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Ona Stelmokiene.
Seno Vinco brolis.
Pagerbta Salom. Neris.
Vyskupas prieš bingo. 
“Pasišventėlis”—vagis.

Rašo R. MIZARA

Mirė Ona Stelmokienė, 
^pewarkiete. Tai buvo ma

loni, draugiška ir pažangi 
moteris, ilgametė darbinin
ku judėjimo dalyvė. Gra
žiai išauklėjo savo dukrą, 
Onutę Eick’ienę; daininin
kę, gabią aktorę-mėgėją.

Liūdesio valandoje, lais- 
viečių vardu, reiškiu nuo
širdžią užuojautą Velionės 
vyrui, Motiejui Stelmokui, 
dukrai, žentui, giminėms ir 
draugams!

Praėjusių metų gruodžio 
29 d. Chicagoje tragiškai 
(revolverio šūviu nusišovė) 
mirė Juozas Jakštys, silp
nos sveikatos žmogus.

Tik šiomis dienomis pa
aiškėjo, kad tai buvo tikras 
rašytojo Seno Vinco jau- 

' - nesnysis brolis.
Tai smarkiai sukrėtė Se

ną Vincą ir atsitiko taip, 
vkad jis net negalėjo būtį 

brolio laidotuvėse.
Priimkite, drauge Vincai, 

mūsų užuojautą!
•

Praėjusių metų lapkričio 
17 d. sukako 50 metų nuo 
didžiosios lietuviu tautos 
poetės, Salomėjos" Nėries 
gimimo.
fx Ta proga Tarybų Sąjun
goje buvo išleistas specialis 
40 kapeikų pašto ženklas 
(stampa) su poetės portre
tu ir Gedimino pilies silue- 

- tu.
Šį pašto ženklą sukūrė 

dailininkas K. Dočkus.
0 Lietuvos vyriausybė, 

tarp kitko, pavadino Mari
jampolės gimnaziją, kurio
je poetė mokėsi, jos vardu; 
taipgi viena Kauno miesto 

’gimnazija pavadinta Salo
mėjos Nėries vardu.

Šitaip pagerbta lietuvių 
t autos lakštingala, per 

* daug jauna mirusi, bet pa
likusi nemirštamų darbų!

•

Ne.wyorkiškis protestan
tų episkopalų vyskupas Ho
race W. B./Donegan griež
tai išstojo prieš legalizavi
mą bingo.

. Šis vyskupas smerkia tas 
bažnyčias, kurios iš bingo 
(gemblerystės) daro biznį.

Ligi šiol katalikų bažny
čia bingo “geimius” rengė 
pusiau legaliai. Dabar ji 
nori,- kad įstatymų keliu 
būtų pripažinta teisė ruošti 
bingo partijas bažnyčioms 
ir “labdarybės organizaci
joms”

Į bingo “geimius” žmonės 
sukiša daug pinigų. Aš ži
nau vieną lietuvę darbinin- 

. kę-katalikę, kuri nuolat į 
tos jmŠies gemb 1 e r y s t ė s 
yprOnogas” vyksta, galvo
dama: bus Dievui naudos, 
o gal ir aš ką nors laimė- 

r. siu.
Bet tą naudą pagrobia ne 

"Dievas, o dvasininkija.

Pasitarimai apie atominę jėgą

Ženeva jau parinkta 
konferencijos vieta
Jungtinės Tautos. — Gen. 

Jungtinių Tautų sekreto
rius Hammarskjoldas pa
skelbė, kad tarptautinė 
mokslininkų konferencija 
po JT globa įvyks Ženevoje, 
Šveicarijoje, ateinančią va
sarą. Apie tai susitarė-ei
lė vadovaujančių Jungtinių 
Tautų šalių, tarp jų Ame
rika ir Tarybų Sąjunga.

Pasitarimai vyko drau
gingoje atmosferoje. Ame
rikos delegatas profesorius 
I. I. Rabi nusifotografavo 
spaudžiant tarybinio dele
gato Dr. Dimitri j o V. Sko- 
bielcino ranką.

Prieš pat šiuos pasitari
mus buvo pranešta iš Mas
kvos, kad Tarybų Sąjunga 
yra pasirengusi duoti pa
galbą Kinijai, Rytų Vokie
tijai, Lenkijai, Čekoslovaki
jai ir Rumunijai statyti 
atominės energijos gamy
bos centrus.

Laikraštininkai čia klausė 
tarybinio delegato Skobiel- 
cino apie tai, bet jis atsi
sakė komentuoti.

Pasitarimai tęsiami. Jiems 
pirmininkauja pats Mam- 
marskjoldas, kuris pareiš
kė, kad atominė jėga bus 
naudota tik taikingiems 
tikslams.

Apart minėtų delegatų iš

Sūnus rengė sukilimą 
prieš tėvo diktatūrą
Katmandu, Nepalas.—čia 

buvo suimtas 18 metų am
žiaus Kamal Prasad Koira- 
la. Jis kaltinamas šukilimo 
rengime prieš savo tėvą, 
premjerą M'. P. Koiralą. 
Valdžia sako, kad jaunasis 
Koirala dalyvavo nelegalia
me komunistų mitinge, ku
riame jis sakė, kad diktato
riška, reakcinė jo tėvo val
džia gali būti nublokšta 
“vienu liaudies pasijudini
mu.”

Buenos Aires. — 11 as
menų, kurie važiavo sunk
vežimiu į pikniką, užsimu
šė.

Pilnai pritariu vyskupui 
Doneganu’ui, kad bingo ne
turi būti legalizuotas.

Vienai “geras katalikas” 

(ne lietuvis) pasiryžo pa
puošti savo parapijos baž
nyčią. Kaip papuošti? Jis 
dažnai pirko šventųjų sta
tulas ir išstatė savo baž
nyčioje.

—Koks labdarys, kokspa- 
siaukojėlis yra tas- žmęgus! 
—kalbėjo parapijonys!...

Tasai “pasišventėlis” tar
navo viename New Yorko 
bankų. Algos gaudavo apie 
$12,000 metams.

Neseniai tapo susekta, 
kad šis “pavyzdingas žmo
gus” yra pavogęs iš ban
ko apie $100,000!...

Jis laukia teisųio.

Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos dar dalyvauja Indijos 
Dr. Homi Bhabha, Brazili
jos Prof. Coste Ribeiro, Ka
nados Bennett Lewis, Bri
tanijos John Cocroft, Nobe
lio pryzo laimėtojas, ir kiti.

Tai vadovaujantieji dele
gatai, m o k s 1 i n inkai, bet 
prie jų dar randasi diplo
matai padėjėjai, kurie jiems 
pataria.

Šeši eiliniai kareiviai 
nuteisti kaip sukilėliai

Fort Bragg, N. C. —• še
ši jauni kareiviai, penki jų 
18 metų amžiaus, buvo nu
teisti po septynerius metus 
kąlėjimo kaip sukilėliai. Jie 
buvo laikomi posto karinėje 
daboklėje už pasišalinimą 
be leidimo, kuomet atsisa
kė dirbti jiems įsakytą dar
bą. Karinis teismas juos 
teisė ir nuteisė kalėjimui, 
negarbingam pašalinimui iš 
armijos'“ir visokios algos 
atėmimui. Pagal karines 
taisykles jie galėjo būti nu
bausti ir mirties bausme.

Indijos kongreso partija 
pradėjo savo suvažiavimą

Madras. — Čia dabar 
vyksta Indijos kongreso 
partijos suvažiavimas, ku
riame dalyvauja 2,500 de
legatų.. Kongreso partija 
yra Indijos vadovaujanti ir 
dabar prie valdžios vairo 
stovinti. Ją įsteigė Gandhi 
ir jos vadas yra Nehru.

Suvažiavimas išrinko po
litinės programos komitetą, 
kuris jau patiekė tolimes
nės veiklos planą. Toje 
programoje sakoma, kad 
Indija turi laipsniškai eiti 
link socializmo, nors priva
tinė nuosavybė neturi būti 
pilnai -panaikinta.

Ši programa supuola su 
Nehru seniai išreikštomis 
nuomonėmis, kad Indija su 
laiku turi tapti socialistine 
šalimi.

Newark, N. J.
ONĄ STELMOKIENĘ 

LAIDOS TREČIADIENĮ
Mirusioji Ona Stelmokie

nė bus palaidota sausio 19 
d. Jos palaikai bus išvež
ti iš People’s Burial Home 
šermeninės (84 Broad St.) 
1 vai. popiet. Laidotuvėse 
kalbą pasakys Jonas Ga- 
siūnas.

Washingtonas. — Pietinio 
Vietnamo ambasada Ame
rikoje skelbia, kad Šiauri
nis Vietnamas laužo • pa
liaubų sutartį ir naujai ap
ginklavo keturias ar šešias 
pėstininkų divizijąs.

Costa Ricoje kovos pradeda 
atslūgti, puolikai traukiasi
San Jose, Costa Rica. — 

Įsiveržėliai ir sukilėliai jau 
išstumti beveik iš visos Cos
ta Ricos. Jie taipgi prara
do savo vadą, 28-rių metų, 
Keturi iš Amerikos Jungti
nių Valstybių atsiųsti seno
viški karo orlaiviai davė 
Costa Ricos valdžiai viršų C- 
ir trys sukilėlių orlaiviai 
pranyko.

Pranešama, kad du jų nu
sileido Nicaraguoje, kur 
buvo “internuoti,” nors yra 
beveik tikra, kad jie origi-

“Niekad daugiau!”

Vokietijos socialdemokratai 
veikia prieš apsiginklavimą
Bonna. — Čia, Hambur

ge, Bremene, Miunchene, 
Niurenberge ir kituose Va
karų Vokietijos miestuose 
sienos, tvorosįir. .visos kitos 
tuščios vietos tapo aplipin- 
tos šimtais tūkstančių pla
katų, kurie trumpai ir drū
tai sako: “Niemals wie- 
der!” kas reiškia — “Nie
kad daugiau!”

Tai plakatai, kurie šaukia 
prieš ginklavimąsi, prieš 
naujo nacinio Wehrmachto 
įsteigimą. Juos išleido so
cialdemokratai ir juos iš-

Išbandė pirmąjį 
atominės jėgos 
JAV suhmariną

Groton, Conn. — Viena 
minutė po 11-tos valandos 
pirmadienio rytą p i r m a s 
Amerikos submarinas, ku
ris varomas atomine ener
gija, išplaukė iš savo staty
bos vietos Thames upėje. 
Tas submarinas, “Nauti
lus,” kainavo 55 milijonus 
dolerių. Jis esąs pirmas 
atomine jėga varomas lai
vas pasaulyje.

Jis buvo bandytas plau
kiant vandens paviršium, 
bet nepasinėrė. Tas baidy
mas bus padarytas kada 
nors kitą kartą. Ant “Nau- 
tilus’o” randasi 85 jūrinin
kų ir • 11 karininkų įgula. 
Pirmajame bandyme ant jo 
radosi ir apie 50 civilinių 
ekspertų — mokslininkų ir 
mechaniku, v

Washingtone planuojama 
pradėti statyti daugiau ato
minių submarinų, jeigu 
bandymai su šiuo parodys, 
kad tas pageidautina.

