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Gegužės mėnuo jau Įpusėjo.
Smagu kad ir trumpam lai

kui išvykt iš didmiesčio ir pa
matyti pavasarišką rūbą, ku
riuo gamta apvilko žemę ir 
medžius.

Praėjusi šeštadieni Aido 
choro aktoriai ir dainininkai 
vyko i Brocktoną (Mass) su
vaidinti Gilberto ir Sullivano 
operetę “Teismo komediją.”

Šitų žodžiu rašytojui taipgi 
teko ten kartu vykti. Visi va
žiavo mašinomis.

Tam. kuriam nereikia lai
kyti savo akis ant automobilio 
vairo, iš tikrųjų, buvo labai 
smagi kelionė, nes jo akys ga
lėjo būti nukreiptos i žaliuo
jančius miškus ir gojelius, ku
liu pakelėse labai daug.

Lietuviu-Tautiško Namo au
ditorija buvo pilna publikos. 
Suvyko ten žmonių iš visos 
apylinkės: iš Bostono, Wor- 
r< storio, Norwoodo ir kitur.
' Operetė jiems patiko; pati
ko ir aidinčiu dainos, kurias 
iie atliko antroje koncerto da
lyje.

Vyriausias už tai nuopel
nas, aišku, priklauso mokyto- 
jai-vadovei Mildred Stensler. 
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Gražu dabar ir Lietuvoje
Gavau iš Vilniaus laišką, 

kuri gegužės dieną rašė vie- 
t.as žurnalistas. Be kitko jis 
primena:

“Vilniuje smarkiai palijo. 
Medžiai lapus išaugino, žoly
tė išąugo. Gražiosios Neries ir 
Vilnelės krantai pasipuošė ža
liu apdaru. Ypatingai graži 
Jūsų tėviškė — Dzūkija, nese
niai iš kurios grįžau. Visur — 
k'ė 1 ės gė 1 ės.' Bau k št u k ai ulba, 
čyrena virš gražiu Dzūkijos 
lauku...”

t ..........  9 ——

Brocktone mirė Antanas Eu- 
daco (Juodeikis).

Tai- makailistas, daug ža
los atlikęs Brock tono pažan
giajai visuomenei. Jo profesi
ja buvo šniukštinėti ir skusti 
veikėjus ir organizacijas.
‘ Gal dar atsimenate tą gar
siąją, vykusią 1926 metais, A. 
Bimbos bylą. Vyriausias jos 
“inžinierius” buvo A. Juodei- 
1: is!

įdomu tai, ką vietinis Brock- 
tono dienraštis “Daily Enter
prise” po Juodeikio mirties ra
šė. Jis rašė, kad Juodeikis bu
vo pasišovęs vykti New Yor- 
kan “liudyti” prieš' A. Bim
bą!.. Bet jau nebegalėjo: Ab
raomas pasiskubino jį pasi
imti pas save! .

Vienas geras brockton ietis 
man sakė:

—Būtu gerai, kad velnias 
greičiau pasiimtu iš žmonių 
tarpo visus tokius!..

*
v New Yorkan atvyko “di
dysis evangelistas” Billy Gra
liam. Jis čia bus apie porą sa
vaičių ir sakys kalbas Madison 
Square Gardene.

Ko šis evangelistas nori?
Jis nori pataisyti-gelbėti 

griešninkus. Jis mano, kad 
New Yorke griešninkų yra la-

Britai nusileido. jau mokės 
Egiptui už plaukimą Suozu;
8 konservatoriai “atskilo’"

Londonas. — Premjeras 
Macmillanas prislėgtu liūd
nu balsu pranešė parla
mente, kad baigta su taip 
vadinamomis “vartotojų są- 

| jungomis ir kitokiomis 
schemomis, kad Britanija 
pagaliau priversta nusi
leisti: britų laivai baigs 
Suezo kanalo boikotą ir 
pradės juomi naudotis, mo
kant egiptiškai kanalo ad- 
mnitracijaį, kaip to reika
lauja Egiptas, grynais 
britiškais sterlingais.

Macmillanas dar paskel
bė, kad laivai, kurie jau 
radosi pakelyje i Azija 
plaukiant aplink Afriką, 
gavo įsakymą pakeisti 
kursą ir plaukti pro Su- 
ezą. Pranešama, kad Egip
tas sutiko priimti iš bri
tų laivų atlyginimą sterlin- 
gais-svarais, nors origina
liai reikalavo iš visu atly
ginti doleriais.

Konservatoriai sukilo
Aštuoni ekstremiai deši

ni konservatoriai toriai 
parlamente sukilo ir paskel
bė, kad jiems gėda likti 
konservatorių partijoje 
kuri taip “begėdiškai nusi
leido Egiptui”. Tie konser
vatoriai pasiskelbė esą 
“nepriklausomi konserva
toriai”. Jeigu paklausytų 
jų, tai Britanija turėtų pa
naudoti savo karinį laivy
ną ir užvaldyti Suezą. . .

Kai kurie' konservatorių 
i laikraščiai sako, kad nusi- 
I leidimas yra “juoda diena 
Britanijos istorijoje”, bet 
gyventojai bendrai paten
kinti, nes lygiagrečiai su 
Macmillano paskelbimu a- 
pie Suezą taipgi paskelbta, 
kad baigta benzino-gazoli- 
no racionavimas.

Darbiečiai kritikuoja
Darbiečių deputatai par

lamente sako: geras daly
kas, kad pagaliau nusileis
ta, bet konservatorių val
džia turėtų išaiškinti žmo-

Veng rijos miestas vėl 
neša Stalino vardą. . .

Budapeštas. —. Vengrijos 
įvykių metu praeitais me
tais miesto Stalinvaros pa
vadinimas tapo pakeistas į 
Dunapentele. Ir po įvykių 
per kelis mėnesius spauda 
vartojo tik pavadinimą 
Dunapentele, bet dabar 
Vengrijos spauda ir radijas 
vėl pradėjo vartoti pavadi
nimą Stalinvaros.

bai daug, todėl, kad Now Yor- 
kas — didelis miestas.

Daug griešninkų, daug 
evangelistas padarys čia ir 
biznio. Nemokamai jis grieš
ninkų negelbsti.

Katalikų bažnyčia kritikuo
ja šį evangelistą, bet kitų sek
tų dvasi n in k ąi jam pritaria.

Na, jis Čia ir šienausis dole
rius!

nėms, kodėl originaliai bu
vo Įsivelta į tokį beviltingą 
konfliktą prieš Egiptą, 
kiek ta visa kampanija 
kainavo Britanijai, kiek 
nukentėta ir kaip tas pa
kenkė Britanijos prestižui 
pasaulyje.

Mao v
Lenkijon

Varšuva. —“Trybuna Lu- \ *
du” sako, ikad Kinijos pre
zidentas Mao Tse-tungas 
priėmė pakvietimą atvykti 
Lenkijon. Tiksli jo vizito 
data dar nenustatyta, bet 
manoma, kad jis atvyks 
dar šią vasarą. Mao vizi
tas Lenkijoje laukiamas 
su dideliu nekantrumu, sa
ko “Trybuna Ludu”, ir len
kai tą vizitą skaito didele 
garbe sau.

Maskva. — Amerika įtei
kė notą Tarybų Sąjungai, 
kurioje protestuojama ir 
sakoma, kad Sovietai kliu
do amerikęčiams diploma
tams keliauti ir į tas sritis, 
kur oficialiai keliauti lei
džiama.

Maskva. — Čia atvyko 
misija iš Mongolijos. Jai 
vadovauja premjeras. Ce- 
denbalas. Cedenbalas laikė 
pasitarimus su Bulganinu.

Kongresmanas 
Diggs kalbės 
prieš rasizmą

Washingtonas. — Negras 
kongresmanas Charles 
Diggs, demokratas iš Mi- 
chigano, kalbės masinia
me mitinge-demonstracijo- 
je, kuri įvyks šį penkta
dienį Washingtone prie Lin- 
colno paminklo. Kitas neg
ras kongresmanas, Powell 
iš New Yorko Harlemo, jau 
anskčiau paskelbė, kad jis 
toje demonstracijoje daly
vaus ir kalbės.

Demonstracija, kaip at
rodo, bus didesnė, negu ti
kėtasi. NAACP, po kurios 
globa tas sąskrydis rengia
mas, sako, kad buvo tikė
tasi sutraukti apie 50,000 
žmonių, bet dabar jau nėra 
abejonės, jog suvyks apie 
75,000. Nors, dauguma jų 
bus negrai, balti sudarys 
gerą, demonstrantų nuo
šimtį.

Iš New Yorko atvyks 
mažiausiai 10,000 žmonių. 
Daug atvyks iš Montgome
ry ir kitų pietinių miestų. 
Jie atvyks traukiniais. Bu
vo planuota vykti spe
cialiai samdytais autobu
sais, bet paskui nuspręsta

Vėliausios
Pasaulio
Jeruzalė. — Izraelio už

sienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad jie siųs lai
vą. pro Suezą, ir jeigu E- 
giptas laivą sulaikys, tai tą 
skaitys, karo aktu.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas 6 balsais 
prieš 2 atmetė žemesnio 
teismo bausmę prieš Shir
ley Kremen, S. Coleman ir 
S. Stein, kurie tapo nuteis
ti už Thompson® priglaudi
mą. Thompsonas, Ikom įl

eistų vadas, buvo tapęs po
litiniu tremtiniu savo šaly
je.

Aukščiausias teismas nu
tarė, kad FBI agentaii ne
turėjo teisės įsiveržti į šių 
asmenų vasarnamį prie 
Tkaine Harte, Californijos 
kalnuose 1953 metais ir 
juos visus suimti. Thompso-

Francūzijos revoliucijos hi m n a s 
pirmukart suskambėjo Vatikane

Vatikanas.’, — Nors Mar- 
salietė dabar yra oficialus 
Francūzijos himnas, ji bu
vo “tabu”, tai yra, griežtai 
uždrausta Vatikane iki šiol. 
Mat, Mar&alietė, simboli
zuojanti Francūzijos revo
liuciją, primena katalikiš
kai hierarchijai tuos, laikus, 
kuomet revoliucionieriai at
suko savo jėgas ne tik prieš 
monarchiją, bet ir prieš ją 
remiančią bažnyčią.

Bet šią savaitę Marsalie- 
tė garsiai suskabėjo Vati
kane, ir dargi griežiama 
paties popiežiaus orkestro! 
Tai buvo proga Francūzi
jos prezidento Coty apsi
lankymo Vatikane :— pir
mas toks Francūzijos. pre
zidento vizitas Vatikane is

—     ■■■ '■   r— '     " ' 1 '' 1 ’ . ’

Mirė buvęs Lietuvos pasiuntinys 
se Pov. ŽadeikisJungt. Valstybė

•v—.— y
, Washingtonas. — Čia 

mirė Povilas Žadeikis, ku
ris ‘ buvo Lietuvos diplo
matiniu pasiuntiniu Ame
rikos Jungt. Valstijose, nuo 
1935 iki 1940 metų. Ka
dangi Amerika nepripažįs
ta Pabaltijo . valstybių įsi
jungimo į Tarybų Sąjun
gą, tai Žadeikis buvo mūsų 
Valstybės departmento
skaitomas diplomatiniu
Lietuvos pasiuntiniu iki 
jo . mirties, nors jis fakti- 
nai Lietuvos neatstovavo.

