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POLICIJA ŽIAURIAI PUOLĖ WESTINGH. STREIKIERIUS$

j--------------------------------------------------------------- :-------
I '

i Kongresine sesija pradėta;
i Eisen 1lower is negales pats

Policijos sumuštas 
darbininkas numirė

(

©•

Francnzijos komunistai 
pakartojo savo raginimą

i?’ i patiekti Kongresui raportą
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo ‘ “■
daug gerų žmonių.

Ir t$s bėdos liečia lygiai vi 
sus Amerikos lietuvius.

Chicagos marijonų laikraš
tis Draugas rašo:

Columbus, Ohio. — Poli- -demonstraciją prie vietinio| 7 e J V J

cija puolė 2,000 Westing- Westinghouse fabriko, kad
Washingtonas. — Rytoj, 

• ketvirtadienį, Kongreso a- 
i bieji butai išklausys prezi- 

1 dento Eisenhowerio . kalbos 
-raporto, bet paties prezi- 

; dento Kongrese nebus: ra
tuojame, kad šiais metais mū- į portą skaitys kongresiniai 

‘ ’ į raštininkai
atsiskyrė i teksto.

Tai prezidento nesveika- 
i ta jam neleido* atvykti 
1 Washingtonan.

Kongresinė ’sesija, kuri 
Į buvo atidaryta antradienį, 
kol kas neatnešė nieko nau
jo, tik buvo pravesta trum
pa atidarymo ceremonija, 
prisaikdintas naujas atsto
vų buto narys John D. Din- 
gell, Jr., iš Michigano, ku
ris buvo išrinktas savo mi
rusio tėvo vietoje.

Atstovų butas dabar turi 
230 demokratų ir 203 re- 
publikonus. Senate yra 49 
demokratai ir 47 republiko- 
nai.

Pirmomis sesijos dieno
mis ginčų beveik nebuvo,: 
nes tokia jau tradicija, kad į 
draugiškoje atmosferoje: 
laukiama prezidentinio ra
porto. Bet vėliau sesija bus i 
audringa ir ji darysis vis i 
labiau įtempta artinantis1 
prie rinkimų, sako stebėto-

su dienraštis neteko visos ei- i 
lės skaitytoju, kurio < 
iš gyvųjų tarpo...”

iš prirengto

Gi L. Prūseika Vilnyje (gr. į 
31 d.) šitaip dėi to pašisako: !

“Šiais metais palydėjome į 
a pus šimtus mūsų draugų, 

mažesnių ar didesniu ramsčiu 
visuomeniškoje veikloje. Mirš
ta senosios gentkartės 
viai ir nėra kas juos 
d uo ja.'

“Senoj tėvynėj visai kitaip. 
Miršta senas visuomenės vei
kėjas, o jo vietoj du ar trys 
pavaduotojai. Miršta laikraš
tininkas, jo vietai bent keli 
kandidatai.

“Tauta nemiršta. Tauta v
stiprėja.

‘‘Mes gi stovim akyvaizdo- 
je didžios tragedijos. Bet mes 
galim atitolinti tą tragediją, 
jei gerai pagalvosime kaip 
sukelti daugiau finansų savo 
Įstaigų, o visų pirmiausia, sa
vo laikraščių palaikymui.

“Ir miręs gali prisidėti prie 
visuomeniško darbo, jeigu jis 

ivo testamente nepamiršta 
7ilnies’ ir ‘Laisvės?
“Tokių draugų jau buvo ir’ 

yra. Jų pavyzdžiu turėtų pa
sekti visi.

“Mūsų spauda yra dalis mu
šti pačių . {žengdami i nau
juosius metus, rimtai pagal
vokime apie, testamentus.”

jai.
Pranešama, kad senate 

Lehmanas patieks pasiūly
mus, kaip pastoti kelią lin
eli ir sustiprintos diskri
minacijos bangai Pietuose, 
bet tas gali iššaukti “fili- 
busterį.”

Prezidento raportas apie 
bendra šalies stovi atskleis 
bent dalinai, ka administra- 
cija turi omenyje daryti a- 
pie taksus. Nevėliau kaip 
15 dienų po to raporto tu
rės sekti specialus raportas 
biudžeto reikalais.

lietu-
pava-

gyvus ir svei-

žodžius, pradė-
korespondenci-

Geras prietelius tarpšventy 
pavadavo mane darbe. Mudu 
su Eva buvome išvykę iš did
miesčio poilsiui. Bet kiekvie
ną dieną vargino tokia min
tis: kad tik sugrįžę rastume 
visus draugus 
kus!

Rašant šiuos 
jo ateidinėti
jos iš kolonijų... apie miri
mus.-

Peržiūrinėjant, taisant ko
respondencijas apie mirimus, 

' dažnai ranka sudreba, o širdį 
skausmas suspaudžia. Tai, 
•mot Prūseikos, iš tikrųjų 
lėlė tragedija. Ir mes 

galime jos pašalinti!
ne-

Lenkų rašytojo-poeto A. 
Mickevičiaus “Ponas Tadas” 
yra verčiamas i karaimų kal-

“Literatūra ir Menas” ra- 
v šo:

“Karaimų dalis gyvena Lie
tuvos' teritorijoje, daugiausia 
apie* Trakus, kur jie atvyko 
iš Krymo 1398 metais.”

Vadinasi, karaimai į Lietu
vą atvyko didžiojo kunigaikš
čio Vytauto valdymo metais, 

r Ir per penkis šimtus metų jie 
palaikė savo kalbą, savo tra
mdei jas.
x )Į karaimų kalbą verčiama 

<Žųasikinė literatūra, besivado-

Indij os socialistai vėl
* suskilo į dvi partijas

Deli. — Indijos Praja 
(Liaudies) socialistų parti
ja suskilp į dvi. Atskilusio
ji grupė pasivadino Visos 
Indijos Socialistų partija. 
Ta grupė esanti kairesnė.

Prajos socialistų partija 
susidarė 1953 metais, susi
vienijus dviems
nėms partijoms. Dabar 
yra dvi tokios partijos.

0

socialisti-
vėl

Mirė buvęs kancleris Wirth, 
pasaulinės taikos kovotojas

Freiburgas. — šiame Va-• 
karų Vokietijos miestelyje' 
mirė Dr. Josef Wirth, ’ ku
ris buvo Vokietijos kanele-| kurie 
riu 1921 ir 1922 metais. Jis i autoritetui, 
turėjo 76 metus amžiaus.

Wirth

house streikierių ir jų sim- 
patikų, smarkiai sumušė ir 
sužeidė dešimtis ir užmušė 
vieną darbininką, 27 metų 
amžiaus Troy Tadlock. Po
licija sako, kad jis turėjo 
silpną širdį ir numirė nuo 
smūgio, nors pripažįstama, 
kad jis buvo smarkiai su
muštas. Bet elektristų uni
jos IUE 746 lokalo prezi
dentas Clark sako, kad tai 
buvo paprastas užmušimas, 
kad policija buvo be galo 
brutališka ir ant jos krinta 
atsakomybė. .

Policija taipgi suėmė .90 
darbininkų, tarp jų kelioli
ka moterų.

Darbininkai buvo su
rengę masinį pikietavimą

parodyti kompanijai, jog ji 
negali skebų pagalba su
laužyti streiką. Valdžia, iš 
savo pusės, sutraukė daug 
įgaliotų šerifų, vieškelių 
patrulio policijos ir kitokių 
ginkluotų vyrų.

Policija sako, kad strei- 
kieriai apmėtė akmenimis 
streiklaužiu automobilius. 
Darbininkai nurodo, kad li
nija iš anksto įspėjo polici
ją, kad bus pravesta masi
nė demonstracija ir prašė 
palaikyti tvarką. Bet, vado
vaudamasi teismo indžionk- 
šinu prieš masinį pikieta- 
vimą, policija, vietoje palai
kyti tvarką, jėga bandė iš
sklaidyti darbininkus, ku
rie gynėsi.

Nauja pro-vokiška valdžia I Stevensonas ir Kefauveris 
įsisteigė Saaro srityje susirems Floridoj pavasarį

Washingtonas. — Kefau-
- įsisteigė Saaro srityje

Saarbrueckenas. — Saa
ro srityje įsisteigė nauja Į veris pareiškė, kad jis kan- 
pro-vokiška valdžia. Trys; didatuos 
pro-vokiškos partijos, ku- i niuose
rios ten laimėjo rinkimus, muose ’/ gegužės 2i9 dieną, 
pasidalino vietomis vai- Stevensonas jau 
džioje ir parlamento vado- pranešė, kad jis ten 
vybėje. Premjeru išrinktas didatuos.
Hubert Ney, pro-vokiškos 
krikščionių-demokratų gru
pės vadas. Saare yra kita :

par- j

Floridos pirmi-
(primary) rinki-

steigti Liaudies frontą
Paryžius. — Francūzijosi Pilnieji rezultatai 

Komunistu partijos orga-i , . . . .upTT “ 1 >> i i J Vidaus reikalu mimsten-nas; 1 Humamte” sako, kad . • i, -i ,. ! • x • t i ia iau pasKelbe pilnuosiusrinkimu rezultatai yra di-, • /• 1 u . t, m-i •ji* x i • i rinkimu rezultatus, lik dvi
Uu J°C !,almT! vietos iš Moselle depart- 

kaH cA ■ r (U™aniK • sa.°’imento dar neaiškios, ka- kad socialistai ir kairesnie- > 3 . , • , • ’ 4 , -, • v x • i • i dangi ten rinkimai turėsp radikal-socialistai su ai- L> x .• i-i- - - I būti pakartoti del nesusi
pratimų. Taipgi dar ateis 
rezultatai iš kai kurių už
jūrio teritorijų. Bet pa
skelbtieji rezultatai yra to- 

I kie:
Komunistai turės parla- 

! mente 145 deputatus, o iki 
šiol turėjo 93. (Kai kurios 
žinių agentūros anksčiau 
pranešė, kad komunistai 
turės 152 ir tas skaičius 
dar tebekartoj amas. Skir
tumas tame, kad vidaus rei
kalų ministerija skelbia o- 
ficialius skaičius kiekvie
nos partijos, o žinių agen
tūros prie komunistų pri
skaitė keletą nepriklauso
mų deputatų, kurio papras- 

balsuoja su korrrunis-

ku savo narių bus privers
ti steigti Liaudies frontą 
kartu su komunistais. Toks 
frontas, sako komunistų 
organas, turėtų būti stei
giamas kuo greičiau. Tas 
laikraštis sako:

“Jeigu mes sudedame vi
sus balsus, kuriuos gavo
komunistai, socialistai ir
kitos kairiosios grupės, mes 
randame, kad dauguma 
mūsų šalies žmonių balsa
vo už socializmą. Vienok, 
kadangi socialistų vadai 
atsisako steigti darbo žmo
nių bendrą frontą, konser-. 
vatoriai lieka galioje ir ša
lis vedama keliais, kurie 
priešingi geriau šiem s mū- tai 
sų tautos interesams.” tai

Argentinos valdžia suėmė 
dar 150 savo priešininku
Buenos Aires. — Prezi

dento Aramburu valdžia• krikščionių-demokrat. 
per praeitus Naujuosius i. tija, kuri yra pro-francū-1 
Metus suėmė 150 politinių i ziška. 
priešininkų 
skelbia, kas jie tokie — pe-1 
ronistai, ar kitokie. Ji tiki 
skelbia, kad tai asmenys, i 

priešinosi valdžios >

Valdžia ne-'

Tuo tarpu iš Guatemalos 
buvo krikščionis i pranešama, kad- diktato- 

įemokratas, Vokietijos Ka- riaus Carlos Castillo Arma- 
talikų Centro partijos žmo- so valdžia Naujųjų Metų 
gus. 1933 metais, kuomet j išvakarėse užgniaužė ren- 
naciai atėjo prie galios, jis giamą sukilimą. To stikili- 
apleido Vokietiją, kurion i mo- rengėjai esą buvę ko- 
grįžo 1945 metais. Nuo to• munistai ir kiti kairiečiai. 1 — — 1 — — - 1 — - w w ■— m* a « m a | 1 C |___ ___ _ ___ ____ ) J1O Ilaiko iki savo mirties 
kovojo prieš Vokietijos 
ginklavimą, už krašto vie
nybę ir už pasaulinę taiką. 
1953 ir 1954 metais jis lan
kėsi Tarybų Sąjungoje.