Egiptas šaukia premjerus
Kairas. — Egiptas ragi

no visus Arabų. Lygos šalių 
premjerus į pasitarimą. 
Egiptui nepatinka, kad vie
na Lygos narė, Irakas, pa
sirašė sutartį su Turkija.

atskrido iš Nicara-

Prezidento Eisenhotverio biudžetas:

Vis daugiau išlaidy 
kariniams reikalamsnaliai 

guos.
Įsiveržėliai taipgi prara

do savo vadą 28 metų — 
Teodoro Ričardo. Ričardo 
yra buvusio Costa Ricos 
prezidento sūnus. Jis ėjo 
karinius mokslus Jungtinių 
Valstybių West /Point aka
demijoje. (

Prieš pat pasitraukiant 
sukilėliu orlaiviai bombar
davo Santą Rosą ir kelius 
miestelius.

Costa Ricos valdžia sako, 
kad padėtis pradeda grįžti 
i normaluma. C v 

lipdino nakties metu unijis- 
tai bei socialistinio jaunimo 
nariai.

Bavarijos darbo unijų są
junga, kuriai priklauso 900,- 
000 darbininkų, praveda 
tarp savo narių plebiscitą 
apie ginklavimąsi. Vėliau 
panašus plebiscitas bus 
pravestas tarp visų Vakar. 
Vokietijos unijistų, kurių 
yra apie šeši milijonai.

Socialdemokratai rengia 
masinį maršą ant Bonuos 
ir demonstracijas prieš gin
klavimą.

Jis buvo gerai 
traktuotas T.S. 
darbo kalėjime

New Yorkas. — Ameri
kietis John H. Noble, kuris* 
apie dešimt metų praleido 
Tarybų Sąjungos Vorkutos 
darbo stovykloje, per radi- 
jo-televizijos programą pa
reiškė, kad jis buvo gerai 
traktuotas ten, dirbo ir gy
veno normališkose kalėjlini
nėse sąlygose, niekad nebu
vo kankintas ir išėjo svei
kas.

Noble tėvas, Vokietijoje 
gimęs amerikietis, li938-taia 
metais su savo šeimyna su
grįžo į Vokietiją, kur Dres- 
dene įsteigė fabriką. 1945 
metais jie abu, matyti, kaip 
naciai, buvo tarybinių or
ganų suimti. Jaunasis No
ble buvo pasiųstas į Vorku
tą, o senasis išlaisvintas ir 
jis grįžo į Ameriką. Jauna
sis Noble buvo išlaisvintas 
šiomis savaitėmis.

Naujas premjeras Osloje
Oslo.—Norvegijos prem

jeras Oskarąs Torpas atsi
statydino ir jo vietą užėmė 
Einaras Gerhardsenas. Ir /
vienas ir kitas yra socialde
mokratai. Gerhardsenas bu
vo premjeru dar prieš Tor- 
pą. ' •

Washingtonas. — Prezi- 
dentas Eisenhoweris pa
siuntė Kongresui' savo biu
džetinį planą. To plano es
mė : mokesčiai žemesnės 
įeigos sluoksniams nebūs 
mažinami, bet bus didiną- 
mos išlaidos kariniams rei
kalams.

Biudžetas numato $62.4 
bilijono valdiškų išlaidų, iš 
to skaičiaus du trečdaliai,

Jugoslavija siųs ginklus 
Burmai, pirks jos ryžius
Rangoonas. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito baigė 
savo viešėjimą Burmoje,. 
kurioje jis praleido 11 die- 

Į nų. Per tą laiką jis ilgai 
! tarėsi su Buriuos premjeru 
! U Nu ir jie išleido bendrą 
pareiškimą, kad yra giliai 
įsitikinę, jog pasaulinė tai
ka turi būti paremta ant 
taikingo įvairių socialinių 
sistemų sugyvenimo.

Susitarta, kad Jugoslavia 
ja apginkluos bent vieną 
Burmos. kariuomenės briga
dą, b Burma atsilygindama 
siųs Jugoslavijai ryžių.

Hammarskjoldas pataikauja 
komunistams, sako Knowland
Chicago.-Senatorius Klow- 

landas sako, kad Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Hammarskjoldas nieko 
gero neatsiekė Kinijoje, ir 
ne tik neatsiekė, bet dargi 
pataikauja komunistams.

Knowlandas sako, kad 
II a m m a r s kjoldas padare 
klaidą keliaudamas Kinijon. 
nes visa Azija tą kelionę 
supranta kaip nusileidimą 
prieš Kinijos komunistus.

Knowlandas pakartojo 
savo seną nuomonę, kad jei
gu Kinija bus įleista į Jung
tines Tautas, jeigu bus pra
vestas “Azijos Miunche
nas,” Amerika tuojau turė
tų pasitraukti iš Jungtinių 
Tautų.

Nedėstys tikybos Lenkijoje
Viena, Austrija. — Vieti

nė katalikų žinių agentūra 
Katpress skelbia, kad Len
kijos valdžia uždraudė dės
tyti tikybą pradžios moky
klose. Iki šiol, sako Kat
press, tikyba buvo dėstoma 
tose mokyklose, kur moki
nių tėvų dauguma to pa
geidavo..

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas oficialiai 
paskelbė, kad nepernagri- 
nės 13 komunistų vadų by
los. Ikį šiol tas teismo nuo
sprendis nebuvo perduotas 
oficialiai, bet žemesnieji 
teismai vis vien pasiskubino 
ir atšaukę kauciją patalpi
no tuos komunistus į ka
lėjimą.

apie 41 bilijonas, kariniams 
reikalams: ginklavimuisi, 
karinių jėgų palaikymui, 
ginklų pagalbai užsienio 
kraštam^ ir tt.
__Taš reiškia, kad karinis 
biudžetas ateinantiems biu
džeto metams yra ant dvie
jų bilijonų ir 20 milijonų 
aukštesnis, negu praeitų 
biudžeto metų.

Išlaidos 2 dėl gyventojų 
gerbūvio /pagal Eisenhowe- 
rio biudžetinį planą bus su
mažintos. Sveikatos, ger-~ 
būvio ir apšyietos išlaidos 
bus $2.3 bilijono, kas yra 
bent kiek mažiau negu pra
ėję biudžeto, žemės ūkio 
reiKa’Rims bus išleista $7.6 
bilijono palyginant su pra-z 
eitų metų $8.9 bilijopo.--^

Biudžetas suduoda ne-* 
menką smūgį valdiškoms . 
elektrinės energijos įstai
goms. Fondai dėl TVA su
mažinti ant 77%, kas reiš
kia, kad TVA turės pakelti 
duodamos elektros energi
jos kainą. Tas įgalins pri
vatines firmas pasėkiūin- 
giau vesti konkurenciją 
prieš TVA ir gal visai iš
stumti iš to lauko.

Eisenhowerio planas nu
mato karinę pagalbą Japo
nijai, Pietinei Korėjai ir 
Formozai. Jis taipgi išreiš
kė viltį, kad greitu laiku 
Amerika galės teikti karinę 
pagalbą atgaivintosioms 
•Vakarinės Vokietijos kari
nėms jėgoms.

Paskutiniai 
pranešimai 
Tokyo. — Čiango žinių 

agentūra skelbia, kad Kini
jos liaudiečiai po ilgokos 
kovos okupavo vieną Ta- 
cheno salyno salų. Kinai tą 
salą ilgą laiką bombardavo 
ir paskui pravedę invaziją 
jon.

Kol kas ta žinia nepa
tvirtinta iš Kinijos šaltinių.

Bostonas. — Charlestow- 
no kalėjime^ kaliniai suėmė' 
penkius sargus ir juos lai
ko belaisvėje. Trys buvo 
suimti jiems einant savo 
pareigas, du kiti, kuomet 
jie ėjo tikrinti, kas atsiti
ko su anais.

Chicago. — Claude Light- 
footo byloje gynybos advo
katas John J. Abtas pareiš
kė, kad marksizmas - leni
nizmas negali būti teisingai 
suprastas iš ištraukų.^ Kaip 
kitų komunistų bylose, taip 
šioje prokuroras cituoja iš
traukas iš Markso, Engelso 
ir Lenino raštų, bandyda
mas įrodyti, kad komunis
tai yra konspiratoriai.

ORAS NEW YORKE 
šalta, gali snigti.
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APIE VALSTIJŲ TEISES
KONGRESE IR Už JO SIENŲ, spaudoje ir kitur, 

dažnai girdime tam tikrus plačiagerklius politikierius 
kalbant apie “valstijų teises.”

Jie posmuoja taip: federalinė vyriausybė perdažnai 
kišasi į valstijų vidujinius reikalus, pažeisdama valstijų 
teises. Girdi, jei federalinė vyriausybė, jei Kongresas, 
nesikištų į valstijų vidujinius reikalus, .tai jos, valstijos, 
galėtų tvarkytis pavyzdingiausiai ir tuomet bujotų ti
kroji demokratija.

Įdomų (nors nepilną) straipsnį tuo klausimu šio
mis dienomis davė geležinkeliečių savaitraštis “Labor,” 
išeidinėjąs Washingtone. Mes čia paseksime tuo straips
niu, kad tą visą biznį aiškiau nušviesti.
• Šiemet susirenka į sesijas 44 (iš 48) valstijų sei

meliai. Jie turi puikiausią progą įrodymui, ką reiškia 
tiek daug diskusuojamas dalykas, kaip “valstijų teisės” 
(States Rights).

Ar jie, valstijiniai seimeliai, legislatures ar kaip tai 
pavadinti, padarys tai?

Ar jie pataisys, papildys įstatymus, pagal kuriuos 
turėtų būti padidinta nedarbo* apdrauda ir padidintas, 
atlyginimas tiems darbininkams, kurie darbo įmonėse 
dirbant susižeidžia? Ar jie, valstijiniai seimeliai, page
rins valstijų įstatymus,, pagal kuriuos būtų suteikta dar
bininkams didesnė teisė organizuotis ir ar jie pašalins 
senus, atgyvenusius įstatymus, kurie tramdo darbininkų 
organizavimosi ir kliudo darbo unijoms veikti? Ar jie, 
.seimeliai, pataisys įstatymus taip, kad taksai už paja- 
rhas būtų suderinti taip, idant negalintieji jų mokėti, 
neturėtų mokėti?

Atsakymai į aukščiau paduotus klausimus pasakys, 
ar “valstijų teisės” rodys kelią į progresą ar kreips į 
reakciją.

Praeityje, sako “Labor,” tasai šūkis (“State | 
Rights”) dažnai buvo naudojamas reakcininkams prie
danga darymui valstijinių seimelių įrankiais, kad pažeis
ti darbininkų teises ir tarnauti plėšikiškiems interesams.

Kodėl taip?
Geležinkelininkų laikraštis bando atsakyti: Dėl to,

Polemika ir kritika I
VAKARIETIS PASITEN

KINĘS “IŠEIVIU”
Drauge Susninkų Jurgi: 

Tavo raštas “Lietuvos sū
nus išeivis” buvo geras pa
siskaitymas. Mes mylėjo
me jį skaityti. Perskaičiau 
nuo pradžios ligi galo ir ne
suradau jokios melagystės 
ir neteisingumo. Mes no
rime, kad ir daugiau pana-1 
šių rašinių duotumėte. |

Aš taipgi esu skaitęs mo
kytų žmonių raštus’. Atsi
tinka taip, kad tas pats at
sitikimas, aprašytas dviejų 
ar trijų žmonių, yra vis 
skirtingas. Esu skaitęs apie 
Rasputina vieno vokiečio, 
taipgi esu matęs apie Ras
putina filmą, taipgi buvo 
apie jį Laisvėje ir vis skir
tingai, nėra tikros tiesos, 
bet mes žinome, kad taip 
buvo.

