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KRISLAI
Toronte
Jų laikraštis
Prieš 25 metus
Toronto menininkai

Rašo R. Mizara

Teko praleisti keletą dienų 
Toronto mieste, Kanadoje.

Seniai ten esu buvęs, todėl 
šis mano vizitas man buvo la
bai įdomus.

Viešnagė pas 
rontiečius buvo 
nes jie žmonės 
svetingi.

Su< vadovaujančiais drau
gais tarėmės ir bendraisiais 
mūsų judėjimo klausimais.

PREZ. EISENHOWERIS SUTINKA KANDIDATUOTI
♦

E)

Kova prieš segregaciją Moliet žada a 1 ž v r i e c i a m s
Caroline je suimtas rinkimus., b e 11 i k tuomet.
N.O.C.P. vadovasA kai partizanai pasiduotu

meniškai, kaip ir kokiu bū
du jis priėjo tos išvados.

Jis sakė, kad nebuvo pa
daręs to nutarimo iki pir 
madienio vakaro, tai yra, 
tik dkną prieš paskelbimą.

Spaudos konferencija 
buvo su dideliu nekantru
mu laukiama kaip šioje ša
lyje, taip užsienyje. Kelio
lika minučių po jo pareiš
kimo žinia paplito po pa
sauli.''

Policija jam aiškino, kadFlorence, S. C.. — Vieti
nė rasistinė policija suėmė jis turi eiti pro šalines du- 
svarbų Negrų Pažangos ris su užrašu 
susivienijimo (NAACP) lored. 
veikėją, Washingtono sky
riaus atstovą Clarence Mit
chell. Mitchell buvo atvy
kęs į Sumter, S. Carolina, 
kad pasakyti prakalbą. Ka
da jis, pakelyje namo į 
Washingtona, Florence 

Balsą, — sekamais geležinkelio stotyje bandė 
metais šis puikus savaitraštis per priekines duris įeiti į 

stoties vidų/jis buvo sulai-

draugus to- 
labai gera, 
draugiški ir

Beveik 
nadiečiai 
Liaudies

prieš 25 metus ka- 
ikūrė savo laikraštį

minės sidabrinį jubiliejų.
Pilnos spaustuvės balsiečiai kytas.

neturi — turi raidėms rinkti 
mašiną. Gi spausdinti laik
raštį veža į kitą spaustuvę. j

“Liaudies Balsas” yra skai
tomas ne tik Kanadoje, o ir 
Jungtinėse Valstijose ir Pietų 

-Amerikoje; pastaruoju metu, 
sako, žmonės pradėjo jį už< 
prenumeruoti ir savo pažįsta
miems bei giminėms Lietuvoj, j

“For Co- 
Mitchell atsakė, 

kad įstatymai dabar drau
džia segregaciją tarpval- 
stijiniame keliavime.

Policija tada jį suėmė 
“už priešinimąsi įsaky
mams.” Mitchell gavo teisę 
telefonuoti savo organiza
cijos veikėjams Washing
tone, kurie tuojau metė
si į darbą už jo išlaisvini
mą, v

Parlamentines T. S. ir Izraelio 
delegacijos pasikeis vizitais

Paryžius. — Premjeras 
Moliet pagrasino alžyrie
čiams, kad jie pabaigtų ka
rinius veiksmus. Jeigu ne, 
sakė jis, tai Francūzija mes 
visas galimas karines jėgas 
į Šiaurės Afriką ir partiza
nus “suvaldys.”

Moliet dargi pasakė, kad 
francūzai paskelbs visuoti
nus rinkimus Alžyre, bet 
tik tuomet, kai alžyriečiai 
privers savo partizanus nu
sileisti.

Nacionalistinės armijos 
į vadovybė išleido toki pa- 
i reiškimą':

“Francūzai mums žada 
rinkimus ir net nepriklau- 

1 somybę, bet tuomet, kai 
mes sudėsime ginklus. Mes

jie turi 
traukti savo

Kandidatuos, jeigu 
jis butų nominuotas
Washingtonas. — Prezi-j kurioje jis išaiškins smulk- 

dentas Eisenhoweris tre-
netikime tokiems pažadams.; čiadienio ryto spaudos kon- 
Jeigu jie nori mums teikti į ferencijoje pareiškė, kad 
nepriklausomybę, viską, ką | jis būtų kandidatu, jeigu 

padaryti, tai iš- Republikonų partija jo pa- 
priespaudos geidautų. Jis sake, kad jis 

armiją iš mūsų šalies. Mes i yra pasirengęs tarnauti ki-
kovosime tol, kol nepriklau- ■ fermjna 
somybė. bus užtikrinta bet | Prez Ei;enhoweris toje 
ne tuščiais pažadais, o fak-1 konferencijoje taipgi pra- 
tais- Į nešė, kad jis tą patį vaka-

Beveik visi laikraščiai' rą per radiją ir televiziją 
pripažįsta, kad iš Molleto pasakys kalbą visai šaliai, 
grasinimo nieko neišeis, j 
kad nebus pasidavimo iš ai-; 
žyriečių pusės. Jugoslavija paskirs svarbesnį 

ambasadorių Tar. Sąjungoje
Varšuva. — Lenkijos in- j 

dustrijos produkcija 1955 ( 
metais buvo 11% aukštes
nė už 1954 metų.

Maskva. — Čia sužinota, 
kad Jugoslavija atšaukia 
savo dabartini ambasado
rių Vidicą ir nauju amba
sadoriumi paskirs svarbes
nį asmenį, gal Komunistų 
lygos centralinio .. komiteto 
narį. Jugoslavija tuomi 
pabrėš savo glaudesnius 
ideologinius
Tarybų Sąjunga.

Užsienio stebėtojai 
nurodo, kad 
valdančios

atsinešimas link Sovietų 
Komunistų partijos žymiai 
atsikeitė XX-o K. P. suva
žiavimo metu. Jugoslavai 
buvo kviesti atsiųsti drau
gišką delegaciją, bet atsi- 

at- 
am-

Tel Avivas. — Izraelio 
Knesetas (parlamentas) 
nutarė priimti Tarybų Są
jungos Aukščiausios tary- 

’ j bos pakvietimą pasikeisti 
Sovie

tai tą pakvietimą pasiuntė 
dar praeitų metų pabaigo
je. Už pasikeitimą delega
cijomis balsavo visos par
tijos, tik kraštutiniai kle
rikalai ir pro-fašistinė taip 
vadinama “Laisvės” partija 
susilaikė nuo balsavimo.

Kada tas pasikeitimas

j oos paKvieurną į.
Bet tai nereiškia, kad Liau-I delegacijų vizitais.

dies Balsui kelias yra 
mis Uotas. Ne! Turi 
sunkumų taip, kaip ir 
Laisvė bei Vilnis.

Laikraščiui rūpestingai dir
ba visi pažangieji kanadiečiai, 
nežiūrint, kur jie begyventų.

Prie laikraščio leidimo sto
vi trejukė: J. Yla, K. Kiljke- 
vičius ir Z. Janauskas. Yla 
ir Janauskas dirba nuo pat 
laikraščio įsikūrimo; K. Kili- 
kevičius (administrator i u s ) 
pradėjo dirbti po karo. Visi 
trys darbo turi pilnas rankas.

rožė- p 
ir jis 
mūsų

delegacijomis įvyks, dar 
nenutarta, bet manoma, 
kad šį pavasarį arba ank
styvą vasarą.

Izraelio kairiųjų socia
listų organas “Mišmar” sa
ko, kad laikas pradėti per
orientuoti šalies politiką 
neutralizmo pagrindais, 
nes bendradarbiavimas su 
Vakarais nieko gero Izra
eliui neduoda.

Buvęs Francūzijos prezidentas 
Vincent Auriol lankos Maskvoj

Kanadoje yra apie 12,000 
lietuvių dipukų. Jų skaičius, 
vadinasi, viršija senuosius ka
nadiečius lietuvius.

Dipukai turi du savo savait
raščius: vieną Toronte, kitą— 
Montrealy.

Nemaža dipukų griebiasi už 
Liaudies Balso, kadangi anų 
savaitraščių skleidžiama prie
šiška Lietuvai propaganda 
jiems jau labai pakirėjo.

ko man vadovauti. Mokykla 
tęsėsi per keletą savaičių.

Prisimenu ir aš tą mokyklą. 
Daugybė jos dalyvių buvo pa
lyginti jauni žmonės, neseniai 
atvykę iš Lietuvos. Jie buvo 
nedrąsūs; neturėjo ir daug 
žinių.

Šiandien daugelis tos mo
kyklos dalyvių yra taip sa
kant “pilni vyrai ir moterys” 
—gerai prasilavinę, apsišvietę, 
moka vadovauti 
organizacijoms.

Kaip smagu, 
tyti!. . .

Kanadiečiai gražiai parėmė 
ir Laisvę.

laikraščiui ir

visa tai ma-

Torontiečiai suruošė man 
- pagerbti vakarą, kuris buvo 

gražus ii- nemažas, nežiūrint 
to, kad jis nebuvo garsintas 
laikrašty. O nebuvo garsingas 
dėl to, kad buvo manyta, jei 

jį garsint viešai, kad aš ten bū- 
• siu, gali susidaryti kliūčių man 

įvažiuoti. Tokių kliūčių ka
daise būdavo.

šiandien, tenka pasakyti, 
Kanadoje nėra tokios isteri
jos, kokia veikia 
ten kur
Montrealy veikia kvailas įsta
tymas, trukdąs žmonėms su
sirinkti, bet ir ten, matyti, ky
la veikla už jo atšaukimą.

viskas
šios
Ila-

me-

pas mus;
kas laisviau. ' Tik

Neseniai torontiečiai meni
ninkai pastatė sccnon kome
diją “Prašvilpta Laimė.’’ Sa
kė, labai sėkmingai
nusisekė. Jie galvoja apie 
komedijos pastatymą ir 
miltone.

Be to, Toronto lietuviai
nininkai mano dar šį sezoną 
suvaidinti dramą “Mūsų Gy
venimo žaizdos’’ arba kome
diją “Ponas Amerikonas.”

Torontiečiai palaiko mišrų 
chorą, kurį moko gabi ukrai
nietė muzikė.

Pažmony buvo pasakyta 
nemaža kalbų. Kai kurie vei- 

' kėjai prisiminė tą laiką (prieš 
apie 25 metus), kai kanadie

čiai Toronte buvo suruošę sa- 
/ vilavybos mokyklą, kurią te-

Esant Toronte, kilo mintis, 
kad reikėtų man sustoti 
Windsore (netoli Detroito). 
Deja, laikas neleido ten su
šaukti hors nedidelį pasitari
mą.

Palikęs mielus torontiečius, 
vykau Chicagon.

Rasistas Eastlandas 
užims Kilgore vietą 1
Washingtonas. — Sena

toriaus Kilgore mirtis pa
liko tuščią žymų postą: 
senatinio juridinio komi
teto pirmininko. Vadovau
jantis seniority taisyklė
mis, ta vieta dabar tenka 
labiausiai rasistiniam Sena
to nariui, Eastlandui iš Mi
ssissippi.

Liberalinė ADA organi
zacija (Americans for De
mocratic Action) pasiuntė 
telegramą Senato demokra
tinės frakcijos lyderiui 

įJohnsonui. Telegramoje 
sakoma, kad “sunku įsi
vaizduoti, 'kaip Eastlandas! 
gali tapti juridinio komite-' 
to pirmininku.”

