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KRISLAI ' 1
,Su gera pradžia.
Laisvė ir organizacijos.
Kunigiški tipai. 
Fasižeminimas. 
Civilizuoti barbarai.

Rašo A. Bimba
I
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M ūsu visų daugelio metų 
patyrimas byloja štai ką : 
Kiekvienam dideliam darbui 
reikalinga gera, smarki pra
džia. Dažnai pirmutinis šūvis 
nulemia visą vėlesnę darbo ei-

Apie tai pravartu mums vi
siems pagalvoti pradedant 

.l aisvės vasarini vaju. Vajaus• ‘ 1 eiga daug priklausys nuo to. i 
kaip bus pasirodyta pirmosio
mis dienomis.

Štai kodėl taip svarbu vi
siems laisviečiams ši šeštadie
ni būtį Kultūrinio Centro au
ditorijoje, kur su vaišėmis ir 
dideliu ryžtu pradėsime ši va
ja.

----------------- . . I

Šiemet Laisvės vajumi rei
kėtų labiau susirūpinti visoms 
pažangiečių organizacijoms.

Ir štai kodėl:
, Pagalvokime apie parengi

mus. Plakatų spausdinimas n- 
platinimas jau išėjo iš mados. 
Pasitenkinama pagarsiu-mu 
Laisvėje.

O kas atsitiktų su tais pa
rengimais, jeigu Laisvės nebū
tų? Parengimu visiškai nebū
tų.

Laisvėje garsinimasis su
traukia publiką ir padaro or
gan izac i j orris naudos. Toks 
garsinimasis sutaupo organi
zacijoms nemažai lėšų ir dar
bo.

Todėl kiekviena tokia orga
nizacija turėtu kaip nors pri
sidėti prie šio vajaus pasise
kimo.

Gal jūsų kuopa arba drau
gija turi nemažą iždą? Paau
kokite Laisvės dešimties tūks
tančių dolerių fondam

O gal kuopa bei draugija 
galėtų suruošti kokį nors pa
dengimą, kurio pelnas būtų 
paskirtas Laisvės išlaikymui 
dienraščiu per šiuos metus9

Pagalvokite, pasvarstyki
te!

Kunigų Draugas rašo, kad 
\ kunigas Kidykas davė labai 

gerą ir smarkų straipsnį, pa
selintą “Parazitai, nuodai ir 
lavonai!” Straipsnis tilpęs ku
nigų “Ateityje”.

• Iš paduotos ištraukos reikia 
sutikti, jog straipsnis .labai 
įdomus.

Prašau:
« “Šitie tipai pasižymi ’ bend
ru bruožu: jie tik čiulpia kitų 
syvus, o neretai ir ašaras ir 
kraują. Mat, parazitas yra 
beširdis. Jis — aukščiausio 
laipsnio egoistas. Iš jų leng
viausiai išsivysto kraugeriai ir 
diktatoriai, šitai klasei bū
dinga yra iš kitų daug reika
lauti, niekad nesitenkinti kitų 
nuveikiamais darbais ir nieko 
kitiems neduoti. Parazitiniai 
visuomenininkai yra amžini 
murmekliai”. (Draugas, kovo 
29 d.).

Nė didžiausias bedievis ne
būtų taip puikiai apibūdinęs 
kunigišką tipą.
♦ Kunigas yra parazitas, nes 
jis nedirba naudingo darbo.

Kunigas yra beširdis, nes 
gero atlyginimo nei laidos 

numirusį, nei krikštys užgimu- 
, sj, nei suteiks jaunavedžiams 
šliūbą.

Kunigas yra §avo parapijo-

Jordano karaliukas 
išmetė parlamento 
remiamą premjerą

Amannas. — Jordane iš
sivystė rimta krizė — ka
raliukas. Hussein, kuris y- 
ra pro-vakarietiškai nusis
tatęs, pašalino iš posto 
premjerą Nabulsį, nors Na
bulsis turi parlamento dau
gumos pritarimą. Karaliui 
ir io šalininkams, už kuriu 
pečiu stovi Britanija ir A- 
merika, nepatinka, kad 
premjeras Nabulsis užmez
ga diplomatihius ryšius 
ambasadų lygyje su Tary
bų Sąjunga, taipgi, kad 
premjeras, sugretino Jorda
ną su anti-imperialistinė- 
mis arabiškomis šalimis, 
Egiptu ir Sirija.

Karaliaus pasiuntinys at
vyko į Nabulso raštinę ir 
ji informavo, kad jis turi 
pasitraukti. Nabulsis tuo
jau parašė atsistatydini
mo laiška, kuriame aiš- 
kiai sakė, kad jis tai daro 
pagal karaliaus reikalavi- 
ma.
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Mirė žymus negrų komun. vadas 
Edward Strong; jis mire nuo vėžio

New Yorkas. — Turėda
mas tik 43 metus amžiaus 
mirė Edward Strong, vie
nas ‘ žymiausių Amerikos 
negrų komunistų vadų. Jis 
mirė nuo vėžio. Strong gi
mė Texase, bet jam jau
nam escint jo tėvai jį atve
žė Chicagon, kur jis išaugo 
ir kaip 18 metų jaunuolis 
įsitraukė į komunistinio 
jaunimo veiklą. Jis buvo 
komunistinio jaunimo va
dovu, taipgi buvo vienas 
Steigėjų Nacionalinio negrų 
jaunimo kongreso.

Jis buvo universitetą bai
gęs žmogus ir gabus žur
nalistas. Karo metu jis tar
navo armijoje ir buvo su

jo diktatorius. Jis bara ir 
plūsta parapijomis, bet pats 
kritiškai neįvertina savo gyve
nimo.

Kunigas visomis keturiomis 
kraunasi turtus.

Dėkui kunigui Kidykui už 
tokį ryškų apibūdinimą kuni
gystės stono.

Mūsų, valstybės sekretorius 
Dulles pasirašė sutartį su 
Sau d i-A rabi jos karalium, ku
rioje pažadama, kad į ameri
kinę bazę Arabijoje nė joks 
žydas neįkels kojos!

Toks baisus pasižeminimas 
ir pažeminimas Amerikos! 
Juk tai pikčiausias įžeidimas 
Amerikos žmonių.

Klydo tie, kurie manė, kad 
civilizuotais barbarais galėjo 
būti tiktai hitleriniai vokie
čiai.

Panašiais .žiaurumais šian
dien pasižymi britai Kenijoje 
ir franc Ozai Alžyre. Britiš
kiems civilizuotiems barba
rams Kenijoje vadovauja kon
servatoriai, o francūzams so
cialistai ! >

Padėtis. Jordane dabar 
labai neaiški ir nerami. 
Dauguma miestų 'gyvento
jų, ypatingai palestiniečiai 
arabai, kurie dabar Jorda
ne sudaro gyventojų dau
gumą, labai nepatenkinti 
Husseino žingsniu. Kara
lius Husseinas turi para
mos tik puslaukinių bedui
nu tarne ir kai kuriuose ka
rininkuose, kurie palankūs 
britams.

Pranešama, kad Sirijos, 
Irako ir Arabijos armijos 
koncentruojasi prie Jorda
no sienų, kad jeigu ten kil
tų pilna “suirutė”, galima 
būtų pasidalinti teritorija. 
Yra žinių, kad ir izraelie
čiai koncentruojasi prie 
Jordano sienų. Jie paskel
bė, kad jeigu kiti arabiški 
kraštai įžengtų Jordanan, 
tas jiems duotų “laisvas 
rankas” — jie bandytų 
griebti palestinišką Jorda
no dalį.

JAV jėgomis Indijoje. Ten 
jis darbavosi už amerikie
čių negrų kareivių solidaru-1 
mą su Indijos, žmonėmis. 
Po demobilizacijos jis tapo 
išrinktas į K. P. nacionalinį 
komitetą.

Laidotuvės įvyks rytoj, 
šeštadienį, Brooklyne.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washing ton as. — Prezi
dentas Eisenhoweris sakė, 
kad Britanija neturėjo ki-’ 
tokios išeities, negu ma
žinti ginklavimąsi — bri
tai priversti taip daryti e- 
konominiais sumetimais, 
sakė Ike. .

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia paskelbė, 

I kad valstybinės paskolos, 
tai yra bonai, kuriuos žmo
nės pirko, nebus iškeisti į 
pinigus artimu laiku, bet 
tuo pačiu laiku paskelbta, 
kad nebus reiklaiijama iš 
žmonių tolimesnių pasko
lų.

Sukako pirmosios Bieru
to mirties metinės
Varšuva. — Lenkijos vi

suomenė ir spauda pažymi 
šias metines, pabrėždamos 
žymų Boleslavo Bieruto 
vaidmenį Lenkijos darbi
ninkų judėjime. Laikraščiai 
“Tribūna Liudu”, / “žice 
Varšavy” ir kiti šiandien 
spausdina Bieruto portre
tus, pasakoja apie svar
biausius jo gyvenimo ir 
veiklos etapus.

Finansinė parama Liaisvei 
visada reikalingai.
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Vakarų Vokietijoje rėkiama 
už Klaipėdos atplėšimą n u o 
Lietuvos, už Dk! vokieti ją”

Kanada protestavo 
Amerikai Normano 
nusižudymo reikalu

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos ektreminiai naciona
listai sustiprino rėksningą 
kampaniją už Klaipėdos at
plėšimą nuo Lietuvos, Sude
tų srities atplėšimą nuo 
Čekoslovakijos, jau nekal
bant apie Pomožės ir Šlion- 
sko (Pomeranijos ir Silezi
jos) atplėšimą nuo Lenki
jos. Tos kampanijos prie
šakyje stovi 19 Bundestago 
(parlamento) deputatų, ku
rie priklauso prie taip va
dinamo “Visu vokiečiu blo
ko”.

Tokio bloko vadas F. Sei- 
both kalbėjo neseniai ma
siniame vokiškų bėglių (iš

U. A. W. suvažiavimas baigėsi o 

vienybės dvasioj; Reiitheris 
vėl perrinktas vienbalsiai

Atlantic City. — Automo
bilių darbininkų unijos su
važiavimas baigiasi vieny
bės dvasioje. Walter Reu
ther tapo vienbalsiai per
rinktas UAW prezidentu. 
Buvo nominuotas į prezi
dentus ir Carl Stellato, lo
kalu 600 galva, kuris skai
tomas kairesnės • opozicijos 
vadu. Bet Stellato vienybės 
labui savo kandidatūrą iš
traukė ir visi balsavo už 
Reutherį. Taipgi perrinkti 
sekretorius iždininkas Emil 
Mazey ir kiti aukštieji uni
jos pareigūnai.

