
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Balia Queens apskrityje (N. T.) .. 9.00
Kanadoje ............  9.00
Kitur užsienyje _.............  10.00

Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ... ................ $8.00

Pavienio egzempl. kaina fi centą!

Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis, Baland. (April) 3, 1956

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily In 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19> N. Y.
Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

KRISLAI
SLA pild. tarybos rinkimai
Trečiokas ar Gugienė?
P. Grigaičiui išmokėjimai
LDS padidins

nariams pašalpas
Rašo R. Mizara

šiuo metir SLA vyksta bal
savimai už pildomosios tary
bos narius.

Spaudoje prasidėjo agitaci
ja. Vieni laikraščiai perša 
vienus kandidatus, kiti—kitus.

Vyriausias ginčas vyksta dėl 
SLA iždininko. Adv. K. Gu- 
gis, ilgametis SLA iždininkas, 
šiemet nekandidatuoja, bet jo 
vieton kandidatuoja Nora Gu
gienė.

Gi tautininkai prieš N. Gu- 
gienę stato A. S. Trečioką, 
savąjį veikėją. Tautininkų 
spauda skelbia, kad iki šiol 
pildomoji taryba be reikalo 
švaistė SLA pinigus.

Vienybėje išstojo su straips
niu V. R. (bene Vincas Ras
tenis). Jis pasikniso po SLA 
seimams raportus ir surado, 
kad SLA daug pinigų išmokė
jo Apšvietos komisijai, ypa
tingai jos nariui P. Grigaičiui.

V. R. rašo:
1948 metais Apšv. komisija 

gavo net $753.40.
1950 metais P. Grigaitis ga

vo $485.52.
1952 metais P. Grigaitis ga

vo $700.40.
1954 metais P. Grigaitis ga

vo $384.04.

Kad P. Grigaitis nemažai iš 
SLA karvutės prisimelžia pie
nelio, nieks neginčys. Jis juk 
yra advokatas, jis yrJ ir 
“SLA narių švietėjas.“

Bet reikia klausimą taip 
statyti: jei p. Trečiokas bū
nu SLA iždininku, o P. Gri
gaitis “švietėju,“ ar nebūtų 
tas pats?

Sąskaitų išmokėjimus juk 
sprendžia visa pildomoji tary
ba. Na,* o jei, sakysime, “švie
tėją“ Grigaitį pakeistų tauti- 

j ninkas “švietėjas“?!

Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje yra nemaža — koks 
tūkstantis—pažangių žmonių. 
Jie šiemet savo kandidatu są
rašo neturi, neišstatė.

Taigi prieš juos, be abejoji
mo, balsuojant, kils toks klau
simas: už kurį balsuoti — už 
Trečioką ar už N. Gugienę?

Jeigu man reikėtų balsuoti, 
tai aš nesvyruodamas pasisa
kyčiau už N. Gugienę.

Nežiūrint to, kad už ją agi
tuoja P. Grigaitis, N. Gugienė 
//ra ilgametė visuomenininke 
ir menininkė; ji yra Ameriko
je gimusi ir augusi, o tai reiš
kia, kad ji gali geriau pasi-

* tarnauti SLA, negu p. Trečio
kas.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas taipgi šiemet refe- 

Arendumu renka savo Centro 
•Valdybą, o vasarą Worceste- 

ry laikys savo seimą.
LDS rengiasi pakelti savo 

nariams pašalpų ligoje išmo- 
•, kėjimą.

Tai džiuginanti žinia vi
siems LDS nariams.

Paskaitykite, ką rašo LDS 
organas Tiesa:

“LDS aktuarai padarė ap- 
) ūkavimą ir pranešė, jog; da- 

X(i>ar būtų galima pašalpą pa
didinti net ant 30 nuošimčių,

Jugoslavija patenkinta, bet 
norėtų ir Rudolfo Slanskio 
bei Kostovo rehabilitavimo

Mirė Vincas Paukštys

Belgradas. — Jugoslavi- 
I jos laikraščiai “Borbp.” ir 
; “Politika” reiškia, savo pa- 
I sitenkinimą, kad Vengrija 
rehabilitavo Laszlo Rajką, 
komunistų partijos veikė
ją ir užsienio reikalų mi
nistrą, kuris 1949 metais 
neteisingai buvo apkaltin
tas liaudies . priešu ir nu-

I teistas mirtin.
Bet Jugoslavijos Komu

nistų lygos vadovai sako, 
kad Rajko bylos persvars
tymas nepakankamas. Jie 
nurodo, kad Čekoslovakijo- 

! je po panašiais kaltinimais 
i kaip Rajko buvo nuteistas 
i mirtin Rudolfas SlanSkis, 

o Bulgarijos Kostovas. Len
kijoje už titoizmą įkalintas 
Gumulka jau laisvėje.

Paskutiniai 
pranešimai

Nicosia. — Britai .atšau
kė karo stovį, kurį buvo 
paskelbę Kipro sostinėje 
Nicosijoje. Nacionalistai 
tuo tarpu nušovė vieną bri
tų pareigūną.

Rio de Janeiro. — Dar
bo partijos deputatas Jorge 
Galvao įnešė pasiūlymą, 
kad būtų legalizuota Bra
zilijos Komunistų partija.

Maskva. — Chruščiovas, 
Buganinas, Molotovas, Žu- 

I kovas ir kiti tarybiniai va
dai atplauks Britanijon ka
riniu laivu “Ordžonikidzė.” 

j Vilnius. — “Tiesa” per
spausdino “Pravdos” 
straipsnį apie Stalino rolę 
asmens kulto vystyme.

Montgomery, Ala. — Boi
kotas prieš autobusus tęsia
si pilnu garu.

Indonežų valdžia susiskaldžiusi 
del sukilėlių gaujų traktavimo
Jakarta. — Naujojoje In-1 

donezijos valdžioje vystosi 
nesutikimai dėl taip vadina
mų musulmoniškų sukilėlių, 
kurie iki šios dienos dar lai
ko tam tikrus plotus Su
matroje ir keliose kitose 
salose. Tie sukilėliai, kurie 
save vadina Danil Islam, 
sakosi stoją už musulmo-
nišką Indoneziją su plačia

neimant nuo narių aukštesnę 
mokestį.

“Aktuarai aprokuoja, kad 
per eilę metų būtų galima 
mokėti didesnę pašalpą, bet 
jie kasmet turėtų aprokuoti, 
kokiuo nuošimčiu aukštesnę 
pašalpą būtų galima mokėti.

“Aktuarai suranda, kad 
šiuo tarpu būtų garima pašal
pą padidinti ant 30 nuošim
čių. Sekančiais metais jie vėl 
turėtų aprokuoti, ant kiek 
aukštesnę pašalpą būtų gali
ma mokėti.“

Socialistų paleidimas
Vengrijos spauda tuo 

tarpu praneša, kad iš ka
lėjimo paleista keliasdešimt 
socialdemokratu vadu. Vie
ni jų, sako Vengrijos spau
da, buvo nuteisti neteisin
gai, bet dalis jų buvo nu
teisti su pamatu. Jie visvien 
paleidžiami, su to i k i a n t
jiems amenstiją, kad tuomi 
sustiprinti darbininkų vie
nybę.

Pijus XII už 
misi ginki avima

Roma. — Savo velykinia
me atsikreipime i pasaulį 
popiežius Pijus XII ragino 
visas valstybes sulaikyti a- 
tominių, vandenilinių ir tai
komųjų raketų gamybos 
lenktyniavimą. Jis taipgi iš
reiškė viltį, kad didžiosios 
valstybės eis prie taikos ir 

i nusiginklavimo.
Tai jau kelintas iš eilės 

popiežiaus ‘ pareiškimas 
prieš atominius ir vandeni
linius ginklus, bet šis, sako
ma, buvo padarytas griež
čiausiu tonu.

