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: KRISLAI
JSaujas fabrikas Alytuj.
Did elis progresas.
Kodėl bijotis?
Pasiūlymas.

Rašo R. Mizara

Si savaitgali (’ h i cagojc 
Įvyks vilniečiu La z a ras.

So. Bostone, sekmadieni. -I. 
Karsonui paremti banketas.

O pas mus, šeštadieni. Įvyks 
•laisviečiii pobūvis, kuriame 
'barsimės del nukėlimo $1<).ihh) 
fondo, kad I aisvę dienraščiu 
galėtume leisti. 

/
Pasiskaitykite sekamą iŠ 

Alytaus gauta žinią:
“Kovo 19 <1. i Alytaus mie s

to pakraštyje pušyne esanti 
dvieju aukštu mūrini namą at
silankė nemaža alytiškiu. Jie 
čia susirinko apžiūrėti ■ naujai 
Įrengto siuvimo fabriko. Kai 
kurie iš j u parašė pareiški
mus, prašydami priimti i dar
bą naujoje įmonėje.

“Antrajame aukšte dar da
žais kvepiančiose patai pese 
baigtas Įrengti konvejeris, su
montuoti kiti Įrengimai. Iš vi
so naujajame fabrike dirbs 
apie tūkstantis darbininku. 
•Pirmąją produkciją — pasiū
tus lietpalčius — fabrikas nu
mato išleisti balandžio mėne
sio pradžioje.“
i ___ • —-

Siuvimo fabrikas su tūks
tančiu darbininku — didelis 
fabrikas, ir štai, jis atidaro
mas Dzūkijos sostinėje Alytu
je 1

Tai dar vienas faktas, kaip 
Lietuva pramonėja, kaip spar
čiai ji industrializuojasi.
• Jei Merkinė nebūtu buvusi 

naciu apgriauta ir vėliau bur- 
žtraziniŲ nacionalistu išdegin
ta, ten, be abejojimo, taipgi 
jau būtu išdygęs koks nors fa
brikas.

Bot atsikels ir Merkine, ta
sai seniausias dzūku miestas! 
t

Šių metų liepos mėnesio pa
baigoje ir rugpjūčio pradžio
je Maskvoje Įvyks tarptauti- 
'nis jaunimo festivalis.

I tą jaunimo šventę žada 
suvykti tūkstančiai jaunų, ta
lentingų 'žmonių — muzikų, 
aktorių, kai kurių rūsių spor
tininkų ir kitokių gabių vaiki
nų ir merginų.

Tai bus kas nors didelio, 
kas nors mielo, kas nors gra
žaus!

Daug h’ m ūsą šalies jaunų 
žmonių trokšta ten vykti. Bet 
ne visi, kurie trokšta, galės 
tai padaryti.

Kodėl ?
Todėl, kad mūsų valstybės 

^epartmeptas ne visiems d Jos 
pasportus, leidimus vykti Į tą 
didžią jaunimo šventę.

Tačiau, sakoma, arti šimto 
jaunų amerikiečių Maskvoje 
bus.

Kai amerikietis jaunas, ta
lentingas žmogus kreipiasi Į 
valstybės departmentą, reika
laudamas pasporto vykti Į fes
tivalį, tai jam pasakoma: 
“Festivalis bus nieks daugiau 
$;aip sovietinė propaganda.”

* Jeigu būtų ir taip, kaip sa- 
. ko valstybės department© pa
reigūnai, tai kokiOn pozicijon 

*jie pastato Amerikos jauni
mą? Nejaugi mūsų šalies jau
ni žmonės yra tokie inenka- 
dvasiai, kad juos ims kas nors 
ir apiburs? Kodėl gi nepasiti-

I en/en iondų?
i ŠJepristatys pašto 

nei šeštadieniais...
Wahingtonas. — Vyriau

sias pašto viršininkas A. 
Summmerfield paskelbė, 
kad paštas nebus pristato
mas ir šeštadieniais — tai 
yra, gyventojai negalės 
gauti laiškų per dvi dienas 
savaitėje, nebent tie laiškai 

I yra specialaus pristatymo 
I kategorijos (“special deli- 
Įvery”).

Summer f ieldas pareiškė 
semitiniam apropriacijų ko
mitetui, kad paštinės tar
nybos mažinimas turi būti 
padarytas, nes paštas netu
ri pakankamai fondų. Jis 
sakė, kad priverstas tokiu

Normano reikalu
Kanadiečiai laukia
Amerikos atsakymo
Ottawa. — Visa Kanada 

su pasipiktinimu laukia 
atsakymo iš Amerikos —at- 

i sakymo į užsienio reikalų 
■ ministro Pearsono pasiųs- 
i tą protestą. Pearsonas pro- 
' testavo Amerikai sąryšyje 
su kanadiečio ambasado
riaus Normano saužudys- 
te Kaire. Kai]) žinia, am
basadorius nusižudė, nes 
Washingtone senatinis ko
mitetas jį kaltino komu
nizme.

Kanados spauda, įskai
tant labiausiai konservaty
vius laikraščius, su pasi
piktinimu • rašo apie prez. 
Eisenhowerio pasisakymus 
spaudos konferencijoje. Ei- 
s.enhoweris sakė, kad jis 
turi vilties, jog Normano 
reikalo “sukeltos emocijos 
bus užmirštos”.

Washingtone tuo tarpu 
iškelta, kad kaltinimai 
prieš Normaną remiasi A-

kėti mūsų jaunimu, mūsų 
žmonėmis? Kodėl nepagalvo
ti taip: tegu nuvykę į festiva
li amerikiečiai praveda savo 
propagandą, propagandą “už 
laisvąjį verslą.”

Sakyčiau dar ir taip: Kodėl 
to propagandos įrankio Ame
rika nesisiekia iš Tarybų, Są
jungos pasiimti?

Daleiskime: tegu mūsų
valstybės departjmentas pa
siūlo, kad sekamas tarptauti
nis .jaunimo festivalis įvyktų 
Amerikoje; tegu jis užtikri
na, kad kiekvienos šalies jau
ni žhnonės, nepaisant jų politi
nių įsitikinimų, nepaisant jų 
odos spalvos, bus į mūšų šalį 
mielai įleisti ir galės laisvai 
festivalyje dalyvauti.

Mes esame tikri, kad dėl to 
socialistinis pasaulis ant Ame
rikos ne tik nępyktų, o dar ją 
ii pagirtų.

Galima pridėti, jog socialis
tinės šalys savo jaunus, talen
tingus žmones į tokį festivalį 
čia prisiųstų, nesibijodamos 
užsikrėtimo amerikine propa
ganda.

dramatišku būdu parodyti 
Senatui, kad paštui būti
nai reikia daugiau pinigų.

New Yorko paštas pas
kelbė, kad šeštadieni Taiš- 
kų pristatymo nebus. Arti 
1,000 laikinų tarnautojų 
New Yorke atleista iš dar
bo.

Washingtone vyrauja į- 
sitikinimas, kad bus pa
siektas kompromisas. Penk
tadieni, kai kas dar laikėsi 
nuomonės, kad paskutinė
je minutėje pašto valdyba 
pakeis nusistatymą, o gal 
Senatas ir pažadės daugiau 
fondu, v

merikos karinės žvalgy
bos daviniais. Bet kanadie
čiai ' reiškia nuomone, kad 
jie patys, o ne Amerikos 
žvalgyba ir senatiniai ko
mitetai turi teise vertinti 
vienaip arba kitaip Kana
dos aukštą diplomatą. Ka
nados valdžia turėjo Nor
manu pilną pasitikėjimą.

Austrijos darbo 
žmonių padėtis 
darosi sunkesne

Viena. — Austrijoje žy-|-Į0S la*yyna.s. bandys pas
iniai didėja kainos pagrin-j bandmt! kiekvieną nitų 
diniams maisto produk-., aiva’ J5U11S_ Pįau5? ‘ v0 
tams ir plataus vartojimo I y1018 Slaul^s Koiejos uos.- 
prekėms. Kaip matyti iš
pranešimo, kurį paskelbė 
Vienos magistratas, per pa
staruosius penkis mėnesius 
pakilo rinkos kainos beveik 
visiems maisto produk
tams ir daugeliui plataus 
vartojimo prekių. Žymiai 
pabrango mėsa ir- mėsos 
produktai, žuvis, pieno ga
miniai, riebalai, kruopos ir 
t. t. Padidintas mokestis 
už komunalinius patarna
vimus.

Kylant kainoms, kaip#’nu
rodoma Austrijos ekonomi
nių“ tyrimų instituto ata
skaitoje, šalyje mažėja ga
myba ir atleidžiami darbi
ninkai automobilių, plieno 
liejimo, elektrotechnikos ir 
kitų pramonės šakų įmo
nėse.

Kaip pažymi socialistų 
partijos laikraštis “Arbei- 
ter Ceitung”, daugkartiniai 
tiek oficialūs, tiek ir neofi
cialūs kainų kėlimai mėnuo 
iš mėnesio mažina Austri
jos darbininku pinigines 
pajamas ir kelia vis didė
jantį jų susijaudinimą bei 
nepasitenkinimą.

Londonas. — Karalienė 
jau grįžo iš savo vizito 
Francūzijoje.

Vėliausios
Pasaulio
naujienos

I Kabi neto krizė Jordane
Dešinieji nesugeba 
organizuot valdžią

Hirosima. — Paskendo 
keleivinis laivas ir žuvo 
apie 100 žmonių.

A m a n n as.—: K arabus H u - 
sseinas Prašė Ben-Halimo 
sudaryti kabinetą. Ben-Ha- 
limas yra Nabulsio šalinin
kas. Tai karaliaus nusilei
dimas nacionalistams. Net 
sakoma, kad jeigu Ben-Ha- 
limas negalės sudaryti Val
džios, tai Nabulsis vėl bus 
padarytas premjeru.

Maskva. — TSRS Įspėjo 
Islandiją neleisti paversti 
save užsieninių jėgų ka
rine baze prieš Sovietus.

Paryžius. — Valdžia kon
fiskavo .kairų (bet ne ko
munistinį) žurnalą. “France 
-Observateur”, nes jame 
tilpo straipsnis, kuriame 
demaskuoti Francūzijos ar
mijos žiaurumai Alžyre.

Pietine Korėja 
grasino britam O x

Seoulas. — Kaip žinia, 
Britanija paskelbė, kad ji 
planuoja šiek tiek prekiau
ti ne vien su Liaudies Ki
nija, bet ir su Korėja 
(Šiaurės) Liaudies, respub
lika. . Tas baisiai įerzino 
Rhee vyriausybę Pietinė
je Korėjoje. Užsienio rei
kalų ministras Whan pas
kelbė, kad Pietinės Korė-

Kaip žinia, Pietinės Ko
rėjos laivynas beveik pilnai 
priklauso nuo Amerikos.