Suvažiavimas baigiasi su 
jausmu, kad auto-darbnin- 
kai vėl stovi Amerikos dar- 
binkų klasės priešakyje 
kovoje už socialines refor
mas. Nutarta, kaip tai jau 
buvo pranešta, sausio mė
nesį laikyti specialią kon
ferenciją, kur bus išdirbti 
nauji reikalavimai kom- 

------------------------------------------------- 1___________________________  

Soble ir žmona 
jau prisipažinę

New Yorkas. — Jack ir 
Myra Soble, kurie tapo su
imti ir apkaltinti šnipinė
jime Tarybų . Sąjungos 
naudai, prisipažino teismi
niame apklausinėjime. Ank- 
čiau jie teigė esą nekalti, 
bet dabar jie prisipažino 
viename iš šešių kaltini
mų, kad jie rinko įvairią 
informaciją. Jack Soble ne
seniai kalėjiminėje ligoni
nėje turėjo nervų sukrėti
mą, bet daktarai dabar jį 
skaito sveiku.

Soble žmona sakė, kad 
jie bendradarbiavo su tre
čiu apkaltintu, J. Albamu.

Kaip žinia, Soble ir Al- 
bamas kilę iš Vilkaviškio.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Rytų) mitinge Welzare. 
Jis sakė, kad “Didvokieti- 
ja”, kuri turės būti atsteig- 
ta, turės apimti ne tik tas 
sritis, kurios dabar pri
jungtos prie Lenkijos, bet 
ir ’’Memeli ir Sudetenlan- >• idą”, tai yra, Lietuvos. 
Klaipėdą ir Sudetus.

Panagūs ekstremių na
cionalistų mitingai dabar 
įvyko Šleizvige Holšteine, 
Saksonijoje, Bavarijoje. 
Spauda irgi vis atviriau ra
šo apie tą “Didvokietiją” 
(“Grossdeutschland”). 6- 
balsis, kuris visuose mi
tinguose keliamas, yra — 
“Turi būti pilna Vokietija”.

panijoms. Atrodo, kad ta 
konferencija bus svarbes-

1 nė, negu pats suvažiavimas, 
nes ten bus išdirbta strate
gija kovai už keturių die
nu darbo savaite. <• €

Reiitheris sakė, kad uni
ja, kuri dabar gyvuoja jau 
21 metus, dar turi daug ko 
atlikti, kad unijinis judė
jimas “dar tik pradėjo pu
renti Amerikos demokrati
jos dirvonus”.

Pranešama, kad suva
žiavimo konstitucinė ko
misija planuoja pakelti 
Reutherio algą iki $22,000 
metams. Jis dabar gauna 
$18,000. Taipgi planuojama 
pakelti algas kitiems aukš
tiems unijos pareigūnams.

Suvažiavime priimta re
zoliucija, kurioje reikalau
jama iš Eisenhowerio, kad 
valdžia tyrinėtų rasistines 
Baltųjų piliečių tarybas.

Lukacks grižo 
i Budapeštą

Budapeštas, — Iš Rumu
nijos Vengrijon grįžo pro
fesorius Lukacks, buvęs 
Nagy valdžios švietimo rei
kalų ministras, kuris iki 
šiol kartu su Nagy gyveno 
Rumunijoje. Lukacks yra 
skaitomas .svarbiausiu
marksistiniu literatūros
kritiku pasaulyje ir jis pla
čiai žinomas visur.

Kabindamas skalbinius iškrito 
per langą ir užsimušė

Brooklynietis Wm. McKin- 
.icy bekabindamas skalbinius 
iškrito iš savo apartmento per 
langą ir užsimušė.

MAZGODAMA LANGĄ 
nukrito ir užsimušė

Brooklynietę Eva Prescott 
bemazgodama langą nukrito 
ant šaligatvio ir nuvežta ligo
ninėn mirė.

Ottawa. — Kanados val
džia pasiuntė oficiališką 
protestą Amerikai, smer
kiant Senato vidujinio sau
gumo komiteto veiklą. Pro
teste ta veikla vadinama 
“nepakenčiama”. Užsienio 
reikalu ministras Lester 
Pearson protesto notą per
skaitė Kanados parlamen
to posėdyje. Deputatai 
perskaitytą protestą suti
ko plojimais, pritarimu.

Kaip žinia, senatinis ko
mitetas kėlė kaltinimus, 
kad Kanados ambasado
rius Egipte E. H. Norman 
yra buvęs komunistas. Tie 
kaltinimai privedė prie 
Normano spužudystės.

Pearsonas parlamentui 
sakė, kad ambasadorius 
Heeney Washingtone pro
testo nota įteikė sekr. Dul
les. Notoje sakoma, kad 
Kanados valdžia, jau pra
eityje buvo priversta skųs
tis dėl senatinio Amerikos

Indonezijos komunistai sveikina 
vienvbes valdžia 

<7
naująja nacion.

Jakarta. — Indonezijos 
Komunistų partija, darbo 
unijos ir liaudies organiza
cijos sveikina naująją na
cionalinės vienybės valdžią. 
Komunistų partijos spau
da sako, kad naujoji valdžia 
žada Indonezijai gero, nors 
nėra užtikrinimo, kad ji 
nesutiks daug keblumų ke-

Gyvenimas•/

Lietuvoje
Prie Rokiškio naikina 
vilkus; kelis jų nušovė

Rokiškis. — Medžiotojas 
Latvėnas pastebėjo du vil
kus, perbėgančius iš vieno 
miško į kitą. Pasikvietęs Į 
pagalbą kitą medžiotoją ir 
penkis varovus, jis nutarė 
sunaikinti grobuonis. Me
džiotojai apsupo mišką. 
Pradėjus varovams varyti 
vilkus, vienas grobuonis 
užbėgo ant Latvėno, kuris 
taikliu šūviu jį nušovė. Tai 
buvo vilkė. Patinas paspru
ko.

Rytojaus dieną medžio
tojai pagal pėdsakus suse
kė, kad patinas buvo sugrį
žęs į mišką ieškoti vilkės. 
Po kelių dienų Apūniškio 
draustinio eigulys Mikėnas 
pastebėjo miške šviežius 
vilko pėdsakus ir pranešė 
apie tai medžiotojams. Bu- 
vp nustatyta vilko buvimo 
vieta, aplinkui iškeltos vė
liavėlės. Vilką nušovė me
džiotojas Aleinikovas.

Medžiotojai Latvėnas ir 
Aleinikovas premijuoti pi
niginėmis premijomis — po 
500 rublių kiekvienas.

komiteto veiklos, per ku
rią kanadiečių vardai įve
liami ir maišomas! i Kana
dos vidujinius reikalus.

Tuo tarpu pranešama, 
kad kanadietis kapitonas 
M. A. McNish sugrąžino 
Eisenhoweriui pagyros laiš
ką, kurį gavo karo metu. 
Minimas kapitonas karo 
metu tarnavo kaip vienas 
Eisenhowerio adjutantų 
Londone. McNishas sako, 
kad jis grąžino laišką Ei
senhoweriui, kad tuomi iš
reikšti savo protestą prieš , 
Amerikos senatinio komi
teto kaltę Normano mir
tyje. __________

Londonas. — Koloniali- 
niu reikalu ministerija iš
kėlė, kad kas savaitę Keni
joje dar suimama apie 300 
negrų.

Bombėjus. — Godavario 
upės potvinyje centralinė- 
je Indijos dalyje paskendo 
150 žmonių, v 

lyje.
Kairioji spauda sako, kad 

pirmas valdžios tikslas tu
ri būti sutvarkyti visokius 
maištininkus provincijose. 
Taipgi nurodoma, kad fak
tai, jog apšvietos ir žemės 
ūkio ministrai yra kairie- 
čiai, yra svarbūs. Žemės 
ūkio reikalų ministras jau 
pareiškė, kad jis ims pri
rengti platesnės žemės re
formos planą.

Konservatyvus laikraštis 
“Times of Indonesia”, kuris 
spausdinamas Jakartoje 
anglų kalboje, pripažįsta, 
kad kabinetas yra geras 
pagal susidėjimą ir galės 
gerai veikti. Bet tas pats 
laikraštis sako, kad kabine
tas “nekonstitucinis”, nes 
Sukamo jį suorganizavo sa
vo valia, neatsiklausęs par
lamento.

Rašytojas Erenburgas 
atvyko j Japonrą; ji 
sutiko labai gražiai

Tokyo. —■ Rašytojas L 
Erenburgas atvyko Japo- 
nijon. Tai pirmas pokari
nis kokio nors Jarybinio 
rašytojo apsilankymas Ja
ponijoje. Jis sutiktas labai 
draugiškai. Aerodrome jo 
laukė ne tik kairiai pažan
gių kultūriečių delegacijos, 
bet ir kai kurie konserva'- 
tyviai rašytojai, taipgi 
daug laikraštininkų.

Erenburgas laikrašti
ninkams sakė, kad Tarybų 
Sąjungos žmonės pilnai 
pritaria Japonijos valdžios 
ir žmonių nusitątymui 
prieš visokius atominiai- 
vandenilinius sprogdinėji-. 
mus.
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Lietuvos Istorinio mu
ziejaus patalpose atidaryta 
pirmoji respublikoje spor- 

žūklės priemonių pa
kuria surengė Kau

ni e d ž i o t o j ų draugijos
sportinės žūklės sekcija, i

Parodos stenduose išsta-

JJ

sportininkų rankiniu būdu 
pagamintos 
formos ir
blizgės, spiningai, meške
rės, žūklės priemonių ga-j 
mvbos įrankiai ir kt.

įvairiausios 
konstrukcijos

'"Tiesa apie Keniją

QUINN PASITRAUKĖ
HUGH QUINN, New Yorko miesto tarybos 

praėjusį antradienį atsistatydino iš tos vietos.

jog jis, būdamas miesto tarybos nariu, tą vietą naudojo 
savo privatiškiems. reikalams. Sakoma, jis buvo susirišęs j 
su viena kompanija, kuriai padė jęs kontraktus gauti su j 
miestavomis įstaigomis.

Per kai kurį laiką Mr. Quinn reikalus tyrinėjo speciali! 
komisija ir prirašė net 3,000 puslapių raportą. Po to bu-

senovėje vartotos Lietuvo
je žūklės priemonės. čia 
matome kaulinius žeberk
lus, kurie buvo vartojami 
žuvims gaudyti prieš 8 tūk
stančius metu. Vėlesniu 

Į laikotarpių įrankiui jau su- 
i dėtingesni ir Įvairesni.

Parodos lankytojai labai 
j domisi taip, pat naujausia 
žūklės priemone —

Taip pavadintą knygą pa
raše anglė E. Fletšer. Kny
gos autorė gyveno du me
tus Kenijoje, dirbo koloni
jine valdininke ir todėl tu
rėjo progos susipažinti su 
padėtimi britų kolonijose 
rytinėje Afrikoje. Čekoslo
vakijos laikraštis “Rude 
Pravo”, remdamasis E. 
Fle t še r knygoj e pateiktais 
faktais, išspausdino traipsr 
nį “Kolonijinis pragaras 
Kenijoje”, kuriame pasa-

čiamųjų darbų dirb
ti. Pilkieji uždaromi į kon
centracijos stovyklas, 
tieji gali tikėtis, kad

Bal- 
juos

rašo, 
yra

kaip netinkamas.

su titnago skeltinemis, kau
liniai 
pomis.

uždraustu miesto tarybai jį iš jos pa-mas, !
šalinti

Na, ir tuomet, kada miesto tarybos nariai ruošėsi re
zoliuciją balsuoti, sprendžiant, palikti Quinna taryboje

Pasitraukęs iš miesto tarybos, Mr. Quinn pareiškė

kad ne
mas.