Damaskas. — Praeitą 
ketvirtadieni iš Izraelio i 
Siriją grąžinti belaisviai 
davė pareiškimus spaudai. 
Kai kurie jų sakė, kad iz
raeliečiai juos blogai trak
tavo, kad jie negavo pakan
kamai valgio. Jie taipgi 
negavo pakankamai miego, 
sakė jie, nes izraeliečių ka
rininkai bando iŠ jų bg^uti 
karines paslaptis.

Ammanas. — Amerikos 
ambasadorius Jordane L. 
D. Mallory padovanojo Jor
dano valstybiniam knygy
nui 4,000 angliškų knygų.

autonomija kiekvienoje sa
loje. Yra įrodymų, kad tie 
sukilėliai gauna pagalbos 
iš olandų, kurie iki praei
to karo pabaigos valdė In-f 
doneziją.

Prezidento Sukamo ir 
premjero Saąįroamidjojo 
vadovaujama nacionalistų 
partija stoja už tai, kad su
kilėliai būtų griežtai bau
džiami, kad prieš juos bū
tų kovojama. Bet Masjumi 
(musulmonų) partija, .ku
ri dabar įeina į valdišką 
koaliciją, norėtų, kad su 
sukilėliais > būtų apsieita 
švelniau, kad derybos būtų 
vedamos su jais, kad suim
ti sukilėliai būtų paleisti.

Manoma, kad tie nesuti
kimai tarp nacionalistų ir 
Masjumi gali su laiku pri
vesti prie koalicijos subyrė
jimo.

šių metų balandžio 2 d. Miami mieste, Flori
doje, mirė Vincas Paukštys, buvęs Laisves re
daktorius, sulaukęs apie 75 metų amžiaus.

Tik prieš keletą diemi Vincas Paukštys ūmai 
susirgo ir buvo operuotas. Praėjusį savaitgalį 
mums buvo ijranešta, kad, jei ligonis išlaikys 
dar kJetą dienų, tai pasveiks.Deją, operacija 
huvo labai pavojinga ir velionis nebeišlaikė . . .

žinią apie velionio mirtį mums telefonu pra
nešė E. Beniuliene, iš New Jersey, kuri 
ankti ryta išvvko į Paukščio laidbtuves.

Velionis paliko liūdesy žmoną, dukterį,
tą, podukrę ii ! posūnį su šeimomisjis taipgi 
paliko labai daug draugų visose ' Jungtinėse 
Valstijose.

V. Paukštys buvo ilgametis laikraštininkas, 
visuomenininkas. Apie ji bus daugiau rašyta se
kamuose Laisvės numeriuose. (

šiuo tarpu visas Laisvės personalas reiškia 
nuoširdžią užuojautą velionio žmonai, dukrai 
ir visiems artimiesiems, o jam pačiam: amžina 
atmintis!

pati

zen-

Workerio redakcija 
pasiuntė protestą 
prez. Eisenhoweriui
New Yorka.:. — “Daily 

Worker’ redaktorius John 
Gates pasimirė telegramą 
in ezidentui EDmhoweriui, 
kurioje jis dar kartą pro
testuoja prieš iždo depar l- 
ruento agentų užpuolimą. 
Telegramoje Gates sako, 
kad tie agentai išvežė arba 
išmetinėjo daug laikraščio 
nuosavybės, be kurios lei
dimas darosi labai sunkus, 
išmėtė po grindis vertin
gą medžiagą, išsinešė pre
numeratorių sąrašus, ku
riuos patys nutraukė nuo 
adresografo ir t. t.

Gates, sako, kad toks val
džios agentų užsilaikymas 
laužo spaudos laisvės ir pri
vatinės nuosavybės princi
pus.
1 Laikraštis pavojuje

“Daily Workerio” pirma
dienio laida sako, kad yra 
pavojaus, jog gali tekti^ 
laikraščio leidimą sulaikyti. 
Iždo departmento agentų 
užpuolimas po taksų nemo
kėjimo priekaba ir pasėkoje 
susidarę sunkumai, sako 
tas laikraštis, dar labiau 
apsunkina ir taip nelengvą 
laikraščio padėtį.

Specialus komitetas laik
raščiui padėti susidara iš 
žymių pažangiečių. Į Komi
tetą įeina rašytojas How
ard Fast, profesorius Du- 
Bois, “National Guardian” 
redaktorius McManus, lei
dyklų direktorius Angus 
Cameron ir keli kiti.

Tas komitetas turi savo 
raštinę 832 Broadway, 9-me 
aukšte. Komitetas ragina 
visus pažangiečius nedelsti 
ir duoti “Daily Worker.iui” 
tuoj autinės finansinės pa
galbos.

Tuo tarpu “Daily Wotk- 
er’id” advokatas Harry 
Sacher ir Komunistų par
tijos advokatas John Abt 
pirmadienio popietį susiti
ko su iždo departmento at
stovu Moysey ir reikalavo, 
kad užgrobtu laikraščio ir 
partijos nuosavybė būtų 
sugrąžinta.

Tokyo. — Laikraštis “A- 
sahi” sako, kad Japonijos 
saloje Hokkaido buvo rasti 
keturi nusileidę tarybiniai 
oro balionai, kuriais tary
biniai meteorologai tyrinė
jo oro sroves.

Lėktuvui atsimušus j kalvą 
prie Pittsburgho, 21 asmuo 
žuvo,-- keliolika z

Pittsburghas. — Netoli 
miesto, tik kelios mylios 
nuo aerodromo, nukrito 
dvimotorinis Tro.ns-World 
Airlines orlaivis. Tūkstan
čiai žmonių, kurie tuo me
tu radosi aerodrome, ste
bėjo orlaivį nukrintant, at- 
simušant į kalvą ir paskęs
tant liepsnose. 21 asmuo už
simušė, 14 liko gyvi, bet 
susižeidė. Nelaimė atsiti
ko, kai kas nors atsitiko or-

Arabii lyga gal 
likviduosianti
Kairas. — Čia įvyko Ara

bų lygos pildomojo komite
to posėdis, kuris turėjo į- 
vykti dar kovo 19 d., bet 
buvo atidėtas. Posėdis tik 
dešimt minučių truko ir 
tapo nutrauktas iki ketvir
tadienio.

Egipto spauda sako, kad 
Arabų lyga gal oficiališkai 
save likviduos. Lyga fak- 
tinai dabar yra pasidalinu
si į tris stovyklas. Vienoje 
pusėje stovi Egiptas, Siri
ja ir Arabija, kurios suda
ro neutralistini bloką. Tra
kas, kitoje pusėje, priklau
so prie pro-vakarietiško 
Bagdado pakto. Jordanas 
stovi maždaug viduryje tų 
dviejų stovyklų, o du nauji 
lygos nariai, Sudanas ir 
Libija, dar neturi aiškaus 
nusistatymo.

Kad Arabų lyga subyrės, 
sako ir Irako spauda. Ira
ko premjeras pareiškė, 
kad Egipto Nasser is sie- 
kiasi tapti “visų arabų va
du,” bet jam tas, esą, nepa-, 
siseks.

Tokyo. Angliakasių strei
kas, kuris tęsęsi dvi savai
tes, baigėsi darbininkų lai
irčjim

Mieli i gan e bandė sustabdyti
skebus; susirėmimai tęsiasi
Detroitas. —Jau daugiau 

kaip savaitė, kaip Michiga- 
no farmeriai-pienininkai 
streikuoja. Jie atsisako pri
statyti pieną į kolektavimo 
punktus, reikalaudami, kad 
pieno kompanijos jiems ge
riau apmokėtų. Keliose 
vietovse, ypač prie 0- 
vid ir Elsie miestelių, šim
tai streikuojančių farme- 
rių pastojo kelią sunkveži
miams, kurie vežė kai ku
rių skebaujančių fermerių 
pieną.