Britai nuteisė
12 jaunų airių

Belfastas. — Britanijos 
teismas Šiaurinėje Airijoje
nuteisė kalėjimui nuo pen- 
keriu iki aštuoneriu metų 
12 jaunų airių, kurie kalti
nami priklausyme nelega- 
liškai ginkluotai Airių re- 
publikoniškai armijai, ku
ri trumpai žinoma kaip 
IRA.

Britai sako, kad šie jau
ni airiai priklausė tai or
ganizacijai ir turėjo šau
namuosius ginklus, kas 
skaitosi dideliu nusikaltimu 
Šiaurinėje! Airijoje. Visi 
nuteistieji teismo salėje lai
kėsi drąsiai. Vienas teistų
jų savo paskutiniame žo
dyje priminė net Kipro 
EOKĄ, kurią jis vadino 
broliška kovos organizacija.

Canberra. —Visi Austra
lijos kariai bus ištraukti iš 
Pietinės Korėjos. Neseniai 
tokį pat nutarimą padarė 
kanadiečiai.

! Amannas. — Karalius 
į Hussein įstengė priversti 
pro-liaudišką • premjerą 
Nabulsį trauktis, tikėda
masis suorganizuoti deši
nesnę pro-vakarietišką val
džią, bet, atrodo, tokia val
džia taip lengvai nesusida
rys. Husseinas įgaliavo bu
vusį užsienio reikalų mi
nistrą El-Khalidį sudaryti 
kabinetą, bet opozicija par
lamente yra tokia stipri, 
kad kol kas valdžia dar 
nesudaryta. Khalidis stojo 
prieš kariniu ryšiu nutrau
kimą su Britanija ir jis
bendrai yra pro-vakarietiš-

Cyrankevičius Pekine 
------------------------------------ r—

Kinai ir lenkai už
socializmo vienybę
Pekinas. — Lenkijos pre

mjeras Juozas Cyrankevi- 
čius ir Kinijos premjeras 
Čou En-lajus išleido bendrą 

j komunikatą, kuriame sako- 
j ma, kad abi šalys vadovau
jasi marksizmo-leninizmo 
pricipais ir stengsis stip
rinti ryšius. Komunikate 
taipgi pasisakyta už sočia-

Ispanų policija 
i suėmė 33 jautu 
anti-frankistus

Madridas. — Franco Is
panijoje paskutiniu laiku 
greitai dauginasi anti-fašis- 
tu areštai. Pati valdžia c-
pripažįsta, kad per pasku
tinius penkis mėnesius su
imta 33 anti-fašistai. Fran
co policija juos visus va
dina komunistais. Beveik 
visi suimtieji yra jauni 
žmonės.

Policija sako, kad pas 
kai kuriuos suimtuosius 
rasta mimeografų, kuriais 
jie spausdino lapelius. Taip- 

i gi rastą “kitokių subversi- 
jos įrankių”, sako policija, 
bet kokie tie įnagiai yra, ji 
neaiškina.

Sovietai padeda indams 
vystyti savo industriją

Delis. —Kaip praneša In
dijos informacijų biuras, su 
Tarybų Sąjungos pagalbai 
statomos Bhilajaus meta
lurgijos gamyklos statybo-., 
je dabar vyksta dideli dar
bai. Įrengtos laikino van
dens ir elektros tiekimo sis
temos. Stojo rikiuotėn .dy
zelinė elektrinė. Beveik 
baigti žemės darbai anglies 
sodrinimo įrengimo ir kok
so krosnies statyboje. Baig
ti darbai pagalbinių cechų 
statybos rajone. Iš 900 nu
matytų butų gamyklos dar
bininkams ir tarnautojams 
jau pastatyta 225.

Jeruzalėj, Nabluse ir pa
čiame Amanne įvyko žmo
nių demonstracijos, kurio
se reikalauta, kad karalius 
Husseinas sugrąžintų prie 
vairo premjerą Nabulsį. 
Demonstrantų dauginą su
darė darbininkai ir jauni 
studentai.

Maskva. —čia atvyko Al
banijos delegacija su Ko
munistų partijos sekreto
riumi Hoxha ir premjeru 
Šehu priešakyje. Aerodro
me juos pasitiko Bulgani
nas ir Chruščiovas.

lizmo demokratinimą ir so
cialistinių šalių vienybę, 
taipgi už “glaudesnį 'bend
radarbiavimą tarp Tarybų 
Sąjungos, Lenkijos, Kini
jos ir kitų soėialistinių 
kraštų”.

Komunikatas sako, kad 
pasaulyje vyrauja įtemp
tos padėties švelninimo 
tendencijos, bet tokie žing
sniai iš Vakarų pusės, kaip 
britu ir francūzu invazija 
Egipte ir Eisenhowerio 
doktrinos paskelbimas rodo, 
kad kai kurios jėgos pa
saulyje dar vis pageidauja 
karo.

Protestai Britanijoje 
prieš inalanacių veiklą

Londonas. — Nacionali
nės mokytojų profesinės 
sąjungos, kuri vienija 230 
tūkstančių švietimo dar
buotojų, vykdomasis komi
tetas priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią aparteido poli
tiką Pietų Afrikos Sąjun
goje. Rezoliucija nusiųsta 
Pietų Afrikos Sąjungos mi
nistrui pirmininkui Strei- 
domui.

Daugiau kaip 250 Angli
jos universitetų profesorių 
ir dėstytojų pasirašė pro
testo peticiją- prieš rasinės 
segregacijos įvedimą Keip- 
tauno ir Vitvatersrando u- 
niversitetuose.

Jeruzale. — Izraeliečiai 
skelbia, kad jie nukovė 
“jordanietį įsiveržėlį” neto
li Bersebos.

Buenos Aires. — Jugosla
vas pabėgėlis Paveličas, 
kuris buvo vyriausiu Kroa
tijos kvislingu, čia pašau
tas, Paveličas sužeistas, bet 
dar gyvas. Policija suėmė 
atentatorių, bet nesako, 
kas jis.

Užrašykite Lalirvę savo draugui

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Užsitarnavę valstiečiai 
poilsiaus vasarvietėse
Zarasai. — Didelį i žings

nį į priekį kolūkio stiprini
mo keliu pažengė praėju
siais metais “Bolševiko” že
mės ūkio artelės nariai. 
Kolūkio piniginės pajamos 
per metus padidėjo du kar
tus.

Ekonomiškai sustiprėjus 
kolūkiui, artelės valdyba ė- 
mėsi eilės priemonių žem
dirbių gerovei pakelti. Pra
dedant šiais metais, vi
siems kolūkio gyvulininkys
tės darbuotojams bus su
teikta po 24 darbo dienas a- 
tostogų, o geriausieji kolū
kiečiai gaus kelialapius į ša
lies sanatorijas bei kuror
tus. Pirmasis toks keliala
pis jau įteiktas. Jį gavo ge
riausia kolūkio kiaulių au
gintoja Janina Pažeckaitė. 
Pažeckaitė ilsėsis 28 dienas 
Birštone.

Nepasitenkinimas, nes 
valgykla be įvairumo

Kazlų Rūda. — Iš čia ko
respondentas rašo vilniš
kėje spaudoje:

Kazlų Rūdos valgykloje 
pastaruoju metu labai su
mažėjo -valgių pasirinki
mas ir pablogėjo jų kokybė.

Atėjus pusryčiauti val
gyklos darbuotojai jums 
maloniai pasiūlys sūrių, 
kotletų arba rūgščių kopūs
tų sriubos. Pietų rnetm tie 
patys patiekalai vėl karto
jasi, o vakarienei ^dažniau
siai nieko nėra.

Įdomu, kokiose atostogo
se rajono vartotojų koope
ratyvų sąjungos valdyba, 
kad ji taip nesirūpina savo 
valgykla.

Iranas ir Tarybų Sąjunga 
susitarė del savo sienų
Teheranas. — Iranas ir 

Tarybų Sąjunga pasirašė 
sutartį, pagal kurią visas 
TSRS ir Irano rubežius 
smulkmeniškai nustatytas.^ 
Iki šiol buvo bent 1,500 
punktų, apie kuriuos buvo 
smulkmeniškų ginčų.

Kad pasiekti dabartinį 
susitarimą maišyta Sovie- 
tų-Irano komisija ilgai 
darbavosi.

Turinas. — Fiat auto
mobilių fabrike, kur dir
ba apie 60,000 darbininkų, 
įvyko darbininkų atstovų 
rinkimai. Kairiečių vado
vaujama Generalinė darbo 
konfederacija, kuri turėjo 
28 procentus balsų, dabar 
gavo tik apie 24 proc. Apie 
50 proc. balsų šiuo kartu 
laimėjo katalikRkos uni
jos. likusius balsus laimė
jo socialdemokratų vado
vaujamos unijos.

Tuoj po praeito pasauli
nio karo kairiečiai Fiatė 
turėjo absoliutišką daugu-
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IR MUZIKUS!
PRAĖJUS VIENAM mėnesiui po to, kai kongresinis ne- 

amerikinės veiklos komitetas New Yorke inkvizavo ra
šytojus, redaktorius ir leidėjus, tas pats komitetas su
grįžo atgal i New Yorką inkvizuoti muzikus, žymius 
muzikos srityje darbuotojus.

Keletas dešimtų muzikos srityje veikiančių asmenų bu
vo pašaukti, iš kurių didelė dauguma atsisakė, vadovau
damiesi Penktuoju amendmentu, atsakyti į daugelį jiems 
išstatytų klausimų.

Be kitų, buvo pašaukta darbuotojai iš Metropolitan

MANO KEPimr
Buvo niūrus rudens ry

tas. Dangus užsitraukęs 
tamsių debesų stora užklo- 
de, iš kur dvelkė pilka mig
la taip, kad tolumoj dingo 
dangaus akiratis, visur tik 
nyki, gili pilkuma.

Bet kur tau... Pikta buožie- 
nė užkomandavo kitaip: 
“Ne tvartan vesk, ale ty, už 
sodo, kur linai gulėjo, ir

LITERATURA-MEN AS
Perteklius

Foreign countries, per year ? 15.00 susitaisė tl’Umpomis drobv- w_ co nq # 1
_ __ z_---------- :---- .------------nomis vežimą važiuoti į A- 

I lytų, į k e r m o šių, kuris 
įvykdavo kiekvieną lapkri
čio pirmą ketvirtadienį po 
visų šventų : net ir buvo va
dinamas visu šventu ker- 
mošiumi. Anksti po pusry
čių abu seniai — Pelepušis

Kas gi toji makykla? '
Tai muzikos mokykla, kurioje mokosi tarp 375—400 

studentų, visokiu rasių studentų, tarp jų nemaža jauna- 
mečių. Šios muzikos mokyklos direktorė-vadovė yra 
Miss Lilly Popper. Ji atsisakė su komitetu kooperuoti. 
Kiti darė tą patį. •

Buvo pašauktas tos mokyklos garbės prezidentas, 
kompozitorius Dr. Wallingford Riegger, jau seno am
žiaus žmogus.

