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KRIS LA I |
Gera pradžia.
Dabar turime dirbti.
N. Gudienės žodis.
•Ką daryti?

Rašo R. Mizara

New Yorko miesto laisviečiai 
pradėjo vaju už sukėlimą S10,- 
000.

Tai buvo praėjusi šeštadieni, 
♦pobūvio • dalyviai sudėjo apie 
$1,000.

Vadinasi, liekasi sukelti dar 
,$9,000.

Galimas daiktas, .kad new- 
vorkiečiai dar sudės kokius 
$500, o gal ir $1,000, kadangi 
šiame pobūvy daug mūsų žmo
nių dėl visokiu priežasčių ne
galėjo dalyvauti.

New Yorko laisviečiai visuo
met buvo ir bus dosniausi sa
vo laikraščiui, nes jis jiems 
daugiausiai pasitarnauja. Ant 
jų pečių gula sunkiausia dien
raščio išleidimo našta.

* Taigi dabar per sekamus tris 
mėnesius kitų miestų lietuvių 
kolonijos turės atlikti savo 
pareigą: sukelti nemažiau $8,- 
000.

Mes manome, kad jie tai pa
darys.

Darbas nemažas, bet prie 
gerų norų ir pasiryžimo ji ga
lima bus nesunkiai atlikti.

Svarbiausia: reikia daugiau 
turėti visokių pobūvių, visokių 
pramogų - pramogėlių ir jose 
tenka aiškinti mūsų dienraščio 
rolę, atliktą, atliekamą ir tą, 
Purią jis turi atlikti.

-Kai žmonėms dalykų padėti 
išaiškini, jie supranta ir jie 
tuomet nesigaili prisidėti su 
dovana, kad mūsų Laisvė eitu 
dienraščiu.

Prašome visus i g visas i tal
ka. l» *

SLA iždininkė Nora Gugicne 
atsišaukia per “Tėvynę” į SLA 
narius: “Sustiprinkime Susi
vienijimą jaunais nariais.”

Straipsnyje iždininkė šitaip 
sako: 
h

“Mūsų organizacijos įstaty
mai prieš keletą motų pakeis
ti, papildyti ir pritaikyti jau
nimo reikalams. Tie pakeiti
mai ir pataisymai yra sveiki ii’ 
organizacijai, ir jaunimui nau
dingi; jaunimui ir jų tėvams 
fjie turėtų patikti, ir neabejoju, 
kad patiks, tik turime bendro
mis pastangomis pasistengti 
sudominti jaunuomenę”.L

Pati SLA iždininkė yra A- 
merikoje gimusi ir augusi mo
teriškė, todėl jos balsas turėtų 
būti reikšmingas.

Bet ar SLA įtrauks i savo 
eiles daug jaunimo? Tai klau
simas!

SLA jau gyvuoja 70 metų. 
Per tą laiką, rodosi, ši orga
nizacija galėjo pasiekti bent 
pusę šimto tūkstančių narių. 
r Deja, ji teturi tik apie 12,- 

*000 narių. Užuot augęs, SLA 
mažėja narių skaičiumi ir ma
žąja. Daug narių yra seno 

^amžiaus, mirtingumas labai di
delis. Jeigu nebus įtraukta i 
SLA daug jaunesnio amžiaus 
žmonių, tai už keleto metų or
ganizacija atsidurs krizėje.

O tai neturėtų būti, juo la-

Padėtis Jordane 
kol kas neaiški

M e t e s k i o dieri os esą n čios 
suskaitytos, sako medikai 

J /

Vėliausios
Pasaulio naujienos'

Amannas. — Jordane su
darytas naujas kabinetas. 
Premjeru tapo F. Chalidis 
(Kha.lidi), kuris yra skaito
mas pro-vakarietišku kara
liaus Husseino rėmėju. Bet 
į kabinetą taipgi įeina bu
vęs premjeras. Nabulsis, 
tas pats, kuri karalius pa
šalino ir apie kurį buvo 
pranešta, kad jis randasi po 
naminiu areštu arba iš
tremtas Sirijon. Nabulsis 
yra užsienio reikalu minis
tras.

Faktas, kad 'Nabulsis 
taipgi Įeina kabinetan, su
kėlė nemažai nusistebėjimo. 
Kaip žinia, Įvyko kariniai 
susirėmimai, tarp taip vadi
namo Jordano legijono, ku
ris ištikimas karaliui, ir 
reguliarinės armijos dali
niu, kurie huvo ištikimi 
Nabulsiui ir bendradarbia
vimui su Egiptu ir Sirija.

Kaip pasisekė Nabulsį į- 
kalbėti ieiti i sukilėliška ka
binetą, nežinia (Damaskos 
Sirijoje net yra nuomonių, 
kad karalius Husseinas a- 
pie Nabulsio įėjimą val
džion paskelbė be Nabulsio

Kam ginkluota sargyba? klausė 
tarybinio laivo kapitonas Saikiu
Balboa, C. Z. — Pro Pa

namos kanalą pakelyje iš 
Kubos link Vladivostoko 
praplaukė tarybinis preky
binis laivas “Nikolai Os
trovski”. Laivui įplaukus 
kanalan, į jį įlipo 18 gin
kluotu Amerikos marinu su 
leitenantu priešakyje. Jie 
liko laive, iki praplaukta 
pro visą kanalą. Jie taipgi 
reikalavo, kad visi įgulos 
nariai įteiktų savo foto-a- 
paratus kapitonui Šalkinui.

Kapitonas protestavo. Jis 
sakė, kad, ant kiek jis žino, 
vokiečių ir japonų laivai 
praplaukia Panamos kana
lą be jokios karinės sargy
bos, tad kam reikalinga ta 
sargyba tarybiniame laive, 
laive šalies, kuri kartu su 
Amerika dar tain neseniai 
----------------w-----------------------  
biau dėl to, kad SLA turi vi
sas progas augti ir bujoti!

LRKSA, sulaukęs 70 metų, 
mažėja narių skaičiumi.

Tas pats ir su SLA.
O LDS, kuris yra arti 50 

metų jaunesnis už anuodu Su
sivienijimu, nebegali augti dėl 
reakcijos. ,

Tokia' yra padėti^ Susivieni
jimuose. /> i

. —■:— \
Brooklyn© ilgai gyvavusi šv- 

Jurgio Draugystė nusitarė 'lik
viduotis. O tai kadaise buvo 
tvirta draugystė, turėjo apie 
1,200 narių.

Visuose miestuose lokalinės 
savišalpos draugystės seniai 
likvidavosi, arba žada likviduo
tis — vis dėl didelio mirtingu? 
m o. x

Susivienijimai kol kas yra 
tvirčiausi. Tačiau, jei nebus 
kreipiamas į jų ugdymą dides
nis dėmesis, jie taipgi susilauks 
krizės.

žinios, kad tuomi nuramin
ti žmones.)

Karalius Husseinas tuo 
tarpu pareikalavo iš Siri
jos, kad ji ištrauktų savo 
kareivių pulką. Kaip žinia, 
sirijiečiai pasiuntė savo 
karių pulką Joydanan. Jie 
aiškino, kad tai daroma po 
arabiškų kraštų tarpusa- 
vės pagalbos sutartimi. Bet 
karališka klika jautė, kad 
Sirijos junginių buvimas 
Jordano teritorijoje pri
duoda ‘drąsos nacionalisti
niams pro-egiptiškiems e- 
lėmentams. Husseinui į pa
galbą atėjo pro-vakarietiš- 
kas Irakas, kuris įspėjo Si
riją “neliesti Jordano”.

Damaskas. —Jordane dar 
tebeviešpatauja karinė cen
zūra ir tikrai nežinia, kas 
ten darosi. Pranešimai iš 
Ąmanno sako, kąd krašte 
tarnu, kad demonstracijos 
pasibaigė. Bet pripažįsta
ma, kad kaip ir karinis 
stovis veikia, nors ir nepa
skelbtas officiališkai, A- 
manne, Jeruzalėje, Nabluse, 
Hebrone ir kituose mies
tuose.

kovojo prieš tą patį priešą?
Kaslink fotografavimo, 

jis sakė, kad jo įgulos na
riai laisvai fotografavo 
jiems patinkamus vaizdus 
Londono, Antwerpo ir ki
tuose uostuose.

Gromyko, Žukov, 
vieši Bukarešte

Bukareštas. — Rumuni
jon atvyko Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų mi
nistras Gromyko ir apgy- 
nos reikalų ministras Žu
kovas. Jie pasirašys po 
nauju draugingumo paktu 
tarp TSRS ir Rumunijos. 
Pagal tą paktą tarybinės 
karinės jėgos dar pasiliks 
Rumunijoje.

Aerodrome svečius su
tiko premjeras Civu Stoi
ką ir Komunistų partijos 
generalinis sekretorius G. 
Gheorgiu-dej.

Georgetown, Guiana. — 
Dveji metai atgal britu ad
ministracija jėga pašalino 
kairietį pretnjerą Jaganą, 
nors jis laimėjo rinkimuose 
absoliutę; daugumą. Dabar 
britų valdomoje Guianoje 
(Pietų Amerikoje) artinasi 
rinkimai. Kairiečiai • tik
riausiai vėl laimės, sako vi
si stebėtojai.

Paryžius. — Iškelta, kad 
francūzai jau turi Alžyre 
700,000 kareivių, tai yra, 
apie du kartu daugiau, ne
gu pačioje Prancūzijoje.

New Yorkas. — Atrodo, 
kad George Metesky (Jur
gis Miliauskas), geriau ži
nomas dabar kai}) “pami
šęs bombininkas”, nepraleis 
savo likusius gyvenimo me
tus nei kalėjime, nei beprot
namyje ir nei laisvėje — ne
praleis, nes jam neliko me
tų gyventi. Medikai, ku
rie jį egzaminavo, ypatin
gai daktaras LaVerene, sa
ko, kad Meteskio chroniš
ka džiova dabar labai užsi
liepsnojo, kad jo plaučiai 
tokioje blogoje padėtyje, 
jog jam neliko ilgai gyven
ti.

Teisminio apklausinėjimo 
metu Meteskis pasijuto tai}) 
nusilpęs, kad reikėjo at- 

Diskusijas nesukels suirutes,— 
kaip lik atvirkščiai, tvirtins 
socialistinio pasaulio padėtį

Maskva. — Kinijos vado
vaujantis laikraštis “Liau
dies Dienraštis” atspausdi
no vedamą straipsnį, kurį 
dabar perspausdino ir 
“Pravda”. Tame straipsny
je sakoma, kad paskutiniu 
laiku komunistuose atgimė 
tendencijos sakyti, kad dis
kusijos “pertoli nueina”, 
kad jos gali sukelti suirutę, 
neaiškumą, palaidumą ir 
t. t. Tai nemarksistinis pri
ėjimas prie klausimo, sako 
kinių komunistų organas.

“Liaudies Dienraštis” sa
ko, kad kuo plačiausios dis
kusijos ideologiniais, me
no ir kitokiais klausimais 
reikąlingos. Diskusijos nV 
tik nuėjo pertoli, sako tas 
laikraštis, bet bėda, kad jų 
dar per mažai.