Quinn yra demokratų partijos narys ir veikėjas.
Taigi visokių “netikslumų” atsiranda ne tik darbo uni

jose, net federalinčie valdžioje, o ir New Yorko miesto

Kodel visa tai dabar iškilo? Ogi todėl, kad šiemet bus 
miestąvi rinkimai, bus renkamas miesto majoras, aps
kričių prezidentai, na. ir miesto taryba. Del to dabar ir 
iškyla visokie “nereguliarumai“.

UŽ TRUMPESNES DARIU) VALANDAS
UNITED AUTO WORKERS unijos suvažiavimas,

bo valandas automobilių pramonėje dirbantiems darbi
ninkams., už didesnes algas, taipgi už tai, kad patys uni- 
jistai mokėtų mėnesiniu duoklių $3, vietoje iki šiol mo
kėtų $2.50 mėnesiui.
•'Visa (ai ši unija, einant nutarimu, suformuluos 1958 

metų pradžioje. Tų metų sausio mėnesį bus sušaukta 
speciali unijos konvencija arba suvažiavimas ir ten bus 
išdirbti visi planai. Gi h?58 metų kovo mėnesį, kai unija

reikalavimai sutrumpinti darbo valandas.
Kiekvienas galvojantis žmogus tokį unijos pasisaky

mą, aišku, užgirs. Reikia nepamiršti, kad ypatingai au
tomobilių pramonės darbininkų darbas yra sunkus, 
įtemptas. Taipgi reikia suprasti, kad prie šiandieninio 
technikos išsitobulinimo darbininkas padirba produktų 
daug daugiau, negu padirbdavo prieš keleris metus.

Suvažiavimas pasisakė, kad iki bus išdirbti planai 
reikalavimui, idant būtų sutrumpintos darbo valandos, 
unija privalo skleisti apšvietą savo nariuose ir bendrai 
publikoje, aiškinant, kodėl būtinai turėtų būti sutrum
pintos darbininkams darbo valandos.

Galimas daiktas, kad sekamais metais automobiliu 
pramonės darbininkai pradės dirbti tik’38 valandas dar
bo savaitėle su aukštesnėmis algomis, negu gauna iki 
šiol. Jei tai pasieks automobilių dirbėjai, tuomet ir kitų 

Tai turėtų būti 
ne
be

pramonių darbininkai sieksis to paties 
padaryta, tai, be abejojimo, ir bus padaryta. Tačiau 
reikia manyti, jog visa tai bus pasiekta be kovos, 
didelių pastangų.

IŠTEISINTAS
LONDONE ILGOKAI tęsėsi įdomi byla, kuri baigėsi 

praėjusį antradienį.
Buvo teisiamas gydytojas John Bodkin Adams. Jis 

buvo kaltinamas žmogžudyste. Girdi, jis gydydamas 
tūlą virš 80 metų amžiaus turtingą moteriškę, naudojo 
nuodus, kad ią greičiau numarinti.

Toji moteriškė (Mrs. Edith Alice Morrell) buvo para
šiusi testamentą, kuriame dalį savo turto užrašė Dr. 
Adamsui. Dėl to, girdi, jis siekėsi ją juo greičiau nu
marinti, jis davęs jai visokių narkotikų.

Teisman buvo pašaukti visokie ekspertai. Kai kurie 
jų liudijo, kad taip ir buvę, kaip valdžia teisiamąjį kal
tino: jis paskubino moteriškės amžių sutrumpinti.

Bet iš kitos pusės buvo argumentuota, kad, je 
Adams nebūtų ligonei davęs vis didesnių ir didesnių 
kolikų dožų, tai ii galėjo neišgyventi tiek laiko, 
išgyveno.

Byla buvo įdomi, atkreipusi viso pasaulio, ne tik 
lų, dėmesį.

Na, ir galutiniame savo žodyje prisaikdintųjų 
mas (džiūrū) išnešė nuosprendį: Dr. Adams, nekaltas.

Iš tikrųjų, niekam nėra lengva tokiais klausimais- būti 
tikram, kaip ten būtų buvę, jei Dr. Adams nebūtų davęs 
ligonei narkotikų. Gydytojas liekasi gydytoju ir todėl 

. juo. tenka pasitikėti. Tokią išvadą padarė šis londoniš- 
kis teismas Dr. Adams byloje.

nai

iš 1200—800 mo
jau naudojami

vu, su kuriuo žuvys medžio
jamos nardant vandeny;
Čia pat stende matome
žū k lau to j omaro apr an g

ir

lonizatoriu 
ru terorą 
liaudį.

Prieš ketverius

vykdomą žiau- 
prieš Kenijos

guminius kojoms ir ran-1 
koms “pelekus”, kaukę ir 
kt., kurie žmogui padeda 
vikriai plaukioti po vande-i
niu ir medžioti žuvis.

Parodos saliu sienos 
puoštos f o to n u o tf a u komi s 

u niuos ežeru ir 
dailininko K.

veninio ir

Parodos 
čių žūklės mėgėjų pagamin-.j nepamiršo 
tos, o tail) pat fabrikinės j konierių.

Kituose parodo stenduose

))riemonūs. L 
ir įvairios vra t Ą »

Da-

av

organizatoriai

Vienoje salių iš- 
žuviins gaudyti 
ios priemonės—

Gėlė keičia prigimti
Elenutė

užsiėmimą, visuomet
minusia žvilgterėda1 i

šį kartą- ji irgi neužmiršo 
savo gėlės. Bet vos Elenutė

nustebi
mas.

su mano dryžialapė, — šūk 
tolėjo mergaite draugėms.

puikaus papuošalo: balti

lios spalvos. Elenutė nježi- 
noja, ar džiaugtis, ar ne.

atrodė visai pap- 
fačiau mergaite

si se kė! Daug 1 a i ko E1 en u te 
slėpė gėlę nuo statmenų 
saulės spindulių. Ir štai tra- 
deskancija pakeitė < pir-

reakcinės jėgos ir valdo
mieji sluoksniai vieną iš re
liginių Mau-Mau sektų ap
kaltino teroristine veikla. 
Po kovos su Mau-Mau prie
danga angliškieji koloniza-

Toliau laikraštis 
kad kolonijinė policija 
sudaryta iš avantiūristų, 
žmonių, perkeltų už baus
mes iš kitų kolonijų, ir kitų> 
visuomenės padugnių. Jie 
yra visagaliai koncentraci
nių stovyklų šeimininkai. 
Kiekvienas jų “valdo sa
vaip”. Koncentracijos sto
vyklos Kisumyje viršinin
kas tikina, kad Mau-Mau 
geriausia šaudyti būriais... 
Kitoje koncentracijos sto
vykloje, kuri yra Viktori
jos ežero saloje, elgiamasi 
“humaniškiau”. Kalinius
čia šienauja vien tropikų

i kovą prieš Kenijos lian
os išsivadavimo judėjimą. 
— Kiekvienas žmogus,—

priklausymu sektai ar- 
ūmpatijomis jai, tampa

Oficialiuose pranešimuo
se tvirtinama, pažymi laik
raštis, kad priverčiamieji 
darbai duoda nauda ne tik 
atskiriems negrams, bet ir 
visai negrų liaudžiai. Au
torė apsilankė koncentraci
jos stovykloje, kurioje bu
vo įkalinti 9 tūkstančiai vy
ru, moterų ir vaiku. Jie bu- 
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Vien oficialiais, žymiai su
mažintais duomenimis, nuo 
1956 metų lapkričio mėne
sio ypatingų patikrinimų 
metu buvo nužudyta 13,000 
žmonių. Koncentracijos sto
vyklose yra uždaryta 42,000 
negi’ii.

! Nuraminta Elenutė nu-i 
skuba su jomis prie kilų 
darbų. O šiltnamyje žiemą 
jų visuomet būna. Jauno
sios gėlininkes jame angi
mi apie 30 rūGų • žiedinių- j 
de k orą t y v i n iii a uga I ii : r o- j 
žiu, primulių, kiparisų, kli-; 
vijų,x chrizantemų ir kt.\ 
Greta ių auga ir citrinme-! 
džiai. Jie gauti iš Kijevo! 
pionierių rūmų, 
metų šie ei ūmų 

| jau duos vaisių.

Tačiau daugiausia šiltna
myje a.ilginama zoninių pe
largonijų, puošniųjų, ka-

* Tai paskatino mergaitę. 
Ji sumanė atlikti kitą ban
dymą su kambarinėmis gė
lėmis. Elenutei buvo įdo
mu sužinoti, kas atsitinka 
su augalu, /keičiant jo gy
venimo sąlygas. Ji paėmė tą 
pačią tradeskanciją ir įlen-

pratinama prie 
gėlė turi pavirsti

laipsnui
vandens
vandens
puošė sumažėja žiotelių 
skaičius, kad nesiskverbtų

jau priprato prie vandens, 
’ Elenutė ją atkirpo nuo viso 
augalo ir persodino į vazo-

ang-

teis-

neli. Tokią gėlės atžala
A *■ C J V

mergaitė vėl patalpino į 
vandenį, nuleisdama ją su 

j vazonėliu į akvariumo dug- 
! na. Ten žaliosios trades- 
| kaucijos atžala gyvena jau 
nuo praeitų metų lapkričio 
menesio. Rodos, tuo ir tu
rėtų baigtis Elenutės rūpes
tis dėl naujo augalo, tačiau 
mergaitė nerimsta:

— Augalą puola dum
bliai. Aš bijau, kad jie ne

— Bijotis nėra ko. Matai, 
kad tradeskancijai jie ne
daro jokios žalos, — sako 
jai draugės Dalė Turkutė ir

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., bal. (April) 12, 1957 Vlada Sklizmantaitė.
• ............................ t -

kariauja

nurodo, kad 
pirmoji fazė yra naktiniai 
užpuolimai. Būrys ginkluo
tų policininkų tamsoje įsi
veržia į negrų kaimą ir su
laiko tuos, kuriuos įtaria 

vi bendradarbiaujant su Mau- 
,‘Mau. Antras etapas yra

sugrupavimas:
“pilkuosius” |Po trijų . ,,

medeliai; 11 ^u?duoslus •..................
i ji laikomi pavojingiausiais 
“nusikaltėliais”. Jie siun
čiami į kalėjimus- ir priver-

nijų. Šitomis gėlėmis p pa

Melnikaitės paminklo. Jau
nosios gėlininkės per žiemą 
šiltnamyje ne tik išsaugos 
šias gėles. Pradedant nuo 
vasario menesio, jos 'bus 
dauginamos. Mat, mergai
tės nori, kad gėlių užtektų 
ir paminklui puošti, ii- kad 
dalį jų būtų galima atiduo
ti sostinei Vilniui respub- 
likos'jaunimo festivalio me
ant.