Praeitais, metais jam bu
vo įteiktas Stalino vardo 
taikos pryzas.

vaujant principu: turinys — 
socialistinis, forma—tautinė.

Nedidelė karaimų tautelė 
mokosi lietuvių kalbos, moko
si rusų kalbos ir nepamiršta 
savosios.

Lietuvoje buvo paskelbtas 
konkursas pjesių rašytojams.

Pirmąją premiją laimėjo ra
šytojas A. Gricius už 
“Karšta vasara”; jis 
25,000 rublių.

Po 10,000 rublių gavo
vo pjeses: A. Bieliauskas, J. 
Grušas ir A.>Liobytė.

Eilė autoriuj gavo mažesnes 
premijas — po 3,000 rublių.1 sėdami Indijoje apie Kaš-

pjesę 
gavo

u z su

anksčiau
kan-

kad 
rinki-

Kefauveris sako, 
Floridos pirminiai 
mai tam tikra prasme bus 
lemiamai reikšmingi, nes 

Į jie parodys tendenciją de- 
-n \ , . . . , mokratuose ir kuris ju a-Parlamento pirmininku . /C4. J.v . i , tt c -u -j bieiu (Stevensonas ar Ke- tapo įsunktas H. Schneide- P \.1 . r , , į fauveris) turi daugiau san-ris, nacionalistu vadas, , ,. < ,.•» , •, u ’ su tapti kandidatu.skaitomas pro-naciu. e 1

Ar Armaso valdžia iš tik
rųjų užgniaužė tokį sukili
mą arba rengiamą sukili
mą, niekas nežino. Labai 
galimas daiktas, kad tai 
bus Guatemalos valdžios iš- 
mislas, kad pateisinti savo 
brutališką priespaudą ša- 
lyje.

Paskutiniai
Monravija, Liberija. — 

Liberija gavo pasiūlymą 
nuo Tarybų Sąjungos, teik
ti jai ekonominės pagalbos.

„V

Jeruzalė. — Izraelis sa
ko, kad nenutrauks žvejavi- 
mo Galilėjos jūroje, kiek 
tas nepatiktų Sirijai.

Deli. — Nehru sako, kad 
jam ir Indijos žmonėms la
bai patiko, ką Chruščiovas 
ir Bulganinas > pasakė vie-

Socialistai turės 88 de
putatus; senajame parla- 

: mente jie turėjo 94.
De Gaulle pasekėjai tu

rės tik 16 deputatų, tuo 
tarpu, kai senajame parla
mente jie turėjo 57. Puoja
de pasekėjai, pasidalinę į 
tris kraštutiniai dešines 
partijukes, turės 51 deputa
tą. Tai nauja grupė, kuri 
anksčiau neegzistavo.

Krikščionys 
(MRP), kurie 
Faure-Pinay 
tristinės 
tik 70 deputatų, tuo 
kai anksčiau turėjo

Radikalai, kurie 
Mendes-France ir 
kartu su socialistais, gavo 
50 vietų, bet vidaus reika
lų ministerija teigia, kad 
tik 34 jų gali būti skaito
mi pilnais Mendes-France 
pasekėjais. Mendes-France 
organas “1’Express” dėl to 
protestuoja.

Komunistai gavo 4,711,- 
077 balsus, — 317,374 dau
giau, negu 1951 metais. 
Procentiniai imantį jų bal
sai liko 257< • Socialistai 
gavo 2,927,173 balsus. De 
Gaulle pasekėjai, kurie vie
nu metu gavo apie tris mi
lijonus balsų, šiuo kartu 
gavo tik 816,629.

Jau daug spekuliuojama 
dabar apie naują kabinetą. 
Dabartinis premjeras Kau
re norėtų pritraukti Men
des-France pasekėjus ir su
daryti koaliciją su jais. 
Taipgi kalbama, kad kabi
netą gal sudarys kuris nors 
socialistų vadas, Mollet ar
ba Pinaud.

Joe Adonis išvyko Italijon, 
“savanoriai deportavosi” i *
New Yorkas. — Brangio

je $740 kajutėje Italijos 
laive “Conte Biancameno” 
į Neapolį išplaukė Joe Ado
nis, vienas geriausiai žino
mų Amerikos gemblerių- 
gengsterių. Vienu metu jis 
lošė vadovaujančią rolę A- 
merikos padugnėse.

Adonis,^kuris vyriausiai 

je, laisvanoriai save depor
tavo, kaip jis išsireiškė, nes 
valdžia kitaip visvien jį bū
tų deportavusi Italijon, kur 
jis gimė.

Legališkas priekabis 
prie jo buvo, kad jis netei
singai padavė savo gimti
nės vietą.

Amerikoje Adonis paliko 
žmoną ir keturis vaikus. Jis 
sakėsi nežinąs, ar jo šeimy
na irgi išvyks Italijon.

Ginklai Alžyro partizanams Buvę karininkai mokytojaus,1 ycily. New jersey vaistijo- 
esą siunčiami iš Libijos bet kokios jy kvalifikacijos?

Washingtonas. t— Darbo 
kad

Paryžius. — Francuziios i 
valdžia sako, kad ginklai departmęntas sako, 
Alžyro partizanams nuolat mokytojų stoka Amerikoje 
atsiunčiami iš Libijos, o gali būti palengvinta, pri- 
Libijoje jie gaunami iš E-! traukiant prie mokytojavi- 
gipto. Francūzai teigia, kad m° kuo daugiau eks-kari- 

ninkų. Visokie eks-leitenan- 
tai, eks-kapitonai ir eks- 
majorai gaus mokytojų 
postus, nors dalis jų niekad 
nelankė universitetų. Jie 
tik turės baigti papildomus 

| pedagoginius kursus. s
Daugelis švietėjų labai 

nepatenkinti nutarimu nau
doti eks-karininkus moky
tojais. Mokinti karius karo 
lauko taisyklių, juos discip
linuoti, yra vienas dalykas, 
o mokinti vaikus ir jaunuo
lius, yra visai kitas, jie sa
ko.

Tie, kurie stoja už kari
ninkų naudojimą, sako, kad 
jie galėtų dėstyti bent ma
tematiką ir fiziką, du da
lyku/ kuriuos karininkai, 
ypatingai aviacijos, turėtų 
žinoti.

Libijoje arabiški naciona
listai taipgi yra paslėpę di
delius kiekius ginklų, ku
riuos paliko Rommelio ar
mija. Tuos ginklus dabar 
Libijos nacionalistai per
siunčia alžyriečiams, taipgi | 
Tunisijos nacionalistams, 
kurie nepatenkinti dalina 
autonomiją, kurią iškovojo.

pranešimai
mirą, Goa ir panašius klau
simus.

Maskva. — Tarybų Są
junga susitarė su Jugosla
vija ir joje statys atominės 
energijos stotį.

Washingtonas. — Ameri
kietis negras ’ eks-kareivis 
H. B. Spears sako, kad jis 
nori atsisakyti Amerikos 
pilietybės ir tapti tarybiniu 
piliečiu. Ar jis tai galės pa
daryti, dar nežinia.

Bonna. — Net trys mili
jonai užsienio turistų 1955 
metais aplankė Vakarų Vo
kietiją.

Eisenhoweris pirmoje 
Vietoje, sako Gallup
Kaip kiekvienų metų pa

baigoje, taip ir šių, Gallupo 
statistinis biuras pravedė 
apklausinėjimą tarp ame
rikiečių, kurį žmogų pasau
lyje jie labiausia gerbia.

Štai dešimt iš eilės, kurie 
gavo daugiausia balsų: Ei
senhowers, Churchillas, 
gen. MacArthuras, Truma- 
nas, daktaras Schweitzeris, 
popiežius Pijus XII, eks- 
prezidentas Hooveris, vys
kupas Sheen, Billy Graham 
ir Stevensonas.

Senatorius McCarthy,- 
kuris praeitais metais 
stovėjo ketvirtoje eilėje, 
šiuo kartu visai nefigūruo
ja.

demokratai 
yra dalimi 

dešiniai-cen- 
koalicijos, turės 

tarpu,

seka 
veikia

ORAS NEW YORKE 
Vidutiniškai šalta, giedra
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KONGRESAS SESIJOJE
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Jungtinių Valstijų 8-1-sis 

Kongresas renkasi į savo antrąją sesiją.
Ši sesija bus, kaip žinia, paskutine, nes lapkričio mė

nesi įvyks naujo, 85-jo Kongreso rinkimai. ;
Ką gi šioje sesijoje Kongresas atliks? Kokie darbai 

stovi prieš jo akis? v
Aišku, visi laukia prez. Eisenhovverio pranešimo, ku

ris bus pateiktas sausio 4 d. Pranešime bus parodyta, ko 
nori valdžia, kas, jos nuomone, turėtų būti nutarta šioje 
sesijoje.

Be kitų dalykų, šioje Kongreso sesijoje iškils klausi
mas dėl taksų už pajamas sumažinimo; bus ypatingai pa
brėžta, kad taksai už pajamas turėtų būti sumažinti 
tiems žmonėms, kurių metinės pajamos yra labai mažos.

Jau kai kurie žymesnieji atstovų buto ir senato nariai 
pasilakė už tai, kad taksai už pajamas turėtų būti su
mažinti. Tokių tarpe yra senatorius Estes Kefauver, ku
ris siekiasi būt demokratų partijos kandidatu prezidento 
vietai. Jis mano, kad taksai žmonėms galėtų būti suma
žinti, atmetant pirmesniojo Kongreso nutarimą, kuris 
padaro didelių nuolaidų tiems, kurie “karpo kiupanus” 
— turtingiesiems.

Mums rodosi, taksus (mažai uždirbantiems darbo žmo
nėms) galima sumažinti ir kitomis priemonėmis — su
mažinant ginklavimuisi skiriamas sumas.

Juk gyvename po Ženevos konferencijos, kurioje bu
vo prieita prie geresnių tarptautinių susipratimų. Karo 
pavojus šiemet mažesnis, negu jis buvo prieš porą metų, 
todėl galima ir ginklavimąsi sumažinti, palengvinant 
darbo žmonėms gyvenimą.

Daug yra dalykų, kuriuos ši Kongreso sesija turėtų 
išspręsti.

Mums rodosi, būtinai reikėtų, kad Kongresas atmes
tų Walter-McCarran Įstatymą, reguliuojantį imigracijos 
reikalus. Reikėtų priimti naują įstatymą, žmoniškesnį, 
geresnį. (

O kaip su kitais reakciniais įstatymais, praleistais pir
mesnių jų Kongresų, kenkiančių milijonams žmonių?