Įvyko susirėmimai. Į ak
cija buvo paleisti akmenys, 
kumšty s, lazdos. Kelių 
sukvežimių langai tapo su
daužyti ir kai kuriose vie
tose farmeriai sudaužė ve
žamo pieno kibirus.

Farmeriai dabar gauna

laivio motore.
Trys keleiviai tapo taip 

lengvai sužeis1 i, kad jie ke-
bos valandos po nelaime? 
įstengė apleisti ligoninę.

Kadangi nekumė atsitiko 
gražios dienos (sekmadie
nio) rytą, kuomet daugelis 
buvo išvažiavę arba išėję 
pasivaikščioti, tai tūkstan
čiai automobilistu pradėjo 
skubinti link nelaimės vie
tos. Keliai taip prisikim
šo automobiliais, kad poli
cijai prisiėjo sunkiai dar
buotis, kad kelius apvalyti 
ambulansų ir gaisrininkų 
mašinoms prileisti.

Galite patapti Laisvės prie- 
teliumi mokėdamas po $5 i 
mėnesį, iki sumokėsi $50 į 
metus.

Policija suėmė liberališką 
Afrikos karo kritikuotoją

Paryžius. — Policija su- 
j ėmė žurnalo “France-Ob- 
servateur” redaktorių C. 
Bourdet, kadangi jis savo 
straipsniuose aštriai smer
kė karą Alžyre ir Maroke 
ir ragino Francūziją pasi
traukti iš Afrikos. Bour
det laikomas Fresnes kalė
jime prie Paryžiaus, šį tre
čia:! cnį jis bus tardomas.

Bourdet yra « liberališko 
nr' įstatymo žmogus, va
dovas grupės, kuri Fran- 
cūz'jnje žinoma kaip “pro- 
gresistai,” Tai grupė, kuri 
kartais bendradarbiauja: su 
komunistais, bet dažnai 
juos smerkia irgi.

Jo suėmimas iššaukė 
plačius protestus. Bourdec 
yra žinomas kaip pirmaeilis 
Francūzijos rašytojas-žur- 
nalistas ir veikėjas. Pro
testus išreiškė ir socialistų 
laikraščiai, nors prie val
džios vairo dabar stovi so
cialistai.

iš pieno kompanijų maž
daug 4 su puse dolerio už 
46 su puse kvortos. Jie rei
kalauja 6 dolerių su puse. 
Farmeriai yra įsitikinę, kad 
pieno kompanijos galėtų 
pakelti atlyginimą ir tuo 
pačiu laiku nekelti paties 
pieno ir pieno produktų 
kainu. &

Madridas. — Diktatorius 
Franco pareiškė, kad Ispa
nija su laiku atsisakys savo 
zonos Maroke ir perduos 
pilną galią nepriklausomo 
Maroko valdovui sultonui 
Ben-Jusefui. Franco nesa
kė, kuomet tas bus įvykdy- 
ta. _______________

ORAS NEW YORKE 
Gali būti lietaus
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|" š. m. vasario 29 d. sukako 
j 60 metų, kai gimė Karolis 
: Požėla vienas žymiausių
jų Lietuvos darbininkų ju
dėjimo veikėjų, kurį Lie- 

’ — tuvos fašistai sušaudė 1926 
į metų gruodžio 27 dieną.

Lietuvos istorikas R. Šar
maitis rašo apie Karolį Po-
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under the Act of March 3, 1879

PANAIKINTI MIRTIES BAUSMĘ
VENGRIJOS Liaudies Respublikos aukščiausias teis

mas perkratinėjo Laszlo Raiko bylą ir surado, kad jis 
ir jo draugai buvo neteisingai, klastingai nusmerkti 
mirti.

Rajko byla buvo sufabrikuota liaudies priešo, tuomet 
stovėjusio jaunos respublikos saugumo departmento vie-

Ai-ku, Rajk ir jo draugai, kurie buvo nuteisti nužu- I 
dyti, pasiliks vengrų tautoje garbingais žmonėmis. Ta
čiau visa tai jų nesugrąžins, neatgaivins.

Panašiu teismu, kuriuose buvo sufabrikuoti kaltini
mai teisiamiesiems, yra daug — yra socialistiniame pa
saulyje, dar daugiau yra kapitalistiniame.

Reikėtų visa daryti, kad tai ateityje nepasikartotų.
to- 

mir-
Mūsų nuomone, vienintelis dalykas, galis užkirst 
kioms neteisingoms byloms ir jų pasėkoms kelią, 
ties bausmės panaikinimas.

Jei mirties bausmė būtų panaikinta, tai asmuo, 
teistas mirti, jeigu ji
niui galėtų būti išgelbėtas, 
kad ir labai nusižengęs šaliai, 
jis būdamas

Canada and Brazil, per year 19.00 n1.nų:Q Knrnli Pn.Canada and Brazil, 6 months $5.00 m DtlS ŪSO apie Ka 01) L 0 
Foreign countries, per year $10.00 Želą sekamai: 
Foreign countries, 6 months $5.50 , 

”i Lietuvos darbo žmonių 
išsivadavimo kovoje Karo- 

“! lis Požėla užima įžymią ir į 
j garbingą vietą. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų Lietuvos 

i bolševikų, kuris dar kaizeri
nės okupacijos metais ėmė 
skleisti krašto liaudyje ne- 

i mirtingąsias marksizmo- 
; leninizmo idėjas, Didžiosios 
1 Spalio socialistinės revoliu
cijos idėjas, aktyviai daly- 

j'vavo kuriant Lietuvos Ko-- 
I munistų partiją ir kovojo 
. už Tarybų valdžią 1918— 
1919 metais, 

J čioi vadovavo 
darbui sunkiais 
nės reakcijos 
metais.

rolls daug skaitydavo. Jis 
uoliai skaitė lietuvių rašy
tojų Biliūno, Žemaitės ir 
kitų knygas, ypač jis mėgo 
rusų literatūros klasikų kū
rinius. Skaitydamas Rygoje 
leidžiamą lietuvių revoliuci
nių socialdemokratų laik
raštį “ Vilnį“ ir kitus mark
sistinius raštus, Karolis 
pradėjo įsijungti į revoliu
cinį judėjimą.

Baigęs gimnaziją, 1915 
m. vasarą Karolis įstojo į 
Jurjevo (Tartu) universite
tą. Čia jis studijavo medici
ną. Aš pasilikau vokiškųjų 
imperialistų okupuotoje 
Lietuvoje.

Su Karoliu Požėla susiti
kau tik 1918 metų pradžio
je, kai, kaizerinei armijai 
užėmus Tartu, Karolis, 
slapstydamasis nuo kontr- 
revoliucijos teroro, grįžo į

nu
buvo neteisingai nuteistas, ilgai- 

reabilituotas. O jei asmuo, 
būtu nuteistas kalėti, tai 

kalėjime, galėtų kiek tiek atidirbti ir atken-

Reikia ką nors konkretaus daryti
KAD SMITHO ĮSTATYMAS yra žalinga 

krašto žmonėms, tai yra aišku kiekvienam galvojančiam 
žmogui.

