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KRISLAI
Prayer Pilgrimage.
LMS suvažiavimas.
Pietamerikictis rašo.
Kodėl taip?

Rašo R. Mizara

Gegužes men. 17 dieną mu
su šalyje Įvyks kas nors nau- 
,i a •

Iš vis., šalies kampu negru 
veikėjai, rinktiniai žmonės 
\yks i šalies sostinę, i Wash- 

* iigtoną su reikalavimais.
Ko jie reikalaus?
1 Kad būtu vykdomas gy

venimai! Aukščiausio Teismo 
♦1954 metu gegužės mėnesio 17 
dienos nutarimas, kad būtu 
panaikintos segreguotos mo
kyklos.

2. Kad būtu sulaikytas toro- i 
iasr naudojamas prieš negrus 
pietinėse valsti jose.

Tai patys vyriausi reikala
vimai.

Sakoma, tą dieną Washing- 
tonan suvyks nemažiau 50,- 
ooo negru. Toji diena — isto
rinė diena, nes ją sukaks ly
biai treji metai, kai Aukščiau
sias Teismas paskelbė istorini
savo sprendimą, kuris dar nė
ra gyvenimai! įvykdytas.

• Negru vadovai šį žygį vadi
na Prayer Pilgrimage. Kaip 
tai išversti į lietuviu kalbą, aš, 
nebūdamas kalbininkas^ neži
nau.

Gal būtu galima pavadinti 
Maldingųjų piligrimu žygiu 
ar kaip kitaip, nežinau.

Bet pavadinimas mažiausia 
tereiškia. Svarbu pati šio' di
džiulio žygio esmė.

# O gegužės mėnesio 18 ir 19 Į 
ddr New Y'orke įvyks Lietuviu 
Meno Sąjungos suvažiavimas.

Mūsų pilkajame gyvenimo 
’šis suvažiavimas turės didžiu
lės reikšmės. Jei jis bus dide
lis, konstruktyvus, jei jis at
liks svarbiu nutarimu, tai ir 
mūsą Meno Sąjunga bus veik
lesnė, daugiau atliks svarbiu 
darbų.

Man rodosi, šis LMS suva
žiavimas turėtų būti didelis, 
gražus, vaisingas.

Turėtų suvažiavimai! pri- 
S’usti savo atstovus ir LLD bei 
LDS kuopos. Juk darbai, ku
riuos atlieka mūsų chorai, mū
sų teatrininkų trupės, yra 
kiekvienam “prie širdies.”

•

♦ Vienas, Pietų Amerikoje 
gyvenąs, veikėjas rašo:

— Ar jūs nemanote, kad 
“Tėvynė“, kuria leidžia ar- 
gentiniečiai, neturėtų būti gy
vesnis laikraštis ? Ai- jūs ma
note, kad “Tėvynėje“ ne per 
daug apie Lietuvą straipsnių 

/(dažnai labai ilgų, nuobod
žių) telpa? Ar jūs manote, 
Kad nereikėtų į tą laikraštį 
dėti daugiau žinių iš Argenti
nos žmonių gyvenimo?...

Ten pat laiško autorius pri
deda :

— Man atrodo, kad ir urn- 
guajiečių darbas palaipsniui 
seka “Tėvynės“ pėdomis...

•

Klausimų daug, tačiau • 
juos atsakyti nėra lengva.

, Argentiniečiai sako, . jiems 
draudžiama rašyti apie Ar
gentiną liečiančius dalykus, 
kai kurie tai užginčija. Jie sa- 

U<o, gali rašyti ir turėtų rašyti.
Kiek tai liečia urugvajiečių 

“Darbą“ — kita problema. 
Ten kol kas jie turi laisvę ra
šyti apie vietos reikaįus, bet 
kodėl jie,tiek mažai apie taf

Darbo unijų 
kovos lauke

PasaiKlio darbo žmonės Šiandien
minės Pirmosios Gegužės šventę

Washing tonas. — AFL- 
CIO prezidentas George 
Meany paskelbė, kad jis 
nesusitiks su Tymsterių li
nijos delegacija. Tymste- 

( riai norėjo aiškinti AFE
KTO prezidentui Becko 
reikalą, bet • Meany sako, 
kad aišku ir be aiškinimo...

Lynn, Mass. — 20,000 vie
tinio General Electric fab
riko darbininkų streikuoja. 
Derybos tarp unijos (IUE- 
W) ir General Electric bu
vo vedamos praeitą sa
vaitgalį, bet pasibaigė be 
rezultatų. Streikas prasi
dėjo, nes kompanija verčia 
darbininkus dirbti viršva
landžius, diskriminuoja 
prieš išrinktus ■ šapų atsto
vus. ir t. t.

Chicago. — International 
Harvester jialeido iš darbo 
1,100 darbininkų.

Roma. — J. T. generali
nis sekr. Dag Hammars- 
kjold atskrido čia. Jis jau 
tarėsi su užsienio reikalų 
ministru Martino Gaetano. 
Jis taipgi aplankys popie
žių.

Tel Avivas. — Izraeliečiai 
sako, kad prie Hulos eže
ro ’ jų patruliai susišaudė

Washing tonas. — Kon
gresas atnaujino sesijas. 
Eisenlioweris irgi sugrįžo 
iš atostogų.

j Nuo sausr ų kentėjęs Texas kenčia 
dabar nuo didžių liūčių, potvynių

Dalias. — Net per kelio
lika metų Texaso valstija 
kentėjo nuo nuolatinių 
sausrų-. Kaip Pietvakariuo
se bendrai, tai Texase irgi, 

i bet stipresniu laipsniu, per 
I keliolika metų buvo, žy
miai mažiau lietaus, negu 
būdavo praeityje. Buvo 
kalbama apie tai, kad Piet
vakariai pavirs tyrais, jei
gu nebus daugiau periodiš
ko lietaus.

Dabar Texas dėl 'sausros 
skųstis negali — jau kelin
tą savaitę, kaip ten siaučia 
smarkios liūtys ir jų pasė
koje iškilę potvyniai. La
biausiai patvino Sabine’li
pė rytinėje Texaso dalyje, 
išsiliejo ir kitos upės.

rašo, sunku pasakyti. Gal ne
turi užtenkamai jėgų, gal ko
kia kita priežastis.

•
Mes, kurie leidžiame ir re

daguojame laikraščius ne Lie
tuvoje, visuomet privalome su
prasti, jausti, kad tų laikraš
čių paskirtis yra: pirmiausia 
rūpintis tos šalies reikalais, 
kurioje laikraštis išeina.

Bal. 27 d. Laisvėje, Krisluo
se, rašant apie A. Vadapalą, 
įsiskverbė nemaloni klaida: 
turėjo būti pasakyta: jis gy
vena 68-uosius metus,, o ne 
“78-uosius”.

New Y orkas. — Komite
tas už Socialistinę vienybę 
išleido Pirmosios Gegužės 
pareiškimą, kuriame sako
ma, kad šiemet turime is
torinį įvykį: pirmu kartu 
keliolikos metų bėgyje so
cialistinės grupės rengia 
bendrą Pirmosios Gegužės 
minėjimą. Pareiškime tarp 
kitko sakoma, kad dabar
tinis minėjimas gal mažas, 
vykstantis uždaroje salėje, 
bet netoli tas laikas, kuo
met Amerikos darbo žmo
nės, kurių tarpe Pirmoji 
Gegužės, gimt*, tos šventės* 
dieną išsilies į gatves, di
dingose demonstracijose.

Chicago. — Chicagoje, 
mieste, kur Pirmoji gegu
žės gimė 70 metų atgal, ji 
bus paminėta penktadienį 
mitingu, kuriame kalbės 
negrų komunistų lyderis 
Benjamin Davis.

Maskva. — Per paskuti
nes dvi savaites Maskvą 
puošėsi ir dekoravusi prisi
rengdama prie tradicinės 
Pirmosios Gegužės šventės 
— parado ir masinės de
monstracijos. Nurodoma, 
kad šiemet Maskvoje ran
dasi daugiau užsienio dar
bo žmonių delegacijų, negu 
bet kuomet praeityje. De
legacijų yra ne tik nuo už
sienio komunistu, bet ir nuo 
įvairių socialistinių grupių, 
kaip tai Japonijos 'parla
mento socialistų delegacija, 
Ceilono socialistų grupė,

Pridaryta daugybė ža
los, ant kiek dar neapskai
tyta. Bet jau žinoma, kad 
vien Dallaso apylinkėje ža
la siekia $6,500,000. Potvy
niuose prigėrė apie 10 žmo
nių. Oro biuras numato lie
taus Texase dar per kelias 
dienas.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris paskelbė Texaso rytinę 
dalį * katastrofos apylinkę 
ir ten bus siunčiama fede
ralinės pagalbos.

Adena neri s sako

T.S.R.S. padeda 
socialistams

Bonna. — Kancleris Ade- 
nau^ris sako, kad visos Ta
rybų Sąjungos kalbos 
prieš atominį Vakarų Vo
kietijos ginklavimąsi turi 
tik vieną tikslą: padėti so
cialdemokratams laimėti 
ateinančius Bundestago 
(parlamento) rinkimus.

Adenaueris sako, kad So
vietai ir Vokietijos socialis
tai dabar yra “glaudūs są
jungininkai”. Esą, socialis
tų laimėjimas būtų “didelis 
Maskvos triumfas”.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Skandinavijos darbiečių de
legatai ir kt.

Paryžius. — Dieną prieš 
Pirmosios Gegužės šventę 
dar vis nebuvo aišku, ar Į 
Paryžiaus policija duos lei
dimą pravesti tradicinę 
demonstraciją, kuri pap
rastai vyksta nuo Nation 
aikštės ligi aikštės, kur sto-1 
vėjo Bastilija. Francūzi-1
jos Komunistų partija !
Pirmosios Gegužės progai 
išleido manifesto už taika Į 
Alžyre, už nepriklausomybę | 
Alžyro žmonėms.

I
Pekinas. — Vadovaujan

tis laikraštis “Liaudies Ki
nija” sako, kad Pirmoji 
Gegužės šiais metais šven-i 
čiama kaip pergalės, šventė, j 
Tas laikraštis sako: “Dar! 
dešimtmetis nepraėjo nuo 
mūsų revoliucijos laimėji-l 
mo visos šalies plotme, bet 
mes jau matome kontūras

tusseteas atsisakė 
tartis sb Blasseriu

Amerika Įteikia Jordano režimui 
$ i 0.000,()()(); turkai irgi maišosi

Ammanas, Karalius Hu- 
sseinas atsisakė susitikti su 
Egipto prezidentu, Nasse- 
riu. Sužinota, kad Našseris 
ir taipgi Sirijos prezidentas 
per Saudi-Arabijos karalių 
Sauda informavo Huss.einą 
kad jie norėtų su juom su
sitikti ir apkalbėti padėtį. 
Bet Husscinas' sakęs, kad 
jis nemato reikalo tokiam 
susitikimui, nes . “Egiptas 
ir Sirija remia mano prie
šus”.

Tui) pačiu laiku praneša
ma, kad Jordanas sutiko 
priimti nuo Amerikos $10,- 
000,000 sumą, kurią Ame
rika duoda specialiai “ko
vai prieš komunizmą”. 
Kaip žinia, Jordanas praei
tyje būdavo Britanijos fi
nansiniai remiamas. Paskui 
Egiptas, Sirija ir Saudi-A- 
rabija žadėjo Jordaną pa

Fra ne oi se Saga A jau 
išėjo iš ligonines

Paryžius.“ Jauna garsi 
rašytoja Francoise Sagan, 
kuri taip sunkiai susižeidė 
auto-nelaimėje, kad buvo 
manyta, jog ji negyvens, 
jau apleido ligoninę. Nors 
ji buvo smarkiai apdaužy
ta, kaukuolė' suskaldyta ir 
šonkauliai sulamdyti, ji liks 
pilnai sveika, • sako dakta
rai.