Ši Kongreso sesija vyksta tuomet, kai Amerikos darbo | 
unijos (tiesa, dar ne visus) jau yra , apsivieniję į ADF- j 
CIO organizaciją. Labai daug reikš, ką ši 15,000,000 dar
bininkų organizacija tars tuo ar kitu klausimu. Mes 
norėtume, kad ji tartų savo tvirtą žodį visais svarbiai
siais klausimais. Mes norėtume, kad ji griežčiau parei
kalautų kongresmanų ir senatorių daryti taip, kaip nau
dingiau būtų milijonams darbo žmonių, o ne saujelei 
samdytojų, turčių.

Farmerių klausimas taipgi yra svarbus. Atsiminkime, 
kad farmerių (kalbame apie biednesniuosius farmerius) 
būklė vis tebesunkėja.

Daug svarbių dalykų stovi prieš Kongreso akis. Kon- 
gresmanai ir senatoriai turėtų atsiminti, kad ši sesija 
vyksta rinkiminiais metais. Jeigu jie tai “pamirš,” tai 
lapkričio mėnesį žmonės daugeliui jų gali duoti “vaka- 
cijas.”

NEPILIECIAI, REGISTRUOKITĖS!
EINANT WALTER-McCARRAN Įstatymu, kiekvie- 

nas nepilietis, gyvenantis Jungtinėse Valstijose, privalo 
kas metai, sausio mėnesį, išpildyti tam tikrą blanką, pa
žymint, kur jis gyvena. Kitais žodžiais: kiekvienas ųe- 
pilietis turi registruotis.

Registravimasis, tiesa, nėra sunkus: Kiekviename 
Jungt. Valstijų pašto skyriuje gaunami tam tikri blan- 
kučiai ir juos reikia išpildyti, nurodant dabartinį savo 
adresą. Kūris’ar kuri to nepadarys, gali susilaukti ne
malonumų.

Todėl mūsų nuoširdus patarimas visiems nepiliečiams 
sveturgimiams: atlikite tą prievolę, kad dėl neatlikimo 
nereikėjų nukentėti.

JOHN GATES SUGRĮŽO
DAILY WORKERIO redaktorius John Gates sugrįžo 

prie savo laikraštinio darbo; jis ir vėl redaguoja Daily 
Workerj.

Šis gabus, pilnas energijos žurnalistas, kaip žinia, bu
vo (Su Eugene Dennisu ir kitais darbininkų vadovais) 
nuteistas penkeriems metams kalėti. Išbuvęs Atlantos 
kalėjime ketverius metus ir aštuonius menesius, išėjus 
iš kalėjimo, įstatymo neprileistas prie savo darbo, dabar 
Jonh Gates jau vėl laisvas ir gali darbuotis savo mėgia
moje profesijoje, gali redaguoti Daily Workerj.

Kiti jo kolegos-draugai, Smitho įstatymo aukos, atli
kę savo bausmes, taipgi stoja prie darbo.

Visi jie buvo nuteisti kalėjiman einant Smitho įstaty-. 
mu.

Šiuo metu vyksta judėjimas už tai, kad prezidentas 
Eisenhoweris amnestuotų ir kitus darbininkų judėjimo ' 
vadovus, kurie yra įkalinti pagal tą -patį įstatymą.

Gimtąjį Skapiški palikau 
prieš trisdešimt metu, dar 
vaikas būdamas, žydėjo so
dai, spalvomis dažėsi gėlių 
darželiai, kažkur kukavo ge
gutė... 'Kai paskutinį kartą 
iš siaurojo geležinkelio va
gono pažvelgiau' į tolstantį 
gimtąjį peizažą, pajutau, kaip 
graudu skirtis ir su žmonė
mis, ir su pievomis, ir su ta 
taip žydria padange...

Tačiau skirtis reikėjo. Ki
tapus Atlanto nežinomoje 
atogrąžų Brazilijoje teko ieš
kotis duonos ir darbo. Iš vi
sų Lietuvos kampų tada varg
dieniai tarėsi laimę surasią 
svetur. Iš Skapiškio mūsų 
įkandin daugybė šeimų iške
liavo—Vareikai, Puidai, Kum- 
brevičiai, Nareliai, šaparai.

Išskyrus keletą buožių, vie
ną kitą vertelgą, valdininkus, 
dvasiškius, visi kiti Skapiškio 
kaimynai savo gyvenime ne
matė pragiedruolių. Ypač be
žemiams badas į akis žiūrėjo. 
Dūminės gryčios grimzdo že
mėn ir Jurisdike, ir Mirabe- 
liečiuose, ir Kalvarininkuo- 
se (miestelio gatvės). Rudenį 
ir pavasarį gatvės pažliugda
vo, žmonės braidė po purvą, 
keikė purvą ir tokį gyvenimą. 
Vaikams tebuvo lemta pieme
nauti, paaugus—bernauti bei 
mergauti pas buožes. Labai 
labai retai miestelin užklys
davo koks nors senas autoJ 
mobilis. Tada visi vaikai ir 
paaugliai sulėkdavo ir spok
sodavo, niekaip negalėdami 
suvokti, kas tą mašiną trau
kia ar stumia. Ir suaugusio-* 
ji menkai sugebėdavo šią pa
slaptį išaiškinti. O kaip skau
džiai baigdavosi, kai automo
bilis pasivydavo ar susitikda
vo vežimą! Bei nereikėdavo 
nė automobilio. Arkliai tada 
išsigąsdavo ir dviračio, kuris 
taip pat buvo retenybė ir di
delė prabanga.

Kas anksčiau žinojo Skapiš
kį? Kam rūpėjo tas visų ap
leistas ir užmirštas Lietuvos 
kampelis? Nebent tiems, ku
lio lupo nežmoniškus mokes
čius ir tykojo išvaržyti maža
žemių ‘rėželius. Prasidėjus ne
mokamai emigracijai i Brazi
liją, skapiškėnai drožė ten, 
susivilioję plantatorių siūlo
mu rojumi; sezoniniams dar
bams leisdavosi į kitus vals
čius, į tolimas apskritis, į Lat
viją ; gamino “naminę” ir 
prekiavo ja, nešiojo vandenį 
miesto prekybininkams.

Tokį Skapiškį aš palikau 
prieš trisdešimt metų. Tokiu 
jis merdėjo iki pat Tarybų 
valdžios Lietuvoje atkūrimo.

Autobusas sustojo miestelio 
aikštėje. Išlipau kartu su ki
tais keleiviais, štai aš vėl 
Skapiškyje. Po trisdešimt me
tų aš vėl atsistojau ant že
mės, kurią vaikystėje išvaikš
čiojau pėda po pėdos!

Iškart matosi: gimtasis 
miestelis turėjo baisiai nuken
tėti nuo karo. Aikštėje riog
so nugriautų pastatų pama
tai. Gatvė į Rokiškio pusę 
visa iki paskutinio namelio 
nušluota nuo žemės pavir
šiaus.. Jiirisdiko —ne pėd
sako. Mirabeliečiu — dau
giau negu1 pusė nuniokota. Iš
vaduojant miestelį, jis tris 
kartus ėjo iš rankų į rankas.

Tačiau’ Skapiškis jau atgp 
męs. Ant tvirtų pamatų jis 
atsistojo ir užgydo siaubą ke
liančias savo žaizdas. Ir Mi- 
rabeliečių, ir Jūrisdiko, ir Ro
kiškio gatvės jaut kone atsta
tytos. Vietoj dūminių, į že
mę prasmegusių pirkelių ma
tai gražius, šviesius, skarda 
dengtus namus.

Bet pirmiausia dėmesį, at
kreipia neįprastas reginys: 
elektros stulpai ir miestelį ap- 
raizgąs laidų tinklas. Neto
liese, iškilioje vietoje, stovi' 
naujutėlis pilkšvas pastatas.* 
Tai Skapiškio kolūkio elektri
nė. Pirma, kartą miestelio is
torijoje atėjo elektra i

Susitikau ir kalbėjausi su 
daugeliu vietos kolūkiečių, 
Skapiškio kolūkis ne iš atsilie

kančių. Jį sudaro apie 3,500 
hektarų, kurių daugiau 2,000 
hektarų apdirba 7 brigados. 
Kolūkiečio darbadienis— maž 
daug 2 kilogramai grūdais* ir 
po 2 su viršum rublių pini
gais. šį pavasarį kolūkis ap
sėjo kukurūzais 72 hektarus, 
kurie duos gražų derlių. Dau
guma kolūkiečių laiko po dvi 
karves ir dar prieauglio. Kol
ūkiui priskirtas nuo 1 a t i n i s 
agronomas.

Kolūkiečiai džiaugiasi savo 
pirmininku išsirinkę V. Bie
liauską.

—žinai, —sako jie man, — 
protingas vyras tas mūsų pir
mininkas. Komunistas jisai, 
tok,s, paprastas, artimas. Sma
gu; su juo dirbti.

UžSukoihe pas Tarvydus. 
Nebejauno jis jau amžiaus, 
galva baltutėlė. Jis meistrau
ja kolūkyje. įdomu' senelio 
Tarvydo paklausyti. Jis taip 
pat buvo emigravęs Brazili^ 
jon. Tenai su savo šeima pa
tyrė didžiulę eksploataciją, 
nedarbą, beviltę darbininko 
dalią ypač krizės metais. 1931 
m. Tarvydai vargais negalais 
įstengė palikti San Paulą ir 
grįžo į Skapiškį. Didžiojo 
Tėvynės karo pradžioje Tar
vydo sūnus Jonas įsijungė Į 
“žemaitės” partizanų būrį ir, 
didvyriškai kovodamas prieš 
okupantus, žuvo Skapgiryje. 
Okupantus išvijus, bandė gal
vą kelti buržuaziniai pastur
lakai. Malūninko Kazanavi- 
čiaus, stambių buožių Ryma- 
vičiaus, Repšio, šlapelio sūne
liai, -%kaip plėšrūs grobuonys, 
siautėjo Skapiškyje. Vieną 
naktį vienuolikos banditų 
gauja apsupo Tarvydo name
lį ir siekė atkeršyti. Tačiau 
senelis nepabūgo. Drąsiai pa
sitiko užpuolikus. Ir laimėjo. 
Lygiai taip, kaip laimėjo kol
ūkinė santvarka. už kuria ‘ I
Tarvydas su savo sūnumis at
kakliai kovėsi.

Mes — kolūkio lentpiūvėje. 
Dūzgia daugiapiūklė mašina. 
Pamažu slenka didžiulis rąs
tas. čia pat stovi statybos 
brigados brigadininkas I.. Bu
rokas. Iš skurdo ir jis teiš- 
! i p o t i k tarybiniais me
tais. Pasakoja jis apie tai, 
kaip lentpiūvė naudinga kol
ūkiui, apie vykstančias staty
bas.

Aplankome mūrinę 200 vie
tų kiaulide. Bekoninės kiau
les laikomos atskirai. Beveik 
greta — paukšti d ė. Kieme 
baltuoja daugybė leghornų 
veislės vištų. Kitoje pusėje, 
už geležinkelio, matosi gra
žutėlis sandėlis pašarams. Ki
tur pastatytas dar ir kitas pa- 
šarainis sandėlis. Už švetikal- 
nio pasiekiame statomą karvi
dę. Kolūkis turi 370 raguo
čių. iš kurių 116 melžiamos 
karvės.