Nurodoma, kad Eastlan
das paskutiniu laiku atvi
rai šaukė nepaisyti Auk
ščiausio i

Maskva. — čia dabar 
lankosi buvęs Francūzijos 

i prezidentas Vincent Auriol. 
' Jis atvyko Tarybų Sąjun- 
i gos prezidento K. Vorošilo- 
vo kviečiamas, bet jo vizitas 

i esąs asmeniškas, ne valsty- 
■ binis, nes jis dabar jokio 
: posto neužima.

mo metu jis kalbėsis su K. 
P. vadais apie siūlomą 
bendra frontą.

Kaip jau buvo pranešta, 
šį pavasarį didoka delegaci
ja iš Francūzijos Socialis
tų partijos atvyks Tarybų 
Sąjungon. Į ją įeis kai ku
rie parlamento deputatai, 

Auriol, betgi, yra vienas bet nemanoma, kad jon įei- 
I Socialistų partijos vadų, tų kabineto nariai.
| Manoma, kad jo apsilanky-

Darbo uniįu kovos lauke
Pittsburghas. — Plieno 

darbininkų unija kovo 7 
dieną laikys savo konfe
renciją Chicagoje. Ten bus 
nutarta, kokie bus ^unijos 

į reikalavimai dėl naujo kon
trakto, kuris bus pasirašy
tas šiais metais.

Unija jau ispėjo savinin- 
kus< kad nedarbo kompen
sacijos fondo išlaidas turės 
padengti korporacijos, o ne 
unija.

New Yorkas.—ILA (uos- 
i tininkų krovikų) unijos ta- 
: ryba patvirtino paktą su
tymsterių unija.

Washingtonas. — AFL- 
teismo nutarimų. CIO elektristu unija (IUE) 

Kaipo juridinio komiteto | nutarė, kad jos nariai Ge- 
pirmininkas, jis turės gerą i neral Electric fabrikuose 
progą sabotuoti teismų nu-! nedirbs prie kontraktų, ku

riuos tai firmai dabar per
duoda Westinghouse, kur 
vyksta streikas. Tas strei
kas jau eina 137-ą dieną.

New 
porto
(TWU) sako, kad už gele
žinkelių nelaimę, kuri įvy
ko praeitą savaitę Mary- 
lande, kalti darbininkų at- 
leidimai iš darbo. Toje ne
laimėje 6 asmenys žuvo.

TWU sako, kad ji pakar
totinai įspėjo geležinkelius, 
jog atleidinėjimai iš darbo,

progą sabotuoti teismų nu
tarimus prieš segregaciją, 
sako ADA.

Liepia laivui sugrįžti
New Yorkas. — Laivo 

“SS James Monroe”, kuris 
veža tankus Saudi-Arabi- 
jon, savininkas Jacob Mi
chael per radi i ą įsakė tam 
laivui grįžti, jei ne, tai “iš
mesti tankus jūron.”

Michael yra žydas ir tapo 
sionistų įtikintas, kad jis 
turėtų taip pasielgti. •

Yorkas. — Trans- 
darbininkų . unija

operavimas su mažiau per
sonalo, labai silpniną sau
gumą.

Washingtonas. — Anglia
kasių organas “Mine Wor
kers Journal” sako, kad 
sausio mėnesi Amerikos 
kasyklose užsimušė 57 dar
bininkai — daugiau vieno 
mėnesio bėgyje, negu bile 
kuomet po 1952 metų 
Daugiausia, 22, užsimušė 
Pennsylvanijoje.

Unijos organas sako, kad 
! kasyklų savininkai skubina 
i darba, bet tuo p&čiu laiku 
atleidžia dalį darbininkų.

New Yorkas. — Trečia
dieni atsinaujino derybos 
tarp Republic Aviation 
Corp, ir streikuojančių dar
bininkų. Iš viso streikuoja 
12,000. darbininkų.

Paryžius. — Leono Troc
kio našlė kreipėsi i Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos prezidiumą su prašy
mu, kad jos miręs vyras 
būtų “fėhabilituotas,” tai 
yra, kad būtų atšaukti kal
tinimai, jog jis buvo išdavi
ku. Ji taipgi prašė prezidiu
mo žinių apie sūnų Sedovą, 
kuris vienu laiku tapo'Ta
rybų Sąjungoje -suimtas.

siuntė tik stebėtoją 
basadorių Vidicą.

santykius su Bet suvažiavimui 
jus, Tito atsiuntė 
sveikinimo telegramą, ku
rioje jis tarybinius komu
nistus vadino “draugais” 
pirmą kartą po skilimo.

Tito atvyksta Tarybų 
Sąjungon šį pavasarį.

čia
Jugoslavijos 

partijos vadų

įpusė-

New Yorkas. — Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius Eugene Dennis 
išleido pareiškimą, kad val
džia turėtų nuginkluoti ra
sistinius teroristus Pietuo-

Dvi geležinkelinės 
nelaimės valandoje

Swampscott, Mass. — Dvi 
geležinkelinės nelaimės 
vienos valandos bėgyje įvy
ko či?=i antradienio rytą. 
Trylika asmenų užmušta ir
daug sužeista. Du trauki-1 se- . 
niai susidūrė pirmoje ne- i 
laimėje ir 13 asmenų vieto- 
,ie užsimušė. Kumet vėliau : «vjsgi pakeitę taktiką' 
kitas Boston & Maine Imi- į , &r
jos’ traukinys vežė lengvai i Washingtonas. — Sekre- 
sužeistus ir nesužeistus ke- torius Dulles spaudos kon- 
leivius į Bostoną, naujas ■ ferencijoje pakartojo savo 
susikulimas su kitu trauki- ■ įsitikinimą, kad Sovietai y- 
niu sužeidė 12 keleivių. ra pakeitę savo taktiką. Jis

... 1 t i dar tebeteigia, kad Sovie-
Abi nelaimės įvyko sme- , įa| “norį užkariauti pasau- 

go audrai siaučiant, kas i jj » ^eį. sa'k0> i<ad dabar jie 
padarė matymą sunkiu, sa-j į0 sįehia vyriausiai ekono- 
ko geležinkelio valdyba. minėmis priemonėmis.

•------------------ j Kad ta pakaita įvyko,
------ - - sako Dulles, labiausiai atsa-

Dulles teigia, kad Sovietai 
n

A 1 rj •]•• • i IJUllvb, let UlclLloltU dlod*

□ukllimas Brazilijoje esąs Domingą Amerikos pasku- 
arti galo, tvirtina valdžia

I A » V4. k j J V iv* **V4 ■ VZ J • • —' y

Rio de Janeiro. — Vai-i politika.
džia sako, kad aviacijos ka- j Dulles sakė, kad Ameri- 
rininkų sukilimas džiunglių ka turgs išleisti daugiau ir 
srityje jau arti galo. Suki- <]augiau ekonominei pagal- 
leliai dabar turi 170 vyrų. ka; atsilikusiems kraštams. 
Jie taipgi turi paėmę be-1.
laisvėn 30 lojalistu. Devyni: m j . _
jų paimti belaisvėn pabėgo. , Maskva. — Tarptautine 
Jie pasakoja, kad sukilėliu i Pemokra^in!°.

yra nupuolusį lun^a’ kuri0-le VGlkia ko" 
---- Valdžios munistinis ir pažangus jau- 

skaitlingesni junginiai da- nimas- kreipėsi i Tai ptaiiti-

tinių kelerių metų politika, 
kas reiškia — jo, Dulleso,

nuotaika 
moralė žema.

bar pamaži artinasi 
sukilėlių bazių.

Ko sukilėliai nori ir 
jie tokie, iš Brazilijos spau-1 
dos pranešimų arba oficia-1 
lių komunikatų neaišku.

prįe nę Socialistinio jaunimo
~ j sąjungą su vienybės siūly-

i mu.
kas i . ___________________

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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JAU IR HULAN JACK SUBVERSYVUS”
HULAN E. JACK yra Manhattano prezidentas; jis y- 

ra negras. z
Tiems skaitytojams, kurie apie Didžiojo New Yorko 

susitvarkymą mažai žino, paaiškinsime: Didįjį New 
Yorko miestą sudaro penkios apskritys arba boroughs. 
Kiekvienas borough turi savo prezidentą. O viršuje jų 
yra majoras, kurio rastinė jungia visus penkis boroughs.

Taigi Manhattan Borough prezidentas, kaip sakėme, 
yra Hulan E. Jack. Tai rimtas vyras, du terminus ka-

Kai iškilo klausimas dėl segregacijos mokyklose ir 
kitur panaikinimo pietinėse valstijose , Hulan E. Jack, 
aišku, pasisakė už tai. Jis pasisakė prieš išmetimą 
Alabamos Universiteto negrės studentes Miss Lucy.

Jis kai kur sako kalbas, nukreiptas prieš rasistus, 
mano, kad pietinėse valstijose negrai turėtų turėti

1S

to- 
kias pat teises, kokias turi baltieji; jis pats yra negras, 
o tačiau užima labai svarbią vietą mūsų didmiesčio ad
ministracijoje!

Dėl tokio H. E. Jack žygio pradėjo siusti pietinių val
stijų rasistai. Jie taip galvoja: jeigu tu drįsti būti žmo
gumi, tai mes tau parodysime!

Na, ir jie rodo!
Šiomis dienomis rasistas senatorius Eastlandas palei

do antį. Jis pakelbė, kad Hulan E. Jack kadaise buvo 
narys “subversyviu organizacijų,” ’’komunistinio fronto 
organizacijų!”

Vadinasi, pats Mr. Jack esąs subversyvus, negeras ir 
jis neturįs teisės tarti žodžio už tai, kad Aukščiausio 
teismo sprendimas (segregacijos klausimu) būtų vyk
domas gyveniman ’ •

ADOMO MICKEVIČIAUS MINĖJIMAS
LIETUVOJE IR KITUR

Savaitraštis “Literatūra 
ir menas” paduoda trumpų 
žinių apie tai, kaip ir kur 
buvo minėtos poeto Adomo 
Mickevičiaus 100-osios mir
ties metinės. Mes čia pasi
dalinsime tomis žiniomis 
su mūsų skaitytojais. — 
Red.

VILNIUJE
Atidengtos memorialines 

lentos. .
Švenčiant didžiojo lenkų 

poeto A. Mickevičiaus šim- 
! tųjų mirties metinių jubi
liejų, memorialinėmis len
tomis buvo paženklintos 
vietos, susijusios su poeto 
gyvenimu.

Į iškilmes, atidengiant 
memorialinę lentą Gorkio 
gat. Nr. 11, susirinko uni
versiteto dėstytojai, gausus

studentų būrys, respublikos 
rašytojai, Maskvos, Balta
rusijos rašytojinių organi
zacijų atstovai.

Doc. E. Meškauskas, pa
sakęs trumpą žodį, nulei
džia raudona audeklą nuo 
lentos, kurioje įrašyta:

Čia gyveno 
ir studijavo 
universitete

Adomas Mickevičius 
1815—1819 <

Atidengiant memorialinę 
lentą A. Mickevičiui prie 
buvusio bazilijonų vienuo
lyno (dabar Vilniaus Valst. 
pedagog. institut.) kalbėjo 
rašytojas J. Šimkus. Jis 
trumpai nušvietė A. Micke
vičiaus veikla filomatu-fi- v V

KUO GI ŠITIE padoriosios žmonijos priešai savo pra
simanymus remia?.