Praga. — Dešimt asmenų 
žuvo geležinkelinėje nelai
mėje Moravijoje.

V ■ ■■■-— .... — 

Londonas. — Dar nepat
virtinti pranešimai sako, 
kad Britanija nutarė atidė
ti H;bombos bandymą, ku
ris turėjo būti pravestas 
šį pavasarį Pacifike prie 
Christmas salos.

mūsų didingos ateities, kuo
met Kinija bus pasaulio so
cializmo milžinas.. . .”

Accra, Ghana. — Ghano- 
je, naujai nepriklausomoje 
Afrikos negrų šalyje, pir
mu kartu įvyks vieša Pir
mosios Gegužės demonstra
cija. Premjeras Nkrumah, 
sakoma, pasveikino demon
stracijos rengėjus.

Meksika. — Buvęs prezi
dentas Cardenas, yra Pir
mosios Gegužės minėjimo 
rengimo komiteto garbės 
pirmininkas.

Tokyo. — Komunistai ir 
socialistai nerengia oficia
liai bendrų demonstracijų, 
bot jie faktinai dalyvaują 
kartu demonstracijose, ku
inas rengia unijos. Šiais me
tais, kaip buvo ir per pa
skutinius kelerius metus, 
Pirmosios Gegužės demon- 

laikyti piniginiai. Bet da
bar labai abejotina, ar Siri
ja ir Egiptas tai darys, ir 
Amerika siūlosi teikti pini
gus jų vietoje.

Turkija Įsimaišys?
Damasko (Sirijos) radi

jas sako, kad turkai kon
centruoja karinius dalinius 
prie Sirijos, sienos. Yra nuo
monių, kad Turkijos val
džia įsimaišytų prieš Siri
ją, jeigu Sirijai tektų su
siremti su Jordanu. Kaip 
žinia, Turkija yra NATO 
ir ,Bagdado pak'to narė ir 
viena griežčiausiai anti-ko- 
munistiniai nusistačiusių 
valstybių Artimuose Rytuo-

P

Apie padėtį pačiame Jor
dane nedaug žinoma, nes 
griežta cenzūra dabar vieš
patauja.

Alžyriečiai nudėjo.
f ra n c ii ziška kari k a c- &■

Alžyras. — Vienoje vieti
nėje ligoninėje mirė vyriau
sio francūziško kbriko a- 
sistentas. Jo vardas neskel
biamas, kaip neskelbiamas 
ir paties vyriausio koriko. 
Jie abu pravesdavo visas 
suimtų nacionalistų egzeku
cijas, — juos pakardavo.

Korikas mirė nuo žaizdų 
— keletas dienų atgal /na
cionalistai ji užklupo vieno
je Alžyro pašalinėje gat
vėje ir pašovė.

Washingtioinas. — AVC 
(Amerikos Veteranų komi
tetas) pritaria kongresma-. 
no Powell minčiai, kad fede
ralinė pagalba nebūtų duo
dama mokykloms, kuriose 
vyrauja rasinė segregacija.

stracijų vyriausias obalsis 
bus — baigti atominius ir 
vandenilinius sprogdinėji- 
mus..

Varšuva. —PPRR (Jung
tinė Darbininkų partija, 
komunistai) savo manifes
te į Lenkijos darbo žmones 
sako, kad Pirmoji Gegužės 
Lenkijoje turi gilias tradi
cijas, kad Lenkijos darbo 
žmonės' ta diena švęsdavo 
po sunkiausiomis sąlygo
mis, tai po carizmu arba 
pilsudskiniu režimu — ir 
jie dabar savo galingomis 
demonstracijomis .išreikš 
norą tęsti ir tvirtinti de
mokratinio socializmo sta
tybą.

Vilnius. — Kiekvienas 
Lietuvos užkampis, bet vy
riausiai senasis Vilnius, iš
kilmingai pasipuošė Pir
majai Gegužės. Į Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą ir kitus 
miestus į demonstracijas 

; suvyksta ir daug kolūkie
čių, kurie atvažiuoja mies
tan sunkvežimiais..

Budapeštas. — Socialisti
nė darbininkų partija at: 
sikreipė į Vengrijos dar
bo žmones. Ji sako, kad 
Pirmosios Gegužės Šventė 
turi tarnauti . priminimu, 
kad laikas žiūrėti viltingai I 
ateitin, išreikšti pasiryži
mą, nepaisant skaudžios 
praeities mestis pilna ener
gija i laimingos socialisti
nės Vengrijos statybą.

Rochester, N. Y. — Pra- 
1 si dėjo susiliejimo derybos 
■ tarp vietinių AFL ir CIO 
| tarybų.

Indonezija rengiasi iškilmingai, 
sutikti prezdentą K. Vorošilovą
Jakarta. — Sekančią sa

vaitę čia atvyks Tarybų Są
jungos. Aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininkas 
K. Vorošilovas. Indonezija 
rengiasi jį sutikti labai iš
kilmingai. Vorošilovas sa
vo atsilankymu kaip ir at
sako į Sukamo vizitą Ta
rybų Sąjungoje.

Sukamo, kuris dabar ke
liauja po šalį, sakė vienoje 
kalboje, kad Vorošilovas

Susiorganizavo<7 i

Britanijos KKK
Londonas. — darbietiškas 

parlamento deputatas Fen
ner Brockway iškėlė, kad 
rasistai Britanijoje suor
ganizavo Amerikos Ku 
Klux Klano skyrių. Tas 
skyrius viešai skelbia, kad 
jis planuoja “parodyti Bri
tanijoje gyvenantiems neg
rams, kad jie turi būti 
kuklesni”. Kaip žinia, ne
mažos negrų bendruomenės 
dabar gyvena Londone, Li- 
verpoolyje ir kituose di- 
miesčiuose. Dauguma Bri
tanijoje gyvenančių negrų 
yra iš Vakarų Indijos, bet 
yra nemažai studentų ir iš 
Afrikos. ‘ ,

Brockway sake, kad Bri
tanijos valdžia turėtų ką 

vėliausios 
žinios

Washingtonas. — East-
landas ir dar trys diksikra- 
tai, kurie sėdi Senato ju
ridiniame komitete, pradė
jo patiekti visokius “pa
taisymus”, kad nugalėti ci
viliniu‘teisiu bilius. V 4-

Washingtonas. — Senato
rius Joe McCarthy staiga 
apsirgo, gan rimtai kepenų 
uždegimu ir jis randasi lai
vyno ligoninėje.

Wassingtonas. — Aukš
čiausias- teismas nutarė, 
kad Girard kolegija Phila- 
delphijoje turi priimti ir 
negrus, ne tik baltus. Tai 
kolegija, kurioje moksli-, 
narni našlaičiai.

Birmingham, Ala. — Ra
sistiniai chuliganai dina
mitu išsprogdino negrų Al
len Tempe metodistinę baž
nyčią. Jie taipgi sprogdino 
Asbury Howardd namus. 
Howardas yra Mine Mill 
pažangios, unijos veikėjas.

Paryžius. — Francūzijos 
karo reikalų' ministerija 
skelbia, kad Alžyre užmu
šė 66 partizanus vienos 
dienos mūšyje. Tai esą 
partizanai, kurie kelios 
dienos atgal nukovė ,14 
francūzų. Jų būrį kalnuo
se susekė, helikopteriai.

yra brangus ir labai lau
kiamas svečias. Jis sakė, 
kad Tarybų Sąjunga ir 
Liaudies Kinija yra didžios 
demokratinės šalys, iš ku
rių Indonezija turi daug ko 
pasimokinti. Paskui jis 
pridėjo: “Mes taipgi galime 
mokintis iš Amerikos Jung
tinių Valstybių”.

Vorošilovas čia atskren
da iš Kinijos, kur jis bus 
praleidęs dvi savaites.

Deli. — Laikraštis “Hin
dustan Times” sako, kad 
Kongreso partija neturėtų 
bijoti komunistų vadovau
jamos valdžios Keralos 
provincijoje, nes ta vietinė 
valdžia “savo pavyzdžiu 
gal privers ir tingiausius 
Kongreso partijos narius 
būti veikliais”. Keralos 
provincija, kuri randasi 
pietvakarinėje Indijoje, tu
ri 14 milijonų gyventojų.

Havana. — Kubos polici
ja suėmė keturis studen
tus. Kaltinimas prieš juos 
yra, kad jie v priklauso tero
ristinei grupei, Kuri plana
vo susprogdintu Havahos 
tlitus. į
nors daryti, kacKųiždrausti 
tai nuodingai ra'sistmęi or
ganizacijai įleisti šaknis 
Britanijoje.
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GEGUŽES PIRMOJI
47-SIUS METUS eina mūsų laikraštis Laisvė ir 

kiekvieneriais metais jis Gegužės Pirmosios proga rašė 
apie tos šventės, apie tos tarptautinės proletariato soli
darumo ir kovos dienos reikšmę.

Deja, šiemet, kaip jau esame rašę, mūsų šalyje Ge
gužės Pirmosios minėjimas, atrodo, bus silpnesnis, negu 
buvo per tuos 47 metus.

Tai pareina ne iš kaltės tų, kurie nori šią dieną tin
kamai atžymėti, tai pareina iš kaltės tų, kurie pasiryžę 
išdildinti. iš Amerikos darbininkų sąmonės kiekvieną 
gražesnę tradiciją, kiekiveną reikšmingesnę datą, susi
jusią su jų kovomis už geresnį gyvenimą, susijusį su jų 
ir visos, žmonijos gyvybiniais reikalais šiandien.

Eisenų gaJvėsd šiandien nebus, kaip būdavo se
niau; nebus, atrodo, ir atvirame ore didžiulių mitingų. 
Tačiau mažesnių mitingų bus ir juose tebebus palaiky
tos tos gražios kovingos tradicijos, kuriomis Amerikos, 
darbininkų klasė turi teisę didžiuotis.

Reikia manyti, tačiau, kad neilgai taip bus, kad mū
sų šalies darbo žmonės visuomet netylės, neklausys 
reakcininkų, privers ir daybo unijų vadovus skaitytis su 
tuo faktu, kad Gegužės Pirmoji gimė Amerikoje, kad ji 
gimė aštriose, atkakliose kovose už astuonių valandų 
darbo dieną, už geresnes darbo sąlygas, už teisę organ- 
zuotis, už taiką; kad ją reikia kasmetai iškilmingtai at
žymėti. . :

Kaip neimsime, iš kurios pusės nežiūrėsime, Ame
rikos darbininkai per pastarųjų septynias dešimt me.ų 
iškovojo didžiulių laimėsimų, padarė didelį progresą.

šiandien organizuotų darbininkų Amerikoje yra 
apie 20,000,(100 ir jie, daugumoje, dirba tik 40 valandų

Šiuo metu keliami obalsiai, kad Amerikos darbinin
kai tedirbtų tik 30 arba 32 valandas! per savaitę.

Ii’ tai bus pasiektą, nes. pats gyvenimas verčia 
kiekvieną darbo , žmogų už tai kovoti. Kiekvienas gal
vojantis darbo žmogus gerai žino: jei darbo valandos 
nebus, ęutrttmpihtos, tai, prie dabartinių darbo įrankių 
išsitobuliniuio, neužilgo gali prasidėti didžiulė depresija.

t_l)el to ir siu metu Gegužės Pirmąją savo mitinguo- 
ir p tau tinę d
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Mawji gyventojai
Kiek toliau nuo gatvės, 

stovėjo gelsvai dažytas na
melis. Ji supo nedidelis dar
žas, kurį juosė aplūžusi 
tvora ir keletas išsikeroju
siu lienu. <• A V .

be jauna moteriškė ir su 
šluota rankose švaistėsi tai 
į viena, tai į kitą tako pusę.