Rumuną kunigui Nauj. Anglijoje 
nepatinka parapijos nusistatymas

Southbridge, Mass. — Čia 
randasi nemenka rumunu 
kolonija ir jie turi savo ru
muniškai ortodoksinę baž
nyčią. Šiomis dienomis ku
nigas S. Mikhakdas pasi
traukė iš parapijos, saky
damas, kad “visi parapijo- 
nai yra pro-komunistai”. 
Mat, parapijos narių dau
guma nutarė, kad bažnyčia 
turi palaikyti ryšius su 
Rumunijos ortodoksų (pra
voslavų) patriarchatu Bu- 
karšte, kurio priešakyje »

Darbo unijų

stovi patriarchas Justinia
nas. Kunigas Mikhaldas sa
ko, kad Justinianas yra 
“komunistų 'agentas, lygiai 
kaip yra Rusijos patriar
chas Aleksiejus. Mikhal
das nori, kad parapija pri
sidėtų prie vyskupo Vale- 
riano' vadovaujamos rumu
niškų , bažnyčių ...sąjungos 
Amerikoje ir Kanadoje. 
Ta grupė nepalaiko ryšių 
su- motina bažnyčia Ru
munijoje. Manoma, kad pa
rapija gaus naują kunigą.

kovos lauke
Washing tonas. — AFL- 

CIO Politinės apšvietus ko
mitetas pradeda savo kon
ferencijas Bostone bal. 27 
dieną. ' Įvyks eilė konferen
cijų pagal sritis, pramo
nes, politinės veiklos sfe
ras ir t.' t.

New Yorkas. — 10,000 
geležinkeliečių, kurie dir
ba Pennsylvania geležinke
lio linijai, prisirengė išei
ti streikan. Unija sako, kad 
per paskutinius dvejus me

tus geležinkelis pašalino iš 
linijų aptarnavimo darbų 
pusę savo samdinių—10,000 
darbininkų. Jeigu • toliau 
taip bus tęsiama, tai dar
bas geležinkeliuose darysis 
pavojingesnių, nes geležin
keliečiai, ypač bėgių pri
žiūrėtojai, perkrauti > dar
bais. Unija iššauks gele
žinkeliečius streikan, jeigu 
Penp RR nepažadės toliau 
nemažinti persohalo.

skubinti deguonies aparatą. 
Meteskis sakė teisėjui Lei
bowitz: “Jeigu tęsite tuos 
apklausinėjimus, toliau, tai 
turėsite reikalą ne su ap- 
-kaltintu, bet su lavonu. . .”

Meteskis taip padarė ke
lis pareiškimus, kurie me
tė daugiau abejonės, ar jis 
protiniai sveikas, jau nekal
bant apie jo fizinę padėtį. 
Jis, pavyzdžiui, sake teisė
jui, kad mano, jog jo pa
ties gynėjas advokatas yra 
jo priešas..

Meteskis, kaip žinia, da
bar ligoninėje. Teisėjas Lei
bowitz nusprendė, kad kol 
kas nėra pamato tęsti teis
iu i n i us apk lau si n ė j i mu s.

Tie, kurie bijo nuodug
nių diskusijų, sako kinų or
ganas, neturi pakankamo 
pasitikėjimo marksizmu. 
Jeigu keliamos mintys ne
teisingos, marksizmas jas 
su laiku atmes, sako įas 
laikraštis. O jeigu jos tei
singos, jos turi būti rim
tai išklausytos, kai)) mes 
nebūtume prie jų nepripra
tę ir kaip priešingos jos 
mums neatrodytų.

“Liaudies Dienraštis” sa
ko, kad prastas tas mark
sistas, kuris nesigilina į 
smulkmenas ir vartoja de- 
ma'gogiją bei tuščias fra
zes naujos nuomonės “su
mušimui”. Toks asmuo y- 
ra ideologinis kenkėjas, sa
ko tas laikraštis.

Kairas. — Egipto spauda 
sako, kad ramybė Jorda
ne yra tik paviršutiniška, 
kad tai yra “tyla prieš aud
rą”. Naujasis kabinetas e- 
sąs kompromisinis ir jis il
gai nesilaikys. Prieštarau
jančios žinios ateina apie 
gen. Nuwara, armijos va
dą. Vieni pranešimai sa
ko, kad jis yra dar savo 
poste, kiti, kad tremtyje 
Sirijoje.

N°w Yorkas. — Federali
nis. teisėjas R. Levet atidė
jo neribotam laikui antrą 
bylą prieš komunistų vado
vą Gus Hali. Hali sėdėjo 
kalėjime po Smitho aktu, 

; dabar jis teisiamas po Smi
tho aktu specialia dalimi a- 

! pie “narystę Komunistų 
partijoje.”

Paryžius. — Atrodo, kad 
rašytoja Francoise Sagan, 
kuri kritiškai susižeidė 
automobilio nelaimėje prie 
Paryžiaus, liks gyventi.

Oslo. —Norvegijos prem
jeras Gerhardsen atsakė į 
tarybinio premjero Bulga-

Ceilono parlamento trockistai 
. delegacijoje į Tarybų Sąjungą

; Colombo. — 19 . Ceilono 
i parlamento deputatų išvy
ko į Tarybų Sąjungą. De
legacija taipgi apsilankys 
Čekoslovakijoje. Į delegaci
ją įeina komunistai, sočia-

Vorošilov vieši
Liaud. Kinijoje

Pekinas. — Kinijon atvy
ko Klementi Vorošilovas. 
Tarybų Sąjungos Aukš
čiausios tarybos prezidiu
mo pirmininkas. Jis praleis 
Kinijoje 20 dienų; Jį suti
ko Mao Tse-tungas, Čou 
En-lajus ir kiti Kinijos va
dai.

Po paviešėjimo Kinijoje 
Vorošilovas vyks Indonezi- 
jon, kur jis atsakys į pre
zidento Sukamo vizitą 
Tarybų Sąjungoje.

Deli. — Indijos parlamen
te randasi 27 moterys. Tai 
didžiausias moterų nuošim
tis bet kokiame Azijos par
lamente, išskiriant Liau
dies Kiniją. Dvi tų moterų 
yra komunistės, likusios y- 
ra Kongreso ’ partijos na
rės arba socialistės.

Detroitas. — Auto-darb- 
ninkų unija (UAW) labai 
pasipiktinusi žiniomis, kad 
senatoriaus McCarthy sėb
ras senatorius Goldwater 
planuoja “tyrinėti” unija, 

i Sen. Goldwateris (republi- 
konas iš Arizonos) sako, 
kad labiausiai • reikia tyri
nėti, “ar tik nėra įsimaišiu
sios -korupcijos į Kohlerio 
streiką, kuris tęsiasi jau 
ketvirtus metus”.

niiio laišką. Bulganinas į- 
spėjo Norvegiją, kad ji ne
leistų užsienio jėgoms steig
ti karines bazes savo teri
torijoje. Norvegijos prem
jeras atsako, kad Norvegi
ja neturinti agresingų už
simojimų prieš TSRS ir 
norinti draugingumo su ja, 
bet jis nežada neprileisti 
tokiu bazių, v *•

Stokholmas. — Švedijos 
teismai apkaltino krašto A- 
tomines jėgos komisijos 
sekretoriaus asistentą 
Damętedtą, laivyno tarnau
toją Jacobssoną ir tris ki
tus asmenis šnipinėjime 
Tarybų Sąjungos naudai.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia kreipėsi į Britani
ją su raginimu nepravesti 
planuojamų Pacifike ato- 
miniai-vandenilinių bombų 
sprogdinimų.

Bostonas. — Eks-premje- 
ras Eden, kuriam buvo pa
daryta ketvirta vidurių o- 
peracija, jaučiasi geriau. 
Sakoma, kad ieškota vėžio 
žymių, bet nerasta.

listai, premjero Bandara- 
naikės vadovaujamos radi- 
kališkos partijos nariai ir 
dviejų trockistinių partijų 
žmonės. Trockistai Ceilo- 
ne yra gan įtakingi.

Nurodoma, kad tai pir
ma trockistinė delegacija, 
kuri kaipo tokia apsilanko 
Tarybų Sąjungoje paskuti
nių dviejų dešimtmečių bė
gyje. Kita įvairių kairiečių 
delegacija iš Ceilono dabar 
lankosi Liaudies Kinijoje.

Ceilone dabar egzistuoja 
kaip ir Liaudies fronto vy
riausybė.

Waslvngtonas. — Valsty
bės departmente vyrauja 
nepasitenkinimas, kam Jor
dano karalius Husseinas 
leido įtraukti i kabinetą ir 
eks-premjerą Nabulsį. 
Washingtonas turėjo vil
ties, kad naujasis Jordano 
kabinetas bus perdėm pro- 
vakarietiškas.

Washingtonas. — Per va
sario mėnesi Amerikos be
darbių skaičius paaugo ant 
50,000. Bedarbių dabar yra 
2,900,000, bet tai tik oficia
liai užsiregistravę, o nere
gistruotų irgi yra daug.

Pittsburghas. — Jones 
and Laughlin plieno korpo
racija iš darbo atleido 250 
žmonių.

Istanhulas. — Turkijos 
spauda pradėjo reikalau
ti, kad graikų ortodoksų 
patriarchas kraustytus! iš 
Istanbulo, vyktų Graikijon.

Viena. — Balandžio 23 d. 
į Austriją atvyksta Mikoja- 
nas. Jis ves su austrais 
prekybines derybas.
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Vos valtis atsirėmė į 
krantą, mes šokome prie 
Milės. Akotienė apsikabino 
su ją. Mudu su Vincuku, ne
tekę žado, žiūrėjome į te tū

— Tegu tave paibelis, 
kaip nugąsdinai, — žengda
mas per slenkstį į trobą, 
murmėjo jis. — Aš maniau, 
kas nors jau negero...

Milė iš, tikrųjų buvo pasi
ruošusi kelionėn. Apsivilku
si paltu, apsigaubusi galvą 
skarele, ji pasilenkusi kro
vė . į pusmaišį knygas.

*' —Aš jau visą abėcėlę iš
mokau. Tetulė sakė man už 
tai dviratį nupirks, kai bus 
mokytoja; Duosiu ir tau 
pasivažinėti, — prišokęs 
prie manęs pakuždėjo Vin
cukas.

— Sekmadieniais, kai tė
tis nežvejos, galėsi valtimi 
pasiirstyti, neliksiu ir aš 
skolingas, — atsakiau Vin
cukui.

— Miliute, pasiimk su sa
vim, jei jau tokie reikalai, 
— atkišdamas tarbą su žu
vimis pasakė tėvas. O gal 
dar pailsėtum savaičiukę, 
kitą...

. — T... S.S.S.... dėde, — ban
dė juokauti Milė. Bet ūmai

Milės ryšulį ir ėjo prieky
je, pramindamas sniegą. Už J 
jo sekė tetulė, o pačiame 
gale mudu su Vincuku. Pūš
kavome visi tylėdami. Stai
ga medžių viršūnėmis nubė-‘ 
go gaudesys. Nuo šakų ūž
telėjo sniegas.

— Bus pūga. Pasiskubin- 
kim, — paragino tėvas. Su 
tais žodžiais, nematomos jė
gos pačiuptas, dulkėdamas 
sniegas ėmė suktis apie me
džių kamienus, H

A. . .a. . .a. . . U...U...U.. 
dejavo vėjas.

Už nugaroj sužvango*

tokia sunykusi, kad net 
graudu pasidarė.

— O, kaip judu išaugote, 
pasakė tetulė ir ėmė kosėti.

— Vaikai, panėšėkite, — 
pakišdama mums Milės at
sivežtą ryšulį, paliepė Vin
cuko mama. Pati, paėmusi 
už parankės tetulę, padėjo 
jai eiti.