Rasistai kreipėsi pas kongresinį ne-amerikinj komite
tą, prašydami medžiagos prieš Hulan E. Jack. Pas tą ko
mitetą yra tūkstančiai, jei ne milijonai, žmonių pavar
džių, skaitomų subversyviais. Na, ir šis komitetas, kurio 
žinioje esantieji žmonių vardai ir pavardės turėtų būti 
užlaikomi sekretnai, rasistų užgaidas patenkino: sutei
kė rasistams “žinias” apie Hulan E. Jack.

Jie paskelbė, jog 1947 metais buvo išleistas atsišauki
mas, raginantis atvykti į konferenciją, kurioje buvo su
organizuotas Civil Rights Kongresas. Po tuo atsišauki
mu, sako rasistai, buvo padėta pavardė ir dabartinio 
Manhattano prezidento Hulan E. Jack. Ten pat buvo 
padėtos pavardės: Vito Marcantonio (jau miręs), kon- 
gresmano' Adam Clayton Powell, Johannes Steel, Anna 
M. Kross, Joe Clirran, Lisa Sergio ir kt.

Vadinasi, visi šitie asmenys, rasistų galvojimu, „įskai
tant Manhattano prezidentą, esą subversyvus, nes jie 
pritarė šaukimui labai svarbios pažangiųjų žmonių kon-

bininkų judėjimo veikėjų 
M. Cachinas, Pasaulinės 
Taikos Tarybos ir JUNES- 
KO atstovai, poeto S. šči- 
pačiovo vadovaujama tary-\ 
binių rašytojų delegacija, 
žinomas čiliečių poetas 
Pablo Neruda, o taip pat 
poetai, rašytojai, literatū
ros mokslininkai iš įvairių 
Europos, Azijos ir Ameri
kos šalių.

Lapkričio 25 d. Varšuvo
je atidarytas didžiojo po
eto muziejus. Keliose salėse 
sukaupta daug eksponatų, 
pasakojančių apie A. Mic-

1 darbą. 
Muziejuje eksponuojama 
medžiaga vaizdžiai pasako
ja apie glaudžius poeto ry
šius su pažangiaisiais Ru
sijos žmonėmis, apie drau
gystę su didžiuoju rusų pų- 

i etų A. Puškinu. Čia taip 
muzikinio pat eksponuojami poeto kū- 

kolektyvas riniai, išleisti įvairiose pa-“ 
parodė A. Malyševskio pje-1 šaulio šalyse.
sės “Baladės, ir romansai” 
premjerą. x

J. Raudeliūnas
j ŠIAULIUOSE

Miesto kultūros namuo- 
I se įvyko skaitytojų konfe- 
j rencija. Pranešimą apie A- 

bėjo apie A. Mickevičiaus domo Mickevičiaus gyveni- 
kurinių populiarumą Tary- ma įr kūrybą padarė mies- 
bų Sąjungoje, pažymėda- to kultūros skyriaus 
mas, kad lenkų poeto kū-. torius Ramašauskas.

i

į tais gyveno ir kūrė Adomas 
Mickevičius.” Lentą atiden
gė rašytoja I. Simonaitytė.

Kauniečiai gausiai susi
rinko garsiajame Micke-

au dėklas ir pasirodo užra- vičiaus slėnyje, prie istori- 
I nio akmens, kuriame po- 
; eto ranka iškaltas įrašas— 
! “A. M. 1823.” Susirinkusių- 
i jų tarpe — rašytojai K. 
Vairas-Račkauskas, S. Ky- 
montaitė-čiurlionienė, E. 
Matuzevičius, L Simonaity
tė, M. Sluckis, V. Reimeris 
ir kt. Padedami vainikai 
nuo svečių iš Maskvos, Bal
tarusijos, nuo Kauno rašy
tojų, dailininkų, miesto vi-, kevičiaus kūrybinį

sas:
Čia buvo kalinamas
Adomas Mickevičius 

1823. X.23—1824.IV.21
Iškilmingas minėjimas
Valstybinės filharmoni-

įvyko didžiojo lenkų poeto 
A. Mickevičiaus 100-ųjų 
mirties metinių iškilmingas

1 minėjimas. Jame gausiai 
dalyvavo partinių ir visuo
meninių organizacijų at
stovai, rašytojai, svečiai iš 
Maskvos, Baltarusijos, Vil
niaus darbo žmonės; stu- 

j dentai, moksleivija.
Minėjimą atidarė Lietu- 

i vos Mokslų akademijos Lie- 
_____  ___    I tuviu kalbos ir literatūros 

V- C*___ I V
laretų draugijose, už kurią; instituto direktorius prof 

K. Korsakas. Pranešimą 
apie A. Mickevičiaus gy- 

lentą dengęs į venimą ir kūrybą padarė 
rašytojas V. Sirijos Gira.

Po pranešimo trumpą žo 
dį tarė TSRS Rašytojų są
jungos atstovas poetas Ser- 
giejus Smirnovas. Jis .kai

poetas buvo įkalintas ir iš
siųstas iš Lietuvos.

Nukrinta

LAIŠKAS ■ IŠ LIETUVOS
Antanas Kiškiūnas, Hart

lord, Conn., gavo porą laiškų 
Į iš Lietuvos nuo savo sesers. 
Vienas laiškas skamba seka-
ma

15)56 m. sausio men. 2 1 d.
Lazdijai

Nau-
Metais ir linkiu daug 

Jūsų visu 
Taip pat 
Jums vi- 
ir va ik a i-

I ir visi artimieji!
Sveikinu Jus visus su

I jaisiais
j laimės ir sveikatos
gyvenime ir darbo, 
linkėjimus siunčia 
siems mano vaikai 
čiai (anūkai).

Mus nuo Jūsų laišką
I me lapkričio mėnesi.
| labai greitai. Mes nuo Jūsų 

is gauname normaliai, 
dabar pagerėjo ryšiai.kai 

Mes

suomenimų organizacijų.
Vakare muzikiniame 

dramos teatre įvyko iškil
mingas minėjimas, skirtas 
Adomo Mickevičiaus 100- 
osioms mirties metinėms 
pažymėti.

Po minėjimo 
dramos teatro

tižios, kad nereikia .jiems ir 
vaikams tarnauti pas svetinius 
ir laukti iš jų duonos kąsnio, 
pakol jie numes kaip šuny
čiui. Dabar kiek uždirbi, tiek 
ir gauni, ir valdžia mato, jei
gu reikalinga, suteikia pagal
bą, žinoma, tiems kurie dirba, 
ne tinginiams. Marijona ir 
kiti, kurie dirba valdiškam 
darbe, uždirba neblogai, už 
ką galima pilnai pragyventi. 
Kartais, žinoma, yra trūkumų

bu Sąjungoje, lek-

nes vyrai kartais nugerti nori, Puškino žodžiais: 
tai ir išleidžia pinigų bereika
lingai. Bet. gyvena pusėtinai.

Mes abu su Juozu gyvena
me atskirai nuo vaikų, turime 

butą, yra 
Už' butą 

mažai mo- 
nusipe- 
ir mč- 
užten-

val diską

keti. Turime karvę, 
niu porą paršelių, tai 
sos užtenka. Pensijos 
ka maistui ir kitiems 
Jams. Dažnai nueinu 
nes pas mus televizoriai yra
tik didesniuose miestuose, oi 

apie ką pas mus mažas miestelis, tai 
nesvajojo- neapsimoka. Gal kada toliau

riniai šalyje išleisti 40 kai-1
bų milžiniškais tiražais. | tytojai aptarė A. Mickevi- 
Poetas pabrėžė, kad Puški- šiauš kūrinius — “Gražina 
no ir Mickevičiaus drau- ’ ir 
gystė simbolizuoja TSRS 
ir Lenkijos tautų draugys
tę; savo pasisakymą jis bai-

“Druzja moji, prekrasen 
nas šojuz!”

Jūs neužmirštate mūsų. Mes 
kiek gale <1 a m i stengsimės 

įJums dažniau parašyti.
Mos gyvename po senovei, 

žinoma, pas mus 
naujo ir Įdomaus, 
anksčiau mes net
me. Vaikai visi sveiki. Visi 
ženoti ir visi jau turi vaikų. Man labai būtų gerai gyven- 
Mos dabar turime iš viso H) ti, kad būtų sveikas maniškis, 
anūkų i 
auga, 
r i joną

visi labai svo 
Vaikai visi dirba, 
dirba redakcijoje, 
dirba mėsos
su žmona dirba vaisti

Konferencijos metu skai-

VENGRIJA
Vengrijos literatūros 

mokslininkai išleidžia ke
letą knygų apie A. Micke
vičių. Spausdinama K. Ko- 
zočo redaguota didelė mo
nografija “Mickevičius- 
vengrų literatūroje.” Kny
gos “Mickevičius ir išsiva
davimo kova Vengrijoje,” 
autorius ir poeto “Rinkti
nių kūrinių” redaktorius 
Kovačas rašo darbą “Mic
kevičius Vengrijoje.”

Jubiliejui išleisti lenkų 
ooeto kūrinių vertimai.

■ “Krymo sonetus” vertė Ra- • 
Poną Tadą” — Ieva •

Vitas 
nėję 
dirba 
bu, o Birute n a m u o s e 
Jos visi trys vaikai eina i mo

Matote, kaip rasistai veikia, kaip jie puola žmones, 
kiek tiek kada nors prisidėjusius prie gynimo žmonių 
civiliniu teisiu. V l

Ar dabar aišku, kaip ragangaudiškumas, kurį pradė
jo Trumano administracija ir tebetęsia Eisenhowerio 
administracija, žiauriai pažeidžia visiškai niekuo nekal
tus žmones?

Mes seniai sakėme, kad reakcijos siautėjimas, makar- 
tizmas, pradėjęs kovą neva prieš komunistus, sieksis 
pasigrobti kiekvieną galvojantį, padoresnį pilietį. Įvy
kis su Hulan E. Jack tai geriausiai paliudija.

. SAKOMA, jog Manhattano prezidentas, išgirdęs šį ra
sistų pasimojimą jį padaryti subversyviu, galvoja traukti 
rasistus valdiškan teisman.

Ar jis tai darys ar nedarys, mes nežinome. Bet žino
me vieną: individuališkai teismuose kovoti prieš rasis
tus nėra lengva. Daug geriau būtų, jei Hulan E. Jack ir 
kiti žmonės, kuriems rūpi apginti save, atsimintų, kad 
reikia ginti ir kitus, rasistų ir makartistų puolamus ir 
persekiojamus žmones. Todėl tektų visiems išvien suda
ryti bendrą frontą ir skelbti kovą prieš tą visą blogą, 
kurį žmonijos neprieteliai atlieka.

i ir O dabar, ir labai sunku Su 
Ma-'.iuo. Vaikai padeda ir vais- 
Jos tais ir galima būtų nuvežti į 

fabrike. Į sanatoriją, bet kad jau jo liga 
neišgydoma, ir kas svarbu,

(aptiekoje). Pileckasikad jis vienas negali jau ap- 
prie miško kirtimo dar-į sitvarkyti, tai jam sunkiau.