Povilas . Žadeikis mirė 
nuo širdies smūgio. Jis tu
rėjo 70 metų amžiaus.

P. Žadeikis gimė Žemai
tijoje. Jis savo jaunatvėje 
studijavo Peterburgo uni
versitete ir pirmo pasauli
nio karo metu tarnavo ca- 
ristinės Rusijos armijoje, 
laimėdamas eilę caro me

geriau vykti traukiniais,* 
nes autobusus rasistai gali 
lengviau užpulti ir sukelti 
incidentus.

naujienos 
mas dabar randasi kalėjime. 
Byla vėl bus svarstoma že
mesniame teisme, jeigu 
Justicijos department as no
rės ją tęsti.

Kairas. — Keturi britai 
čia teisiami kaip šnipai. 
Prokuroras reikalavo ka- 
lejiminų bausmių trim jų, 
o mirties bausmės Jame 
Swinburn, kuris vadovavo 
spaudos žinių agentūrai 
Kare.

Washingtonas. — Senati- 
niame komitete iškelta, 
kad vežikų unijos vadas 
Beckas išgaudavo pasko
las iš firmų, su kuriom 
unijai teko derėtis, ir atly
gindamas darydavo toms 
firmoms “lockas”. Taip, 
antai, Roy Freuhauf liudi
jo, kad jis Beckui davė net 
$200,000. . .

torijoje.
Popiežius priėmė Coty 

kuo iškilmingiausiai ir su 
juomi kalbėjosi apie va
landą, daugiau, negu su 
bile kokiu kitu kitos ša
lies vadovu. Vatikano or
ganas “Osservatore Roma
no” susitikimą vadina is
toriniu.

Popiežius įteikė Fran
cūzijos prezidentui Kris- 
staus aukščiausią ordiną. 
Tik keturi kiti asmenys 
yra gavę iš Vatikano tą 
aukštą ordiną: buvęs Itali
jos karalius Umberto, bu
vęs Italijos preziden
tas Einaudi, Borubon-Lu- 
xemburg princas Feliksas 
ir . . . Ispanijos diktatorius 
Franco!

dalių. 1919 metais jis tapo 
Lietuvos karo reikalų mi
nistru. 1|92O metais jis at
vyko su diplomatine misi
ja Amerikon. Vėliau jis 
laikė visokius diplomati- 
niai-konsuliarinius postus 
New Yorke ir Chicago j e, 
iki 1935 metais tapo pas
kirtas pasiuntiniu-minis- 
tru.

Pranešta, kad į laidotu
ves iš Romos atskrido Sta
sys Lozpraitis, kuris save 
vadina Lietuvos (Smetonos 
režimo) “diplomatijos še
fu”. Tai jis paskirs Ža- 
deikio vieton kitą asmenį. 
Kol kas Žadeiko nominates 
pareigas einąs Juozas Ra
jeckas. X

Jakarta. — Vorošilovas 
atvyko į Bali, kur jam bu
vo surengtas iškilmingiau
sias sutikimas.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Prezidentas ir Kongresas 
dar negali susitarti apie 
valstybinio biudžeto dydį

Washingtonas. — Demo
kratų frakcijos. Senate va
dovas Lyndon Johnson pa
reiškė, kad kuo toliau ve
damos diskusijos apie biu
džetą, tuo labiau auga ne
aiškumas ir miglotumas. 
Johnsonas sakė, kad nesu

Gyvenimas 
J

Lietuvoje
Laivinis susisiekimas 
vyksta Kuršių marėse

Klaipėda. — Iš pirmos 
šiais metais kelionės Kląį^ 
pėda-Nida sugrįžo keleivi
nis laivas “Nevėžis”. Arti
miausiu laiku keleiviniai 
laivai pradės kursuoti tarp 
Klaipėdos, ir Smiltynės, 
tarp Klaipėdos ir Rusnės.

Naujais laivais šiemet 
pasipildė upių uosto kro
vininis laivynas. Gautos 4 ! 
motorinės baržos, kurios I 
plaukios tarp Klaipėdos ir | 
Kauno. Kauno laivų re
monto įmonė atsiuntė 600 
tonų keliamosios galios 
baržą-aikštelę, kuria bus 
pervežama anglis, žvyras, 
popiermalkės ir kiti krovi
niai miesto įmonėms ir sta
tybinėms organizacijoms 
Dangės upe ir Kuršių ma
riomis.

Dvarčionių plytinėje 
darbai virte verda

Naujoji Vilnia. — Dvar
čionių plytinės kolektyvas 
pirma laiko įvykdė balan
džio mėnesinio plano už
duotį ir viršum mėnesinio 
plano pagamino 200 tūk
stančių plytų.

Lenktyniavime pirmau
ja plytų deginimo skyrius. 
Čia geriausius rezultatus 
pasiekė meistro J. Griniaus 
pamaina. • Vietoje 17,800 
plytų per 8 valandas ji pa
gamina 25-26 tūkstančius.

Gerai atsiliepiama apie 
išėmėjus A. Vytautą, F. 
Koniaba, A. Juchnevičių ir 
kitus. Esant užduočiai 1,- 
500 plytų,, jie padidino ply
tų išėmimą iš kiekvieno 
krosnies kanalo kubinio 
metro iki 1,800 plytų.

Labai našiai dirba taip 
pat kavatorininkai F. Me- 
ginis ir S. Kanopka. Tobu
lai įsisavinęs sudėtingą 
techniką, kiekvienas jų iš
kasa per pamainą po 170 
kubiniu metru molio, o tai 
beveik trigubai viršija už
duotį.

Romą. — Prezidentas 
Gronchį baigė pasitarimus 
su visų partijų atstovais 
ir manoma, kad jis dar šią 
savaitę paskirs naują prem
jerą. 

„ la.—
Finansinė parama Laisvei 

visada reikalinga.

tikimai viešpatauja ne tik 
tarp Kongreso ir preziden
to, ne tik tarp abiejų Kon
greso butų ir ne tik tarp 
republikonų ir demokratų, 
bet ir pačioje administraci
joje. Anot Johnsono —’’nie
kas tikrai nežino, ko jie pa
tys nori”.

Vienok tiek aišku, kad 
pats .prezidentas Eisen- 
howeris stoja prieš viso
kius biudžeto apkarpymus, 
kuriuos, nori daryti Senato 
ir Atstovu buto komite
tai. Už apkarpymus stoja 
ne tik dauguma demokratų, 
bet ir dalis republikonų, 
nors aplink Eisenhoweri 
esą administracijos žmo
nės bando republikonus į- 
tikinti nereikalauti mažini
mu.

Atstovų butas pravedė 
nutarimą, kad tam tikri 
apkarpymai būtų padary
ti bent dviems departmen- 
tams: pašto ir paties, iždo. 
Abiem departmentam nu
matyta Kongreso sumany
muose $3,884,927,000, kas 
yra ant $80,264,000 ma
žiau, negu to reikalavo pre
zidentas.
ma.

Johnsonas sakė, kad toks 
sumišimas egzistuoja pa
čioje administracijoje, kad 
tuo tarpu, kai pats Eisen- 
howeris ir keli kiti aukšti
pareigūnai kalba prieš bet 
kokius mažinimus, vyriau
sias prezidentinis asisten
tas Adams sako, kad leng
vai galima būtų sumažinti 
biudžetą bent ant $2,000,- 
000,000. . .

Darbininkai ir 
po socializmu 
gali streikuot O

Pekinas. —Kinijos komu
nistinė spauda sako, kad 
klaidinga sakyti, jog socia
listinėje sistemoje darbinin
kai netui'i teisės streikuoti, 
nes tada jie “streikuoja 
prieš save”. Socializmas 
panaikina -pagrindinius 
klasinius prieštaravimus, 

[sako Kinijos spauda, bet 
i nepanaikina pilnai ir visai 
visokių grupinių priešta
ravimu.

Ir po socializmu, sako 
Kinijos spauda, tam tikros 
biurokratinės grupės gali 
nesirūpinti darbininkų ge
rove. Jeigu darbininkai ne
turi streiko teisės, tas reiš
kia, kad po ta priedanga 
biurokratiniai tvąrky tojai, 
kurių atsiranda, negali gau
ti tinkamo atsakymo. To
dėl ir po socializmu darbi
ninkai turi turėt teisę strei
kuoti, iki ateinančiose kar
tose ant tiek bus išvysty
ta nauja socialistinė psi
chologija, kad nebebus biu
rokratizmo pavojaus ir 
prieštaravimai bus visiš
kai išnykę.
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LIAUDIES JĖGA
PAGALIAU Kolombijos diktatorius Gustavo Rojas 

Pinilla buvo priverstas pasitraukti ir pabėgti iš Koloni
bijos.

Jis, su savo artimaisiais, pasigrobę, sakoma, apie 
vienuolika milijonų dolerių, išplėštų iš Kolombijos liau
dies prakaito ir kraujo, paspruko Ispanijon pas savo 
sėbrą Franco.

Atkakliai ir griežtai Kolombijos liaudis kovojo prieš 
šį budelį, reikalaudama laisvės, reikalaudama, kad jis 
pildytų šalies konstituciją. Bet Rojas nepaisė. Jis naudo
jo nuožmiausias primones tam, kad sužlugdytų kiekvie
ną savo diktatūrai pasipriešinimą. Jis, valdydamas “par
lamentą”, buvo nusitaręs būti prezidentu dar net iki 
1962 metų.

Bet liaudis rankų nenuleido. Žmonės kovojo. Nema
ža kovotojų — tūkstančiai jų —buvo nužudyta, bet 
likusieji nepametė vilties, kovą tebetęsė.

Pesimistai manė, jog diktatorius iš tikrųjų užsitik
rins sau ilgametę vičtą, būk jam pavyks, liaudį nugalė
ti. Bet ne taip galvojo tie, kurie suprato liaudies jėgą. 
Jie sakė, anksčiau ar vėliau diktatorius Rojas bus priver
tas pasitraukti.

Taip ir buvo. Jis pasitraukė.
Kolumbiją šiuo tarpu valdo iš penkių asmenų su

daryta junta (taryba), kuri paskelbė, jog sekamais me
tais Kolombijoje tikrai įvyks prezidentiniai rinkimai.

l iaudis lengviau atsiduso. Ji gerai žino, jog blogiau 
jai nebus kaip buvo prie kruvinos Rojaso diktatūros.

Drąsiai galima sakyti, jog panašiai anksčiau ar Vė
liau įvyks ir Kuboje, kur diktatorius Batista žiauriau
siais būdai gina savo kailį,' Panašiai bus ir kitose Lo
tynu šalyse, kur viešpatauja diktatoriai.