Pagaliau moteriškė tin
giai išsitiesė, ranka pataisė 
pasišiaušusių plaukų sruo
gą ir, numetusi šluotą, lep- 
terėjo ant apipuvusio suole
lio, įbesto patvoryje.

— Garbė Jėzui Kristui, 
— sušnabždėjo artėdama 
prie suoliuko beveik 
pat amžiaus į kuprą 
metusi moteris.

— Ant amžių amžinųjų. 
Kokie gi vėjai tave, bran
gute, nešioja? — atsisuku
si sučiulbėjo moteriškė.

— Bet gi tavo darbštumė
lis.. Jau ir bažnytėlei! vai- v

tokio 
sUisi-

bo, — barškėjo atvykusioj!.
— Taigi, Katryte, gaunu 

naujus gyventojus. Išnuo
mavau visą namo galą. Tai, 
va, šiukšles nuo tako brau
kau. Tokie poniški.... Sarma
ta... ■

— Didelio čia daikto, už- 
žels žole ir bus gerai, be

kai, neisi ant vakarinių? — 
lyg norėdama tikrai įsiti
kinti, paklausė atvykusio,ši.

nors... Reikia laukti, atva
žiuojant. Sakau, bus leng
viau. Jis dirba fabrike. Gal

ačiū dievui 
vo... Na,

dar1,o žmonių dieną, tuo^

bizneliu... Anie, 
geri žmones bu
bo t gal amnes- 

laii tas gyvenimas, 
.ir nogiu. . — numo

jo ranka moteriške.
— Tau tai nors, savas na

miūkštis, o aš — muistausi,

taikos išlaikymą, už ato- 
landymų sutaikymą, užminių ir hydrogeninių no

ginklai imosi sumažinimą.
Jie talpiau, tarsis del civilinių laisvių Amerikos 

žmonėms užtikrinimo, del kovos už tas laisves.

glėbeliu nešina, skubėjo 
prie špitolės. Kniurkė vai
kutis, o ji, sumuturiavusi 
jį, taip ir paliko kaip kačiu
ką patvoryje. Teisybė, įdėjo

katalikas. Juk Agota ne iš 
tokių, ji vaiką ir švęstu 
vandeniu pakrikštijo. Ką 
gi, nebejauna buvo, 'o priė 
vedusio neprikibsi... Jis sau 
kepurę ant galvos ir nušvil
pė kaip rudens vėjas. O 
Agota sumėtė pėdas. Kele
tą! menesių išvyko iš Kau
no į Panemunėlį pas seną 
pažįstamą. Ten pagimdė. 
Kai grįžo, pirko čia, kitame 
Kauno pakraštyje namelį. 
Ir vėl gyvenimas rieda, 
kaip žaidžiančio vaiko ra
tukai nuo kalno. Dievulis 
geras, seniai viską dovano
jo.

vas, užgesusias akis ir 
vaudama pasirąžė. S: 
spindulėlis nušliaužė ‘ jos. 
kaulėtu veidu. Trumpi stori
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Ljau man tie trankymais! iš 
buto į butą. Ir vis pas pri
vatininkus. Pykčiu netveriu 
ant tų visų butų valdytojų.

— Nepyk, pykčiu, reikalo 
nepataisysi, — pertraukė 
vyro kalbą žmona.

— Taip tai taip, bet ana 
Rimkus pasišliaužiojo su 
jais po restoranus ir pa
čiam centre įsitaisė. Už ky-

; sius.... Nėra dar pas mus 
tvarkos su butais.

— Gana, gana, nesiner- 
vink. Eik ieškot šoferio, jis, 
matyt, prie mašinos. Pa
kviesk ir šeimininkę.

i Rimgaudiene užtiesė sta
lą melsvomis gėlytėmis siu
vinėta staltiese. Ant stalo 
greit atsirado skaniai kve
pianti mėsa su troškintais 
svogūnais, nedideli kavos 
puodeliai, .kauburėlis sau
sainių. Pro stiklinį indelį 
švietė gelsvas it vaškas

• sviestas, greta lėkštėje bal
tavo sūris su kmynais. Pa
čiame stalo viduryje — vy
no bonka ir prie jos; ant pa
dėklo, keletas stikliukų.

--■Tai greita šeimininkė, 
ir įkurtuvės jau ant stalo! 
— pravėręs duris, linksmai 
sušuko šoferis.

— Aje, jergutėliau tu ma
no, kaip viskas greitai! — 
s.ukarksėjo eidama paskui 

. šoferi Agota.

jusiomis panagėmis styrojo 
ištiesti ant kelių.

Tuo metu girgžtelėjo var
teliai, ir per juos klegėdami 
įsmuko berniukas su mer
gaite, paskui juos žingsnia
vo moteris su lagaminu 
rankose. Agota pakilo nuo 
suolelio.

— Tai jau,, ponia? 
P i’ a š o m, p r a š o m i v i- 
dų, krypsėdama pirma jų, 
Agota atvėrė namelio duris. 
— Va, išploviau, sutvar
kiau, belieka tik jums daik-

>ra 
lų, I

c ’

smalsiomis 
visą kam- 

perčiuožusi 
per sienas, surūgo: garbin
giausioje vietoje kabojo Le
nino portretas. “Tai išmai
niau karvę ant ožkos”, — 
tuoj sumetė mintyse, bet 
vėl save ramino: “Tarnau
ja žmonės, ką darysi, turi

akimis permetė 
bari. Žvilgsniu

gimtis. Kokie tėvai, tokie 
ir vaikai.

Vieną dieną pas Agotą 
vėl atlėkė uždususi Katry
tė. Vos spėjusi praverti du
ris', sušvokštė:

— Širdele tu mano, ką 
tu j savo namus įsileidai! 
Suėdė žmogų, suėdė...

Katrė krito į kėdę, susiė
mė delnais už galvos ir pra
dėjo ją linguoti tai į vieną, 
tai į kitą pusę.

Sakyk, kas yra? Aš nieko 
nesuprantu, — prišoko prie 
jos Agota.

— Baisus žmogus tas ta
vo kvaterantas. Išmetė iš 
darbo Laužonį,. tą svėrėją.

— Svėrėją? Ką tu sakai?
— sušuko Agota.

— Bet gi tavo šitas šuo! 
Iškratė, susvėrė, surašė ir 
paskui iš darbo tik švyst ir 
išmetė. Ir kad bent būtų už 
ką? Pustrečio kilogramėlio 
sučiupo nešant... Sakiau, 
Agotyte, sakiau, kad tyli 
kiaulė gilią šaknį knisa.

— Kas gi galėjo pagalvo
ti. Tylūs, malonūs, kaip 
triušiukai, — teisinosi Ago
ta.

— Mesk tas bestijas iš sa
vo namų. Bedievis jau 
bus geras žmogus! — 
labiau širdo Katrė.

— Ir kaip aš anksčiau 
susipratau Laužomo 
klausti apie

ne- 
vis

ne- 
pa- 

juos, — 
pliaukštelėjo delnu sau per 
kakta Agota. — Galvoju, 
jis — meistras, ji — labo
rantė, argi -tokie gyvens iš

Agota atsikvošėjo tik ta
da, kai Rimgaudiene, pakė
lus indelį su mūsa, paprašė 
ja įsidėti i savo lėkštute, i

— Jūs, šeimininke, mani

Tuo metu prasivėrė prie
angio durys. Agota metėsi 
prie lango.

(Pabaiga tilps šiame skyriu
je gegužės 8-os laidoje.)

Port Arthur, Canada

i negyvenote Panemune

ŠIANDIEN, GEGUŽĖS PIRMĄJĄ, visame pasau
lyje vyks darbo žmonių mitingai, bei eisenos ; miestų 
gatvėse. Vyks koncertai ir spektakliai.

Socialistiniame pasaulyje ši diena iškilmingai bus 
švenčiama.

Kai kuriose kapitalistinėse šalyse, kur darbinin
kų judėjimas yra tvirtesnis, daugelis darbininkų paliks 
darbus ir švęs, nepaisant to, kad samdytojams tai ne
patiks.

Gegužės Pirmoji gyvuoja ir gyvuos, nežiūrint to, 
kad kai kuriose šalyse (mūsų : šalis yra viena tokių) 
samdytojų klasė, jų spauda, jų propagandos organai 
bando «ią šventę sumenkinti, daro visa, kad neįvyktų 
joks josios minėjimas.

Minersviūe, Pa. i
Mirė Arminas ir Arbačiauskas

Tai ir vėl iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė du pirmeiviai lietu- > 
viai. Balandžio 17 d. mirė Ka
rolis Arminas, sulaukęs 69 
metų. Paliko nuliūdime moterį 
ir du sūnus. Sūnūs abu yra 
vedę. Balandžio 21 d. buvo 
nuvežtas į Read ingo Kremato- 
riją ir sudegintas.

Draugas Arminas yra daug 
pasidarbavęs tarpe lietuvių 
pirmeivių. Buvo du sykiu ir 
areštuotas reakcijos ir buvo » 
paskelbta, kad deportuos kai
po nepilietį. Tai jis dabar keli 
metai buvo pasitraukęs nuo 
veikimo tarpe lietuvių, gai b i- 
jodama^, kad nedeportuotų. 
Dirbo privatiškose mainose ir 
buvo labai sužeistas. Buvo nu
vežtas į ligonine, tai pagydė, 
bet vistiek jau dirbti negalėjo.

Iš Lietuvos paėjo iš šunckų 
bažnytkiemio, Marijampolė? 
apskrities, iš Suvalkijos.

Lai tau, drauge, būna leng
va ilsėtis šios šalies šaltoje 
žemėje, o mes tęsime tavo už
brėžtą darbą ant toliau.

Balandžio 21 d. mirė And- - i 
rius Arbačiauskas, sulaukęs 
84 metų. Amerikoje išgyveno* 
64 m. Paliko nuliūdime mote
rį jau ir ne labai drūtą, apie 
80 metų. Paliko du sūnus ir 3 < 
dukteris. Dukterys visos ište-’ 
bėję. Viena duktė, gyvena 
Washington, D. C., viena — 
Pottsvillėje, o trečia — Mi- 
r.ersvillėje. Paliko 8 anūkus ir 
7 proanūkus.

Draugas Arbačiaūskas visą 
laika buvo progresyvis žino- 
gus su savo moterim. Buvo į
Lietuvių Liuosybės kapinių di
rektorius, visada jas prižiūrė
jo. Visą laiką buvo Laisvės 
skaitytojas. Ir, kai jaunesnis 
buvo, tai ir parašydavo į Lais
vę gerų straipsnių, moksliškų. 
Man pačiam teko labai drau
giškai su juo susieiti, dažnai 
ir pasikalbėti. *

Iš Lietuvos paėjo nuo Kai-, 
vari jos, bet iš kokio kaimo, tai 
neteko sužinoti. * j

Buvo palaidotas balandžių
24 d., Mount Piri kapinėse.

Ilsėkis, drauge, ramiai, o 
mes nepamiršime aplankyti 
tavo kapą. V. Ramanauskas

Pas veldiniams

Laisves prietolių Klubui, 
Administracijai ir visiems lė
mėjams linkime kuo geriausio 
pasisekimo pravėrimui einan
čio vajaus. Linkime Laisvei il
giausių metų nešti kultūrą ir 
apšvietą į plačiai išsiskyrusius 
lietuvius pasaulyje. Su šiuom 
pasveikinimu paremiam Lais- 
vę sir $10.