Kolūkio statybų plane: ver- 
side, sandėlis grūdams, Kul
tūros namai.

Po karo miestelio ir apylin
kės kaimų darbo žmonės jau 
pasistatė daugiau šimto nuo
savų gyvenamųjų namų. Nuo
savus namus pasistatė tokie 
kolūkiečiai, kurie niekad nėra, 
jų turėję, .Rąip Leknickas, 
Syintickas, Barzdžiukas, Alei
nikovas ir daugelis kitų.

— Na, o kaip gi Brazilijo
je skapiškėnai įsilūrė?—klau
sia manęs kolūkiečiai.

. . .Iš kavos plantacijos nuo 
prievaizdų rimbo šiaip taip 
pabūgo gausi Vainikų šeima. 
Dirbo jie ten nuo aušros ligi 
sutemų ir per visą laiką atly
ginimo nematė. San Paulo 
priemiestyje prisiglaudė ma-. 
žyčiame barakėlyje. Tėvas ir 
vyresnysis sūnus visur ieškojo 
darbo. Bet jo nebuvo. Fa
brikantams Vareika atrodė 
jau personas. Taip jis mirė 
pirma laiko pasenęs, nusilpęs, 
paniekintas. Sūnus įsiprašė 
galvijų skerdyklom Ten ma
šina jam sužalojo ranką, ir 
tuoj po to kapitalistas jį iš
metė gatvėm Mažieji Varei
kių vaikai-išėjo ponams tar
nauti, ir taip skurde pasken
do ši gausi šeima. . . Tokio 1

už

kai-
Jo-

ar panašaus likimo susilaukė j 
Šimtai darbo žmonių — “lai
mės” ieškotojų tolimame 
jury j e.

Neaplenkėme Skapiškio 
mo apylinkės ligoninės. 
,ie veikia stomatologijos
binotas, vidaus, chirurginis ir 
akušerinis skyriai. Skapišky
je likvidavosi bobučių - pribu
vėjų “profesija.” Naujagi
mių mirtingumas sumažėjęs 
iki minimumo. Ligoninė, mo
tinos ir vaiko konsultacija — 
tai vis naujovės, atsiradusios 
tik tarybiniais metais.

Miesteliui taip pat naujo* 
\ė ir vidurinė mokykla, ir 
klubąs-skaitykla, ir bibliote
ka, ir meno saviveikla.

Šiemet mokslo metus vidu
rinėje mokykloje pradės dau
giau kaip 300 mokinių. Dirbs 
22 mokytojai. .Buržuaziniais 
laikais vidurinės mokyklos 
nebuvo ne tik Skapiškyje, bet 
ir visame Pandėlio rajone, 
Dabar gi 
dūrinės, 
pradinės; 
Pandėlio

Pandėlio 
rajone veikia 4 vL 
8 septynmetės, 23 
mokinių — 2,800.

rajone šiuo metu 
:a 2 kultūros namai, 

14 bibliotekų, 28 klubai-skai- 
1 y klos.

Skapiškėnų vaikams ir aukš
tasis mokslas prieinamas. An
tai L. "Stukas studijuoja Kau
no Politechnikos institute, P. 
Kairys — Kauno žemės ūkio 
akademijoje, A. Varkalys — 
Vilniaus Pedagoginiame 
stitute ir daug 
technikumuose, 
mokyklose.

in- 
kitu mokosi 
speci a 1 i o s e

Skapiškenanis ,kaip visiems 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nėms nebereikia bastytis po 
svetimas pasaulio šalis laimes 
ieškant. Plačiu laimes ir lais
ves keliu jie eina savo 
tajame krašte. 
Pandėlio rajonas 
Skapiškio kolūkis

(Iš “švyturio”)

gini-

70

Chicago 111.
Jurgelionį pagerbė 
metų sukakties proga

Kaip lietuviai pasirodė T. S 
žemės ūkio parodoje

Neseniai iš Maskvos į 
Lietuvą išvyko Obelių rajo
no žemės ūkio darbuotojų 
grupė. Išvyko į namus ir 
paskutinieji kitų respubli
kų ekskursantai, apsilankę 
VisasąjunginėjeVisasąjunginėje žemes ū- 
kio parodoje. Ištuštėjo nuo
stabaus miesto-sodo pla
čios aikštės ir alėjos,^r pir
masis purus sniegas jau ap
dengė jaunus berželius, 
gluosnius ir egles, esančias 
prie Lietuvos paviljono. Į 
žiemines patalpas persikėlę 
šilumą mėgstantieji iš pietų 
kilę augalai, o virš didžiu
lės palmės prie Gruzijos 
paviljono, gerai žinomos 
milijonams ekskursantų, iš
kilo ištisas namukas su ap
šildymu.

Per 1955 metų penkis 
mėnesius ir 10 dienų paro
doje apsilankė 10 milijonų 
žmonių. Organizuota tvar
ka čia pabuvojo 320 tūk
stančių kolūkių, tarybinių 
ūkių, MTS ir kitų žemės 
ūkio įmonių pasiuntinių.

Didžiai domėjosi paroda 
ir svečiai iš užsienio — čia 
pabuvojo apie 1,200 delega
cijų ir turistų grupių iš 73 
žemės rutulio šalių.

1955 metų Visasąjungi
nėje žemės ūkio parodoje 
dalyvavo beveik 200 tūk
stančių žemės ūkio pirmū
nų, apie 14 tūkstančių į- 
vairių ūkių ir organizacijų. 
Be to, parodos dalyviais 
buvo 4 respublikos, vienas 
kraštas ir 18 sričių, išsiko
voję šią garbingą teisę vir
šijant plėšininių žemių iša- 
rimo planus, gaunant gau
sius grūdinių kultūrų der
lius, keliant visuomeninės 
gyvulininkystės produkty-

Gruodžio 18 d. Lietuvių A u- vumą ir surenkant gausius
ditorjjos mažojon svetainėn 
Tūla rašytoju draugija sukvie
tė būrelį Kleopo Jurgelionio 
draugu atžymėti jo 70 metų 
sukaktį. Kaip tvarkos vedė
jas pranešė, . susirinko apie 
apie 60 žmonių išgirsti kaip 
paties jubilijato, taip ir kitų 
pašilk o j imą.

Visų pirma, P. Babrauskas 
paskaitė nekurtuos Jurgelio
nio poezijos posmelius, pri
mindamas ir kitus poetus. 
Viena mergaitė gražiai pade
klamavo Jurgelionio parašy
tus eilėraščius.

Dr. Margeris plačiai apibū
dino ir įvertino jo eitus gj’- 
ven.imo kelius ir nepasiseki
mus. Galima sakyti, kad 
Margeris atvirai ir nieko ne
užslėpdamas daug pasakė 
karčios teisybės.

Kalbėjo ir V. Biržiška, pri
mindamas studentinius laikus, 
kaip jam teko su .Jurgelioniu 
kartu mokytis ir gyventi caro 
Rusijos laikais.

Pagalios pats Jurgelionis 
savo atsiminimus papasakojo. 
Tie jo praeities atsiminimai 
labai įdomūs ir reikšmingi. 
Nuo jauniausių dienų iki pat I 
šioltai jis daug pergyveno ir Į 
daug ištesėjo. Jurgelionis I 
(Kalėdų Kaukė) išleido eilė
raščių rinkinį “Glūdi Liūdi” 
ir daug kitų per 30 metų nu
kalė. Bet jis kad ir pava
karį gyvendamas iš kur tai 
pagavo inspiracijos ir karštos 
jaunoviškos dvasios ir meilės 
ir vėl parašė daug gražių ir 
jausmingų eijių ir poeto vardą 
pilnai tebeneša. Tų, rodos, 
nuo 1950 metu iki šiandien 
parašytų vieną eiklių pats au
torius. jautriai, 
skaitė.

žemės ūkio 
daugiau kaip 
derlių meist-’ 

gyvulininkystės pir- 
160 mokslininkų.

atlikta 2,500 
priešakinius

kitų kultūrų derlius.
Per mažiau kaip 170 die

nų parodoje buvo paskaity
ta daugiau kaip tūkstantis 
paskaitų. Parodos daly
viams ir eksursantams pas
kaitas paskaitė 103 kolūkių 
pirmininkai, 40 MTS direk
torių, 60 tarybinių ūkių di
rektorių, 230 
specialistų, 
230 gausių 
ru ir 
mūnų, 
Buvo
ekskursijų į
Pamaskvės kolūkius, tary
binius ūkius ir mašinų- 
traktoriu stotis, kurios bu- 
vo išskirtos, šalia parodos, 
ekskursantams parodyti.

Žymiai plačiau šiaisv me-’ 
tais buvo pavaizduota pa
rodoje Lietuvos TSR. Di
desniam, negu praėjusiais 
metais, Lietuvos ūkių skai
čiui buvo suteikta teisė de
monstruoti čia savo pasise
kimus. Parodos dalyviais 
buvo 1,299 respublikos kol
ūkių. tarybinių ūkių ir pa
vieniai pirmūnai. Pažymė
tina, kad daugelis Lietuvos 
respublikos gyvulininkų su 
sėkme demonstravo paro
doje savo eksponatus. Ne
žiūrint to, kad gyvulinin
kystės miestuke šalies kol
ūkiai ir tarybiniai ūkiai 
demonstravo didelį skaičių 
puikių karvių (jų buvo 
861), kiaulių (596), avių 
(656) ir kitų gyvulių, iš 
Lietuvos atgabentieji eks-

“Rūta” iš Šeduvos rajono 
“Draugo” kolūkio, kuilys 
“Granitas” iš Dotnuvos ra- 
jono J. Žemaitės vardo kol
ūkio. Pirmojo laipsnio ates
tatas priskirtas karvei 
“Šutka” iš Joniškėlio tary
binio ūkio ir antrojo laip
snio atestatai — karvėms ' 
“Drebulė” ir “Kubsa” iš 
Kapsuko rajono “Šešupės” 
kolūkio, karvei “Milia” — 
iš Joniškėlio tarybinio ūkio. 
Atžymėti yra eilės Lietu-, 
vos kolūkių kiaulininkų pa 
siekimai. Pirmojo laipsnio 
atestatai priskirti motini
nėms kiaulėms “Avietė” ir 
“Vyšnia” iš Pakruojo rajo
no „Gegužės Pirmosios” 
kolūkio, kiaulei “Drąsuolė” 
iš Šeduvos rajono “Drau
go” kolūkio.

Pirmojo laipsnio atesta-v 
tais pagal nupenėjimą at- | 
žymėtos 8 kiaulės iš “Ge
gužės Pirmosios” kolūkio, 
8—iš. J. Žem. vardo kol. ir 
8 — iš Šeduvos rajono Le
nino vardo kolūkio. Pirmo
jo laipsnio atestatai taip 
pat priskirti keliems Lie
tuvos avių augintojų eks- 
ponatams iš “Atžalyno” ir 
“Tarybinio artojo” kolūkių. I

Kaip pranešė Visasąjun
ginės žemės ūkio parodos 
direktoriaus pavaduotojas 
P. Bieliajevas, šiais metais 
buvo žymiai geriau organ\ 
zuotas parodos dalyvių pa
tyrimo propagavimas Lie
tuvos žemės ūkio darbuoto
jų tarpe ir jie geriau įsisa
vino 
ūkio 
Vien tik organizuotų eks
kursantų iš Lietuvos paro
doje apsilankė apie 7 tūk
stančiai žmonių. Dabar Lie
tuvoje nėra nei vieno ūkio, 
kurio atstovai nebūtų ap
silankę parodoje.