Vaitkevičiūte,, Birutė Mi
kalauskaitė i gėliiij pasų re
gistracijos knygą stropiai 
užrašo kiekvieną šiltnamy
je pastebėtą smulkmena.

Naktį prižiūrėtojai suorga- 
I nizavo masinį kalinių žu
dymą. . . Kaliniai verčiami 
sunkiai dirbti. Vaikai pa
liekami be jokios priežiū
ros. Vienoje stovykloje ba
du mirė 45 vaikai, kitoje 
70 žmonių mirė šiltine. V ,

Baigdamas laikraštis nu
rodo, kad masiniai suėmi
mai, žudynės, persekioji
mai, badas, priverčiamieji 
darbai — visa tai yra nu
kreipta prieš Kenijos liau
dį. Britiškieji kolonizato
riai (kurie taip mėgsta sa
ve vadinti “laisvojo pasau
lio” gynėjais) užlieja Keni- 
‘ ‘ . Tačiau net to
kios barbariškos priemonės 
kolonializmo neišgelbės.

Worcester, Mass.
Dry. J. M. Karsono reikalu 

Kadangi draugai Jaunu-\ 
tis ir J. Skliutas rašė, kad 
banketas įvyks balandžio 
14 d., 1 vai. dieną, 318 
Broadway, So. Bostone, tai* 
apie tai nematau reikalo 
daugiau rašyti.

Bet aš manau, nepadaly
sių klaidos, pasakydamas, 
kad progresyviai žmonės, 
kurie įvertina mūsų veikė
jų gražius darbus per dau- r 
gelį metų, dar nepamiršo,w 
kad ir draugas Karsonas 
yra vienas iš jų. Ir aš esu 
tikras, kad mūsų plačios* 
apylinkės progresy visko  j i ♦
visuomenė širdingai išties 
savo ranką nelaimės ištik-* 
tam veikėjui draugui Kar- 
sonui. Jeigu nebūtų rei
kalo, tai nereikėtų nė šio 
banketo.

Parengimas, sakė Bosto
no veikėjai, bus pirmos rū
šies, su koncertine progra
ma. Duos keletą kavalkų 
ir mūsų garsusis duetas — 
Ona Dirvelienė ir Joas Sa
baliauskas. Kaip ir visada. < 
jiems akompanuos Helena 
Janulytė-Smith ir pats Ai
do choro mokytojas Jonas 

tDirvelis. *
Iš Worcesterio, girdėjau, 

vyks kelios mašinos, kad 
praleisti gražų laiką ir kad 
būtų geresnė parama ge
ram draugui. J. M. L.

Paskutinie- K krauju.

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

SUKLIURĘ VIDURIAI
Retą surasi žmogų, pa

gyvenusį žmogų, kuriam 
viduriai virškina be prie
kaištu. Vis dažniausiai ko 
trūksta viduriam. Visokių 
esti vidurių apsilpimų, ne- 
malimu, slogu-kat’aru, rū- 
girnų, net ir opų ir vėžių. 
Nuobodi būtų istorija gra
baliotis, kamantinėt kiek
vieną vidurių sukliurimo 
rūšį. Čia imsime bendrai 
vadinamą vidurių chroniš
ką nemalimą (chronic in-

Norwood. Mass.
✓

Kovo. 17 d. nutariau at
lankyti dienraščio Laisvės 
skaitytojus Juozą ir Petro
nėlę Kastečkus. Radau abu 
namie, besiruošiančius pie
tums. Trumpai, bet mali
niai teko su jais pasikalbė
ti, nes jau daug laiko prad
ėjo nuo to, kai su jais ma
čiausi.

Besikalbant, užklausiau, 
ką darys su Laisvės prenu
merata, kuri jau seniai iš
sibaigė. Draugė Kastec*- 
kienė atsakė: Labai gaila 
skirtis su dienraščiu Lais
ve, kuri mus lankė per 
daugelį metų. Bet šiandie
ninė mūsų gyvenimo padė
tis yra gana sunki: likom 
abu be sveikatos; gydytojai 
ir vaistai baigia dolerius iš 
kišenių iškraustyti. Todėl 
praneškite Laisvės admi
nistracijai, kad laikraštį 
sulaikytų.

Iš tikrųjų, gaila žiūrėti į 
tuos žmones. 7 
tų per daug seni, viendk 
abu' paliko „be 
Net negali nueiti į krautu
vę atsinešti sau valgio. 4

Vincas Grudinskas, taip
gi Laisvės skaitytojas, ser
ga jau nuo 1951 metų. Ke-* 
leri metai atgal jam buvo 
nuplautos abi kojos. Bu^o 
nemažo sudėjimo žmogus, 
bet dabar atrodo tik pusė 
žmogaus. Kovo 31 d. nu
važiavau jį aplankyti. Ra
dau sėdintį ratukų kėdėj 
ir besiklausantį radijo pro
gramos. Džiaugiasi, kaM 
dar nors rankas turi stip
rias, tai, girdi, su ją‘pa
galba įlipu į šį vežimuką Jr 
važinėju p o kambarius. 
Kai moteris buvo gyva, Ui 
ji mane prižiūrėjo, neturė
jau tiek daug vargo. Bet 
pereitus metus, žinai, pati 
susirgo, buvo daryta opera
cija, ir neišlaikė, mirė. 
Palikau vienas. Dar laimė, 
kad sūnus būna prie nla- 
nęs, tai jis maždaug pa
gelbsti man. -G

Nusiskundė, kad Lais^įas 
prenumerata išsibaigus ga
na seniai, bet neišgali pasi- 
mokėt. Todėl; girdi, prfi^ 
nešk administracijai, fta$ 
laikraštį sulaikytų, tai ma
žiau bus laikraščiui nuo 
stolių.

Laisvės skaitytojas .

nei tas pasibaidęs žirgas. 
Tai greitaširdystė# — ta
chycardia — širdies muši
mas, itin įkyrus reiškinys.

Kai skilvis sukliuręs, tai 
dažnai sukliūra ir žarnos. 
Ir jose netvarka, malimas 
nebetikęs. Ten vėl perdaug 
susidaro dujų. Ir vaikštd 
žmogus, visas p r a r ū g ęs, 
pilnas dujų, dieglių, skaus
mų, daigynui, net ir mėš
lungių. Nemalimo produk
tai įsisiurbia į kraują, tada 
ir visas organimas nebe- 
sveikas. Darbas nesiseka, 
galva, kaip puodas, bendra 
savijauta netikus, surūgus.

Netikęs valgymas ilgai-

-Kai viduriai apsilpę, ne
virškina gerai, tai taip ir 

Jos ypač rūpinasi narcizais į žinok, kad jų plėvės nesvei- 
uždegimo a p i m t o s . | g a d. i n a vidnrin.sir tulpėmis. Šios gėlės, įdė

tos į.-dėžes, rudenį buvo 
užkastos inspektų duobėje. 
Dabar jos iškasamos ir per
nešamos į šiltnamį : 
žydėjimui.

bos, i 
Chronic yastritis — įsise

s, labai atsparus 
Plėvės perimtos.

Rodos, nebū-

sveikatos.

Taipgi ir gėrimas, girtuok
liavimas, rūkjnnas, netikę 
sąjūdžiai, emocijos, susi
jaudinimai, tūli darbai, 
nesveikos darbavietės, kur 
susidaro nuodingų dujų, 
gazų.

žiemos dalykas.
j Virškinamųjų sulčių išsi- 
sunkimas nenormalus. Pa
čių esminių, reikalingųjų 
sunkų esti permažai, kad 
jos pajėgtų gerai peryirš- 

-kint maista. Tai maistas 
i, 

Pra- 
rūgt, gest, susidaro 

Vidurius iškelia, iš- 
Kartėlis, raugulys

— Kai sužydės narcizai 
ir tulpės, mūsų šiltnamyje 
bus kaip tikrame gėlyne, — 
d ž i ą u g i a s i m e r į< a i v ė s.

su džiaugia- R užsiriogso skilvy‘ilgiau 
- - —.......’• Dėt jai bus negu esti normaliaisi ir Elenutė.
ypač smagu pavasarį, kada 
pasitvirtins dabar šiltna
myje atliekamas bandy
mas su tradeskancija. Ele
nutė neabejoja, kad iŠ kam
barinės gėlės išaugs naujas 
stambesniais lapais vau-j 
dens augalas, tinkamas ak- į
variumui.

O. KAIREVIčIUTe, 
jaunųjų gamtininkų bū 

relio vadovė.

deda

pučia. 
kankina.

g prisidaro 
tai jos labai

Į sutrukdo normalų širdies 
mušimą. Išpūstas skilvis 
užgula, spaudžia iš apačios 
į širdį, ir širdis pradeda 
spardytis, trukčiot, kartais

ir pasileidžia' risčia begi.

S. Hillmano fondacija 
aukoja universitetam
Amalga mated 

W ork e rs (siu v e j ų )
laikoma S. Hillmano 
fundacija paskelbė, 
a u k o j o. $33,500 
aukštojo mokslo 
Stipendijas gavo 
vardo universitetas,
School, Howard universitetas 
ir kitos.

Hillmano fondacija kasmet 
aukoją stambias sumas ir ki
tokiems tikslams.

C I o th ing’ 
unijos iš

varė o 
kad ji pa-
jvairioms 
Įstaigoms. 

Roosevelto 
The New



Pregresas

• NESĖKMES RYKŠTĖ
(APSAKYMĖLIS)

BROCKTON, MASS.

« (Tąsa)

* Beveik kasdien jautėsi vis blogiau. 
Žrhona, patėmijusi jau palaužtą vyro 
sveikatą, patarė jam mesti darbą. Ta
čiau Genutis tokiam žmonos sumany
mui priešinosi, tiešydamasis: O kur jis 
gausiąs kitą darbą? Nors laikai geri, 
darbų yra daug, bet dalykas tame, kad 
darbdaviai įvedė naują tvarką. Kiekvie
noje dirbtuvėje, prieš priimdinėjant 
Sarbininkus į darbą, juos daktarai gerai 
išegzaminuoja. O jeigu suranda kokius 
sveikatos trūkumus, darbdaviai darbo 
neduoda. Ot, sako, rytoj nueisiąs Į dirb
tuvės “dispensarą”, gal daktaras duo
siąs kokių tablečių ir mažum sveikata 
pagerės. . . Dar pridurdamas: Aš dar 
norėčiau kiek ilgėliau padirbėti, ir šiek 
tiek susitaupyti senatvei.