— Mano širdis nujautė, 
kad taip bus. Argi mums 
tie mokslai,' kad jie pra
smegtų! Nėra teisybės šio
je žemėje, — širdo ant kaž
ko Akotienė. Mudu su Vin
cuku ėjome iš paskos tylė
dami, prislėgti. Apčiupinė- 
ję ryšulį, supratome, kad

Milė kiek 
laikydama už 
buoklės žiedą, 
kinti:

— Matote šiuos, lapelius, 
panašius į bitės sparnelius?

pagalvojusi, 
kotu ko ži
lindavo aiš-

aštrus sniego plakimas į vei
dą neprimintų tolimų metų 
— dar labiau mėgčiau ją.

akinantis 
grąžina 

mane į praeitį, ir aš nega- 
pasiutusiu 

Vos tik už- 
vėlr pamatau 

ją, — mano vaikystės drau
go Vincuko tetulę Milę.

Liekna, tartum išlaki 
pušelė, ji nuolatos būdavo 
linksma. O ar mokėjo kas 
taip meiliai pasižiūrėti kaip 
Milė? Jos malonų, glostan-

Canada and Brazil, per year $11.00
Canada and Brazil, 6 months $6.50
Foreign countries, per year 315.00
Foreign countries, 6 months $8.00 V£jo kaukimas

sniego antpuoEntered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

KAS
NEI 

nistras

DAROSI SU PAŠTU?
Iš šio NEI Iš TO Jungtinių Valstijų pašto mi

nistras (Postmaster) Ąrthui’ Ellsworth Summerfield pa
reiškė, kad balandžio 12 d. (šeštadienį) laiškininkai ne
nešios žmonėms laiškų, laikraščių ir kitokių paštu siun
čiamų dalykų!

Ir taip įvyko! Laiškai tą dieną nebuvo išnešioti. Žmo 
nes, kurie buvo įpratę šeštadieniais gauti laikraščius 
ar žurnalus jų negavo, jie gulėjo pašte. Taip, žinoma, 
buvo ir su Laisve. . . ...

Kodėl taip įvyko? [m°Hnos akių Mluma.
Todėl, aiškina Mr. Summerfield, kad jis neturįs .pini- ■ P°1 ')UL ir WlLlujQ 

• gų laiškininkams apmokėti, o Kongresas pinigų nepas-! žmonės. O gal dar n todėl, 
kyrė. Pašto viršininkas-ministras reikalavo, kad Kongre-1 l<ac‘ vienintele is musų Kni
sas paskirtų apie $40,000,(100, kuriais būtų galima vers- •mo varguolių .p isdiįso mo
tis iki liepos 1 d., iki šių fiskalinių metų pabaigos. Kon- pasnyzo piasimu^ti 
gresas laiku tos sumos nepaskyrė, tai už tai šeštadienį j! įmones, 
paleido visus laiškininkus namo ir žmonės paštu siun
čiamų daiktų negavo, 1 
kėjosi gauti.

Kodėl visa tai? Kas dėl to kaltas?
Kaltininkų tokiuo atveju nei neieškok, nes jų nesurasi.

Mr. Summerfield sako, jo teisybe, Kongresas s 
tcisvbe. Užtenka to, kad ta diena laiškininkai 
del nebuvimo užtenkamai pinigų, paskirtų pašto rei
kalams, jų algoms, etc.

Kaip neimsime, toks dalykas - 
mūsų kraštui, gėda mums visiem 
skriaudą daugeliui žmonių.

Turtingiausia, šalis pasaulyje neturi pinigų Rašti
niams reikalams. Tuomet, kai Kongresas svarsto' apie 
skyrimą bilijonų dolerių užsieniui, toms šalims, kurios 
sutinka būti nuolankios .

snaigių šokiu, 
merkiu akis,

Nemunas 
kuriuos turėjo gauti, kuriuos ti- [išvarydavo ledus ii pakian-

n e dirbo rankas

is, mano tėvas, sugrįžęs 
žūklės, įbrukdavo man į 

terbą su žuvimi p;

— Nunešk Akotienei. Ma
čiau, Milė atvažiavo...

Nors našlė Akotienė su
gėda. Gėda, visam
nekalbant jau apie i

sūnumi Vincuku gyveno to
lokai nuo mūsų sodybos, se
no miško kirtynėje, — aš 
nepajusdavau, kai atsidur-

— Tai vainikėliai, o tuos, 
va, žalius lapelius,' kurie 
prilaiko vainikėlį, mokyti 
žmonės pavadino taurele. 
Viduje žiedo — piestelė, 
kuokelės... Štai apie ką rašo 
knygoje. Milė užversdavo 
knygą ir imdavo pasakoti. 
Kokių nuostabių dalykų 
mes sužinodavome! Jei ne j nešame knygas, 
tetulė, o. kas kitas apie tai į 
pasakotų, — netik ėtume.; 
Nejaugi čia, kur mes su te- į 
tūle sėdėjome, galėjo kaž-! 
kada dunkso t i ledynai? C 
kaip keistai upės, ežerai at
sirado?! Mama sakydavo,! 
kad saulutė pavargsta be- j 
šviesdama per dieną, todėl 
ir leidžiasi vakarais pailsė
ti... Gi tetulė tvirtindavo, 
kad žemė apie saulę sukasi 
Kai]) gali žemė suktis?

— Netrukus eisit i mo 
kyklą,skaitysit knygas, ta 
da patys viską sužinosite 
'—glostydama tai vieno, tai i 
kito galvą,, baigdavo Milė.

— Manęs neleis į mokyk
la’. Sako, nėra iš ko, — atsi-

■ no mūsų “Dūdelėmis”. Už-
* i tat mudu tempėme iš miško
A jai, ką tik surasdami valgo- - , v v
j mo. Išlakstėme visus lazdy- kažko pasikeitusi, susnabz-

murmėdavo
Amerikai, tuomet, kai Kongre-1 
aikos metu) šalies biudžetą,! 

kad neturime pinigų laiš- 
apmokėti už jų darbą!

Jungtiniu
< J l

Vincukas.
norite mokv

desėtka metu.
1 *.

skelbiame visam pasauliui, 
kų išnešio oinms - išvežioto jams

Turime pasakyti, jog pastaruoju laiku 
Valstijų' paštinis žmonių aptarnavimas žyi 
gėjo. palyginti su tuo, koks buvo pri

Užuot pagerėjęs, aptarnavimas prastėja, 
atominėje gadynėje,-milžiniškų pasiekimų technikos 
moksle gadynėje!

Mums rodosi, pašto tarnautojams reikėtų pakelti al
gas, reikėtų padidinti jų skaičių, kad geriau žmones 
aptarnautų. Ar tai galima? Žinoma, galima. Galima tai 
padaryti sumažinant ginklavimosi reikalams skiriamas 
sumas, galima tai padaryti, sumažinant sumas, skiria
mas kai kurioms svetimoms šalims.

Yra tokių gudruolių, kurie sako: Jungt. Valstijų paš
tas nebegalįs išsiversti; jis, girdi, turi- deficitą. Tai kas! 
Paštas juk priklauso valstybei, o ne privatiniams kapi
talistams. Jis-gali turėti “nuostolių”, bet tuos “nuosto
lius” lengva padengti iš kitų šaltinių — iš tų pačių tak
sų, kuriuos žmonės kasmet sumoka.

Būtų gerai, kad tai, kas įvyko praėjusį šeštadienį, 
niekad nepasikartotų!

JORDANE
JORDANAS — apie 1,500,000 gyventojų valstybėlė, 

esanti Palestinoje. Ji — biėdna, ji dykumų* šalis. Ją ne 
per seniai sukūrė anglai ir per kai kurį laiką jie ten vieš-

Jordanas yra monarchija. Jos karaliukas, King Hus
sein, sakoma, smarkiai stoja už tai, kad Jordanas būtų 
palankus “Vakarams,” bet dauguma gyventojų nori, 
kad Jordanas būtų neutralus, kad jis vestų prekybą, ir 
su socialistiniu pasauliu.

Buvęs premjeras Nabulsi tokią politiką bandė pra
vesti. Bet karalius, kurstomas ir remiamas ‘‘Vakarų”, 
tam priešinosi. Jis pareikalavo, kad Nabulsi pasitrauktų 
is valdžios, kas ir buvo padaryta.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinoma, kas bus Jor
dano kitas premjeras. Bet neramumai toje šalyje vyk
sta, jie dideli, nes žmonės karaliaus politika nepatenkinti.

Yra net spėliojimų, kad Jordanas gali greit pranyk-

lins. O gal būt, iei taip įvyks, tai ir Izraeliui teks • 
no žemės plotas.

priėmusi žuvį, vikriai įber
davo į mr.no kepure gerą

skanios būdavo tos “Dūde- 
!”. Kietos, kai]) ledas, jos 
ai ncištirpdavo burnoje, 
jų užtekdavo ištisai die

stverdavosi tvarkyti
Ligi baltumo nu

li u-
lan-

v o level!, g s 
mamytės. V 
iii jus i me 
bin dama vii 
o kita Vincuką, kuždėdavo 
Milė.

Po

na ranka mane

musu

tetulė ruošdavosi vėl į mies
tą. Tai reiškė, kad ligi kitų 
metų pavasario jos nematy
sime.

— Pabūtum dar kokią 
dienelę. Juk nedega, — pra
šydavo Milę Vincuko ma
ma.

mo 
n ui 
nius. Tetulė, sėdėdama prie 
krosnies, šypsodamasi pri
imdavo mūsų dovanas. Paė
musi kurią nors iš atsivež- 

i tu knygų, balsu mums pa- 
i skaitydavo. Po valandėlės ji 
; pavargdavo ir, užmerkusi 
j dideles blizgančias akis, im- 
• davo snausti. Tada mes ty- 
[liai pasišalindavome. Kaime 
| pasklido kalbos, kad Milė 
^serga sunkia liga ir, jeigu 
negers barsuko taukų, ne- į 
pagis. Pasiėmę kirvį, visą! 
dieną tupėjome miško tan
kumyne prie uolos, laukda
mi barsuko. Temstant, taip 

iir nepamatę jo, parėjome į 
! namus. Mūsų supratimu, vi
si žmonės gailėjosi tetulės, 
tik turčius Sauliūnas šnypš-1 
te: “Kas būtų, jei visi ubą- ’gančius reikalus, apie spaudą. Į 
gui mokytais virstų. Atsi- buvo skaitytas laiškas nuo1

j kando, tai daugiau neno-, Vilmos dėl suvažiavimo. Nu- 
: res”. Bet Milė pamažėle tai- h,rta suvaz.avnna

sesi. Iškritus 
sniegui, ji tie

i kad B tisą dieną su mumis 
prabūdavo lauke. Maža to. 
Tetulė pažadėjo, kai tik ją 
mažiau smaugs kosulys, 
pradės mus mokytis Bet iš
ėjo kitaip...

nuraškėme šermukš- dėjo: — Šiemet turiu būti
nai baigti mokslą, būtinai...

Vincuko mama, kad ir 
buvo rūškano veido, padė
jusi ant stalo dešimtį kiau
šinių, paliepė:

— Pasiimk. Pravers mies
te.

Mes palydėjome tetulę. 
Ligi vieškelio kelias buvo 
neišvažinėtas ir vingiavo 
miško viduriu. Tėvas nešė

— Kelio! Kelio! — šaukė 
vyriškas balsas. *

Atšertų arklių traukia
mos į mus lėkė rogės. Visi 
atpažinome Sauliūną. Susi
sodinęs į roges kailiniuotas 
savo gimnazistes, vežė jas į 
miestą. Tėvas, iškėlęs ran
ką, bandė stabdyti Sauliū
ną, bet tas, sukirtęs ark
liams botagu, nurūko taš
kydamas sniegą.