Žiūrėkite, kiek daug darbininkų judėjimo veikėjų jau 
tapo nuteista kalėti — nuteista ne dėl to, kad jie būtų

ni ūsu

tinai reikia daryti viską, kad tas įstatymas būtų atšauk-

in. vasario 29 d.
kaime, dabartiniame Lin
kuvos rajone, valstiečio šei
moje. Jau besimokydamas 
Mintaujos gimnazijoje, K. 
Požėla įsitraukė į mokslei
viu lavinimosi rateliu veik-* • v 1 lą, ėmė domėtis visuomeni- 
niniais klausimais. Gilų į- 
pūdį jam padarė 1914 metų 
pabaigoje atvykusio iš 
Šiaulių j’ Mintaują Juliaus 
Janonio kvietimas, kad 
moksleiviai savo teorinį la- 

. vinimąsi jungtų su prakti- 
j nhi veikimu * vietos darbi- 
; ninku tarpe. Bolševikų įta
koje šiauliečiai moksleiviai 

i marksistai jau buvo tokią

pasiaukojan-
partiniam 
buržuazi-

siautėjimo i bolševikinei studentų orga- 
I nizacijai ir aktyviai dalyvo- 

gimė 1896 jvo Spalio socialistinėje re- 
Bardiškiu ' V0^ucB°je‘ ^es labai apsi-

Iš Karolio sužinojau, kad 
Tartu mieste jis priklausė

džiaugėme, kad Karolis at
vežė visą glėbį Markso, En
gelso ir Lenino kūrinių.

suvažiavimo 
jis parvežė suvažiavimo nu
tarimus, naujos literatūros 
ir partijos atsišaukimą į 
darbo žmones. Tuos atsi
šaukimus mes vieną naktį 
išplatinome visuose apskri
ties miesteliuose, kaimuose 
ir dvaruose. Tai labai džiu
gino Karolį Požėlą.) Po šios 
nakties buržuazinia 
nalistai 
kad apskritis pilna komu
nistų, kad artėja bolševiz-

I mo pavojus.
Kai Joniškėlio apskritį 

pasiekė žinios apie Vokieti
joje įvykusią revoliuciją, 
mes išvystėme aktyvią ko
vą už Tarybų valdžios or
ganų sudarymą. Tą pačią 
dieną, kai Žeimelyje suva
žiavę iš kaimų ir dvarų vo
kiečiu kareiviai rinko Ka
reivių tarybą, įvyko Diržių 
—Bardiškių partinės kuo
pelės nariu • susirinkimas. 
Jame dalyvavo Karolis Po
žėla. Nutarėme tuojau or
ganizuoti dvaruose darbi
ninkų komitetus, kurie tu
rėjo paimti savo žinion visą 
dvaro turtą ir neleisti oku
pantams bei savininkams jo 
išbarstyti; organizuoti kai
muose ir miesteliuose var
guomenės komitetus, kurie

nacio-
issigaridę šaukė,

1919 m. kovo mėnesį 
Šiaulius užėmė inteiwentu 
kariuomenė. Po to LKP 
Centro Komitetas paskyrė 
K. Požėlą Biržų apskrities 
revoliucinio komiteto pir
mininku.

Pavasarį ir vasarą daug 
gausesnei priešo kariuome
nei pavyko užimti Panevė
žį, Biržus, Rokiškį ir kitas 
vietoves. Biržų revoliuci
nis komitetas evakuavosi.

Karolis Požėla, kovoto- 
jas-revoliucionierius, gyve
nime ir darbe buvo visada 
paprastas, kuklus, jaut
rus ir nuoširdus draugas. 
Jis visada padėdavo drau- riaus, brangaus draugo — 
gams, ir kovos draugų jis " ‘ ’ 1
buvo gerbiamas ir mylimas.

Karolį stropiai sekė žval
gyba. Todėl dažnai jam tek
davo keisti pavardę, 
slapyvardę, išvaizdą.

Ne kartą Karolis 
pakliuvęs į žvalgybos 
kas. Ypač prisimenu 
m. rugsėjo mėn., kai Karo
lis Požėla buvo areštuotas 
ir įkalintas Fredos koncent
racijos stovykloje. Čia mes 
su juo susitikome. Buvo 
aišku, kad jam gresia teis
mas ir kalėjimas. Nutarėme 
skubiai organizuot jo pabė-

Sumanymas, kuris

dirbantiems pogrindyje. 
Karolis ir kalėjime daug 
dirbo. Kameroje ir pasi
vaikščiojimų metu jis kal
bėjosi su draugais apie par
tinį darbą, rašė straipsnius, 
patardavo pogrindinin
kams.

Apie nepalaužiamą Karo
lio Požėlos tikėjimą komu
nizmo pergale rodo jo ke
lias valandas prieš mirtį 
parašytas “Viešas žodis 
draugams,” raginantis į ko
vą iki galutinės pergalės.

Šviesus K. Požėlos , —ne
nuilstamojo kovotojo, did
vyriškojo revoliucionie-

butą,

vardas niekuomet neišdils 
iš draugų, iš visos lietuvių 
tautos atminties.

K. Požėlos gatvė Vilniuje
Dienraštis “Tiesa” rašo:

buvo | Siekdami įmažinti Kard- 
ran- 
11922

turėjo ginti savo reikalus .
neleisti ^uvo zinomas I ozelai,Mums tai buvo brangiau- nuo. ‘^naudotojų;

reakcionieriams kurti para
pijų komitetų, bet organi- ... -. . .
zuoti valsčių tarybų rinki- įstojo į vadavaujanti paitmį

Tcdėl, mūsų nuomone, labai geras sumanymas tapo 
padarytas Emergency Civil Liberties Komiteto, kuris 
pasiryžo išleisti peticijas ir rinkti piliečiai parašus, rei
kalaujant, kad Kongresas Smitho įstatymą atšauktų.

Aišku, peticijos — tik viena priemonė už to įstatymo, i veikliau dalyvauti 
atšaukimą. Bet ji gera priemonė piliečių pasiekimui.

sias turtas.
Prisimenu, kad mums, 

Karolio vienminčiams, di-j mug demokratišku būdu, 
deli įspūdi darė jo pasikai-! 
bėjimai su mumis ir vietos 
gyventojais. Karolis Požė
la pasakojo valstiečiams ir 
darbininkams apie Didžiąją 
Spalio socialistinę revoliu
ciją, apie padėtį Tarybų 
Rusijoje, apie šalyje vyks
tančius revoliucinius per
tvarkymus. Savo pasakoji
mais jis kėlė darbo žmonių 
klasinį susipratimą ir revo
liucines nuotaikas.

Karolis aktyviai dalyvavo 
kuriant komunistines orga
nizaci jas Lietuvoje. Gan 
aktyvią veiklą jis išvystė

pijų komitetų, bet organi
K. Didžiuliui ir man, pa
vyko. Karolis pabėgo ir vėl

Sekančią dieną, sekma
dienį, įvyko visų kitų Jo- 

apskrities komu- 
susirin-

asi-

; vo (Tartu) universitetą, K. 
' Požėla įstojo į medicinos 
fakultetą ir kartu ėmė dar

visuo- 
1 meiliname gyvenime.