Sekamą dieną kompanijos daktaras, 
iŠegzaminavęs Genutį, davė jam table
čių ir buteliuką, patardamas imti vais
tus kas tris valandas ir viskas pagerės. 
Tačiau daktaras nė vieno žodžio neištarė 
apie ligą, arba darbo kenskmingumą. 
Per kokį laiką Genutis jautėsi daug ge
niau. Bet jo sveikata ir vėl pradėjo 
smukti žemyn. Jisai nepanašus buvo Į 
Genutį, kokiuo jis seniau buvęs. . . Krū
tinė ir pilvas Įtraukti arčiau nugarkau
lio. Veidas tamsiai parudęs, akys įdubę.

. Dar jaunas būdamas atrodė senas. Kai 
kurie jo draugai klausdavo: Kodėl jis 
neprašo senatvės persijos? Bet jisai nu
sišypsojęs ai sakydavo : Oi, dar toli tie 
meteliai, kai gausiąs pensiją. Vieną va
saros karštą dieną, jis parėjęs iš darbo, 
nesėdo prie stalo valgyti vakarienės. Tik 
išsigėręs -porą stikliukų brandos, užko
pęs laiptais į miegamąjį kambarį, krito 
i lova, v *■

Žmona susirūpinusi vyro sveikata, 
tekina atbėgusi prie lovos, apgailestau
dama kalbėjo. Sako: Zigmai, kiek kartų 
aš tau sakiau, kad tu mestai savo dar
bą. Ant tavęs bežiūrėdama jau seniai 
įianiau, kad taip bus.. . Ar tau reikėjo 
prie to prisileisti, kad taip visai sužliuk- 
tai? Kuomet buvo reikalas, tai nieko ne
sakiau, per kokį laiką padirbėti, kad ir 
kenksmingą sveikatai darbą, nes turė
jome daug trūkumų. Bet dabar nematau 
reikalo taip save smaugtis. Ką mes tu
rime, viskas išmokėta. Dar ir sū taupų 
banke biskelį turim. Nors pinigai vi
siems reikalingi, be jų gyventi negalima. 
Tačiau perdaug nereikia būti gobščiam. 
Tu pats žinai, kad sveikata už pinigus 
brangesnė. Vaikų neturime. Tai kam 
mūsų turtas liks? Tu rytoj nueik pas sa
vo daktarą, jis duos ką nors, ir tu dar 
Atsigriebsi. . . O į tą prismirdusią ra be
ginę aš tavęs daugiau neleisiu! Ne! Kad 
ir muštis reikės, cu neisi. . . Nuėjęs at
siimk savaitinę užmokestį ir baigta. Tu 

jpanašus į baidyklę, kanapėse pastatytą 
^virblams baidyti. Tik pažiūrėk lovoje 
ant pagalvių ir paklodės. Viskas paru
dę, pageltę, gurnu atsiduoda! Kad ne tik 
,as pati, be c geriausios mieste skalbyk
los nebegali jų baltai išskalbti. Ir tu pa
rėjęs iš darbo, rodos, maudaisi kožną 
dieną ir muilo nešykštėji. Tačiau tavo 

. kūnas parudęs kaip kokio džiovininko.
Ter tiek metų prisigėręs karštų gumos 
garų, maišytų su visokiais chemikalais, 
kad nė muilas su karštu vandeniu ne-- 

‘ Nuplauna. Ne vieną girdėjau kalbant, 
tas fabrikas daugelį jaunų vyrų nelai- 
ku i kapus nuvarė. Bet iš daugelio atsi
randa kai kokis ir protingesnis darbi- 

minkąs, kuris vertina savo sveikatą auk
ščiau už darbą ir dolerius. Pav., Žaldonis 
Juozas. Jis irgi dirbo tam pačiam gu- 
jnos • fabrike nebetoli nuo tavęs. Bet ji
sai gudrus : kaip tik pajuto, kad jo svei
kata lūšta, tuo jau trenkė darbą, ir nusi
pirko farmą. Pusmetį pagyvenęs lau
kuose tarp girių, taip pasigydė savo svei-* 
katą, kad net miela ant to žmogaus pa
žiūrėti. Parduokime ir mes savo troba ir 

-.pirkime nedidelę farm ūkę. • Tik tokią, 
kad tik mes abudu be samdinių galėtum 
apdirbti.. .

Į. ' Žaldonis sakė, jis žinąs mažą ūkį par
davimui netoli nuo jo. Graži giraitė, per 

; tkurią teka didokas upelis ir žuvų yra.
' ♦-Visi reikalingi trobesiai, tik pataisymų 

tereikės. Tadgi kol mūsų fordukas dar 
traukia, nuvažiuokim katrą dieną apžiū- 

į <> rėti.
Genučiai, nusipirkę ūkį, džiaugėsi gy- 

xvenim6 atmaina. -Tyras oras, šaltinių
■ |l» I ' I ' -——.■■■>  1

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktad.; bal. (April)

vanduo, ir savomis rankomis pasigamin
tas maistas gaivino Genučio sveikatą. 
Jo kraujas apsivalė nuo per daugelio 
metų įkvėpuotų nuodingų chemiškų du
jų gumos įmonėje. Jis vėl .tapo darbingu 
prie ūkiškų, darbų.Į Tačiau ant ūkio gy
venimas irgi nebuvo rožėmis nuklotas. 
Neturėdami ištekliaus pirkimui reika
lingiausių ūkiškų įrankių, vos teišgalėjo 
nusipirkti porą senyvų arklių, plūgą ir 
akėčias.

Ruduo. Kaimynai jau baigė sėti žiem
kenčius, o Genutis, pasikinkęs savo men
kus juodbėrius, vos tik pradėjo arti. Jis 
plėšė dirvonus. Stambūs lyg nendrės 
sausų žolių stiebai traškėjo plūgo ver
čiami. Arkliai, šnypždami per šneres, 
sunkiai traukė plūgą. Prieš saulėleidį 
Genutis, atsisėdęs ant kelmo, braukė 
delnu prakaitą nuo kaktos. Su pasiten
kinimu džiaugėsi mąstydamas: Ot, nors 
pavargau aš ir arkliai pavargo, bet po
rą akrų jau suarta. Gera pradžia. Trąšų 
nereiks pirkti. Nes apartos žolės taip 
pat geros, trąšos kaip Lietuvoje aparti 

. lubinai.
Sekamą rytą, saulei vos parodžius sa

vo raudoną veidą tolimuose rytuose, Ge
nutis, iškėlęs aukštai ore pliauškino bo
tagą. Du juodbėriai, sparčiais žings
niais žengdami per aukštas iki pilvo žo
les, prakaituodami, traukė braškanti 
plūgą. 

i

Staiga vienas, arklys sukniubo parvirs
damas ant šono žolėse. Genučio širdis 
sudrebėjo! Paleidęs plūgą iš rankų, kaip 
sumi-ęs, per kiek laiko stovėjo kaip 
stulpas. Jo žmona, lesindama vištas, iš 
tolo pažvelgusi į arimą, greit suprato, 
kad kas nors blogo atsitiko. Nes vienas 
arklys stovėjo nuartoje vagoje, o kitas 
gulėjo žolėse, nejudėdamas. Jinai, kva
po neatgaudama, atbėgusi klausė, kas 
atsitiko. • Genutis, nors susijaudinęs, bet 
rūsčiu ir skardžiu balsu keikdamas, at
sake: Gyvaites tie kaimyno vaikėzai! 
Daug sykių juos mačiau landžiojaht po 
šitas žoles aiit mūsų žemės. Tai ne kas 
kitas, kaip tik jie pastatė spąstus la
pėms gaudyti. Dabar, ve, arklys koją į- 
kišęs .į spąstus nusilaužė! Nesugys. . . 
Reikės nušauti! /

Žmona, pakėlusi arklio koją, aimenuo- 
dama?apgailestavo: kaulas visiškai nu
lūžęs, net kadariuoja. Labai gaila gyvu
lio, kad toki dideli skausmą turi kentėti! 
Ak, kokia mūsų dalia! Dabar kito ark
lio nebepirksim. Su arkliais tai tik dau
giau priežiūros ir bėdų. Pirkim trak
torių. Ne seną surūdijusį, ale naują.

i

Genutis, nepatenkintas tokiu žmonos 
sumanymu šiurkščiai atsakė: Ką tu 
pliauški? Pirkti traktorių! O už ką mes 
jį pirksim? Pirkdami šituos dirvonus ir 
trobesius viską sukišome!

Po trumpos tylos, Genutis, persvarstęs 
dalykus, vėl dusliai prabilo: O gal ban
kai ir duotų paskolą? Mes jokių skolų 
neturim. Tačiau apie tuos aukštus pro
centus bankui mokėti tai net baisu ir 
pagalvoti! Ak, kiek jie suėda žmonių 
sunkaus darbo vaisių! Aš dabar nė pats 
neišmanau, ką reikia daryti. . ' Nusipir
kęs tą barškalą, kol išmoksiu jį vairuoti, 
tai ir žiema užpuls. Rugiai liks.nesėti.

Nekalbėk taip beviltiškai! prapliupo 
žmona. Paprašysim Zaldonio, jisai jau 
prityręs ūkininkas, mokąs valdyti visus 
ūkiškus įrankius, jis tave pamokys. Už 
poros dienų išmoksi. •

Genutis, pasiskolinęs banke pinigų, 
nusipirko traktorių. Su pagalba savo 
gero kaimyno, į trumpą laiką suarė rei
kalingą kiekį pūdymų. Nedelsdamas se
novišku būdu sauja bėrė sėklas, abejo
damas ar suspės sudygti. Seni ūkininkai 
pranašavo, kad ruduo bus šiltas ir gra
žus, bet trumpas. O ateinanti žiema bus 
šalta su daug sniego.

Po šilto lietaus neužilgo Genučio pa
sėliai pradėjo žaliuoti. Tačiau sužaliavo 
ne rugiai, ale tankiais krūmais sudygu- 
sios laukinės žolės. Netrukus žiauri 
gamta parodė savo dantis! Spūstelėjo 
didelis šaltis. Per keletą parų nusiau
bė pasikartodamos didelės sniego pū
gos. Audringi vėjai užpustė kelius, tvo
ras ir žemesnius krūmokšnius.

(Bus daugiau) , -
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Iš mūsų tarpo atsiskyrė geras draugas ir 
veikėjas. Giliausia užuojauta velionio 
šeimai, dukrai Danai Kleinauskienei, 
,žentui Edwardui ir anūkui Charles.

Marijon a Gi(ta/i(skienė
Frank ir Kazimiera Čcreškai
John ir Lena Šmitai

Bayonne, N. J.
VIENI DŽIAUGIASI, 
KITI BĖDAVOJA

Teko kalbėtis su daugeliu 
Bayonnėj dirbančių darbi
ninkų. Ir dauguma jų iš- 
sireiškia, kad ekonominės 
gyvenimo aplinkybės spar
čiai eina blogyn.