Jis taipgi atsisakė rodyti pirštu į kitus asmenis, bet 
atsisakydamas, Dr Riegger naudojosi Pirmuoju amend
mentu, suteikiančiu laisvę žodžio. Tuomet buvo šiam 
senam, gerbiamam muzikui pasakyta: mes reikalausi
me, kad Kongresas nutartų, jog' tu ji pažeminai, kad 
būtum atiduotas teismui!
Komitetas, aišku, pristatė savo “liudininką”, apmokamą 

šniukštinėtoją Lautnerį. Šis rodė pirštu į ta ar kitą, sa
kydamas. kad iie esą komunistai.

Pašaukta keletas veikėjų, iš Symphony of the Air or
kestro, kuri sudaro arti šimtas žmonių. Kas yra šis

I su žmona — ruošėsi, renge
isi o sūnus Ignas pakinkė 
arklius, įdėjo šiaudais pri
kimštą maišą pasostei, šie
no kuokštą, dvi abrakines 
ir maišus rugių pardavi
mui, ir pririšo prie vežimo 
pasturgalio du, paskuti
nius Panemuninkų kaime, 
jaučius parduoti.. Pelepu-

telėjo vadelėmis arklius ir 
žingsnine išriedėjo pro var
tus į vieškelį. Jaučiai, kad 
ir nenoromis, pakraipę gal
vas, turėjo sekti paskui ve
žimą.

kiemo
atkėlęs vartus kitoje 
pusėje, išsileidau gy
f ' • v

gi jau buvo ruduo ir laukai 
visur platūs ganymui, tai 
piemenei nereikėjo gany
ti, aš vienas gerai susitvar
kiau, o ji pasiliko su J ulin

ei ilginti ne,” 
liekna mer- 
prie įvairių

jau paaugusia

rį kadaise vadovavo Arturo Toscanini. Po to, kai Tos
canini pasitraukė, orkestras tapo perorganizuotas ir 
jam suteiktas naujas pavadinimas.

1955 metais šis orkestras, su pritarimu Valstybes de
partment, gastraliavo Tolimuosiuose Rytuose ir ten

— Indijoj, Burmoj, Tailande — jis buvoZžmonių

1956 metais šį orkestrą kvietė Artimųjų Rytų šalys, 
kad jis ten gastraliuotų. Bet tuoj buvo iškeltas skanda
las: girdi, orkestre esą komunistų! Aa! Tuojau jo kelio
nė buvo sulaikyta.

Ir šiandien šio orkestro darbuotojai “traukiami per 
kriukį”. Aišku, jie, vadovaudamiesi Penktuoju amend- 
mentu, atsisakė įvardinti kitus žmones.

Pašaukti ir kiti žymūs muzikai, muzikos srityje vei
kėjai.

. Netenka nei sakyti, jog šis inkvizavimas kenkia mu
zikai,. kenkia kultūrai bendrai. Bet inkvizitoriai to ne
paiso !

EDWARD KUNTZ
BALANDŽIO 10 dieną New Yorke (Memorial ligoni

nėje) mire žymus advokatas Edward Kuntz, sulaukęs 62 
metu amžiaus.

Velionis teisę (advokatūrą) praktikavo per 40 metų 
ir buvo žymus juristas. 5

Per ilgus metus jis gynė teismuose darbininkus, gy
nė jų teisę streikuoti ir. pikietuoti, gynė’jų teisę kalbėti

Kadaise, kai gyvavo International Labor Defense, Ed
ward Kuntz buvo vienas tos organizacijos advokatų, 
ginančių darbo žmones, jų įstaigas.

Kuntz gynė mokslininką Morton Sobellį, kai jis buvo 
teisiamas kartu su Julium ir Ethele Rosenbergais.

Kur tik kokia darbininkui arba darbininkų įstaigai 
nelaimė atsitikdavo, Kuntz, jei ii pakviesdavo, visuomet 
nuoširdžiai pądėjo savo patarimais*arba isstojimu teis- 

L- mo salėse.
Prieš apie 20 metų, kai vienas beširdis buvo patraukęs 

Laisvę teisman, Kuntz gynė Laisvę ir mūsų laikraštis 
bylą laimėjo.

Tai buvo malonus žmogus, pažangus veikėjas!
Jau per kai kurį laiką jis nesveikavo, ha, ir pagaliau 

mirtis ištraukė-iį iš gyvųjų tarpo!

ILLlNOJAUSŠfeiiĘLYJE-
. DIENRAŠTIS Vilnis rašo:

“Illinojaus legislatures įneštas bilius uždrausti pikie- 
tavimą ‘kur nėra nesutikimų’ tarpe darbininkų ir samdy
tojų. Tai jau antras bilius prieš darbo unijas.

“Pirmas bilius siekiasi uždrausti unijų pripažinimą. 
Jis dangstomas gražiu vardu ‘teisė kiekvienam dirbti’. 
Priėmus tą bilių unijos negalėtų turėti pilno pripažinimo, 
o tai reikštų unijų griovimą ir ten, kur jos turi daugumą 
darbininkų nubalsavusių už uniją.

“Antras,užmojis drausti pikietąvimą, o tai padėtų lau
žyti streikus. Teisybė, jis kalba tik kur ‘nėra disputų’,

2 puti. Laisvė (Liberty) Še&tad., baland. (April) 13, 1957

mesnis negu bile kurią die
ną. ir ne todėl, kad išvedė 
jaučius parduoti 
pikta buožienė 
ant visos dienos, 
ne šiandien

žios žoles. O ku reiks žiemų 
daryc, kap dartės šienu 
šersi?”

Man net širdis suspurdė-! 
jo. o pyktis nusiaubė per 
visa mano vaikiška kūną. 
Ak, kad aš būčiau didelis 
vyras, tai kad aš tau spjau
čiau ant akių! — pagalvo
jau. Bet ką gi daryti? 
Kas našlaitį užtars?.. Ko 
neverkdamas, išsi vedžiau 
aš jaučius į pievą ir palei
dęs atsisėdau patvoryj, vi
saip besvajodamas ir kerš
tu degdamas tai 
buožieriei. Vienok 
kas pyktis lyg ir
kada aš vėl ėmiau galvoti | 
apie kepure: apie mėlynos

raganai 
vaikiš- 
atiyžo,i

liaus, kaip kuburkėlė su 
matiku ir juostele, apie ke
purę, kurią aš būtinai tu-' 
riti pamatyti, nors ir kažin

aprimo po juoda
stora marška, tik 
kur sušvytėjo gelsvi spink-!

1 • V • 1 — 1 • • • • 'prasi- išuoliu žiburėliai, ir c- « •

O jau iilgas nuobodumas. ' 
tie jaučiai, tai į rodos, kad 
niekad nepries; rodos, aš 
raučiau žole saujomis ir 
kimščiau jiems gerklėsna- 
kad tik greičiau priėstų.

Ir taip aš laukiau nekan
traudamas, kada pašauks 
vesti jaučius tvartan. Ba
ganau sugirgždėjo priean-j 
gio durys Į sodą ir išgir-į 
dau šauksmą: ‘‘Vesk jau-;

neigi kad'čius tvartan, jau bus užę- 
išs i trenkė 
Ne. Ma- 

ėmė džiaugs- 
gausiu naują 

išbėgęs paskui 
ą, tik pūčiau 

visokiomis “melodijomis” 
molinę dūdelę, anties pavi
dalo, ir taip džiaugsmu ne
sitverdamas tūliavau per 
visą dieną, it pavasario vy
turėlis, net nejausdamas nė 
sermėgėlės sunkumo, persi
gėrusios miglų drėgme.

Priartėjo vakaras. Pro 
besu plyšį kyštelėjo raudo
na, kaip žarija, saulė, jau 
pradėjusi skęsti kur nors 
tolumon beribėm Aš sku
binau, variau gyvulius na
mo. nes ruduo, tai saulei 
nusileidus greitai temsta, 
kad suspėčiau suvarinėti 
gyvulius tvartuosna ir nu
bėgti pas motiną pamatyti

kepurę.

re.
tas

Na, o čia gi apie vers- 
kelio iki motinos lūšne- 
tai kad visai nesutem- 

Gyvuliai sugūžėjo i kie
mą, o aš, užkėlęs vartus, 
skubinau, variau į tvartą 
avis, kiaules ir veršiukus. 
Juliukė su piemene atėjo, su 
melžtuvėmis melžti karvių, 
aš gi, nubėgęs į. prieangį, 

'numečiau šlapią sermėgėlę 
ir, užsivilkęs sausą žipo- 
niuka- ieškausi ant skiedry
no lazdos, kai tuomet veži
mas sustojo prie vartų — 
parvažiavo gaspadorius iš 

1 kermošiaus. . * 
1 Aš nubėgau atkelti var- 
!tų, o Įvažiavus vėl užkelti, 
bet, mano nuostabai, žiū
riu, jaučiai neparduoti, tai 
ėmiausi ir juos atrišti nuo 
vežimo ir nuvesti tvartan.

šokęs, griebiausi už virva
galių ir kiek tik drūtas 
tempiau jaučius į tvartą. 
Gi suleidęs juos tvartan nė j 
pirkion nėjau, bet pasišau-. 
kiau šunį už kompanijoną, į 
išsitraukiau statinį iš tvo-! 
ros ir tiesiai pasileidau ■ 
per rugių želmenį, pro Gą- i 
velio sodą, pro liūgyną, iš i 
kurio siaura juostele išsi-į 
vingiuoja upeliukas Į dubio i 
ra va ir j Nemuną, kurį 
eina takas į panemunės i 
dirvonus ten, kur mano 
gimtoji lūšnelė, susigūžusi 
Nemuno pakrantėje, kiūkso 
nakties, glūdumoj. Drąsus 
aš buvau, iki praėjau Ga
vel io sodą ir liūgyną, bet 
kada susiradau taką, kuris 
netoli eina pro Gavėlio pir
tį linams minti, dubio at
vangoj, tai tada ir baime 
mane ėmė apnikti: dabar 
atsiminiau visas tas girdė
tas pasakas apie matytas 
vaiduokles prie, tos pirties. 
Kas tai ten matė prieš vi
durnaktį kumeliuką bėgio
jant; dar kiti matė ožį ir. 
girdėjo, jį bliaunant net

si. Dar ten ir daugiau ko
kiu vaiduokliu žmonės esą 
matę, bet aš jau daugiau 
nenorėjau nė prisiminti. 
Vienok, Simas Ramonas, 
eidamas vėlai iš G avelio į 
kūles, tikrai matė du baltu 
zuikiu . šokinėjant jam ap
link kojas . Čia tai jau bu
vo tikra tiesa, ir aš nė kiek 
neabejojau, nes Ramonas 
nebuvo melagis žmogus ir----- ,
gana dl asus, ir daug matęs 
svieto; jis dalyvavęs turkų

(Tąsa 3-čiam pusi.,)

tai yra kur darbininkai dar nestreikuoja, bet unija rei
kalauja pripažinimo. Bet tai būtų pirmas žingsnis 
drausti pikietavimus:

“Illinojaus legislątūroje daugumą atstovų turi repub- 
likonai. Jų lyderiai yra ‘konservatyvaus nusistatymo’.