> Birutė n a m u o s e . j Vieną dieną jaučiasi geriau’ ir 
būna smagesnis, kitą dieną 

kyklą. Marijonos mergaitė ir ; vėl skundžiasi, kad blogai. Vis 
šiais metais pradėjo mokytis. Į tai, broleli, dėl tų vargų: kai 
Sūnus Vitas susilaukė irgi sū-i jauni buvome, lupėme, dirbo- 
naus, jau dabar dešimto mė-1 me ir sveikatos netekome. Ka- 
nesio. Sūnus Juozas dirba j da dabar geri laikai būtų, ge- 
tarybiniame ūkyje, tain sa-lrai gyventi, tai ir 
kant, valdiškame, šeima 
dar maža: turi porą 

j žmona namuose 
j Ja. Vaikai Henrikas ir Jo- 

!. nas gyvena ant mūsų ūkio.
žinoma, jie gyvena atskirai: 
turi kiekvienas savo namus. 
Jie abu yra kolūkyje, nes 
Teizuose kolūkis; kuris vadi
nasi “Dusia.” šiame kolūky- 

į je gyvena Jonas su šeima. O 
! kitoje pusėje yra Nemajūnų 
' kolūkis, šiame kolūkyje gy- 
; vena Henrikas su šeima. Jie 
! gauna daržus daržovėms ir 
į bulvėms pasisūdyti. Bulvių 
: augina nemažai. Paskui i.š jų 
■ nusi.šcria kiaulių mėsai ir net 
i kartais parsiduoda rinkoj. Jų 
.didesni vaikai mokosi, 
1 žesni būna namuose.

rickis lietuvių tautai ] 
davė karštą savo tėvynai
nių sveikinimą, flis pažymė
jo, kad drauge su kitomis 
tautomis A. Mickevičiaus 
jubiliejų plačiai mini ir bal
tarusių tauta; kalbėjo apie' 
didžiulį poeto kūrybos in-1 

Įdėlį į pasaulinę literatūrą.
Po minėjimo įvyko kon

certas.
Suteiktas A. Mickevičiaus 

vardas
Lietuvos Tarybų 

listines Respublikos 
čiausiosios Tarybos 
diumo 1955 m. lapkričio 24 
d. Įsaku didžiojo lenkų po
eto Adomo Mickevičiaus 
šimtosioms mirties meti? 
nėms pažymėti Kauno vi
durinei mokyklai ir Vil
niaus viešajai bibliotekai 
suteiktas poeto Adomo 
Mickevičiaus vardas. Atei
tyje šios įstaigos bus vadi
namos: “Kauno Adomo 
Mickevičiaus vardo viduri
nė mokykla” ir “Vilniaus 
Adomo Mickevičiaus vardo 
viešoji biblioteka.”

Poeto memorialiniame 
bute-muziejuje

Pilies skersgatvyje, nau
jai atremontuotame name, 
kuriame gyveno A.. Micke-

NET BAISU!
’ ROBERT LACOSTE, Francūzijos ministras Alžyre, 
pareikalavo, kad Francūzijos valdžia pasiųstų į Alžyrą 
dar 200,000 kareivių alžyriečiams slopinti, kurie reika
lauja nepriklausomo gyvenimo!

Nejaugi Francūzijos valdžia tai ir darys? Nejaugi 
Francūzijos vadovai dar nepasimokė iš tų lekcijų, kil

nias gavo Indokinijoje? Nejaugi jie dar vis mano, kad 
žmones, besisiekiančius laisvės, besiryžtančius nusimes
ti imperialistų jungą, jie nugalėk-ginklu? - — — - •

“Konradas Valenrodas.” 
Literatūriniai vakarai, 

skirti 100-osioms A. Micke- 
vičiaus mirties metinėms ' do, “' 

i paminėti įvyko miesto bib- i Šebek 
I liotekose, mokyklose, įmo-1 
nėse.

Bibliotekose, skaityklose, 
per- i gamyklų raudonuosiuose ' 

kampeliuose poeto jubilie
jaus proga įrengti stendai, 
knygų parodėlės, išleisti 
specialūs sienlaikraščių nu
meriai. į

A. Bilevičius
KLAIPĖDOJE

Kultūros namų salėje 
miesto biblioteka Nr. 1 su
rengė • literatūros vakarą.
11 anešimą apie didžiojo keletą konkursų: ge- 
įenkų poeto A. Mickevi-, rįausįani kritiniam darbui
ciaus _ gyvenimą ir kūrybą , apje Mickevičių, populia- 
. 1 1^1 — f 4 * " ■ riam laikraštiniam straip

sniui ir piešiniams apie po- 
į eto gyvenimą bei kūrybą 
! sukurti. Redaguojant pro
fesoriui Dž. Maverai, ruo
šiama spaudai A. Micke- 

I vičiaus poezijos rinktinė.
Jubiliejui atminti komite
tas išleido medalį.

FRANCGZIJA
Komitetas, sudarytas A. 

Mickevičiaus jubiliejui pa
minėti, Paryžiuje, Francū- 
zų minties namuose, suor
ganizavo parodą, skirtą po- 

I eto gyvenimui ir kūrybai 
i pavaizduoti. Eksponatų 
tarp yra poeto laiškas, pa
rašytas dešimt dienų prieš 
mirtį.

Be to, komitetas suorga
nizavo lenkų muzikos kon
certą ir paskelbė konkur-' 
sus A. Mickevičiaus kūri
niams inscenizuoti bei jo 
poemų ir eilėraščių iliustra
cijoms sukurti.

VDR
Veimare įvyko A. Micke

vičiaus atminimui skirtos 
iškilmės. Čia pastatytas po
eto biustas.

Leidykla “Aufbau” išlei
džia fon Penco verstą “Po
ną Tadą.” Drezdene gatve, 
kurioje gyveno poetas, pa
vadinta jo vardu.
f ITALIJA

A. Mickevičiaus jubilie
jui paminėti čia buvo suda
rytas komitetas. Jis paskel-

: ge-

Socia-
Aukš- 
Prezi-

Sūnus Juozas 
ūkyje, taip sa-lrai gyventi, tai ir sveikatos 

‘ . j jo Į nėra. Dabar pas mus, sakiau, 
vaikų. I jau mūsų vaikams ir jų vai- 

šeimininkau- I kams bus daug geriau ir leng- 
Į viau.

Mes nuo jūsų gavome siunti
ni ir fotografijas — viską, ką 
jūs siuntete ii* buvo parašyta 
laiške. Aš jau dabar visko nė 
neatsimenu-. Tik anksčiau bu
vo brangu pašto išlaidos. Jei
gu kada siųsite ką, 
te apmokėtą net iki vietos, 
tai čia nereikia mokėti. Da
bar pas mus daug kas gauna 
siuntinių. Jeigu galite, papra- tinęs gyventojų. Atidengęs 

atsiųskite' memorialinę lentą su įra-
■ “Čia gyveno Adomas 

vaikams.. Mickevičius 1822,” — prof. 
rr°. !’ i Mykolaitis-Putinas pakvie

tė atidarymo dalyvius ap
silankyti didžiojo poeto bu
te.

, tai siųski- viČius, buvo atidarytas po-
eto memorialinis butas- 
muziejus. Į atidarymo iškil- 

1 mes susirinko nemaža sos-

ir i
iš drabužių— j __

ir
visko

o rna-
Jonas

Vaikus
gauna• augina valstybė. Jis 

kas mėnesj pensiją vaikams, 
grūdų gauna už įdirbtą laiką, 
kuris kolūkiuose skaitomas

I darbadieniais . Taip kad grū- 
: du užtenka duonai ir dar gy- 
' vtiliams nupenėti. Be to, ir Jo- 
: nas ir Henrikas turi po karve, 
po porą avių ir kiaulių—kar
tais daugiau, kartais ma
žiau. Gyvena neperblogiau-

• • i šiai.

' . Gerai. tai. prie Tarybų val-

syki te se.se r ų 
mums ką nors 
.mums seniams 
Mes turime ----- .- ,
bet malonu ir nuo Jūs gauti, 
žinoti, kad jūs nepamirštate 
mūsų. Jeigu galite, ma- j 
no seniui ką nors šiitui 
drabužiu. Ir labai prašyčiau.' 
jeigu s u s i t i k s i t e mano Į 
krikštasūnį daktarą, tai gal į 
jis galėtu vaistu kokiu nors į 
atsiusti. Man labai ’dažnai 
skauda sausai rankas ir kojas, 
gal ką jis man,. padėtų, iv se
niui nuo širdies skliorozes.

Kitas naujienas parašysiu 
kitame laiške.

Sudie, 
Sesuo An«!e

KAUNE
Lapkričio 27 d. Rotušės 

aikštėje, prie Adomo Mic- 
’ Į kevičiaus vardo vidurinės 

mokyklos rūmų, buvo ati
dengta memorialinė lenta, 
kurioje — bronzinis poeto 
bareljefas, datos: “1798— 
1855 metai,” įrašas aukso 
raidėmis: “Šiuose mokyk
los rūmuose 1819—1823 me-

nes mokyklos dėstytoja ■ 
E. Rimkevičiūtė. Po prane
šimo V vidurinės mokyk
los moksleiviai A. Tautkus, 
L. Railaitė ir kiti paskaitė 
poeto kūrinių ištraukas.

G. Bačėnienė
PANEVĖŽYJE >

Geležinkelio klube įvy
kusiame vakare pranešimą 
Apie Adomo Mickevičiaus 
gyvenimą ir kūrybą padarė 
mokytojų instituto dėstyto
jas D. Popinigis. Meninę 
dalį atliko muzikos mokyk
los ir kultūros namų savi
veiklininkai.

Minėjimai, skirti Adomo 
Mickevičiaus 100-osioms 
mirties metinėms paminė
ti, įvyko siuvimo fabrike 
“Nevėžis,” mechanizavimo 
mokyloje ir kt.

A. Tiniavičius
A. MICKEVIČIAUS 

DIENOS UŽSIENYJE
LENKIJA

Liaudies Lenkijos darbo 
žmonės iškilmingai pažy
mėjo A. Mickevičiaus šim
tąsias mirties metines. Res
publikoje vyko susirinki
mai, vakarai, skirti poetui 
atminti. Respublikos mies
tuose atidarytos parodos, 
pasakojančios apie A. Mic
kevičiaus gyvenimą ir kū
rybą.

Varšuvoje įvyko iškil
mingas minėjimas, kuria
me dalyvavo vienas se
niausių tarptautinio dar-įšauks.

Ieško našlaičių tėvų I
Tokyo. — Japonijos prie

glaudose randasi tūkstan
čiai našlaičių, kurių tėvai 
pranyko karo metu. Mano
ma,‘kad daugelis tų vaikų 
tapo tik atskirti nuo savo, 
tėvų, bet tėvai tebėra gyvi, 
nors nežino, kur savo vai
kus surasti. Japonijos 
spauda dabar pradėjo 
spausdinti našlaičių 
grafijas, su viltimi, 
gal kai kurie tėvai

bio- 
kad

j

2 pusi. Laisve (Liberty). <Ketvirt., Kovo (March) 1, 1956
1



JONAS URBONAS
Vasario 17 d. iš gyvųjų 

tarpo atsiskyręs Jonas Ur
bonas buvo man gerai pa
žįstamas per daugelį metų, 
baugiausia pažinties su ve
lioniu įgavau Pittsburghe 
gyvendamas nuo 1931 metų 
iki 1937 m. Tuo laikotarpiu 
tekdavo po kelis sykius į 
savaitę su juo susieiti viso
kiais reikalais-reikaleliais.