1916 metais Tartu mies
te buvo sukurta bolševikų 
partijos organizacija, palai- 

■ kiiisi ryšius su apylinkės 
i miestuose (Narva, Talinas, 
: Tapsu, Valka) buvusiomis 
| partinėmis organizacijo

įdomios diskusijos
KAIP JAU ESAME sakę, Daily Workeryje telpa daug 

rašinių, pasisakančiu dėl neseniai Tarybų Sąjungos Ko- 
• munistų partijos XX suvažiavime iškelto ’’asmenybės 

kulto” klausimo.
Kai kurie rašinių — atvirų laiškų autoriai mano, kad į mis. Tartu organizaciją at- 

Stalino “nudievinimas” gali pakenkti komunistiniam ju- , kuriant, svarbų vaidmenį 
i i suvaidino Vladas Rekašius, 
;pabėgęs 1916 m. gegužės 

t A , ■ I mėn. iš Sibiro ištremties ir 
judėjimas , dirbęs partinį darbą Tartu 

mieste.
K. Požėla, 1916 m. rudenį 

įstojęs į bolševikii partiją, 
netrukus tapo partijos 
Šiaurės Baltijos komiteto 
nariu, aktyviai dalyvavo vi- 

i sose partijos organizuoja- 
■ mose priemonėse.
i 1818 m. pradžioje, Vokie- 

pagražinti, | tijos imperialistams pradė-

dėjimui. Kiti sako, jog tai Amerikos marksistams tiktai

Dauguma dalyvaujančių diskusijose tačiau pripažįs
ta, kad, norint idant Amerikoje marksistinis 
augtų ir tvirtėtų, būtinai reikia suteikti žmonėms juo 
daugiau laisvės pasakyti kritišką žodį vienu bei kitu 
svarbesniu klausimu. Tai reikš savikritiką, o savikritika, 
jei ji bus tobulai vedama, užkirs kelią “asmenybės kul
tui,” užkirs kelią tam ar kitam asmeniui pasirodyti, kad 
jis esąs neklaidingas.

KUR DĖSIS ‘BOMAI?’
NEW YORKO MIESTO “tėvai“ ryžtasi 

pagerinti garsią savo lūšnynais Bowery gatvę.
Ligi šiol toje gatvėje spiesdavosi daug “visuomenės 

padugnių,“ “bomų,“ kaip juos vadina žmonės. Dabar, 
kai įvairios tamsios lendynės iš ten bus išnaikintos, tai 
jaukai kurie suka galvą: kur dėsis “bomai?” Spėjama, 
kad jie kelsis į kitas miesto dalis, kur lūšnynų užten
ka. i

■Įdomu tai, kad ponai nepagalvoja, kaip tuos, “bomus” 
padaryti žmonėmis* kaip juos reabilituoti gyvenimui. 
Jie tik tebegalvoja: kur “bomai” dėsis?!

KĄ TUO PASIEKĖ?
APIE IŽDO DEPARTMENTO užpuolimą ant Jungt. 

Valstijų Komunistų partijos raštinių ir Daily Workerio 
įstaigų labai daug rašoma Amerikos komercinėje spau
doje. Plačiai rašoma ir komentuojama ir viso pasaulio 

L spaudoje.
Tai buvo ne tik žiaurus, bet ir žioplas žygis. Ką.gi 

tuo valdžia pasiekė? Ką ji gaus taksų formoje, užpuo
lusi ant tų įstaigų?

Jeigu tos įstaigos (turėjo mokėti taksus už pajamas,

eiti į teismą, reikėjo reikalauti, kad sumokėtų. ! Tegu 
teismas sprendžia, kaip dalykai stovi.

Dabar gi: užpuolė raštines, uždarė, užgrobė baldus — 
senus, už kuriuos valdžia nieko negaus, — na, ir kas?

jus puolimą prieš Tarybų 
šalį, Tartu buvo okupuotas, 
universitetas laikinai nu
stojo veikęs. Dauguma stu
dentų, jų tarpe ir K. Požėla, 
grįžo į tėviškę.

Ignas Gaška apie Požėlą
Lietuvos užsienio reika

lų ministras Ignas Gaška 
parašė apie K. Požėlą žiup
snį savo atsiminimų, kurie 
seka:

Pažinojau Karolį Požėlą 
nuo pat vaikystės. Drauge 
mes su juo augome, lankė
me mokylą. Mokydamasis 
Mintaujos gimnazijoje, Ka-

niškėlio 
nistinių kuopelių 
kiniai,' kur buvo priimti 
panašūs nutarimai.
dėjo Joniškėlio apskrities
komunistų platus legalus 
partinis-masinis darbas ku
riant darbininkų komitetus 
dvaruose, varguomenės ko
mitetus kaimuose ir mieste
liuose, darbininkų ir val
stiečių tarybas ir jų vykdo 
muosjus komitetus vals-. 
čiuose.

Šio darbo aktyviausiu or
ganizatoriumi ir vadovu 
buvo Karolis. Tomis die
nomis įvyko Diržių—Bar
diškių komunistų sušauk
tas aplinkinių kaimų darbi
ninkų ir varguomenės susi
rinkimas. Prisirinko Diržių 
mokykla pilna vyrų ir mo
terų. Karolis pasakė karš
tą revoliucinę kalbą, nu
kreiptą prieš vokiečių aku- 
pantus ir vietinius išnau
dotojus. Susirinkusieji tai 
kalbai pritarė su dideliu 
entuziazmu. Susirinkime 
buvo nutarta, kad grytelni- 
kai nemokės buožėms nuo
mos už gryčias ir sklypus, 
kad buožės mokės samdi
niams už darbą natūra a- 
titinkamai ikikariniams at
lyginimams, x kad speku
liantai nesupirkinės ir ne
išveš maisto produktų. Su
sirinkime buvo išrinktas' 
Diržių ir Bardiškių kailių ;

Vyksta į Vilnių
1918 metų rugpiūčio mė

nesį Karolis Požėla nuvyko, 
į Vilnių, čia jis susirišo su 
Komunistų partijos centru, 
aptarė tolesnio veikimo pla
nus ir grįžo atgal, atsivež- 
damas lietuvių bolševikų 
Voroneže išleistą literatū
ra. Sugrįžus Karoliui iš 
Vilniaus, pradėjome kurti 
komunistines organizaci
jas Joniškėlio apskrityje. 
Pirmoji komunistų kuope
lė buvo sukurta 1918 m. 
rugpiūčio mėnesį Diržių— 
Bardiškių kaimuose. Ją su
darė Karolis Požėla, Pran- 
nas Strepeika, Kazys Bar- 
tašiūnas ir aš. Gerai prisi
menu pirmąjį mūsų organi
zacijos susirinkimą. Jis įvy
ko Diržių mokykloje, kurio
je mokytojavau. Šiame su
sirinkime buvo nutarta Jo
niškėlio apskrities valsčiuo- varguomenės komitetas, 
se įkurti komunistines or
ganizacijas. Karolis Požėla 
ypač aktyvią organizacinę 
veiklą išvystė Linkuvos, Jo
niškėlio ir kt. valsčiuose. Jis 
palaikė ryšius su Vilniaus, 
Šiaulių ir Panevėžio komu
nistais, gaudavo instrukci
jas ir komunistinę litera
tūrą.

Kaip Joniškėlio apskri
ties delegatas, Karolis Po
žėla dalyvavo ' pirmajame 
Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partijos šuva-

Jau net New York Timeso rašeivoms pasirodo, kad 
tai buvo padarytas kvailas darbas. Girdi, šis valdžios, 
žygis komunistams tik padės, o ne pakenks. Komunistai, 
girdi, dabar išsijudino ir jie stropiau darbuosis ir saugos 
savo įstaigas..

Gestapiškai pasielgė tie, kurie padarė užpuolimus. 
Labai teisingai vienas laikraštis priminė, jog visa tai 
atsirūgsta Palmerio užpuolimais, dalytais 11920 metais.

Atstovų rinkimai į Žei
melio valsčiaus Tarybą bu- 
yo įvykdyti per 3 dienas. 
Darbininkai ir darbo vals
tiečiai rinkimuose dalyvavo 
aktyviai, balsavo tik už pa
žangius kandidatus, pir
moje eilėje už komunistus. 
Karolis buvo išrinktas at
stovu nuo Bardiškių kaimo. 
Komunistai ir jų šalininkai 
valsčiaus taryboje turėjo 
daugumą.