Eks-Mainierys Jurguti 
vanoja, kad mamose taip 
nėra, kaip Jurgutis rašė, 

; arba ten, kur Eks-M:ainie- 
j rys gyvena. Taigi tas se
nas Eks-Mainierys rašo tei
sybę, bet tas teises mainie- 
riai gavo tik per didelę ko
vą. Teises, kurias mainie-. 
riai dabar turi, reikėjo iš
kovoti, daug mainierių dėl 
jų žuvo, daug kentėjo ka
lėjimuose.

Man dar Lietuvoje gyve
nant, esant 10 metu am- 
žiaus, 1882 metais, mano ! 
pusbrolis gyveno Ameriko
je. Pargrįžęs Lietuvon, sa
kydavo, kad Pennsylvanijos 
angliakasyklose buvo taip, 
kaip Jurgutis rašo ,

Ar Jurgutis dirbo mamo
se ar nedirbo, mums nesvar
bu, bet mes žinome, kad 
taip buvo.

. Lietuvoje Susninkų Jur
giui būnant teko piemenėliu 
pas buožę tarnauti ir ten 
buvo varomas kulti su spra
gilu, pritarti didiesiems.

MOTERŲ KAMPELIS
Su šypsą, su viltimi liaudyje ir su 

tikėjimu rytojumi jos nuėjo už groty

t Tai buvo tikra teisybė, kai ; Ųaus' 
' buožės pasisamdydavo vai-' 

kad daug valstijų tebesivaldo sulyg senais, savo dienas ; piemenėliu už kokius
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“Smiling” — tuo žodžiu 
komercinis New Yorko laik
raštis .pradėjo savo raštą 
apie 12-ką paskiausia įka- 

| liūtų Smith Akto aukų. Ki- 
j taip negalėjo to rašto pra
dėti. Ten pat talpinamas 
trijų vežamų į kalėjimą mo
terų paveikslas kitaip rašy
ti neleido.

Tūlas klausė — dėl ko 
šypsojosi? Argi joms mie
la į kalėjimą eiti?

Galiu užtikrinti kiekvie
ną, jog šypsojosi ne iš mei
lės kalėjimui.

Viena tų darbininkų kla
sės žymiųjų vadovių — Eli
zabeth Flynn. Nežiūrint tos 
spaudos pas k a i t y m o jos 
“second-string” vadove, ji 
vis viena tebepasilieka pir
moji. Ateities Amerika, ti
krai demokratinė Amerika, 
ją skaitys šio laikotarpio 
žymiausia darbininkų kla
sės moterimi Amerikoje.

Kaipo einančiai kalėj i- 
man ne pirmu kartu, Elz
bietai kalėjimo gyvenimas 
žinomas. Tačiau būtų trum
paregystė manyti, būk ji 
dėl to galėtų šypsotis.

Flynn yra 63 metų 
teris. 
leido neperteklingoje 
ganų darbininkų tėvų 
moję. Nuo mažų metų pra
dėjo dirbti už duoną. Tebe
būdama mergiščia pradėjo 
kovoti už geresnį gyveni
mą sau ir visiems darbo 
žmonėms. Tose kovose, vi
sokiausiose pareigose, ji pa
šventė apie 50 savo amžiaus 
metų.

Kaipo motina ji pergyve
no daugelio • kitų motinų 
pergyvenamus skausmus, 
kai jinai neteko jauno, ga-

> vienturčio savo sū-

gadynėje tokia .darbininkų 
vadovė ponams pasirodė 
baisiai pavojinga. Jie su
skubo ją uždaryti kalėjime.

Tokius darbus nešusiems 
Elzbietos pečiams, tiek daug 
nuėjusioms kojoms, aišku, 
norėtųsi pasilsio, bet tik ne

g
Ne- 
pro-

mi, kad jų mintys “greš- 
nos” - “subversyvės.”

Taigi, nuteistų neprasi- 
kaltusiu žmonių sąžinė ra- v v v
mi.

Tačiau svarbiausiu jų 
stiprybės šaltiniu yra mark
sizmo mokslas. Iš to jie iš
moko pažinti praeities isto
riją ir šių dienų pasaulį. 
Jie yra užtikrinti, jog ka
lėjimas nesustabdys darbi
ninkų judėjimo, nepasuk 
progreso rato atgal, 
žiūrint skerspainių, 
gresas žengia pirmyn.

Įmatymas būsimo laimė
jimo, pojūtis, kad ir jos (ir 
jie taip pat) savo pasiau
kojimu įdeda įnašą greičiau 
priartinti laimėjimą darbo 
prieš 'išnaudojimą, laisvės 
jėgų prieš vergėjus, taikos 
jėgų prieš karo kurstyto
jus, teikia spėkų šypsotis 
net žengiant už tų sienų - 
mūru.

Kaip ilgai bus leista dar- į 
bininkų klasės vadus kan- Į 
kinti už tu sienų - mūru, 
daug priklausys nuo kiek
vieno, kuris skaito save kla
siniai sąmoningu darbinin
ku, tikruoju demokratu ar 
progresyviu. Priklausys ne 
tik nuo žodžių, bet ir nuo 
darbų, kaip juos dirbsime ir 
paremsime.

naus.

Jinai vaikystę
mo- 
pra- 
var- 
šei-

atgyvenusiais įstatymais. Valstijinių seimelių deputa
tai (nariai), kurie ra*o naujus įstatymus, valstijines al
gas gauna mažytes, iš jų pragyventi jie negali. Jie. 
kurių daugiausiai yra advokatai, pajamas pragyveni
mui gauna iš kitų šaltinių. O kadangi jie iš ten gauna 
pajamas, tai, rašydami naujus įstatymus, jie ir daboja, 
kad tų trustų, tų korporacijų interesai būtų nepažeisti, 
kad jie būtų apsaugoti.

Ryšium• su tuo laikraštis primena ir kitą įdomų 
faktorių: daugelyje valstijų į seimelius atstovai ren
kami sulyg senoviška tvarka, sulyg kuria farmeriai tu- 

■ ri didesnę galią už miestų darbininkus. Taip, mat, jau 
nustatytos rinkiminės ribos. Mažesnis skaičius farme- 
rių balsuotojų išrenka į seimelius proporcionaliai dau
giau savo atstovų negu miestelėnai gyventojai, kur 
pastaruoju /laiku įsisteigė daugiau fabrikų ir gyvena 
daugiau darbininkų negu kada nors pirmiau. Kitais 
žodžiais: susidaro disproporcija tarp farmerių ir dar
bininkų atstovų seimeliuose. O tai neina naudon dar
bininkams.

Čia dar galima pridėti, ko laikraštis nepažymėjo, 
specifiškai pietines valstijas, kur gyveną daug negrų: 
Tūlose tų valstijų negrai sudaro daugumą gyventojų, 
bet jie yra atstumti nuo balsavimo urnų. Jie neišrenka 
nei vieno savo atstovo. Žinant gerai, kad milžiniška ne
grų dauguma pietinėse valstijose yra žemės arba fabri
kų darbininkai, galima įsivaizduoti, kokia didelė dispro
porcija ten vyrauja! Išrinktieji, didžiulių žemvaldžių 

- bei korporacijų pastatytieji asmenys į valstijinius seime
lius# nekreipia mažiausio dėmesio į milijonus negrų gy
ventojų, į jų baisią būklę d!ėl to, ka4 jie, išrinktieji, žino, 
jog negrai jų pabausti negalės, nes neturi balso!

Reakcininkai įvairiose valstijose, — ypatingai pie
tinėse,—nuolat garsiai šaukia apie “valstijų teises” vy
riausiai dėl to, kad jie bijosi suteikti laisvę negrams.

Kai Kongrese būva paduotas sumanymas išleisti 
įstatymą prieš negrų linčiavimą, tai pietinių valstijų 
reakcininkai sako: jūs norite pažeisti valstijų teises.

• Kai Kongrese buvo duotas sumanymas išleisti įsta
tymą, garantuojantį lygias teises negrams ir baltie
siems darbuose, tai tie patys politikieriai rėkė: jūs kė- 
sinhtės sutrempti valstijines teises.

Kai praėjusiais metais aukščiausias šalies teismas 
nusprendė, kad į pietinių valstijų viešąsias mokyklas 
būtų priimti negrai, kad jie mokytųsi kartu su baltai
siais, tai tūlų pietinių valstijų politikieriai vos galo 
negavo skelbdami, jog tai esą pažeidimas valstijų tei-
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penkius rublius ir spaudė 
iš to vaikučio paskutinį la
šelį prakaito. Aš pats bu
vau tokiu piemenėliu.

Kaip ten nebūtų, ar Sus
ninkų Jurgis rašė teisybę 
ar neteisybę, bet taip buvo 
ir mes jo raštą labai my
lime. Bravo, Jurguti! Ra
šyk mums daugiau!

Vakarietis

Redakcijos Atsakymai
Matiukui, Boston* Mass.— 

“Atsiminimai iš Sibiro” 
gauti. Išspausdinsime tru
putėli vėliau. Sakote, ra- Iv z

šysite daugiau apie atbal
sius Rusų-Japonų karo; 
rašykite, prašome!

Senam Vincui. — Jūsų du 
eilėraščiai gauti. Ačiū!

Laisvės Veteranui.—Po
lemiškas rašinys gautas; 
tilps neužilgo.

Ekis-Mainicriui.—Straips
nį gavome; išspausdinsime 
prie pirmos progos.

K. B. D. — Jūsų vieną ei
lėraštį išspausdinsime, o ki
to sunaudoti negalėsime,— 
persilpnas. Rašykite proza.

Onutei, Maine valstijoje.- 
Jūsų kadaise prisiųstas ei
lėraštis, nors ir “tikras at
sitikusias,” persilpnas.

Eilėraščių rašytojams. — 
Nemaža mūsų žmonių dar 
vis galvoja, būk eilėmis pa
sireikšti yra lengviau negu 
uroza. • Dėl to jie dažnai 
imasi rašyti eilėraščius. Bet 
blogi eilėraščiai, netaisy
klingai parašyti, skaityto
jui daro sunkesnį įspūdį 
negu rašinys, ]_ 
kad ir silpnai, bet proza. Be 
kitko, 
reikia taisyklingai ‘ rašyti. 
Proza parašytus straipsne
lius ar vaizdelius redakcija

teisių apgynėja, Flynn yra 
apkeliavusi skersai ir išil
gai šalį nesuskaitomus kar
tus. Kur vykdomi prailgę 
streikai, kur pasigirdo de-' 
jonės užpultų, areštuotų, 
kalinamų darbininkų, ten 
skubėjo Elzbieta mobilizuo
ti pagalbą ir apgynimą. 
Pradedant ankstybaisiais 
IWW bandymais suorgani
zuoti masines industrines 
unijas, baigiant vėliausio
mis, ji organizavo teisia
miesiems apgynimą, įkalin
tųjų šeimoms pagalbą.