Lietuvos pasiuntiniai ne 
tik mokėsi pagodoje, bet ir 
patys perteikė savo patyri
mą kitų respublikų pasiun
tiniams. Prie Lietuvos pa
viljono stendų įvyko dau
giau kaip 30 Lietuvos res
publikos atstovų susitikimų 
su Baltarusijos, Latvi j e*'
Estijos, ir kitų respubli) 

’ ekskursantais. Šiuose susi
tikimuose dalyvavo apie 4 
tūkstančiai žmonių.

Didelę sėkmę 
turėjo Kuršėnų tarybinio 
ūkio 
liūno 
jos”

priešakinius žemės 
gamybos metodus.

parodoje

gražiai per- i penatai išlaikė sunkų ban- 
° ' dymą ir susilaukė aukštų 

dovanų. Taip, pavyzdžiui, 
1955 metų Visasąjunginės 
žemės ūkio parodos čempi- 

v onų tarpe yra karvė “Pla- 
iš to bokšto,; neta,” kurią parodoje de- 

nutraukusi progra-' monstravo Vilkaviškio ra-

R. š.

Paryžius. — Eifelio bok-i 
štas buvo užsidegęs. Fran- 
cūzijos radijo stotis, kuri; 
transliuoja 
buvo ! _ 
mas. Vėliau ji pranešė, kad.
nėra reikalo susirūpinti, ' kolūkis, " motininė kiaulė“]

Eifelio bokštas dar tebesto
vi, kaip stovėjęs”. • .

jono “Gegužės Pirmosios”

direktoriaus Moska- 
“Jaunosios gvardi- 

kolūkio pirmininko 
Krasilnikovo, Jašiūnų tary
binio ūkio vyriausiojo zoo
techniko Tarasevičiaus, 
Lietuvos selekcijos stoties 
direktoriaus pavaduotojo 
Černiausko ir kitų paskai
tos. Šią vasarą Lietuvos pa
viljone apsilankė daugiau 
kaip du milijonai žmonių. 
Atsiliepimų knygoje pada
ryta daug užrašų visų Ta
rybų šalies tautii kalbomis. 
Jos pasiuntiniai žodžiais^ 
kylančiais iš visos širdies 
pareiškė apie savo susiži 
vėjimą jaunosios Lietuve 
tarybų respublikos pasi- 
kiniais ir palinkėjo sėkmėj, 
broliams lietuviams.

Parodos darbuotojai jau 
pradėjo pasiruošimą 1956 
metų parodai. Į respublikas 
ir kraštus išvyko paviljonų 
atstovai, kurie vietoje at
liks eksponatų ir ekskur
santų atrinkimą.

Washingtonas. — 12 A- 
rikiečių statybininkų ar
chitektų rengiasi išvykti Į 
Tarybų Sąjungą, kur jie 
kaip ir atsakys į tarybinių 
architektu vizitą Ameriko 
*—..................

2 pusi. Laįęvė (Liberty). Ketvirtad., Sausio (Jan.) 5, 1$56
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kiriy kovos už išsilaisvinimą ŽINIOS E LIETUVOS

Daug tautų, didesnių i 
mažesnių, jau nuo seniai ko
vojo ir šiais laikais dar tebe- 
jfįvoja prieš tautų pavergė
jus, imperialistus. Nors trum
pai pažvelgsime į istorijos la
pą apie airių tautos kovas 
prieš pavergėjus anglo-saksus 
už savo laisyę. Jos buvo la
bai ilgos ir žiaurios. Buvo 
daug kraujo pralieta, daug 
gyvybių po žeme paguldyta, 
dar daugiau visokių žvėriškų 
persekiojimų iškentėta.

Suvirs per aštuonis šimtus 
^atų airiai vilko sunkų anglų 
^zdėtą priespaudos jungą. 
Per tiek daug laiko per Airi
jos žemę perėjo visokių au
drų ir viesulų. Kovos kaskart 
vis aštrėjo. Neperseniai buvo 
manoma, kad paskelbus nau
ją konstituciją galima leng
viau būtų atsipalaiduoti nuo 
Anglijos imperializmo. Bet 
S’nbikai nepaiso mažų tautų 
Institucijų. Ir Jonas Bulius, 
visa jėga įsikibęs į dalį Airi
jos, vis dar ją valdo ir iš
naudoja.

Airijos valstybė už.ima 
tinę to paties vardo salos 
lį. O šiaurinės salos dalį 
.ima vadinamoji UIsterio 
fyjncija 
glijai.

Rašo Pregresas
ir i tymas, kuriuo 
- vėti anglams 

1357 metais 
mas griežtai 
glams keisti 
airiškomis, 
ta laikytis airiškų papročių.

Iš pradžių anglai nelietė 
vietinių įstatymų, kuriais ai
riai tvarkėsi savo gyvenimo 
reikalus; tik vėliau anglai pri
valėjo laikytis angliškų įsta
tymų1, bet jau 1495 metais vi
soje Airijoje pradedama tai
kyti tiek vietiniams gyvento
jams, tiek kolonistams anglų 
įstatymai. Airiškos pavardės 
keičiamos angliškomis ir prie
varta brukami anglų papro
čiai ir kultūra. • .

draudžiama dė- 
airiški rūbai.

naujasis istaty-|tus -rozultatus.
uždraudė an

sa vo pavardes 
taip pat uždraus-

pie- 
da- 
u ž- 

pro-
kuri priklauso An- 

Airijos valstybė apima 
.apie 68,900,000 kvadratinių 
kilometrų plotą, kuriame gy
vena apie 3>/2 milijono gyven
tojų.

Airijos sala, kuri vadinama 
dar Irlandijos vardu, yra į 
vr’'arus nuo Anglijos. Airiai 
ji«r keltų giminės tauta. Jų 
kalba yra savotiška. Dabar 
gyvenamon vieton airiai atvy
ko iš Britanijos salos 3-iame 
šimtmetyje prieš Kristaus 
mimą.

Pirmieji krikščionybės 
reiškiai pasirodė Airijoje 
ame šimtmetyje. 

• iau airių tauta

vir- 
ku- 
Ai-

gi-

po- 
l- 

vė-

apie
Airi-

prie- 
pra-

O kiek 
yra davusi 

daug žymių krikščionybės pla
tintojų. Senovėje airių tau
tos santvarka buvo feodali
nė. Kraštas buvo suskilęs j 
daug mažų kunigaikštijų, ku
rias valdė kunigaikščiai. Di
dieji vienvaldžiai, karaliai, 
atsirado tik 8-ame šimtmety
je. Į

Airius pradėjo pulti iš šiau
rės atvykę vikingai arba nor- 
rftanai. Apie 823 metus nor
minai buvo užėmę pietinius 
ft*jakarinius Airijos salos pa- 
Į^.šČius. Ilgai airiai kovojo 

su normanais ir tik 845 me
tais airiams pasisekė sumušti 
normanus. 852 metais airius 
užpuolė danai, kurie tik 
976 metus buvo išvyti iš 
jos.

Apsidirbę su išoriniais, 
šais, airių kunigaikščiai
deda vėliau tarp savęs kariau
ti. Ir tie naminiai karai tęs
davosi po keliolika metų, ypač 
12-ame amžiuje daug įvyko 
žiaurių savitarpio kovų.

Tame pačiame amžiuje kai 
kurie airių kunigaikščiai, ieš
kodami paramos, kreipėsi į 
anglus, kurie vėliau virto di
džiausiais airių priešais.4

1171 metais Anglijos kara-< 
nūs Henrikas II užėmė visą 
Airiją. O visi Airijos kuni
gaikščiai po priesaika priža
dėjo jam paklusnybę. Visa 
vai neišėjo airiams į gerą. Nuo 
to laiko prasidėjo airių tautos 
tragedija.
a.Visi Anglijos karaliai išnau-. 
uodavo ir smaugdavo visą Ai
riją, kaip tik jie išmanė. Dar 
labiau airius spaudė paliktieji 
Airijoje karalių pavaduotojai, 
vice-karaliai ir jų baronai. 
1293 metais pradėjo veikti 
Dubline; Airijos sostinėje, 
dviejų rūmų parlamentas, ku
ris buvo įsteigtas pavyzdžiu 
Anglijos parlamento.

Įdomu, kad iš pradžių an
glai, atvykę Airijon, virsdavo 
airiais, priimdavo jų papro
čius, kalbą ir visą kultūrą. 
Anglai su mielu noru vesda- 

'įo aires. Bet neilgai taip bu-> 
vo,

295 metais išleistas .įsta-

1542 metais karalius Henri-1 
kas VIII skelbiamas Airijos 
karaliumi. Jis kaip tik davė 
pradžią Anglijos siekiams vi
siškai prijungti Airiją prie An
glijos.

Kažin kuriuo keliu Airijos į 
istorija būtų nuėjusi, jeigu1 ne 

’reformacija, kuri 16-ame am
žiuje pasiekė ir Angliją. An
glija, Henriko VIII laikais, 
priėmė protestantų tikėjimą, 
kurį vėliau karalienė Elzbie
ta (1558-1603 m.) pageidavo 
įvesti ir Airijon. Tačiau ai
riai tokiems Elzbietos sie
kiams griežtai ’ pasipriešino.

Dėl to prasidėjo airių ne 
tik tautiniai, bet ir religiniai 
persekiojimai. Airiai jokiu 
būdu nenorėjo priimti protes
tantizmo. Protestantais 
to tiktai anglų kolonistai, 
rių jau buvo labai daug 
rijoje.

Norėdami airius išnaikinti, 
anglai atiminėjo žemes, varžė 
airių pramonę ir prekybą. At
imtosios žemės buvo atiduo
damos anglams, kolonistams, 
kurie tapo faktinai visos šalies 
viešpačiais. O airių liaudis 
versta būti ubagais.

Negalėdami toliau šitokios 
padėties pakęsti, airiai kelis 
kartus 16-ame amžiuje bandė 
masiškai sukilti, bet visi suki
limai buvo žiauriausiai anglų 
numalšinti.

Hugo O’Neill ‘
Gal didžiausias to laikotar

pio sukilimas įvyko 1598 me
tais, kuriam vadovavo Hugo 
O’Neill, šis žymus vyras bu
vo išauklėtas karalienės Elz
bietos dvare. Negalėdamas 
žiūrėti, kaip žiauriai jo tau
tiečiai buvo persekiojami, H. 
O’Neill savo talentingais re
voliuciniais veiksmais, pade
damas Ispanijos valdžios, su
kėlė prieš Anglijį visą Airi
ją. Tuo karalienė Elzbieta 
blausiai pasipiktinusi išsiun
tė prieš sukilėlius savo pa
tikimą baroną Essex’ą, kuriam 
davė 20,000 kariuomenės. Ba
ronas Essex, norėdamas įveik
ti sukilėlius, pasiuntė slaptų 
žmogžudžių gaują, kad O’- 
Neillą nužudytų. O kai jis 
išliko gyvas, tuomet pasiuntė 
jam nuodų.