LLD 15 kp. sekr.
P. tKunchys

Agota neramiai sukrutė
jo kėdėje.

— Ne, aš kaunietė. Nuo 
mažens Kaune, — kiek už
sikirsdama, skubiai atsakė 
ir tuojau pridūrė:

— Kokia gardi mėsytė!
Algutis ir Jūratė, protar

piais lūputes ir 
apsi ši uostydami 
plauste mažais
mėsą ir valgė. Agota nežy
miai žvilgterėjo i savo že
mėtas rankas ir pirštus 
juodomis panagėmis ir 
tuoj pat rankas, nuleido po

šioji apsidairė, senė tuojau 
pridūrė:

— Anie ponai, tai va, prie 
sienos buvo pasistatę spin
tą. Čia vaiko lovytę, ten ka
bojo Marijos paveikslas. 
Bet jums kur patiks, ten

Šeimininkėms
Šiam pyragui tešla daro

ma su mielėmis. Emily KID 
maitės receptas mielinei 
tešlai ir vengriškam filin- 
gui tilpo šiame skyriuje 
bal. 24-tos laidoje.

Su vaisių filįngu į
pusė tos tešlos
1 didelis kenas crushed' 

pineaple (nusunkto)
apie pusė puoduko wal

nut trupinių #
1 sauja tamsiųjų razinkų
1 sauja baltųjų razinkų 
candied cherries (vyšnių) 
maraschino cherries 
cinamono ir cukraus
1 lemono sunka.
Iškočiok tešlą apie pusės 

colio storio. Apdėstyk kris-* 
lėliais sviesto, apskleisk 
nusausintu pineapple, rie
šutais,* razinkom. Apibars
tyk cukrum, cinamonu ii\ 
apšlakstyk lemono sunka.

Suvyniok kaip jelly roll, 
uždarant visus kraštus, 
Padėk ant gerai patepto^ 
lėkštos, blėtos. • • . - * IPridenk, leisk pakilti. 
Kepti taip pat, kaip ven
griškąjį.

Iškepus, aptepk liukru iš 
confectioners cukraus- ir 
pieno mišinio. Padabink. 
pusiau perpiaustytomis ma
raschino vyšniomis. ‘ ?

RŪPINIMASIS MOTINA /
Daugai. — Alovės apylin-' 

kės gyventoja Aksenė'Jeruse- * 
vičienė — motina didvyrė. 
Valstybė rūpinasi jos šeima: 
iš valstybės motina jau gavo * 
45 tūkstančius Yublių. Daugiu- <
vaikėms ir vienišoms moti- .
noms vien 1956 motais išmo- . L

tas... Nebeina ir su tuo biz
niu... Mažai ką beišneša iš 
fabrikų... Sako, privisę ir 
ten visokių prikibailų. Pa
tys darbininkai vieni kitus 
kaip šunes ėda. Gerai dar, 
kad nučiumpu krūmines... 
Išleidžiu, ir neblogai išeina. 
Bet eisiu jau aš, Agotyte, o 

• tu nenusimink, dievulis pa
dės. Ale tai užsiplepėjau, 
senokai skambino, jergutė
liau, pasivėluosiu! Žinai, 
tas jaunukas kunigėlis la
bai rūpestingas. Pas jį vis
kas laiku. Tiesa, ar girdė
jai, kad Petrikų Ona ištekė
jo?
m as, 
Ak

j buvo
šunims šėko piauti: ;nei ku
nigo, nei bažnyčios. ,

— Vai, Katryte, jau tikra 
, nėr ka ir 

besakyti. Argi ne tas pats 
pas Budreikus? Augino, 
mokė, o jie... Reiks, oi reiks 
prieš aukščiausiąjį atsakyti 
už vaikus.

Katrytė, linkčiodama gal
va, nukiūtino1 taku.'Priėjusi 
prie vartų, atsigręžė ir ki
miu balsu sušvokštė:

— Rytoj, eidama bažny
tėlėj atnešk švento Antano 
abrozdėlių.

Poetas MacDonaldas grįžo j partiją
LONDONIŠKIS “Daily Workeris” praneša, kad į 

Ęritų Komunistų partiją grįžo žymus škotų poetas 
Hugh MacDonald.

MacDonaldas 1938/metais dėl kaž kokių priežasčių, 
matyt, dėl nedidelių, buvo iš Britanijos Komunistų par- sodomą gomora, rri -J • •• i - i i , ...»

Bet koks ten išlėkė j i- 
susirašė ir jau į lovą, 
tu man, kokie puikūs 
tėvai,- o vaikai išėjo j

tijos pašalintas. Tačiau jis, būdamas partijos išlauky, 
bandė . bendradarbiauti su komunistais svarbesniaisiais 
klausimais.

Savo pareiškime apie grįžimą į partiją, poetas sa
ko: tokioje situacijoje, kokioje pasaulis šiandien stovi, 
“saulėtosios dienos draugai” dažnai esti daugiau nuosto- į 
lis negu - pridččkas, todėl aš ir nutariau sugrįžti į komu- j 
nistų organizaciją ir joje veikti. t

PASITRAUKS NET PENKI
ŽINIOS IŠ WASHINGTON!) skelbia, jog neužilgo 

iš prezidento Eisenhowerio kabineto pasitrauks net 
penki ministrai (sekretoriai).

4Tarp tų, kurie’pasitrauks, minimi: valstybės se
kretorius Dulles, gynybos sekr. Wilsonas ir iždo sekre
torius Humphrey.

Kodėl jie . žada pasitraukti — dėl silpnėjančios 
.Sveikatos ar del to, kad Eisenhowerid nori ’juos “išsibo
dėti”, nežinoma. Dar nežinoma ir tai, kas užims pasi- 
trąukusiųjų vietąs.’ .  ,, x...

■ ‘ ■ • A ' ‘
■ y . > m l ■» .'.

rankas sunėrė ant kelių ir 
atsiduso. Ak, viešpatie, ko
kie* dabar vaikai...” Ir jai

dį. “O kažin kaip manasis, 
ar yra kur .nors gyvas?” 
Jos akyse šmėstelėjo tas vė
lus, tamsus vakaras, kai ji,

Moteris, lyg negirdėjusi, 
padėjo lagaminą ir, atsisu
kusi į vaikus tarė:

— Alguti, Jūrate, jūs bū
kite čia, o aš einu padėsiu 
tėveliui iš mašinos baldus 
iškelti.

Prie sunkvežimio triūsė 
Rimgaudas su š o f erių, 
Rimgaudienės čia visai ne
reikėjo. ■

— Jau mudu susitvarky
sime, o ' jūs, šeimininke, 
įkurtuves ruoškite, — links
mai kalbėjo šoferis.

— Gerai, gerai, aš bent 
gėles paimsiu, — šypsoda
mosi atsakė jauna moteris.

Netrukus visi daiktai bu
vo kambaryje. Rimgaudas 
su šoferiu statė spintą, 
narstė lovas, *gi Rimgaudie
ne dangtė baldus švarutė
liais užtiesalais, kabinėjo 
ant sienų paveikslus. Mažo
ji Jūratė skudurėliu šluostė 
gėlių lapus. Algis tvarkė 
jam pavestą vietelę: -dėliojo 
knygas, kaladėles ir rengė 
Jūratei lėlių kampelį.

Rim gau dienė pro ta rpiais 
įsmukdavo i virtuvę, iš 
kurios sklido uosi kutenan
tis svogūnų’ kvapas. Girdė
josi d u s 1 u s arbatinuko 
šnypštimas. Rimgaudas su
stojo prie lango. Prieš jo 
akis sužibo miesto žiburiai. 
Aleksoto tiltu švytravo va
žiuojančių mašinų šviesos,

— Kazimierai, vakarie
niausimi— eidama iš virtu
vės tarė Rimgaudiene.

— Žinai) Birutę, nusibodo

pirštelius
servetėle, 

gabalėliais
Today's Patfern

— Galima gerai gyventi, 
įsitaisius fabrike, — po per
traukėlės, merkdama akis, 
tęsė Agota. — Va, žinau — 
vienas dirba svėrėju ir gy
vena taip! — ii brūkštelėjo 
pirštu per kaklą. — Kožną 
dieną pareina kaip arbūzas 
apsikamšęs špūlėmis. O 
šimtelis kitas ir lenda i ki
šenę. Jam alga tik priedas.

Rimgaudas su žmona su
sižvalgė. Nutilo ir Agota.

Algutis prisiglaudė prie 
motinos:

aš miegučio
noriu.

— Jūratėje, baik ię tu 
valgyt, — paragino R i m- 
gaudienė mergaitę.

; — Eime, Alguti.
' Vaikas pakilo. Apkabinęs 
pabučiavo tėvą, svečiams 
pasakė “labanakt” ir, lydi
mas motinos, nustrikseno į 
kitą kambarį. Baigusi val
gyti, mergaitė pakartojo tą

Godžiomis akimis palydė
jo Ągota išeinančius vai-

— Auksiniai vaikučiai.. 
Nieko nepadarysi — pri

/Jiffy
_Cut

BMHy AZLy 9379 
BHB /*■ i o-18

Printed Pattern
Printed Pattern 9379 one piece. 

Cut each entire blouse at one 
time. Misses’ 10, 12, 14, 16, 18. Size 
16 upper one, 1% yards 35-inch; 
center 1% yards; lower 1% yards.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond HUI 19, N. Y.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Periktad., bal. (April) 26, 1957 
■’ / < ‘ tfu • / ’

lieta valstybinių pašalpų 510 '
tūkstančių rublių. *B. Augulis ’



Jonas Raškaitis

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

Cleveland, Ohio

* (Tąsa)
Kai pabaigiau tą ilgą, smulkmeningą 

Kapsuko pranešimą, dr. Visminas vis 
ką nors surasdavo jam padėt rašyt ar 
perrašyt, ar ir klaidas ištaisyt. Ir aš 
tikrai džiaugiaus tuo darbu. Ir man pa
čiam buvo itin smagu jaustis, kad aš 
bendradarbiauju mano gerbiamam dar- 
bjninkų laikraščiui, ii’ kad žymiai pa» 
lengvinu dr. Vismino naštą. Kiek aš ta
da supratau, dr. Visminas buvo tuomet, 
k'aip ir kokia vidurine figūra arba cent
rinė stotis, nėr kurią pereidinėdavo 
daugybė visokiu laikraščių, korespon
dencijų, žinių, ir tan ir tan šonan. Ir su 
ekspedicijomis, su knygų bei laikraščių 
persiuntinėjimu šitas, kruopštus darbuo
tojas turėk) nemažai reikalų. Per jo ran
kas pereidinėdavo daugybė visokios ne
legalios literatūros ir Lietuvon ir Lat
vijon, o ir toliau kur Rusijon. . .

Čia jam padėdavo jo maloni žmona, 
laina, grakšti latviutė, kuri gražiai kal
bėjo ir lietuviukai. Jinai, matyt, buvo 
apsistojusi kur kitur ir šičia ateidinėda- 
vo tik kas kelios dienos. Tada jiedu išsi
vesdavo kur pasivaikščiot ar taip. kur. 
Kai ji matydavo, kad aš taip uoliai jo 
kambarėly rašau jo užduotus man dar
būs, tai ji, pusiau juokom, pusiau pri
jaučiančiai. sakydavo savo draugui, kad 
jis mane, girdi,' perdaug išnaudojąs. 
Kai kada jis pavaišindavo ją, jau iš 
anksto atsinešęs vynuogių ar kitokių 
vaisių.