Ji nudirbo milžiniškus 
darbus apgynimui ir išlais
vinimui Tom Mooney. Ji
nai dirbo apgynimui Sac- 
co-Vanzetti, Scottsboro vai
kinų ir daugelio kitų. Anų 
laikų transportacijos sąly
gose jinai daug mylių nuei
davo pėsčia. Atlankydavo 
kaimus keliaudama farme-; 
rių “ekspresais.”

Gerai pažįstanti mūsų ša
lies praeitį ir dabartį, gabi 
ir žavingai iškalbi, Elzbie
ta yra vienu iš daugiausia 
visur pągeidaujamų vadų 
ne vien tiktai iš moterų, 
bet ir iš visu bendrai.

Už ką jinai kalbėdavo, į 
ką ragindavo klausovus? 
Ji kalbėjo už darbus, žmo
niškus uždarbius, taika, 
kas iš
trokšta taikos? 
žodžiu 
tuos tylius troškimus su
formuoti į reikalą v i m u s, 
užžiebti energiją veiksmais. 
Dabartinėje karų kurstymo

o 
darbo žmonių ne- 

Elzbieta 
ir raštais mokėjo

parašytas-i gali .pataisyti, papildyti, gi

rašant eilėraščius,
eilėraščiai dažniausiai ne
siduoda taisomi; Išvada: 
prašome rašyti proza. Te-J 
mų rašymui yra užtenka- ? 
mai.

t

Claudia Jones, 37 metų, 
pačiame gyvenimo gražu
me, tikriausia rastų šimtus 
naudingų ir malonesnių už
siėmimų, negu būti kalėji
me. Gabi ir kovinga dar
buotoja, ji visur darbo žmo
nių eilėse laukiama, ypa
čiai mylima negrų liaudyje. 
Tačiau ir ji tai pat su šyp
są nuėjo atiduoti brangius 
savo jauno gyvenimo metus 
kalėjime.

Betty Gannett — apie vi
duramžė. Tyki, ševlnaus 
būdo, plunksnos darbui ir 
menui linkusi moteris, my
linti gyvenimą, grožį. Juk 
matosi, kad ne kalėjime 
tam viskam vieta. Vienok 
ir ji vežama kalėjiman šyp
sojosi.

Iš kur jose ta stiprybė 
šypsotis tokioje padėtyje, 
kokion patekę kiti rauda?

Tam rasime keletą prie
žasčių :

Smith Aktu (minties kon
trolės įstatymu) einant per
sekiojami yra siunčiami ka
lėj iman ne. už kokį blogą 
darbą. Jiems nepriskaito 
net kam nors skriaudą da
rančių žodžių ar raštų. Teis
me oficialiai juos kaltino 
tik už tai, kad jie galėję 
norėti “spėka ir prievarta 
nuversti valdžią,” “suokal- 
biavę” tokią mintį skelbti.

Komercine spauda bjau
riai melavo jų arešto ir 
teismo metu ir meluoja da
bar, kuomet rašo, būk jie 
nuteisti už “sub veršy vius 
veiksmus.” Oficialiai teis
me nebuvo pri parodyta 
prieš juos jokio prasikals- kad visašališkosios valdžios 
tarno veiksmo, tik kaltina- dalimi esantis Women’s Bu-

reau prie šios administraci
jos pakrypo į šoną. Jis se
niau darbavosi pagelbėti 
moterims i n d u s t rijoje irw 
aiškiai priešinosi moterims ” 
nenaudingam Equal Rights * 
(lygių teisių) Amendmen- 
tui. Gi dabar visą tai ap
leido. Ųnijisčių pateikta ir 
visos konvencijos priimta 
rezoliucija1 sako, kad tas 
Moterų Biuras privalo sa
vo polinkį pakeisti.

Konvencija ragino unijas 
kovoti prieš diskriminavi
mą moterų darbuose ar 
kaimynijoje, taipgi unijos 
veikloje. Pažadėjo remti 
tas programas, kuriomis 
pagelbstima moterims galė
ti užsidirbti sau pragyveni
mą be pažeidimo savo svei
katos ir šeimos gerovės. 
Pirmiausioje vietoje stovi 
gavimas dirbančių motinų 
vaikams priežiūros centre- 
lių jų gyvenamose apylinkė
se.

Unijistai pasisakė už 
moterims naudin
gą įstatymą

Gale praėjusių metų Los 
Angeles mieste įvykusi CIO 
konvencija priėmė rezoliu
ciją, kurioje pakartojamas 
užgyrimas Women’s Status 
Biliaus. Juomi būtų įsaky
ta mokėti moterims lygią 
mokestį už lygų darbą, kaip 
mokama vyrams.

Konvencija vėl pasmerkė 
apgavingai skambantį 
Equal Rights Amendmentą. 
Jis neva pripažįsta mote
rims lygybę, tačiau, jeigu 
taptų įstatymu, panaikintų 
visus tuos pagerinimus, ku
riuos moterys ilgų metų ko
vomis išgavo.

Ten pat buvo pastebėta,

Today s Pattern

9123 
SIZES 

12-20; 40

Pattern 9123: Misses’ Sizes 12, 
14. 16. 18, 20; 40. Size 16 takes 
3% yards 36-inch fabric,

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept,, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,Šeimininkėms

M
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Praėjusiomis šventėmis 
kažin iš kur ,buvo užklydęs 
ir prigijęs mieste pieniškas 
gėrimas, vadinamas . egg
nog. Kai kas parsinešė jo 
ir nenorėdamas — tarėsi 
perkančiu pieną. Nežinau, 
kiek vertingumo turėjo tas 
komercinis, bet sekamasis 
namie darytas yra skanus 
ir maistingas:

puse puoduko cukraus
6 kiaušiniai, tryniai 

skirti
kvorta karšto pieno 
į šaukštelio druskos 
puskvortę tirštos, suplak

at-

tos grietinės 
šaukšteliai vanilla 

nutmeg (muskatinio 
šučio kelios dulkelės prie
skoniui)

.skiltelėmis supiau s t y t ų 
almonds (pamarginimui)

Šakute sutrink { puoduko 
cukraus su tryniais. Pa
mažu, dalimis, įmaišyk iki 
virimo užkaitintą pieną. 
Pavirk virš verdančio van
dens, nuolat maišant. Kai 
mišinys pradės aplipti ant, 
šaukšto, atvėsink kamba
ryje, o pasukui palaikyk šal
dytuve gerąr atšalti. •

rie-

,1

Į baltymus įdėk druską, 
suplak, laipsniškai pridėda
ma likusį j .puoduko cu
kraus. Lengvu judėsiu 
įmaišyk į virtąjį mišinį, o 
paskiausia, taip pat leng
vai, vyniote įvyniok kietai 
suplaktą grietinę ir vanillą. 
Palengva suleisk į gilų bliū- 
dą, apdulkink su nutmeg ir 
apiberk migdalo skiltelė
mis. 4 ?

Iš to kiekįp' bus 20 dezer- ‘ 
tui vartojamų stiklinėlių. 
Pageidaujant liesesnio, 
skystesnio, atskiesk su šal
tu pienu. ž.
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A. VIENUOLIS

"Inteligentų" palata
(Tąsa)

X
Vieną kartą daktaras Kalvaitis, pa

rėjęs iš ambulatorijos namo, dideliai 
nustebo sutikęs “Inteligentų” palatos 
koridoriuje Žuravliovą. Daktaras pa
manė, kad Žuravliovas atėjo pas jį su 
kokiu nors draugijos reikalu ir buvo 
jau norėjęs prašyti į vidų, bet Žuravlio
vas kilstelėjo iš tolo skrybėlę ir nusigrę
žė. Tai daktarą sudomino. Po valan
dėlės įėjo pas daktarą viena iš seselių ir 
pasakė, kad kožkoks valdininkas norįs 
pasimatyti su Verute ir atnešęs jai sal
dainių dėžutę. Daktaras leido, tik įsa
kė, kad ir seselė būtų kartu.

— Panele, tamsta mane pažįsti,— pa
klausė Žuravliovas, nedrąsiai peržengęs 
Verutės kambario slenkstį, ir, nusiėmęs 
skrybėlę, ištiesė jai ranką.

Verutė pasikėlė nuo suolelio, ant ku
rio ji sėdėjo, ištiesė rankas, kaip ji vi
suomet ddrydavo, bet vienu metu ati
traukė ir lyg nustebo.

*

— Tamsta manęs nebepažįsti, pane- 
15? — pakartojo Žuravliovas, atitrauk
damas ranką ir nežinodamas, kas daryti 
su dėžute.

Verutė įsigaužė ir prisimerkusi ilgo
kai žiūrėjo į svetį. Žuravliovas sumišo. 
Tik štai ji, kaip ir ką atsiminusi, iškėlė 
rankas ir puolė Žuravliovui po kojų, 
maldaudama atleisti jai, nes ji esanti 
nieko nekalta.

Žuravliovas pagavo ją, suėmė už smil
kinių ir, kaip kadaise grafas, pabučiavo 
ją i galvą.

— Ar atmeni mane, Vemt? — dre
bančiu balsu trečią kartą pakartojo Žu
ravliovas, sulaikydamas ją nuo puoli
mo.

— Vaje, aš nieko nekalta, juk aš tam
stai parodžiau, kur pinigai, — pradėjo 
skėsčioti rankomis Verutė.

— Nusiramink, Verute, — prabilo į 
ją visą laiką stovėjusi prie durų seselė,
— štai ponas tavęs aplankyti atėjo. Sal
dainių atnešė. Sėsk čia. Ar pažįsti ši
tą poną? a?

Žuravliovas tylėjo ir tik glabojo ran- 
abje nosinę. .

— Štai kokie gražūs saldainiai. O 
gardūs kokie! — nusigręžė seselė nuo 
užravliovo, duodama progos jam atsi
gauti.

Verutė abiem rankom greit pradėjo 
į imt iš dėžutės saldainius ir vieną išsi- 
i rinkusi nudžiugo.

-— Prašom sėstis, — atsikreipė sese
lė į svetį, — Verute, prašyk gi svečią 

; sėsti.
Bet Verutė tik džiaugėsi išrinktu sal

dainiu, svečio tarytum ir nebematė.
Žuravliovas atsisėdo ir įsižiūrėjo į 

Verutę.
— Tamsta seniai ją matei?—paklau

sė seselė svetį, — ji pas mus vis tokia,
— ir seselė perbraukė ranka per Veru
tės trumpai apkirptą galvą.

Žuravliovas jai nieko neatsakė; vis 
'tik žiūrėjo į Verutę ir, nelyginant, sten
gėsi ką atsiminti.

Atsisveikindamas jis Verutei pabu
čiavo 'ranką.

Rytojaus dieną rado jį daktaras Kal
vaitis vėl besidarbuojantį klube, kaip 
•ieko nebuvus. Tačiau apie Verutę ne
pasitarė nė vienu žodžiu, tik daktaras 
pastebėjo, kad žuravliovas kažkuo susi- 
rdpinęs. * '

Sekmadienį žuravliovas vėl atėjo Ve
rutės aplankyti ir, atsinešęs riešutų, 
daužė juos ir valgydino ligonę.

Kitą kartą po pietų, kada daktaras 
kalvaitis darbavosi savo kabinete, žu
ravliovas atėjo pas jį. Pirmučiausia kas 
puolė daktarui į akis, tai kad buvusis 
žandaras atėjo kažkaip kitaip apsiren
gęs, apsitempęs, susišukavęs ir apskri
tai kažkaip nušvitęs.