“Ęeikia manyti, kad tai jiems nepavyks",, bet nepa
vyks tik tuomet, jei unijos ir abelnai pažangieji žmonės 
priešinsis tiems biliams, tiems užmojams”. .

(SONETAS)
Vešlaus rugpiūčio kvepianti kaitra.
Pasėlių marios... Kur tik akys žvelgia, 
Visur javai auksiniai laukia dalgio,— 
Ir, rodos, bado žemėj šioj nėra.
Atkuto žvirbliai; pokyliauja pelės, 
žiogai čirpsena. Kažin kur toli 
Mieguistai mykia jaučiai dideli. 
Visokio gėrio—šiemet iki valios!
Tarp vasarojų, šnarančių linksmai, 
Ėjau namo aš popietę vėlyvą 
Bet priemiestyje motiną negyvą
Su kūdikiu aš pamačiau ūmai, 
čia badas viešpatavo, skurdas juodas! 
Prarijo derlių svetimas aruodas...

Vertė A. Churginas

Antanas Šarkcdč

Pasirink
Tu nori gal gyventi tykiai, 
lyg paukštė po vyšnia žalia. 
Manęs gi laukia kelias,

sunki kareiviška dalia.
Bet jei gyvenimą myli tu, 
rūsčias audras 
visa širdim, 
tai einam, 
nors ir kulkom lytų, 
brangioji, einam su manim. 

O jei bijai audrų,Tai liki, 
čia, tylumoj sunkioj, 
žieduos...
Bet to, kuris pamilo žygį, 
nelauki grįžtant niekados. 
Tarybinė Armija

Troškimas
Blėsta žvaigždės virš stogo. Iš lėto 
Kaminai atsidūsta aprūkę, 
O Vilnelėj ant dugno smėlėto 
Blizga mėnuo kaip veidrodžio šukė.
Paukščiais laikrodžiai klega iš bokšto, 
Jau ištiestos kranų ilgos rankos,— 
Kaip žmogus, kranas krovinio trokšta, 
Jis be krūvio tik gelžgalis menkas.
Vilnius

darbuotojų atsiminimai
VILNIUS.—šiais metais balandžio 

12 dieną sukanka 40'metų, kai pasirodė 
pirmasis “Tiesos” numeris.' Šia proga 
LTSR Valstybinis I stori jos-revoliuci jos 
muziejus kovo 27 d. sukvietė buvusius 
pogrindines spaudos darbuotojus į atsi
minimu vakara. I vakara atsilankė Lie
tuvos ministrų tarybos pirmininkas M. 
Šumauskas. LKP CK sekretorius V. 
Sliunka, ministrų ’ tarybos pirmininko 
pavaduotojas K. Preikšas, Partijos is
torijos instituto prie LKP CK direkto
rius R. Šarmaitis, pogrindinės komunis
tinės literatūros platintojai. Daugelis iš 
jų už aktyvią revoliucinę veiklą, už ko
munistinės literatūros leidimą ir plati
nimą buvo fašistinės žvalgybos persekio
jami, kalinami.

Vakarą atidarė Istor i jos-revoliuci jos 
muziejaus direktorius L. Rešeliauskas.

—Nors ir pavojingas darbas, bet bū
davo nepaprastai džiugu, kai Lietuvos 
darbo žmonės iš mūsų leidinių sužinoda
vo tikrą tiesą—kalbėjo vakare Vilniaus 
Valstybinio,pedagoginio instituto direk
torius J. Mickevičius. — Mane areštavę 
žvalgybininkai gyrėsi sunaikinsią visas 
pogrindines spaustuves — visus “Spar
takus.” Bet tiesos žodžio jiems nuslopin
ti nepavyko.

Apie pogrindinių spaustuvių organi
zavimą, be to, “Tiesos,” komunistinių 
jaunimo laikraščių ir atsišaukimų leidi
mą papasakojo D. Kučinskas. Su dide
liu susidomėjimu išklausė vakaro daly
viai M. Domeikienės pasakojimo apie 
tai, kaip buvo platinama komunistinė 
literatūra. Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo universiteto istorijos ka
tedros dėstytoja M. Bordonaitė, K. Jo
nušas, pensininkai M. Levinas, J. Vilko- 
rišcius, dailininkė I. Trečiokaitė-Žeben- 
kienė, Lietuvos Valstybinės grožinės li
teratūros leidyklos redaktorius A. Sin
joras papasakojo savo atsiminimus.

AL Norkus

Rašytojui J. Čyžiui— . 
50 metų

■ Rašytojas Juozas Čyžius yra vienas iš 
tų tarybinės lietuvių literatūros darbi
ninkų, kurie į literatūrą atėjo iš liau
dies gelmių, neturėdami didesnio ben
drojo išsilavinimo, specialaus pasiruo
šimo, universiteto diplomo... Rašytojo 
penkiasdešimt metų jubiliejaus proga 
LTSR Rašytojų sąjungos valdybos svei
kinime sakoma: •

Mielas drauge! Letuvos Taiybinifi 
Rašytojų sąjungos Valdyba ir rašytojų 
kolektyvas nuoširdžiai sveikina 50-tiek 
metų amžiaus sukakties proga Tave — 
mūsų rašytojines šeimos narį, prozinin
ką ir dramaturgą, lietuvių tarybinės li
teratūros darbininką. Tarno plunksnai 
priklauso eilė gražių prozinių sumany
mų, saviveiklinių pjesių, kurios pelnytai 
susilaukė respublikos saviveiklininkų 
pritarimo ir mielai jų statomos kultūros 
namų bei klubų scenose. Iš visos širdies 
mes linkime Tau, mielas drauge, ateity
je dirbti su dar didesne energija, sėfc« 
mingai įgyvendinti gausius savo kūry
binius sumanymus. Linkime asmeni
nės laimės, sveikatos ir vis naujų, vis 
reikšmingesniu kūrybinių pasiekimų, 
kurie gražiais žiedais puoštų mūsų tary
binės literatūros vainiką!

Su J. Čyžium kalbėjosi mūsų kores
pondentas, prašydamas jį pasakyti ke
letą žodžių apie savo kūrybinį kelią, da
bar rašomus kūrinius, ateities planus.

—Ką galiu pasakyti apie savo kelią į 
literatūrą? — kalbėjo J. Čyžius. — La- , 
bai nėdaūg. Už tai, kad aš tapau rašy
toju, visų pirma esu dėkingas Tarybų 

' valdžiai, tarybinei santvarkai. Anks
čiau, buržuazijos valdymo metais, nors 
ir svajodavau apie literatūrą, bandyda
vau ši ta kurti, bet rimtai rašyti nebuvo 
kada — reikėjo užsidirbti pragyveni
mui, be to, trūko žinių, mokslo. Juk 
skaityti ir rašyti išmokau pats; pradi
nės mokyklos dviejuose skyriuose, ku
riuos baigiau 1918 m., buvau tepranjo- 
kęs tik raides pažinti. Didžiajam Tėvy
nės karui pasibaigus, stebint atstatomą
jį tarybinių žmonių darbą, kilo pirmieji 
rimtesni kūrybiniai sumanymai papasa
koti tai, ką esu patyręs, savo kūryba pri
sidėti prie socializmo statybos. Pirmuo
sius kūrinius — pjeses “Nesavas žmo
gus.” “Pašviesėjusios naktys,” “Pirmuo
ju keliu” ir kt.—paskyriau kaimo savi
veiklai. Pjese “Išlaisvinta jaunystė” 
buvo pastatyta Kauno Jaunojo žiūrovo 
teatre. Man, kaime gimusiam ir augu
siam, valstiečių gyvenimas geriau pa
žįstamas, todėl ir savo kūriniams me- 
džiagą imu daugiausia iš kaimo. Suval
kijos valstiečių 1935 m. šaukimo laiko
tarpiu gyvenau Alytaus apskrityje. Ta
da man teko savo akimis matyti nemar- 
ža tragiškų sukilimo įvykių. Tą medžia
gą panaudojau romanui “Viesulai ari
muose,” kurio antrąją redakciją nese
niai įteikiau grožinės literatūros leidyk
lai. Romane vaizduoju sukilimo prie
žastis, darbininkų ir valstiečių sąjungą 
kovojant prieš fašizmą. Ta pačia tema 
parašiau ir penkių veiksmų dramą 
“Versmė.” Svarbiausias dramos veikė
jas mažažemis valstietis, jo kova dėl sa
vo teisių, jo konfliktas su buožėmis ir 
fašistine valdžia. Pagrindinė veikalo idė
ja tokia: liaudis veržiasi i šviesą, ieško 
kelių į geresnį gyvenimą, tarytum veik
mė —sau vagos; o versmę, kaip bemė
gintum užversti, vis tiek ji prasiveržia. 
Kapsuko dramos teatras yra nuipatęs 
dramą pastatyti 40-osioms Didžiojo Spa
lio metinėms. Š. m. kovo 8 d. įvyko pir
mas dramos skaitymas teatre, dabar da-

Ateities planai? Galvoju tęsti 
ną “Viesulai arimuose,” rašyti 
to romano dalį, kurioje norėčiau 
duoti Lietuvos valstiečių 
būrus 1940 m. Tarybų valdžią 
pat manau parašyti pjesę iš hi 
okupacijos laikotarpio. Sumanymų 
trūksta, kad tik užtektų jėgų ir 
jos. (“L. ir

ronia- 
i H-ąją 
pavaiz-

Lietuvių Meno Sąjungos 
nadonalis suvažiavimas į- 
vyks gegužes mėnesio 18 ir 
19 dd., Lietuvių Kultūrinia 
me Cqati1®, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.



Progresas

NESĖKMES RYKŠTE
’ ' 4 , ‘

4 (APSAKYMĖLIS)
kas. Genutis, prisikrovęs didelę rietuvę 
lentų ir atsisėdęs ant traktoriaus links
mas, patenkintas, net švilpaudamas, 
trauke roges siauru 'keliuku per kampą 
girios. Pagaliau jis giliai užsimąstęs 
galvojo: Dabar tai užteks lentų visiems 
trobesiams apkalinėti. Užlopysiu, visas 
skyles, tuomet ir žmona tiek daug nesi- 
bars, ir nekėlios. O jau tas šviežio me
džio kvapsnys, tai net nosį riečia. Pui
kios lentos ir gražiai išplautos. Kišda
mas tabaką į pypkę, žvalgėsi į saulėleidį, 
gėrėdamasis žavingais gamtos vaizdais. 
Ak, koks gražus vakaras! Net žmogaus 
širdį linksmina. Tokių vakarų retai ka
da pasitaiko matyti viduržiemio laiku. 
Nėra reikalo nė skubėti, parvažiuosiu 
kol pradės temti. . .