— 6, ė, prakeiktasis. Vao 
žiuok savo keliu. Platus jis 
tau, *— pro sukąstus dantis 
iškošė tėvas. t

Eiti darėsi vis sunkiau. 
Vėjas visai pasiuto. Aplin
kui kaukė, dejavo, verkė. 
Sniegas kapojo veidą, lipdė

—Gal grįšim?! — pasu
kęs į tetulę galvą, šūktelėjo 
tėvas.

(Tąsa 4-tana pusi.)

Rochester, N. Y
Iš Moterų Klubo veikimo
Balandžio 10 įvyko Motorų 

Klubo susirinkimas. Draugių 
dalyvavo gražus būrelis. Vi
sos draugės buvo gerame ūpe: 

.i)- draugiškai diskusavo be-Į

pirmajam;

Nutarta 
spaudos 
gausime 
vyru ir

Kaip ten bebūtų, yra žinoma, kad visas šis sujudimas 
Jordane atsirado dėl to, kad Vakarų imjerialistų agen
tai ten sukaitę darbuojasi, darydami viską, kad neprileis
ti tos? šalies prie sumezgimo draugiškų ryšių su socia
listiniu pasauliu.

Nelaimė Jordano yra tame: Irakas, su kuriuo Jorda
nas subežiuojasi, yra aiškiai nustatytas (jo valdžia) 
prieš Tarybų Sąjungą ir visą socialistinį pasaulį. Ira
kas priklauso Bagdado Paktui. Todėl spėjama, kad, jei 

1 Jordano liaudis pasiryžtų karalių pasiųsti šalin, tai I- 
rako valdžia tuomet bandytų su savo kariuomene įsi
kišti ir gelbėti karaliui Husseinui.

Visko ten dabar galima tikėtis, nes tie, kurie stoja 
už “Eisenhowerio doktrinos” įkišimą į Artimuosius. Ry
tus, nesnaudžia.

ir
na i. Tada aš visiškai sutik
davau su Vincuku, kad to
kios geros tetulės, kaip ji, 
ne tik kaime, bet' ir visame 
pasaulyje nerasi.. Mudu su 
Vincuku stengdavomės kuo 
galėdami atsilyginti Milei. 
0 ii surasdavo darbo sau ir 
mums. Paliepusi prinešti 
iš upelio kubilą vandens, 
iš upelio kubilą vanrdens, 
Pati, 
trobą.
šveisdavo lentinį' stalą, 
valydavo aprūkusius 
gus, išbraukydavo su ražu 
iš kampų voratinklius. 1 Už 
balkių prikaišiodavo egliša
kių, J ąsotį pamerkdavo’-pa
vasarinių gėlių. Kai pro 
garbanių pušų šakas pa
žvelgdavo į langus saulė, 
nedidelėje, tamsioje Akotie- 
nės trobelėje būdavo links
ma ir jauku:

Saulėtą dieną Milė, pasi
ėmusi knygą, išeidavo į 
mišką. Mudu su Vincuku 
bėgdavome priekyje, nuolat 
šaukdami:

— Tetule, greičiau!
Milė eidavo neskubėda

ma, giliai traukdama į 
plaučius pu®ų sakais kve
piantį orą. Kaileisdavos ta
keliu į pakalnę — nieko, bet 
užtab, kopdama į šlaitą, be
matant uždusdayo ir, atsi
šliejusi į medžio- liemenį, 
k a ž k o < s u s i.mąstydavo. 
Lenktyniaudami neidavo
me jai puokštes žibuoklių.

skinkite, — drausdavo ji 
mus.

.

Skalbimo prisiėmiau. Neiš
tesėsiu žodžio, kitą kartą 
neduos.

tas mokslas tavo sveikatą. 
.Nei dieną nei naktį poilsio 
nematai.
mergoms mokytis

Saulės atokaitoje, prie 
žirginia is ap’sikarsčiusio 
lazdyno krūmo, 
skleisdavo knygą. Mudu su 
Vincuku sutūpdavome šas

— Apie. ką. čia, tetule? — 
pirštu rodydamas į knyga, 
paklausdavo Vincukas. .

Bepigu. Sauliūno 
, kai tė- 
s. O čia, 

kad ir norėtum, pagelbėti 
negali. Pats galą su galu 
vos suduri, — dūsaudavo 
Akotienė. n,

— A < u ž s id i r bu, A n t o sė - 
le. Tu save ir vaiką geriau 
žiūrėk. Baigsiu mokslą, gal 
ir tau palengvės, — ramin-
davo Milė.

Vieną pavasarį tetulė ne
atvažiavo. Nepasirodė , ji ir 
vasarą. Apsiniaukusios ru
deninės
skubėjo Vincukas pas ma
ne:

dienos popietę ai

— Einam prie Nemuno! 
Tetulė Milė atvažiuoja. Ma
ma jau laukia, — dusdamas 
aiškino jis.

Spiaudydamas iš> kamino 
tirštų dūmų kamuolius, li
pęs' vagoje pasigirdo garlai- 

I vis. Pasigirdo ilgas svilpi-
tetulė at- mas, ir keltininkas, nustū

męs valtį nuo kranto, nusi
yrė. . Mes gerai matėme, 
kaip, upeivio prilaikoma, į 
valtį

dra. Sausio pradžioje spus
telėjo šalčiai. Paskui snigo 
ir pustė. Seni žmonės tvir
tino, kad' tokios šaltos, žie
mos nepamena1 savo amžiu
je. Tupėdamas prie apledė
jusio lango, aš dažnai gal
vodavau apie tetulę. Kažin, 
ar ji iau moko Vincuką? O 
gal vėl atkrito? Šalčiams 
atslūgus, vieną rytą tėvas, 
sugrįžęs nuo Nemuno, pa
sakė:

— Renkis, iškrėčiau bu
čius.’Miliutei žuvies nuneši
me. I

' Klampodami giliu snie
gu, pasiekėme mišką. Ap
linkui buvo ramu, ir tik 
kryžiasnapiai, krės darni 
nuo šakį sniegą, nedrąsiai 
triukšmavo, lukštendami 
kankorėžius senų eglių vir
šūnėse,. Tarp medžių užpus
tyta pūpsojo Akotienės tro
ba. Jei ne dūmai, besiverčią 
iš kamino, galėjai pagalvo
ti, kad joje niekas negyve, 
na.

A. Bartašius randasi State’ 
Hospital.

• Visiem ligoniam linkime 
greitai pasveikti ir dalyvauti 
su mumis. Stiprėkite greit, nes 
’)• pavasaris jau netoli.

Nuoširdi podėka t 
visiem draugam ir draugėm 
itž širdingą užuojautą mano

pyro Aleko Bekešiaus sunkio
je ligoje: už dovonas, atvįjTi- 
tes, už nuvežimą į ligoninę ir 
parvežimą. Visokią tautą 
draugai gelbėjo visokiais .bū
dais. Mes niekad nemanėm, 
kad tiek daug turime brangią ♦ 
i) širdingų draugų ir draugią.

Ačiū, ačiū širdingiausiai. 
Mes niekad nepamiršime.

Today's Pattern

I
11-tą Gedemino 
rengia banketą 

narių, kurie išbiln 
ar mažiau.

nu $10.
Skaitytas laiškas nuo Lais

vės del sukėlimo $10,00'0. 
Nutarta prisidėti prie priete- 
lin klubo su 25- dol. 
surengti pažmonį dėl 
naudos kaip greitai 
svetainę. Rengsime
moterų, kuopos bendrai. Vietą 
ii1 dieną pranešime vėliau.

Norėčiau padėkoti visom 
Moterų klubo narėm už tokį 
draugiškumą. Kada tik aš jų 
paprašau padirbėti ar paau
kauti kokiam geram tikslui, 
tai visos draugės kaip bitelės 
dirba ir aukaują kiek galėda
mos.. Bravo, draugutės! Taip 
ii' reikia. Vienybėje galybė,

Mūsų miesto parengimai
Gegužės 

Draugystė 
pagerbimui 
vę 50 metų

Gedemino draugystės da
bartinė valdyba iš jaunuolių, 
kurie dirba labai pavyzd in
gai, kad išlaikyti Gedemino 
draugystę kuo geriausiame! 
stovyje. Tas jiems gerai seka
si, nors šiemet jau daug senes
nio amžiaus*narių mirė..

Bravo, jaunoji karta! Dirb
kite vieningai, nes jums pri
klauso ateitis.

Gegužės 18 įvyks Gedemi- 
no draugystės metinis pikni
kas savoje svetainėje.

— Į išleistuves pataikėte, 
— atidariusi priemenės du
ris, ašarodama pasakė Ako
tienė. Mes, nieko nesupras
dami, nustebę žiūrėjome į

-—•Išdžiuvusi visą, lyg 
šiaudai, o varo savo ir ga
na. No sesuo būtų, bala jos 
nematė... Tark žodį tu, Pet
rai 0:11 vvriŠkia pvnioinn

Kovo 23 d. mirė J. Alantu 
vičia. Mirė eidamas į P. Baro
no laidotuves, ant gatvės, nuo 
širdies smūgio. Prigulėjo Ge- 
demrno draugjrstė,je. Neteko 
sužinoti daugiau apie jo gyve
nimą.

Paliko nuliūdime 2 sūnus, 
marčias ir anūkus.

Mūsų miesto ligoniai
Sunkiai susirgo J. Vibmai- 

tis. Randami Highland Hospi-

Serga Ona Bachiulienė.

Itį įlipo tetulė.
— Sakiau, kad atvažiuos, 
nušvito. Vincukas,..... i.

'paklausys. I miestą susiruo
šė, užsispyrėle'.

Po tų Akotienės žodžių 
mano tęvo '.jcąkU. išsįlygin-o.

Randasi namie.
J. Totorius išvemtas J Park

Ave. ligoninę. '

9311 12—20 ; 30-42

Pattern 5311: Misses’ Sites 1* 
14, 18, 18, 20; 30, 32, 34, 36, 38. 
4$. Size 16 dress requires 
yards 35-inch fabric.' .

Užsakymų su 35 
(pinigais, ne 
ir pažymėjimu 
numerio ir dydžio
ir pažymėjimu formta 
numerio ir dydžio siųski" 
te: Patteifo Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Ridi"
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Pregresas

/APSAKYMĖLIS)
kios išeities neturim. Jeigu šiemet bul
ves užderės, tai kitą metą nusipįrksim 
bulvėms sodinamąją mašiną. Tuomet 
nereikės tiek daug vargti.

Besikalbant, jie visai nepastebėjo, kai 
nuo gretimo kaimyno ūkio pas juos atėjo 
du vyrai. Pirmiausiai jie mandagiai pa
sisakė, kad jie esą federališkos valdžios 
įgalioti agrikultūros agentai. Vienas a- 
gentas, išsiėmęs iš portfelio didoką kny
gą ir versdamas lapus užklausė: Kaip 
jūsų vardas, pavardė? Genutis atsakė. 
Kiek iš viso turite hektarų žemės? klau-

n

Prie Genučio pirkios topolio raudoni 
pumpurai pilnai pasirengę bile dieną 
sprogti ir atskleisti savo žalius lapus.

Genutis jau pilnai sus Veikęs. Vaikš
čiodamas be krukių kalbėjo savo žmonai: 
Uušule, visi ženklai rodo, kad jau susi
laukėme ankstyvo pavasario. Jeigu 
toks oras pabus per keletą dienų, tai ga
lėsim eiti bulves sodinti.
• Nesirūpink taip greit prie sunkių dar
bų; pasipriešinusi atsakė žmona: Per 
tiek laiko lovoje išgulėjęs, tu dar esi 
silpnas. Pirmiau pažiūrėk į veidrodį, pa
matysi, koks tavo veidas išbalęs. Kaip 
skenduolio! Tu dar pasilsėk kokią savai
tę. Prie to, aš tau padariau gerą toni
ką sveikatai stiprinti.