O kiek tų laikraščių būdavo dr. Vism- 
no kabbarėly! Stirtos ir stirtelės pri- 
kraustytosv! Ir daug, daug ko aš. ten iš
mokau, daug sužinojau, susipažinau su 
tu laiku lietuviškais laikraščiais.

Mane baisiai stebindavo Vokietijos 
lietuvių dienraštis. Pirmą kartą pateko 
man i rankas toks keistas, toks šlykštus 
laikraštis: “Nauja leituwischka Zeitun- 
ga”. . . gotiškom raidėm. Ajazau! kokia 
barbariška, kokia sukoneveikta tenai 
lietuvių kalba! Tai bent ceitunga! Kiek 
tų ten vokiškų, tik šiaip taip sulietuvin
tų žodžių! Ir kokia pašlemėkiška, palai- 
žūniška to laikraščio pakraipa! . Kaip 
jie ten saldliežiuvauja, “garbavoja”, 
liaupsina ”tą mieląjį lietuvių geradeją, 
šviesųjį ciecorių Wilhelma II”! Kaip 
prieš jį keliaklupčiauja, jam rankas ir 
kojas bučiuoja! Prieš io paveikslą mels
te meldžiasi. . . Tokio šlykštaus, tokio 
žemo, tokio niekšiško “čebatlaižiavimo”

niekur nebuvau matęs. “Palaiminti uba
gai dvasios”.

Net man šlykštų pasidarydavo, be
skaitant. šitą mizerną “ceitunga”. Tie
siog negalėdavau įsivaizduoti, kaip gali 
šitaip rašyt žmonės, save vadiną “lietuv
ninkais”, be jokios savigarbos, be jokios 
žmogiškos vertybės, be jokios sarmatos, 
be gėdos. . . Ir argi jie bent jau negali, 
nepasirūpina bent kiek pramokt lietu
viškai, geresnių žodžių, taisyklinges
nės rašybos? Ypač gi dabar, kada ir di
džiojoj Lietuvoj sugrąžinta lietuvių 
spauda, plačiau paplitusi. . .

Klausinėju dr. Vismino, kaipgi taip 
gali šitaip būt. Juk toj pačioj Tilžėj pas > 
Mauderode galėtų tie rašeivos gaut 
žmoniškesnių lietuviškų knygų, lietu
vių kalbos gramatiką, Petro Kriaušai- 
čio (Jono Jablonskio) parašytą ir pačio 
Mauderodės spaustuvėje atmuštą. . . 
Dr. Visminas tik ranka pamoja. Su 
jais, girdi, negi, susikalbėsi, jų neįtikin
si, nepamokysi. Ir kasdieninis laikraštis, 
kad jį velniai! Ir didėlio formato! Kar
tais žaliom raidėm visas atmuštas. Ogi 
tų kaizerio atvaizdų, atvaizdėlių, tai bū
tinai bent po kelis kiekviename nume- 
ryj užeidavau.

Nestebėtina, kad toks Hakas, skaity
damas “Naują leituwischka zeitungą”, 
taip darkytai, taip netikusiai kalba lie
tuviškai. Ir ne jis vienas.-Vakarais pas 
Haką ateidavo ir daugiau tokių begėdiš
kai suvokietintų liurbių lietuvių. Ir pa
vardės jų suambrytos, jei jau netaip 
šlykščiai, kaip Ilako, tai vis viena su- 
kraipytos, sukapotos. Net ir susipažinau 
su keliais tokiais “lietuvnikais”. Toks 
Augustas Pretzat (gal Prūsaitis), Lau- 
kat (Laukaitis), Mattullat (Matulaitis). 
Kai kada sueidavo pas Haką keliolika 
tokių “leituvnikų”, liurbių, prisisiurb
davo “bavarcko” alaus ir kad jau už
traukdavo:

— Lietuvnikais mes esam gimę, 
Lietuvnikais mes turim būt”. . .
Kad taigi taip būtų! Bet taip nėra. 

Kai kalba lietuviškai, tai ‘vargu ir su- 
graibyt, ką jie kalba. Ir ne tik tos jų pa
vardės, bet ir vardai vis tokie vokiški: 
Vilhelmai, Fridrikai, Fricai, Renaldai. .. 
Vienas jų, gerai įsikaušęs, net pasigy
rė, Amerikoje, Niuyorke turįs sūnų, ir 
davė man jo adresą, sakė pas jį užva- 
žiuot ir perduot jam nuo tėvo gerų die
nų. Aš taip ir padariau.

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
Be priežasties šaudė 
į minui žmonių, 
keturis sužeidė

Priešvelykinį ketvirtadie
nį, 5:30 vai. vakare, antį 
kampo St. Catherine ir St. 
-Lawrence gatvių, kada 
žmonės išėjo iš darbo ir tas: 
skersgatvis ypatingai plū-! 
dęs minia žmonių, Fernard • 
Rainville, 31 m., ką tik iš-i 

‘sinuomavęs tą popietį kam-i 
barį, 9 St. Catherine, East,; 
trečiam aukšte, pro langą; 
pradėjo šaudyti į žmones. 
Paleidus jam pirmus kelis 
šūvius, mažai kas ir kreipė 
domės, — manė, kad vaikų 
žaisliniai šūviai. Tik kada 
keturis žmones — dvi mo
teris ir du vyru, vieną mer
giną sunkiai du kartu, Ko
joj ir pečiuose — sužeidė ir 
jie pradėjo rėkti, tada žmo
nės, užgirdę atsimušusias 
kulkas į šaligatvį, puolė į 
paniką ir pradėjo lakstyti į 
šalis, kas kur išmanyda
mas . O įdūkęs žmogus be 
perstojo šaudė, iki trys po
licininkai užlėkė į jo kam
barį ir jį sulaikė.

Sugriebtas policininkų, 
<Rainville jiems atsakė : 
“Dabar jūs galite matyti, 
kas atsitinka, kuomet daly
kai šitaip eina.” Policijos 
paklaustas, “kokie daly
kai?” jis atsakė: “Aš jums 
pasakysiu policijos nuova
doj.” Bet po jo arešto, per

3 pust. Laisve (Liberty)

4 5 minutes klausinėtas, 
tam atsakė, kad jis neturi 
pasakyti jokios ' priežasties 
dėl jo tokio baisaus žygio.
Pavasarinis miesto 
11 ava tymas ka im i o ja 
$380,000 dolerių

Pavasario laikui atėjus 
visur ir visko eina valymas. 
Montrealo miestas irgi tu
ri nuvalyti apie 850 mylių 
gatvių ir 1,700 mylių šali
gatvių, ant kurių per žiemą 
dėl slidumo supilta 60,000 
tonų smėlio ir 15,000 tonų 
pelenų. Nuvalymo darbas, 
ant. kurio dirba tarp 700 ir 
900 žmonių, naudojant nuo 
35 iki 50 traktorių, nuo 10 
iki 14 šluostytuvų, 10 iki 
30 vandens laistymo sunkve
žimių ir apie 100 sunkveži
mių kas savaitė, prasidėjo 
nuo kovo 11 d. ir baigėsi 
balandžio 30 d. Visas pa
vasarinis nuvalymas mies
tui kainavo $380,000.
Ruošiasi imti nagan ir 
lėta i važiuojancius

Artinantis vasarai ir au
tomobiliu skaičiui kaskart 
vis daugėjant, paprastai 
visi žino, kad vasarą, išva
žiavus ant vieškelių, vai
ruotojai, kurie važiuoja 
greičiau negu įstatymai 
leidžia, yra baudžiami. Bet 
Kvebeko provincijos kelių 
pareigūnai planuoja šią va
sarą imti griežčiau ir tuos

s, geg. (May) 1, 1957Trečiadieni

vairuotojus, kurie ant di
džiųjų vieškelių važiuoja 
per lėtai, pav., tik 20..my
lių į valandą, nes, sako, jie 
irgi pavojingi, kaip ir per 
greitai važiuojantieji, nes 
jie sulaiko judėjimą ir to
kiu būdu kiti motoristai 
priversti juos šonu lenkti, 
nuo ko ir įvyksta nelaimių.

Ar per lėtai važiuojantie
ji irgi bus baudžiami, pra
nešimas nepasako. Kol kas 
tik sakoma, kad jie gali bū
ti priversti sustoti ir laukti 
pašalyj, arba važiuoti ma
žesniais keliais. Tačiau, pri
menama, kad įstatymas, 
kuris draudžia per greitai 
važiuoti, gali būti pritaiky
tas ir per lėtai važiuojan
tiems.

Gimė
Charles ir Jennie (Gurk

ly te) Guzevičiai susilaukė 
sveiko ir gražaus sūnelio. 
Motina ir naujagimis jau
čiasi gerai.

Serga
Antanas Grimaila darbe 

sunkiai susižeidė kairąją 
ranką. Padarius operaciją, 
su gydytojo pagalba gydosi 
namuose.

K laidos pa, taisymas
Prieš dvi savaiti buvo 

rašyta, kad Ona Mikaliū- 
nienė susižeidusi ranką. 
•Bet tai klaida. Ji ne ranką 
susižeidė, bet labai sunkiai 
serga vidurių liga ir už tai 
paguldyta Montreal Gene
ral ligoninėje. Atsiprašau 
už klaida. J,

Iš LLD 15-tos Apskrities 
konferencijos

LLD 15-tos • Apskrities kon
ferencija įvyko balandžio 7 d., 
1957 m., LDS Klubo svetai
nėj, 9305 St. Clair Ave., Cle
veland, Ohio.

Konferenciją atidarė ap
skrities pirm. O. Gendrich, 
10:30 vai. ryto.

Į manndatų komisiją išrink
ti Stan Ivan ir J. Stripeika.

Pirmininkė pakvietė dele
gatus išsireikšti mintis dienos 
klausimais. Kalbėjo P. Ne- 
mura, Stripeika, J. žebrys ir 
Joe Petraus.

Mandatų komisija raporta
vo, kad 51 kuopa neprisiuntė 
delegatų; 22 kuopa prisiuntė 
7 delegatus; 190 kuopa pri
siuntė 9.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas S. Kazilionis, sekr. J. 
Petraus.

Sprendžiamas balsas buvo 
suteiktas apskrities komitetui, 
sudarant 25 delegatus su 
sprendžiamu balsu.

Pvezoliucijų komisijon išrink
ti J. žebrys ir Julius Krosin.

Sekr. perskaitė 1956 m. kon
ferencijos protokolą, kuris bu- 
\o priimtas.

Skaitytas laikas nuo “Vil
nies,” prašantis paramos ir 
užkviečiantis dalyvauti dali
ninkų suvažiavime gegužės 5 
d., Chicagoj. Laiškas priimtas.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
Centro ir priimtas. Laiške 
buvo peržvelgta organizacijos 
veikimo bei užduočių ateičiai. 
Laiške sekr. Depsas prašo gy
vesni© veikimo apskrityse.

Valdybos raportas: 1956 m. 
komitetas atlaikė 4 susirinki
mus, surengė du piknikus ben
drai sir 22 ir 190 kuopomis. 
Vienas davė pelno $81.60, o 
kitas buvo spaudos piknikas 
ir davė pelnon $190. Pelnas 
buvo išdalintas laikraščių pa
ramai. Viso 1956 metais iŠ- 
aukota $275. Apskrityje gy
vuoja trys kuopos su 152 na
riais. Gauta 4 nauji nariai ir 
du nariai mirė. Pabaigoje 
1956 mėty ižde buvo $45.05. 
Komitetas nutarė surengti su 
apskrities kuopomis pikniką 
apšvietos labui, kuris įvyks 
birželio 23 d., 1957 m. Sekr. 
J. N. Simans. Raportas pri
imtas.