Taip jam bemąstant, staigiai trakto
rius, pakrypęs į šoną iš kelio, užvažiavęs 
ant didelio sniegu apkloto akmenio, apsi
vertė ant šono prispausdamas Genučio 
koją. ’ Jis, priblokštas staigios nelaimės, 
per koki laiką negalėjo atsipeikėti. At
gavęs sąmonę, jis visaip bandė išsilais
vinti iš po traktoriaus. Jisai purtėsi, 
mankštėsi, bet veltui. Tik netrukus, di
delių skausmų suimtas, jis pradėjo rėkti, 
šauktis pagalbos. Jo skardus balsas 
skrido toli per tykios girios tankius me
džius. Jo laimei, du vyrai medžiotojai, iš-

’ (Tąsa)

Nuo didelio šalčio kluono sienos, sta
čiom lentom apkaltos, braškėjo. Sušalę 
ir išbadėję laukiniai žvėreliai iš miškų 
šlaužė klampodami per gilų sniegą, su 
baime artindamiesi prie ūkininkų trobe
sių, manydami susirasiu sau maisto. Po 
audros, Genutis nukasęs storus sniego 
klodus nuo takų, nešykštėjo nuberti ke- 
Jeto saujų grūdų laukiniams paukščiams, 
ir šieno stirnoms, zuikiams. Jis atjautė 
laukinių gyvūnų žiaurią gyvenimo bui- 

*tį. Už keleto dienų tie laukiniai nepra- 
‘ *šyti svečiai ant tiek apsiprato, lyg būtų 

namie auginti. Stirnos kąsėsi sau guo- 
•lius kvietinių šiaudų kupetoje. Kurap
kos kapstėsi šviežio mėšlo krūvoje.

Didelis ir piktas šuo margis, pririštas 
prie tvarto durų, irgi nustojo lojęs.

Vidurnakty karvės retas mykimas ir 
šunio amsijimai pažadino Genutį iš mie
go. Jisai, pribėgęs prie lango, apžvel
gė baltą sniegu apklotą apyrub.ę. Tačiau 
nieko įtartino nematydamas, tykiai mur
mėdamas, savo žmonai sake: Gal vilkas 
atsibastęs slankioja aplink tvartus.To- 

, kiuose šalčiuose visko, visko galima ti-

Bet žmona, visai neklausydama vyro 
ipsiėmusi '-autuvą ir liktar- 
aukan. Vos pravėrusi tvarto 
pamate nemalonų vaizdą, 
kojų gulėjo sušalęs negyvas 
tik užgimęs. Karve pasilen-

nę, spruko 
duris, jinai

veršeiis, vo
kusi laižė liežuviu veršiuką, mykaudama. 

Genutis, atėjęs ir stovėdamas užpaka- 
ip ją kaltino, zurzėda- 
i, kas Įvyko? Tu nuo

turčiai ant kalendoriaus užsi-

lyje žmono: 
mas. 
seniai 
ženklinusi dieną, kad karvė veršiuosis, 
tad reikėjo tau tą dieną ir vaktuoti, nes 
tokie dalykai daugiau priklauso mote
rims, negu vyrams. Neškime veršiuką į 
virtuvę. Paguldykime prie krosnies, gal 
šilumoj atsigaivins.

Nekalbėk taip, kaip drignių apsirijęs, 
»atkirto žmona. Kas gali atgaivinti su- 
♦šalusį ir kietą kaip ledo šmotą. Tu kal
tini mane, kad aš pamiršau ant kalen
doriaus dienos pažiūrėti. O'tu, kur gy- 
Verti, ar ne namuose? Koks iš tavęs gas- 
padorius, kad neužkalei lentgaliais nė 
plyšių tvarto sienose. Ana, pažiūrėk, vi
sur sniego krūvos per plyšius vėjo pri
pūstos. Tokiam šaltyje, tai ne tik verše
lis, bei ir karve gali sušalti. Tu per kele
tą dienų šėrei stirnas ir lesinai kurap
kas, iš kurių jokios naudos neturėsi, o 
savo gyvuliams, tai nė glėbio šiaudų ne- 
numetei guoliui dėl šilumos. Aš vis gal
voju, kad per vasarą veršelį paauginsi- 

#me, o rudenį, pardavę, maniau, uždirsim 
keletą dolerių. Nes kitaip, mes iš niekur 
negalim užsidirbti nė vieno cento. Ak, 
varge mano vargeli! Tu ūkininkauti esi 
netinkamas. Tokių ūkininkų kaip tu, 

t pilni užkampiai. Tau tik “roberinėje” 
su vamzdžiu gumą maišyti katile. Dau
giau nieko!

Genutis, žmonos išbartas ir nerimo 
1 apimtas, sekamą dieną traktoriumi 

stumdė sniegą nuo siauro kelio, vedančio 
•į girią, kur nuo seniau girioje gulėjo 
ant žemės keli dideli medžiai, audros 

* parblokšti. Žmona ir vėl neiškentusi pra
dėjo visaip Genutį kolioti. Sako: Tu, tuš
čiagalvi! Ar negali palaukti ątolydžio, 

c kol oras nors kiek atšils ir sniegas su
dribs. . . Tik tu pagalvok, kiek benzino 
tu išeikvosi traktoriui, bestumdydamas 
tokias dideles krūvas sniego. Žinai, kad 
benzino iš upelio pasisemti negali. Jį rei
kia pirkti. O jeigu tu ir nuvalytai snie
gą nuo kelio iki miško, tad vis tiek nega
lima būtų prieiti prie tų medžių, api- 
pustytų sniege. Ir vienam nė svajoti ne
reikia tokius medžius pajudinti. '

Už savaičių, pavakary tamsūs juodi 
debesys uždengė padangę. Miške me
džiai ošė. Genutienė, pamelžusi karvę, 
stovėdama tarp durų, pažvelgė aukštyn, 
spėliodama mąstė: Bus lietaus. Neužil
go, šiltesnis vėjas pradėjo pūsti, ir smul
kučiai tankūs lietaus lašai kristi. Ir lijo 
per visą naktį. Po didelių šalčių, džiau
gėsi gamta oro atmaina. • Sekamą 
rytą skaidri saulė savo spinduliais vėl 

t daug sniego sutirpdė. Laukuose kai kur 
< ant -kalnelių juodavusi arimas ir kelmai. 

Genutis, pasiprašęs porą vyrų talkon, 
.^girioje piaųstė vėjo išrautų su šakni- 

♦ mis medžių kelmus ir viršūnes, ir užri- 
tę ant rogių traktoriumi nuvežė į lent
pjūvę.

Pavakary saulė paskleidė savo rausvus 
spindulius pro nuogų miško medžių ša-

miesi rankose šautuvus. Jie greitai 
atvertė traktorių į jo normales vėžes ir 
pakėlę Genutį, paguldė rogėse ant lentų. 
Vienas vyras atsisėdo ant lentų šalia su
žeisto Genučio, o kitas, atsisėdęs prie 
traktoriaus vairo, vežė Genutį į jo na
mus.

Genutienė, sėdėdama prie lango su rū- ■ 
pėsčia žiūrėjo į vakaro tamsos apgaub
tą keliąj laukdama -parvažiuojant vyro 
iš lentpjūvės.

Netrukus jinai pamatė už kokių vars
nų judantį šešėlį ant balto sniego ir iš
girdo motoro birzgėjimą. Aa, jis jau 
parvažiuoja. . . Kol jinai.pasiieškojo deg
tuku liktarnei uždegti, traktorius iva- 
žiavo i namų aikštę. Pririštas šuo mar- j 

gis įtūžusiai pradėjo loti. Genutienė, iš
ėjusi lankan, nustebo, pamačiusi nepa
žįstamą vyrą nulipantį žemyn nuo 
traktoriaus. Antras vyras, sėdėdamas } 
ant lentų, prisilenkęs, ką tokio kalbė
jo jausliu balsu. Genutienė, dar vis nie
ko nesuvokdama, pakėlusi aukštyn lik- 
tarnę, nesavu balsu Suriko: O, viešpatej 
Ar tai ten guli mano Zigmanas?! Kas 
su juo atsitiko? Krisdama liktame iš
jos drebančios rankos sudužo ant ledo 
ir išsiliejęs žibalas užsiliepsnojo, nu- • 
šviesdamas visą apyrubę. Tie. du nepa
žįstami vyrai įnešė Genutį į trobą, pa
guldė ant lovos. Ir tik trumpai pasikal
bėję, paaiškinę apie nelaimes įvykį, ei
dami prie durų, pasižadėjo teikti Ge- , 
nučiams visokeriopą pagalbą. Tai pa- ■ 
sake, išnyko nakties,tamsoje. Pašauk- y 
tas gydytojas tuojau sužeistąjį Genutį 
apžiūrėjęs, aplipdino gipsu 1 jo pajuoda
vusios kojos kulną ir aptvarstęs suveržė 
drobule šonkaulius. Atlikęs pirmąją 
pagalbą, daktaras pasakė: Susižeidimas 
netokis pavojingas, kaip iš pradžių bu
vo manyta. Kairėsės kojos kulnas iš vie
tos išsinarinęs ir vienas šonkaulis biskį 
įlūžęs. Jo didelis giliukas, kad nelaimės

tųi buvę blogai. . . Po traktoriumo pri
siekta koją būtų užplūdusi puklina 
(gangrena), nes kojoje kraujo apytaka

būtų jį gydyti, pasiuntus. į ligoninę, bet 
žinote, kaštuos daug.

Genutienė verkdama, paginė busi dak
taro ranką maldavo: Ne, daktare, dary
kit vis.ką, ką geriausiai išmanot, bet į 
ligoninę nesiųskit. Kaipgi aš viena, su
prantat, daktare. Laukuose tarpe girių 
ir tolokai nuo kaimynų, kokis vienos 
moteriškės gyevnimas?!

Gerai, sutinku, pagal jūsų norą ir gy
dysiu namie, atsakė daktaras.

Pavasaris. Po šaltos žiemos su daug 
sniego, vėl* atbudo gamta. Skaidri saulė 
apgaubusi ženmę, savo spinduliais mei
liai kaitino visą gyvūniją. Pietvakari
nis šiltas ir sausas vėjas džiovino iš po 
žiemos vandeniu permirkusią žemę. Var
nos kranksėdamos, suko sau lizdus aukš
tų medžių viršūnėse. Strazdai, sparne
liais pjasnnodami, skraidė arti žemės, ieš
kodami sau maisto. Jie čirendami džiau
gėsi snapais, išsitraukę kyšiojančius iš 
žemės sliekus.

(Bus daugiau) , ,

VM
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Gili užuojauta velionio šeimai;—dukteriai 
Danai Kleinauskienei, žentui Edwardui 

ir anūkui Charles.