Koki toniką? Genutis užklausė.
Nugi kai aną dieną buvau nuėjusi į 

girią prie balų pabrinkti
bruknių, tai, grįždama namo, pagavau 
mažą gyvate. Parsinešusi namo įstū
miau į butelį ir užpyliau šnapsu. Kai gy
vatukė sustojo raičiusis, sumaišiau porą 
naujų spalgenų, bruknių ir topolio pum
purų. Dabar tik laukiu, kol viskas gerai 

.išmirks, tuomet galėsi gerti po kelius 
stikliukus kasdien. Aš gerai atmenu, kai 
Lietuvoje mano močiutė tokią trejanką 
padarydavo ir gydė žmones. Ypač ji la
bai ’gera nuo sąnarių gėlimo ir visokių 
reumatiškų skausmų, kaip kad ir tu, Zig
mai, turi. Nesibaugink, Zigmai! Kiek 
man teko sužinoti, tai Lietuvoje žmo
nės, begerdami tą trejanką, žymiai su- 
sveiko: nė vienas nenustipo!

Genutis, besiklausąs žmonos kalbų 
apie trejanką, garsiai nusikvatojęs pra
bilo: Eik, eik, tu ragana! Ką tu čionai 
man pliurpi apie burtininkių' vaistus. 
Jeigu man prieis reikalas, tai nuėjės 
pas daktarą gausiu vaistų. O i raganiš
kus gydymus ir visokius burtus aš visai 
Metikiu.
ftuklingą 
nė lašo j 
clų. • • •

‘ Žmonos veidas užsiliepsnojo pykčiui 
Bet kiek palukė jusi, atidarė plačiai savo 
kakarienę. Sako: Zigmai! Ar tu nesiliau
si mane užgaulioti? Ta savo liežuviu 
kaip peiliu pervėrei mano širdį! Aš vi
sokiais būdais stengiuosi tau pagelbėti, 
kad tiktai tu greičiau susveiktum, o da
bar tain mane paniekinančiai išjuokei. 
Rodosi, kad aš būčiau nė šluotos neverta. 
Tu suvaldyk savo ilgą liežuvį, jeigu nori 
gyventi kaip vyras su žmona, kad ne
reiktų dėl to vėliau gailėtis.

Genutis, abiem rankom apkabindamas 
žmonos kaklą, persiprašydamas, ją visaip 
ramino: Ot, nebūtai boba, kad už menk
niekį taip nesupyktai. Tu nepriimi nė ko
kių juokų. Ot, išsitariau kelius nepatin- 

. kamus tau žodžius, nieko blogo nemany
damas tave įžeisti, o tu ir pasiutai! Aš 
.prižadu, kad daugiau tokių šposų ne- 
krėsiu. Užtenka jau tokių nereikšmingų 
kalbų. Verčiau pasikalbėkime, apie pa
vasarinius darbus. Kiek bulvių sodin
sime, kiek vasarojaus sėsime ir apie ki
tus dalykus. Aš vakar vaikščiodamas 
mačiau Šulcą jau bulves sodinant, tad 
ir mes nesivėluokime. -
‘ Sekamą dieną saulė nešykštėjo teikti 
šilumos iš po žiemos atšalusiai žemei. 
Pagiry, patvinusioj upėj ūždamas bėgo 
vanduo. Nuo kai kurių medžių pumpu- 

«rų, švelnus vėjukaš pūsdamas pūkus 
skleidė ore nosį erzinantį kvapsnį. ‘Genu • 

z tis, pasikinkęs vieną arklį, arė plūgu tie
sias vagas derlingoj juosvoj dirvoj. Jo 
žmona Uršule, eidama paskui iį ir sem
dama sauja iš plačios prijuostės pusiau 
skaldytas bulves, mėtė vagom
y Po keleto valandų sunkaus darbo, Ge
nu čienė pajuto didelį nuovargį. Jinai su 
pirštu bakstelėjo savo vyrui į nugarą, 
duodama ženklą sustoti. Ir*pati staigiai 
sėsdamosi ant šviežio arimo, abiem ran
kom braukydama savo strėnas, prašne
ko:-Zigmai, laikas jau pasilsėti. Ii- ark- 

■ liui duok nors kiek atsikvėpti. Oi, kaip 
,man strėnas skauda! Gal dėl to, kad per 

Ižiemą buvau atpratusi lankstytis prie 
tokių sunkių darbų. Tai dabar, pirmu 
sykiu pradedant dirbti, ir suėmė diegliai 

s Kaip žnyplėmis!
Genutis irgi, atsisėdęs prie žmonos, su 

užuojauta paguosdamas, jausliai ją ra
mino: Taip, brangioji, aš gerai supran
tu, kad moteriai vaikščioti paskui arto
ją pasirišusiai prijuostę su bulvėmis, 
sunkus darbas. Tačiau mos dabar-kito-

hektarų dirbamos ir dešimt girios su ga
niavomis, atsakė Genutis. Toliau: Kiek 
hektarų turit užsėję žiemkenčiais ir 
kiek manote bulvių sodinti? Kamantinė
damas klausė agentas.

Genutis susimąstė. Bet kiek patylėjęs, 
vėl prašneko: Žiemkenčiais rugiais užsė
ta astuoni hektarai^ bet jie labai pras
tai atrodo! Jūs patys pažiūrėkite. Tik
tai kur ne kur apyrubėmis išlindę iš ' že
mės rugiai žaliuoja. Mat, vėlai rudeni 
buvo pasėti, tad nspėjo gerai suželti. 
O užėjus žiemos dideliems šalčiams, 
daug iššalo.

Gal ir tai]), įterpė agentai 
Genutis neatsakėte i mano 
Kiek hektarų šiemet bulvių 
Apie keturis hektarus, atsakė Genu
tis.

Bet kad tu pasigaminai -tą s.te- 
ire j anka, j ii pati ir gerk, o aš 
bu”m!. neimsiu gyvatės nuo-

Bet Mr. 
klausima: 
so din šit ?

Tai perdaug, prašvokštė agentas. Pa
gal jūsų ūkio diduma, Jums yra. leistina 
nedaugiau kaip vieną hektarą- bulvių
sodinti.

Genutis, nustebęs tokiu žemdirbystės 
atstovo pareiškimu, net įsikarščiavęs 
su'ūko: Ką tai reiškia? Ar čionai kokia 
diktatūra, kad ant savo žemės negali
ma kiek ir ką nori sėti, arba sodinti?

Tačiau agentas, tik rimtai nusišypso
jęs iš tokių Genučio nesąmoningų sam
protavimų, pradėjo jam aiškinti.

.'•■ r (mvnitiė! A <: m*if1 Irnd ii”i«
na’Takurys.. Dar nesusipažinęs su val
džios ūkiniais patvarkymais, čia nėra 
jokios diktatūros. Bet viskas daroma 
dėl pačių ūkininkų geroves. Jeigu val
džia netvarkytų ūkiškų produktų, tuo
met žemės ūky kiltų didelė suirutė, dėl 
kai kurių produktų perviršio. Tuohiet 
ir kainos žemai nukristų. Daugelį ūki
ninkų privestų prie krizės, arba ban- 
krūto. Šiais laikais net ir su valdžios 
kontrole ir tai užauginama didelis mais
to perviršis, kurį valdžia, supirkdama 
nuo ūkininkų, sumoka jiems daug mili
jonų dolerių, 'kad tiktai palaikius aukš
tesnes kainas. Dar dėl aiškumo: Dabar 
bulvių kaina $2.50 už bušelį. Bet jeigu 
šiemet farmeriams būtų leista be jo
kios kontrolės sodinti bulvių kiek jie 
nori, tuomet kaina nupultų iki vieno 
dolerio už bušelį. Ir dar pbidėjo: Kai ku
riais atvejais vyriausybė net pridera
mai apmoka farmeriamį už neapsėtus 
arba neužsodintus laukus

Genutis, parėjęs pietų. 
Suerzintas 
atstovų patvarkymais, 
vo 
kūnais,

mažai tevalgė. 
Agri k u 1 tū rus depą r t men to 

jis rūsčiai į sa- 
žmoną kalbėjo: Kokia čia, po per

tvarka! Jeigu aš, būčiau žino
jęs. apie tokią valdžios diktatūrą ūkinin
kams, tai visai būčiau nepirkęs /šitos 
farmukūsį Nes prie visokios nesėkmes, 

i dar ir diktatoriai iš kur atsibeldę užgau
lioja širdį! Dabar mano planus kaip šuo 
ant savo uodegos būtų nusinešęs. Sėk
linių bulvių tiek' daug prisipirkom, 
brangiai už jas užmokėdami, o jau dau
giau kai]) pus.ė suskaldytos. Tad kur 
mes dabar jas dėsi m? Daugiau niekam 
netinkamos, kaip tik kiaulėms penėti.

Žmona, nepakęsdama tokių savo vyro 
ąimanavimų, net su pykčiu prabilo: Zig
mai, man net nusibodo klausytis tokios 
tavo neišmintingos kalbos. Aš kiek 
tąve pažįstu, tai dar niekados nesu gir
dėjusi tave .viltingai kalbant. O kai ka
da ištinka kokia kad ir maža nesėkmė, 
tada visai paikas pasidarai. Pats žinai, 

vyriausybės patvarkymus 
negalima. Tadgi ir nezurzėk! 
pailsėk ir apie tai pamiršk! 
i žemę užsėsime ir užsodin

sime kitu kuęm.
Vasara buvo gera ir visos apylinkės 

ūkininkų derlius buvo geras. Tiktai 
Genučio viskas labai blogai atrodė. Lai
ke rugiapiūtės Genutis tai šen, tai ten 
dalgiu kirto plonučius sunykusius ru
gių šiaudus.

(Bus. daugiau) m

priešintis

Cleveland, Ohio
pašaliniai pasiimti knygą pas i-L/ Laurusevičius ištiko

TORONTO. CANADA
TURĖJOME GERA 
KONFERENCIJĄ

LLD 15-tos apskrities kon
ferencija buvo skaitlinga, nes 
kuopos prisiuntė po pilną joms 
nustatytą skaičių delegatų. Ap
skrities komiteto nariams bu
vo suteiktas patarimo balsas, 
įspūdinga ji buvo todėl, l kad 
visuose pakeltuose klausimuo
se buvo gana rimtos diskusijos, 
bet priėjus prie balsavimų kuo
ne visi klausimai buvo vienbal- 

i šiai priimti.
Apskrities komiteto ii- kuopų 

raportai buvo geri: 1956 me
tais apskrities komitetas su
rengė 2 didelius piknikus; vie
nas buvo surengtas bendrai su 
apskrities 
fondui ir 
piknikas.

| ir kuopos kartu išaukojo: laik- 
! raščių paramai, knygų fondui 

ir abelnai apšvietus reikalams

kuopomis knygų 
kitas buvo spaudėte 

Apsk riti es kom i tetas

Šiais metais irgi nutarta su- 
I rengti pikniką knygų leidimo 

, fondui; rengs bendrai abi Cle- 
volando kuopos ir apskrities 
komitetas, ir ant vietos išrink
ta iš kiekvieno vieneto po tris 
į pikniko komisiją. Piknikas

Į įvyks birželio 23 d. Jasijino 
I (buvusiam Rūbo) piknikų dar
že. Nutarta pasiųsti užkvleti- J; Petraite. 
mus į pikniką 
nariams ir visiems 
nariams, kad galėtumo vėl Į kai 
tu smagiai 
dieną.

