 11, 1957
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LIETUVIU TARPE
Būkime patys pirmutiniai

Laisvės vajuje

Laišvčs sostinė. Todėl jis turė
tų ir šiame finansiniame vaju
je psirodyti pirmoje vietoje.

Kitos lietuvių kolonijos vi
sada žiūri, kas dedasi New 
A erke, kaip mes čia savo dar
bu pasirodome1. Jeigu mes ge
rai pasirodome, tai ir pas juos 
pakyla ūpas smarkiau veikti,

Gal jau nebus to Lineolno 
projekto; 15;000 šeimą jau 
gali laisviau atsikvėpti...

15,000 šeimynų, kurios gy-i biednuomenoi 
iena vietovėse1 aplink Liucei-1 apartmoiiti.is, 
r.o skverą, gali dabar laisviau I 
atsikvėpti: planas suardyti 
dabartinius pastatus ir pasta-

p r i e i namus 
o gan ištaigin- 
“vidurinių jeigu 
sluoksniams”.

ti.

ko apylinkes laisviečiai todėl 
turėtų atlikti savo pareigą da
bar — šį šeštadienį, balan
džio 13. Laisvės naudai ruo
šiamas pokylis turėtų būt ma
sinis.

Visi ir susirin k ime

ditorijon, Richmond Hill. Ga
lėsime išgirsti gražią meninę 
programą, kurią pildys mūsų 
mylimas Aido Choras Mildred 
Stensler vadovybėje. Turėsi
me skanių užkandžių. Bus 
daugiau įvairių dalykų.
Žilinskai ir vėl mus aplankė

gėjo atvykti iš Plymouth, 
dalyvauti menininkams

Pa.

pas

Dovanos iš Lietuvos

kaip atrodo,
Atrodytų.

1 urėjo būti patenkinti projek
tu : semi lūšnynai būt buvę įm
urdyti ir nauji erdvūs pasta
tai iškelti. Bet — čia ateina

atidėtas.

tas nelaiminga 
planuota

dabartiniai g 
kelti. Taipgi

gus, tinkamus 
a u kštesniems

Kitaip sakant, neturtingie
ji dabartinių lūšnynų ir pu
siau lūšnynų gyventojai yra 
negrai ir puertorikiočiai,' kas 
dar pasunkina padėtį, nes jie 
ne tik pagal nuo’mas, bet ir

Stasė Drižienė iš Kauno ap
dovanojo savo tetą Nastę Buk- 
nienę labai įspūdingomis do
vanomis. Reguliariai paštu at
ėjo graži medinė dėžutė su 
sekamu įdėliu: lininė staltie
se, išsiuvinėta paduškutė, ran
kų darbo rėmukai paveikslui 
įdėti, dvi gintarinės špilkos ii* 
gražus austinis kaklaraištis.

Tai linksma naujiena, kad 
Lietuvos žmonės jau rūpinasi 
apdovanojimu savo gimimų, 
gyvenančių Amerikoje. Svar
bai ir tas, kad 
gana greit, į

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

ERNO Machine Company 
White Plains, N. Y.

Šaukit^ Mr. Iluebner: 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'. 7-6231 <70-72)

(69-71).

TRUCKS

siuntinys atėjo 
šešias savaites

ūžiami visur.
Miesto komisijonierius Mo- 

lūšnynus ardyti, bet sės sako, kad projektas negą- 
a planų, kur Ii būti vykdomas, ne todėl, 
entojai bus iš- jog gyventojai jo nenori, bet 
buvo planuota kad nėra fondų. Visa eile kitų 

pastatyti ne’ projektų bus eliminuota.

New Yorko spaudoj

Gautame iš Lietuvos laiške 
Buknienei giminės rašo, kad 
Kaune nebėra arklių. Komu- 
nikacijinė važiuoto atliekama 
busais ir taksi kais labai pub
likai patenkinančiai, o prista
tymai daiktų atliekama tre
kais. Arkleliai jau nevargina
mi miesto gatvėse. Puikus

FUEL OIL TRUCK, complete, one 
1506-ga) tank, 4 compartments. ♦

Autocar, pump, meter & printer 
automatic hose reql with 100-ft. 
hose, NYC approved; also one 1,000, < 
gal. unit, 4 compartments. Suitable 
also for auxiliary equipment for 

contractor. Reasonable.
TA.-8-6805.

(71-77)

aktyviau orga.nizuotis I

SIMFONIJOS
Balandžio

S :3(\ Carnegie

savo gimines Titanius.
Kai jie gyveno Kearny, N. 

J., tai buvo mūsų kaimynai. 
Tada tankiai jie mus aplanky
davo, nei vieno parengimo ne
praleisdavo. Dabar jau toloka 
jiems čia atvykti, bet jie vis- 

suranda proga į didžiuo*- 
parongi m us > atvaž i u ot i.