Kai ir nuodai buvo nepa- 
1 sėkmingi, tuomet baronas Es
sex, sukaupęs savo kariuome
nės dideles jėgas, apsupo O’-, 
Neillo gyvennamius, jį žiau
riai nužudė. Anglų istorikas 
Lecky smulkiai aprašo tų lai-' 
kų airių persekiojimus. Airiai 
buvo žudomi kaip
žvėrys! Ramiai ir šaltai žu
vo masinėse.1 skerdynėse mo
terys, vaikai, seniai. Kareivių 
būriai švaistėsi po visą šalį, 
žudydami ką tik sutinka:, 
vaikus, ligonius, aklus; ištisus 
kaimus suvarydavo darži- 
nėsna, kluonuosna ir uždegda
vo, o bėgančius i ugnies kar
dais kapodavo ir durtuvais 
badydavo.

Didesnių medžių šakos bu
vo apsagstytos pakaruoklėmis 
moterimis ir jų kūdikiais. 
Miestai ir kaimai virto griuvė
siais ir pelenais, šiame suki
lime žuvo daugiau kaip treč
dalis airių.

laukiniai

(Bus daugiau)

.T pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Sausio (Jau.) 5, 1956

mobilistai tik lengvai sužaloti. 
Manoma, kad jis mirė natū
ralia staigia mirčia.

Tony ir Bella (Skruibytė) 
Janušiai susilaukė 
gražios dukrelės, 
naujagimė jaučiasi

Svečiavosi laike

įsteigs ligoninę geniems

Scranton, Panuo

kol-

automobilj

Įžanga $1.00Pradžia 7:30 Vai. Vakare

RENGĖJAI

per visus
Montreal e

Šokis ir Flute Solo
Nancy ir Tessie Behmeriutes

Toronto buvo čia 
pasisvečiuoti pas

Bus solų, duetų, grupių ir visas Aido Choras 
Tai bus nepaprastai įspūdingas koncertas. 

Pasirūpinkime jame dalyvauti ir išgirsti gražių 
dainų, pamatyti puikų vaidinimą.

Apart gerų valgių, bus graži dainų programa 

So. Bostono Liaudies Choro Vyrų Grupe 
Vadovaujama St. Pauros, sudainuos gražių dainelių

šio banketo tikslas yra pasveikinti Laisves 
Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

baigė vykdyti Varnių 
Kaltinėnų sviesto ga- 
įmonė. Sviesto paga- 
23 tonomis daugiau, 

patį laD 
išleistas 

“ekstra”

tik tada vąikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi..

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina S3.00.
skaitai mane, ries aš pa

pais gyvenimas parodytų.

Rengia LDS 5-la kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadovaujamas Mildred Stensler

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Įvyks šeštadienį

Sausio 21 January
Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa.

Gamybinių pergalių raportai
šiomis dienomis respublikos, 

darbo žmonės suveda socialis
tiniame lenktyniavime pasiek-

Montreal, Canada
Parduoti seni MGL pastatai

Persikėlus Montrealo Gene
ral ligoninei į naujuosius pa
status, ant Cedar Ave., jos so
pieji pastatai, apt Dorchester 
ir St. Dominįųųe gatvių, par
duoti kardinolui Leger už 
$1,500,000. Jis 'juos, sako, 
perves religinėms jstaigoms.

Vieną pusę pąstatų perims

sveikos ir 
Motina ir 
gerai.
švenčių
ir Vanda

Philadelphia, Pa
’ t ______________________

— Penkmetinį bendrosios 
produkcijos išleidimo planą 
pirma laiko įvykdė Naujosios 
Vilnios “Žalgirio” staklių, ga
nyklos darbininkai. šauniai 
pasidarbavo įmonės racionali- “The Brothers of the Order 
zatoriai, kovodami už techni- of Hospitallers of St. John” 
nę pažangą, šiemet įdiegtų ir 
racionalizatorinių pasiūlymų | nepagydomai sergantiems vy- 
deka sutaupyta apie 250 tūks
tančių rublių valstybinių lėšų.

—Metinį planą šiomis die
nomis 
rajono 
mybos 
minta 
negu pernai per tą 
ką. Visas sviestas 
tik aukščiausios ir 
rūšių.

—Visus javus, nuimtus 
240 hektarų ploto, iškūlė 
rėnos rajono “Pergalės” 
ūkio nariai. Dabar grūdai va
lomi, o geriausieji supilami į 
sėklos fondą.

—Rudeninį arimą pirmoji 
Kapsuko rajone užbaigė “Ta
rybiniu keliui” žemės ūkio ar
telė. Suarta 435 hektarai dir
vų — 65 hektarai daugiau, 
negu numatyta pagal planą.

rams ir bus žinoma kaip “St. 
Charles Barrorpee” ligoninė. 
O kitą pusę pastatų, perims 
“The Sisters of Good Coun- 
cel” ir jos jį operuos savo 
įvairiems socialinio aptarnavi
mo reikalams.

Nelaimėse žuvo 237 žmonės

Sesutės Jannette
Mikonytės laike švenčių sezo
no buvo išvažiavusios į Jung-s 
tines Valstijas, Juodvi ten 
dalyvavo savą giminaičio ves
tuvėse. O Benis Strimas (M. 
Tamašauskienės sūnus) su vi
sa šeima iš 
atvažiavęs 
motiną.

Serga

Helena Virbąlienė nelaimin
gai karštu vandeniu apsišuti- 
no rankas ir kitas kūno dalis. 
Ligonė, rodosi, gydosi namuo
se. J«

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

Praėjusieji metai Montrealo 
ribose buvo blogiausi, kiek tai 
liečia automobilių nelaimes. 
Per visus metus žuvo 122. 
žmonės. Prieš tai, aukščiau- ■ 
sias tokių nelaimių rekordas 
buvo 1948 m. —- žuvo 121. 
Dar blogiau, pridėjus kitose 
nelaimėse žuvusius 
praėjusius metus, 
mirė 237 asmenys.
Mirė vairuodamas

Taxio vairuotojas P. Mc
Bride, 62 m. amžiaus, mirė 
b e v a ž i u o d a mas pakalnėj 
Windsor gatve, o nevairuoja
mas automobilis atsimušė į 
kitą automobilį. Abu auto-

Naujos gaminių rūšyš-
Daug naujų gaminių rūšių 

pastaruoju metu įsisavino res
publikos verslinės’ kooperaci
jos įmonių kolektyvai. Kauno 
“Gudoko” artele įsisavino me
todą juveliriniams dirbiniams 
auksuoti anodiniu būdu ; “Pro
greso” artelė pradėjo gamin
ti eilę cheminių medžiagų 
namų apyvokai. Vilniuje “Pa
švaistės” artele gamina 50 rū
šių dailiosios keramikos dir-*

binių, o “Vienybės” artelė 
papildė savo gaminių asorti
mentą, pradėjusi masinę žais
lų vaikams gamybą karšto 
presavimo metodu. Verslines 
kooperacijos siuvėjai išleidžia 
daugiau kaip 50 naujų mode
lių drabužių.*

Pranešu, kad Vilnies išleis
tas kalendorius 1956 metams 

| jau atsiųstas, ir kurie tik no- 
i rite jį gauti, tai galite atsi
lankyt pas mane, arba man 
praneškite, tai aš jums prista
tysiu į namus. Kalendorius 
labai turtingas visokiais raš
tais, nors ir biskį brangesnis 
kaip kitais metais (dabęr 75 
centai), bet jamei yra daug 
įdomumų. Kurie jį įsigysite, 
tai nesigailėsite.

Kreipkitės pas—■
P. Šlekaitis 
1225 Diamond Avė. 
Scranton, Pa.

Solistė Madeline4tnorr
Pianistas Frank Balevičius

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra
dėjęs skaityti, skaitysi rieatsikvėpdamas, kol pabaigsi, $13.00 
VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kišk penkinę 
j voką ir siųsk, nes tokia, proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų 
suradimas.
SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: 
rodau tau gyvenimą baisesnį, negu 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: 
rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada 
kaina $4.00. Iliustruota,
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautas trečiosios dalies darbus, 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik ?3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 
apmokame. Rašykite: Dr. ALG. MARGĖMS, 3325 S. Halsted 
St., Chicago 8, III.

P. S. Puikiausia Kalėdų dovana — šitos knygos.

So. Boston, Mass

Įvyks 
Sekmad

Sausio 
January

Tikimės svečių iš New Yorko ir apylinkes kolonijų. 
Prašome visų įsitėmyti dieną ir laiką ir iŠ anksto 
rengtis dalyvauti šiame bankete. čia maloniai 
praleisite laiką ir tuo pat kartu finansiniai pareni- 
site dienraštį Laisvę. , /

Rengėjai

DIENA SAUSIO
JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisvės Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas, o Vakare Bus Banketas

Kiekvienas apšvietą branginantis asmuo privalo būti šiame bankete, rūpin 
k'imės, kad banketas pavyktų, kad būtų dienraščiui gražios materialės pa
ramos. Darbuokįmės dienraščio išlaikymui su pradžia metų ir per ištisus 
1956 metus. Saugokime dienraščio gyvybę kaip savo akį kaktoje.

Banketas bus Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Prasidės 6 valandą vakare. Bilietas $3.00 Asmeniui

Suvažiavime bus svečių iš kitų miestų. Pasimatykite ir pasikalbėkite su jais 
patogiai sėdėdami prig stalo ir pasinaudodami gerais valgiais. Šis banke
tas bus šaunus mūsų žieminis pokilis. Kas nebus, vėliau gailėsis.

Laisvės Bendrovės Dali ninkai Būkite Suvažiavime

Labai svarbu kiekvienam dalininkui būti suvažiavime. Supraskit-e šio su
važiavimo svarbą. Nuo šio suvažiavimo priklausys mūsų dienraščio liki
mas. Būkite suvažiavime ir duokite savo iniciatyvos dienraščio labui.

Ar Jau Turite Banketo Bilietą?

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Bus daug patogiau jums patterns 
ir tas daug pagelbės rengėjams valgių priruošimui.
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Philadelphia, Pa
Joną S. Rainį palaidojus
Dar vienas kapas, supiltas 

Oakland kapinėse.
Draugas Jonas Rainys mirė 

1955 m. 
“Laisvė” 
pranešė 
kadangi
buvo užverstas siuntiniais, tai 
ne visi tą “Laisvės” laidą ga
vo laiku, 
apie Jono mirtį greit 
aplėkė ir
gruodžio 27 d., apart velionio 
šeimos 
daug jo 
atiduoti 
navimą. 
votas 
nėj,

NUOŠIRDI PADdKa

gruodžio 22 d. Nors 
gruodžio 24 d. ir 

apie Jono mirtį, bet 
paštas prieš šventos

Nežiūrint to, žinia 
miestą 

laidojimo dieną,

Reiškiame širdingiausią pa
dėką visiems draugams, kurie 
išreiškė mums užuojautą liū-» 
desio valandoj. Mirus mano 
mylimam vyrui Jonui Rainiui, 
o dukteriai Elenai mylimam 
tėvui, — mums buvo užduo
tas širdies skausmas ir 
sys. Ačiū draugams, 
suteikėte didelį 
aukodami gėles, 
m i laidotuvėse,
paskutinį atsisveikinimą. Ačiū 
J. Siurbai, LDS Centro sekre
toriui, už 
Ramanausko 
ant kapinių.
Šėjams už malonų patarnavi
mą ir visiems, kurie kuo nors 
prisidėjote prie suraminimo 
mūs liūdnoj valandoj. Ačiū 
p. Ramanauskui už gerą ir 
mandagų p a t a r n a v i m ą.