Kuopų raportai: LLD 22 
kuopa atlaikė 4 susirinkimus, 
turėjo du parengimus, turėjo 
59 narius, vieno nario neteko. 
Pardavė 35 “Vilnies” kalendo
rius ir apšvietos labui išauko- 
jo $243.28. Ižde turi $252.00. 
Fin. sekr. Julius Krosin.

190 kuopa atlaikė 4 susi
rinkimus, turėjo 3 parengi
mus, gavo 3 naujus narius ir 
du nariai mirė. Pabaigoje 
1956 metų turėjo 79 narius 
ir ižde turi $56.09. Prisidė
jo prie surengimo pikniko 
knygų leidimo naudai. Mirė 
nariai: Joe Mack ir Joe Pa- 
balis. Fin. sekr. J. žebrys.

51 kuopa prisiuntė sekantį 
raportą: Kuopa turėjo'2 su
sirinkimus ir vieną pikniką, 
gavo 3 naujus narius ir ne
teko dviejų senų narių. Pa
baigoje 1956 metų turėjo 13 
narių. Aplinkybės nuslopino 
veikimą. Fin. sekr. Alckas 
Yanutis.

J. žebrys kalbėjo birželio 
23 d. piknniko klausimu. Da
vė įnešimą, kad būtų išsiun
tinėta 200 atviručių ar laiškų, 

i savaite laiko prieš pikniką, 
kviečiant narius ir draugus 
piknikan, taipgi garsinti spau
doje ir ant vietos išrinkti ko
misiją pikniką tvarkyti po tris 
asmenis nuo apskrities ir kuo
pų. Sumanymas buvo priim
tas ir komisijon išrinkti sekan
ti nariai: 22 kuopos Julius 
Krosin, Stan. Ivan, Mary Ni
kas; 190 kuopos Stan. Kazi
lionis, Mrs. P. Nemura, Joe 
Petraus; apskrities kom. J. 
žebrys, J. N. Simans ir Ma
ry Gedmin.

Draugiškumo klausimas dis- 
kūsuotas ir išvada padaryta, 
kad LLD yra draugiškumo, 
kultūros ir apšvietos skleidi
mo organizacija ir kad visi na
riai tą turėtų minty ir darbuo-, 
tusi jos labui ir garbei

Apskrity mirę LLD nariai 
buvo pagerbti visų narių atsi
stojimu.

J. žebrys davė sumanymą, 
kuris buvo priimtas. Sumany
mas plačiai diskusuotas ir pa
liktas kuopoms pravesti. Turi
nys yra sekamas. Nariui 
rus, vieton siųsti gėles, 
kaina $10, paaukoti 
spaudai, kas išreiškus 
jautą mirusio nario

mi- 
kurių 

mūsų- 
užuo- 

šeimai, 
taipgi, kad gėlių vainikas būtų 
duotas ant nario pagrabo, jei
gu jo šeimyna nesutiktų su au
ka spaudai

J. žebrio sumanymas įsteig
ti mažą knygyną LDS Klube, 
jeigu klubo valdyba leis, 
m ėjo 7 prieš 3 balsus.

Aukų paskyrimas buvo 
liktas apskr. komitetui.

Apskrities valdyba 1957 
metams išrinkta iš sekamų na
rių : Ona Gendrich, Mary Ni
kas, J. žebrys, J. Stripeika, j. 
N. Simans, J. Petraus, Stanley 
Ivan, J. Krosin, B. Gedmin.

Sekančios k o n f erencijos 
vietą ir laiką nuspręs apsk. 
komitetas ir laikraščiuose 
karnai pagarsins.

Laiškas nuo C. L. Dr-jų 
miteto buvo skaitytas ir 
imtas.

Konferenciją uždarė pirm. 
Stan. Kazilionis 1 vai. po pie
tų.

lai-

pa-

tin-

pri-

Sekr. J. Petra us

ŽINIOS E LIETUVOS

kultūros, daugiametės ir pievų 
bei ganyklų žolės, o taip pat 
įsėjamos daugiametės žolės į 
žiemkenčius.

Pirmieji baigė papildomai 
tręšti žiemines kultūras 402 
hektarų plote ir dobilus 250 
bęktarų plote “Pergalės” že
mės ūkio artelės kolūkiečiai 
čia kiekvienas hektaras pa
tręštas 100 kilogramų kalio ir 
tokiu pat kiekiu fosforo trąšų 
žiemines jcultūras baigia pa
pildomai tręšti 250 hektarų 
plėtė taip pat “Gegužės Pir
mosios” kolūkis.

Viso rajono kolūkiuose jau 
papildomai patręšta 3,350 
žieminių kultūrų ir 2,670 hek
tarų dobilų, pasėta 850 hekta
rų daugiamečių žolių.

Elta

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Exp. operators on 0-16 or 
and 0-26 machines. Steady 
round employment. Center 

office. 5 day week. Pleasant 
Salary com- 

experience

Keypunch Operators. Imm. open
ings. 
0-24 
year 
City
working conditions, 
mensurate with experience and 
ability, excellent company benefits. 
Apply: GULF OIL CO., 1515 Locust 
St., or call PE. 5-4240. Ask for 
Mrs. J. M. Lindelow. (85-91)

WOMAN

Experienced for permanent posi- 
tiori in religious institution. Duties 
are—assisting in Dining Room and 
Kitchen. Live in, maintenance, plus 
good salary. Good personnel policies. 
Phone to arrange appointment.

TR. 7-8929

(85-91)

Rochester. N. Y

Gedemino Draugystė rengia vakariene pager
bimui senesnių savo narių, įvyks šeštadienį, ge
gužės 11 d., savoje svetainėje, 575 Joseph Ave., 
prasidės 6:30 vai. vakare.

Maloniai kviečiame ne tik apylinkės visuo
menę, bet ir kanadiečius atsilankyti Į šį ban
ketą. Mes pasirūpinsime visus maloniai priimti 
ir tikrai gerai pavaišinsime.

Vakarienė bus kalakutienos su visais geriau
siais prieskoniais. Apart vakarienės bus gera 
muzika šokiams. Taigi užtikriname, kad visi tu
rėsite daug malonumo čia atsilankę.

NAUJA GELŽBETONIO 
DIRBINIŲ GAMYKLA

Klaipėda. — Čia pradėjo 
veikti nauja gelžbetonio sta
tybinių detalių bei konstrukci
jų gamykla. Atvirame poligo
ne su garinimo kameromis pa
gaminti pirmieji šimtai kubi
nių metrų surenkamųjų gelž
betoninių panelių bei sijų per
dengimams kanalizacijos šuli
nių žiedų. Baigiamas įrengti 
betoninio skiedinio mazgas.

Jaunosios įmonės kolekty
vas, lenktyniaudamas našiai 
dirba nuo pirmųjų dienų. Visų 
pagarbą nusipelnė broliai Kle
mas ir Kazys Daukantai. Kle
mo vadovaujama kompleksine 
armatūrininkų brigada siste
mingai įvykdo savo užduotis 
daugiau kaip 200 procentų.

(Elta).

TRĘŠIAMI ŽIEMKENČIAI IR 
DAUGIAMETĖS ŽOLĖS

Biržai, bal. 3 d. Siekdami 
anksti atlikti pavasario sėją, 
rajono kolūkiai vis plačiau iš
vysto laukų darbus. Visur pa
pildomai tręšiamos žieminės

Prašome Dėmesio!

Aišku, jog kiekvienas no
rime linksmai praleisti se
kančią vasarą. Bet kaip tą 
malonumą atsiekti ? Patari
mas: Dalyvaukite piknikuo
se, linksmose sueigose, gra
žiuose parkuose, tyrame 
ore, prie muzikos, prie dai

nų. štai mūsų progos:

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Lietuvių Piknikas

BIRŽELIO 9 JUNE 
LAWRENCE, MASS.

(METHUEN)

BALTIMORE, MD. 
Laisves Piknikas 

BIRŽELIO 16 JUNE

MONTELLO, MASS. 
Laisves Piknikas 

LIEPOS 4 JULY

$

Rengėjai

BROCKTON, MASS

Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 
Savo 44-rių Mietų Sukakties Proga 

Stato Scenoj 2 Aktų Operetę

TEISMO KOMEDIJA”
Šią operetę suvaidins garsusis

Brooklyn© Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Įžanga $1.50 Pradžia 7 v. y,

Vaidinimas Įvyks šeštadieni

ližes 11 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 ir .viso choro.

Lawrence, Mass
Banketas

Įvks Sekmadienį
Gegužės 19 May

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame

Maple Parke
Lawrence'-Methuen, Mass.
Pradžia 2-rą Valandą Popiet

RENGIMO KOMITETAS

Kviečiame vietinius, ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius, atsilankyti į šį banketą, čia gražiai % 
praleisite laiką puikiame ore su seniai matytais 
savo pažįstamais. ’

BROOKLYN, N. Y. 
L.L.D. 2-ros Apskrities 

Piknikas 
LIEPOS 14 JULY

Įsitėmykite datas ir daly
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New Jersey naujienos mum

AUTOMOBILISTŲ 
VARGAI

hides direktorius Gossert 
praneša, kad šiemet labai

niobi 1 istųjsavo aiitomobiIius 
nori užregistruoti, t. y. 
gauti laisnius N. J. valsti
joj. Priežastis esanti ta,

Direk- 
kad 

skaičių laisnių 
bet daugelį

bilių apdrauda yra verstina 
ir pusėtinai aukšta.
torius todėl praneša, 
tam tikra 
jisai išduos

/ grąžins atgal, N. J. ir N. Y. 
Motor Vehicles departmen
tal kooperuoja. Pavyzdžiui, 
jei New Jersey vairuotojas 
praras laisnius N. Y. vals
tijoj, tai jis praras ir N. J. 
valstijoj. Tas pat atsitin
ka su N. Y. vairuotoju N. 
J. valstijoj. Atrodo, N. Y. 
valstija dar nėra pasitenki
nusi kad ir su dabartine 
aukšta automobilių ap
drauda. Gubernatorius no
rėjo ir ragino seimelį, kad 
pravestų įstatymą, kad 
kiekvienas N. Y. automobi
listas užsimokėtų $1 extra 
į Motor Vehicle depart- 
mentą, o departmentas pa
dengs padarytus nuostolius 
tų vairuotojų, kurie, atva-

ruotojų neteisingumą neprisi
pažinti kad ir prie aiškiausios j 
klaidos, įstatymą padaro netin
kamu. Prie to dar prisideda ir 
tai, kad fondo taryba neaksti- 
na prie greito susitarimo išly
ginti nuostolius, kaip liudija 
aukščiau minėta skaitlinė: per 
23 mėnesius aksidentų išlygi
no 231, kuomet 3,373 suversta 
ant valstijos teismų. O teismų 
paskuba visiems žinoma.

Prie to dar, fondas nepai
so ir teismo nuosprendžio. -Bu
vo du atsitikimai, kada teismas 
nuosprendė, kad kaltininkas tu
ri užsimokėti 
me $30,000, o 
000. Fondas 
kaip $4,800.

atsitik i- 
—- $50,- 
nemoka 
aiškina-

vienam 
antram 
daugiau 
Fondas

si, kad daug gėriau gauti $4,- 
800, negu bevertį priteisimą. 
Fondas taipgi aiškinasi, kad 
jis labiausiai rūpinasi sužeis
tais ir šiaip nuo automobilių 
vairuotojų nekaltų piliečių pa
darytais nuostoliais, o no aksi
dentų su neapdraustu automo
bilių vairuotoju.