— prašau sėsti, labai malonu. Tam
sta pas mane... regis, pirmą kartą, — 
sutiko jį daktaras ir pasisodino priešais 

-ttž - stalo, kur jis sodindavo ir savo li
gonius.
' Žuravjiovas, nepaprastai paklusnus 
ir nenatūraliai vikrus, greit atsisėdo į 
kėdę ir nieko nekalbėdamas pradėjo 
sukti-ūsus trfi iš vienos pusės, tai iš ki-

Daktaras į jį įsižiūrėjo.
* ^Žuravliovas lyg pagavo daktaro žvilg
snį^ nuleido žemyn akis ir, trindamas 
delnais kelius, prabilo:

—- AŠ i tamstą, daktare, svarbiu rei
kalu...

— Prašau.

— Aš žinau, kad tamsta manęs gal ir 
negerbi... gal ir niekini...

—• Atsiprašau, ponas Žuravliovai, 
tamsta savo spėliojimų, tikrai' žinau, 
niekuo nepamatuosi: nuo pat pirmos 
dięnos mūsų pažinties čia Šalajuose aš 
neturiu už ką tamstos negerbti... Pra
šau išdėti sejvo reikalą... Aš klausau...

— Taip, dabar gal ir ne... Dabar gal 
ne... Bet, ponas daktare, tamsta gerai 
žinai, o aš visai nenoriu slėpti, kas aš 
buvau prieš karą, ir kad už mano pra
eitį maža manęs ir neapkęsti...

— Ką tamsta, ponas Žuravliovai: kas 
buvo, tai praėjo... Prašau išdėti savo rei
kalą. 

Ir

— Taip, tamstai, visuomenei... mano 
nuskriaustiesiems gal ir praėjo, bet 
man, va čia! va čia! va čia! —■ ir Žu
ravliovas, pašokęs nuo* kėdės, kelis kar
tus sudavė sau kumščia į krūtinę ir, 
greit vėl atsisėdęs, abiem rankom susiė
mė už galvos.

— Nusiramink, tamsta. Kiekvieno 
mūsų viduje kas nors iš praeities knita, 
bet kam tai kelti aikštėn, jei tai praei
ties dalykai...

— Bet aš nusidėjėlis, daktare, aš ka
torgininkas! Aš... aš... Juk aš įstūmiau 
Verutę į bepročių namus! Aš... aš... 
aš... — ir Žuravliovas, dideliai susijau
dinęs, vėl atsistojo.

— Nusiramink, tamsta; atsisėsk, ir 
mes pakalbėsime ir apie tai, — ir dak
taras vėl pasodino Žuravliovą.

— Teisybė, aš girdėjau apie tą'nelem
tą, sakysim, nelaimingą atsitikimą, — 
kalbėjo ramiai daktaras, žiūrinėdamas 
savo pirštus, — bet tikėk tamsta ma
nim, kaipJ daktaru, kad Verute jau ta
da buvo pamišusi, ir ne tamsta vienas 
to nepastebėjai.

— Taip, bet kiti jos pasigailėjo, o 
aš?!

— Sėdėk tamsta, sėdėk, nesikarš- 
čiuok, — vėl ištiesė prieš Žuravliovą 
daktaras ranką, kad tas neatsistotų, — 
taip, tamsta gal kiek ir netaktiškai su 
ja pasielgei, bet...

— Juk aš ją mušiau, daktare!.. Ty
čiojausi, kankinau... ach!

Daktaras nukreipė akis ir, nežiūrėda
mas į Žuravliovą, lyg susimąstė.

— Atmenu, belaukdamas sprauninko, 
prasilošiau pas akcizninką, prisigėriau,
— prisimindamas kalbėjo Žuravliovas,
— o namo eit negaliu... Priguliau ant 
kanapos. Čia jau švinta, Sode, paukš
tytės gieda, o man taip pikta, taip pik
ta, kad nors ir duok kam nors į snukį... 
Kartėlis ėda... Tik štai atbėga Trofimo
vas: vąše blagorodija, bažnyčios vagil- 
ką sugavom — grafo tarnaitę Verutę... 
Net lengviau pasidarė... Pareinu, ėgi ji 
sėdi surištomis rankomis viduasly. Kai 
pamatė — tuoj man po kojų: dovanokit, 
aš nieko nekalta, o pinigus į kūdrą įme
čiau! Aa, nekalta! Pakliuvai, paukšte
le! Tai štai kas tu tokia, puikuole! Ir 
plykšt nagaika per nugarą, net bliuske- 
lė sudrisko!.. Paskui dar ir dar...

— Kaip viskas tai baisu, ką tamsta 
pasakoji, ponas Žuravliovai, — pagaliau 
nebeiškentė beklausydamas daktaras,— 
bet man, kaip medikui, viskas tai su
prantama: kaip tamstą ir tada nevisiš
kai buvai sveikas, taip ir iki šių dienų 
dar kažkas tokio užsiliko...
— O kas Hokįo užsiliko? —: ūmai pa

klausė Žuraivlioyas irgįlyg nusigandęs, 
įsižiūrėjo daktarui į akis.

— Taip, tai biauri ir pavojinga dirk- 
snių liga... Taip... Bet dabar, kaip aš 
matau, tamstos sielos gęlmėse atbunda 
atgailos, pasigailėjimo jausmas... Tams
ta .norėtumei Verutei kokią nors malonę 
suteikti... ją paguosti ar bent rūpintis 
ja. Taip?

— Taip, ponas daktare, ne pasigailė
ti, ne kokią malonę suteikti, bet aš noriu 
ją vesti. Juk aš kadaise apie ją svajo
jau! Niekuomet ir apie nieką aš, dak
tare, nesvajojau ir nemokėjau svajoti, o 
apie Verutę svajojau... Taip, svajojau.

— Atsiprašau, aš nenugirdau, tamsta 
Verutę kadaise norėjai vesti? Taip?

— Ne, daktare, ne kadaise norėjau, 
bet dabar noriu ją vesti. '

— Ką —ją?
— Taigi, Verutę. Tuo reikalu aš ir 

atėjau į tamstą, daktare, pasikalbėti... 
Tiesa, ji dabar psichiatrinėje ligoninėje, 
bet...

(Bus daugiau)

NORWOOD, MASS.
MIRIMAI

Po ilgos ir sunkios ligos 
sausio 7-tą d. mirė ilgame
tis Norwoodo gyventojas ir 
Laisvės skaitytojas Kazi
mieras Vy tartas. Velionis 
buvo ne tik Laisvės skaity
tojas, bet ir narys progre
syvių organizacijų. Ir kai
po progresyvis, nieko ben
dro neturėjo su religija. 
Bet laike jo ligos vietos lie
tuvių katalikų kunigai atei
davo aplankyti tikslu pa
traukti prie religijos. Bet 
jų pastangos buvo veltui.

Pora savaičių prieš mirtį 
darė spaudimą ir kai kurie 
giminės, kad prisiimtų ku
nigą. Bet velionis nepri
siėmė ir prašė savo moterį 
ir du sūnus, kad būtų palai
dotas be religinių apeigų 
Tai ir buvo padaryta. Sau
sio 11 d. tapo palaidotas 
taip, kaip velionis pageida
vo.

Lai būna jam ramybė il
sėtis žemėje, o jo likusiai 
šeimai — širdinga užuojau
ta!

Praėjusieji metai mūsų 
kolonijoje sveikatos žvilgs
niu buvo labai liūdni, nes 
mirė daug senesnio amžiaus 
lietuvių, tarp kurių ir trys 
vietinės LDS kuopos nariai. 
Metinis kuopo^raportas ro

do, jog LDS Centras sumo
kėjo daugiau kuopos na
riams pašalpų ir pomirti
nių, negu buvo pasiųsta na
rinių duoklių į LDS Cen
trą. Kadangi kuopos na
riai mažai lankėsi į susi
rinkimus, tai kuopa yra 
nutarus po susirinkimų tu
rėti kavos su užkandžiais. 
Toks susirinkimas jau įvy
ko sausio 5-tą. Šį sykį dau
giau narių atsilankė ir pa
siliko iki susirinkimo pabai
gos. Tad ir ant toliau bus 
toki susirinkimai su užkan
džiais laikomi. Taipgi teko 
nugirsti, kad LDS kuopa 
rengia “suprise party/’ ku
ri bus vasario 21-mą, 7 vai. 
vakare, Finų svetainėje. 
Dėl. to nariai ir pašaliniai 
prašomi dalyavuti. O kam 
toji parė yra rengiama,- tai 
sužinosite tik atsilankę.

Praėjus Laisvės vajui pa
sirodė, kad,naujų skaityto
jų- negauta. Taigi sustipri
nimui šių metų Laisvės biu
džeto kitokiais būdais rei
kia pasirūpinti. Reikia mes
ti tą mintį iš galvos, kad 
Laisvė tai reikalas Bimbos, 
Grybo, Buknio ir kitų ten 
dirbančių. Laisvė yra mū
sų visų ir visi privalome 
ja rūpintis. Tas pats

WORCESTER, MASS.
1955 ir 1915 metai R. Kirkpatricko parašyta ir 

išversta V. K. Račkausko. Vei

 

kalas nepaprastai aiškiai iš

 

nešta n tis karo priežasti#, ■ do
kumentas.

1915 m., kai kūrėsi Litera
tūros Draugija, buvo išėjusi iš ‘ 
spaudos, “Kovos” spaustuvės 
didelė knyga, parašyta Ąu- < 
gust Kebelio, to paties vertė
jo “Moteris ir Socializmas.” .. 
Tada moterys dar neturėjo ly
gių teisių ir čia Amerikoje. 
Rockforde buvo ginčų, kas 
svarbiau, Biblija, ar BebeJio 
knyga? Tuomet biblijos sekė
jai negalėjo įsivaizduoti to, 
kas šiandien yra, kas liečia so
cialistinę kūrybą ir moterų iš- " 
kilimą į gyvenimą. Jei pa
žvelgsime į Sovietų Sąjungos 
moteris ir, dabar, į didžiąją 
Kiniją ir kitas liaudies res- ; 
publikas, matysime, koks mil- 
žiniškas progresas padarytas.

LLD kaip tik ir yra to pro- 
greso nešėja.

HILLSIDE, N. J. j
PADĖKA

V

Buyo skaudus smūgis 
man, Margaret Zeikus, ir 
mano šeimai, kai staiga 
mirtis pasiėmė mano vyrą, 
Juozą Zeikų. Kad mirtis 
ir buvo tikėta, nes jis sirgo 
per dvidešimt metų, vistiek 
labai skaudžiai buvome su- 

r

krėsti ir apimti gilaus liū
desio.

Mes visi širdingai dėko
jame visiems giminėms ir 
kitiems, kurie suramino 
mus su savo artimumu ir 
simpatija. Tokio atjautimo 
Skaudžioje nelaimėje nieka
dos negalima užmiršti.

Mes taipgi labai širdin
gai dėkojame laidotuvių di- 
rektoTiui Matthew A. Bu- 
yus, kuris taip pagelbėjo,< 
taip pasitarnavo mandagiai 
ir rūpestingai. Mes visuo
met > atsiminsime jo atjau
timą.

Taipgi j dėkojame dienraš
čiui Laisvei už suteikimą 
vietos laikraštyje.