—~~—"v Ufrįj Chruščiovo interviu su Catlę^R*^;
PASIKALBĖJIMAS Chruščiovo stt^^l^^p'k Time- 

so redaktoriumi Turner Catledge tęsėsi artrWh^nda lai
ko. Pasikalbėjimas įvyko Maskvoje TS KP Centro Ko
miteto biustinėje.

Koks vyriausias dalykas išplaukė iš to * pasikalbė
jimo?

Vyriausias dalykas, sakė Chruščiovas, yra tas: tik 
geri santykiai tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos, tik 
prieteliškas tarp šitų dviejų didžiulių šalių susitarimas 
tegali pildai užtikrinti pasaulinę taiką.

Taip, Chruščiovas mano, jog reikėtų, būtinai rei
kėtų, sušaukti konferenciją Keturių, didžiųjų valstybių 
viršūnių, tokią konferenciją, kokia 1255 metais įvyko 
Ženevoje. Prie tokios, konferencijos reikėtų iš anksto 
gerai prisiruošti, kad ii būtų brandi, kad ji būtų nau
dinga visai žmonijai.

Tačiau net ir tokios konferencijos sėkmingumas pri
klausytų vyriausiai nuo to, kaip Amerika ir Tarybų 
Sąjunga susitartų visais didžiaisiais tarptautiniais 
klausimais.

“Ideologiniai klausimai tarp mūs (tarp Tarybų Są- 
jugos ir Amerikos) visuomet bus”, sakė Chruščiovas. 
“Tačiau tai neturėtų sulaikyti mūs nuo palaikymo kai
myniškų gerų santykių. . .”

Na, o jeigu gerų kaimyniškų santykių riebus, sa
kė Chruščiovas, jeigu atominiai ginklai bus dirbami ir 
dedami į sandėlius, tai nieks negali užtikrinti, kad kai 
kas per klaidą galėtų pradėti karą. O tai reikštų, nu
rodė jis, nelaimę abiem šalim ir visam pasauliui.

Kiekvienas asmuo, kuriam rūpi taikos išsaugoji
mas, su tuo, mums atrodo, pilnai sutiks.

Tai kodėl gi nesusitarti? Kodėl gi neiti prie pageri
nimo santykių tarp mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos?

Mums rodosi, tai yra galima, mums, rodosi, tai yra 
būtina.

Tai buvo vienoje knygų 
parduotuvėje kairiajame Se
nos krante, čia moksleiviai at
eina parduoti pernykščių va
dovėlių ir pirkti sau naujų., jei 
pasiseks — pavartotų.

Greta, manęs — d v y likos 
metų berniukas ir .jo motina, 
nei jauna, nei sena, minkštų.

baltas, neryškus, tamsios akys, 
keletą sidabrinių gijų plau

Pap;a- 
v iena i

lotynu

tuose.
Berniukas energingai. skver

biasi prie prekystalio, 
liau .jis priėjo ir ištiesė 
iš pardavėjų prirašytą 
Jam buvo reikalinga 
kalbos gramatika, istorijos ir 
geogra f i j os k nygos...

— Geriau pavartotos, — 
pasilenkdama pridėjo motina.

— Jeigu yra, — atsakė par-

GENEROLAS APIE IŠLEPIMĄ
DIENRAŠTIS Vilnis rašo:
“Gen. Lewis B. Hershey draftavinlo karinėn tarny

bon direktorius, rūsčiai apkaltino Amerikos jaunus vy
rus kaipo ‘perdaug išlepintus”, “mašinomis Suminkštin
tus’, įsu ‘pilvais didesniais už krūtinę’, ‘noriai parduodan
čius įgimtas teises už dar vieną pavalgymą’.

“Kalbėdamas Chicagoje armijos kapelionams, jis ir 
juos smarkiai kritikavo. Jis sakė nesistebįs, kad komu
nistams lengva gauti savo pusėn nelaisvėn suimtus a-' 
merikiečius, nes. jie lepiai išauklėti. Jie taip auklėti, kad 
svarbiausia yra gerai privalgyti, lepiai gyventi.

“Jis sako, mokomi militarinio muštro irgi ne tie, 
kurie turėtų būti mokomi. Mokomi per seni vyrai, ku
rie mažai paiso karinės tarnybos.

“Jis sakė, reikia geriau mokslinti, bet ir to dar neuž
tenka. Reikia ištvermingų karių, pasiryžusių.

Ši šalis gali pasekti daug pirmiau buvusių galingų 
šalių, kurios dėjosi visus galinčios nugalėti, tik pačios 
savęs negalėjo sutvarkyti kaip reikia, sakė generolas;

“Veikiausia jo kalba sukels daug ginčų. Nepatiks 
ypač tiems, kurie kalba, kad ‘mes visus galime su
mušti’”.

■ ■ ' . • } ; . ‘ J ■. ' ...

20 nietų sukako. kai žuvo 
zepelinas ^Hmdenburg”

1 Gegužės mėnesio 6 dieną’sę, kad galutinai sulaikyti 
sukako 20 metų, kki tragiš- laivo slinkimą pirmyn. Už 
kai žuvo milžiniškas Vokie- poros minučių iš laivo bu-L. 
tijos paskutinis orlaivis ze- vo išmesta 400 pėdų ilgio 
pelinds “Hindenburg.” virvės, ir stoties aptarnau-

Jis lėkę oru iš Frankfurt, 
Vokietijos, i Lakehurst, N. I 
J. Turėjo nusileisti 6 vai. 
ryto. Jame buvo žmonių: 59 
aptarnautojai ir 38 pasa- 
žieriai.

Prisirinko laikraščių ko
respondentu, , paveikslų trau
kėjų laikraščiams, giminių 
pasitikimui bei draugų tų, 
kurie skrido orlaiviu, ir 
šiaip publikos, kuri žingei- 
davo pamatyti nepaprastą 
oro laivą.

Viskas buvo prirengta 
ant žemes jo pasitikimui ir 
priėmimui, o zepelino kaip 
nesimato, taip nesimato. 
Daugelis pradėjo susirūpim 
ti apie jo suvėlavimą. Or- 
laivvno stoties komandie
rius Charles Rosendahl tu
rėjo net pranešimą padary
ti laukiantiems, kad ant ze
pelino viskas yra tvarkoj, 
tik esą jo komandierius 
Max Pruss esąs susirūpinęs 
apie kylantį šturmą ir dėl 
tos priežasties skridimą 
sulėtinęs.

iš publikos šūktelėjo: “Štai 
ir jis!” Visų dėmesys pa
krypo į tą puse, iš kurios lė
tai skrido zepelinas “Hin
denburg” prie savo stoties, 
prie savo ankaro.

Pavasario skaisti saulutė 
savo šviesiais spinduliais 
atsimušė į 2 epeli no sidabri
nes sienas, padarydama be
gali n į sp i nefc j imą, o jo uo
degą puošė ^didelė raudona 
nacių svastika, rašo tūlas 
Associated - fcress fotogra
fas. Štai, girdi, visai neti
kėtai kilo juodas debesis su 
audra ir lietum, zepelinas 
jau buvo visai netoli savo 
ankaro. Vietoj užbaigti sa
vo kelionę, staiga pasuko 
laivą į pietus link Atlantic 
City, rodosi, tai padaryta 
dėl to, kad laike audros ne
susidurtų laivas su ankaru. 
Audra aprištojo, pasirodė 
šviesūs ženklai, kad laivas 
grįžta atgal, ir jo kornan- 
dierius praneša stočiai, kad 
po septintos valandos pasi
rengę nusileidimui.

Ir už 20 minučių laivas 
pasirodė virš stoties, pama
ži slinkdamas, o stotyj vis
kas buvo prirengta. Stoties 
komandierius Rose ndahl 
davė komandą leiskis že
myn. Laivas buvo apie 200 
pėdų aukštumoj. Motorai 
pradėjo suktis į atbulą pu

davėja.
Ji nuėjo ir neužilgo grįžo su 

vadovėliais. Laimei, tai buvo 
pavartotos knygos. Kai kurie 
jų puslapiai buvo suklijuoti 
ploni! permatomu popierium.

— Kiek aš turiu jums mo
kėti ? — paklausė negarsiai 
motina.

Aš pagavau išgąstingą mo
ters žvilgsnį ir supratau: ji 
jau viską paskaičiavę anks
čiau už pardavėją.

— Tūkstantį devynis šimtus 
penkiasdešimt...

— Kiek? A, gerai...
Staiga vaikas pasisuko į 

motiną:
— O juk man dar reikalin

gas lotynų kalbos žodynas, 
štai, šitas, didelis.

— Le Gafio? — paklausė 
pardavėja.

— Taip, tas pats! —sušuko

tojai susikibo už virvių, 
kad traukti laivą žemyn ir 
pririšti prie ankaro. Lai
vas pamaži iš apačios trau
kiamas ėjo žemyn ir apie 
75 pėdas jau buvo nuo že
mės, kai staiga uodegos da
ly pasirodė liežuvis ugnies 
ir sekė baisiausia eksplozi
ja, kuri į 32 sekundes pada
rė iš didžiausio pasauly oro 
laivo krūvą raudonų susu
ki ntų geležų, nusinešdama 
su savim žmonių gyvybių: 
22 aptarnautojų ir 13 pasa- 
žierių ir nemažai sužeisda- 
ma.

Zepelinas “H jndenburg

vyje turėjo septynis milio- 
nus ketvirtainių pėdų' (cu
bic feet) labai smarkiai de
gančio bei eksploduojaučio 
vandenilio (hydrogen). Ko
dėl eksplozija įvyko, niekas 
tikrai nežino. Tyrinėjimo 
ekspertai mano, kad laivo 
Uodegos daly galėjo būti 
mažas prakiurimas, pro 
kur turėjo sunktis vandeni
lis. Kuomet tuo laiku buvo 
ir elektrinė audra, tai žai
bas galėjo paliesti tą vietą 
ir uždegti.

Zepelinų istorijoj, galima 
sakyti, tai buvo didžiausias 
incidentas, 
tiek daug 
niu. v

kinis pražudė 
civilinių žmo- 

Yra buvę atsitikimų 
zepelinų n e 1 a i m ė se, kad 
žmonių žuvo, bet’tai buvo 
militariniai mechan i k a i, 
ekspertai ir šiaip zepelinų 
aptarnautojai.