Pittsburgho apylinkėje 
Jonas Urbonas buvo skai
tomas ‘‘geležiniu žmogu
mi.” Nepaisant koks oras 
kokios sunkios aplinkybės 
bebūtų, jis į susirinkimą 
pribus, ar apskrityse, ar 
kokiame klube. Jokia kon

ferencija be Jono nepraėjo. 
Unijiniame veikime jis 
taipgi dalyvaudavo.

Labai daug jis sielojosi 
mūsų pažangiąja spauda, 
“Laisve,” “Vilnimi.” Nuo
latos jis rašinėjo korespon
dencijas, rinko prenumera
tas, ieškojo naujų skaityto
jų-

Nedarbo laikotarpiu ir 
Jonas Urbonas sunkiai ver
tėsi. Tačiau jis niekam ne- 
pasiskųsdavo. Gal tankiai 
ir puskalkanis ateidavo į su
sirinkimą, tačiau prie paau
kojimo kokiam nors geram 
tikslui jis buvo pirmutinis.

Vieną silpnybę jis turėjo

MIRUS

JONUI URBONUI
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai, duk
terims Josephine Ware ir Vera Groos, anūkei 
Ware, žentams Ware ir Groos, jo broliams 
Stanley ir James Urbonams. Taipgi ir kitiems 
jo giminėms ir prieteliams.

A. PIPIRAS ir ŠEIMA
Pittsburgh, Pa.

Į žiavimą. Teisme prisipažino 
kaltu ir teisėjui atsake, kad 
jis buvo nuvežęs merginą na
mo, o kadangi vėlu buvę, tai 
jis norėjęs grįžti kuo greičiau 
namo. Tada teisėjas pareiš
kė: “Nuo dabar per tris 
mėnesius turėsi parvežti savo 
merginą namo taksiu.” Su
spendavo jam per tris mėne
sius vairavimo leidimą ir nu
baudė $75 piniginės pabau
dos.

Susižiedavo
Frances Stulginskaitė susi

žiedavo su jaunikaičiu iš To
ronto. Neteko patirti, kada

JONAS BILIŪNAS

PIESTUPYS
(Pabaiga)

Kada su sesele įėjom Piest- 
£ upint visos šitos pasakos, ku

rias ne kartą buvau girdėjęs, 
dabar mano galvoj atgijo. 
Glausdamasis i seserį, jau
čiau, akd po mano kūną šiur-* 
pūliai vaikščioja. O jeigu su- 
sitiktumėm pakaruoklį arba 
ką kitą, kas tada reiks dary- 

kaip iš bėdos išsigelbėti?? 
/Juk numirėliai lazdos nepabi
jos. Kad velnias kryžiaus ir 
ražančiaus bijo, — žinojau, 
bet ar padės tas įnagis prieš 
numirėlius, tikrai negalėjau 
sau pasakyti. O ne kartą bu
vau girdėjęs, kad numirėlis 
žmogų pasmaugiąs. Nepade
da nė greitos kojos: kuo la
idau, pamatęs jį. kas bėga, 
tuo greičiau tokį priveja ir 
pasmaugia. Norėjau tomis 
savo mintimis su sesele pasi
dalyti, bet bijojau balsu pra
kalbėti, nenorėjau dar dides
nės baimės gaivinti. Be to, 
mačiau, kad ir sesuo nedrą

siai į šalis dairos. Taigi ty
lom glaudžiaus tik arčiau į ją, 
bailiai žvalgiaus užpakalin ir 
vienoje rankoje turėjau sti
priai suspaudęs pagalį, o ki
tą laikiau kišenėje, kur buvo

* rąžančius.
Laimingai perėjom pusę 

Piestupio ir nusileidom pakal
nėn, toj vietoj, kur dideliu gi
liu grioviu teka skersai kelią 
upelis. Upelis tas nedidelis, 
kuone visai išdžiūvęs, bet gim
dė žmoguj ypatingą įspūdį: 
buvo tokioj, gilioj vietoj, kaip 

^duobėj; iš dviejų priešingų 
’pusių žiūrėjo į tave baisus 
tamsus griovys, pušelėmis ap
augęs; skersai į upelį leidos 
nuo kalno kelias, paskui vėl 
kilo aukštyn, tankių pušelių 
lydimas. Tokioj vietoj ir drą
sų žmogų neramumas paima...

Atsargiai perėjom upelį ir 
pradėjom lipti ant kalno. 
Man darės ir šalta ir šilta.—• 
Tik nežinau, kokiuo būdu,— 
pajutau, kad sesuo krūptelė
jo, o man pagalys iš rankų 

> iškrito. Abiem rankom nusi
tvėriau už seseries ir visas 
drebėdamas kuone pradėjau 
šaukti pašnibždom: “Uliut, 
Uliut, numirėlis ateina!” Se
suo apkabino mane, priglau
dė į save, — ir akies mirksniu 
atsidūrėm abu šaly kelio ir 
pritūpėm iš baimės, prisiglau

di ę į vienas antrą. Abu pra
dėjom žegnotis ir kalbėti po
terius. Iš tiesų, priešais mu
du nuo kalno leidosi balta 
aukšta žmogystė — tokia, ko-

• *kią Mataušas buvo matęs.
Mėgti nė nepamanėm: tikrai 
žinojom, kad tada būtinai 
mudu pavys ir pasmaugs; tai
gi tūpė jom susiglaudę taip ty
liai, kad mudviejų nepastebė- 

<tų ir praeitų pro šalį. Tuo 
tarpu numirėlis vis ėjo artyn: 
mačiau jo baltą stovylą ir 
jau aiškiai girdėjau, kad po 
jo kojomis gurgžda sniegas; 
ėjo greitai, sunkiai kvėpuoda
mas, tarsi skubėjo; tik paste
bėjau, kad ta stovy! a buvo 
dabar daug mažesnė, nekaip 
iŠ pradžių man pasirodė.

/ Apsikabinęs seserį, kalbėjau 
paskui ją poterius, prašyda*

mas Dievą pagalbos. Perėjo 
per galvą mintis, kad jau ga
liu ir savo tėvo nebematyti; 
todėl prašiau tik, kad man 
Dievas dovanotų visus nusidė
jimus ir priimtų į save; žino
jau, kad, gal būt, nebeilgai 
gyvensiu. Bet vėl atsiminiau, 
kad tai juk baisus numirėlis 
mane pasmaugs, ir prašiau 
kuone ašarodamas, kad pa
liktų mane Dievas gyvą: taip 
nenorėjau tokia baisia mirčia 
mirti, taip troškau gyventi. 
Staiga pajutau, kad jis jau 
arti, arti, čia pat prie ma
nęs. . . Iš baimės akis užmer
kiau ir laukiau, kad štai jau 
kečia savo ilgas išdžiūvusias 
rankas, —- čiups mane ir pa
smaugs . Kvapą man užgniau
žė, išrdis nustojo plakusi. . .

—Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus! —. išgirdau kaip 
per miegą.

—Ant amžių amžinųjų, 
amen.' — atsakė mano sesuo 
tokiuo balsu, tarsi jai didžiau
sias akmuo nuo širdies nukri
to.

Iškėčiau akis ir pašokau nuo 
vietos. Čia pat stovėjo nebe
jauna moteriškė, baltais kaili
niais apsivilkusi, ir maloniai 
i mudu žiūrėjo.

—Tai tamstos gal rarotų ei
nat?—paklausė ji.

—Rarotų, — atsakė, sesuo 
atsidususi: — bet kad tamsta 
žinotum, kaip mudu išgandi
nai ! Tamstą pamatę, tarėm, 
kad priešais numirėlis baltas 
ateina.

—Eikit, kas čia dabar duos 
numirėlius!. . .

—Nu, kad Piestupy vaide
nas, — atsakiau1 drąsiai, im
damas nuo žemės pagalį, ku-> 
rį iš baimės buvau iš rankų 
išmetęs.

—Ak, vaidentis tai vaide
nas, mano vaikeli, — malo
niai- atsakė moteriškė, į mane 
žiūrėdama:—tik vaidenas ne 
rytais, o bet iš vakaro ir nak
tį; kai gaidys sugieda, visos 
piktosios dvasios iš šio pasau
lio išlaksto; taigi dabar nėra 
ko bijoti. . . Aš, mat, ėjau bo
butės parsivestų: mano marti 
apsirgo, — ir be reikalo iš
gandinau tamstas.. .

Ir moteriškė, atsisveikinus 
su mumis, skubinai nuėjo to
liau.

Trumpą laiką stovėjom vie
toje, tarsi nesuprasdami, kas 
atsitiko. Paskui vienu kaitų 
pradėjom su sesele juoktis: 
rytas, da namie esant gaidys 
giedojo, o mudu numirėlių bi
jom!.

Daugiau jau nebebijojau. Už
simaukšlinau giliau ant gal
vos kepurę, užsidėjau ant pe
čių pagalį ir drąsiai ėjau pir
ma seseries. Net pro burlo- 
kų kapus einant nebeėmė 
baimė. Pamačiau, kad ir laz
da nebereikalinga: pasimoja-* 
vęs numečiau ją. šalia kelio; 
paskui, nusimovęs pirštinę, 
balsu nusišniukščiau nosį, tris 
kartus sučiaudėjau ir, kaip 
tikras vyras, drožiau keliu to
liau.
Zakopane
1906. IV. 22.

ir Ls j U gerai žinojo, bet i kundė. Praeitais metais te- 
niekaip negalėjo jos nuga
lėti. Mylėdavo nuolatos, 
kaip jis pats sakydavo, 
“smarkiai paūžti,” su savo 
draugais, su pažįstamais į- 
sigerti. Gal tas “paūžimas” 
jo sveikatai žymiai paken
kė, o gal buvo kitos prie
žastys tokį tvirtą vyrą pa
guldyti ant visados?

Jonas įsitraukė į pažan
gųjį veikimą dar jaunas bū
damas ir visą laiką jis vei-

Pittsburgho apylinkėje.
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juodviejų vestuvės įvyks.
Serga

Bronius Valatkevičius buvo 
ant nosies operuotas. Ligonis 

I randasi namie ir sveiksta, o 
gal jau1 ir pasveikęs.

Mirė
Po ilgos ir sunkios ligos, St.

ko su juo susitikti Pitts
burghe. Dalyvavome kar
tu LDS konferencijoje ir < 
bankete. Jis buvo Apskri
ties valdyboje ir konferen- J 
ei j ai davė raportą. Atro
dė gana gyvas draugas.

Kėlios savaitės atgal ga- Agathe ligoninėje, vasario. 18 
vome žinią, kad jis rimtai 
sunegalavo ir pasiduoda 
operacijai. Iš ligoninės jis 
buvo išvežtas jau negyvas. 
Palaidotas Tautiškose Ka- 

' pinėse, kurių valdybos na
riu jis buvo ir daug veikė 
kapinių priežiūrai.

| Gaila gero veikėjo. Pitts- 
burghiečiai ir visas pažan
gusis judėjimas neteko

i stambaus darbuotojo.*
Likusiai Jono šeimai 

nuoširdi užuojauta. Mes gi 
.turime padvigubinta ener-' 
gija tęsti tą pažangųjį dar
bą, kurį jis sąžiningai dir
bo ir mylėjo.

mirė Vaclovas Griška, sulau
kęs 45 metų amžiaus. Jo la- 

(vonas, tačiau, buvo pašarvo
tas Montreale ir palaidotas 
Cotc dės Neiges kapinėse. J.