Abelnai kalbant, Bayon
nėj darbai labai sumažėjo. 
Beveik visos stambesnės iš- 
dirbystės išsikraustė kitur. 
Dar yra nemažai įvairių

tai maža ką jos reiškia. 
Nes jose dirba tik po kele
tą desėtkų žmonių. Dar yra 
Bayonnėj pasilikusių pora 
didesnių išdirbysčių. Vie
na jų didžiausia, tai Esso 
Standard Oil Co. Čia prieš 
ketverus metus dar dirbo 
2,400 darbininkų. Dabar 
liko tik 1,200. Bet produk
cija nesumažėjo, o dar pa-

tik 
jie,

to ateinančią bedarbę.
Bet kaip tai blogybei pa

stot kelią, tai dauguma A- 
merikos darbininkų dar ne
žino.

Brangūs darbininkai! Aš 
norėčiau patart, kad mes 
turėtume nekuriu dalykų 
pasimokyt kad ir iš mūsų 
didžiųjų priešų. Padėkim, 
turčių klasė, palyginus su 
darbininkų klase, yra 
mažytė saujelė. Bet
būdami gerai, organizuoti, 
įstengia beveik yiską pada
ryt savo naudai.

Tad mes, darbininkai, 
būdami milžiniškoj daugu
moj, jeigu susiorganizuo
tume į vieną galingą orga
nizaciją (uniją), irgi galė
tume viską padaryt savo 
naudai arba, teisingiau pa
sakius, visų žmonių naudai. 
Mes lengvai galėtume sulai
kyt atleidinėjimą darbinin
ku nuo darbo vien tik dėl 
to, kad fabrikantas įsitaisė 
mašinas, kurios p a d a r o 
darbą .su labai mažo darbi
ninkų skaičiaus pagalba. 

į Jeigu mes būtume visi or- 
iganizuoti, tai jeigu neuž- 
i tektų visiems darbo dirbant 
po 8 valandas į dieną, mes 
lengvai galėtumo padaryt, 
kad darbo diena skaitytųsi j Į||

Reiškia, likusius darbi
ninkus verčia dusyk sun- 
k i a u dirbti. Kompanija 
tuo dar nesitenkina. Sako, j 
dar per daug darbininkų. ■ 
Keli kontraktoriai dirba vi
sais garais, skubina per- ] 
taisyti visą išdirbystę pa-i 
gal vėliausius išradimus, ir j 
kuomet užbaigs tą moder-!” _an„* 
nizacijos programą, tai liks , 
tik penki ‘šeši šimtai žmo
nių. Žinoma, likusieji tu-j 
rėš pagamint tiek pat 
dar daugiau produktu. . ?v. ,. 12
tai reiškia blogėjimą darbo' valdj!.10s 
sąlygų. Ir tai yra daroma 
ne vien Bayonnėj, ne vien 
Standard Oil Co.: tai yra' 
daroma per visą šalį, visose , 
išdirbystėse. ’

Kompanijos, net ir pats; 
mūsų prezidentas, džiau-1 
giasi, gerlaikiu. Kompanijų 
pelnai auga bilijonais. Bet 
bedarbių armija irgi auga.

Darbininkai mato tame 
pavojų, bet dauguma 'dar 
nežino, kaip tam pastot 
kelią. Dar daug yra tokių 
darbininku, kurie keikia iš- 
.radimus ir išradėjus. O 
dar kiti pyksta ant tų pa-, . t. . . .
prastu , ir beveik nekaltu1 «anjzuotj . Tai baisus daly- 
boselių, kuomet to visko 
kaltininkai yra fabrikų sa
vininkai, milijonieriai. .

Jie, būdami tarpe savęs 
gerai organizuoti ir maty
dami darbininkų silpnumą, 
drąsiai daro vėliausius pa
gerinimus savo įmonėse ir 
su jų pagalba darbininkus 
tūkstančiais veja iš darbų, 
o likusius verčia dusyk 
sunkiau dirbt ir vistiek

ar;

Cleveland, Ohio
BUVO LABAI SMAGUS 

PAŽMONYS
Tarpe svečių buvo apie 

porą doesėtkų kitataučių, 
jau suaugusių bei jaunų 
žmonių, su kuriais buvo la
bai malonu pasikalbėti ir 
praleisti vakarą. Buvo ge
ras būrelis atėjusių draugų 
lenkų, kurie tik prieš savai
tę turėjo surengę šaunų 
banketą savo savaitraščio 
paramai, į kurį įžangos bi
lietas kainavo $2.50. Jie 
įstengė sukviesti arti šimto 
svečių ir sukeli virš tūks
tančio dolerių dėl Glos Lu- 
dowy, ir pas tuos draugus 
lenkus dar liko energijos ir 
pas mus ateiti į talką, kąd 
paremti ir mūsų svarbų pa
rengimą. Tuo draugai len
kai parodė mums gerą pa
vyzdį. Ir tik su kitataučių 
pagalba, nors ir patys sau 
pakenkė, mūsų parengimas 
davė visai arti 70 dolerių, 
o mūsų parengimėliuose, 
kurie būna rengiami kas 
antra savaitė, dažnai rei
kia pasitenkinti su daug

Profesorius H. L u m e r 
pasakė trumpą, bet ryškią 
prakalbėlę. Jis sakė, kad 
šiame periode nereikia būti 
komunistu ir nereikia bū
ti komunistų simpatizato- 
rium, kad patekti į Ne- 
Amerikinio komiteto ran
kas, nes reakcija yra apim
ta baimės 
kiekvienas 
gus, kuris 
myli taiką 
gyvenimą, 
žiūrint atrodo komunistu. 
Toliau prof. Lumer sakė: 
“Kada daugiau žmonių su-

ant tiek, kad 
pažangus žmo- 
myli a pš vie tą, 

bei demokratinį 
reakcijos akimis

sipras ir pradės daryti at
sparą, pasipriešinimą prieš 
reakcijos puolimą ant pa
žangių žmonių, tik tuomet 
reakcija apsiramins.” Šis 
prof. Lumer pareiškimas 
yra labai teisingas, kurį ir 
mes patys jau turime su- . 
prasti. Su baime niekas 
nuo nieko negali apsiginti. 
Net ir gamta, išvystydama 
kiekvieną gyvūną, didelį ar 
mažą, išvystė jam ir .apsi
gynimo priemones, nes be 
apsigynimo priemonių jie 
negalėtų egzistuoti.

Kalbant apie šiame pa
rengime įsigytus malonius 
įspūdžius, negalima apsi
lenkti ir su netaip malo
niais, ir būtu labai labai 

T 4.
malonu, kad jie nepasikar
totu. Vienas kitas iš bai
mingų asmenų, pamatę šio 
parengimo pranešimuose, 
kad kalbės jame kitos tau
tos žmogus, pradėjo pasa
koti, kur ką susidūrę, kad į 
tą parengimą mažai kas 
eis, nes pamanys, kad ten 
ateis šiokių ir tokių ir kad 
galėsią įvykti šio bei to, ir, 
matomai, nekurie tam pati
kėję nepasirodė parengime. 
O kitu tautu žmonės, ate-

V. 4* T

ję mumĮs y pagalbą, galėjo 
pa m any 
vi ai, pel mažai paisome to
kių svarbių sueigų parama.

Bet kalte puola ne tiek 
ant tų asmenų; kurie taip . • 
neapgalvotai kalba, bet 
ant mūsų vadovaujančių 
draugų, kurie nesistengia 
išaiškinti tų dalykų, nesu- * 
rengia tuo klausimu pasi
kalbėjimų, diskusijų, kur 
galėtume tai išaiškinti vie
ni kitiems.

Pazmonyje dalyvavęs

kad mes,z lietu--

CiraSyktte Laisvę savo draugui

Bet mūsų, darbininkai,' 
didžiausia nelaimė yra ta, 
kad pakol kas esame labai 
silpnai organizuoti.

Remiantis pačios mūsų 
. raportu, 

tai šiuo tarpu dar yra dir
bančių darbininkų apie 62,- 

• 000,000, o suvienytai AFL- 
CIO uniją priklauso tik 

; apie 15,000,0.00. Manau, 
j bus apie vieną 1,000,000 
organizuotų į mažiukes, va
dinamas nėprigulm i n g a s 
unijas, kurios maža ką reiš
kią, bet lai bus apie 16,- 
000,000. organizuotų dar
bininkų (Su angliakasiais 
ir geležinkeliečių brolijo
mis bus daugiau, arti 20 
milijonų.—Red.). Tai per 
m a ž a . Na, o 46,000,000 
darbininku dar visai neor- c

, kas, tai skandalas!
Organizuotų, susipratu- 

I siu' darbininku laukia dide
lis ir sunkus darbas — su- 
organizuot juos. Nes da
bartinės AFL-CIO unijos 
visai nesirūpina organiza
vimu neorganizuotų.

dieną gali būt paleisti. iš 
darbo.

Ir tą viską suėmus į daik
tą, ve, koks paveikslas pa
sidaro. įmonių savininkai- 
milijonieriai džiaugi a s i, 
kad gerbūvis pačiame žydė
jime, kad jų pelnai auga 
milijonais. Darbini'n k a i, 
kad dar ir dirbanti, būda
vo ja, kad darbo sąlygos ei
na sunkyn su kiekviena 
diena. Daugely vietų ir' 
mokestis už darną eina ma
žyn, Bedarbių armija su 
kiekvienu mėnesiu eina di
dyn. Įtiekvienas darbinin
kas jaūl mato pavojų. Ma-

bėję) sėdi biurokratai ir 
jie daugiau persigandę ko
munistų negu milijonie
riai. Ir vietoj rūpintis or
ganizuot neorganizu o t u s 
darbininkus, tai jie kasa 
giliausius apkasus aplink 
_save, kad neprieitų prie jų 
kad ir šlubas komunistas.

Bet taip visada tęstis ne
galės. Laikui bėgant uni- 
jistai susipras ir negerus 
vadovus ištrenks laukan. Ir 
tik tuomet galės pasekmim 
gai pravest darbą—suorga- 
nizuot neorganizuotus dar
bininkus. x

O kuomet būsim visi or
ganizuoti, tai tuomet ir 
mes, darbo žmonės, galėsi
me džiaugtis gerlaikiu.

Proletaras

r
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DĖMESIO!
SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, 

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

BROCKTON, MASS
NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ ATIDAI!

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

Tad, draugės, kviečiame skaitjingai daly
vauti suvažiavime ir prašome atsivežti 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.

< x Kviečia Komisija

■w.... .
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New Jersey naujienos

vaiku 
kontro-

toj in-

Šioj valstijoj, Jamesbur- 
ge, yra blogų vaikų, išdy
kusių, pasileidusių 
pataisos institucija, 
liuojama valstijos.

Pastaruoju laiku
stitucijoj įvyko pusėtinas 
skandalas. Kadangi randa
si įvairių labai blogų ele
mentų, tai institucijos ad
ministracijai prisiėjo kele
tą vaikų “pašventinti.” 
Nežiūrint, kiek blogi vaikai 
atrodo kitiems, bet tėvams 
vaikai pasilieka vaikais; 
kad ir bloginusiame atsiti
kime, tėvai pasirengę savo 
vaikus apginti.