Zepelinus - dirižablius sa
vo laiku budavojo: Ameri
ka, Anglija, Francūzija ir 
kitos šalys. Visos suminė
tos šalys . priėjo prie išva
dos po visokių išbandymų, 
kad jų būdavo j imas ii! nau
dojimas yra nenaudingas, 
pavojingas vartoti komerci
niams reikalams, ir jų bu- 
davojimą sulaikė. Vokieti
ja, kuri tuo laiku skaitėsi 
“Uberder Alles,” pasiliko 
vienintelė šalis, norėdama 
parodyt pasauliui, kad tik 
ji viena pasauly gali pada
ryti tą, ko kitos negali. Pa
siliko tęsti bųdavojimą ze
pelinų. Tačiau su 1937 me
tų gegužės 6-ta diena ne
garbingai, tragiškai pasi
baigė trumpa zepelinų, di
rižablių bei baliūninių or
laivių budavojimo gadynė, 
kuri buvo trumpa ir nepa- 
sėkminga. Ignas

mažiukas.

at-

Bc jo

i pir- 
apie

— Jis iš tikrųjų tau reikalin
gas? — sunerimo motina.

— Taip!
— Na, ką gi, jeigu reikalin

gas...
Pardavėja padėjo ant pre

kystalio didelį, rusvoje drobė
je įrištą tomą.

— O, dėkoju jums - — pasa
kė motina.

— Tai naujas, — pastebėjo 
pardavėja, — žinote, pavaito
to dabar beveik neįmanoma 
gauti.

— Kiek jis kainuoja?
— Du tūkstančius.
Motina pasisuko į sūnų,

si d ūso:
— Jis tau būtinai reikalin

gas ?
Vaikas linktelėjo galva:
— Taip, jis man reikalin

gas, aišku, reikalingas! 
neįmanoma mokytis...

Pardavėja pažiūrėjo 
k ėjus, susispraudusius 
moterį, paskui ėmė rašyti če
kį. Tai jūs imate ir žodyną?

— Taip, pridėkite ir jį, — 
pirmą kartą ryžtingai pasakė 
motina, atidarydama rankinu
ką ir ėmė skaičiuoti šimtafran- 
kius banknotus.

Mažiukas paėmė žodyną po 
pažastim. Jo akys blizgėjo. Jis 
buvo laimingas. Motina skubė
dama tebesirausė rankinuke...

Mano širdis susigniauže. 
Koks keistas pasaulis, . kur 
svajojančio mokytis berniuko 

! džiaugsmas
junkų

sukelia motinai 
atodūsį.

PJERAS GAMARA
Prancūzų rašytojas

Ar jūs žinote, kad...
...Portugalijoje mergaitės, 

pasiaukojusios ligonių slaugy
mui, neturi teisės ištekėti tol, 
kol dirba slaugytojomis.

...daugelyje Vengrijos kai
mu ilgais, Įmantriai sušukuo
tais plaukais vaikšto tik visai 
jaunutės mergaitės. Ištekėju
si moteris pina kasas, jas ap
suka apie galvą ir pridengia

kai kuriose Italijos pro
vincijose jaunuoliai, besiren- 
1 giąntieji vesti savo mylimąją, 
padeda prieš jos priebutį nu
pjauto medžio kamieną. Mer
gaitės tėvas įšėlsta, ir tada 
pasirodo jaunosios rankos 
prašantis jaunuolis.

B r itanijoje, 
keliamaisiais 

turi teisę pa-

...Didžiojoje 
pagal paprotį, 
metais mergaitė 
sipiršti mylimajam.

...daugelyje Afrikos šalių 
moterys - motinos, kur tik be
eitų, net į darbą, su savimi, 
prisirišusios prie nugaros, ne
šasi ir savp mažuosius. Šis pa
protys gimė sunkiose tos ša
lies moterų gyvenimo sąlygo
se. Net ir dirbdamos jos turi 
prižiūrėti savo vaikus.

...Arabijoje ne 'mergaitė, 
bet jaunuolis .turi atsinešti 
kraitį. Paprastai kraitis ski
riamas į dvi dalis. Viena dalis 
perduodama merginai tuoj 
pat, jungtuvių metu, o kita — 
tik tuo atveju, jeigu vyras be 
rimtos priežasties panorėtų 
skirtis.

“Tarybinė moteris”.)

KAD NEATAUŠTŲ 
ARBATA

Štai jau vakarienė paruoš
ta: lėkštės, peiliai, šaku
tės išrikiuoti ant stalo, sto
vi duona, pyragas, užkanda.

Šeimininkė ragina vyrą 
ir vaikus sėsti prie stalo ir, 
užgirdusi “einu, einu” stato 
karštą pieną arba arbatinu
ką su arbata ant stalo.

Tačiau vienas dar plau
nasi rankas, kitas sumanė 
persirengti, trečias baigia 
skaityti knygos puslapį. Ir 
kai visi šeimos nariai/susi
renka prie stalo, arbąta jau 
gerokai praaušusi. Ką da
ryti? Pašildyt? Vadinasi, 
visi turės sėdėti už stalo ir 
laukti?

Tokiais atvejais yra išei
tis.

i

Reikia turėti pasisiuvus 
vatinį apgaubą, kuriuo ga
lima būtų apvožti arbatinu
ką, pastačius jį ant stalo. 
Po apačia reikia padėti sto
ro milo arba švaraus velti
nio gabalą, kad arbata ne
auštų iš apačios.

Kai kas mėgsta išeiginę 
dieną pasikviesti svečių 
“prie kavos puoduko”. Ta
da toks apgaubas ypač 
naudingas, nes jis išsaugo 
šilumą keletą valandų, ir 
šeimininkė gali ramiai sau 
šnekučiuotis su svečiais.

Apgaubas savo forma 
primena namo stogą, kurio 
šonai kvadratiniai, galai 
uždari. Pamušalas gali būti 
iš marlės ar kitos pigios 
medžiagos, kad jį galima 
būtų laikas nuo laiko pa- 
no ar storo šilko, čia šeimi- 
keisti, viršus — gėlėto sati- 
ninkė gali parodyti savo iš
radingumą, išsiųvinėdama 
lygios spalvos satino viršų 
stambiomis, ryškiomis gė
lėmis.

Apgaubo dydis turi būti 
toks, kad apgaubtų visą ar
batinuką iki yeltininio pa
dėklo.

Dukružėlė - lepūnėlė
Ji žydėjo kaip rožytė 
Po mamytės sparneliu. 
Lankė lovoj ją mamytė 
Su pienuko puodeliu.
Jai blynus, uogienę nešė, 
Pasislėpus nuo visų, 
Gerti, valgyt dukrą prašė 
Motina švelniu balsu:
—Institutan neįstojai, 
Tai ir tau, ir mums — 

skriauda,
Bet mieste, dukra brangioji, 
Rasi darbo visada.
Kambary šviesiam sėdėsi, 
Tarp žmonių tik tau vertų, 
O paskui... gal ištekėsi, 
Juk ne veltui mokeis tu.
Į rajoninį miestelį 
Bėgo motina gera:
— Reikia įtaisyt dukrelę. 
Bet lengvų darbų nėra! .
Ji ant vyro niršo, pyko:
— nesirūpini dukra!
Vyras miestan greit išvyko, 
Bet... lengvų darbų nėra!
O dukrelė — lepūnėlė, 
Savo įpročiu keistu, 
Prieš pietus iš lovos kėlė, 
Gulė lovon po pietų. 
O kolūkyje skambėjo 
Juokas, kalbos atvirai...
Ir mama suprast pradėjo: 
Taip gyventi — negerai!”
Mamai širdį skausmas gėlė: 
“Kur padėt dukra jauna?” 
Tarė kartą lepūnėlei
Ji su meilės šypsena:
— Eik, dukrele, į brigadą, 
Laukia ten tavęs seniai...
—Na, ir darbą man surado! 
Nemanau aš eit tenai.
Ten rugiai, ten šieno lankos,
Pūslės delnus greit sues, 
O pūslėtų mano rankų 
Mylimasis nemylės.
— Eik i ferma dirbt

♦ melžėja, 
Karves melžt nėra sunku. 
Bet dukra tuoj pykt

pradėjo:
— Ne, tenai nesutinku.
Karves melžt? Ar aš tam 

mokiaus? —
Mano pirštai pajuoduos, 
Šito mylimas berniokas
Neatleistų niekados.
— Eik, dukra, augint

daržovių,
ši profesija — gera...
Lepūnėlė jai atšovė:
— Dar išaugs, mamyt,

kupra.
— Na, tai dirbt eik į

kontorą...
— J kontorą? Negaliu,
Nes kontoroj maža oro, 
G Vyną orą aš myliu.

Mamai širdį skausmas gėlė, 
Kad dukrelė negera.
Nors nedaug, bet lepūnėlių 
Mūsų šeimose yra.

P. Gaulė

2 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiadienis, geg. (May) 1S, 1957

Šeimininkėms
OBUOLINIS PYRAGAS ? 

(Emily Klimaitės receptas) t 
pusė puoduko riebalų
1 puodukas cukraus t
2 kiaušiniai
1 ir 3 ketvirtadaliai puodu

ko persijotų miltų
pusė šaukštelio druskos
2 šaukšteliai baking powder
1 šaukštelis vanilla 
pusė puoduko pieno.
Išjtrink riebalus. Dalimis 

įtrink cukrų. Dadėk kiauši
nius. Gerai suplak. Persijok 
sausuosius produktus sykiu* 
Vanillą įmaišyk į pieną. Į rie
balų ir cukraus mišinį maišyk 
sausuosius produktus ir pieną* 
dalimis, pakaitomis: dalį mik 
tų, paskui pieno, vėl miltų ir 
vėl pieno. Supilk į pateptą ir( 
pamiltuotą 9 colių pločio blė- 
ta.

Apdėstyk griežinėliais su
pjaustytų obuolių (arba pyčė- 
mis, jeigu jų sezonas) Api
barstyk cukrum ir cinamonu.

Kepk vidutiniai kai’štame 
pečiuje (3,50 F.) 50—60 mi
nučių ar biskelį ilgiau.

ŽUVUSIEMS
UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ 
PAGERBTI

Šiauliai. — Pedagoginia
me institute įvyko susirin
kimas, skirtas žuvusiems už f 
Tarybų valdžią paminėti. Į 
jį atvyko kovų už Tarybų 
valdžią Lietuvoje dalyviai 
—Šiaulių “Elnio” fabriko 
darbininkas Nikoltas ir Pe
dagoginio instituto darbuo
toja Šiuželytė.

Drg. Šiuželytė susirinku
siems papasakojo, kaip ji, 
būdama komjaunuole, bur
žuazijos viešpatavimo me
tais platino atsišaukimus, o 
vėliau dalyvavo Didžiajame 
Tėvvnės kare. Visi su su
sijaudinimu klausėsi, kaip 
didvyriškai korodavo, nebi
jodami mirties, tarybiniai* 
kariai, kaip ant pasakotojos 
rankų mirtinai sužeista mi
rė jos sesuo. Drg. Nikoltas 
pasidalino atsiminimais iš 
kovų su buržuaziniais naci
onalistais po Didžiojo Tė
vynės karo, nurodė jų pada
rytus žvėriškumus.