Kam teko turėti nesusiprati
mą su neapdraustu automobilio 
vairuotoju, tas pasako, kad 
įstatymas yra netikęs ir fon
das pagelbsti kaltiems, neap
draustiems automobilių vairuo
tojams, o ne jų išlyginimui. 
Automobilių asociacijos ir ap
draudos kompanijos reiškia 
didelį ncasitenkinimą tuo įsta- 

tijos piliečiams nuosfoliti ir 
is kurių nieko negalima iš- Chicago/IDkolektuoti. O tokių inciden
tų, girdi, kasmet vis dau
giau ir daugiau randasi. 
Seimelis rekomendac i j o s 
nepriėmė.

N. J. valstijoj verstino 
automobilių apdrau d i m o 
(insurance) nėra. Dešimta 
dalis automobilistų čia ne
turi jokios apdraudos. To
kius neapdraustus automo
bilius bando apsaugoti tam 
tikras fondas, įsteigtas prie 
M. V. departmento.. Fon
das buvo įsteigtas sekamai: 
Dveji metai atgal kiekvie
nas apdraustas automobi
listas, užregistruodamas sa
vo automobilį, į tą fondą 
turėjo mokėti tris dolerius. 
Praėjusiais metais neap
draustas automobilistas tu
rėjo užsimokėti $8. Iki ko
vo mėn. 1 d. šių metų tas 
fondas turėjo pinigų $4,-' 
250,000. Beveik per dve
jus metus aksidentų išlygi
no (“susetlino”) 231, išmo
kėdamas $247,775,27. Dar 
neišlygintų aksidentų ran
dasi 13,373. Beje, prie to 
fondo su *2 nuošimčio pri
sideda ir apdraudos kom
panijos, 'gyvuojančios N. J. 
valstijoj.

Fondo patvarkymai: Kuomet 
neapdrausto automobilio vai
ruotojas sumuš apdrausto savi
ninko .automobilį ir nuostolių 
nelbus padaryta iki $200, tai 
tokio aksidento nereikia nė ra
portuoti M. V. departmentui. j 
Jeigu padaryta nuostolių virš i 
$200, tai laike penkių dienų kienė, 
reikia raportuoti M. V. d i rėk-; lauskienė,. E 
toriui ir 90 dienų laikotarpy Bendokaitis, 
prisiųsti nuostolių padarytus j. Pateckas, W. Kriščiūnas, 
reikalavimus padengimui. Tuo- LMS 1-mos Apskrities me- 

pasiunčia nininkų vardu visiems virš-
Jjad ap- ’ minėtiems aukotojams ta

vai ruotoja riame širdingą padėkos žo- 
apdraudos kompaniją. Ir dį. K-lis

apgynėjai duodami vėl----------------------
Jeigu neapdraustas vai-i Motina ir sūnus — plėšikai

! Areštuoti Mrs. Edna Mac-

IŠ MENININKŲ 
PARENGIMO

■

Velykų dienoje Chicagos 
menininkai turėjo suruošė 
parengimą Mildoje. Žmo
nių susirinko nedaug, nes 
daug kas turėjo vaišes na
muose.

-Programą išpildė Valeri
jos Urbikienės vaikų grupė, 
kuri sudainavo keletą dai
nelių. Kai kurie norėjo, kad 
ir pati Valerija Urbikienė 
padainuotų, bet kadangi 
jai teks vaidinti ir dainuo
ti LKM Choro parengime, 
operetėje “Pompano, ” už 
kelių dienų, tai ji atsisakė. 
Jos vaikučiai tačiau gražiai 
pasirodė programoje.

Šokiams grojo Ben Peivio 
orkestras. Visi svečiai gra
žiai pasišoko ir pasilinks
mino.

Buvo taipgi ir margučių 
ritinėjimas, lyg fr savos rū
šies žaidimas.

Taipgi buvo duotos trys 
dovanos už gražiausiai nu- 
dekoruotus margučius, ku
rias laimėjo: V. Grigienė—• 
pirmą dovaną, W. Kriščiū
nas —antra ir Urbikiūtė 
(programos dalyvė) — tre
čia.
* Beje, draugės ir draugai 
nemažai sudovanojo meni
ninkams naminės duonos, 
pyragų, kiaušinių ir stip
resnių gėrimų.-

Prisidėjo sekami: A. Moc- 
Bartninkienė, Ar- 

. Vasienė, J. 
J. Misevičius,

met
savo
ginti
prieš
tokie
tui.
ruotojas prisipažįsta prie kai-1
tės. ir prieina prie susitarimo j Donald ir jos sūnus John, ku- 
del padarytų nuostolių, tokiame rie buvo išplėšę didžiulę krau- 
atsiitikime fondas apmoka nuo-Ųuvę ir pasigrobę $13,000. 
stolius. Neapdraustas vairuo-, '’jems padėjo trys kiti ginkluo- 
tojas tuomet turi padaryti ras-plėšikai. Juodu jau pirmiau 
tišką prižadą valstijai, kad jis buvo ai'eštuoti kelis kaltl,s

• • tą sumą pinigų grąžins Wn. Į a» aP>Pl^mus.
dut Jei jis to nepadarys, tai1 
jam bus atimtas leidimas vai
ruoti automobilį.

Iš tos pusės įstatymas, ro
dosi, nebūtų blogas; bet, iš ki- 

’tos pusės, žinant daugelio vai- J tikusiose muštynėse.

fondo taryba 
investigator i u 
neapdraustą

Muštukas laikomas be
4 kaucijos

James Higgins laikomas bo 
kaucijos. Jis kaltinamas dėl 
užmušimo Wm. Andersono iš-

NewYorko^<M^Zlnk»
LIETUVIU TARPE
Pabėgo “vaduotojų” 
vadovas Krupavičius

Kunigų Darbininkas ir ' 
tininku Vėlybe praneša, 
prelatas M. Krupavičius, 
vęs “vaduotojų” Vliko pii 
tinkas, visai pasitraukė iš 
•dovy bes.

Prel. Krupavičius prieš

tau-

va-

pos ir buvo apsigyvenęs pas 
prek Balkūną MaspethC. Da-

tiją pastoviai ton apsigyventi.'
Tai vienas po kito “vaduo

tojų” vadovai bėga iš vadovy
bės. Dėlto “vaduotojuose” su
sidarė visų galų paįrimas.

O jie bėga iš tų vietų todėl, 
kad permažai doleriukų iš 
amerikiečių lietuvių begalina. 
Kadangi doleris jiems yra vi-

bėra jokios prasmės “vaduo
tojus” vadovauti.

Dipukiškas pikietinirjias 
uždarytas kalėjiman

Eina nejaukios kalbos, kad 
tarp d i pu kiškų pi kieti n inkų iš
kilo tarpsavinė “vairia”. Ruz-

“vainą’i pralaimėję ir • todėl 
jie atsidūrę už hitlerinio “an
tikomunistinio fronto” durų.

Vienas pikietininkų, kad

’r pradėjęs triukšmauti. Jis tol 
triukšmavęs, iki policistas jį 
lazda “apraminęs” ir šaltojo:! 
išsimiegoti pasodinęs.

Kas pikietininkei nosi 
suplojo

buvo Darbininke paJKai 
skelbta, kadpikietavimo metu 
pi'ie Liberty Auditorijos L. Mi- 
kulskaitė gavusi smarkiai į no
sį. Dabar jos nosis esanti suža
lota - suplota.

Klausimas, kas jos nosį t<'ip 
suplojo ?

Kalbos eina, kad pikieto 
metu jinai gavusi “į akį”, 
bet nosies niekas nepalietos.
Bet kiek vėliau kilusi' tikra 
vaina tarp pačių pikietininkų. 
Tai gal jinai toje vainoję ir 
gavo nukentėti?

Gegužės 2 d. teisme gal 
daugiau apie tai paaiškės?

Sveikinimai Vilniai
Praėjusį stvaitgalį atsirado 

daugiau asmenų, sveikinančių 
Vilnios šėrininkų suvažiavimą 
su dovanėlėmis. Štai jie:

Ignas Bėčis ............... $5.00
Pranas Buknys ........... 5.00
V. ir V. Bankus .... 10.00
Jonas, Jr..................... 10.00
J. ir S. Cedronai .... 2.00
P. «ir N. Ventai........... 2.00
Vienas geras vilnietis apdo

vanojo vilniečius su $50.
Antradienio Laisvėje buvo 

paskelbta $70, pridėjus dabar 
skelbiamus $84, viso susidarys 
$154.000.
* Vilniečių s u v a ž i avimas 

įvyks gegužės 5 d. Čikagoje 
— vadinasi, tik už 4 dienų.

R. M.

Vaikas prigėrė Central 
Parko ežere

Puertorikietis 10 metų vai
kas sekmadienį norėjo Cent
ral Parko ežere pasimaudyti. 
Įšokęs į vandenį nebegrįžo. 
Kitas, 15 metų vaikas, norėjo 
jį gelbėti, bet vos ir jis nepri
gėrė — kiti jį pusgyvį ištrau
kė.

ATPAŽINO PLĖŠIKĄ
Florence Rosenbluth ligoni

nėje atpažino Charles Knox, 
kurio koją policistas pašovė. 
Tai .esąs tas pats, kuris ją ap- 
musęs ir apiplėšęs.

AIDO CHORAS
Aido Choro pamokos dabar 

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

MALE and FEMALE

Šiandien Pirmosios
Oegnžės minėjimo 
masinis mitingas

teisių ir dalyvauja Įvairios kairios gru 
pės, Įskaitant komunistus.

Teatruose
Ahelnai Cafeterijos Darbininkai

Visiems šiitams
Kreipkitės Asmeniškai li'

z civilinių
pilniausių j pilietinių 

negrams, trumpesnes 
savaitės — tokie bus 

reik alavimai-
kuriuos iškels New 

šių metu c- *•

RKO teatrai visame mieste 
dabar rodo “The Secret Af
fair” kuriame vaidini Kirk 
Douglass ir Susan Hayward 
ir vakarietišką filmą “Shoot 
Out at Medicine Bend”, kuria
me vaidina Randolph Scott ir 
James Craig.

AL. GREEN ENTERPRISES 
c/o FORD MOTOR CO. 

CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, N. .J.

(84-90)

HELP WANTED-MALE
Mitingas vyks šiandien, tre

čiadieni, Central Plaza salėje, 
Second Ave. ir Seventh St., 
New Yorke. Mitingo pradžia

Gegužės minėjime, j £ vai vakare. Rengimo komite- 
anksti, nes 

publikos ir 
gal negalės

Taikos, 
laisvių , c 

teisių 
darbo
svarbiausieji 
(•balsiai, 
Yorko darbo žmoni? 
Pirmosios 
Šiais metais minėjimas vyksta į tas ragina ateiti
po Komiteto už socialistinę į tikimasi didelės 
vienybę globa ir jame, kaip į vėlai ateinantieji 
tai jau buvo pranešta,.1 patekti Į salę.

Šiek tiek apie Aido Chorą 
ir jo operetę

žinoma, kad ai- 
prisirengę prie 

'aidinimo ateinantį sekmadie
nį, gegužės 5-tą. Iš repeticijų

Visi(irn jau

duoti kreditą, nes / jis labai 
vikriai atlieka savo rolę. Teko 
biskį paklausinėti Tado, kaip 
senai jis vaidina. —O, — sa
ko, — aš kaip atvažiavau 
19 H) metais, tai mažai esu 
pralindęs, neturėjęs rolių, 'O 
būdavo kas metai parengimus

i.iauciui

turi,

apsiėmimą teisėje 
ir toli važinėti ir 
bet/kadangi Ta

li ties artistas, tai
sutiko p a t arnauti 
M (‘s, žinoma, laba: 

įvertinam jo
mums. Mes, 
džiaugiamės 
draugišk urną.'