Wesna išvyko pasimatyti 
su mainieriais

Pirmadienį čia lankėsi Pins 
esna (Vyšniauskas). Gero-
laiką jis čia nesilankė, mss ’ kalbėjosi: tarpusavyje ispaniš

kas įerzino’ grupę girtų 
lihuliganų. Ji'1 ištempė Nune- 
i: a į šaligatvį ir ten jį mirli-

“Daily VVorkerio” bendra
darbis Jesus ' Colon, puOrtori- 
l.ietis, rašo apie reikalą smar
kiau veikti puertorikiečių tar
pe. Jis sako, kad puertorikie- 
čiai turi aktyviau organizuo
tis, kad apginti savo tenses, iš-

kiečių ir laidotuvės pavirto 
tikra protesto demonstracija.

“Times” jau garsina 
karalienės vizitą...

Baigoje >šią šalį aplankys Bri
tanijos’ karalienė. Vietiniai

Si us

Pius

Colonas jausmingai aprašo 
tragiškąjį atsitikimą, kuris su
krėtė New Yorko jiuertorikie
čių bendruomenę: jauno, vete
rano Barnebe Nunezo užmuši
mą Brooklyno bare, vien to
dėl, kad jis kalbėjo garsiai is
paniškai. Kaip žinia, Mimo
zas, neseniai iš armijos pa
leistas puertorikietis, su savo 
broliu užėjo į barą Brooklyno, 
VVilliamsburgo apylinkėje. Jie

nai garsina tą būsimą vizitą. 
Matyti, kad iš to vizito nori
ma padaryti didžiausia karni-

“Times” sako, kad 
fiks karalienės vizitas 
zijoje yra “laisvo 
kertiniai ’akmenys”, 
žodeliu neprisimena, 
kertiniai akmenys tik 
uosiai tapo Jungtinėse Tauto
se pasmerkti kaip agresoriai, 
kad už pasmerkimą turėjo

dabarti- 
Francū-

Bet nei

MIRĖ
Martinas Subačius bus 

laidojamas balandžio 12

9, 
mirė 

Martinas Subačius, turėdamas 
(i7 metus amžiaus. Jis gyveno 
298 Wyona St., Brooklyno.

Pašarvotas šalinsko šerme
ninėje, Woodhavene. Bus pa
laidotas penktadienį, bal, 12, 
kaip 1 1 vai. ryto, Alyvų Kal
nelio kapinėse.

Nuliūdime paliko žmona 
Marijona, sūnus Vytautas ir 
daugelis kitų giminių.

Antradienio ryti

ginėjo. Prieš metus laiko tu-> 
i ujo kraujaplūdi, o dabar vėl Į

buvo susirgęs akimis, turėjo 1 kai, 
net dvi operacijas.

ti.

Pottsville, Pa., apylinkę, kur 
turi giminių ir draugu. Pasi
matys su jais ir, jeigu ten pa
tiks, gal ten ir apsigyvens.

Prieš kiek laiko jis buvo 
dienraščio Laisvės išvežioto
mis, bet regėjimui pablogėjus 
turėjo iš tos vietos pasitrauk
ti. Dabar jis iš pensijos verčia-

Vincui Karlonui Arizona 
patinka

Sekmadienį bankete ma
čiausi su maspethiečiu Vincu 
Karlonu. Neseniai jis grįžo iš 
Arizonos. Sako, jam tos apy
linkes labai patinka.

Suėjęs ten nemažai ir lietu
vių. Jie labai draugiški ir no
rėtų, kad daugiau ten lietuvių 
apsigyventų.

V. Karlonas mano su New 
Yorku kada nors visai 
sveikinti ir persikelti į

Jiem poteriai susimaišė
Brooklyno pranciškonų bro

liukams perdidelis gavėnios 
pasninkas turbūt poterius su
maišė, kad jie praeito šešta
dienio (bal. 6-tos dienos) gry
nai kultūrinį menininkams pa-

KONCERTAS 
11-os vakarą, 
Hali įvyks vie- 

Sy m phony of
the Air koncertų. Programo
je Mozart, Wagner ir Mendel- 
ssohn’o kūriniai. Su orkestru 
dalyvauja naujai iškilusi pia>* 
no solistė jauna italė Maria 
Tipo. (

)č randasi 57th St. prie 7th. 
Ave., New Yorke.

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In ils radiant promise of life 
everlasting, may each of you 
find the inspiration that will 
shine brightly in your hearts 
through all the days Io come.

JOHN VOGEL 
FUNERAL HOME

65-29 Grund Ave., Maspeth, L. I.
James C. Koch, Lie. Mgr.

Office: DA. 6-0122.