Taigi ir. šis incidentas, 
sukeltas per blogų vaikų tė
vus, pasiekė net valstijos 
seimelį. Tuoj likosi suspen
duotas institucijos vyriau
sias perdėtinis, ir rodėsi,

sais .. Kurį kandidatą jie 
nutarė remti, kol kas dar 
pasilieka politinis sekretas. 
New Jersey valstija, kaip 
ir New Yorko valstija, gu
bernatorium turi demokra
tą, o seimelį kontroliuoja 
repu bl i kon a i. D e m ok ra t a s 
gubernatorius čia būna la
bai retas svečias; republi- 
konus čia sukirsti labai 
sunku. Ką tu jiems pada
rysi, kuomet pas juos pilni 
kišeniai pinigų. Pavyzdžiui, 
pereituose rinkimuose re- 
publikonai Union County 
rinkimų kampanijai stam
biomis aukomis gavo $25,- 
000, kuomet demokratai ga
vo tik $500.

kad čia iškils svarbus daly-, ki lošimai iš pinigų, 
kas ir institucija bus tin
kamai sutvarkyta.

Seimelis išrinko komisiją

akyje, kad ištirtų visą daly
ką ir raportuotų seimeliui. 
Komisija savo užduotį atli
ko ir išdavė ilgą raportą. 
Siaurai suglaidus, raportas 
sako: Institucijos pastatas 
buvusi mokykla, 90 metu 
senumo, visai 
mas tokiai įstaigai;

Šią vasarą New Jersey 
pajūrių byčiuose, bus už
drausta bent kokis gembli- 
nimas— lioterijos ir viso

kį i es
tukų valdininkai protestuo
ja, skundžiasi, kad uždrau
dimas labai paliečia jų eko
nomini ir finansini 
Nekurie
skundžia, kad del 
draudimo jie turės 
5 milijonų dolerių 
liu.

miestukai
stovi.
nuši

lo i.iž- 
net iki 
nuosto-

HELP WANTED MALE

turės atsakyti teisme
TRUCKS

REAJ, ESTATE

825,990

j.

Vaikas laimėjo $160,000

ŠAUNUS POKYLIS

$10,000 FOHDfl
Pokylis Įvyks šeštadienio Vakarą

Balandžio 13 April
LIBERTY AUDITORIUM

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

Graži Programa, Geri Valgiai

Įžanga NemokamaPradžia 6-tą vai. vak.

Laisves Administracija

iv

UKRAINIETIS DIPUKAS 
PAKLIUVO BĖDON

EASTER GREETINGS
To all our patrons and friends

LIBERTY HEIGHTS

FUEL OIL TRUCK, complete, one 
1500-gal •lank,

Autocar, pump,
automatic hose
hose, NYC approved; also one 1.000.
gal. unit, 4 compartments? Suitable 
also 
road

4 compartments, 
meter & printer 
reel with 100-11.

for auxiliary equipment for 
contractor. Reasonable'.

TA. 8-6805.
<71-77

1957

i

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penktad., bal. (April) 12,

MASTNTSTAI, pilnai mokanti 
bą, 1-mos klases. Taipgi inspekto
riai. Nuolatinis darbas. Gera pro
ga, kompanijos pašalpos.

ERNO Machine Company 
White Plains, N. Y.

Sank i t*' Mr. Huebner: WIT.9-2395
169-72)

Kazimiero Songailos 
laidotuvių padėka

siems draugams, katrie prisi
dėjo prie laidotuvių mano my
limo vyro ir vaiku tėvelio.

taipgi Rojui Mizarai už gražią 
kalbą koplyčioj ir ant kapi-
i; i ų. 
kui
mą.
katrie
gėles,

0

AIDO CHORAS DAINUOJA! Abejotina, ar Metesky
LAISVIEČIŲ POKYLYJE

Aeiū graboriui Bieliaus- 
už jo malonų patarnavi- 
Taipgi dėkojame visiem, 

prisiuntė gražias gyvas 
užuojautas, 
visiems, o

mes liekamo visi nuliūdę.
žmona Eleanora,

.iberty Auditorijoje vėl gale- 
imu pasiklausyti ir pasigėrėti 
Vido Choro dainomis. Mildred 
Tensler getrai prirengė cho- 
istus, kad jie dar gražiau pa- 
irodvtu šiame laisviečių po-

ąčiū

Lora ir anūke Nancy, 
Sūnus Eduardas ir 
marti Suzanne, 
Podukrų Anna Haley 
žentas Tamas Haley 
anūkė Eleanora.

AIDO CHORAS

ir

Baigia susimokinti operetę 
“Teismo Komediją”

ši oneretė bus suvaidinta

po prezidento 
nėra tinka- Eisenhowerio greito važia- 

vaiku vimo po 70 mylių į valandą 
susikimšimas labai didelis; iš 
vaikai nėra suskirstyti pa- burgą, vienas Newark-o; 
gal amžių, bet būna sykiu laikraštis

miestų ir miestelių polici- kvartetų; 
jos viršininkams, ką jie ma
no apie 
važiavima? Iš visu užklaus-1 
tu tik vieno mažo mieste
lio čyfas atsakė, kad jei tai 
būtų atsitikę per jo mieste
lį, tai Ike būtų gavęs trkie- 
tą. Matyt, būta demokrato.

nuo 12 iki .18 metų am
žiaus, mažesni dažnai būna 
didesnių sumušami. Tarp 
jų randasi protiniai silpnų, 
lytiškų išgA’erėlių ir kitokių 
nenormalėlių. Prie to dar 
komisija raportavo, kad 
farmeriai, gyvenanti insti
tucijos apylinkėj, daro 
griežtus protestus prieš in
stituciją, nes vaikai, ištrū
kę nakties laiku, padaro 
jiems nuostolių ir ardo jų 
ramybę. O tokių pabėgimų 
pasikartoja labai dažnai.

Prie pabaigos komisija iš
sireiškė, kad jų apskaičia
vimu padaryti įstaigą vi
dutiniai tinkama, valstijai 
lėšuotų apie pusę milijono 
dolerių.

Raportas tapo išklausy
tas. Bet nei republikonų 
kontroliuojamas seimelis, 
nei demokratas gubernato
rius Meyner nieko neveikė, 
kad įstaigą sutvarkyti, pa
gerinti. Forbes komitetas 
tik patarė, kad, nieko tuo 
tarpu nedarant įstaigos ge
rinime, reikėtų nors mažės- 
nius vaikus, nuo 12 iki 16 
metų, atskirti nuo senesnio 
amžiaus^vaikų, perkeliant į 
kitas institucijas. Tokių in
stitucijų valstija turi ke
turias — tris Blogiems vai
kams ir vieną blogoms 
mergaitėms.

Šiemet New Jersey vals
tijoj bus renkamas guber
natorius. Ant demokratų 
partijos tikieto, kol kas ro
dosi, bus be opozicijos da
bartinis gubern a t o r i u s 
Meyneris. Demokratai jį 
labai smarkiai populiarina 
ir net kalbama apie pa
siuntimą Washingtonan, į 
White HoUsę.

Ant republikonų nomina
cijų tikieto eina du kandi
datai : M. S. Forbes ir 
ir Wayne Dumont. Abu 
yra seimelio senatoriai. 
Manoma, kad Forbes komi
teto ištirti vaikų institu
ciją svarbiausi^ tikslu bu
vo . išsireklamuoti ir gauti 
nominaciją ant republikonų 
tikieto kandidatu guberna
toriaus vietai.

Į Essex County buvo at- 
. vykęs ir vice-prezidentas 
Nixonas kandidatų reikalu 
ir tarėsi su New Jersey bo-

rijoj, Richmond Hill., N. Y.
Operetė originaliai parašy

ta žymiu anglų rašytojų Gil
bert ir Sullivan. Sulietuvino

Washingtono į Gettys-, Pailgino Jonas Kąškaitis.
Operete turi virš poros de- 

UŽtelefonavo sėtkų dainų. Yra solų, duetų, 
, sikstet'u ir visam 

chorui. Muzika labai skambi
prezidento greitą lr Įnmrionmga.

žymieji tipai yra šie:

X

Nuoširdus ačiū
Tariame nuoširdų ačiū dir-1 

busiems Mildred Stensler it ■ 
dainininkų bankete: gaspadi- 
nėm, stalų patarnautojom.

Banketas pavyko visapusiai 
gerai. Draugai iš Easton, Pa., 
clrg. Tilviko pastangomis, ne
galėdami dalyvauti bankete, 
pasimokėjo už tikietus sumo
je $12. Ačiū jiem.
' Pinigiškas dovanas Mildai 
Įteikė černevičiai iš Maspeth, 
N. Y.; Globičius iš Newark, 
N. J., ir A. Yasulaitis iš Now 
York City, visi po penkinę. 
Rengėjai ir kartu visos publi
kos vardu įteikta graži Mil
dai dovana. Milda pati ban
kete buvo gerai nusiteikusi ir 
linksma.

Svečių retai tiek būna Li
berty Auditorijoj, kiek šį kar
tą jų buvo. Buvo daug ir gra
žios publikos. i

Dainy programa buvo žavė- 
janti. šiame bankete iššaukti 
daugelis pasižymėjusių meni
ninkų tarti žodi arba pasiro
dyti susirinkusiems. Visi me- 
.iiininkai buvo su gyvąja rože 
padabinti. Sveikinimus pri
siuntė draugų1 Bovinų šeitna 
iš Miami, Floridos, ir nuo po
eto, rašytojo Kaškaičio.

Ir taip šis banketas paliks 
ilgai atmintyje visų, kurie ja
me dalyvavo. Paliks ir Mildos 
ir visų dainininkų, kurie buvo 
pagerbti, pasitenkinimas, kad 
jų darbą plačioji visuomenė 
Įvertina. Įvertina - jų pasišven
timą linksminime mūsų seno
sios kartos, šis masinis pager
bimas,' beje, pirmas Amerikos 
lietuvių istorijoje. Pagerbta 
virš 30-tys asmenų.

Nuoširdus visiems ačiū už 
taip skaitlingą atsilankymą.

A. Matulis

čius, baritonas.
Skundėja (suvilta mergele)

— Nellie Ventienč, sopranas.
Advokatė — Elena Bra- 

zauskenė, sopranas.
Gynėjas (merginos su\įlie

toj as) — Jonas Grybas, te
noras.

Teismo sargas — Petras 
Į Grabauskas, basas.

Teismo nariai, pamerges ir

Operetė yra 2-jų aktų ir 
užima apie 2 valandas gi a- 
faus vaidinimo ir žavejančios 
linksmos muzikos.

Vaidinimo ir dainavimo mo
kytoja yra Mildred Stensler.

Mylintieji gražius parengi
mus kviečiami iš toli ir iš arti 
a t važiuoti g e g u ž ės 5 d., 3 : • > () 
vai. po pietų. Biletas $1.50. 
Užtikrinam, kad maloniai ir 
kultūringai praleisit laiką.