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

iš Lietuvos
900 kinoseansų

OBELIAI. — Kilnojamasis 
kinas rajone su kiekviena 
diena įgauna vis didesnį po
puliarumą. Nėra dabar tokio 
kolūkio, kur kas savaitė ne
būtų demonstruojami filmai. 
Nuo metų pradžios 4 kilnoja
mieji kinai kaimo vietovėse

surengė daugiau kaip 900 ki
noseansų. Kinoseansus aplan
kė 37 tūkstančiai kolūkiečių.

Toks didelis kolūkiečių kai
mo darbo žmonių susidomėji
mas kinu pasiektas geru kil
nojamojo kino mechanikų dar
bu. Ypatingai visų laukiami 
svečiai yra jauni kinomecha- 
nikai K. Namajūnas ir E.

i Deksnys.

I +

Žinokite. Kad
« • s

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra
dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ 15.00! Tuoj kiškite penkinę 
j voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (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 tautos 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. MARGERIS, 3325 S. IlaHtcd 
St., Chicago 8, III.

skaitai mane, nes myli, o 
311 pus)., kaina $3.00.
skaitai mane, nės a§ pa- 

pats gyvenimas parodytų.

tik tada vaikščiosi Širdies 
mane skaitysi. 449 pusi..
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kė
Toje apylinkėje veikiausia 
nebuvo nei vieno lietuvio, 
kuris Jono būtų nežinojęs. 
Tai buvo ypatinga jo asme
nybė — su visais ir visomis 
susipažinti, dalyvauti įvai
rių pažvalgų sueigose. Ge
ra ypatybė pas jį buvo ir ta, 
kad jis visur, kur tik eida
vo, nepamiršdavo pasisaky
ti savo įsitikinimų ir ap
ginti pažangųjį veikimą. 
Kitų srovių žmonės, net jų 
veikėjai, su juo skaitėsi klu
buose. Žinodami jo veiklu
mą ir sąžiningumą, eiliniai 
nariai visada jį išrinkdavo 
į valdybą.

Kiek aš žinau, Jonas bu
vo aktyvus narys SLA, 
LDS, LLD kuopose ir aps
krityse, Lietuvių Mokslo 
Draugijoje, Lietuvių Pilie
čių Klube, taipgi ir tarptau
tinėse organizacijose. Be
veik kiekvieno pažangiųjų 
parengimo komitete jis da
lyvaudavo 
darbo dalį 
mokėdavo ir kitus 
sumobilizuoti.

Kai CIO plieno darbinin
kų unija kūrėsi, jis buvo 
pirmutinis tarp lietuvių jai 
padėti. Būdavo, eina stuba 
nuo stubos, lanko plieno 
darbininkų gyvenvietes ir 
kviečia rašytis unijon. 1

Organizavosi bedarbių 
tarybos, jis ten nemažai 
savo energijos įdėjo.

Aišku, darbininkų prie
šai jį pažinojo gerai. Pal- 
merio laikais jis buvo suim
tas kaip komunistas. Ne
mažai dėl to teko jam nu
kentėti. Dabar, naujai re
akcijos bangoj užėjus, jis 
ir vėl kalėjiman pasodina
mas. Kaip nepilietis jis bu
vo skirtas deportuoti, bet 
nesurado tokios ' šalies, į 
kurią jį galėtų deportuoti, 
tai buvo paliktas po kauci
ja.

Paskutiniaisiais metais 
šis “geležinis lietuvis” pra
dėjo jaustis sunegalėjimą. 
Iš sykio nepaisė, manė, kad 
viskas praeis, bet geruoju 
nepraėjo. Teko ir ligoninėje 
pabūti.

1954 metais LDS Seime jį 
sutikau. Atrodė prastokai, 
baisiai pageltęs, bet nesis-

ir didžiausią 
atlikdavo. Jis 

darbui

Montreal, Canada
Kriaučiai baigė streiką, bet...

Apie 2,400 Montreąlo vyriš
kų drabužių siuvėjų iš 17 dar-! 
baviečių vasario 21 d. išėjo į 
streiką už reikalavimą pakė
limui algų 10 procentų. Sam
dytojai buvo sutikę pridėti al
gos bendrai po 7j/ž c. į valan
dą. Taip, siuvėjai išėjo į strei
ką ir gana solidariai laikėsi 
pikieto linijoje, kad paremti 
savo reikalavimus. Deja, po 
keturių dienų streiko unijos 
vadai nusileido samdytojams 
—išdavė darbininkus: berei
kalingai ištempė juos į strei
ką — ir sutiko grąžinti veik 
tomis pačiomis sąlygomis, ku-1 
rias samdytojai siūlė prieš 
streiką: pakelti algas po
c. į valandą, atmokant nuo;
vasario 1 d., ir pridėti po ki- į 
tus 2^2 c. po birželio 1 d., I 
taipgi dar vieną ekstra apmo- i 
karną šventadienį—iš viso 6 
dienas į metus. |

Su tokiu, unijos vadų nusi- 
sileidimu samdytojams pas 
kriaučius darbininkus jaučia
mas didelis nepasitenkinimas. 
Nors darbininkų “užgyrimui” 
streiką baigti nariai buvo su
skaldyti į kelis mitingus, bet 

J visvien mitingai triukšmingai 
1 su dideliu! protestu buvo pra
vesti, kad baigti streiką be 
reikalautų laimėjimų.

Darbininkus atstovauja ir į 
streiką buvo išvedusi Amal
gamated Clothing Workers 
of America (CCL-CIO) unija.
Kalinys kaulu apdaužė 
sargybininką

Kalinys M. Kozar, nuteistas 
mirti ir būti pakartas kovo 2
d. už nužudymą prieš 2 me
tus lenkų tautybės gydytojo 
Rouyan, Que., miesčiuke, da
bar randasi Montreąlo Bor
deaux kalėjime. Gavęs pie
tums T-bone steiką, pasiliko 
sau kaulą, niekam nematant 
aštriai jį nugalando. Sargy
biniui vedant jį į prausimosi 
kambarį, išsitraukęs iš kiše
nės savo iš kaulo pasidarytą 
peilį puolė sargybininką ir 
spėjo jam sukirsti 10 kartų. 
Gydytojas turėjo sudėti gal
voj 7 stičius, o kalinys vėl at
gal padėtas į mirties kamerą.
Parvežė merginą,. 
neteko leidinio

Automobilio vairuotojas ir 
savininkas Maurice Cayer, 2 
valandą nakties buvo areštuo
tas už greitą ir pavojinga va-

PASIRUOSKIME
šiemet minime 250 metų nuo gimimo vieno iš Jungtinių Valstijų įkū
rėjų — Benjamin Franklin, šis didis mūsų šalies patrijotas ir moksli
ninkas, taipgi buvo nuoširdus liaudies mokytojas ekonominio gyveni
mo. Iš daugelio jo išmintingų posakių vienas yra: “ankstyvas paukštis 
pirmas pagauna slieką.” O tai reiškia, n esi vėluok į darbą, šiony,. die 
noms tas posakis labai tinka mums, turint prieš akis nepaprastai sim-

Su balandžio 15 diena pradėsime vajų sukėlimui Laisvei $15,000 fondo. 
Tai vajus subalansavimui dienraščiui vasarinio budžeto. Darbas bus 
didelis ir labai sunkus. Būtinai yra reikalingas iš anksto pasiruošimas, 
kad laikui atėjus, galėtume su visomis pajėgomis stoti į didįjį darbą. 
Nuo pradžios daug priklauso pabaiga darbo.

Taigi, geisdami vajui gero pasisekimo, pasinaudokime Benj. Frankli
no pamokinimu — iš anksto pasinio škime ir laiku pradekime darbą — 
tada darbas eis kaip mes norime, kad eitų. Tik iš anksto gerai pasiruo
šę galėsime pasidžiaugti savo darbo rezultatais.

Fondo sukėlimui reikia kuodaugiausia parengimų. . Jau dabar laikas 
rengti ir garsinti pramogas. Nuo išgarsinimo labai daug priklauso 
parengimų pasisekimas. Ankstyvasis pavasaris turi būti išnaudotas 
parengimams salėse. Vasariniam parengimam reikia užsisakyti par
kus jau dabar.

Laisvės Prietelių verbavimas tai irgi svarbus numerys šio mūsų vajaus 
programoje. Geriau finansiniai pasilaikančiuosius Laisvės patrijotus 
kalbinkime įstoti j Laisvės Prietelių Klubą. Visose kolonijose reikia 
darbuotis, kad kuo daugiausia gauti Laisvės prietelių. Laisvės Prletelio 
metinė duoklė $25.

Būkime “ankstyvi paukščiai,” pasirūpinkime taip, kad su pirma diena 
vajaus darbas būtų pradėtas visose kolonijose. Gerai iš anksto pasiruo
šę, smarkiai pradėsime, lengviau ir linksmiau baigsime savo didįjį dar
bą apšvietos reikalui. •

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

, ■ <



Scranton, Pa. | •
Jei 4o-5o metu tam atgal 

Scrantonas su savo apylinkė
mis buvo garsus kietųjų an- į 
glių miestas-centras, jei galė
jai matyti net iškabas su už
rašais didmiesčiuose “Scran
ton Coal.” “Scranton Anthra
cite,” tai šiandien to jau nėra. 
Kiekvieną dieną buvo iškasa
ma ir paruošiama šimtai tūks
tančių tonų anglių rinkai, 
kur senos xtų laikų anglies; 
laužyklos (breakers) su šim
tais vaikučių, kurie sėdėdami 
prie čiuožiu atrinkinėjo šiukš
les (slates), buvo griaunamos 
ir senųjų vieton buvo stato
mos naujos, pagal naujausią 
techniką, moderninės laužyk
los, kuriose “sleitpikiai” bu-i 
vo jau nereikalingi, nes ma
šinos su vandeniu geriau iš
valo anglis, negu vaikučiai sa
vais pirštais. Ir tada gal kiek
vienam rodės, kad anglies ka
syklos Čionai bus amžina in
dustrija. Pamenu, kaip 1915 
metais Pennsylvania Coal Co. 
šalia Throop miestelio išstatė 
liaują už milijoną dolerių 
modernišką Underwood lau
žyklą ir atidarė naujus šuli
nius (shafts) ir nusileidimus 
(slopes), kur dirbo 2,000 mai
nierių. Tai buvo didelis atsie- 
kimas anglių gamvboj. 
glies šioje kasykloje 
pakakti šimtui metų, 
šiandien tos kasyklos 
pėdsakai yra likę, 
listinis godumas ąnt pelno ir 
neatsižvelgimas i r y t d i e n ą 
kasyklą “išbaigė’’ daug grei
čiau. Kasykla jau uždaryta 
keleri metai, o laužykla nu
griauta ir pavesta laužui 
(junk).