(71-78)

DŽIOVININKAS UŽSIMUŠĖ % i
gyventojas Ed.f 

65 metų amžiaus, 
iššokdamas nuo li- 
balkono. buvo 

ūnui ir kilioms giminėms, i džiovininkas.

tsilaikyti. Kai sveikas buvo, j 
dienraštį Laisvę skaitydavo. ; 

parale!'" tarpi Nuoširdi užuojauta žino- į

ly i mm e r, 
užsimušė 
goninės

Antisovietizmas irgi niekad 
nepamirštamas 
piuosw Daroma 
dabartinės F.lizabetos kelio-1 nai 
nūs Paryžiun ir Britanijos ka-į, 
ralienės Viktorijos v i z i t o j 
1855-ais motais. Victoria at
vyko kaip tik tu.o laiku, kai 
<a risti nes Rusijos agresinga 
ranka tiesėsi lik Konstantino- 
poliol o Elizabeta atvyksta

Sniegas ir žiedai

$10,000 FOHDį
nakties

Pokylis Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio 13 AprilPAIEŠKOJIMAS
LIBERTY AUDITORIUMpon-Rep.<

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

Graži Programa, Geri Valgiai

life 
you 
ful

nosies Rusijos agresinga ran
ka. tiekiasi dar toliau, iki Kai
ro... Baisūs dalykai!

Ko. kad lie
pa protestui)-

atsi- 
šiltes-

ir krūmai jau žaliuoja, prie 
Rockefe.llerio centro jau žydi 
hyacintai, bet pirmadienį ir 
antradienį sniegas dengė žie
dus.

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of 
everlasting, may each of 
find the inspiration of faith 
filled.
PHILLIP’S FUNERAL HOME 

79-02 Metropolitan Ave 
Middle Village. TW. 4-8389.

(69-80)

Keistas ir maišytas šiemet 
New Yorke pavasaris. Kelios 
savaitės atgal atšilęs oras 
Linksti prasprogdino pumpu-

k a d k i e k v i e n as n a m as 
numerį, 
nakties 

tin-

kymas,
Manhattano turėtų 
kuris būtų matomas 
metu, tai yra, kad jis būtų
karnai apšviestas, taipgi, 
\ isi numeriai būtų bent

ii, pasm-'rldJ policiją ir paskui 
viską užmiršti. Puertorikie- 
čiai, sako jis, turi energingai 
organizuotis, o jiems vadovau
ti turi puertorikiočiai kairie- 
čiai.

Beje, Nunezo laidotuvėse 
dalyvavo tūkstančiai puertori-

Įvairūs atsitikimai
✓

Numeriai turi būti gerai 
matomi diena ir naktį...

Manhattano prezidentas 
Hulan E. Jack sako, kąd dau
gelis tos miesto dalies' namų 
neturi numerių, o aht dauge
lio numerių nesimato

Ieško vietos apsigyveni užmiestyje
Gerai užsilaikantis senyvas vyras 

norėtų praleist vasaros menesius, 
arba ir ilgiau, kur nors toliau nuo 
Brooklyno,—gerai būtų Long Islan
de. Pageidauja kambario su nedidele 
virtuve, kad galėtų sau vėlgi pasi
gamini; ir kad būtų kur nors ne
toli vandens—jūrų ar ežero. Turin
ti tokią vietą prašomi atsiliepti že
miau paduotu adresu. Susitarsime 
laiškais, arba bus galima ir atva
žiuot pasižiūrėt. Rašykite šiuo ad
resu: P. M. Sholomskas, 2328
Knapp St., Brooklyn 29, N. Y.

(71-72)

Svarbu Didžiojo New Yorko Apylinkei

ŠAUNUS POKYLIS
Pradžia vajaus, pradžia didžiojo darbo

Buf etinė Vakarienė
ir

Šauni Dainy Programa

POLICISTAS NUŠOVĖ 
VAGIŠIŲ JAUNUOLĮ

N. Y. Viadeck Housing Pro
jekte iš Mrs. J. Mediha pasi
grobęs paketbuką, jaunuolis 
Robert Chura bandė pabėgti.

! Tai matęs policistas Ch. Leo
nard paleido šūvį ir ant vie-

. . Jos vagišių užmušė.
vės” “ruošiamu vajaus banke- . I 
tu” ir per savo gazietą įsakė 
visoms fašistinėms davatkoms 
masiniai tą pobūvį pikietuoti. j

Beit iš didelio debesio buvo’ 
labai mažas lietus! “Pikietuo- 
tojų masė” buvo visai neįžiū
rima : apie Kultūros Centrą 
slampinėjo tik pora idijotiškų 
tipų ir viena susivėlusi storu-. 
le (praeiviai teigia, kad ji bu
vusi girta). Gi salė buvo kimš- 
tinai pilna rinktinės publikos 
ir visi linksmai vakarieniavo 
bei klausėsi gražių Aido Cho
ro dainų. 1 

“Laisvės’’ vajaus banketas 
bus šio mėn. 1’3 d.

Parke rado mirštantį žmogų 
su perpiauta gerkle

Bensonnurst parke rado Sa
muel Lechner perpiauta gerk
le ir šalę kruviną peilį, nuo
dingų pilių ir raščiuką, kuria
me jis sako esąs pasiryžęs nu
sižudyti.

i i MATTHEW A 
BUVUS

" (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
' Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

i

Programą Išpildys Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Pradžia 6-ta vai. vak. t Įžanga Nemodama

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.

i

Laisves Administracija