Kviečia,
Aido choro pirm. J. G.

Quinn atsistatydino, 
ir vėl kandidatuos..

pasiškubo atsi- 
miesto tarybos,

kaltinimai, kad 
Įsivėlęs Į finąisines 
negalėjo būti leng-

Miesto tarybos 
Hugh Quinn 
statydinti iš 
kai jis jautė, 
mestas. Mat, 
jis buvo 
suktybes
vai paneigiami, nors Quinn ir 
dabar dar teigia, kad jis ne
kaltas.

Jis atsistatydino, kad nebū
tų pašalintas, bet jis teigia, 
kad tas nereiškia, jog pasi
traukia iš politinio gyvenime.. 
Iš jo pasisakymų atrodo, kad 
jis planuoja vėl kandidatuoti, 
ir gal net į tą pačią vietą, i 
miesto tarybą, kaip demokra
tas iš Queens apskrities.

Kai kurie politikieriai lai
kosi nuomonės, i kad visas 
skandalas jam, nekenksi Jie 
nurodo, kad Bostone rinkėjai 
kadaise entuziastiškai perrin
ko miesto majorą “Curly”, 
nors jis net kalėjime sėdėjo 
už suktybes. . • ■

Dienraščio Laisvės skaityto- 
jai-rėmejai kviečiami iš pla
čios apylinkės ši šeštadieni 
oalvvauti Liberty Auditorijo-

Apart dainų, turėsime pra- 
kalbėlių ir kitų pamarginimų. 
Gaspadinės paruoš skanių 
užkandžių, lietuviško pyrago, 
karštos kavutės ir dar ko dau
giau. Įėjimas nemokamas.

Tikimės, kad šis pokylis bus 
sėkmingas, svečiai skaitlingi. 
Tikimės, kad Laisvės ’ patrio
tą i, 
si n i

susirinkę atidaryti finan- 
dienraščio vajų, kad per 

visą- Ameriką sukelti $10,000, 
New Yorko garbę mokės iš
laikyti tinkamoje aukštumoje.

Staigi Meteskio - Miliausko 
liga, geriau pasakius, jo senos 
ligos stalgus pablogėjimas, 
dabar visai pakeitė padėtį. 
Anksčiau buvo klausimas, ar 
jis galės atsakyti teisme pro
to atžvilgiu, tai yra, ar jis pil
nai normalus. Bellevue psi
chiatrai išnešė : sprendimą, 
kad jis nenormalus, bet fede
ralinis teisėjas ignoravo jų 
nuomonę ir Įsake ji traukti 
teisman.

Ar muzikos mokymas 
subversyviškas?

Kaip žinia, čia atsidanginęs 
tstovų onto taip vadinamas 

re-amerikinio veikimo tyrine- 
j:mo komitetas dabar tyrinė
jo... Metropolitan muzikos

Mokyklos d i rėk to
il ėsty tojai, tarp' j u

mot 
rius 
žinomas muzikos teoretikas S. 
l''inkedsteinas, buvo kamanti
nėti apie jų politinius Įsitiki
nimus.

Metropolitan muzikos mo
kykla turi apie 30 Mokytojų 
ir apie 100 studentų. Dauge
lis jaunų gabių muzikui, kurie 
jau. pasiekė savaimingas kar-

toje mokykloje studijavo.
Je su tyrinėjimais 

išleido pareiškimą, 
tarp kitko sakoma: 

negalimo būti subver- 
nebent Bachas, šope

ll o venas

I tiriame 
“Mes

mis, Brahmsas ir Bedi

l.ad tie kamantinėjim; 
ke nemenką pasipikti 
sa m e A m c ri k os m u z i 1- 

ir mokykla 
olidarumo pa

ii issau- 
uimįi vi
los ’ pa

gauna
daug
! J U O J

Edward Kuntz mire 
trečiadieni

Daugeliui lietuvių žinomas 
d vokalas Edward Kuntz mi-

mūriai ligoninėje, turėdamas
62 metus. Savo profesijoje iš-
.dirbo d() metų.

Kuntz buvo 
\o.katas, tvirtas 
civilines žmonių 
ir tūliems

pažangus ati
ko voto j ąs už 

teises. Jis yra 
lietuviams patarna-

Lįko Pi u tiesyje jo žmona 
Beatrice, sūnus Ed ward, duktė 
Dale, taipgi jo motina ir ketu
ri anūkai.

Dėl Vclykij. Mes nuolankiai 
dėkojame visiems, ir

I kad Velykos suteiktų
‘ malonumą ir šviesybę jūsų 
dyse. *

; CONSUMERS RADIO 
j & SERVICE CO.
j 127-17 Liberty Avenue
Richmond Hill, L. I. VI. 3-1519.

linkime, 
visiems 

šir-

Kumštininko užmušėjas 
būsiąs numarintas

’ Bronxo pavieto teismo 
d žiūrė surado kaltu Vincent 
Spano užmušime kumštininko 
Frankie Palermo. Spano bū
siąs elektros kėdėje numarin
tas.

Tūkstančiai mokytojų 
orie miesto rotušės i*
Arti dviejų tūkstančių mo

kytoj-ų susirinko prie miesto 
savivaldybės antradieni ir 
tūkstantis susirinko ketvirta
dienį, kad reikalauti algų pa
kėlimo. Mokytojai, kurių dau
guma uždirba tik tarp $60 ir 
$70 savaitėje, demonstravo su 
visokiomis iškabomis, reika
laujančiomis aukštesnių algų. 
Iškabos sakė, kad naujas 
miesto biudžetas numato 35 
centų i dieną algos pakėlimą 
16,000 mokytojų, o jokio pa
kėlimo 2-1,000 mokytojų.

D omon st; -a c i j a a n t r a d i e n i
surengė Mokytojų Gildija, ku
ri priklauso prie AFL-C1O, o 
ketvirtadieni Mokytojų uni
ja, kuri yra nepriklausoma ir 

Unija siūlė gildijai 
demonstraei-

mas: ar Metesky gali būti tei
siamas iš fizinio atžvilgio?. 
Mat, anądien atsinaujino jo 
džiova, kraujas paplūdo jo 
plaučiuose. Kitaip sakant, jo 
“sulaikyta” ' ir “kontroliuota”' 
džiova dabar vėl aktyviška 
— ir jis yra rimtas ligonis, sa-

Jeigu Metesky ir pasveiktų 
iki to laipsnio, kad jis galėtų 
būti teisiamas teismo salėje, 
iki to' ims nemažai laiko. Ki
taip sakant, dabar jau tikra, 
kad bent nekuriam laikui 
daug negirdėsime apie Met.es- 
ki-Miliauska, ta amerikieti 
lietuvi, iš Waterburio, kuris 
tragiškai Įsivėlė Į bombų 
sprogdinimą ir pagarsėjo kaip 
“pamišęs bombarduotojas” — 
jis dabar nekuriam laikui liks 
ligoninėje.

BAYSIDE 
VISIŠKAI NAUJI

2 SEIMU GRYNU PLYTŲ 
GYVENTI BE RENDOS

I ir J’/įRūmų Apartmentai 
Šildymas Karštu Vandeniu 
Didelis Garadžius * 
3 Eilių Plasteris
Misinginis Plumbingas 
Ąžuolinės Grindys 
1957 Virtuvė, (budavoti Pečiai 
Geležinės Relės 
Pilnas Skiepas 
Vamzdžiai Sudėti ir Užmokėti

1 Blokas j Mokyklą 
Transportacija, Krautuvės 

MODEL HOME 
ant 32nd Avė. ir

Francis Lewis Ūlvd.
A. GREEN CONSTRUCTION 

CORPORATION
Model Phone: BA. 9-9768 

Office OL. 8-4000

Bronxe gyvenąs 10 meti 
vaikas Robert Strom televizi 
joje lairpėjo $160,001), teisiu 
gai atsakydamas i kelis sun 
kids mokslinius klausimus.

pažangi.
surengti bendrą 
ją, bet ta atsisakė.

Duokite gėlių ir šiaip sau au
galų Velykoms. Bus labai įvertin
ta dovana. Kainos žemos. Rink
tinės gėlės. Mes pristatome.

ROUKIS FLORIST SHOP 
107-0-1 Jamaica Ave. 
Richmond Hit, L. I. 

VL 7-5629.

Ilidgewoodo teisme Mrs. 
Ditchenko skundė, savo -vyrą 
Dimitri jų, kad jis įsiveržęs į 
jos apartmentą sudaužė ra
kandus, sugadino telefoną, 
padarė daug nuostolių. Jie bu
vo persiskyrę. Vedė 5 metai 
atgal Vokietijoje ir vėliau čia 
atvyko.

92-20 Liberty Avenue
Ozone Purk, L. I. i

Protect, your garments at all 
costs. Latest methods used — 
why take chances. Reasonable 
prices. Hundreds and hudreds 
of satisfied customers.

Virginia 2-6100.

Svarbu Didžiojo New Yorko Apylinkei

Domininkas Bcnkus ieško savo 
brolių, Jankus ir Salvos, jie gyveno 
ar dar gyvena Buenos Aires, Ar- 

Figu jie
arba kas žinote 

man. D. Ben- 
\vc., Bradford,

gentinoj. Busiu dėkingas 
patys atsilieptų, 
apie juos, praneštų 
kns, 3 Elmwood
AI

(71-73)

Pradžia vajaus, pradžia didžiojo darbo— 
sukelti dienraščiui Laisvei

Užuojauta Olgos Reinhardt 
šeimai ir giminėms

Gaila geros ir malonios 
draugės. Dar gailiau, kad net 
paskutinio patarnavimo nebe-j 
galėjome jai suteikti. Jos ar-1 
Ūmiesiems linkime stiprybės 
pergyventi tą skaudų nuosto-

Icško vietos apsigyveni užmiesty,jo
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 valgį 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)

J. ir K. Rušinskas 
ir šeima

Genges sužeistas studentas 
traukia miestą atsakomybėn

City College studentas John 
Marinuzzi reikalauja iš mies
to $250,000 atlyginimo už jam 
padarytas jaunukų gengės ko
vose žaizdas. Jis buvo smar
kiai peiliu, supiaųstytas, nors 
jis nieko bendro su muštukais 
neturi. Marinuzzi teigia, kad 
miesto policija yra kalta, kad 
neduoda piliečiams pakanka
mos apsaugos.

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

JOHN VOGEL 
FUNERAL HOME

65-29 Grand Ave., Maspetli, L. I.

James C. Koch, Lie. Mgr.

Office: DA. 6-0122.
(71-78)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Butelinė Vakarienė
ir

Šauni Dainy Programa

Programą Išpildys Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

For the Supreme Mirącle of 
Easier, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of you 
find the inspiration of faith ful
filled.
PHILLIP’S FUNERAL

79-02 Metropolitan
Middle Village. TW.

HOME
Avė 
4-8389.

(69-80)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

x 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.