1920 metais kita stambi an
glies kompanija, Hudson Coal 
Co., irgi pastatė vieną iš mo
derniškiausių anglies laužyk
lų. Marvine Breaker, kuri 

atsiėjo net visą 
penkis tūkstančius 
kur dirbo 1,600 
Tai irgi buvo di-

Žinios
Galėję gaut visko NEW YORK

Au
torėj o 

Bet. . . 
jau tik 
Kapita-

iš Europos — atva- 
anglies industrijos 
inspektuoti <iąją 

Bet ir su šia kasyk- 
istorija: kasykla už-

kasyklos

irgi pa
iri o-

kompanijai 
milijoną ir 
dolerių, ir 
mainierių.
delis pliusas anglies industri
joj, ir kompanija didžiavosi 
tąja laužykla, net iš svetimų 
šalių, — 
žiuodavo 
ekspertai 
laužyklą. 
]a panaši
daryta jau keleri metai—“ne
liko” anglies. Laužyklą ope
ruoja su atvežtomis iš kitų 
kasyklų, kurių senos laužyk
los nugriautos, bet 
dar operuojamos.

Ta pati istorija ir 
Alden Coal Co., kuri
statė 1932 metais naują 
dernišką už virš milijoną do
lerių Storrs Breaker, Dickson 
City miestely, ir tik vienerius 
metus operavo, ir šiandien jau 
ta laužykla nugriauta. Glen 
Alden kompanija pasitraukė 
iš Scrantono apylinkės, par
duodama visa savo savastį ki
tai kompanijai.

Ir taip visur, kur tik pa
žvelgsi šioje apylinkėje, vaiz
das tas pats matosi. Iš dau
giau dvidešimties kasyklų ir 
laužyklų, kurios kitados čia 
tik pačiame mieste operavo, 
tai Šiandien jau1 nėra nė vie
nos, išskiriant dAr kelias ma
žas skyles, dog holes vadina
mas, su keliolika mainierių. 
Ir iš dešimties tūkstantių mai- 

• nierių, dirbusių anglies indus
trijoj, šiandien vargiai ar dir
ba bent du šimtai.

Kada anglies industrija čia 
žydėte žydėjo, tai bent kokiai 
kitai industrijai nebuvo gali
mybės čia vystytis, o kasyklų 
navininkai dar ir neprileido, 
tai šiandien šioje apylinkėje 
randasi 15,000 darbininkų, 
daugiausia senesnio amžiaus 
mainieriai, be darbo. Ir jei 
kada vietinių laikraščių pus
lapius puošė įvairūs statybinių 
darbų paveikslai, moderniškų 
anglių laužyklų paveikslai, 
tai šiandien jau kitokius pa- 

^Tęikslus tenka matyti. Pavyz
džiui: vasario 19 d. sekma
dieninėj “Scrantonian* laidoj 
pirmą puslapį puošia paveiks
lai, kur parodoma, kaip atro
dė moderninė Underwood an-

Laivakrovią unija 
gaus paskolą

International Brotherhood 
of Teamsters, didžiausia unija 
AFL eilėse, pažadėjo nepri
klausomai International Long
shoremen’s Association pasko- 
b’nti $400,000.

ILA neseniai 
AFL, o paskiai 
ten sugrąžinti,
i iškasei ų dėl persekiojimų ir 
savitarpinėje kovoje su AFL.

Ko reikalauja R. A 
streikuojantieji 
darbininkai?

Republic Aviation 
darbininkai keturiose 
Island šapose streikuoja jau 
antra savaitė.

■Corp.
Long

prašalinta iš 
norėta varu 

daug panešė

Areštuotas .jaunas bronxie- 
tis, dviejų vaikų- tėvas, kalti
namas susirankiojimei sau 
$10,550 iš banko, kuriame jis 
tarnavo.

glies laužykla ir kaip atrodo 
jau griaunamos minėtos lau
žyklos griaučiai; tik krūva 
šiukšlių ir visokio jovalo vietoj 
buvusios laužyklos. Tik to
kiais paveikslais šiandien ga
li pasigėrėti anglies kasyklos 
šioje

Tai 
tono, 
iri jos
ital city of anthracite in me
mory.”

apylinkėje.
taip, iš garsaus Scran- 

kietosios anglies indus- 
centro, paliko tik “cap-

Eks-mainierys

Cleveland, Ohio
Clev. Mot. Klubas rengia 

paminėjimą Moterų dienos, 
kuri pripuola kovo 8 d. Pa
minėjimas Įvyks kovo 3 d., 
6:30, LDS klubo svetainėje. 
Bus šauni vakarienė ir kito
kių pamarginimų. Parengimo 

geros
dalyvauti ir 
linksmai ir

komisija kviečia visus 
valios žmones 
prąleisti laiką 
draugiškai su visais draugais
ir pažįstamais. Matote, drau
gai ir draugės, kad 1956 me
tai nelaimingi: per pusantro 
mėnesio netekome 5 draugų, 
kuriuos mirtis iš mūs išskyrė, 
o kiti 4 išvyko Į saulėtąją Flo
ridą sveikatos ieškoti. Tuo 
būdu mūsų skaičius labai grei-! 
tai mažėja.

Mirė Juozas Mockevičius-j 
Mack, draugės Antaninos, bu
vusios Baronienės, vyras. Ta
po palaidotas vasario 16 d. Jis 
buvo 62 metų. Dėl to Mote-1 
rų susirinkimas neįvyko.

Draugas Jonas Daraška mi- j 
rė lengva mirtimi. Buvo gra-' 
žios laidotuvės. Gilios užuo-'| 
jautos šeimoms, o mirusiems i 
—amžinas poilsis.

Mūsų ligoniai: M. Martin 
turėjo širdies ataką, dabai1 
jau sveikesnė. Draugas Bu- 
rauskas sunkiai serga, taipgi 
Botyrius. Petras Rodgers gra-! 
žiai sveiksta. Jau* pora savai-1 
čių, kai atsikelia apie valan
dai į dieną ir pradėjo gerai 
valgyti.

Norime tarti padėkos žodį 
visiems, kurie suteikia gyves
nę valandėlę mano mylimam 
draugui, 
vanas ir prisiųstas korteles: 
B. Mikalajūnienei, F. ir A. 
Šklėriams, A. ir A. Januliams, 
P. ir A. Willimams, J. ir A. 
žemaičiams, A. ir H. Salen, J. 
ir M. Martinaičiams, J. N. Si- 
mansui, 
Mockaičiams, C. 
šiams, B. Daran, 
manams, J. ir J. 
A. ir M. Mikams, 
tanavičiams, K. ir A. Tamsik, 
A. Bekeriams, V. Lobikiui, P. 
Boikai, K. Gardis, Astramskie- 
nei, S. Mikuckai, Juliui Kasan 
ir Juliui ir Anriai Neuman- 
nams iš Milwaukee už atmin
ti c

Didelis ačiū už do-

J. Vėbrai, 
ir
C. ir M. Ai
stri peikams, 
J. ir A. Pal-

M. Plau-

ir linkėjimus.

Philadelphia, Pa.
Mrs. Stankienė, iš Asbury 

Park ir Grove National Park, 
N. J., jau grįžo iš ligoninės į 
savo namus. Linkiu jai greit 
ir sėkmingai pasveikti ir vėl 
būti su mumis.

Žalnieraitienė

4 pusL Laisvė (Liberty). iKetvirt., Kovė (March) 1, 1956

Pirmoji streiko savaitė pa
sižymėjo žiauriausiais ant dar
bininkų puolimais, kokių šio
je apylinkėje nebuvo matyta 
jau per ilgoką laiką. Vienok 
darbininkai nuo savo reika
lavimų nesitraukia, nors nuo 
pradžios derybų iki šio laiko 
unija yra padariusi ir nuolai- 
d ų.

Unija iš karto reikalavo po 
38 centus priedo per valandą. 
Vėliau’nusileido iki 19 ir pu
sės cento, Įskaitant geroves 
fondus.

Unija tikrina ir skaičiais pa
rodo, kad firma turi ištek
liaus. Pernai firma pelnė apie 
15 milijonų dolerių, apie du 
kartus tiek, kiek buvo pel
nyta vieneriais metais anks
čiau. Tai buvo didžiausias 
pelnas visame jos gyvenime.

Firma pasiūlė pridėti tiktai 
po penktuką.

Tuo tarpu paskiausiais pen- 
keriais metais 
pabrango, 
padidėjo. 
1954 metu
atstatė iš darbo apie 10,000 
darbininkų, firmos pelnas 
veik padvigubėjo.

Apsaugai darbininkų 
skurdo nedarbo metu ir
prinimui nuotaikų prieš at- 
statinėjimus iš darbo ir prieš 
didinimą paskubos, unija rei
kalauja sudaryti fondą, iš ku
rio atstatytiems iš darbo mo
kėtų po pusę 
vaites, 
išdirbę 
panija 
dą po
darbo valandos.

International Association of 
Machinists lokalas (lodge) 
1987 yra pirmoji stambiųjų 
unijų didžiojoje industrijoje, 

iškė- 
fon- 
taip 
jos

Republikonai rūpinasi 
ką statyti kandidatu 
prieš Lehmaną

Senatorius Lehman yra la
bai populiarus New Yorke. 
Jis taip pat plačiai žinomas 
ir visoje šalyje kaip pasiūly- 
tojas ir rėmėjas darbinin
kams' prielankių bilių. Gi šį 
rudenį bus jo perrinkimas.

Republikonai tuo labai su
sirūpinę ir pasidalinę. Rimtai 
žiūrint i dalyką jų padėtis 
neužvydėtina. Laimėjimui rin
kimų jie turėtų nugalėti dvi 
k 1 i ūt is: balsu oto j ų- polinkį Į 
demokratus ir Lehmano po
puliarumą.

Stebėtojai sako, kad jie tu
ri tik vieną, kuris bent šiek 
tiek republikonams pritrauk
tų ir liberališkos beii darbi
ninkiškos pilietijos balsų. Juo 
yra Javits, dabartinis N e w 
Yorko valstijos generalinis 
prokuroras.

sven- 
kiek- 
joje

Jau šeštąjį dvasiškį 
skiria Melisho vieton

pragyvenimas 
Ir šapose paskuba 

Nežiūrint, kad nuo 
rugpjūčio firma

be-

nuo 
sti-

jeigu 
metus 
turėtų 
5 centus

algos per 24 sa- 
jie buvo firmai 
ar ilgiau. Kom- 
mokėti Į tą fon

inio kožnos

į New Yorko srityje, kuri 
Į lė reikalavimą tokio 
do. Nenuostabu, kad ji

I žvėriškai puolama, kad
• streiką stengėsi sudaužyti.

Unija taipgi reikalauja pa- 
! didinti bonus už naktinį dar
bą, dar vieno šventadienio, 
grupinės apdraudos pagerini
mo, pakelti viršvalandinį mo
kesti ir atostogas. L S.

Newyorkietis S. Cavallaro, 
40 m., tapo užmuštas savo 
paties automobilio. Nelaimė 
ištiko jam išlipant iš auto. Jis 
užmynė variklį. Staiga neti
kėtai šokęs eiti auto* jį nu
trenkė ant žemės ir perva
žiavo galvą.

Rosedale, Queens, areštuoti 
7 jaunuoliai, įtarti ruošimesi 
gaujų karui. Grupė jaunes
nių 16 metų paleisti pas tė
vus, bet turės stoti vaikų teis
man.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadienio vakare, ko
vo 1 d., Liberty Auditorijoje. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. Tie, 
kurie šiemet duoklių nemokėjo, tu
rėtų šiame susirinkime pasimokėti, 
nes vėliau gali susispenduoti.