»

V. ir P. Sinkevičiai E. Rendzevičienė
F. ir M. Markevičiai J. Ustupas
J. ir K. Sireikai,, W. Kelley
G. ir R. Alusow A. Walla n
P. ir O. Klimai I. Ten ūkas
Geo. Shimaitis J. Walla n
K. Ustupas K. Barčienė
T. Kaminskiene K. Railienė
T. Bartkus R. Radzevičiene
J. Kukaitis A. Wallant
M. Potsienė J. Valunčiauskas
U. Zaleckaitė F. Pūkelis
J. Grigas J. Stigienė
Z. Abišalienė A. Biliūnas

• S. Yuodeikienė M. Smaliukienė
S. Bagdonas Yuciene
A. Stirienė A. C.
J. Zulis P. Orentiene
J. Vaitaitis M. Puodžiūniene
J. Damašauskas B. Navickienė
K. Kalvelienė F. K a u lak i s

Mano kepure
(Tąsa iš 2-ro puslapio) 

kare ir buvęs net už Duno
jaus. Kas tas Dunojus bu
vo ir kur jis buvo, aš neži
nojau, aš tik žinojau, kad 
buvo labai kur toli. Bet 
Ramonas greitai suprato, 
jog tai nebuvo zuikiai, kad 
vidurnakty šokinėtų, ir dar 
balti. Jis drąsus ir suma
nus ii* nesidavė, kad vel
niūkščiai nusiviliotų jį į 
dubio ravą; jis nusiėmęs 
nuo kaklo rožančių kad jau 
šmikštelėjo, tai zuikiai ir 
dingo, o jis laimingai parė
jo i panemunės pakrantę, į 
savo namelį.

Man tas viskas dabar 
mintyse ir beveik akyse, 
nes' aš neabejojau Ramono 
teisingumu, ir baimės siau
bas nejuokais mane apni
ko; Betgi, kepurė... Aš, 
apėjęs liūgyną ir suradęs 
taką, leidausi patekinomis, 
kad tik nesusitikti su vel
niu ir greičiau pas mamą, 
kaip tuokart šuo kad jau

staugdamas. Aš styrau ir 
sustyrau iš persigandimo. 
J,ei šuo taip piktai puolėsi, 
ar tikrai nebus velnias. Ir

nei rėkt—pamiršau ir ke
purę. Žinau, kad nuo vel-

i

šuo taip piktai puolėsi ir su šolaku, o motina, pa- 
j glosčiusi man plaukus, sa
ko: “Tai mano drąsuolis!” 
Aš, taip motinos pagirtas, 
net keliais coliais antsyk 
paaugau, lyg tas lubinas į 
“stulpą,” ir džiaugiausi sa
vąja “drąsa.” “Bet žinai, 
vaikeli, aš nebuvau šiand- ,, 
iėn Alytuj ir nenupirkau 
tau kepurės. Man taip gal
vą sopėjo, kaip atsikėliau, 
kad rodės, kas skelte ją 
skėlė, tai ir nėjau kermo
šium Kitą rozą nueisiu in 
turgų, tai ir nupirksiu.” 

Aš tik atsidusau tai išgir
dęs, vos nepravirkau, ir vėl 
susitraukiau i tą mažą kur- 
miuką. Ak, ta mano ke
purė!..

ant ko, tik jam vienam te
buvo žinoma. .

Atitoko man širdis ir vėl 
grįžo “drąsa,” o aš priėjęs 
prie to “stulpo” kirtau sta
tiniu, kad jis daugiau ne
stovėtų į ‘‘velnią” pavirtęs.

Apsidirbęs su “velniu,” 
leidausi tekinas ir vėl kiek 
greitas, net kelis kartus ir 
kūliu apsiversdamas, į pa
kalnę kad tik greičiau pas 
mamą. O, štai jau ir pir
kele. Bulvių kvapsnys dar 
ir duru neatidarius veržia
si į nosį, kad rodos, aš vi
są bliūdą susyk suryčiau. 
Kada įėjau pirkelėn, ant 
stalo garavo bulvės ir mo
tina su sesute jas valgė, 
užsisrebdamos šolaku (šo
laku buvo vadinamos bul
vių nuosunkos, svogūnu už- 
trilltOS, kaip gaidesysU Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nes pienelio mažai karvutė j nors stambesne auka paremk 

įdavė, o ir tą reikėjo taupy- 
Iti, kad suspausti kokį sū- 
riuką ir susukti nors gniūž
telę sviesto nusipirkimui 
spinksuolei kerosino, bei 
dėl šventės. Motina net 
nustebo, pamačiusi mane 
įeinant stubelėn tokioj tam
sioj išvakarėj: “Kibą tave, 
.vaikeli, negerovės 
taip vėlai vakare? 
man nesibijok!...

išvarė 
ir tu 
Tokia 

tamsuma, ūkana, o tu...”
—Aš, mama, nesibijau, 

—sėsdamas prie stalo, atsa
kiau kaip drąsuolis, 'nors 
širdis dar nebuvo kaip rei
kia atitekusi.

Sesutė atnešė ir man 
šaukštą, užsisrėbti bulves

,1957 m.
7. Vienužis

Jei Tamsta negali gauti 
tai

biudžeto sukėlimą.

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

Franks Bitautas 
jos Gadynės “New Era 
galvai mazgoti, 
plaukai duoda 
asmenį jaunu, 
ir daugelis kitų 
per 40 metų ir 
plaukus ir nepaprastą energiją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti .Naujos Gadynės mišinį. Ppi- 
siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką.

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

išradėjas Nau- 
mišinio 

sako: Stiprūs 
energijos, daro 
Pats išradėjas 
jj vartoja jau 
jie turi jaunus

t
kas čia
m ano 
vietoj,

ir neži-i

nio nepabėgsiu, o 
laukuose g i r d ė s 
šauksmą? Stoviu 
kaip kuolas įkaltas, 
nau ką daryti. Persižegno-I 
jau ir kalbu sveika Mari-i 
ja ir laukiu, kada velnias 
čiups mano savo nagais. J 
Bet velnias nesiskubina, o: 
man vietojo stovėti ir lauk-1 
ti, iki gaidys užgiedos, irgi! 
negalima. Pradėjau judėti,
pritūpiau, galgi ką įžiū
rėsiu. Nagi, žiūriu, kad 
prie tako stovi juodas stul
pas . Dabar tai jau po ke
purei.,.. Ak, dieve mano, — 
suvaitojau, —ir ką daryti? 
Piudau šunį, bet tas tik 
aplink mano kojas trinasi 
ir nesipučia, neloja. Pa
galiau aš grabalioju, čiupi- 
ėju žemę.. Ogi' kas čia?.. 
Mano nuostabai, aš užčiu
pau šviežią arimą. Iškart 
atsidusau ir stulpas pradė
jo mažėti. Atsiminiau, kad 
čionai buvo Tomė Saldoko 
lubinų sklypas ir juos ap
ardamas gal tą pačią dieną 
kaip nors paliko prie pat 
tako vieną . ar dvi lubinui 
šakas neąparęs, kurie buvo1 
iki juosmens aukštumo, na,! 
o man nusigandus staigaus; 
šuns pikto puolimo, tai iš-’ 
augo į didelį stulpą. Ko:

Pasiskubinkite'pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pąkietus -— Dovanų Velykų šventėmis!

Jei norite siųsti pąkietus Į Tarybų Sąjungų—lactuva., Esto- 
niją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipkitės j patikimą firmą --

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD A VE-, BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonu^: Ingersol 7-6165 — Ingersol 1-TZTZ

Mes esamo autorizuoti ir lalsniuoti 1NTOIIRIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien,— 
šeštadieniais 9-4 sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

SVARBI PASTABA
t

’.’isos su mumis susijungusios agentūros nėra uždarytos.
Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūšų kfienių patogumui, 

m.-s atid-’reme savo skyrių* sekamuose inlestaoše:

SKYRIAI
DETROIT y, 4
.11.601 Jos. (tampau Avė.
Detroit 12, Mieli.
Tel.: Townsend 8-0298'

MŪSŲ
LOS ANGELES 
121 So. Vermont SI. 
Los Angeles, Calif. 
Tol.: Dunkirk 5-6550

V-

NEW YORK CITY
1 >78 2nU Aye.

New York, N. Y.
Tel: OR. 4-1540

HARTFORD
651 Albany Ave, 
Tel.: Chapel 7.-5164

■ Hartford, Conn.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to/posakio laikosi? 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtini^ Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DĄBAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Liėtuvių Tauta
' ■ '

Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su Įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
I

Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
♦

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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So. Boston, Mass.
Ponas Viščinis balandžio 

7 d. per savo vedamą’ radi
jo pusvalandi graudingai 
verkšleno, būk čia lietuviai 
jau nebeįvertina lietuvių 
kultūros. Buvusiame >h+uĮku_ 
choro koncerte dainavę ir 
groję pusiau tuščioje salėje. 
Choras daug Įdėjęs pastan
gų koncertui, o kl a u šovų 
buvę maža.

Gyrėsi leidžiama lietuviš
ka enciklopedija, kurią jau 
siunčia mokykloms ar ki
toms įstaigoms Lietuvon... 

■Gali būti, yra gautas pa
klausimas iš Lietuvos ir ke
letas egzempliorių išsiųsta. 
Rodos, enciklopedijos išlei
dimas, kad ir būtų vertinas 
mas iš kitų kalbų, reika
lauja patyrusių asmenų 
tam darbui ir daug pinigų. 
Senosios kartos žmonės, ku
rie verslu ar kitaip pralo
bo, kieti kaip titnagas ir 
neduoda daug knygoms, 
nes jiems ten nėra pelho. 
Čia gimę-augę naudojasi 
“Britanica” ar kitomis en
ciklopedijomis. O su laiku 
Lietuva turės ir savo en
ciklopediją. Ši gi gal ir ras 
vietą tik muziejuje. Visgi 
įdomu, dėl kurių priežasčių 
jūs, ponai, ‘^nepriklauso
moje” Lietuvoje būdami, 
neišleidote net ir tokio kaip 
“Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno”? Gal manėte, kad 
nėra reikalo.

Buvo nepamiršta pasisie- 
loti ir svetimais reikalais, 
tai įvykusiu vieno kito laik
raščiu redaktorių bei leidė
jų “išklausinėjimu.” Pa
staraisiais keleriais metais 
buvo' visokių įtarimų. Sa
ko, Kanados ambasadorius 
Egiptui buvęs įtartas ir dėl 
to jis nusižudęs. Kas gi ga
li tikėti, kad valstybė savo 
atstovu skirtų tą, kuriuo 
nepasitiki?

Pasisakau, mėgstu jūsų 
tyrą lietuvišką žodį, taria
mą per radiją, ir gražias 
dainas. Tik prašau negąs
dinti tų jaunesnių lietuvių, 
kurie sulaukę progos galėtų 
grįžti Lietuvon. Gaunu laiš
kus, kuriuos rašo mano 
brolių-seserių sūnūs ir duk
ros. Jie byloja, kad jie ten 
dirba, mokosi; jie ten pada
rys daug malonesnę, gra
žesnę buitį negu mes pali
kome. Ai st

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

CHARLOTTE’S FLORISTS

"Extends Raster Greetings to all'
BRIDAL SPECIALIST

Lovely Easter Florals & Pot
ted plants. Flowers and gifts 
for every Occasion.

Free Delivery in aD 5 Boroughs 
Queens & Nassau.

245-05 Jamaica Ave.
Bollrose, L. I. 

Fieldstone 7-8607.

Night Phone PI. 7-1271.