Pagerbdami žuvusius už 
Tarybų valdžią, susirinki
mo dalyviai sugiedojo In
ternacionalą. Po minėjimų 
buvo pademonstruotas ki- 
nofilmas “Tai neturi pasi
kartoti.” P. Lukošius*

Printed Pattern

Printed Pattern 9012: Misses* 
Sizes 10, 12, 14. 16, 18. Size 16 
requires 2% yards. 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais)* 
(pinigais, ne stampomis) ’ 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 t 
Atlantic Avenue, Rich
mond HUI 19, N. Y.



P reg resu s

Dėl pavogto bučkio
(Vaizdelis )

.(Tąsa)
»

Rimantas, šiuo kartu ne
tikėtai žmonos užpultas di
rt ž i a i s iais artilerijos šū
viais, ant greitųjų nesusi
vokė kaip gintis. Jisai susi
mąstęs galvojo, ieškodamas 
žodžiu atmušti žmonos ata
kas. Jis nejudėdamas sto- 

4 vėjo kaip stabas prie lango 
ir lyg stiklinėmis akimis 
tėmijo besileidžiančią saulę. 
Jo veidas mainėsi spalvo- 

* mis kaip saulėleidžio pa
dangė. Tačiau, nenorėda- 

’ mas parodyti žmonai savo 
silpnybės ir sukaupęs visas 
savo jėgas prabilo:

—Naste! Ar tu kalbėjai 
tuos šmeižtus iš savo viršu- 
galvo, ar iš dešinės kojos 
batuko pado? Aš tau dar 
kartą atkartosiu, kad tokių 
dalykų, kuriais tu mane 
koliodama šmeiži, niekados 
nebuvo ir nebus. Tu mane 

, , apskelbei nedoriausių žmo
gumi pasaulyje! Ir vis be 
pagrindo, be aiškių priro
dymų. Tavo ta poniutė 

' *Swartzienė priplepėjo, o tu 
silpnavališkai tą viską pri
ėmei už tikrą tiesą, jai Įti
kėjai. Tu gali atsivesti 
kad ir dešimti Swartzieniu, 
ir dar kitą dešimtį kitų 
pletkininkių prieš mano 
akis, ir tu persitikrinsi, 
kad aš į jas tik pažvelgsiu 
savo teisingomis akimis, ir 
tos visos pletkininkės užsi
čiaups savo palaidus snu
kius. Tikėk man, Naste, vi
si šie šmeižtai išgalvoti, su- 

' fabrikuoti. Aš jokių mei
liškų santykių su Goldber- 

. gaite niekados neturėjau ir 
■ neturiu. Ot, tik šiaip sau 

susieinam draugiškai pasi
kalbėti. Jinai man pasako
ja savo Įgytus įspūdžius 
Šveicarijoje; o aš savo nuo
tykius Vokietijoje, tai ir 
viskas. Be to, tu mane ži-| 
nai, kad aš esu geras kata
likas. Kiekvieneriais me
tais atlieku velykinę išpa
žintį. Tad kaipgi aš galė
čiau išdrįsti papildyti mir- 

’ tina svetimoterystės grie- 
ką! Dievas gali nubausti 
už tokį grieką dar gyvą. 
Aš kitokio recepto negaliu 
išgalvoti prašalinimui mū
sų šeimyninių kivirčų. Ta
čiau turiu gerą patarimą. 
Tu, Naste, nueik i bažnyčią 
ir karštai pasimelsk, kad 
dievas apšviestų tavo protą, 
ir sustiprintų tavo jėgas, 

» kad tu be jokio reikalo ma
nęs nekoliotumei ir neardy- 
tumei šeimyninio gyvenimo.

—O, koks tu nekaltas 
avinėlis! — nusikvatojusi 
atsiliepė Nastė. — Tu ma
ne siunti į bažnyčią pasi
melsti, kad dievas apšvies- 

‘ tų mano protą. O kodėl tu 
su savo šviesiu protu nene
ši čokoladų, saldainių dė
žės pas žydų rabiną, kad 

• jis palaimintų tuos skanius 
saldainius?

Rimantas, išgirdęs nuo 
' žmonos apie dėžę saldainių, 

sudrebėjo... Bet nuduoda
mas nieko nežinąs sušuko:

—Apie kokią saldainių 
dėžę tu pliurpi?

Jo laimei tuo laiku kaž
kas subeldė į duris. Nastė, 
pravėrusi duris, kalbėjosi 
su kokia nepažįstama mo
terimi per keletą minučių, 
o Rimantas, tokiai progai

kelių stogo. Ir vėl strima
galviais pasileido laiptais 
žemyn, sunkiai alsuoda
mas, ir atsisėdo ant minkš
tos sofos.

Nastė, uždariusi duris, 
vėl prašneko:

—Tu manęs klausei, apie 
kokią saldainių dėžę ‘ aš 
pliurpiau? Tu tik palauk 
porą minučių, iki aš atne
šiu ir su tąja dėže tau akis 
išbadysiu...

Nastė sparčiais žings
niais užkopė laiptais į mie
gamąjį kambarį, išieškojo 
visus kampus, tačiau dėžu
tės nerado... Nustebusi ir 
pykčio uždegta .vėl dūmė 
tekina laiptais žemyn ir 
šaukdama:

—Rimantai, kur tu padė
jai tą saldainių dėžutę?

O Rimantas, atsilošęs ant 
sofos, abiem rankom apka
binęs savo didelį pilvą, net 
prunkštė iš juoko.

Nastė dar kartą rūsčiu 
balsu suriko:

—Rimantai! Tu, rup..., 
melagi, dar juokiesi iš ma
nęs!.. Pasakyk, kur tu ją 
padėjai?.. Ot, tik apie ko
kį pusvalandį imdama dra
bužius iš spintos pravėdin
ti užtikau ant lentynos tar
pe knygų ir senų laikraščių 
paslėptą didelę dėžę čokola- 
do saldainių. Ir korta buvo 
prisegta su parašu: “Gold- 
bergaitei, 28-erių metų 
gimtadienio sukakčiai. Ri
mantas.” O dabar ta dėžė 
kokiu tai stebuklingu būdu 
išnyko... Sutirpo kaip kam
paras !

Rimantas iš džiaugsmo 
šypsosi, kad jam giliukin- 
gai nusisekė nukniaukti 
nuo žmonos saldainius. To
dėl jis ir vėl iš naujo pra
dėjo žmoną visaip kiršin
ti... Sako:

—Pirmiau aš tavęs pra
šiau, kad tu nueitumei į 
bažnyčią pasimelsti, o da
bar prašysiu, kad eitumei 
pas protligių gydytoją, nes 
tavo galvoje jau pradeda 
gaideliai giedoti ir akyse 
vaidintis visokie nebūti 
daiktai...

Kol Rimantas, šaipyda
masis, užgauliojančiai kal
bėjo, tai Nastė, nors Ir la
bai užsirūstinusi, klausėsi 
jo kalbos. Tačiau savo vei
do išraiška neparodė rūs
tybės. Jinai visai ra
miai sėdėdama giliai susi
mąsčiusi rikiavo savo kal
voj ugningus žodžius su 
faktais. Ir tik laukė pro
gos, kuomet vyras užbaigs 
savo sarkastišką kalbą, tuo
met ir jinai atidarysianti 
ugnį iš savo kulkosvaidžio!

Nastė, neiškentusi, per
traukė Rimanto kalbą ir 
pati pradėjo atmintinai 
skaityti litaniją:

—Tu iš manęs šaipaisi, 
vadindamas mane kvaile ir 
silpnaprote, kad aš įsivaiz
duoju nebūtus daiktus. Gal 
tu ir labai norėtumei, kad 
taip būtų, bet to dar nėra. 
Tavo gudrumams apgaudi
nėti mane gal padeda pat
sai liuciperis! Kitaip tu 
pats savo protu neišgalvo- 
tumer, kaip pridengti savo 
nešvarius darbelius. Šįryt 
duonos išvežiotojas man 
pasakojo: Kai jis buvo su
stojęs pasilsėti šalia Dela-

pudrą ir raudonus dažus. 
Aš gerai atsimenu tą gra
žųjį šeštadienio vakarą, kai 
aš su savo Julyte abidvi, 
sėdėdamos iki dvyliktos va
landos, laukėm tavęs parei
nant. Bet nesulaukę užmi
gom. O tV, valkata, pusgir
tis parsibaštei namo antrą 
valandą. Ir kai aš tavęs už
klausiau, kur buvai, tai tu 
man atsakei: Klube. Ar tu 
manai, kad aš iš piršto iš
laužta? Vakar eidama į 
krautuvę vėl susitikau po
nią Swartzienę ir išgirdau 
dar geresnę naujieną. Aš 
tą moteriškę pažįstu seniai 
ir ja pasitikiu. Ji man sa
kė, kad su Goldbergaite 
įvyko kas tokio negera — 
jinai išaugo visas savo suk
neles, ir kuo toliau, vis per
kasi didesnes ir platesnes. 
Aš seniai tikėjausi, kad 
Goldbergaite susilauks Ri- 
mantuko!

Šie Nastės paskutiniai 
žodžiai kaip basliu trenkė 
Rimantui į galvą. Jo žandi
kaulis pradėjo kilnotis kaip 
riešutus kramtant. Jis per 
kiek laiko galvodamas la
bai norėjo greitai žmonai 
atsikirsti, bet iš karto nesu
vokė galo pradėti... Tačiau 
po ilgos pauzes jis prabilo:

—Naste. Nedegink mano 
širdies savo ugningais žo
džiais! To jau per daug... 
Nemanyk, kad aš esu iš 
granito nukaltas. Aš esu 
žmogystė ir turiu širdį ir 
sielą. Ir daugiau tavo 
šmeižtų nebegaliu imti. Aš 
klaupiu ant kelių prieš tave 
ir prisiekiu, kad daugiau 
su Goldbergaite nedraugau
siu. Aš ją ir gatvėje susi
tikęs į ją nė nepažiūrėsiu, 
nes mano’ širdis gana 
skausmų dėl jos nukentėjo!

(Bus daugiau)

Lawrence, Mass.
BANKETAS PARKE
Šaunusis parengimas jau 

čia pat:—tai tradicinis me
tinis banketas, kuris įvyks 
gegužės (May) 19 d. Maple 
Parke.

Svečiai galės draugiškai 
pasikalbėti ir tuo pačiu lai
ku pakvėpuoti pavasariniu 
tyru oru, kas žmonėms yra 
r e i k a 1 i ogiausia. Dabar 
Maple Parkas labai gražus: 
medeliai susprogo, apsikai
šė žaliaisiais lapeliais, visur 
malonus kvapas ir, akims 
gražūs vaizdai.

Dėl to dalyvaukite visi 
šiame bankete. Sutvirtinsi
te savo sveikatą ir paremsi- 
te darbininkišką spaudą, 
kuri labai reikalinga mums 
visiems.

Ir gydytojai ragina va
žiuoti, turint progos, į miš
kus, į parkus. Teko sutikti 
gerb. D r. J. Repšį, kuris 
pataria kiekvienam, turint 
laisvo laiko," išvykti į atvi
rą orą ir juo pakvėpuoti. 
Dabar kaip tik geras lai
kas. Lawrence ir Methu
en Mample Parkas yra to
kia vieta.