Margaret Zeikus 
ir šeima

Waterbury, Conn.
ATRODO, KAD PRASTI 
BARŠČIAI. GRAUDŽIAI 

APSIVERKĖ

Aną vakarą, klausausi lietu
viškos radijo valandos, kuri 
įvyksta kas šeštadienį. Pasi
girsta pranešimas, kad Ben- 

„druomenė turėjusi parengimą, 
Naują Metų .vakarą, buvę sve
čių ir iš kitų miestų, bet na
miškiai,'tai kažin kur sėdynes 
kaitinę, į parengimą neatėjo, 
Girdi, gėda tokiems lietu
viams. Atrodo, kad ir nauji 
lietuviai ateiviai pradeda su
prasti, kas gera ir kas bloga. 
Taip ir reikia. Suprantama, tie 
žmonės nesėdėjo namie ir ne
laukė mirties. Susirado sau 
patogesnes vietas, kur galėjo 
praleisti linksmai ir ramiai, 
kur nereikėjo klausytis pliovo- 
nių, kas esti pas bendruome- 
nininkus.

Tegu keikia ir sau verkia 
tie ponai! ’

Vilkaviškis

Jei Tapiata <Įąr neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa-

Detroit, Mich.
D.L. Klubo metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 23 d., 
prasidės 10 vai. ryto, Kliubo name.

Visi nariai ir narės būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, girdėsi
te valdybos raportą iš veikimo 1954 
metais ir taipgi randasi svarbių rei
kalų aptarimui.

D.L. Valdyba

Philadelphia, Pa.
L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio-Jan. 22 d., pradžia 7:30 
vai. vakare, po adresu: 1150 N. 4th 
Street.

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarimui. Išgirsite raportą iš 
pereito parengimo ir 6-tos apskrities 
konferencijos delegatai išduos ra
portą. Taipgi jau bus laikas užsi
mokėti duokles už 1955 metus. Ku
rie dar negavote knygos “Amerikos 
Prezidentai" ateikite ir gausite. 
Lauksime visų narių susirinkime ir 
prašome atsivesti naujų narių.

Valdyba

BINGHAMTON, N. Y.
Į

SUSIRGIMAI MŪSŲ MIES
TE IR APYLINKĖJE

Antanas Mainionis vis dar 
randasi Wilson Memorial Hos
pital, Johnson City, N. Y. Jis 
buvo operuotas ant vidurių. 
Gija išlengvo. Sveikas būda
mas, Antanas su savo žmona 
Lenora daug yra pasidarbavę 
LDS 6 kuopos parengimuose. 
Taipgi yra Laisvės skaitytojai 
i.r geri rėmėjai.

K. Juozapaitienė serga di
deliu šalčiu. Randasi savo na
muose, po gydytojo priežiūra. 
Ji taipgi sveika būdama daug 
yra pasidarbavusi minėtai or
ganizacijai.

Gasper Kuokalas jau ilgas 
laikas randasi ligoninėje.

Nesveikuoja Eva Čekanaus- 
kienė. Ji vis yra nusiminusi ir 
dažnai verkia savo mylimo 
vyro, velionio V. čekanauskh, 
kuris išsiskyrė iš gyvųjų tar
po rugsėjo mėnesį, 1953 m. 
Ji yra po gydytojo priežiūra. 
E. C. yra gera rėmėja Lais-, 
vės ir Vilnies.

Peter Sasųta, J. K, Vaiče
kauskų žentas, buvo operuo
tas ir vis dar randasi ligoninė
je.

Adolph Balionis, Vaicekaus
kienės brolis, buvo susirgęs di
deliu -šalčiu ir išvežtas į Bing
hamton City HospitaJ. Dabar 
būna pas seselę.

Dar vis tebesėrga John Wel- 
lus, Onos vyras. Ji sakė, Kad 
jo širdis yra silpna. Jis vis 
dar randasi State Hospital.

Visiems ligoniams greitai 
linkiu pasveikti.

Josephine Nelesh

Sausio 10 d. čia įvykČ gra
žiai tvarkingas LLD 11, ir 155 
kuopų bendras susirinkimas 
reikale susivienyti į vieną kuo
pą. Mat, nuo to laiko, kaip 
progresyvių moterų organiza
cija susivienijo su LLD (cen- 
traliniai), tai mūsų mieste mo
terys atskiroje 155 kuopoje 
gyvavo ir veikė. Bet va, vis la
biau nusenstant ir praretėjant 
dėl mirties, veikime, visokiuo
se parengimuose, reikėdavo 
susidėti abiejų kuopų komisi
joms,kad sėkmingiau įvykinti 
parengimą. Tad, pagaliau ir 
prieita prie tos minties, kad 
susivienyti į vieną kuopą, li
tą kp. turi 70 pilnai užsimokė
jusių narių, o moterų 155 kp. 
virš 30 narių.

Vieningumo mitingas buvo 
pavyzdingas. Moterų kp. užr. 
sekr. šupėnienė atidarė ben
drąjį susirinkimą ir paprašė 
išrinkti tvarkos vedėją. Vien
balsiai išrinktas J. Skliutas. 
Prasideda apkalbėjimas susi
vienijimo. Pirmiausia moterys 
išsireiškia, o vėliau visi kiti 
reiškė nuomones, kad bus ge
riau gyvuoti vienoje kuopoje, 
pabrėždami drausmingumą, 
kad po susivienijimo nenuei
tumėme miegoti. 11 kp. jau 
buvo nusibalsavusi, kad vieny
tis, savo reguliariame susirin
kime, tai čia tik moterys, 155 
kp. narės, slaptai balsavo, ar 
vienytis. Rezultatas: 8 balsai, 
kad vienytis, 2 prieš. Tokiu 
būdu vienybė įvyksta.

Nusitarta susirinkimus lai
kyti antrą pirmadienį mėne
sio, 7:30 vai. vakaro. Dapil- 
doma komisija Laisvės bankfe- 
tui surengti. Kuopai numeris 
paliekama 11-tas, nes mažes
nis ir seniausias. Apkalbėjus 
kitas smulkmenas, renkama 
kuopos valdyba šiems me
tams: org. išrinkta J. Skliutas, 
užr. sekr. D. G. J tįsius, f in. 
sekr. J. Yeskevičius ir H. Ži
linskienė, ižd. M. Kižienė, ko- 
resp. J. Lukas.

Jei kiekvienas susirinkimas 
bus tokis draugiškas ir armo- 
ningai tvarkingas, mes galėsi
me gražiai progresuoti.

Šiuos žodžius rašančiam 
tenka prisiminti istorinis su
puolimas. Mat, 1915 m., kai 
tik kūrėsi si Literatūros Drau
gija po visą Ameriką, tai stei
giamajame 29 kp. susirinkime, 
Rockford 111., nemažas skait
lius jaunų vyriokų, armonin- 
gai apkalbėję, rinkom valdy
bą ir tapau išrinktas užr. raš
tininku.

Dabar, po 40 metų laiko, čia 
prisiėjo dar būti suvienytų 
kuopų užr. raštininku. Dabar 
turime jau 60-jį leidinį kny
gų. Tada, atsimenu, turėjom 
laukti dvejus metus, kol pir
moji knyga išėjo. Tai buvo 
“Karė — Ko Dėlei?,” George 
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Montello, Mass.
Naujametines šventes pra

leidome pabaliavodamį; JQa- / 
bar eisime prie veikimo,

Turėsime draugišką vakarą\ • • 
laisvės reikalams. Mat, netoli J 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mas, — tik už keleto savaičių, 
vasario 6 d. Gal galėsime pay 
siųsti ten delegatą ar sudary
sime kokį nors pasveikinimą. 
Vakaras įvyks sausio 22 d., 
1955 m., Lietuvių Tautiško • 
namo kambariuose.
. Turėsime paskaitą apie svei
katą, kurią duos Dr. J. F.Bo
risas. Bus paaiškinta, kaip iš
vengti šalčių, kaip palengvin
ti skausmus nuo artritis. Da-r 
bar žiema, daug žmonių ser
ga šalčiais; turėsime progą 
pasimokyti, kaip nuo šalčio 
pasisaugoti.

LLD 6 kuopa išrinko komi
tetą, kad jis ką hoi's surengtų • 
vasario • mėnesį spaudos nau
dai. Bet komitetas dar nesusi
rinko ir dienos pramogai ne
paskyrė. į

Liuosybės Choras tarėsi jdėl , .. 
pavasarinio koncerto. Koncer
tą nutarė rengti š. m. balan
džio 16d. Nutarė 
Latvių Chorą iš 
Mass., ir Laisvės 
Hartford, Conn.

užkviesti 
Roxbury, 

Chorą iš

LLD 6-toji kuopa įgaliojo j. 
Šimaitį užkviesti iš Richmond 
Hill, N. Y., Lietuvių Liaudies 
Teatro aktorius, kad jie Čia 
suvaidintų Andriaus Skripkos 
komediją “Prašvilpta Laimėj’ 
Tam reikalui dieną skiriame 
—kovo mėn. 26 d. Vedami su
sirašinėjimai. Tikiu, kad vis
kas bus gerai, kad richmond- 
•hiliečiai pas mus atvyks.

George Shimaitis

So. Boston, Mass
čia įvyks šaunus bankietas su gražia dainų progra
ma. , Bus solų, duetų, ną ir priprastai vadinamas 
“didysis Bostono Choras”. Pelnas nuo šio parengi
mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.

šio gražaus poJkilio vieta

318 Broadway, So. Boston, Mass
Bankieto pradžia 5:30 vai. vakare

6 d. vasario Brpoklyne įvyks Laisvės bendrovės dali
ninkų metinis suvažiavimas. Bostoniečiai turime' pa
sveikinti suvažiavimą ii’ įteikti Laisvei finansinę do
vaną. Tad visi būkime bankiete ir sukeikime gražią 
dovaną.

Rengėjai

3 psl.—Laisvė ^Liberty)- TreČiad., sausio (Jan.) 19, 1955
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Richmond Hill, N. Y.
f Iš LDS 46 kuopos susirinkimo

Sausio 12 d., Kultūrinio Cne- 
tro patalpose, atsibuvo kuo
pos metinis susirinkimas. Na
rių dalyvavo vidutiniai. Iš kp. 
komiteto pasirodo, kad kuo
poje viskas tvarkoje. Nariai 
duokles pasimoka laiku, ir šia
me susirinkime keletas narių 
pasimokėjo duokles už 6 
mėnesius. Reiškia, apsirūpina, 
kad nesusispenduotų. Tuomi 
taipgi palengvina darbą finan
sų sek r. Kuopos narių sąsta
tas balansuotas: yra senyvų, 
arti pusamžių ir jaunuolių 
narių.

Šie metai yra LDS jubilieji
niai metai; sukanka 25-ri me
tai nuo susiorganizavimo. Kad 
tinkamai atžymėjus, nutarta 
surengti vieną ar du parengi
mu. Pirmas parengimas turės 
įvykti apie gegužės mėn. Iš
rinkta komisija iš J. Klimo, 
M. Yuškienės ir Onutės Joni
kas. Didesniam parengimui, tai 
yra didesniam ar mažesniam 
veikalo suvaidinimui, įgaliotas 
mūsų veiklusis menininkas J. 
YušRa. Jisai bandys surasti 
tinkamą veikalą ir, jeigu ga
lės gauti vaidintojus, vaidini 
mas turės įvykti pradžioje ru
denio sezono. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

Pabaigus susirinkimą, turė
ta vaišės, šiuo sykiu Jonas 
Onutė vaišėmis pasirūpino.