To the Supremo Miracle of
• Easter, we humbly give thanks. 
Un its radiant promise of all life 
jeverlhsting, may each of you 
I have the Easter holiday bring a
• deep joy that will shine brighty 
[in your-hearts through days to 
icome.
I WALTER FUNERAL HOME
’ Walter M. Michalski, Lie. Mgr. 
;80-08 Grand Ave., Elmhurst, L. I.

NE. 9-5187.
; (68-70)

BATH BEACH NURSERY
& FLOWER SHOP

For the miracle of Easter, we 
humbly give thanks to all of you. 
May Easter give you all you 
hope and strive lor. Give them 
flowers and plants for Easter. 
We grow them in our own 
greenhouse. Low prices.

85-08 18th Ave., B’klyn.
CL. 9-0800.

Greenhouse—8102 New Utrecht
Ave., B'klyn. BE. 6-1210. (68-74)

For the Supremo Miracle of; 
Easter, we humbly give thanks; 

;to all of you. May Easter bring! 
;you everything you wish for.! 
[Give plants and flowers for! 
! Easter. •

Wholesale prices to ! 
; the retail trade.

Wholesale prices 
to the retail trade. ;

HILLCREST NURSERY Į
165-30 Union Turnpike ;

Flushing, L. I.
JA. 3-4590.

For the Miracle of Easter, wo 
humbly give thanks to all of you. 
Rapoports wishes you a deep and 
abiding joy for Easter and all 
days to come.

RAPOPORT'S RESTAURANT
93—2nd Ave., N. V. C.

(het. 5th & 6th Sts.) 
GR. 7-9338.

Always the best in Dairy and 
Vegeterian Foods for the least.

(73-79)

NewYorto^<fe^2in1(w TRUCKS

I UEI. OIL TĮJUCK 
1500-gal (ąnk.

Auioear. pump, nvdor 
aut omai ic hoso reel
hose, NYC approved; also one 1.000, 
gal. 
also 
road

complete, one 
4 compartments. ’ 

k- pi intei* 
with 100-P.

LIETUVIU TARPE
Parėmė serganti veikėją

Atjausdami lowelliecio Jo
no Karsono sunkia padėti, jų 
paramai paaukajo sekami:

J. Gasiūnas — $10; S.

K.

na, J. Siurba, J. Guzas, 
Kazokiene ir A. Velička 
po $5; F. Varaška — $2: 
Balakauskienė, Lilija ii
Rušinskionč — po $1. Viso 
pasiųsta Karsono paramai ko
mitetui. $50.

Karsono paramai ruošiamas 
pokylis Įvyks sekmadieni, ba-

dangi mes čia turėsime dien
raščio Laisvės pokyli šeštadie
nio vakare, bal. 13, tai var
giai bus galima kam nors nu
važiuoti Į So. Bostono paren
gimą. Bet dvasia ir mintimis 
mes būsime su sobostonięčiais.

Dar viena lietuviu 4. 
draugija likviduojasi

Plačia 
jtksi 
po 
prie

žinoma ir pasizyme- 
Švento Jurgio Draugija, 
ilgo atidėliojimo, priėjo 
pabaigos. A d v. S. Brie- 

pridavė teismui prašymą

Šv. Jurgio Draugija buvo 
turtinga ir nariais skaitlinga. 
Ji skolino savo pinigus net ki
toms draugijoms, kaip WiL 
liaimsbui'go Lietuvių Piliečių 
Klubui. Bet narių skaičiui 
smarkiai, sumažėjus, mirtingu
mui, padidėjus ir turtas pradė
jo trauktis. Todėl nariai ir nu
sitarė savo draugiją likviduo
ti, o likusi tui’tii pasidalinti.

nių draugijų. Viemi po kitos: 
jos likviduojasi - nįiršta. Lai
dosi tik tokios, kurios turi sa
vo klubus su gėrimų, leidimais. 
Bet ir jos smarkiai džiūsta.

Pasilieka tik nacionalinės
fraternal inės 
SLA, LRKS. 
skaičius

Bet ir jųjų narių 
mažėja.

Paskutinis laisviečiams 
priminimas

šiandien, balandžio 13, vi- 
susirinkime i Liberty Audi

toriją, Richmond llil‘1. 
raščio Laisvės naudai 
mas pokyli 
vakare.

Finansinis

si

prasidės

Dien- 
rėngia- 

6 vai.

vajus prasideda 
d. Newyork ie

čiai laisviečiai bene bus pir
mutiniai tą vajų- pradėti pora 
dienų pirmiau.

Rep.

SERGA Teatruose
K. Leva.nas sužeistas darbe

Balandžio 1 1-os rytą nuėju-
Jeigu tas filmas grįš — 
būtinai pamatykite j ill

U. S. Post Office
JAMAICA 31, N. Y.

unit, 4 compartments. Suitable • 
for auxiliary equipment |<>r 
contractor. Reasonable. ’

TA. 8-6805.

laimė, mašina pagavo .jo deši
ne ranką. Skubiai nugabentas

gerai.
kantriai

IJ VI vo

ranka
■ ope-

tarpu ir jis pats 
čia skausmus ir 
vystysis gijimas, 

prie tos inašinos
iau virš 3(1 nie-

nierius, gaunant ir iš firmo; 
numatytą suma grota gausi 
Dos security.

prieteteliui Le

Unijos ir liberalai
non naujos sesijos
('W

gu- 
ra- 

kad jis sušauktu spe-
bernatorių Ilarrhnaną su 
ginimu,

Norima, kad gubernato- 
vetuotu legislatures pri- 
Įstatyųią apie ned 

indą, 'tas Įstatymas 
nedarbo apdraudos 

vmjo maksimumą ii 
vaitoi, bet tuo pačiu 
sunrtna apdraudos

si.i ą. 
rius 
i.'1'1 tą

ga- 
sa- 
p ėi- 

ga vimą,

no-

i -mestas.

mzaciių taipgi ragino guber
natorių llarrimaną vetuoti 
įstatymą, kuris draudžia “siib- 
\orsyviam” gyventi miesto ar
ba valstijos projektuose-bu- 
tuose. Tas įstatymas taikomas

Vairuotojai, mašinistai 
pereis! pro griežtesni 

savo matymo egzaminą

teko matyti tary- 
“Meksikietis” (The 

Jis buvo rodomas 
Cameo teatre. Gaila, kad fil
mas rodytas toki trumpą laj
ini — tik savaite. Bet vis vien

April 9, 1957
TO: OUR PATRONS REAL ESTATE

<71-771

bini filmą

pridėti
jeigu jis gris Į koki nors teat
rą, ji tikrai verta pamatyti.

Filmas, kaip jau anksčiau 
rašyta, .paremtas Jack Londo
no apysaka tuo pačiu vardu. 
Vaizduojama, kaip jaunas Los 
Angelėse gyvenantis meksi
kietis Įsitraukia i pogrindinį 
racionai ištini judėjimą, pasi
karo veiklus tarp meksikiečių 
emigrantų, kurie Los Angelė
se darbuojasi, kad padėti pa
čioje Meksikoje veikiantiems 
liaudiški e m s .revoliucionie
riams, kurie kovoja prieš ti
ro n i ją.

i We again bring* a matter of 
great importance to your at
tention— the matter 'of Mail
ing Early in the day.

The subject was given spe
cial attention during the 1956 
Christmas Season and our 
public cooperated beautifully 
with the result that all mail 
deliveries were satisfactorily 
made with a minimum amount

BAYSIDE
VISIŠKAI NAUJI

7,990

■Jaunas meksikietis si u nei a-

sius su tenykščiais ginkluotais 
revoliucionieriais, kad sužino
ti tiksliau, kokia pagalba jiem

I 70Sreikalinga. Jis grįžta 
Angeles su informacija, 
i evoliucionieriams reikia 
ir tiek šautuvų, bet pirkti

tiek 
j iro s 

siųsti Meksikon kainuoja

Now that Christmas is past, 
some patrons have apparently 
overlooked the need to “Mai! 
Larly’’ in the day. If your let
ters reach us early, we will 
process them sooner, dispatch 
them and effect overnight de
livery to further points. So 
it is in your best interests 
that we continue to say, “Mail 
Early and Often.”

Bring your mail to the post 
office as soon as it is ready. Tn 
the morning and hi the early 
afternoon. Don’t wait- for the 
( veiling when the mail volume 
is heavy and may cause con
gestion.

Your cooperation will be 
appreciated. It will decrease 
operating expense and at the 
same 
ter

GYVENTI BE RENDOS 
ir iLRūnių Apartmontai 

šildymas Karšiu Vandeniu 
Didelis Garadžius
3 Eilių Vlasteris *
Misinginis Plumbingas
Ąžuolinės Grindys
1957 Viriūvė, Įhudavoti Pečiai • 
Geležinės Relės
Pilnas Skiepas
Vamzdžiai Sudėti ir Užmokėti

1 Blokas į Mokyklą
Transportacija, Krautuvės *

- MODEL HOME 
ant 32nd Avo. ir

Francis Lewis Blvd.
A. GREEN CONSTRUCTION 

CORPORATION
Mode) Phone: J?A. 9-9768 

Office OL. 8-4000
(72-73)

t

J

’ Pašautas vengras dipukas, 
peiliu grasinęs kitus

PeterWharton, 
Mandity, neseniai atvykęs iš 
Vengrijos dipukas, pasigrobęSv 
14 ,colių peili grasino merginai 
i} kitiems, kodėl ji atsisako 
už jo tekėti. Policija šūvių te-, 
galėjo ji suraminti, 
ligoninėn.

Nuvestas

time it will permit bet
service.

Jis randa išeiti — sužino, 
kad galima laimėti didelę su-l 
mą bokso rungtynėse, surnu-J 
saiit čempijoną Wardą.; Ir, 
Meksikos revoliucijos labui
jaunas meksikietis, kurį vUa is 
karto jiašiepia, eina bokso 
arenon. kad laimėti mačą ir 
gauti pakankamai pinigų šau
tuvų pirkimui rovoliucionie- 
; i a m.s.

Londono
filmipinkai, kurio 
apysaką atvaiz- 
tą atliko pui-

G. W. ROSENQUEST
Postmaster

UŽMUŠĖ PATĖVĮ

Atbuvęs 12 metų kalėjime 
John Caroll mirtinai pašovė 
savo patėvį P. Casay, šešių 
vaikų tėvą. Jis tai padaręs dėl 
motinos i mirties.

Domininkas Bcnkus ieško savo 
brolių, Jankos ir Salvos, jie gyveno 
ar dar gyvena Buenos Ąires. Ar
gentinoj. Būsiu dėkingas jeigu jie 
patys atsilieptų, arba kas žinote 
apie juos, praneštų man. D. įlen
kus, 3 Elmwood Ave., Bradford, 
Mass. (USA).

(71-73)

Balanddžio 14 "pobūvis
Apart kitų Įvykių, mūsų pa

žangių lietuvių kolonija ren
giąsi prie plačiai garsinto pa- 
zmonio, kuris atsibus šj sek
madienį, balandžio 14 d., kaip 
1 vai., 318 W. Broadway.