Būkite laiku;-2 vai. po
piet. Gaspadinės jau prisi
rengę svečius pavaišinti 
maistu, o gaspadoriai—gė
rimais.

Iki pasimatymo. Lauk
sime. visų!

S. Penkauskas

Chicago’ III. ;
LDS BOWLING

TURNAMENTAS
ĮVYKS CHICAGO J

Prieš kiek laiko L D S 
jaunimas smarkiai veikė 
šioje sporto šakoje. Viso 
jau turėjo dešimtį naciona
linių , bowling turnamentų. 
Jie įvyko įvairiuose mies
tuose, kur daugiausia gyve
no lietuvių, kaip tai: De
troite, Clevelande, New 
Yorke, Roehestery, Chica
go j, Rockforde ir kit u r . 
Bet per pastaruosius kele
rius metus jaunimo veikla 
kažkodėl buvo biskutį at
slūgus!. Tik dėka chicagie- 
čių rūpestingumu gegužės 
24, 25, 25 dienomis visos 
šalies mastu bowling turna- 
mentas atsibus Chicagoje.

Kad jis būtų visapusiai 
pasekmingas, reikėtų’ vi
siems LDS nariams, o ypač 
kuopoms, rimtai susirūpin
ti ir prisidėti su darbįi dėl 
jo pasekmingumo. Pirma, 
reikėtų pasistengti prisiųsti 
kuo daugiausia bowlininku 
(t. y. kėglio žaidikų).' An
tra, prisidėti finansiniai, 
kad rengėjai turėtų ištek
liaus tinkamai apdovanoti 
žaidikus ir taipgi pavaišin
ti juos. Trečia, reikėtų kuo 
daugiau dalyvių žaidikų- 

lošėjų pagerbimo bankete.
Jei suaugusiųjų LDS 

kuopų nariai bendrai dirbs 
su jaunimu, tai ir pasekmės 
bus geresnės. Skaitykime 
sau už pareigą remti- jau
nimą sporto darbe, o jauni
mas padės įtraukti dau
giau jaunų žmonių į LDS!

Vi e n u o 1 i k tas i s n aci j opa
linis bowling turnamęntas 
įvyks Chicagoje, Lawndale 
Bowling Lanes, 3816 W. 26 
St., gegužės 24 d., 7 vai. va
kare. Žaidimai tęsis iki 12 
vai. nakti. Geeužės 25 • d. 
prasidės 10 vai. ryte ir su 
mažomis pertraukomis tę
sis iki 10 vai. vakare. Sek
madienį, po lošimo, bus 
banketas Mildos patalpose. 
Apie smulkmenas matysite 
komiteto pranešimuose.

Tad, dar kartą prašome, 
kad visi LDS nariai ir na
rės stotumėte į darbą; kad 
padarius šį 11-tą turna- 
mentą sėkmingu ir naudin
gu. Veikdami sporto ir me
no šakose, mes daug prisi
dėsime prie auginimo LDS 
kaip tokio.

Iki pasimatymo su bowli- 
ninkais ir jų rėmėjais!

M i Ida Chesnienė

Montreal, Canada
UGNIAGESIAI SIEKS 

ALGŲ PAKĖLIMO
Nors Montrealo. ugniage

sių darbo sutartis su mies
tu baigsis tik ateinantį ru
denį, bet jie jau dabar pra
deda planuoti savo pasiūly
mus, kuomet bus pradėta 
derybos dėl atnaujinimo su
tarties. Vyriausiu jų1 sie
kiu bus reikalavimas algų 
pakėlimo. Dabartiniu laiku 
ugniagesiai daugmaž gau
na $3,772 metinės algos. 
Bet kadangi jie mano, jog 
ugniagesiai skaitosi kaip 
specializuoti 1 darbininkai, 
tai viena, o antra—čia ug
niagesių alga yra žemesnė, 
negu kituose Kanados mies
tuose, todėl reikalaus, kad 
miestas pakeltų algas.

Ugniagesiai atstovau j am i 
International Association 
of Fire Fighters ( C L C ) 
unijoj

PER 10 METŲ ŽUVO 
1,039 AUTO NELAIMĖSE

Dangėj ant. au tomobi Ii ų 
skaičiui, daugėja nuo jų ir 
nelaimės mieste. Policijos 
daviniais, šiais metais per 
pirmus 4 mėnesius mirties 
nelaimės pakilo 18%, paly
ginus su pereitų metų tokiu 
pat laikotarpiu, šiais me
tais, nuo sausio 1 d. iki ba
landžio 30 dienos auto ne
laimėse jau žuvo 46 žmonės.

Dar baisesnis vaizdas su
sidaro pažvelgus i policijos 
rekordus 10 metu laikotar
pio, būtent, nuo 1948 metų

jo gyve- 
veiklos, 
pergy- 

i.štrėmi-

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš 
nimo, visuomeninės 
caro reakcijos metu 
venimai kalėjimuose,
mas j Sibirą ir kili erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesnį gyvenimą d a r b o 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Prašome Dėmesio!

pasitaikius, dūmė laiptais 
’ aukštyn į kambarį, kaip 

bulius varmų kertamas va
saros karštyje. Jisai nusi
svėręs didelę dėžę saldainių 

» iš savo slėptuvės, trenkė ją 
pro ’atvirą langą ant kaimy
no užpakalinių žemų gon- 

• » . ■! n N.. ,  — ■ ■ . I I .■ ■ I I !■■■■■■ I I ■ —*
3 pusi. Laisvė (Liberty) Tre<

ware upės pakraščio, tai 
viską matė ir girdėjo, sėdė
damas savo sunkvežimyje, 
kai tu pasisodinęs Goldber- 
gaitę ant savo kelių gla
monėdamas bučiavai ją sa
vo seilėtomis lupomis ir nu- 
laižiai nuo/ josios veido

iadienis, geg. (Mayv 15. 1957

Lietuvių Kalbos
Žodynas

! Išleistas Lietuvoje, 990 pusla- 
; pių, kaina $5 00. Kartu su už- 
! sakymu prašome prisiųsti ir 
; pinigus.

; Laisve
; 110-12 Atlantic Avenue
i Richmond Hill 19, N. Y.

NELLIE De SCHAAF 
APVOGTA

Gegužės 7 vakare, grįž
tant iš vakarinės mokyklos, 
kurią kas savaite Ja n ko 
Nellie De Schaaf, vaikinas 
lipdamas iš buso pagrobė 
jos ridikiulį ir skubiai pra
sišalino.

Iki Nellie atsipeikėjo iš iš
gąsčio, vaikinas jau buvo 
dingęs. Ir tai atsitiko aki
vaizdoje beveik pilnutėlio 
buso anksti pavakaryje. 
Neliutei teko pabūti pas se
serį iki vyras sugrįžo iš 
bowlingo, nes neturėjo rak
to. Gerai, kad sesutė arti 
gyve nd.'

, Teko girdėti, kad prieš 
dvi savaites su drg. Juodai- 
fiene dar blogiau atsitiko. 
Einant į darbą, vakare, prie 
pakelto gatvekario (L) sto
ties vagis ne tik atėmė ri
dikiulį, bet dar gerokai ap
kūlė ir išgąsdino. Kiek 
draugė piniginiai nukentė
jo, neteko sužinoti, bet iš 
to ji gerokai pasirgo.

A. J.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

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

nų. štai mūsų progos:

NAUJOSIOS ANGLIJOS

BIRŽELIO 9 JUNE 
LAWRENCE, MIASS. 

(METHUEN)

BALTIMORE, MD.
Laisvės Piknikas

BIRŽELIO 16 JUNE

MONTELLO, MASS.
Laisvės Piknikas

LIEPOS 4 JULY

BROOKLYN, N. Y.

Piknikas
LIEPOS 14 JULY

vaukite šiuose pasilinksmi
nimuose

't

balandžio 30 dienos mieste 
auto nelaimėse žuvo 1,039 
žmonės.
V ilgėtos bus atskirtos nuo 

važi u o t ės šv ies ą
Kad palengvinti auto vai

ruotojams ir kartu išvengti 
nelaimių, miesto valdyba 
nutarė pertvarkyti važi no
tes šviesas skersgatviuose. 
Liešiol visos šviesos, iskai- 
tant ir išsisukimo rodyklę, 
buvo sudėtos vienoj linijoj 
iš apačios į viršų. Nuo da
bar, ar trumpoj ateity, ža
lia, raudona ir geltona pa
siliks kaip buvo, o išsisuki
mui rodymo vi tyčia (ar
row), bus atskirta į šoną 6 
colių atstume, kuri rodys 
važiuotojui suktis į dešinę 
ar į kairę. Tai bus daug 
greičiau ir lengviau paste
bima.

Gimė
Juozas ir Elena Monsta- 

vičiai susilaukė . sveiko ir 
gražaus sūnelio, (o Birutė 
ir Jonukas broliuko). Mo-i 
tina ir naujagimis jaučiasi 
eerai. J.
«. -Z

WORCESTER, MASS

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

PHILADELPHIA,PAr

HELP WANTED—FEMALE

C LERK - TYPIST

Experience not nee. THE HOOVER 
CO., 4817 N. Broad st. Pleasant 
working conditions. Fringe benefits 
& permanent work. Phone Mr. 
Genelio DA. 4-2266 for appt.

(94-101)

PAR BIBLIJOS

PASAKA :
apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę? !;

Į Pranas Bitautas, išradėjas Nau- s 
jos Gadynės—“Now Era” mišinio1 
galvai mazgoti, sako: Stiprus , 

įplaukai duoda energijos, daro 
! asmenį jaunu. Pats išradėjas s 

ir daugelis kitų jį vartoja jau![ 
%er 40 metų ir jie turi jaunus > 
plaukus ir nepaprastą energiją. (Į

( Išradėjas pataria visiems naudo- 
ti Naujos Gadynės mišinį. Pri-s 
siųskite $2.00 už S uncijų bonką. 1 

: F. BITAUTAS !
303 So; Pearl St. •

Denver, Colorado i;
I--------~~~—

Koncertas

Sekmadienį, gegužės-May 19 d. įvyks Aido Choro 
pavasarinis koncertas, Lietuvių Salėje, 29 Endicott

Ona Dirvclienė 
Sopranas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Apart paties Aido Choro ir jo garsaus dueto, 
kurį sudaro Onutė Dirvclienė ir Jonas Sabaliauskas, 
dalyvaus aidiėčiams talkininkavę, mylimi ir laukia
mi solistai Marytė Paruliūtė O’Toole ii’ Franas Blo- 
žis. Dargi bus gitarų duetas, sudarytas muzikos 
mokytojo Klimo, ir S. Pauros vadovaujama vyrų 
grupė iš So. Bostono. Taipgi tikimės turėti viešnią 
solistę i^ Chicagos.