Nutdrta 
knygynėlį,

skaitymui. Knygos bus renka
mos iš narių, kurie nebemano 
daugiau naudoti del vienos ar 
kitos priežasties. Taipgi ap
skrities komitetas pasistengs 
surinkti knygas iš narių, išsky
rusių iš gyvųjų tarpo, kurios 
kitaip galėtų būti sunaikintos.

Konferencija
ponis rekomen dac i j ą. 
velando kuopos 
sios nutarimus 
gelių vainiką 
nario karsto už 
cija padarė 
padalinti tą
Vilniai už patalpinimą 

užuojautos 
ir giminėms.

padare kuo- 
Abi Cle- 

turi padariu- 
padėti gyvų 

prie mirusiojo 
$10. Koliferen- 
rekomendaciją: 
$10 Laisvei ir 

rėme
liuose užuojautos mirusiojo 
šeimai ir giminėms. Patari
mas atrodo pilnai praktiškas ir 
kuopos privalo jį rimtai ap
svarstyti. Taipgi konferenci
jos duotas patarimas Clevelan- 
do kuopoms vesti tarpe savęs 
draugišką kompeticiją apšvie
tei darbuose, neįvardinant vie
na kitos narių neatitinkamais 
pavadinimais.

Priimtos 2 rezoliucijos: na
rių gavimo klausimu ir knygų 
leidimo klausimu.

J apskrities komitetą vienbal
siai užgirti .senieji ir darink- 
tas vienas iš jaunosios kartos,

piknike

apskrityje

visiems LLD į Draugės šeimininkės suū
bavusiems kiai dirbo prie pagaminimo 

! pietų, kurie buvo geri, už ku- 
praleisti i riuos delegatai ir svečiai su- 

| a u k o j o apšvietus reikalams 
įsteigti! $60.50. 

■dėtų ir- J. N. S.

labai didelė nelaimė

Laurusevičius, kurie turi far- 
mą nelabai toli nuo Wasaga 
Beach, ištiko didelė nelaimė— 
sudegė gyvenamasis namas.

Jie tuo metu miegojo. Lai
mė, kad turėjo šunį. Išgirdę 
šunį lojant, jie pakilo ir pa
matė, kad dūmai veržiasi iš 
viršutinio aukšto. ' Puolė prie 
telefono ir pašaukė gaisrinin
kus, bet jie paklydo ir nepribu
vo. Gaisras išsiplėtė taip grei
tai, kad mažai ką galėjo išneš
ti. Iš drabužių nieko neišsi- 
nešė. Mat, jie buvo ant antro 
aukšto, kur gaisras prasidėjo.

Namas buvo apšildomas 
aliejumi tam tikru degintuvu 
(space heateriu). O tuo metu 
buvo labai didelis vėjas. Ma
tomai kamino vamzdis perkalto 
ir uždegė sieną.

Jie buvo puikiai įrengę savo 
namą. Ir štai, kada jau buvo 
sutvarkyta ir buvo galima pa
togiai gyventi ir imtis pavasa- 
rinia darbo — nelaimė. Dabar 
teks gyventi .pašiūrėj, kur ta
baką džiovina, ir vėl iš naujo 
statyti namą.

Laurusevičiai daug metų gy- 
veno Westone.

nutarė kreiptis į visus narius, 
kad paskolintų kuopai dėl sa
lės plėtimo po šimtą kitą dole
rių be palūkanų ant dvejų me
tų. Ant vietos pasižadėjo eilė 
narių sumoje $4,000.

šeštadienį buvo šios draugi
jos banketas, kuris taipgi la
bai gražiai praėjo. Susirinku
sieji skaniai pasivaišino, o 
paskui pasišoko, pasikalbėjo, 
šis- banketas buvo dalis ap- 
vaikščiojimo draugijos 45 me
tų •sukakties. Reporterė

veiklos

Lietuvių Mo- 
susi rinkimas, 

gražus ir 
Jos gyvai ap- 

savo klubo 
gerus

CHICAGO. ILL
Iš VISUOMENINĖS

POPIETĖS

Lietu vy bė s m ė n es i r ? 
u ž p i ‘ae j u s į sekmadieni 
A u d i tor i j os a pat i ne j e 
surengė S. šviesos ir 
Studentų Santara. I 
buvo pakviestas 
jaunas '.studentas 
liūs. Jo paskaitė
“Lietuvių charakterio 
mos.” Jis 
tik lietuvių 
mas kitu 

i.

rakteri.

Ruošiasi plėsti salę
Užpereitą sekmadienį skait

lingas Sūnų ir Dukterų Drau
gijos pirmos kuopos narių su
sirinkimas, kuriame buvo ra
portuota, kad kuopa gavo iš 
miesto permitą (leidimą) plės
ti savo salę.

Po brandžių diskusijų buvo 
sudaryta plati komisija darbui 
pravesti ir pradėtas darbas 
kelti finansus. Susirinkusieji

Iš moterų

Įvyko Toronto 
terų Klubo narių 
kuriame dalyvavo 
linksmas būrys, 
kalbėjo visą eilę
reikalų, padarydamos 
nutarimus. Dideliu jų rūpesčiu 
yra išlaikymas choro ,bei pa
rėmimas meninio veikimo. 
Tuose darbuose jos tikrai atlie
ka kilnų ir gražų darbą.

šiame susirinkime, apart 
kitko, jos nutarė paremti sa
vo auka menininkų suvažiavi
mą, kuris įvyks New Yorke, 
pasiųsti delegatę su auka į li
mos kuopos rengiamą jubilie
jinį balių: Jos taipgi mielai 
sutiko pasiimti savo atsakomy
bėn paruošimą garbes stalo 
metiniame Liaudies Balso pik
nike, kuris šiemet bus 25-kių 
metų jubiliejinis piknikas. Jos 
mojasi garbės stąlą paruošti 
dar puikesnį ir didesnį, negu, 
praeitaisiais metais. Tai labai 
puiku, ir galime būti tikri, kad 
jų nuoširdus darbas ir koope- 
ravimas daug prisidės prie pa
darymo Liaudies Balso pikniko 
didelio ir gražaus Dalyvė

Į tra-patrintais, bijodami radika
lizmo ir savistovumo, kur gali, 
' ten laiko' skiautures užtušuotas.

, .. , Veržiantis ir vis plečiantis Daskaita! . .. . , ‘i nauioms idėjoms, ,iu niekas ne- Lietuvių1 • ... .. .gali sulaikyti. Nekurie aukšto 
rango ponai bijo, kad būk jau
nuomenė g 
gą pusę li
ti tą seną 
kairę pusę.

Prelegentas tiems 
ir kitiems puikiai 
kad jaunimas siekia 
rizontų į , plačius 
labiau teikiasi savistoviai pro
tauti, o nebūti po direktyva ki
tų. Šios moksliškos ir įdomios 
paskaitos išklausyti žmonių 
buvo pilna salė, daugumoje 
jaunimas. 7?. &

Ją 
Lietuvių 

’rclegentu 
Bostono

p. V. Kavo- 
tema buvo 

proble- 
plačiai aiškino ne
bet ir palyginda- 

tautų žmonių cha-

žmoga u s s k irti n g u s
atsinešimą ir 
išskaitlįuoda-

budino 
charakterius, jų 
.elgesį, detaliai 
mas ir faktiškai priparody,da
mas. Paskaita buvo moksliška 
ir nepaprastai interesinga, kuri 
užsitęsė pusantros valandos. 
Vėliau ėjo diskusijos. Nekurie 
iš dešiniojo sparno, darė prele
gentui pastabas ir iš dalies kri
tikavo.

Bet svečias p. Kavolius vi
siems kritikams labai vykusiai 
atsakė arba atrėmė jam duotus 
užmetimus. Nekurie Smetonos 
auklėtiniai, skaitanti save ul-

EmniiOTurnnKvinuTiK ii

ilinti nuslysti į blo- 
pradėdama pralauž
ta autą, nusigrįžti į.

kritikams i 
paaiškino,' 
nauju h o-! 
pasaulius,

Klaidos pataisymas
CLIFFSIDE, N. J.

Aš surinkau aukų 
Karsonui ir pasiunčiau 
Petrus, bet įvyko klaidų 
tojui pa va rd ė se.

Turėjo būti taip: J. Pečiu
liai aukojo $2, o S. Rusgis $1.

Geo, Stasiukaitis

Jonui 
John 

auko-

BROCKTON., MASS
Lietuvių Tautiško Namo Draugove 
Savo 44-i’ių Metų Sukakties Proga 

Stato Scenoj 2 Aktų. Operetę

“TEISMO KOMEDIJA
, šią operetę suvaidins garsusis

Brooklyno Aido Choras
Vadovaujant Mildred Štenslev*

Įžanga $1.50 Pradžia 7 v. v.

Vaidinimas Įvyks šeštadieni

Gegužes 3® May, 7 P. M.
Lietuvių Tautiško Namo 

Didžiojoje Svetainėje
668 No. Main St., Montello, Mass.

Ši komiška operetė yra sukurta iš ypatingų įvykių 
teismabučiuose. Labai juokinga ir įdomi pamaty
ti. Bus gražių dainų solais, duetais iię viso chęro.

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! Susipažinlūte su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR 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 Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Paraše Prof. Pakarki is, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeru. 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. 
Paraše Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1,00.

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

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.



MONTREAL, CANADA
UNIJOS SIEKS ATŠAUKTI 

PRIEšSTREIKINl 
ĮSTATYMĄ

Kvebeko provincijoje nuo 
1944 metu yra pravestas Įsta
tymas, kuriuo d r audžiama 
streikuoti viešųjų darbu darbi
ninkams, kaip tai mokytojams, 
t ransportaci j os darbin iri kams 
ir panašiai. Montrealo Amatų 
ir Darbininkų Unijų Taryba 
nutarė reikalauti, kad Kvebeko 
provincijos vyriausybė atšauk
tų sj priešstreikinį Įstatymą, 
nes, sako, provinciale valdžia 
neturi teisės •sulaikyti šiuos 
darbininkus nuo streiko, tokiu 
būdu sumažindama šių darbi
ninkų derybinę jėgą su sam
dytojais.

Tuo tarpu, Shawinigan Falls, 
75 autobusų vairiuotojai užve
dė bylą teisme prieš šį Įstaty
mą, kadangi ten privatiška au
tobusų kompanija plan u o j a 
traukti Į teismą streikuojančius 
vairuotojus, kad jie būk nele
galiai streikuoja. O jie Į strei
ką išėjo už tai, kad kompani
ja paleido iš darbo tris darbi
ninkus už unijini aktyvumą. 
Autobusų vairuotojus atsto
vauja ir streikui vadovauja ka
talikiškoji National Syndicate 
of Bus Drivers (CCCL) unija.

Savizudgstės epidemija 
Montrealo kalėjime

Montrealo kalėjime, Bor-Į

SKAITYTOJŲ BALSAI
SMARKI PASAKOTOJA

Balandžio 10 d. “Keleivy” 
A. Pavilanienė per to laikraš
čio korespondentą aiškina da
bartinį žmonių gyvenimą Lie
tuvoje. • .

Mano supratimu, nekurie 
jos pasakojimai yra klaidingi. 
Pavyzdžiui: “žaliajam kalne, 
mano kaimynystėje, vienas 
mano pažįstamas pardavė 
sklypą pastatymui 220 k et v. 
metrų namo už 90 tūkstančių 
rublių.” Reiškia, Kaune skly
pus pasdavinėja privačiai net 
po 90,000 rublių! Jei tiesa, 
tai kame žemės nusavinimas?

Toliau “K.” koresponden
tas klausia: “O žydų Kaune 
ar yra?” A. P. atsako: “Nėra 
skirtumo, kaip prieš karą”.