Valdyba (39-41)

BROCKTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas jvyks 
pirmadienį, kovo-March 5 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, prasidėss 
7:30 vai. vakare. Visi dariai prašo
mi dalyvauti susirinkime. Atlikite 
savo pareigą, užsimokėkite metinę 
duoklę pradžioje metų. Taipgi pa
sikalbėsime apie mūsų veiklų, jau 
ateina pavasaris, o mes nieko gero 
4ar nenuveikėme apšyietos labui.

Geo. Shimaitis.
(40-42)

Šį sekmadienį ateikite 
pietauti pas mus

Moterys savo metinę 
tę suplanavo taip, kad 
viena moteris išgalėtų
dalyvauti, smagiame pobūvy
je, kultūringai praleisti kele
tą valandų.

Tikimės, kad šeimos nesi
jaus nuskriaustos, jeigu per 
apskritus metus jiems gami
nančią šventadienio pietus 
šeimininkę atsives pavaišinti 
ir patys pasivaišinti Moterų 
Klubo tam tikslui rengiamais 
pietumis.

Moterų Klubo rengiamieji 
Moterų Dienos minėjimui pie
tūs įvyks jau šį sekmadienį, 
kovo 4 dieną, 1 valandą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avę. ir 110th Street, 
Richmond Hill, N. Y. Kvie
čia visus.

Episkopaių vyskupas De- 
Wolfd paskyrė jau šeštąjį 
kleboną pažangaus dvasiškio 
Melishi vieton. Tačiau- ta vie
ta vis dar tebėra neužimta, 
nes parapijiečiai uoliai savo 
mylimą kunigą Melish gina.

Tūli vyskupo skirtieji patys 
atsisakė tos tarnybos, kuomet 
sužinojo, kad parapijiečiai pa
kaitų nenori, prieš pakaitą ko
voja. Vienas, Thoipas, buvo 
atėjęs apstatytas detektyvais, 
bet išėjo iš bažnyčiis su dir 
dėlei gėda: ne tiktai jam ne
reikėjo tų “apgynėjų,” bet 
parapijiečiai nė nežiūrėjo į jį. 
Jie meldėsi su savo kunigu. 
Pamatęs, kad su juo niekas 
nesimeldžia, Thomas išėjo. .

Dabar paskirtuoju yra ne
seniai importuotas iš Ohio 
dvasiškis Sidener. Matomai, 
tarp pažįstančių Melishą ir 
jo parapijiečių jam prisiriši
mą nerado tokio, kuris sutiktų 
prievarta į parapiją veržtis. 
Naująjį žada įvesdinti atei
nantį pirmadienį.

Šv. Trejybės parapijiečiai 
sako, kad Melish yra 
sėtai atstatomas ir kad 
gynimo kovos dar ne 
Matomai, jie žino, ką
nes ir naujam kunigužiui pri
imtuvės rengiamos ne tos pa
rapijos salėje, bet visai kitoje, 
netoli nuo Melishi parapijos.

Prieš Melishą įdūko ragan- 
gaudiškoji viršenybė už tai, 
kad jis veikia už visų tautų 
ir valstybių taikų sugyvenimą, 
už geresnį gyvenimą darbo 
žmonėms. Bet už tuos jo 
darbus jo parapijiečiai jį my
li ir gina savo teisę jį turėti 
savo parapijos vadu. Jie už 
tai nenuilstamai kovoja jau 
kelinti metai. T.

Buvęs kaliniu New Yorko 
miestinėje daboklėje sunkve
žimio vairuotojas A. Roma
no liudijo generalių sesijų 
teisme, kad būdamas kalėjime 
jis galėjo gauti beveik visko 
—už gerą kyšį.

Liudytojas sakė, kad prižiū- 
rovas McKnight jam leido su
prasti, kad jis gali gauti nuo 
savo prietelių $50, jeigu 
už pristatymą duos $15. 
pasiskundus, kad norėtų 
gerti, buvęs prižadėtas už 
šį atnešti ir degtinės, bile
ją išbaigęs sudaužys b mką 
ir šukes paskandins per išvie
tę.

HELP WANTED—FEMALE

Auklėtoja. Rye. Guolis virtoje, že
miau 40 m. Vaikų —2, 10 ir 12 m. 
Patyrusi ir su paliudijimais. Puiki 
alga tinkamai moteriškei.

Rye 7-4370

(.39-41)

jis

Įsi- 
ky- 
tik

Mašina užvirto 
ant darbininko

Jaunas Astor i jos 
kas Frank Labetti 
savaitę sugrįžo iš armijos ir 
džiaugėsi greitai gavęs darbą 
operuoti sunkmenų kilnojimui 
mašiną. Tačiau užvažiuojama 
tilteliu prie krovinio 4,000 
svorio mašina apvirto ir dar
bininką pritrėškė. Jį ištrau
kė vos gyvą.

darbinin- 
tik prieš

M.

netei- 
jo ap
gulas, 
kalba,

Jaunas darbininkas 
Windsor ruošėsi naujai 
kalti sienas 3 aukštų namu
ko 321 Manhattan Avenue, 
Greenpointėj. Bet pirm to 
jis nusprendė išbandyti sau
gumą pastolio, smarkiai truk
telėjo už kamino užrištą vir
vę. Jis nukrito ir pavojingai 
susižeidė.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

TONY’S
'r

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIm6nAS 

f i Savininkas

S06 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.
... . f v Į ,< . ■ ■ • Į

Garai Patyręs Barberls

M

Abelnam namų darbui. Patyrusi. 
2 mokyklos vaikai; nuosavas kam
barys. Visi modeminiai įtaisymai. 
Vėliausi paliudijimai, ir žemiau 45 
m. amžiaus. FR. 9-1009.

(39-41)

ABELNAI NAMŲ DARBININKU
Kalbanti’ angliškai ' ir hlylihli* Yhi- 
kųs. Atskiras kambarys. Reikia 
turėti gerą’ vėliausią p&IiucAjimą.

( Telefonuolci.te: PI. 6-7037

' , v . . (41-43)
i U < : t ? i

HŽLP WANTED MALE

LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
STALIORIAI

Mokanti dirbti prie laivų; nuolati
nis darbas, gera alga. Midway Ave., 

Babylon, I.. I. Mohawk 9-4460.

(39-45)

REAL ESTATE

Levittown. — Cape Cod, 3 miegrū- 
miai; didelis kampinis* plotas, 
Storms, tvora, knotty pine virtuvė; 
šaldytuvas, mašina skalbimui. 1 4į 
blokas nuo mokyklos ir krautuvių. K, 
Tuojau užimama. $11,300. Savi
ninkas — SU. 1-5856.

(39-41)

Westbury. New Center Hall, col
onial. 6 dideli rūmai. 2 M vonios, 
ištaisytas skiepas; 2 .karam gara- 
džius. $32,800. Su 7 rūmais (įskai
tant rekreacijos rūmą). $35,800. 
Budavotojas

rūmą). ______
Edgewood 8-1500. /

(39-45)

MEDŽIO APDIRBIMUI 
MAftINOS OPERATORIUS

Pageidaujama Patyrusio
EMPIRE MOULDING CO.

391 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
’< I >• • : •« (41-47)

Dai-

Negali išsiaiškint 
algą skirtumo

Komercinio laikraščio 
ly News brooklyniečio
riaus vedėjas niekaip negali 
išsiaiškinti, kame priežastis 
nelygybės miesto tarnautojų 
algose. Jis sako:

“Mums atrodo, jog kas nors 
radikališkai netvarkoje algų 
sąstate, kad kolegijoje išmo
kytam distrikto p r .o k u r oro 
asistentui duodama . savaitei 
algos $67.30, o švaros depart
ment darbininkui $93.26 už 
tą pačią savaitę.”

Tenka sutikti, kad toks 
skirtumas rodo, jog ne viskas 
tvarkoje. Tačiau būtų paika 
iš milijonierių laikraščio lauk
ti, kad jis pasakytų priežastį.. 
O ji yra, tokia:

Sanitation darbininkai, dau
gumoje eiliniai žmonės, orga
nizavosi ir kovojo už savo 
teises. Gi į advokatus pateko 
tik vienas kitas iš eilinių dar
bininkų, dauguma yra iš vi
durinės klasės, dar kiti ponai? 
čiukai. Jie laukė iš ponų ma
lonės, nesiorganižavo,’ tad lai
kui bėgant ir susidarė tie už
darbiu skirtumai.

PASIRADAVOJA 5 RŪMAI

PasirandaVoja 5 rūmai su visais 
moderniniais įrengimais. Randa tik 
$68.00 j mėnesį. Prašome šaukti:

GL. 6-8073

(40-41)

HELP WANTED-MALE

HORIZONTAL 
BORING MILL 

JIG BORER 
PATYRŲ PRIE 

MASINOS ĮRANKIŲ 
SUSTATYMO 

Mūsų Simsbury Fabrike 
Prie Pirmo Šifto

Puiki Alga. Visokios apdraudos. Po 
pirmų metų darbo alga bus nusta
tyta. Kreipkitės nuo 8 iki 4 papras

tom dienom.
HARTFORD

SPĘŲIAL MACHINERY CO. 
\ 287 Homestead Ave.

Hartford, Conn.

b

MALE and FEMALE

DRAFTSMEN, LAYOUT MEN, DETAILERS 
CLERK TYPIST, STENOGRAPHERS, 

SALES CORRESPONDENCE
PRODUCTION SCHEDULERS, MATERIAL SCHEDULERS.

Reikalinga nors vienų metų patyrimo. Mes siūlome nuolatinį darbą/ 
gerą algą, apmokamas atostogas, ligoje atostogas, asmeniškas atostogas' 
ir apdraudos pašalpą. Heliarc Welders, su aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti prie Heliarc welding bellows. Jei interesuojatės, kreipkitės į Em
ployment Ofisą, pirmadienį iki penktadienio, 8 v. r., 10 v. r. ar 1 v. ikf 
3 v. dieną. *’

TITEFLEX, INC.
HENDEE ST., SPRINGFIELD, MASS. *

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbata su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūnų, 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, Puse (Jaliond $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užkję‘galite ^auti

BUSINESS OPPORTUNITIES JĮ
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GROCERY—ASTORIA
l. Įsteigtą 15 metų

Įeigoš > $500 | savaitę
4 rūmų apartmcnląs, > išimtinai žęį 
ma randa,, Geras lysaš, $800 ir 
t a voras. Savininkas ’ atsistato.
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Stebėtina proga porai, Carvel Ice 
Cream Store (su lotu šalimai), Val
ley Stream, and Sunrise•„ Highway, 
50% ar 100% of Franchise. Duodą 
paėmų $58,000 į metus. Patyrusi po
ra gali pasidaryti1 $25,000 į metus.

Savininkas: VA. 5-4472 t) s
(10-3 P. M., tik darbo dienom) ■ z 

■ . ’ (40-44 )

•' Sakomą, kad -statysimoje 
Brooklyne “senior* village*; 
projekto ^aviniukais bus tūlą* 
pasiturinti unija.

r*

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUTAUSKA8)

LATOOTUVIŲ 
DIRHSYORIUS

426 Lafayette St
-Newark 5, N. J.

MArket 2-B172

T
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ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
, Nors kartų susilaukėme savo kalboje žodynų. Išleistas Lietuvoje. Didelė 

knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias 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 Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y
/»