Šiauliuose
Aktyviai kovodamas už 

Tarybos valdžios organų 
sudarymą, 1918 m. gruodžio 
mėnesyje Karolis persikėlė 
dirbti į Šiaulius. Čia jis da
lyvavo ginkluotoje darbi
ninkų kovoje prieš vokiečių 
okupantus ir vietinę kontr- 

< revoliuciją.

lio Požėlos atminimą, Vil
niaus darbo žmonės vieną 
iš miesto gatvių pavadino 
jo vardu. Kaip ir visas 
miestas, K. Požėlos gatvė, 
esanti Neries upės pakran
tėje, nuostabiai pasikeitė 
pokariniais metais. Ties Le
nino aikšte pastatyti didin
gi Mokslininkų rūmai. Visa 
eilė gyvenamųjų pastatų iš
augo čio penktojo penkme
čio metais. Pernai eilė res
publikos sostinės darbo , 
žmonių persikėlė gyventi į 
naujai pastatytą 72 butų

• namą šalia Valstybinio re- 
' voliucijos istorijos muzie- 

Karolis • jaus. Dar šiais metais nu-

darbą.
Areštuotas

Sekantį kartą
Požėla drauge su Juozu j matoma atiduoti naudotis 
Greifenbergeriu buvo areš- du priestatus, kurie bus 

pradžioje, pastatyti prie šio namo. Ki- 
nacionalistai tas keliasdešimt butų gyve- 

džiaugėsi galėsią tinkamai i namasis namas iškilo deši- 
susidoroti su vienu iš Lie- i nėję Dzeržinskio tilto pusė- 
tuvos darbo žmonių revo-' je.
bucinio judėjimo • vadovu. | 
Tačiau ir šį kartą jiems ne
pavyko. To meto masiniai 
darbo žmonių protestai’ ir 
reikalavimai paleisti iš ka
lėjimų revoliucionierius ka
linius privertė liaudininkų 
ir socialdemokratų vyriau
sybę paimti 
statymą ir 
nius kalinius.

Atsimenu taip pat susiti
kimą su Karoliu Kauno ka
lėjime. Jis atrodė nuo ilgo 
įtempto darbo pogrindyje 
labai nuvargęs, 
Jam gydytojų 
nustatytomis 
pasivaikščioti verandoje, į- 
rengtoje ant kalėjimo sto
go. Pasivaikščiojimo metu 
kalėjimo skersgatviu pra
eidavo jo žmona. Tokiu bū
du įvykdavo ne tik pasima
tymai, bet Karoliui pavyk
davo numesti duonos gniūž
telėje laiškus draugams,

tuotas 1926 m.
Buržuaziniai i

i-

liguistas, 
buvo leista 
valandomis

Augs ir puošis K. Požėlos 
gatvė šeštajame penkmety
je. Čia artimiausiu laiku 
bus pradėti statyti naujieji 
1,200 vietų Lietuvos TSR 
Akademinio operos ir bale- .

penkių aukštų 120 butų gy
venamasis namas teatro 
darbuotojams.

Skaitytoji! Balsai
PATINKA LAISVĖ x 

T
Man Laisvės turinys labai 

patinka, tik nelabai patinka 
kai kurie straipsniai iš Lietu
vos dėl to, kad ten yra daug 
“sunkių” žodžių, mums ne
įprastų, dažnai nesuprantamų.

Linkiu, kad ALDLD išleistų
L. Prūseikos raštus iš jo nu- T 
veiktų darbų. Tai bus labai 
įdomi knyga. Aš jam linkiu 
sveikatos ir gero pasisekimo.

Joseph Jackim

Lietuvos žmonių užuojauta del 
Lenkijos darbininkų vadovo 

B. Bieruto mirties
Mirus Lenkijos darbi- Į stybinio veikėjo, 

ninku vadovui Boleslovui 
Bierutui, š. m. kovo 13 d. 
iš Vilniaus buvo pasiųsta 
tokia telegrama Lenkijos 
Jungtinės 
tijos Centro Komitetui 
Lenkijos vyriausybei:

“Brangūs draugai ir 
čiuliai!

“Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitetas, 
Lietuvos TSR Ministru Ta
ryba ir Lietuvos TSR Auk
ščiausios Tarybos Prezi
diumas reiškia savo gilią 
užuojautą mirus Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų par
tijos Centro Komiteto Pir
majam Sekretoriui Bolesla
vui Bierutui.

“Įžymiojo politinio ir val-

arbininkų par-
ir

bi-

ištikimo 
lenkų tautos sūnaus, ištver-^ 
mingo kovotojo už taikųjį 
demokratiją ir socializmą ’ 
mirtis yra didelis praradi
mas ne tik liaudies Lenki
jos darbo žmonėms, bet ir ( 
tarptautiniam komunisti
niam judėjimui.

“Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės kartu su visomis 
Tarybų Sąjungos tautomis k' 
pergyena jūsų didį liūdesį* 
ryšium su skaudžiu prara
dimu.

“Boleslavo Bieruto gyve
nimas yra įkvepiantis ko- ‘ 
vos už didžiąsias marksiz
mo leninizmo idėjas, už 
tautų draugystę ir taiką vi
same pasaulyje pavyzdys. 
Jo šviesus atminimas visam 
laikui išliks mūsų širdyse.”

2 pusi. Laisvė (Liberty), Antrad. Bal. (April) 3, 1956



(Iš atsiminimų)
Rudikių kaime, Nauja

miesčio parapijoje, 
voje, gyveno liesninčius 
Vizgirdas. Tai mano sene
lis, tarnavęs ponui Gince- 
vičiui, saugodamas jo miš
ką. Ponas davė Vizgirdui 
trobelę, davė ir daržą, kad 
galėtų užsiauginti maistui 
reikalingų dalykų. Taipgi 
davė jam i90 dienų per me
tus, pačioje darbymetėje, 
darbo. Vizgirdai turėjo dvi 
dukteris, Oną ir Eleną. 
Vargingas gyvenimas pa
kirto Vizgirdui sveikatą ir 
jis mirė.

Likusi našlė galvojo, kaip 
gauti žentą, kad palaikyti 
tą “gaspadorystę.” Atsira
do ir žentas. Tai buvo Juo
zapas Vaicekauskas, vedęs 
Oną.

Prabėgo keli metai. Po
nas pakeičia Vaicekauskų 
vietą iš Rudikių į Senšilus. 
IŠ ten gerokai toliau eiti i 
dvarą, jau reikia pasilikti 
dvare čielą savaitę. Ponas 
atvažiuoja patikrinti miško. 
Pradeda Juozą barti, kad 
negerai jį prižiūri. Susiba
ra abudu. Pagaliau Juozas 
supyksta ir sako ponui: 
Spjaunu ant tavęs ir ant 
tavo miško! Mama pradėjo 
verkti, sakydama, kaip tai 
galima šitaip ponui atsi
kirsti! Sutarta, kad tėvas 
vyktų į Ameriką, o vėliau 
visus priims ten. Bet kelio
nei reikia pinigų — nu
tarta parduoti, ką tik gali
ma ir jų bus. Vizgirdienė 
susirūpino, tėvas ją rami
na, aiškindamas, kad už
dirbs pinigų ir prisius.