Ir kas dabar meluoja? Pa
gal visokias gaunamas žinias 
iš Lietuvos, mes suprantame, 
kad po hitlerininkų skerdynių 
žydai gyventojai yra žymiai 
sumažėję, o A. P. atvykus į 
J.A.V. nori įtikinti, kad ją 
niekas nenaikino, jų ten tiek 
pat yra, kaip ir buvo prieš 
antrąjį pasaulinį karą.

Kas skaito “Keleivį” ir jam 
panašius šlamštus, gauna su
prasti, kad dabartinėj Lietu
voj beveik visur užėmė atsa
kom ingas vietas iš Rusijos at
siųsti asmenys, bet A. P. pasa
ko, kad kolchozuose (kolū
kiuose) beveik nėra ruskių. 
Tai kas čia dabar meluoja?

Toliau kalbėdama A. P. 
apie kolūkius labai prastą 
ateitį jiems piešia.

Jos supratimu, bus labai 
blogai, nes pastatydami • nau
jas kolūkiečiams gyvenvietes 
išnaikins visokią simulkią va
gystę. Sako ji, kad atskirai 
gyvendami gali pasivogti, 
parsinešti į savo namus iš lau
kų saują grūdų ar kitko, o 
gyvendami vienoje vietoje to 
jau negalės padaryti.

Įteikia Ibprasti, kad gyven
dami vienkiemiuose, o bend
rai dirbdami kas rytas turi 
susirinkti iš atskirų vietų į 
vieną grupę. Tai kur protas 
sakyti, kad bus blogiau jiems 
gyvenant prie vienos vietos, iš 
kur galės daug lengviau ir 
greičiau susirinkti į grupę ir 
traukti į paskirtą darbo vietą. 
Dabar iš paskirų vietų keliais, 
takais ir takeliais jie turi per 
purvą ar sniegą bristi į pa
skirtą susirinkimui vietą, o 
tik: iš ten eiti į darbą. Tie 
skirtingi keleliai kliudo arto
jui, kuomet jis su traktoriumi 
aria.

Vietoje gyvendami .galės 
pasibudavoti klubą, skaityk
lą, kuri visiems bus arti. Mo
kyklų atžvilgiu" irgi gali būti

deaux, išsivystė tikra kalinių 
savižudystės epidemija. Šiais 
motais jau nusižudė keturi ka
liniai. Prieš kuri laiką pirmas 
nusižudė Victor Riendeau, kal
tinamas už ginkluotą užpuoli
mą apiplėšimo tikslu. Antras, 
Bruno Maronell, laukiantis 
teismo, už n u ž u d y. m ą savo 
draugo. Trečias, Albert Frigon, 
nuteistas 10 metų kalėjimo už 
vagystes. Ir ketvirtas, Edward 
Vengroff, aircraft inspekto
rius, kuris pereitą savaite nu
šovė žmoną (nuo jo atsiskyru
sią) ant Pino Avė., jai einant 
i darbą. Tuojau tik po arešto 
jis kalėjime nusižudė. Visi sa
vižudžiai nusižudė pasikorimu, 
susisukę virvę iš rankšluosčių 
ir kitokių drabužių.

Tilto įplmtkos virš d n mil.
Jacques Cartoier tiltas, už 

kurto pervažiavimą reikia mo
kėti už automobili 25 c. ir už 
kiekvieną jame sėdintį žmogų 

i po 5 c., turėjo įplaukų $2,154,- 
! 000. Padengus užlaikymo ir 
aptarnavimo išlaidas, liko pel
no $942,000.

Serga
Ona Mikaliūnienė susižeidė 

ranką ir randasi Montreal Ge
neral ligoninėje. Taipgi susir
go Adolfas Lapinskas ir ran
dasi Royal Victoria ligoninėje.

.7.

patogiau. Jei nėra mokyklos 
kolūkyje, tai vaikai lengviau 
nuvežti sunkvežimiu paėmus 
R vienos vietos negu suran- 
l:iot iš daugelio. Ir kultūrinis 
veikimas, gyvenant prie krū
vos, turėtų pagyvėti. A. F. 
tur būt pavydi kolūkiečiams 
miesčioniško gyvenimo, o gal 
tik dėl “Keleivio’” tokią pasi
baisėtiną Lietuvos žmonėms 
ateitį piešia. Juk visos Lietu
vos kaip dabartis taip ir atei
tis priklauso nuo to, ant kiek 
pagerinamas žemės ūkis.

A. K—k a

Naujas sprogimas buvęs 
pravestas Ta r. Sąjungoj
Washingtonus. — Praeitą 

savaitgalį Atominės ener
gijos komisija pranešė, 
kad mokslininkai seismo- 
grafiniais aparatais susekė, 
kad Tarybų Sąjungoje pra
vestas dar vienas atominis 
vandenilinis sprogimas. Tai 
esąs ketvirtas tarybinis 
sprogimas dešimties dienų 
bėgyje.

Paryžius. — Autamobilio 
nfyaimėje kritiškai susižei
dė jauna rašytoja Francoi- 
se Sagan. Ji važiavo 125 
mylių per valandą greičiu.

Ko miškas verkė?
(Tąsa iš 2-ro puslapio)

— Dėde, veskit vaikus į 
namus! Aš viena! — atsi
šaukė ji.

Neužilgo turėjome išsi
skirti. Mudu šu Vincuku 
neturėjome jėgų toliau eiti. 
Tetulė Milė užsimetė ant 
pečių pusmaišį su knygomis 
ir, pamojusi ranka, nuklam
pojo tolyn. Kurį laiką mes 
sekėme ją akimis. Milė 
žingsnis po žingsnio brovė
si prieš vėją. Ūžtelėjus 
sniego .antpuoliui, valandė
lei užsiglausdavo už medžio 
kamieno. Netrukus ji pra
dingo pūgos maišatyje.

— S ū n a u, paskutinius 
marškinius parduosiu, bet 
mokysiu tave! — staiga ap
kabinęs mane, badydamas 
barzda veidą, suriko tėvas.

O pūga vis labiau ir la
biau šėlo. Vėjo įsiūbuotas 
miškas tai kažkam grasė 
piktai gausdamas, ‘ tai dū
saudamas verkė...

(Iš “Tarybinė moteris”.)

NewYorko-^K^Zl olos
MB

LIETUVIU TARPE
“Vaduotojų” krizes priežastis 

— pinigas

Savo laikraštyje J. Tyslia- 
\a sako, kad “tikroji Vliko 
krizės priežastis yra pinigas 
ir tik pinigas”, nes jam “da
bar trūksta pinigų...”

Tysliava pripažysta tai. 
kad “vaduotojams” aukos 
mažėja ir kad daugelis buvu
sių jų rėmėju šiandien bevil- 
tingai į Lietuvos vadavimą 
žiūri. Daugelis gauna iš Lietu
vos laiškus ir patiria daugbtii 
apie dabartini gyvenimą, kai]) 
smarkiai Lietuva progresuoja, 
kiek daug pažangos padaryta 
kultūriniame gyvenime. Tai 
jie pradeda Nebetikėt i i viso
kias “vaduotojų” zaunas. Na, 
‘'vaduotojams” ir pritrūko pi
nigų...

Jie todėl dabar pergyvena 
pinigišką krizę. Nebėra .jiems 
pinigų, tai ir vadovybė, pasi
traukė.

Rcp.

E. Strongo laidotuves
Praeitą šeštadienį tapo pa

laidotas Edward Strong, neg
rų komunistų veikėjas, kuris 
mirė sulaukęs tik 42 metus 
amžiaus. Jis mirė nuo vėžio.

Laidotuvių c e remonijose 
šalia vienas kito kalbėjo ko
munistai ir negrų protestantų 
pastoriai, tuomi lyg pabrė
žiant vienybę, kuri dabar žy
mia dallimi egzistuoja tarp 
visų negrų, kurie kovoja prieš 
i asinę diskriminaciją.

Baptistų pastorius Gardner 
Taylor laidotuvių ceremoninė
je kalboje išsireiškė, kad 
Strongas “svajojo apie geres
nį pasaulį. kokio pageidauja 
kiekvienas geras asmuo”. Ki
tas dvasiškis. Strongo dėdė 
pastorius Oglesby, irgi kaltė-į 
jo panašia prasme.

Kai Robesonas sudainavo 
tradicinę negrų giesmę, dau
geliui laidotuvių dalyvių akys 
prisipildė ašaromis.

Karstą nešė Benjamin Da
vis, Claude Lightfoot. James 
W. Ford, Wiliam Patterson 
Louis Burnham. Max Weis ir 
kitj negrų ir baltųjų komunis
tu lyderiai.

Strongas palaidotas Ever
green kapinėse Brooklyno.

Brooklyno kolegijos
administracija ėmė 

šalinti redaktorius
Kaip kiekviename universite

te ir kolegijoje, taip- ir Brook
lyn© kolegijoje studentai lei
džia savo laikraštuką. Jis va
dinasi “The Kingsrnan.” Tą ( 
laikraštuką leidžia studentai ir 
jį redaguoja jų pačių išrinkti 
redaktoriai.

Dabar kolegijos administrac. 
ėmė ir pašalino tris iš keturių 
“The Kingsrnan” redaktorių. 
Adrninistrat. Thomas E. Coul- 
ton reikalauja, kad redaktortai 
jam patiektų straipsnius prieš 
tai, kaip jie spausdinami. Bot 
redaktoriai studentai Anatole 
Levkoff, Ranalds Meyers ir 
Phillis DeSena priešinosi tam 
reikalavimui. Jie sakė, kad 
studentų laikraštis yra studen
tų ir mokyklos administracija 
neturėtų jo cenzūruoti.

Laikraštis kol kas leidžiamas 
su vienu pasilikusiu redakto
rium. Studentai atsisako jį 
pripažinti kaip vyriausią re
daktorių, kuriuom iki šiol buvo 
jų išrinktas Leckoffas.

For the Miracle of Easter, we 
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—2IH1 Ave., N. Y. C.

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

Always the bo^t in Dairy and 
Vegeterian Foods for the least.

(73-79)

Graži dienraščio vajaus 
pradžia New Yorke

Šęštadienį Didžiojo New mo ir tyrinėjimo tikslas yra 
A orko laisviečiai pradėjo tas, kad pažangiajai spaudai 
dienraščio Laisvės finansinį pakehkti, spaudos ir žodžio
vajų smarkiu šūkiu: sukelti 
"ioj apylinkėje' bent porą 
tūktančiii dolerių.

Pokyliu susirinkęs gražus 
laisviecių būrys sudėjo virš 
tūkstantius dolerių. Nemažas 
skaičius aukavo ar pasižadėjo' 
Aėliau priduoti po $25.

Laisviečių gaspadinių pa
ruostais skaniais valgiais ir gė
rimais pasisotinę išklausėme 
vakaro programą. Sueigos 
1 urminiu kas Rojus Mizara pa
kvietė Antaną Bimbą pakal
bėti apie spaudos rolę mūsų 
gyvenimo.

A. Bimba plačiai aiškino, 
1 ai]) pažangiai spaudai tenka 
sunkiai verstis, kiromet netu
rime riebiai apmokamų skel
bimų, kokius turi komerciniai 
did hipiai. Todėl tenka po ge
rą sumą aukomis sukelti, kad 
savo dienraštį išlaikyti. Kas
met dabar turime, sukelti po 
apie $10.000. Taip pat ir šia
me vajuje turėsime tai pada
ryti.