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, Į šiuos ruošiamus pie- 
1us žada atsilankyti ne tik 
Bostono, bet ir aplinkinių 
miestų lietuviai. Per sueigą 
manoma sukelti finansinę bei 
moralinę paramą per daugelį 
metų šioj apylinkėj veikusiam 
drg. Karsonui iš Lovvellio. Jo 
padėtis sveikatos ir finansiniu 
atžvilgiu prasta. Kiekvienas 
susipratęs ir gerbiąs kovoto
jus už darbo žmonių reikalus 
asmuo turėtų vienokiu ar ki
tokiu būdu- jam pagelbėti, o 
kurie tik galit, dalyvaukite 
aukščiau minėtame pobūvyje.

A. K—a

[ Proga Didžiausio Velykų Ste-I 
[buklb, duokite* savo mylimiems ir! 
[draugams gražių # gėlių ir auga-! 
!lų. Suteiks džiaugsmą jiems.! 
! Geriausios gėlės už mažą kainą.;

MOSCOSO FLORIST
139 Court St., B’klyn, N. Y.

! MA. 4-5483. ;

' (EDIE HICKEY 
FLORIST SHOP

![ Duokite savo artimiems gėlių 
![ Velykomis. Tai reikšminga do-; 
;[vana už žemą kainą. ;
<140 E. 78r<l St., New York City!
;!. Mes pristatome. TR. 9-1425.

Lai šios Velykos suteikia jums!; 
laimės ir džiaugsmo jūsų gyve-;! 

;nime. ;!
JOHN H. McCORMICK . į 

! Florist !
119-09 Liberty Avenue ;
Richmond Hill, N. Y.
VT-3-8242—VI.3-9025. ![

! Fred Fischer, Mgr. ;!

For Easter, may each of us 
find the inspiration of hope re
newed, of faith fulfilled.

NEW YORK
UNDERTAKING CO., INC. 

240 E. 80th St., N.Y.C. 
P’R. 9-5404.

Dignified. Service — Low Rates
John Balio, Jr., Pres.

For the Supreme Miracle of 
Easter we -give thanks. May 
Easter bring an abiding joy. 
Give them flowers and plants 
for Easter. Low prices. Prompt 
delivery.

HENRY YEDOWITZ & SON 
202 Truman Ave., Yonkers, N. Y.

Yonkers 5-1824.

, Lai Velykos suteikia jums vi- < 
siems džiaugsmo ir laimės. Duot-; 

[ kite saldainių Velykomis. Turi-• 
me įvairių saldainių už žemą J 
kainą. .

FRIEDRICK'S
CONFECTIONERY

69-80 Grand Ave., Maspeth, L. I.
! ” HA. 9-9138.

Visiems Mūsų Lietuviškiems ; 
Draugams ;

!; THE MARTA RESTAURANT !
& BAR

įlinki linksmų Velykų. Ateikite! 
;!su savo draugais ir šeima. Bū-! 
! kite patenkinti namine atmos-■ 
! fera. ;

75 Washington PI., N. Y. C. ;
GR. 8-9077. d

Progą Didžiausio Velykų Ste
buklo, mes esame dėkingi -Duo
kite gėlių ir augalų. Tai graži 
dovana du daug reikšmės.

TOM SMITH 
Florist '

374 Livingston St., B’klyn, N. Y.
TR. 5-3971.

Geriausių Linkėjimų Velykomis 
Nuo

EL FARO 
RESTAURANT & BAR

823 Greenwich St., N. Y. C.
Mes pagaminame namie kep

tus steakus ir kitus gardumy
nus. Puiki vieta puikioms žmo
nėms.
Kamp. Horatio St.—OR. 5-9784

Transporto valflyba. paskel
bė, kad pervarys per griežtą 
maty'mo egzaminavimą visus 
autobusų vairuotojus ir sub- 
\ ių mašinistus. Kadangi abi 
kategorijos ir šiai)) jau -perei
na gan griežtus akių egzami
nus (kitaip jie negautų dar
bo), tai naujasis egzaminas, 
tur būt, bus ypatingas.

Transporto valdyba sako, 
kad ji būtinai nori padaryti 
Now Yorką “saugiausiu mies
tu mūsų I šalyje”.

IŠGYDĖ AKLĄ JAUNUOLĮ
Ncwyorkietis Joel Pincus, 

15 metų amžiaus, buvo be
veik visai aklas. Dabar jis ga
li lengvai skaityti ačiū tam, 
kad moderniška operacija ir 
liauji suradimai ji pagydė.

Proga Didžiausio Velykų! Ste
buklo, mes nuolankiai išreiškia
me dėkingumą.

SALERNO RESTAURANT^ 
117-11 Hillside Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

Puiki vieta savo artimiesiems.
Žemos kainos, skanūs valgiai 

VI. 6-9332.

Duokite Gėlių ir Augalų Vely
kų Šventėmis. Tai tinkamą! ir 
labai įvertinama tų, kurie gauna 
dovaną. Puikios gėlės, žemos 
kainos. Mes pristatome.

COLUMBIA CAMPUS 
‘ FLORISTS

1177 Amsterdam Ave., N. Y. C. 
UN. 4-6760.

Pristatome pirm iš- 
Nėra skirtumo -kai-

THE AIRPORT FLORISTS
Teikia visiems Velykų Linkėji

mus. Duokite gelių prieš ir po 
kelionės, 
skridimo, 
noje.

Domestię
LaGuardia

Terminal Building 
Airport, Queens, N. Y. 

Newtown 9-5510.

realistiniai ir autentiškai vaiz
duotas 19 šimtmečio Los An
geles, amerikietiški ir nieksi-1 
l.'ietiški tipai, net Įskaitant ti
piškas amerikietiškas bokso 
rungtynes.’-, Tai bene pirmas 
tarybinis filmas, kuriame 
vaizduojama Amerika. Reikia 
pasakyti, kad pradžioje sun
ku priprasti prie to fenomeno, 

!— amerikietiški tipai, kurie 
įkalba rusu i 4

Visiems lietuviškiems
draugams geriausių ir linksmų 
Velykų!

GALIZI & SORDONI
Visokių' rūšių akordionų. Že

mos kainos. Rašykite dėl ilius
truoto katalogo.

G. &' S.
110 Mulberry St., N. Y. 13

CA. G-7643.

Ieško vietos apsigyvent užmiestyje
Gerai užsilaikantis senyvas vyras 

norėtų praleist vasaros mėnesius, 
arba ir ilgiau, kur nors toliau nuo 

Į Brooklyno, gerai būt ų Long Islan- 
I de. Pageidau ja kambario su nedidelę 
virtuve, kad galėtų sau valgį pasį- 
gamint; 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 atvV 

I žiuot pasižiūrėt. Rašykite šiuo ad- 
! resu: P. M. Sholomskas, 2328
Knapp St., Brooklyn 29, N. Y.

(71-72)

į

<

kalboje. Bet cha- 
taip gerai atvaiz- 
filmui Įpusėjus tas 

visai pranyksta ir 
pilnai jsitraukia i

įduoti, kad
i l;eistu m as
i stebėtojas
filmo atmosferą.

Taip, Sovietai padarė gerą 
i dalyką iš tos Jack Londono

B.

PAPPAS -RESTAURANT
Žinomi dėl'jgerų stoakų ir jū

rų skanumynų. Linki visiems 
geriausių Velykų. Kainos priei
namos. Atsiovskite savo myli
mus pas mus, mes patiksimo 
jums. Uždara ; sekmadieniais. 
“ 254 W. 14th: St., N. Y. C.

WA. 9-9421—9325.

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams 

TRACK RESTAURANT 
161-24 Baisley Blvd.' 

Jamaica, L. I.
siunčia Velykų linkėjimus. Pui
kiausi valgiai- ir gėrimai; kainos 
prieinamos. Graži viela jūsų 
šeimai.

, LAurelton* 5-9616.

For the Supremo Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
EDWARD A. GRUEBEL, INC. 
Licensed Plumbing & Heating.

Authorized Dealer.
Brooklyn1 Union Gas ’ Co.

57-08 69th Lane, iir. Grand Ave.
Maspeth, L. I.

Newtown 9-0160.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Dėl didelio žmonių pageidavimo, mes atidarome skyrių 
New-Yorke, kai visos kitos agęntūroš dabar užsidaro.

Mūsų Skyrius New Yorke Randasi

78 Second Avenue
(arti visų subvių) ,

Tol. OP.. 4-1540Pirmos lubos

Mums yra linksma pranešti, kad jau galime siuntinį priėmę išsiųsti 
tuojau. Siuntiniai yra pristatomi adresantams į 6 ar 7 savaites. 

Mūsų firmos PARCELS TO RUSSIA, INC., reputacija 
yra plačiai žinomą, ypač mūsų klientams.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
; 1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Parcelę to 'Russia, Inc., yra laisniuota per USSR, autori
zuota per Intourist, Maskvoje, priėmimui siuntinių muitų.

For the Supreme Miracle of 
Easter, 'we humbly give thanks. 
May Easter bring a deep and 
abiding joy to you all.

W. J. SCHUMACHER 
Plumbing & Heating Contractors 

36-84 35th St., L. I. C.
ST. 6-0670.

MEDUS I

t

Velykų Linkėjimai Visiems Nuo 
HENRY WEYDIG & SON, INC.

Laidotuvių Direktoriai 
Charles Weydig, Lie, Mgr. 

13-39 122nd St., College Pt., L. I.
FLushing 9-8563.

For the Supreme Miracle of 
Easter, we Jiumbly give thanks. 
Give those near and dear to you. 
Lovely plants, fresh cut flowers, 
etc., Low, low prices. Take 
your pick.

OTTO II. LEIDE (florist) 
684 Central Ave., B'klyn, N. Y.

GL. 2-8791..

Geriausių Linkėjimų Velykoms! 
Visiems Mūsų Draugams. Mes 
norime teikti jums geriausią 
prekę, ką jūsų pinigai gali pirkti.

EMIL’S BAR & GRILL 
862 Metropolitan Avė. 

B'klyn, N. Y. EV. 4-9615.

, Visiems Mano Lietuviškiems 
Prieteliams 

linkiu linksmų Velykų!
; Padovanokite jai gražią futrą. 
Geriausios rūšies ir žemos kainos. 

THE NASSAU FUR CO.
![ 650 Manhattan Ave., B’klyn. 

EV. 3-1880.

79-02 Metropolitan
Middle Village. TW.*

vFor the Supreme Miracle of 
Eafeter, 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 HOME 

79-02 Metropolitan Ave 
4-8889.

(69-80)

Jeigu dar neparsitraukėte Natft- 
ralio Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, t Ai 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 Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

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

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON J

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.
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For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of you 
find the inspiration that wilh 
shine brightly in your hearts 
through all the days to come.

JOHN VOGEL 
FUNERAL HOME

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

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

------------------------------------------------------------k-------------------------

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•OG**OG*

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

4 pusk Laisvė (Liberty) šeštad.,/baland. (April) 13, 1957
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