Aš tuomet buvau tik tre
jų metų amžiaus. Atsimenu | 
surūkusią grįčią. Mama ei
na i dvara dirbti, o mus, 
keturis vaikus — tris mer
gaites ir mane — bobutė 
gano. Ji moko mus poterių 
ir skaityti iš elementoriaus. 
Bobutė primena, jog mūsų 
tėvas yra Amerikoje, . tai 
reikia kalbėti poterėlius, 
kad jis mūsų neužmirštų, 
nes mums be tėvo gyveni
mas yra labai sunkus: ma
ma daug uždirbti negali, o 
ji, bobutė, dusulinga, ne
gali sunkiau dirbti prie 
ratelio, tik valgyti tegali iš
virti. Labai laukdavome 
mamės pareinant iš dvaro 
— ji kai kada parnešdavo 
mums pyrago ar“piernin- 
kų” trupinėlių nuo pono 
stalo.

Jonas Vaicekauskas

Kaip aš suradau savo 
tėvą Amerikoje

me, jog miręs, nes apie tą 
laiką girdėjome, kad Che
rry, Iii., angliakasykloje į- 
vyko ekspliozija ir užmušė 
daug žmonių, gi mano tėvas 
buvo mainierys. Bobutė su
klupdo mus ir liepia pote
riauti už tėvo atsivertimą, 
jei jis dar gyvas.

Praėjo keleri metai ir vis 
tas pats — apie jį nieko ne
girdėti, o aš jau 14 metų. 
Vieną naktį sapnavau, kad 
aš nuvykęs į Ameriką jį 
suradau. Ant rytojaus, ar
damas, galvodamas apie 
sapną, pamaniau, o gal ka
da nors jį ir surasiu. Bet! 
tai atrodė tuščia svajonė 
pasiekti Ameriką, nes pus
bernio alga buvo 15 rublių 
metams. Kaip sutaupyti 
šimtą rubliu kelionei? Ma- 
ma susirūpinus, dažnai 
verkia. Kai kada prašo bo- •

Philadelphia, Pa
Skaudus Prisiminimas

ANTANAS DEGUTIS
Balandžio 3 d., 1955 m. mirtis atskyrė nuo 

šeimos mūsų mylimą vyrą ir vaikams tėvą An
taną Deguti. Palaidotas balandžio 7 d., West 
Laurel Hill Krematorijoj.

Žmonai Petronėlei, sūnams Adolphui ir An
tanui buvo užduotas didelis širdies skausmas, 
netekus mylimo vyro ir tėvo. Nors ir kaip daug 
širdį skauda, bet pakeisti mirties buitį yra ne
išgalima. Antanai, mes tavęs ilgai, ilgai nepa
miršime, nepamirš tavęs ir kiti draugai už ta
vo pažangias mintis dėl laimingesnės ateities.
Tave gerbianti ir mylinti — ’ .

Petronėlė, žmona
Adolphas ir Antanas, sūnai.
Irene ir Evelyn, marčios 
Antanukas, anūkas.

Taipgi giminės ir draugai.

McArthy čeverykų dirbtu
vėje.

Išgyvenau ketverius me
tus Amerikoje. Gaunu laiš
ką nuo savo susietkos Onos

Bro-
Mokė

Ne-

Kai aš pasiekiau 7 metus 
amžiaus, mama leido mane 
į mokyklą, —slaptą mokyk
lą, buvusią Degionių kai
me. Mokė trys broliai Gir- 
vatauskai: Mykolas, 
nius ir M'ircelius. 
lenkiškai ir rusiškai,
atsimenu, ar lietuviškai 
mokė, nes aš tuo metu lie
tuviškai kalbėti negalėjau. 
Bet jie pramokė mane ru
siškos abėcėlės. Ačiū jiems.

Neužilgo persikėlėme gy
venti Į Vikaviškį. Čia mama 
surado kitą mokytoją, My
kolą Klivečką, pas kurį 
pramokau biskį lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Mama 
jau prašo, kad parašyčiau 
tėvui laišką. Ji diktuoja, o 
as rašau.

Nekantriai laukiame laiš
ko nuo tėvo, ką jis dabar 
sakys apie tai, kad aš jau 
moku rašyti. Bet laiško ne
sulaukiame ir nežinome, ar 
jis gyvas, ar miręs! Spėjo-

butę išmesti jai kazyres, ka i Klivečkaitės, kad ir ji jau 
jos sako. ' Amerikoje pas savo brolį

i Antaną ir atrado mano te- 
Aš jau ir 18 metų am-1 yą, Juozapa Vaicekauska; 

žiaus, o tėvo negirdėti.
Parvyksta iš / 

mūsų kaimynas pas savo 
tėvą gaspadoriauti. Po tre
jų metų ūkį parduoda ir 
rengiasi vykti atgal į Ame
riką. Mano motina irgi ne
snaudė: prašė jį, kad jis pa
siimtu ir mane. Jis sutinka. 
Džiaugsmui nebuvo galo. 
Atsisveikinant, motina bu-! 
čiuoja mane ir verkia, pa-.' 
tardama i____  ___ _
vykstame. !

Paskutinė mūsų stotis — i 
miestas Binghamton, N. Y. j 
Štai ir vežėjas. Jis nuveža 
mus į lietuvišką Juozo 
Žvirblio krautuvę. Juozas 
tuoj surado, kur mes pri
klausome, ----- pas Marce
lin Bubo. Gaspadinė parodė 
kambari. Vėliau duoda de
šimtuką ir liepia eiti į sa- 
liūną parnešti alaus. Pas
kui siunčia į storą parnešti 
šolderių. Bubienė netingėjo 
paaiškinti, kaip ir ko krau
tuvėje reikalauti.

Reikia ieškotis darbo, 
reikia mokytis angliškos 
kalbos. Draugai pataria nu
sipirkti angliškos kalbos 
vadovėlį. Po kiek laiko nu
einu į Endicott Johnson 
čeverykų kompanijos gar- 
barnę, kur išdirba odas. 
Negalint su bosu susikal
bėti, jis privedė mane prie 
lietuvio, Antano Kvietkaus- 
ko, kad jis išverstų mano 
kalbą. Darbą gaunu ir rū
pinuosi, kad tik daugiau 
uždirbti, nes ėda skolos, 
rūpestys. Motina juk neda- 
tekliuje gyvena.
- Pietų metu kalbamės a- 
pie darbus. Skundžiamės, 
kad čia darbas sunkus, 
smarvė, kad yra geresnių 
darbų. Kas nors iš mūsų 
apie tai pranešė bosui, ku
ris buvo labai piktas, daž
nai darbininkus keikė ir net 
juos apstumdydavo. Po pie
tų prieina prie manęs fur- 
monas ir liepia eiti į ofisą 
pas bosą. Man kinkos pra
deda drebėti; manau, gal 
jau darbo neteksiu. Bosas 
sako: Nori kur važiuoti, tai 
važiuok, pas mane kasdien 
ateina apie 50 žmonių dar
bo prašyti. Kiek mokėda
mas kalbos, aš jam sakau, 
kad man šis darbas patinka 
ir prižadu čia visada dirbti. 
Bosas sako: tai eik, gadem, 
dirbk, ir tylėk!

Ištylėjau dar šešis mėne
sius. Po to gavau darbą

Amerikos matyti.
Tai .buvo 1913 metais. 

Nuvykau į Rockford, Ill., 
pas Oną Klivečkaitę, bet 
iš ten dar reikia 5 valandas 
važiuoti į miestelį City
point, Ill. Prašau jos brolį, 
kad sykiu važiuotų, kadan
gi aš savo tėvo nepažįstu.

Nuvažiuojame. Galvoju, 
ieškoti tėvo. Iš-1 kad man reikia pasiunti 

kokį buteliuką, nes mainie- 
riai to neatmeta; bus sma
gesnis pašnekesys. Pasie
kiam stubą, kurioje jis gy
veno, bet jo nerandam, iš 
ten išsikraustęs, o gaspadi- 
nė Liutkienė guli lovoje ir 
serga. Aš jai pasakiau, kad 
esu Vaicekausko sūnus.