Koresp.

h

Tarybos nariai neturi 
vietos darbui dirbti

New Yorko Miesto Tarybos 
nariai “susibuntavojo.” Jie 
pareikalavo iškraustyti muzie- 
jiškus, parodai laikomus isto- 
.rinius dailiadaikčius iš City 
Hali, o tą kambarį vartoti dar
bui. Jie sako, jog toki daik
tai priklauso muziejui, o tie 
kambariai — miesto valdžios 
darbui.

Sakoma, jog dabartiniame 
• 22-me demokratams kaunsil- 

manams skirtame kambaryje 
viso randasi 9 deskos, 9 tele
fonai, 15 kėdžių ir 2 drabu
žiams gembės.

Jaunas žmogžudys 
esąs silpnaprotis

Teisiamasis už nužudymą 
Mrs. Gresh, savo meilužės mo
tinos, William Byers, 17 m., 
yra sęrgantis schizophrenia, 
proto ligonis. Kaipo toks, jis 
negali būti skaitomas atsakin
gu už savo darbą. Taip liudi
jo daktaras Charles Brown. 
Jis sakė, jog Bellevue ligoni
nės psychiatristų skaitymas jo 
galėjusiu atskirti gerą nuo 
blogo negali būti pripažintu;

Sudegė kiti du vaikai
Motinai išėjus į krautuvę, 

įvyko gaisras jos bute 1026 
Pacific St. Kai Už keliolikos 
minučių sugrįžo, jinai su kai- 
minka, taipgi ir pribuvęs gais
ra gesys bandė įsigauti vaikus 
gelbėti, bet negalėjo. Vaikai 
buvg 4 ir 2 m.

Vyskupas smerkė bingo
New Yorko 'episkopalų die

cezijos vyskupas Donegan pa
reiškė, kad jų parapijose ne
bus legalizuotas bingo nei kita 
kokia gemblerystė, nežiūrint, 
ką tuo klausimu padarys vals
tijos valdžia. Jis smerkė kai 
kurių Valstijos Seimelio narių 
ir šiaip aukštų politikierių pa
sisakymą leisti bingo bažny
čioms ir labclarybėms.

Bingo buvo plačiai vartoja
mas katalikų parapijose per 
metų metus. Iš ten yra dide
lis spaudimas legalizuoti gem- 

' blerinį bingo lošį, nes iš to 
gaudavo milžiniškus pelnus,

Nuostabiai gražus aktas 
Aido Choro koncerte

šį sekmadienį įvykstančia- 
me Aido Choro koncerte pub
lika pamatys-girdės daug ko 
naujo. Viena tų naujovių sce
na iš 
ras.” 
tų ir

operos “Bailus dakta- 
Suvaidins grupė choris- 

jiems talkininkų.
garsų daktarą, kuris gi- 
“išgydaneiu visus, kurie 

vaidina pirmu kar
riasi
nemiršta,
tu mums girdėsimas dainos so
listas Augustas Iešmantą. Ką 
jus apie jį sakysite, išgirsime 
sekmadienį. Vaidintojai pa
lys mėgsta apie jį kalbant iš
sireikštu: “mūsų šaliapinas” 
arba “mūsų Kamšo.’’

Daktaro ponią vaidins su 
choru kooperuojanti solistė 
Suzanna Kazokytė. Panele 
ir tarnaite bus gražiai dainuo-

choris-

tame 
kur solo,

naują.
įvyks sausio 23-
3 vai., Liberty 
Atlantic Avė. ir

jančios ir vaidinančios 
lės Anelė Ventienė ir 
Brazauskienė. Jie visi 
vaidinime turi kai
kitur duetą, tercetą ir dainuo
ja visi keturi. Jau galima nu
matyti, ko tikimasi.

Aido Choras ir jo moterų 
ir vyrų grupės atskirai taipgi 
teiks kai ką

Koncertas 
čios popietį, 
Auditorijoje,
llOth St., Richmond Hill, N. 
Y. Įžanga tik $1.25.

Aidas kviečia visus. Tikisi 
iš visų buvusių choristų ir prie- 
telių tos gražios talkos, ko
kią gaudavo visuose paines
niuose veiksmuose.

Rep.

Aš irgi noriu “pamokinti”
Aš irgi noriu pamokkinti
Visi, kurie matėme vaidi

nant “Prašvilptą laimę,” sa
kome, jog komedija yra gyva, 
juokinga, vaidintina. Bet 
kiekvienas iš mūsų surandame 
ir trūkumų bei tą, kas, mums 
atrodo, turėtų būti “geriau.” 
Būtų stebuklai, jeigu viskas 
visiems- vienodai patiktų ir 
jeigu nenorėtumėme komedi
jos autorių “pamokinti.” Vie
nas žiūrovas norėtų ryškesnio 
Kuraičio, kitas mylėtų matyti 
komedijos pabaigą be “skaus
mu.” Abudu turi šiek tiek c

tiesos.
Aš irgi labai norėčiau pri

dėti 
džiui, gal būtų dar goriau ir 
gyviau, jeigu tos kalbos būtų 
trumpesnės ir jeigu aktorių 
sėdėjimai būtų striukesni. Ko
medijoje permažai judėjimo, 
veikimo. Kaip tas mūsų “gu
drusis advokatas” atsisėda 
minkšton kėdėn, taip ir nebe
nori pasikelti. Tas pats per- 
dažnai atsitinka su beveik vi
sais kitais aktoriais. Ar gali
ma tai išvengti tokio žanro ko
medijoje, nežinau.

Štai mano kitas autoriui ir 
komedijai “primetimas”. Tos 
dvi moteriukės, kurios atsilie
pė į Cibuko paieškojimą, per
daug vienodos, tiesiog ant vie
no, taip sakant, kurpalio iš
temptos — ir gražios,- ir 
grakščios, ir žavinčios. Jų pa
sikalbėjimai su Cibuku labai 
panašūs vienas kitam. Ir tais 
pačiais žodžiais Cibukas jas 
“išprašo” laukan. Argi nebūtų 
daug sveikiau ir juokingiau, 
jeigu ta našlė, kuri į paieško
jimą atsiliepė taip gražiu pa
sigyrimo laišku, pasirodytų ti
krai daugiau kaip dviejų šim
tų svarų moteriukė, jau gero
kai pagyvenusi, 
maloni ir
atsikratymui Cibukas 
panaudoti ir 
pagaliau tą patį “skidū ?”

Vienos nebegali atsikratyti, 
o kitos negali gauti! štai ko- 
kion bėdon mūsų burdingie- 
rius buvo1 patekęs.

Matote, kaip man ątrodo ir 
ką aš būčiau padaręs su “Pra
švilpta laime.” Bet, kur 
krinimas, kad vistiek kas 
nebūtų pakilęs ir taip 
“prikibęs” prie manęs,
aš prikibau prie Skripkos? 
Nėra jokio užtikrinimo.

Tad gal ’ tegu 
laimė” taip ir pasilieka, 
jinai yra.

Man tik štai dar kas 
ku. Teko sužinoti,,kad
mediją buvo įteikta LMS kon
kursinei komisijai, bet buvo 
sugrąžinta be “nei dėkui, nei 
išgraušk.” Kodėl? Nejaugi 
tik taip toji komisija tesirūpi
no savo pareigomis? O, sako
ma, LMS suvažiavime’ buvo re- 
portuota, kad iš konkurso 
niekas neišėjo, nes nebuvo pri
siųsta veikalų, nebuvo ką pa
sirinkti.

savo “kritiką.” Pavyz-

netaip jau 
patraukli, kurios 

turėtų 
diplomatiją” ir

už£i- 
nors 
pat 

kaip

Prašvilpta 
kokia

neais- 
ši ko-

f

jau, man atrodo, da- 
LMS vadovybė neturė- 

prašvilpti pro “Pra- 
laimę.”

Bent 
b artine 
tų taip 
švilptą

Girdėjau, kad mūsų veiklu
sis Jonas Juška
naują veikalą. Kas su juo da
roma?

teri parašęs

Kai žmonės ką nors para
šo, sukuria, nereikia jų darbą 
ignoruoti. Jau nors tiek kiek
vieno rimtesnio kūrinio 5 auto
rius užsitarnauja iš mūsų pu
sės, kad mes paskaitytame ir 
patiektume savo nuomonę. Ne
daug mes tų rašytojų teturi
me, tai n e paskubėk i me jiems 
atiduoti kreditą 
tangas.

Apie Baranikų dailės 
kūrinių parodas

Sausio L5-tą mačiau May 
Baranikienės kūrinių parodą 
Galerie Moderne, 49 W. 53rd 
St., New Yorke. Ji ten įreng
ta May stevens vardu, kuri ji
nai vartoja savo kūriniams 
pažymėti. Atvyko nemažai ki
tų dailininkų, taipgi dailinin
kės jaunų draugų. Buvo gru
pė ir lietuvių.

I

Tikimasi, jog kas nors iš 
dailininkų parašys tinkamą 
jos kūrybos Įkainavimą žurna
le šviesoje. Manyje jos kūri
niai pasiliko tik iš trumpalai- 

ll.'io pamatymo.
Jaudinančiai įspūdingas jos 

parodymas pasaulinio įvykio. 
Daugelyje paveikslų simbolin- 
gai figūruoja iškalbūs vaikų 
veidai, paukščiai ir įvairūs ki
ti vaizdai, viso 20 paveikslų, 

pamatyti.
baigsis vasario 9-tą.
4 iki 7.

Patartina
Paroda

Valandos

Vos išvengė mirties
Penki, brooklyniečiai vos 

neatidavė gyvybės ,už žuvis, 
laivas šventoji Rita 
skęsti šalto galingo

kainais s u v i 1 n i u o t a m e 
Juos išgelbėjo Pajū- 

Tamaroa 
71 pėdos

Williamsburge suėmė 
grupę įtarty vagystėse

Areštuoti 5 brooklyniečiai. 
Vieni jų įtarti vagišiavime, o 
kiti kaip priėmėjai vogtų 
daiktų. Policija padarė kra
tą Frank ir Grace Špinato bu
te, 345 Grand St. Sako, jog 
t£n rado $10,000 vertės viso
kiausių moteriškų drabužių. 
Tris vežimus išvežė. Spinatos 
abu jau ne jaunuoliai, vienas 
73, kitas 66 metų. Matomai, 
tikėjosi kai ką nusinešti į “aną 
svietą.”

Raštai apie darbo NEW YORK

isgyvenę 
jau 2

kai jų 
pradėjo 
vėjo 
Atlante,
rio Sargybos kateris 
tik valanda pirm jų 
1 a i v u k o p as k e nd i m o.

žuvininkai buvo 
j »asken'd i.mo pavoj u j
dienas ir naktis, kai .juos išgel
bėjo. Gelbėtojai pribuvo už 
keliolikos valandų po pašau
kimo, bet dėl audros negalėjo 
prieiti gelbėti.

Keli kiti laivai šaukėsi pa
galbos. Audra siautėjo visa
me šiame Atlanto krašte.