Kviečiame vietos ir iš apylinkės dainos ir abel- 
nai meno mylėtojus atsilankyti į šį taip turiningą 
koncertą.

' Lawrence, Mass.
Banketas

AIDO CHORAS

įvks Sekmadienį

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

Maple Parke
Lawrence-Methuen, Mass

Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą. Čia gražiai 
praleisite laiką puikiame ore su seniai matytais 
savo pažįstamais. ' *

RENGIMO KOMITETAS

@5 jlžTutm >l«t itimt n inUTiTi iTf, <



Cleveland, Ohio SBBMBB

2,600 elektros jėąainės 
darbininkų laimėjo streikų
Iš karto Cleveland Electric 

Illuminati n o’ Co. mėgino vi
sai nesiskaitvti su savo su
streikavusiais darbininkais, 
net ir tedera lės valdžios tai
kintoju pakvietimą i dery
bas boikotavo, nors ir pavo
jus erėse visam miestui ir 
apylinkei netekimu šviesos 
bei pajėgos dėl netekimo 
elektros. Vėliau pasiūlė al
gą pakėlimą 4 nuošimčiais, 
su pareiškimu, kad tai vis
kas ir kad daugiau į jokias 
dervbas neisianti. Po to 
kompanija pradėjo ieškoti 
būdų išprovokavimui uni
jos, skusdama valdžios or
ganams, kad unijistai gra
sina bombomis išsprogdinti 
jėgainių pastatus, ir parei
kalavo “teismiško draudimo, 
kad streikierių pikietui ne
būtų valia prieiti arčiau 
vienos mylios nuo kompa
nijos' nuosavybių.

Bet 2,600 UWUA unijas 
lokalu 270 streikieriai lai
kėsi vieningai, taisykliškai 
ii- griežtai iki laimėjimo, 
iki Cleveland Electric Illu
minating Co. sutiko pakelti 
algas 5C.. Taipgi laimėjo 
geresnę d a r b ų apsaugą, ■ 
Algos bus pakeltos nuo pra
ėjusio balandžio mėnesio 1-Į 
mos dienos.

/.š LDS 4-tos apskrities 
meti n ės kon ferenci jos 

Konferencija buvo skait
linga delegatais ir svečiais. 
Atidarė apskrities komiteto 
pirmininkas St. Kazilionis 
apie 10-tą valandą ryte ir, 
iki mandatų komisija su
tvarkė mandatus, pakvietė 
delegatus pasakyti po trum
pą prakalbėlę. Kalbėjo: dd. 
Neinu ra, Pu i šis, Brazas ir 
Žebiys. Drg. J. Žebrys pa
pasakojo Įdomių dalykų 
apie Lietuvos “vaduotojų” 
sueigą, kurioje jam teko 
būti.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatų randasi 
nuo 55-tos kuopos 16 ir 
nuo 73-čios kuopos iš Ak- 
rono 4 delegatai. Prie to, 
buvo suteiktas sprendimo 
balsas apskrities komiteto 
nariams, kurių yra 7. Kon
ferenciją sudarė 27 su 
sprendžiamais balsais as
menys.

Konferencijos pirmįninku 
išrinktas S. Kazilionis, se
kretorium J. Žebrys.

Buvo skaitytas pasveiki
nimas nuo LDS Centro 
Valdybos su patarimu kon
ferencijai gerai prisirengti 
prie naujų narių gavimo 
vajaus. Todėl vėliau konfe
rencija išrinko atsakingus 
narius į vajaus komisiją— 
J. Žebrys, A. Kazilionis ir 
J. Eitutis. Sveiki n i m u s 
prisiuntė 55-ta ir 73-čia 
kuopos priduodamos po $5.

LDS 4-tos apskrities ko
miteto raportas buvo ge
ras: atlaikė 4 susirinkimus, 
surengė pikniką ir pažmo- 
nį, visuomeniniams reika
lams isauko jo apie $60, ižde 
turi $69.32. Narių apskri
tyje randasi 260.

Draugė A. Kazilionis 
perskaitė rezoliuciją už na
rių skaičiaus išlai k y m ą . 
Rezoliucija priimta vien
balsiai. Taipgi buvo vien
balsiai užgirtas visas sena
sis apskrities komitetas.

Nutarta surengti pikni
ką apskrities naudai rug
pjūčio 4 d. Jašiūnų pikni
kų darže.

Drg. J. Žebrys, kuris 
yra LDS vice-prezidentas, 
turėjo su savim New Yor- 
ko valst. egzaminierių kny
gą, iš kurios paskaitė įdo
mų ir džiuginantį' skyrių.

Egzaminieriai yra valdžios 
inspektoriai apdraudos or
ganizacijoms, kurie smulk
meniškai tyrinėja organiza
cijų stovį, jų užsilaikymą 
ir veiksmus. O už vis la
biausiai jie buvo pasiry
žę ant LDS kaip organizaci
jos, įskųstos valdžiai, su
rasti, kokios formos tas 
subversyvumas joje pasi
reiškia. Jie pareikalavo iš 
Centro priduoti jiems visus 
susirašinėjimus, laiškus su 
kuopų ir apskričių valdy
bomis bei nariais ir visus 
raštus, telpančius Tiesoje, 
ir tas viskas turėjo būti iš
versta į anglų kalbą LDS 
lėšomis. Bet po nuodug
naus ištyrimo valdžios žmo
nės padarė pareiškimą, ku
rį J. Žebrys perskaitė, kad 
jie nieko nesurado pana
šaus į subversyvu veikimą 
Lietu v i ą D a i' b in i n k ų S i (si- 
vienijime.

Pasibaigus konferencijai, 
buvo apskrities komiteto 
patiekti geri pietūs visiems 
delegatams ir svečiams, ku
rie, draugiškai papietavę, 
sudėjo atiku apie $60.

J. N. S.

ŽINIOS IS UETOVOS
Lenki Jos delegacija Vilniu j

Kovo men, į Vilnių atvy
ko Lenkijos Liaudies Res
publikos delegacija tartis 
su atitinkamomis mūsų res
publikos organizaci jomis 
dėl numatom os suruošti 
Tarybų Lietuvos literatūros 
ir meno dekados Lenkijoje 
ir dėl lenkti dekados suruo
šimo Lietuvoje. Delegaci
jos sudėtyje — Lenki j os 
Liaudies Respublikos Vals
tybės Tarybos narys, Sei- 

l mo deputatas Leonas Chai- 
;nas, Tarybų Sąjungos-Len- 
| kijos draugystės draugijos 
i vyr. valdybos sekretorius 
Tadeušas Ksionžekas, Len
kijos Kultūros ministerijos 
muzikinių įstaigų centrinės 
valdybos direktorius Vik
toras Vainbaumas.

Vilniaus aerodrome sve
čius pasitiko Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su užsieniu 
draugijos pirmininkas P. 
Rotomskis, Kultūros minis
tro pavaduotojas J. Banai
tis, Lietuvos Tarybinių ra
šytojų sąjungos * valdybos 
sekretorius M. Sluckis, res
publikos nusipelniusio ko
lektyvo liaudies dainų ir šo
kių ansamblio meno vado
vas J.'Švedas, Kultūros mi
nisterijos meno reikalų val
dybos viršininkas V. Pečiū- 
ra.

Kovo 20 d. lenkų delega
tus priėąnė Lietuvos Kultū
ros ministras J. Smilgevi
čius. Priėmimo metu abi 
pusės pasikeitė nuomonė
mis dekados surengimo 
klausimu.

Svečiai iš Lenkijos viešėjo 
Lietuvoje savaitę laiko.

ŠVIESA ŠIAULĖNUOSE 
Radviliškiš.—Nearti Šiau

lėnų miestelis nuo rajono 
centro. Jo gyventojai kar
tu su Karolio Požėlos var
do, “Žingsnio į komunizmą” 
ir “Aušros” kolūkių nariais 
prieš metus nutarė pratęsti 
aukštos įtampos elektros li
niją nuo Radviliškio iki 
Šiaulėnų.

Kartų su Panevėžio sta
tybos - montavimo kontoros 
montuotojais jie šiomis die
nomis baigė pagrindinius 
elektrifikavimo darbus.

Kolūkiečiu namuose su
žibo lemputės. Elektrifi
kuota Šiaulėnų vidurinė 
mokykla, kultūrinės įstai
gos, kolūkių gyvulininkys
tės fermos ir kiti visuome
niniai pastatai.

AIDO CHORAS
Pamoka pasiruošti dainuoti 

LMS suvažiavimo koncerte šį 
šeštadienį įvyks šio trečiadie
nio vakarą, geg. 15, 7:30 vai. 
Būtina visiems dalyvauti.

Valdyba

TELEVIZIJOJE
or-Duke Ellingtono 

chestras perstatė 
“A Drum is a Woman”. Per
statyme dalyvavo gabios neg
rų muzikų . jėgos. Tai buvo 
įdomi televizijos valanda.

Tačiau įveikia, pripažinti, 
kad televizijoje negrai smar
kiai diskriminuojami. Kiek ži
noma, nei vienas negras neįeiį- 
na į televizijų vadovybę ir 
programų nustatytojų tarybą. 
Mat, pietinių valstijų baltieji 
kietakakčiai ten turi daug 
Įtakos.'

J IL M AI - T E A T R AI
“Stella”

kuriuose kino-teatruo- 
se, kurie randasi netoli graikų 
apylinkių, laiks nuo laiko ro
domi graikiški filmai (pavyz
džiui, New Cameo teatras daž
nai tokius rodo.) Bet labai re- 

Itai graikiškas filmas rodomas 
bendrai Amerikos publikai.

Vienas toks, “Stella”, dabar 
lodomas World teatre Man- 
hattane. Tik, deja, tai blogas 

(1 ra i k i j os 1< i n cm ato
ll es graikai, senos 
ir meniškų tradicijų 
ibejo sukuria gėrės-

Kai

kultūros 
tauta, be 
uius...

m e irtų muzika.
Lauksime kito graikiško fil

mo, kad spręsti apie tai, kas 
kuriama Graikijoje, nes “.Stel
la” tikrai negali būti pavyz-
dys.

“Something of Value”
Filmas “Something of Va

lue”, kuris paremtas rasistine 
Roberto Ruarko 
pačiu v a r d u, 
.spaudoje iššauk

Po miestą pasidairius
Praeitą sekmadienį Central 

Parke Įvyko tradicinė taip va
dinama “Aš esu amerikietis” 
(I am an American) diena. 
Susirinko apie 80,000 žmonių, 
jų tarpe nemenkas skaičius at
eivių, piliečių ir nepiliečių.