O tau, mylimas Joneli, lai 
būna lengva Oakland kapinių 
že.'melė. Liūdėsi m, kol
būsim.

k ui'i e f 
suraminimą, 
dalyvauti a- 
suteikdami

js
NewYorto^/z^fczZlnloi HELP WANTED—FEMAk.

Dar 4 kūdikiai žuvo

pasakytas kalbas 
šermeninėj ir 

Ačiū grabo ne-

ir giminių, susirinko 
draugų ir pažįstamų 
jam paskutinį patar- 

Jonas buvo pašar-
Ramanausko šermeni-* 
13 M t. Vernon St.

Kada artinosi laikas velio
nį išlydėti, laidotuvių direk
torius p. Ramanauskas per
statė J. Siurbą, LDS Centro 
sekretorių, kuris pasakė tin
kamą atsisveikinimo kalbą, 
trumpai perbėgdamas Jono 
Rainio nuveiktus visuomeniš
kus darbus.

Po to Ramanauskas papra
šė visus susirinkusius stoti į 
eilę ir atsisveikint su velioniu.

Apie 11 vai., kada buvo, vi
sos automašinos sustatytos į 
eilę, kurių buvo suvirs 20. ta
da pamaži leidomės į kelio
nę link kapinių. Čia, leidžiant 
grabą į duobę, Siurba vėl pa-' 
sakė paskutinius atsisveikini
mo žodžius su velioniu Jonu 
Rainiu.

Nuleidus grabą į duobę, lai
dotuvių direktorius pakvietė 
visus palydovus sugrįžt į jo 
namą ant pietų, kur visi buvo 
pavaišinti. J

Tvarka prie palaidojimo vi
sur ir viskarmy—hąivo gera. 
Ačiū už tai ponui Mtamanaus- ■ 
kui.

Jonas mirė išgyvenęs 72 i 
metus. Jis buvo gero, papras
to būdo žmogus, sugyveno su 
visokių 
gražiai, dėl to buvo populia
ms tarp Phil adei uhijos lietu
vių.

Jono gyvenimas nebuvo nu
klotas rožėmis. Atvykęs į šią 
šalį, turėjo grumtis gyvenimo 
verpete. TekoNnatyt juodo ir 
balto; teko dirbti anglių ka
sykloj, restoranuose ir kitur, 
iki galų gale užsidėjo valgo
mų daiktų krautuvę ant 1 10 
Thompson gatvės, kur išgyve
no iki mirties Jonas buvo 
darbininkas pilna šio žodžio 
prasme ir buvo darbininkiško 
judėjimo dalyviu. Jis organi
zacijose nesirinkdavo, kokį 
darbą dirbt, o kokio ne: jis 
dirbo ten, kur reikėjo dirbt. 
Jis dirbo visokiose komisijose 
surengime koncertų, prakal
bų, piknikų ir tt. 2'5 metai 
atgal, kada organizavosi LDS, 
Jonas labai daug prisidėjo su 
darbu prie organizavimo na
rių prie 5-os kuopos. Jonas 
visada rėmė finansiniai bile 
kultūrinį i y darbininkišką ju
dėjimą, nežiūrint, kokioj for
moj jis pasireikšdavo. Jonas* 
priklausė prie LLD 10-os kuo
pos, prie LDS 5-os kuopos, 
kur tam tikrą laiką ėjo kuo
pos pirmininko pareigas, Pri
gulėjo prie 
ir ten ėjo 
gas. Taip 
Richmondo 
gheny gatvės.

Dabar Jono gyvenimo dio 
nos užsibaigė, užsibaigė rū
pesčiai ir džiaugsmai.

Kadangi Jonas buvo entu- 
zistiškas “Laisvės” rėmėjas, 
tai susirinkę jo draugės ir 
draugai ant pietų Ramanaus
ko šermeninėj Jono atminčiai 
surinko $23.00 “Laisvės” pa
laikymui. Aukojo:

Rainienė .......... $5.00 
Bekampiai .................. 2.00
V. Fergis .................... 2.00
Vaitkus ...................... 2.00
Po vieną dolerį aukojo: Su

ginta, A. Revel, Alfonse Re
vel, Merkienė, Mattis, Mulo- 
kaitė, Gegžnienė, Z a 1 n e r , 
Bakšis, Millerienė ir Pauliu- 
kaitienė.

Moteris Marijona
Duktė Elena
Žentas L. Puidok

gyvi

Paterson, N. J.
Gruodžio 27 d. pasimirė 

i V i ktoras G u d a i t is (G u d u k as). 
Jis buvo 62 metų amžiaus. 
Palaidotas gruodžio 30 dieną 
Kalvarijos kapinėse. Parėjo 
iš Dzūkijos — Merkinės para- 

I pijos, Veismūnų km. Pater- 
I šone išgyveno virš 40 metų. 
I Paliko žmoną Oną ir sūnų 
Juozą. Lietuvoje buvo pali
kęs tėvus, brolį Vaclovą ir 
seserį Oną.

Lai būna jam lengva že- 
’ mele ilsėtis amžinai, o jo žmo- 
; n ai

namy gaisruose
švenčių laikotarpiu žuvusių 

nuo gaisrų New Yorko did
miesčio gyventojų skaičius pa
siekė 11. Visi žuvusieji, iš
skyrus viena, buvo vaikai.

Vienas pagyvenęs vyriškis 
žuvo anglinio šildytuvo eks
plozijoje 33 Stan- St., Brook
lyn e.

Trys paskiausiai žuvusieji 
vaikai buvo iš vienos Arthur 
King šeimos, gyvenusios su 11 
vaikų viršutiniame 3 kamba
rių bute Brooklyne, 1501 Ful
ton St. Butą šildė ten pat 
pasistatytas anglinis pečiukas. 
Gaisras kilo 3 valandą naktį. 
Pravažiuojantis taksiko vai
ruotojas pamatė gaisrą, iššau
kė gaisragesius. Tėvus ir 8 
vaikus spėjo išgelbėti. . Tris 

> mergytes rado sugludusias po 
I lova, jau mirusias. Jos buvo 
6, 8 ir 10 metu.

Kitame gaisri, New Yorke, 
sudegė 1 metų kūdikis. Mo
tina buvo kelioms minutėms 
išėjusi pas kaiminką žemes
niame aukšte pasiskolinti pie
no. Dvejų metų vaikas pa
siekė degtukus, užžiebė vieną 
ir įmetė į pintinę, primestą 
popierių. Buvusi su mažai
siais vyriausia, 4 metų, išbė
gusi ant gaisrinių 
pradėjo spiegti, 
du išsigelbėjo ji, 
kaimynai išnešė
vieną jau mirusį. Išgirdusios 
spiegimą motina Ir kaiminka 
jau nebegalėjo j butą įeiti— 
užlaidos, visokį užtiesalai ir 
kitkas pripildė visą butą lieps
nomis.

Dar kitame gaisre prie 505 
Warren St., Brooklyne, liko 
benamiais 26 asmenys, iš tų 
17 yra vaikai. Juos nuvežė Į 
prieglaudas.

kopėčių 
Tik tuo bū- 

o atbėgę 
mažuosius,

pažiūrų žmonėmis

Frankfordo klubo 
pirmininko parei- 
pat prigulėjo prie 
klubo ant Alle-

Bekamputis

ir sūnui—gili užuojauta.
Vienas iš dzūku4.

Lowell, Mass
Iš gruodžio 28 į ketvirta

dienį naktį pasimirė ilgametis 
veikėjas ir “Laisvės” skaity
tojas Stasys Paul oi) k a.

Jis turėjo sunkią opera
ciją ir po poros savaičių Low
ell General Hospitaly mirė.

Palaidotas gruodžio 31 d.
9 vai. ryto, iš . Sadausko šer
meninės, 60 Tyler St.

šiuo kartu tik trumpas pra
nešiau as.

M. Karsonas
Šį pranešimą tegavome 

sausio 3 d.—Redakcija.

Brockton, Mass
Mūsų ligoniai— 
Laisvės skaitytojai

vaistai. Nežiūrint

Gyvena Š8

Jau antri metai, kai sunkiai 
serga July Blujienė. Jau daug 
kainavo 
sunkios padėties, vistiek atsi
naujino Laisvę. 
Vine St.

Antanas Čerkasas jau kele
tas metų sunkiai serga. vB'e 
kitų pagalbos negali atsikelsi 
iš lovos.t Taipgi at 
Laisvę. Gyvena 87 
St.'

Marijonos
niekur nesimato. Ji serga sa
vo namuose su kojos sunega- 
Įėjimu, kuri buvo užsinuodi
jusi. Gyvena 90 Upland Rd.

Laisvės skaitytojos M. ža- 
liukienės žentas Alb. Vasaris, 
kaip buvo rašyta, išsilaužė 
ranką. Tai serga savo namuo
se, 21 Douglas Ave.

Vilnies skaitytojas ir pie
šėjas John Stočkus pasidavė 
operacijai ant apendiko. Ran
dasi ligoninėje.

Linkiu visiems laimingai pa
sveikti, naujų metų sulaukti ir 
ilgai gyventi.

George Shimaitis

Teisėjai pasisakė prieš metimą 
iš projektą dėl politikos

Penki Appellate divizijos 
teisėjai nusprendė, * kad mies
to Butų autoritetas (Housing 
Authority) neturi teisės mesti 
žmones iš butų vien todėl, kad 
jie atsisako pareikšti, kokioms 
politinėms organizacijoms pri
klauso.

Kaip yra žinoma, Butų au
toritetas paskelbė, kad visi, 
kurie' gyvena' miesto projek
tuose, turi; atsakyti i tam ti
krus klausimus apie savo po
litinius įsitikinimus, ypatingai, 
ar tik nepriklauso prie orga
nizacijų, kurios surašytos ge
neralinio . prokuroro sąraše.

Apie 50' nuoinininkų atsisa
kė atsakyti į tuos klausimus, 
teikdami, kad jų asmeniški 
politiniai įsitikinimai yra nie
kieno reikalas. Du nuominin
kai, viena jų brooklynietė Bė

beka Peters, 
Williamsburg Houses projek
te, patraukė Butų autoritetą 
teisman.

Kol kas nuomininkai dar 
neišmesti iš butų, nes miestas 
sutiko laukti teismo sprendi
mo.

Teisėjai dabar pasisakė. Jie 
atsisakė spręsti, ar pats įsta
tymas legališkas. Jie tik pa
rėmė nuomininkus technišku 
punktu. Jie nurodė, kad ge
neralinio prokuroro sąraše 
randasi 200 organizacijų. Tik 
kai kurios jų paskelbtos pilnai 
subversyvių įtakomis esančio
mis, “komunistų frontais’’ ir 
tt.

Tokiu būdu, sako teisėjai, 
Butų autoritetas neturi teisės 
naudotis tuo sąrašu kaip le
miamu.

gyvena

Narni) darbininkė. 25-40 m. am
žinus. Mylinti vaikus, nuosavas 
kambarys ir vonia. Puikus darbas, 

vėliausius paliudijimus.
Freeport, L. I. FR. 8-7479.
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New 
savo 
ma-

SERGA
Juozas Judžent pasidavė 

operacijai. Dėl buvusio anais 
metais susižeidimo kas nors 
kojoje augo. Operacijos ti
kėjosi sausio 5-ą. Ligoninėje 
turės išbūti mažiausia savaitę 
ar ilgiau, 
operacijos.