Unija kaltina linijy 
Autoritetą laikyme 
“slapto” iždo

CIO Transport Workers lini
jos prezidentas Mįchael J. 
Quill sako, kad unija pasam
dė akauntantų firmą studijuo
ti Transit Autoriteto finansa
vimą miesto linijų. Tasai bu
vusio gubernatoriaus Dewey 
uždėtas miestui Autoritetas 
yra visuotinu valdovu miesto 
subways, aukštųjų gelžkelių 
ir visų miestinių bušų linijų.

Unijistai sako, jog tikslus 
Autoriteto finansų patikrini
mas parodytų esant $38,000,- 
000 kur nors “užslėpto turto.” 
Tą turtą miestas galėtų pa
naudoti pagerinimui važiuotos 
ir linijų darbininkams sąlygų.

Jean Caveretta, 38 m., gy
venanti 27 Scholes St., kalti
nama, kad jinai krautuvėse 
užvesdavo derybas su parda
vėjomis nukreipti jų dėmesį 
nuo savo bendrininkės, kuri 
pasičiupusi prekę nerdavo lau
kan. Ta partner k a yra Mrs. 
Nancy Leto, 30 m,, gyvenanti 
358 Atkins Ave. Taipgi suim
tas Ralph Giaffone, gyvenęs 
312 S. 3rd St. Kaltina, kad 
jis būdavo draiveriu vagišėms

Policija buvo juos įtarusi 
sekiojo per 
sus

3 savaites -ir 
vienu laiku suėmė.

Susirinkimas
BROOKLYNO
Moterų Klubo 

nis susirinkimas 
20-tos vakaro 8 
Auditorijos 
narės 
čiame

VI-

MOTERIMS
svarbus meti- 
įvyks sausio 
vai., Liberty 

patalpose. Visos
prašomos atvykti. Kvie- 
ir ne nares.

Valdyba.

jūs norite parduoti na-Jei
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Nekritikas

«J« tįt sjt •tįt flįt »J« »J< «J« *Je «J« t|» «Je »J« «|» i|a t|e fįt aje Jįt tįi t£e »|» ej» »|* »J« a|» eje »|e i|e «Je «J«

Laisves Bendrovės Dalininkų

Netoli nuo tos vietos esan
čioji Rudolfo BarAniko kūri
nių paroda pratęsta dar dviem 
savaitėms, iki sausio 29-tos. Ji 
randasi ACA galerijoje, 63 E. 
57th St. Jo paroda šiuo tarpu 
randasi pirmiausiame, perei- 
namąjame kambaryje. Kituo
se kambariuose vykdomos Ro
se ir 
laiko

kitą parodos. Neturėjau 
peržvelgti visas.

Rep.

(bu

Advokatas palikęs 
$400,000 skolą

New Yorke nusišovusis
vęs skaitomas turtuoliu) advo
katas Harry Werner palikęs 
400 tūkstančių skolų. Apie to
kiai sumai visokių pažadų 
“atmokėti” sunešta pas paliki
mų teisėją (Surrogate) Col
lins. Wernerio čekių skyriuje 
banke rado palikto turto $91. 
Kitokių vertybių kol kas redę 
tiktai 22 tūkstančius..

SUVAŽIAVIMAS
) ir

BANKIETAS
Visi Laisvės bendrovės, dalininkai rengkitės į suva
žiavimą. O po suvažiavimo vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto, 

Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare.

Vasario <6 February
Liberty Auditorijoje

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Labai prašome visus atsilankyti j bankietą, o būsite 
dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto* bilietų. Ren
gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos Ibankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

Bilietas $3.00 asmeniui
Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisves raštinėje.

unijų apvienijimą
Sausio 17-tos laidoje darbi

ninkų angliškas dienraštis Dai
ly Worker pradėjo spausdin
ti seriją straipsnių apie darbo 
unijas. Rašo apie vidujinę jų 
padėtį, koki jau daromi žy
giai unijas’apvienyti ir kokių 
pasėkų galima tikėtis iš apsi- 
vienijimo, jeigu jis įvyktų. Ra
šo unijų reikalais kolumnistas 
George Morris. Laikraštis 
gaunamas ant standų.

Republikonai kliudys 
Harrimano budžetui
New Yorko Valstijos Seime

lio nariai republikonai kritika
vo gubernatoriaus Harrimano 
pareiškimą, jog valstijai šie
met trūks šimto milijonų do
lerių suvedimui galo su1 galu. 
Is to numatoma, kad jie gu
bernatoriaus siūlomiems pla
nams priešinsis.

Harrimano šalininkai sako, 
jog tas 
to, kad 
sesijoje 
pridarė
jausdami, kad demokratui gu
bernatoriui teks tas bilas iš
mokėti.

trūkumas sUsidaro iš 
praėjusioje Seimelio 

republikonai tiksliai 
visokių išlaidų, nu-

ir stambiojo 
atstovų konfe- 

re i k ai auti, kad 
būtų suvaržytas

Fabrikantai priešingi 
gerinimui nedarbo 
apdraudos

Fabrikantų 
biznio įstaigų 
rencija žada 
dar daugiau
nedarbo apdraudos gavimas.

Anot spaudos, jų konferen
cijai raporte sakyta, kad kas 
ketvirtasis gauna apdrauda 
būdamas jos nevertas. Gavu
sios “nėščios moterys, atstaty
ti iš darbo už blogą užsilaiky
mą, . streikus, pensijonieriai, 
atostogaujantieji ir čizleriai!”

Matosi, jie pasimoję neuž
leisti pagerinimų.

Pasiūlė riboti skaičių 
gyventojų namuose

Miestinis butams viršininkas 
Cruise pasiūlė riboti namuose 
skaičių gyventojų, išvengimui 
nelaimių. Gi rendauninkai kal
ba, jog niekas netrokšta verž-. 
lis į perpildytą butą gyventi, 
jeigu išgalėtų pasisamdyti er
dvesnį. Jie sako, jog pastačius 
pakankamai namų perpildy
mas pranyktų savaime.

GRANT’S EMPLOYMENT
AGENCY — ĮSTEIGTA 1900 

Poros ar Pavieniai
Virėjai, tarnaitės, namų ruošos 

darbininkės, pilnam ar daliai lai
ko. Patyrę ir be patyrimo. Guo
lis vietoje ar kitur.

103 W. 131st St., N. Y. C.
šaukite: AUdubdn 6-1110

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

• • • I

TONY’S
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

HELP WANTED FEMALE

TYPISTS, CLERKS, STĖNOS "
Geros algos 'su regulcriais pakė

limais; interesingi paskyrimai links- 
miose aplinkose. Grupinė apdrauda, 
ligoje pašelpos, klubrūmiai, arbat- 
rūmiai ir daug kitų pasinaudojimų.

MR. MALLORY, DI. 4-1011

MT. HOLINESS CHURCH 
AGENCY

Auklės, virėjos, tarnaitės, namų 
darbininkės. Poros ar nevedę, pil
nam ar daliai laiko, patyrę ar Im» 
patyrimo, guolis vietoje ar kitur.

360 W. 1251 h St., N. Y. C.
(room 1) Tel. MO. 6-3426

HELP WANTED MaLE
DUONOS KEPIMUI FORMANAS 

Tik penktadieniais ir šeštadieniais. 
Naktimis. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

KUNKEL QUALITY BAKERY 

78-06 101st Ave., Ozone Park, L. I.
(13-15)

REAL ESTATE

RICHMOND HILL 
1 ŠEIMOS .$10,700

Nereikia jmokėti. CiviliąJBt 
pilnai 

Pilnas 
A-U 7,

GI. Nereikia įmokėti. 
.$3,000 jmokėjimo. 8 rūmai, 
detached ir šingeliuotas. 
skiepas, cementuotas patio, 
Essex, 143-01 Hillside Ave.

Tel. AX. 7-7900
(8-14)

FLUSHING KISSENA PARK 
Tuojau užimamas. 110x80 — 34,000. 
Patogus del profesionalo, Southern 
Colonial, 1 šeimos namas. Ištaisy
tas 3-čias aukštas, 5 maudynės, 2 
ugniavietės, moderniškas ištisai. 
Visas skiepas Knotty Pine. Daug 
ekstra įrengimų. Arti Parochial mo- . 
kyklų. Pamatymas pagal sutartj.

šaukite: IN. 3-1290
. (11-13)

CAMBRIA HEIGHTS APYLINKĖJ 
Parduoda savininkas. Tuojau užim
tinas, 1 šeimos mūrinis bunghlow, 
8’/^ rūmų; 2 įrengti apartmentai. 
Puikiausiose sąlygoje, — ištaisytas 
skiepas, pilnai įrengtas baras, išei
namosios, garadžius, didelis prieša
kinis porčius, refrigeratorius. Arti 
visko. Kreipkitės lik rimtai norinti 
pirkti.

LAurelton 5-7051
, ‘ (11-13)

PARDUODA NAVININKAS. Tuo
jau užimama. ^Randasi Levittown, 
1949 ranch, prisideda 12x25at
tached garadžius. 2 miegrūmiai a^fr į 
apatinių lubų, didelis attic su 
talpa dar del 2 rūmų. 6x12 meiste- 
rystei rūmas, 12x20 sandėliam rū
mas (ant viršaus garadžius). Daug 
ekstra dalykų (įimant indam maz
goti mašiną). Gražiai aptaisytas 
kiemas, rustic tvora. Greitam par- . 
davimui tik $14,500. Kviečiame pa-'į 
matvti tik rimtai norinčius pirkti.

LE. 3-7513
(12-14)

HUNTINGTON, L. I
Pardavimas su nuolaida, paties sa
vininko, tuojau užimtinas, 3 mieg
rūmiai, su-rūmu žaidimui, skiepas ir 
patio su tvora iš užpakalio. Labai 
patogu su mokyklomis. Ideališka 
del šeimos su vaikais. Greitam par
davimui tik $18,500. Pamatymas 
pagal sutartj, kviečiame pamatyti 
tik rimtai norinčius pirkti.

Tel. HAmilton 1-2166
(12-14)

HUNTINGTON, LONG ISLAND 
Parduoda savininkas, užimama j 60 
dienų, 3 miegrūmiai, ranch, attached 
garadžius, pilnas skiepas, Flagstone 
patio, 18x15, su Awnings, combina
tion aluminum storms ir screens. 
Daug ekstra priedu. Ideališka del 
mokyklų, bažnyčių ir transportaci- 
jos. Greitam pardavimui .$16,b00. 
Pamatymas pagal sutarti. Kviečia
mo tik rimtai norinčius pirkti.

HUnflngtoh 4-7222
(12-14 x

ELMHURST — 2 FAMILY
.$14,400

Owner Selling

4258 79th St., Elmhurst
(13-19)

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kapinių Draugijos meti

nis mitingas.bus laikomas sekma
dienį. 23 d., sausio-Jan., 1:30 vąl. 
dieną Visi ščrininkai ir lotų savi
ninkai malonėkite pribūti į šį mi
tingą ir būkite nurodytu laiku. Mi
tingo vieta: Liet. M. D. Svetainėje, 
142 Orr Street.

Po mitingo bus paruošta skani va
karienė. Taigi komitetas kviečia 
visus atsilankyti.

J. Urbonas 
(13-15)

Iš New Brunswick, N. J., 
dingo trys 17 metų jaunuoliai, 
vidurinės mokyklos ml^iniąi. 
pasiturinčių tėvų vaikai. 
liojama, kad vienas vaikinei is į 
pabėgo su mergina apsivesti. 
Bet dėl ko dingo kiti du?

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., sausio (Jan.) 19, 1955
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