“Teismo komedijoj” daug 
svarbos turi Grabauskas sargo 
rolėje. Tikrumoje gal geriau 
pavadinti Tvarkadarys. Nes 
jg darbas vesti visą teismo ei
gą, nurodydamas visam kęstui 
kada ką daryti. Petras — ge
tas dainininkas, gabus, moka 
savo užduoti kaip reikiant.
Mat nuo jaunų dienų vaidina, 
dainiuoja, 
Now Yorl

ii u o 1938 metų

Choro. Petrąs sako: 
ir Pakalniškis, kuris iš- 

į Chicagą, labai sustipai-vyko 
i.om chorą.

Jonas Grybas — gynėjo ro
lėje. Jonas — talentingas vy
ras, tinka prie visko. Nors jau 
paaugęs metuose, bet jaunojo 
rolę labai sugabiai atlieka, 
dainuoja, šoka, šiandien myli 
vieną, rytoj kitą. Toks jo 
triukšmingas gyvenimas vaidi
nime. Grybas, kaip teko gir
dėti, daug vaidinęs — komedi
jas, dramas, operetes. Sako, 
jam scena, ar stiklas vandens, 
tai taip pat. Yra malonu kiek
vienam prisiminti savo darbus. 
Taip ir Jonas prisimena, kad 
visu geriausiai turėjo pasiseki- €

mą vaidinime “Bailus dakta
ras”. Tai buvo Mass valstijoj.

Skundėjos rolėje — Nellie 
Ventienė, Nellie, mūsų choro 
pažiba. Jauna, graži, gabi, ir 
turi soprano aukščiausią balsą. 
Niekad nepuikauja, ar tai bū
tu didelė rolė, ar maža, visada 
stengiasi gerai atlikti. lrwrini
tai pagalvojus, jeigu Nellie 
būtų augusi čia, lavinusi bal
są iš mažens, jeigu jai duoti 
katrą teatrą ant Broadway ir 
tuos visus papuošalus, ar ne
būtų ji šiandien garsi daininin
kė! Su tokiu balsu kaip lakš
tingalos! Tikriausiai būtų!

Daug kas Nellie pažįsta iš 
praeities operečių bei koncer
tų. Tiesa, Nellie turi 2 sūnus, 
gražūs berniukai, kas žino, 
gal ateityje bus kuris garsus 
dainininkas.

Advokatės rolėje — tai aš! 
Niekas apie save negali rašyti. 
Bandau suprasti savo vietą, 
stengiuos klausyti režisieres, ir 
kooperuoti kiek galima su vi
sais Per visą savo gyvenimą 
myliu veikti ką nors meno sri
tyje. Tik sakant atvirai “vieno 
dalykėlio man buvo stoka”.? 
Ko? Na gi — pinigėlių. Su- 
prasti, studijuoti bent kokią 
šaką meno srit.yje reikia valiu
tos.

Kalbančias roles turi 2 pa
merges: Amelia Yuskevich ir 
Nastė Bu.knienė. Svečiai: Vera, 
Bunkienė, Koste Rušinskiene, 
Beati’ice Briedienė, Ona Čepu
lienė. Juristai: Juška, Babars- 
kas, .Žilinskas, Yuknys, Kaz
lauskas,, Klimas ir Aleksynas. 
Nekalbamose rolėse visi kiti- 
choriečiai. Juristai visi gerai 
išmoko savo pareigas. O ypač 
Yuknys didelis komikas

Mūsų vadovė yra Mildred 
Stęnsler. Taipgi ačiū Juškab 
už gerus asmeniškus perspėji
mus dėl vaidybos. Kritiką mes 
priimam su džiaugsmu’. Na ai
diečiai tikisi pilną Auditoriją 
turėti žiūrovų. Verta, nes 
daug darbo įdėta. Gerbiamoji 
publika nenusivilsite.

E. B.

Unijos atmuš šmeižtus u 
puolimus, ir žengs pirmyn

New Yorko miesto CIO uni
jos laikė savo kasmetinį insti
tutą, tai yra, konferenciją, 
kurioje tariamasi ypatingais 
miesto unijistus liečiančiais 
klausimais. Vyriausiu kalbėto
ju toje konferencijoje 
T r a n s p o r t o darbininkų 
vadovas Michael Quill, 
praeityje buvo kairiečiu,
kui nuo iii atsimetė. Paskuti- J uiu laiku jo' nusistatymas vėl 
darosi radikališkesnis. Konfe
rencijoje dalyvavo 350 dėlė

buvo 
unijos 
Quill 
pas-

Quill sakė, kad prieš unijas 
dabar metamas pilnas tvanas 
šmeižtų, bet unijos įstengs 
luos šmeižtus ii’ puolimus at
blokšti ir jos vėl žengs pir
myn.

Konferencijoje tartasi apie 
unijistų gydymo problemas, 
senyvus darbininkus, pensijas,

Sutton teatras Manhattane 
rodo premijuotą britų filmą 
“Reach for the Sky”. Vyliau
si oje rolėje britų aktorius 
Kenneth More.

Capitol teatras penktadienį 
pradeda rodyti komediją 
“The Little Hut”. Vaidina 
David Niven, Ava Gardner ir 
Stewart Granger.

kartu 
rodo- 

filmas 
mą pa

Visoje eilėje teatrų 
su kitais filmais dabar 
m a s dokumentinis 
“Green ‘‘Magic.” Tą f ii
gamino grupė italų keliauto
jų, kurie surengė ekspediciją 
po Pietų Amerikos džiungles 
ir kalnynus. Filmas labai ge
rai apdirbtas ii’ jis laimėjo 
pryzus tarptautiniuose festiva
liuose Berlyne ir Cannes.

Brooklyn Paramount rodo fil
mą “Carmen Jones”, kuriame 
vyriausioje rolėje dainuoja 
dabar pagarsėjęs Harry Bela- 
fonte, taipgi filmą. “New Fa
ces” su Earth a Kitt.

New Yorko 
spaudoje

“Daily News” turi, kaip tai 
visi žinome, savo skiltį, kurioj 
gatvėje užtikti praeiviai atsa
ko į dienos klausimą. Prie 
kiekvieno klausimo prideda
ma atsakytojo fotografija. 
Klausimai gali būti visokiausi, 
bet anądien sekamas kirši
nantis klausimas buvo duotas: 
“Kokios akcijos Amerikos 
valdžia turėtų imtis prieš so
vietų submarinus, kurie plau- 
kinėja prie Amerikos 
tų ?”

Kur kokio tarybiniai 
linai plaukinėje prie 
kos krantų
sako, o klausimas

kran-

suma- 
Ameri-

Daily News” ne
statytas

taip, lyg 'tai būtų visiems žino
mas faktas.

Keli atsakymai tokie, kokių 
norėtu “News”: neleiskime 
tiems įžūliems Sovietams suki
nėtis mūsų pakrantėse I Bet 
keli atsako ir kitaip: mūsų 
submarinai be abejo nardo 
prie tarybinių ir Kinijos kran
tų, jų submarinai turi teisę 
nardyti prie mūsų krantų...

.. M/fSINISTAI. . Pirmos klasės. 
Operuoti sunkiems darbams Lathe. 
Apmokamos vakaci.jos. Nuolatinių 
darbas. J. V. Piliečiai. AERODY
NAMIC LABORATORY, 527 Atlarf- 
tic Ave., Freeport, N. Y. MA. 3- 
0806. (84-90)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Drabužių valymo biznis. Renda 
liktai $60. Jeigos 8400 j savaitę. 
Kaina tik $4,500. Ilgas leayv Gyva 
apylinkė. Qalima pagerinti biznį. 
Persitikrinkite. UL. 5-5660. B’lkyn.

<85-87)

Po cirko,— 
Billy Graham

nebus
B ap

Gegužės 15 dieną Madison. 
Square Gadrene jau 
Ringling Brothers and 
num & Bailey didžiojo cirko,
— bus kitas dalykas, taip va
dinamas evangelistas Billy 
Graham.

Grahamas, kaip žinia, yra 
jaunas šviesiaplaukis aukšto 
ūgio protestantų pastorius 
evangelistas, kuris pagarsėjo 
kaip liepsningas pamokslinin
kas. Jis keliauja po visą pa
saulį ir sako pamokslus, bet 
ne bažnyčiose, o didžiulėse 
salėse, kur jo klausytis susj- 
renka dešimtys lakstančių 
žmonių. Taip, antai, Londone 
praeitais metais viename mR • 
tinge jo pamokslo klausėsi 
apie 60,000 minia.

Grahamas save skaito 
sektąntiniu protestantu, 
yra, jis priklauso visam 
tostantizmui, o ne vienai
tai. Jį remia įvairūs protestan
tų pastoriai, nors yra ir tokių, 
kurie jį vadina šarlatanu, yji- 
gių pasigarsinimų ieškotoju, 
l aktas yra, kad Grahamas tu
ri štabą žmonių, kurie jį nud- 
lat garsina per spaudą, radija, 
žurnalus.

Grahamas sako, 
pamokslus 
krikščionis”, 
katalikus.
Spellmanas 
skelbė, kad
mo ne tik nepatartina, bet tik
ra nuodėmė. V 

Vienok nėra abejones, kad 
Grahamas sutrauks pilną Ma- 
disofčSquare Gardeną publi
kos, kaip tai sutraukė ir kitas 
cirkas — Barnum & Bailey.

ne- 
tpi 

prb- 
sek-

je ąd jis i 
kviečia “v i s u s 
kas reiškia, —it 
Bet kardinolas 

visai neseniai pa
le 1 ausy tis Graha-

butus ir panašius klausimus. 
Įvairių ainijų lokalų delegatai 
pasakojo apie savo patyrimus.

Tarp kitko nutąrta, kad vi-» 
sos unijos labiau rūpintųsi sa
vo senyvais nariais, steigtų 
jiems klubus ir jais rūpintųsi 
ir po to,» kai jie nustoja dirbti, 
kai pasidaro pensininkais.

“Daily Workeryje” paskuti
niu laiku vėl pradėjo tilpti 
Alan Maxo kolumna. kurią jis 
rašo aštriai satyrinėje jumo
ristinėje prasmėje. Vienas 
“Daily Workerio’’ skaitytojas 
sekamai atsiliepia apie tą ko- 
lumną:

“Jeigu kas mano, kad šis 
laikraštis yra. tiktai dogmati
niai - sausas, tai labai klysta 
gal jokiame kitame dienrašty
je nerasite tokio juoko suke
liančio skaitymo, kaip Alan 
Max’o kolumnose”.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jas dar neskaito.

Dėl gražįai išrodančių kostiu
mų, kreipkitės pas mus. Mes# 
kostumerskai pritaikysime tuxe- 
dus ir kitus vakarinius kostiu
mus. Včlliausių madų visokiems 
pokiliams.

LA FORGIA FORMAL WEAR 
24-81 Steinway Street 

arti Astoria Blvd.
Astoria, L. I. RA. 6-4206.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 4 d., 2 vai. dieną, pas 
Liaudanskienę, 806 Florence Street. 
Nariai kviečiame dalyvauti, turimo 
svarbių reikalų aptarimui. Kom.

(84-87)

RICHMOND IIILt, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susi

rinkimas Įvyks ketvirtadienio vaka
re* gegužės 2, Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami jame dalyvau
ti. Valdyba. * (84-86)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Parašė L. Prūseika

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos motu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 804. puslapių
Kaina tik $2.00 ,

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
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