Kalbėtojas nurodė. kai]) 
kohgresi n i s “neamerikinės 
veiklos” komitetas klausinėjo 
redaktorius ir kitus spaudos 
darbininkus. Tasai klausinėji-

Diskriminacija negales būti 
tęsiama po ’’khibif* priedanga

New Yorko valstijos Komi
sija prieš diskriminaciją skel
bia, kad ateityje rasistines ir 
kitokios diskriminacijos pra
vedėjai negalės dengtis “klu
bų” vardu.

Kai]) žinia, New' Yorko 
įstatyJmai draudžia- diskrimi
nuoti viešose vietose, kaių tai 
pa r k u ose, p Jau k y m o I įase imi o- 
se, teatruose, restoranuose, 
salėse ir 1.1. Kad apeiti tą 
įstatymą, visa eilę užeigų, va
sarviečių, golfo aikščių, basei
nų ir panašios įstaigos pasiva
dino “klubais” Įleidžiami tik 
nariai, o nariais priimami, 
nors tas oficialiai nesakoipa, 
tik balti. Kai kurie tokių klu
bų diskriminuoja ne tik prieš 
negrus ir pue.rtorikiečius, bet 
ii prieš sveturgimius. žydus, 
italus ir t.‘t. Yra net “klubų”,

Mire nuo auto užgavimo
Plainfield, N. J. — Mrs. 

Frieda Solowe ligoninėje mi
rė nuo automobilio užgavimo.

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

' Richmond Hill 19, N. Y

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi- 
rrtas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kdvoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Paraše L. Prūseika

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Paraše R. Mįzara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje; apie neti
kėtą ‘jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve •
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y 

laisvęs pažaboti. Klausinėja
mieji, tačiau, mokėjo, kaip 
atsikirsti ir tie tvrinėtojai nie
ko nepešę turėjo išvažiuoti.

Buvo priminta, kaip svarbu 
gera pradžia šiame finansi
niame vajuje padaryti. Kvietė 
visus, pagal savo išgalę, su 
aukomis prisidėti, kad ir to
liau dienraštį išlaikyti.

Na ir prasidėjo aukų neši
mas prie stalo, kur sėdėjo Li
lija ir aukas priiminėjo. Pra
džia gera padaryta.

Gražus pokylis kultūringai 
baigėsi liaudiškomis dainomis. 
.Aido Choras, Mildred Stensler 
vadovybėje, mums padainavo 
kelias daineles.

Dabar lieka sėkmingai pra
dėtą vajų išvesti iki pabaigos. 
Turime sukelti šioje apylinkč- 
j apie porą tūkstančių doleriu. 
Tai galime padaryti, jeigu vi
si šios apylinkės laisviečiai su 
savo didesne ar mažesne su
ma prisidės. Tie laisviečiai,ku
ri e šiame pokylyje nedalyva
vo, nieko nelaukę prašomi sa
vo auką Laisvės administraci
jai priduoti.

Būkime visi talkininkai savo 
dienraščio išlaikyme

Grikis

kurie diskriminuoja ir prieš 
katalikus, kaipo tokius —
įleidžiami tik balti protesto-
itiški anglo saksai.

Praeitą savaitę apeliacijų
teismas svarstė Komisijos 
prieš disgriminaciją bylą, ku
rią komisija iškėlė prieš Cast
le Hill pliažių, pasivądinifsį 
“Beach club” Bronxc. Teis
inas vienbalsiai išnešė spren
dimą, kad tai no organizacija 
I lubas, o tam tikra įstaiga, 
kuri klubo vardu dangstosi tik 
tam, kad galėtų laisviau dis
kriminuoti.

■ Komisija dabar sako, kad 
teismo sprendimas palies ne 
tik Castle Hill įstaigą, bet ga
lima bus priversti šimtus pa
našiu neva “klubų” baigti 
rasinę diskriminaciją.

Lenkai bus atstovauti 
parodoj NY Kolisenm
šiandien, trečiadienį, New 

Yorko Kolisetrme atsidaro 
tarptautinė komercijos paroda. 
Ji gan didoka, nors nelabai di
delė, kadangi sutelpa viename 
pastate. Tarp kitų kraštų pa
rodoje atstovaujama ir socialis
tinė Lenkija. Lenkai išstato 
audinius, krištolo ir stiklo ga
minius, indus, mezginius, kny
gas, plokšteles, taipgi konser
vuotą mėsą ir kitokį maistą.

Parodoje rasis 11. narių len
kų komercinė delegacija, po 
chemijos tresto “Ciech” virši
ninko Lodzinskio vadovybe. 
Lenkijos komerciniai pasiunti
niai priims kontraktus nuo 
Amerikos firmų.

;! JACKSON HEIGHTS 
TV SERVICE-

f 78-18 Woodside Avenue ;
HA. 9-6057’ I

Pre-Season: Air Conditioning: 
fOverhaul $12.95. Includes: Motor; 
^Lubrication, Chassis Spray! 

y’Clean'ed, Filters replaced, Re-; 
!; lays, t Condensers, , S w i t c h e s; 
I;checked and adjusted. TV Serv-; 
!; ice 'Call $2.50. !

■;! , (75-81)!

Lai Velykos Suteikia Jums 
Daug Laimes ir Džiaugsmo.

ATLANTIC RESTAURANT
• 91-60 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, L. I.
Puikūs Valgiai—Žemos Kainos.

VI. 6-9824.

Po miestą pasidairius
NAUJOS ŠVIESOS 

Central parke

Miestas pradėjo įtaisyti 
ran jas šviesas didžiuliame 
New Yorko ])arke — Central 
Park. Įtaisomos 159 naujos 
š\ iesos, stiprinamos senos.

Miestas sako, jog daugiau 
šviesų reikia, kad sulaikyti 
vakarais ir nakties metu par
ke siaučiantį chuliganizmą, 
apiplėšimus. Bet yra žmonių, 
sako spauda, kurio šviesomis 
nepatenkinti — tai ’ jaunos 
meilužių porelės, kurioms da
bar buę sunkiau rasti nuošalią 
tamsią vietelę...

Nudūrė motiną, gavo 
20 metu kalėjimo

Robert Bousquet supykęs, 
kad motina jį pavadino “no 
good bum”, pervėrė peiliu jos 
krūtinę ir paliko mirštančią. 
Teisėjas jam paskyrė išbūti 
Sing Sing kalėjime nuo 10 iki 
20 metų.

Knygų krautuvė naujoj vietoj

Jeffersono knygų parduo
tuvė, kuri anksčiau radosi Jcf- 
fersonfc mokyklos pastate, da
bar persikėlė į 100 East 16th 
St., netoli Klein krautuvės. 
Kaip žinia, pati Jefffersono 
mokykla užsidarė.

Kunigas vadovaus protestui

Ne wyork ietis protestantų 
kunigas pastorius Thomas 
Kilgore, negras, vadovaus 
“Laisvės pilgrimams”, kurie 
vyks gegužės 17 Washinglo- 
uan, kad protestuoti prieš ra
sizmo siautimą Pietuose.

30 policistų gavo 
paaukštinimą

Policijos departmento ko- 
misijonierius j)aaukštino 30 
policistų už jų “nuolatinį gerą 
darbą” ir kartu pakėlė jų al
gas po $226 į metus.

Coney Island atidarymas 
šaltas.

Sekmadienį — paimu dieną 
— buvo nėoficialis Coney Is
lando atidarymas publikai. 
Vietiniai biznieriai tikėjosi 
daug publikos ir gražaus pel
no. Bet oras pasitaikė šaltas, 
tai ir atidarymas nebuvo sėk
mingas, kiek tikėtasi.

Ragina tėvus kovoti prieš 
nešvarią spaudą

Aukštesnes apšvietus tary
bos pirmininkas J. B. Cavalla
ro kviečia tėvus kovoti prieš 
vaikams skiriamą nešvarią 
spaudą, kuri vaikus tvirkina.

--------- T------

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo svarbus su

sirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, bal. 18-os vakaro 8 vai., 
Auditorijoje.

Valdyba

Teatruose
Roxy teatras Manhattane 

penktadienį pradeda rodyti fil
mą “Boy on a Dolphin,” ku
riame vaidina pagarsėjusi italų 
aktorė Siphia Loren.

Victoria teatras rodo filmą 
“The Bachelor Party.” šis fil
mas, kurio turinį parašė Pad
dy Chayefsky, susilaukė labai 
palankių atsiliepimų iš visų 
kritikų. Y <

Radio City Music Hall dar 
rodo “Funny Face” su Audrey 
Hepburn.

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

f?9-02 Metropolitan Ave 
Middle Village. TW. 4-8389.

(69-80)

4 pusi. Laisvi (Liberty)

HELP‘ WANTED MALE

Superintendent
DIE CONSTRUCTION * .

Musi have experience in con5 
struction, tryout ąnd maintenance 
of large stamping dies.

Apply in person or in writing, in
cluding experience and background.

THE CHRYSLER CORP.
Box 152

Twinsburg, Ohio.

(75-77)

I’oreman, General

DIE CONSTRUCTION
Must have experience in con

struction, tryout and maintenance 
of large stamping dies.

Apply in person or in writing, 
including experience and back
ground.

THE CHRYSLER CORP.
Box 15?

Twinsburg, Ohio.

(75-77)

Superintendent 
MFX'HANK’AL HANDLING 

MACHINE REPAIR
Must have exjjerience in con

structing, fabricating, repairing, 
overhauling, and installing of ma
chine and mechanical handling 
equipment and provide related pre-* 
ventative mainterfhnee in regulat
ing speeds of machines.

Apply in person or in writing, in
cluding experience and background.

THE CHRYSLER CORP. *
Box 152

Twinsburg, Ohio.
(75-77)

TOOL DESIGNER
Must have experience in design

ing tools, dies and gauges "and 
special equipment for particular 
operation. Also must have experi
ence in welding fixture design and 
be familiar with hydraulics and 
electrical aspects thereof.

Apply in pei'son or in writing, in
cluding experience and background.

THE CHRYSLER CORP.
Box 15?

Twin^iirg, Ohio.

BUSINESS OPPORTUNITIES
___■

Bellmore, L. I. Lawn mower 
and appliances repair dealership. 
Naturally known lino of mowers. 
Owner must sell by April 30th* 
$10.000. Sacrificing for quick 
sale. See to appreciate. Call 
owner. SU. 5-3579.

(75-77)

Neilgai vogtu auto važinėjo
Du jaunuoliai, pasivogę au

tomobilį, iš Conn, valstijos at
važiavo į New Yorką. Bet ne
ilgai jie važinėjosi. Pakliuvo 
Į policijos i’ankas.

AIDO CHORAS ,
Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos trečiadienių ir 
penktad. vakarais 8 vai. Visi 
aidiečiai prašomi dalyvauti vi
sose pamokose. Valdyba d■ . .... ‘ - -

BOATS

LUHRS SEA SKIFFS
21,’* 24.” 26,” 30.” r

Prices start—$?,795.
ED BUCKLEY'S BOAT BASIN 

Ft. of So. Grove St.
Freeport, L. I.—Freeport 9-2676.

(75-77)---------------- ----- --- r
For the Supreme Miracle of 

Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of life’ 
overlaying, may each of you 
find the inspiration lhat will 
shine brightly in your hearts 
through all the days to come.

. JOHN VOGEL 
1TJNERAL HOME

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

Janies C. Koch, Lie. Mgr.

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

MATTHEWA.1
BUYUS ii

;: (BUYAUSKAS) ;;

1; LAIDOTUVIŲ ; •
DIREKTORIUS ■;

:: • ■ - . , i ■ *ac**tic* r

i i 426 Lafayette St.,j
;■ Newark 5, N. J.
• > MArket 2*5172

II ll | ii

baland. (April) 17, 1957