Kalbėjo majoras Wagneris, 
B. Baruch, teisėjas 
Rao, maldas sukalbėjo 
tautų, katalikų ir žydų
kiai, meninę programą 
aktoriai ir dainininkai.

likvidavosi, sako spauda
Varšuva. — Lenkijos 

spauda sako, kad M. Ja
worskis,- kolektyvinių ūkių 
tvarkytojas Lenkijoje pa
skelbė, kad šalyje liko tik 
2,200 kolūkių. Apie metai

Paul P.
protus-

pildė

Gražios muzikos ir opereti
niu dainų galima pasiklausy
ti pirmadienių vakarais kaip 
8:3,0, ch. 7. Firestone progra
ma visada esti įvairi. Gaila, 
kad tik pusvalandžio progra
ma. O ją norėtųsi klausyti vi
sa vakara.

šeštadienių vakarais, kaip 
10:30, ch.4, taipgi graži pus
valandžio muzikalu programa.

“Stella” yra filmas, kuriame 
pabrėžiamas erotizmas. Jei 
erotizmas eina ranka rankon 
su meniškiimu, tai jis savaime 
neblogas, bet čia turime reika
lo $u gan a matu risk a i paga
mintu filmu, kur vaidinimas 
perdėtas, situacijos neįtikinan
čios, turinys., melodramatiškas 
ir prislegiantis.

Gal vienas dalykas filme tu
ri tąm, tikros vertės — nacio
nalinių graikų styg'inių instru-

Knyga tuo 
komercinėje 

gan geras 
filme rasiz

mas “sušvelnintas”, ne toks 
aiškus, kaip knygoje, bot jame 
visvien Kenijos negrai kovoto
jai (kaip juos britai vadina 
“Mau Man”) perstatomi nei
giamai. Bet komercinei spau
dai, kai)) matyti, tas patinka'. 

Beje, filme vaidina Sidney 
Poiter, gabus negras aktorius, 
kuris vaidino filme “Edge of 
the City”, kuris yra sąmonin
gas kovotojas prieš rasizmą ir 
turis planuoja šį penktadienį 
dalyvauti Washingtone anti- 
rasistinė.j e demonstracijoje. 
Kaip tai .jis sutiko tame filme 
vaidinti, sunku suprasti.

Originaliai ta “Aš esu ame
rikietis” diena turėjo tokį tiks
lą: pabrėžti, kad visi ameri
kiečiai, ateiviai, lygiai kaip 
čiagimiai, yra pilni šios tautos 
nariai, nurodyti, kad “mes vi
si esame ateiviai” arba ateiviu 
ainiai ir 1.1.

Į 500 kolektyvinių ūkių. Ja
worskis sako, kad tai labai 
nesveika padėtis, kad ieš
koma priemonių, kaip ska
tinti valstiečius vėl grįžti į 
kolūkius. Bet prisidėjimas 
prie kolūkių turi būti lais- 
vanoris, sako jis. Kad anks
čiau buvo tam tikros prie- • 
vartos aišku iš to, sakė Ja
worskis, kad prie pirmos 
progos dauguma kolūkiečių 
nutarė pasitraukti.

Juozą Marmoką laidos 
gegužės 16, 10 vai.
Kaip .jau buvo rašyta, Juo

zas Marmokas mirė pirmadie
nio rytą, gegužės 13, ligoninė
je.

Dabar sužinojome, kad jis 
pašarvotas Romanelly Funeral 
Parlor, 86—101 Ave.

Jis bus laidojamas ketvirta
dienį, gegužės 16, kaip 10 
vai. rytą. Jo šeima kviečia gi
mines ir draugus šermenyse 
ir laidotuvėse dalyvauti, pas
kutinį patarnavimą suteikti.

Laidotuvėmis rūpinasi lai
dotuvių direktorius Aromiskis.

Koncertai
I

Trečiadieni, gegužės 22, 
Henry St. Settlement muzikos 
mokykla ruošia savo mokinių 
končerta. Pradžia 8:30 vai.
\ ak oro.

Koncertas Įvyks Playhouse, 
466 Grand St., New Yorke. 
Įžanga $1.00/

lujdustrial Home for Blind 
praneša publikai, kad tūli žu-

tuojasi pinigus. Pataria žulikų 
<: psisa ligoti.

Spaustuvininkai minės 
pirmo prezidento mirtj 

Tipografistų unija No. o 
minės 107 metnę sukakti nuo 
.jos pirmojo prezidento Hora
ce Greeley mirties geg. 19, 
Stuyvcsant High School, New 
York.

Brooklyno Moterims
Moterų klubo svarbus 

rinkimas, paskutinis
susi-

ši pava-

Dabar tas originalus tikslas 
persunktas kitu dalyku: anti
komunizmu. Kiekvienas kal
bėtojas praleidžia daugiau lai
ko puolimams prieš “komunis
tinę tironiją”, negu teigiamam 
demokratijos įvertinimui. Ta 
prasme “Aš esu amerikietis” 
diena pavirto visai panašia Į 
taip vadinamas “Lojalumo 
dienas”, kurias rengia anti ko
munistiniai elementai.

visu.

Valdyba

Pavogė policisto automobili

Detektyvas Frank Scollin 
areštavo 17 motų Walter 
Blohm už pavogimą automo- 
biilaus. Pasirodė, kad pavog
tas auto yra to pAtios policis
to.

Taksą kolektorius 
plėšikas

Greenwich Village saliūno 
savininkas N. Saluzzi .pasi
skundė policijai, kad plėšikas,

lektoriaus dokumentus,, atėmė 
iš jo $3.000

L.M.S. Suvažiavimo 
Meniniai Parengimai
Liberty Auditorija, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

KONCERTAS
7 vai. vakare

Turtinga meninė programa 
solistai, chorai, grupės

JERRY MIKUŽIS
sopranas1 iš Chicagos

C. STANEVIČIENĖ ir
A. DOČKIENĖ

duetas iš Chicagos

SUZANA KAZOKYTĖ
solistė iš New Yorke.

ONA STELMOKAITĖ 
dainininke-d^klamatorė iš' N. J.

LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo

AIDO CHORAS iš N. Y. ir kiti

DOROTHY YUDEN 
konncevlo lakompaniste

Įžanga $1.50

BANKETAS
Sekmad., Gegužės 19 

1 vai. popiet 
Prano Balevičiaus 
atminčiai pagerbti

Menine Programa
Bankete bus išpildyta turtinga meninė 
programa, susidedanti iš seną ir naujų 
Balevičiaus kūrinių. Taipgi bus naujai 
pasirodžiusio P. Balevičiaus rinkinio 
prezentavimas.

Įžanga $2.50

Sakoma, kad kiekvienas 
Now Yor.ko politikierius, ku
ris tik aplanko Europą ir Azi
ją, būtinai turi pabrėžti, kad 
aplankys tris kraštus: Airiją, 
Italiją ir Izraeli. Mat, to reika
lauja “Praktiška politika” — 
reikia prisigerinti prie skait
lingų airių, italų ir žydų ben
druomenių New Yorke, reikia 
lokiu būdu, aplankant tų gru
pių senas tėvynes, gauti dau
giau balsų

Majoras 
tikriausiai* 
p rak tiško j.e
nepasitenkina, 
vienos progos yra karščiausias 
pio-airis, pro-italas. pro-izrao- 
lietis. Nors Airijoje tikriausia 
nėra demokratijos, Airija, jo 
kalbose visuomet yra “Ta pui
kioji, žalioji emeraldinė sala, 
kur laisvės paukščiai plačiai 
savo 
ką ji nedarytų,

Brazilijos komunistų CK 
laikė savo plen. posėdį
Rio de Janeiro. — Kaip 

praneša laikraštis “Voz 0- 
peraria”, įvyko Brazilijos 
Komunistų partijos Centro 
komiteto plenumas. Plenu
mas apsvarstė politinį pra
nešimą, kurį CK prezidiu
mo vardu pateikė genera
linis sekretorius Prestes, 
“partijos vienybės” klau
simą, o taip pat išklausė 
dalyvavusios Kinijos Ko-* 
munistų partis. VIII suva
žiavime Brazilijos kompar
tijos delegacijos pranešimą.

Visais šiais klausimais 
plenumas priėmė plačias 
rezoliucijas, o taip pat re
zoliucija dėl pasirengimo 
40-ųjų Spalio socialistinės 
revoliucijos metinių minė
jimui Brazilijoje.

rinkimuose čia...
Wagneris, kuris 

n u s i m a no n em a ž a i |
’politikoje, tuomi j

Jis prie kiek-

Maskva. — Tarybų Są
jungoje jau masiniai gami
nami Saiko rūšies skiepai 
prieš polio.

sparnus skiečia. Italija, 
, jam visuomet 

yi a “senasis civilizacijos lop
šys, pirmos respublikos pasau
ly ainė,laisvės tvirtovė 
radis

, o T?.- 
kad ir pravesdamas

i prieš Egiptą, jo 
akyse visuomet yra “Demo
kratijos avanpostas Artimuose 
Rytuose, .jauniausia ir demo
kratiškiausia respublika šalia 
mūsų...”

Ta prasme Wagneris, tas 
karštas sionistas (balsų sume
timais), kalbėjo praeitą * sa
vaitgalį Broojilyne Ebbets sta
dione, kur buvo minėta Izrae
lio nepriklausomybės sukak
tis. O apie teisėtus Izraelio in
teresu s, apie Egipto žmonių 
kovą už teisę valdyti visą savo 
kraštą, Įskaitant per jų žemę 
einantį kanalą, Wagneris nei 
žodeliu neprisiminė.

STUDENTAS UŽSIMUŠĖ

Yonkers, N. Y., gyventojas, 
Cornell universiteto studentas 
F. J. Nowicki kažkaip iškrito 
pro bendrabučio langą ir užsi- 
rn u še.

PERŠAUTAS MIRĖ

L. Brewer, keltuvo operųo- 
tojas, nežinomo užpuoliko bu
vo penkiais šūviais peršautas 
ir ligoninėn nuvestas pasimi-

Paieškau brolio Stanislavo 
zausko (sūnus Karolio), 
Kauno, arba jojo /šeimos 
važiavo iš Lietuvos 1926 
to laiko negavau jokių

tiek sužinojau, kad jis 
Philadelphijoje. Jeigu 
apie Stanislavą Čizaus- 

jo šeimą, malonėkite
Būsiu labai 

Kazimiera 
gatvė, No.

brolio, tik 
apsigyveno 
kas .žinote 
ką ar apie 
pranešti.
resas:
Gogolio
Lithuania, USSR.

Či-
kilęs 

vaikų.
m.
žinių nuo

, Iš-
Nuo

dėkinga. Ad- 
Brazauskienė, 
10, Kaunas, 

. (95-96)

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

Klubas turės, 
____  geg. 19 d. 
Taut. Namo Parke. Pradžia 

Bus užkandžių. Kvie
čiame visus dalyvauti. Komisija.

(95-97)

Moterų Apšvietos 
savo metinį Mayi Walk, 
Liet. 1___
1 v. dieną.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

KELIAS Į LAIMŲ
Apysaka

Parašė R. Mizara
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 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

PROŠVAISTĖS
Širdi Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 830 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisve !:
110-12 Atlantic Avė. «•

f Richmond Hill 19, N. Y L

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiadienis, geg. (May) 15, 1957