Randasi 
pital, 525
York Avė.), 
Lankymo valandos 
2-4 ir 6-8. Brooklyniečiams 
bus proga atlankyti savo my
limą teatrininką. Linkime jam 
greit pasveikti.

priklausant

New York
E. 68th St.

New

nuo

Hos- 
(prie 

Yorke, 
kasdien

Jai mūšy gatvės atrodo 
tokios švarutėlės...

New Yorke neseniai lankė
si Britanijos darbiečių veikė
ja Mrs. Gerald S. Clark. Ji 
yra Londono miesto tarybos 
pirmininko sekretorė. Mrs. 

jClark sakėsi esanti nustebin
ta, kokios švarios New Yorko 
gatvės, kaip mažai josei po-

Waldo piergalių ir kitokio šiukšlo.
didmiestis pa- 
ji.
newyorkieciu, 
nuomonę, sa-

“švarinusias
Tamulevičienės šaulyje!” sakė

Bet daugelis 
skaitydami jos 
vęs klausė:

“Apie kokį New Yorką ji 
kalba?”

Bronxe apartmento prižiū- 
rovas Kiind worth pašovė savo 
žmoną. Jis sakė, kad tai Įvy
ko per nelaimę, o kaimynai 
kalba,- kad jie girdėjo barnį.

Keįvirt., Sausio (Jan.) 5, 1956

Turizmo agentūros 
apie keliavimą į TSRS

Kelios turizmo ir pinigų 
keitimo agentūros New Yorke 
sako, kad .susidomėjimas ke
liavimu į Tarybų Sąjunga la
bai didelis ir galimas daly
kas, kad ateinančią vasarą 
dešimtys tūkstančiui žmonių iš 
Amerikos keliaus į Tarybų

Scandinavian' Airlines ir 
Bergen laivininkystės kompa
nija kartu garsina turistinę 
kelionę į Oslo, Stockholmą, 
Helsinkį, Leningradą ir Mask
vą. Tokia kelionė kainuoja 
$1,359. Didėlis skaičius žmo
nių jau užsirašė tai kelionei 
sekančiai vasarai, nes žiemą 
mažai Kas nori vykti į Skan
dinaviją 
šalta.

ir TSRS, kur labai

Tours, kita kompam- 
kad 100 žmonių jau 
keliavimui į TSRS 

vasara.

Policijos auto 
nebus pažįstamas

New Yorko policijos depart- 
mentas išbandė vartojimą ne
žymėtų automobilių trafiko 
kontrolei Naujų Metų šventės 
dienomis. Sako, kad tuo bū
du žymiai sumažino auto ne
laimes, o daugiau pagavo pra
sikaltėliu.

Mieste labai greit pasklido 
žinia, kad tas gl’eta važiuo
jantis auto gali būti policijos. 
Tas prilaikė nerimtus vairuo
tojus nuo kvailiojimo. Vieton 
akis eikvoti žiūrėjimui, kur 
stovi ar eina policijos auto, 
jie žiūrėjo kelio, ir visiems iš
ėjo sveikiau.

Policija skelbia, kad dabar 
nuolat vartos nežymėtus poli
cijos auto trafiko sargybai.

Vis viena per 56 valandas 
Aj*L(nuo šeštadienio ryto iki pir

madienio prievakario) mieste 
įvyko 827 auto nelaimės. Jo- 

užmušti vietoje (1 
kitas Queens),

Long Islando laikraštis 
135 mėty

Keleri metai atgal 
Yorko “Times” minėjo 
100 metų sukaktį. Be
žai kas žino, kad Didžiajame 
New Yorke yra dienraštis, ku
ris žymiai senesnis. Tas 
rastis yra “Long Island P 
kuris 
savo 
Rakti.

šio laikraščio 
įdomi.

135 metai atgal Long Is
land buvo beveik neapgyven
ta sala. Apart Brook lyno 
(kuris taipgi toje saloje, bet 
dažnai neskaitomas Long Is
lando dalimi), 
kaimeliai, 
kaimelių 
Jamaica, 
tos, kur 
mond Hill ir kur spausdina
ma “Laisvė.” Kur dabar 
Richmond Hill, radosi tik iš
simėčiusios farmos.

Tais metais Jamaicoje įsi
steigė mažiukas laikraštukas, 
kuris vadinosi “Long Island 
Farmer.” Jį įsteigė tūlas Hen
ry C. Sleight, kuris pats bu
vo farmerys. Tai buvo sa
vaitraštis ir Henry C. Sleight 
sugebėjo jį spausdinti, tuo 
tarpu, kai apdirbo ir savo far- 
mą.

1898-ais metais “The Long 
Island Farmer” tapo dienraš
čiu. Buvusieji kaimeliai — 
Jamaica, Richmond Hill ir ki
ti — pradėjo 
liūs, atsirado 
tojų. 1921-a is 
rastis minėjo 
sukaktuves 
vardą Į “ 
Press and Farmer, 
penkerių metų 
kad skaitytojų tarpe Barme
nų jau nėra, kad Long Is-i 
landė ūkininkavimas beveik

išnykęs, ir žodis “FarlTi- 
tapo išmestas iš laikraš- 
pavadinimo. Taip priei- 
prie dabartinio užvadini-

Suaugusi moteriškė. Patyrusi su 
vaikais. Abelnas namų darbas links
muose namuose. Guolis vietoje, 
nuosavas gražus kambarys ir alga. 
Priimsime ir neseniai atvykusią. 
Rašykite: Dr. Helen Heiman, 450 
E. 63rd St., N. Y. C. Apt. 3 E 
North. TE. 8-1334.

ress, 
praeitą savaitę minėjo 
įkūrimo 135 metų su-

(252-3)

gan

ra d osi vien
Vienas žymesnių 

Long Islande buvo 
visai netoli tos vie- 
dabar randasi Rich-

augti į mieste- 
daugiau skaity- 
metais tas laik- 
savo 100 metų

ir pakeitė savo 
Long Island Daily 

Bet po 
apsižiūrėtą,

Narni) darbininkė.
Guolis vietoje.

Mokanti kalbėti angliškai. 
$45 j savaitę.

Nėra virimo. Namai Jamaicoje/
O L. 8-3127

(2-5 y*

Namų darbininkė. Patikima, mo
kanti darbą, žemiau 50 m. Gera 
virėja ir namų ruošėja. Turime vi
sus įtaisymus; mylinti vaikus. Ranch 
namai; privatinis kambarys, 
TV ir oru vėdinimo- sistema, 
savaitę. Mamaroneck 9-5019.

vonia, 
$65 į

(1-4)

MALE and FEMALE

PORA
Operuoti valgymo kambarį— 

tvarkyti salioną privatiško
Klubo Queens.

Tel. MU. 6-6096

(252-3)

HELP WANTED MALE «

Auto Mechanikai. Patyrę prie 
Taxi taisymo.

Skambinkite dėl pasikalbėjimo:
C Y. 3-6860

Mechaniškas Draftsman. Vacuum 
Forming Korporacija.

Dėl pasimatymo šaukite:
Port Washington 7-7272

(254-5)

«Mėsininkas. Daugmeninė pirkyba > 
Supjaustom veršiukus pagal jūsų r 
pageidavimą. Westchester County.

WA. 6-1324.Union 
ja, sako, 
užsirašė 
sekančią

Perrera & Co., kur galima 
iškeisti dolerius į visokius už
sienio pinigus, sako, kad kas
dieną joje žmonės perka 
$300 vertės rublių (2,400 ru
blių). Bet kompanija infor-|Tiž girtumą
muoja visus, kad Tarybų Są-.................
junga laiko rublių įvežimą iš 
užsienio 
kalauja, 
buvus į 
mainytų

nelegaliu dalyku, rei- 
kad turistai jau prk 
Tarybų Sąjungą iš- 
dolerius į rublius.

Parvykę iš viešnagės wil- 
liamsburgiečiai Rammelkam- 
pai atrado nepažįstamą jau
ną vyruką' gulint šeimininkės 
lovoje. Areštuotas, nuvežtas 
į teismabūtį, sakėsi neatme
nąs, kaip jis ten įsigavo. 1

•j

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

, Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberi*

pašaukė 2,280
Už pravažia-

j se
Manhattane, 
sužeistų 376.

Į teismą 
prasižengėlių,
vimą šviesų 688, tiž paskubą 
561, nepaisančių signalo 444, 

už 
ar

. 43, likusieji 
įvairiausius n e pa i s y m u s 
klaidas.

Anna L. Gadsden, 22 metų, 
tapo miltinai pašauta privati- 

! nėję Naujų Metų parėję, 
Bronxe. šovė j as Otis Mobley 
sulaikytas kalėjime be kauci
jos.

MATTHEW
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai maudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y
.4/ri.f i

(1-7)jau 
er” 
čio 
ta 
m o.

Dabar “Long Island Press” 
turi 250,000 cirkuliaciją kas
dien ir apie 300,000 sekma
dieniais. Tas laikraštis lei
džia dvi šiek tiek skirtingas 
laidas: vieną Queens apskri
čiai, kita Nassau ir Suffolk 
apskritims, kurios randasi to
liau ,į rytus saloje.

New Jersey valstija iš fe- 
deralės valdžios begaus tiktai 
1 milijoną /dolerių buvusių 
potvynių nuostoliams padeng
ti. Anksčiau buvo sakyta, 
kad gaus 5 milijonus, nors ir 
to neužtektų: nuostolių buvo 
29 milijonai.

HELP WANTED FEMALE

“Position With Security”
EDIPHONE OPERATOR

Immediate Opening 
Splendid Opportunity for .

Top-Notch Girl
Nationally known Concern. Salary 
depending on experience. Permanent 
Position. Offering liberal employee 

• benefits.
THERMOID CO.

2018 Halsted St., Chicago, III. 
SEELEY 8-1660

(252-3)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y. *

LDS 13 kp. narių atydai. Mūsų 
susirinkimas įvyks ketvirtad., sau
sio 5 d., 8 v. vak., Liberty salėje, 
110-06 Atlantic Avė. Nariai malo
nėkite dalyvauti susirinkime, nes 
yra svarbu, turėsime LDS Centro 
valdybos narių nominacijas. a

(254-255)

su- 
d., 

pa- 
su-

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopa šaukia metinį 

sirinkimą sekmadienį, sausio 8 
2-rą vai. popiet, toje pačioje 
prastoje vietoje Prašome narius
sirinkti laiku. Taipgi atsiveskite ir 
svečių, 
kėkite — ___ .........
pasikalbėsime ir įsigysime po Vii- T 
nies kalendorių. Kviečia Komitetas. I

(2-3)

Susirinkite visi, užsimo- 
duokles. Čia' draugiškai

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio (Jari.) 11 d., pra
sidės 8 vai. vakare. Vieta—1150 i 
No. 4th St. Visi nariai malonėkite r 
ateiti, pasimokėsite duokles ir iš
girsite, kas yra rengiama. Paren
gimas įvyks sausio 21 d., 414 
Green St.

Būtume labai dėkingi, jei kurie 
galėtumėt padirbėti parengime, nes 
mums labai reikia darbininkų. 
Taipgi prašome, kurie galite, paau
koti niaistb virtuvei minėtam 'pa
rengimui. Už tai dėkojame iš, anks
to.

Bus daug naujų ir svarbių tarimu 
dėl ateities veikimo. Todėl kvieči. f 
me visus būti šiame susirinkime. 
Valdyba. (2-4)

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui 4iuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisves įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesbinčiame. Tik užėję galite gauti

l