Antanas išėjo jį pakvies
ti, kad ateitų. Tėvui atėjus, 
stebiu jį ir galvoju, kad jis 
visai toks, kokiu jį piešė 
motina: su ūsais, barzda 
per keletą savaičių neskųs-*

Kritikų 
aldermanas 

penkto war-

atstovai pa
na-

ir kad 
steigti 
parkų.
leidė-'

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad. Bal. (April) 3, 1956

Antanas perstoto mane 
kaip bedarbį. O ant stalo 
butelis. Visi smagūs. Po 
vieną išmėtėme. Kalbamės 
apie tai, kiek metų kuris 
Amerikoje gyvename. Juo
zas sako: Aš jau gyvenu a- 
pie 20 metų. Aš užklausiau: 
iš kokios vietos, kaip pavar
dė? Atsakė: iš Rudikių, 
Juozas Vaicekauskas. Liut- 
kienė iš antro kambario, iš 
lovos, surinka: O tu, rupū
že, sakei, kad nesi ženotas, 
o matai, kokį sūnų turi! 
Tai man širdį suspaudė. 
Pradėjome bučiuotis. Da
bar atsiminiau tą sapną, 
kurį sapnavau būdamas 14 
metų!. . .

Tėvas priėmė mano pa
kvietimą vykti į Bingham
ton ą. Atvykome ir čia dar 
bendrai išgyvenome 30 me
tų. Jis mirė 1943 m. birželio 
3 d. Jis galvojo laisvai. Kai 
atvyko į šią laimės šalį, 
darbo ilgai negavo. Nuėjo 
pas kunigą Chicagoje vely
kinės išpažinties. Kunigas 
paklausė kur kortelė. At
sake neturiu, nes negaliu 
užsimokėti, nedirbu. Kle
bonas sakė, kai turėsi dole
rį, tada bus gera ir velyki
nė. Nuo to laiko jam ve
lykinės nereikėjo.

Nedarbas, rūpesty s daž
nai žmogų priverčia imtis 
už degtinės stiklo, kad su
siraminti, bet tai neduoda 
gerų pasekmių. Galimas 
daiktas, kad ne mano vie
no tėvas tokio gyvenimo 
paragavo.

Chicago; 111.
Reikalavo atsteigti 
nuteriotus parkus

Piliečiams pradėjus piktai 
priešintis dėl atidavimo parkų 
ežero pakraščiuose armijai, 
majoras Daley paliepė Chica
go Park Distrikto komisijonie- 
riam sušaukti susirinkūną, 
kad leidus norintiems pareikš
ti savo protestus, 
priešakyje stojo 
Leon Despres iš 
do.

Organizacijų
reiškė savo organizacijų 
rių ir abelnai tūlų apylinkių 
gy v e nto j ų o p i n i j ą. N u r o d y ta, 
kad armija nuteriojo ne tik 
būtinas dalis įsteigimui anti
aircraft instaliacijų, bet išro
vė, išdraskė medelius ir krū
mus ir tose vietose, kur galė
jo pasilikti, kad bent kiek 

: vietos dar būtų žmonėms su
sirinkti vasaros metu ir atsiT 
vędinti, ramiai praleisti liuos- 
laikį. .

Pagaliau, susirinkę pareika
lavo, kad bent dalį gražiųjų 
parkų ežero pakraščiuose at- 
steigtų piliečių naudai 
būtų paskirta finansų 
kitose miesto dalyse 
Aldermanas Despres
jams Southtown Economist 
sakė, kad kongresmmanas 
Barrat O’Hara veikia, kad 
federalė valdžia paskirtų pi
nigų tam tikslui.

Mrs. Alex Elson nuo Hyde 
Park - Kenwood Community 
Conference nurodė, kad iš 83 
akrų pavestų armijai,. 53 guli 
į pietus nuo Madison, kur virš 
pusės miesto gyventojų ran
dasi. Ji nurodė, kaip tas at
siliepė ant tos apylinkės. Tik 
tuose parkuose vasaros metu 
gyventojai turėjo vietos pik
nikams, pasimaudymui ir po
ilsiui. Ji ragino majorą rei
kalauti, kad kuo greičiausiai 
būtų evakuota (armijos ap
leista) bent dalis nuteriotos 
žemės ir greit būtų taisoma, 
kad atsteigus bent dalį parkų.

Storai ir aiškiai pasakyta 
komisijonicriams ir kitiems 
pareigūnams, kad neišklau
sius piliečių reikalavimų, ga
li būti išmesti iš vietų.

Pilietis

Worcester, Mass.
“Laisvės” num. 57 Narys 

nusiskundžia ir sako: “L. S. 
ir D. B. draugijosK reporteris 
apšaukia Narį šmeižiku už 
pastabelę, padarytą, ‘Laisvės 
num. 38.” Toliau Narys sako: 
“Jokių faktų nepaduodamas 
sako, kad Narys nepajėgia su-, 
prasti,” ir dar toliau sako: 
“Narys ir visi ‘Laisvės’ skaity
tojai supranta, kad priversti
nas dalykas ir visapusiškai 
pavyko.” Ar tu, Nary, nori 
pasakyti čia, kad visi “Lais
vės” skaitytojai supranta mū
sų vakarienės pasekmes taip, 
kaip tamsta kad supranti? 
Aš abejoju!

Kas link reporterio malde- 
I lių, Narys sako: “Ar ne ta 
I pati maldelė ir prie pastaro- 
I sios korespondencijos pra- 
I džioje?” L. S. D. B. draugi- 
I ja nėra nacionalė organizaci- 
I ja, o tik Worcesterio ir apy- 
I linkės. Turi direktorius, val- 
_ dybą, turi klubo biznio komi- [ 

siją, knygų peržiūrėjimo ir 
bilų komisijas. Kas mėnesį 

i susirinkime duoda raportus 
| kiekviena iš paskirto veikimo, 
susirinkimas, išklausęs rapor
tus, priima ar atmeta. Bet 
kivirčų nėra, todėl reporteriui 
nėra reikalo rašyti kokius 
šmeižtus, kaip Narys kad 
šo:

Ar Narys turi logikos 
vo kritikoje ? Narys sako, “kas 
liečia pelno sumą, tai nebuvo 
tikrinimas, kad 300.” Ar tai 
tokiais faktais paremi savo 
“teisybę”? Toliau Narys sa
ko: “Sulyg reporterio pada
vimo, vakarienėje dalyvavo 
virš penkių šimtų žmonių, po 
82.00, tai virš tūkstančio do
lerių įplaukų.” Toliau Narys 
klausia: “Ar tai džiuginantis 
pelnas?” Reporterio manymu, 
virš tūkstančio dolerių pelnas 
būtų džiuginantis. Tik ne su 
Nario sumanumu. Aš abejo
ju, kad nariai sudarė didesnę 
dalį publikos, o gal tik pu
sę, tai kaip tas tūkstantis bū
tų galima surinkti. Juk žinai, 
Nary, kąd draugija negali 
priversti nė vieną narį mokėti 
$2.00 įžangos be vakarienės, 
be muzikos, be nieko. Koks j
gi čia tavo sumanumas ir pro
tavimas? !

Taip, 
'džiaugiasi 
miu. Tai £

Vaidinimui.... Dainavimui
Pasiskaitymui

LM.S. Leidiniai
Lietuviu Meno Sąjunga savo archyve turi daug 

dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaites “Klam
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniap veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai - 
knygos pasiskaitymui 

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir 
na tik 25 centai.

(54 puslapių) 
satyros. Kai-

ra-

Nar y, Draugija 
iš banketo pasek- 
nepaprastai didelis 

pasisekimas iš moralio atžvil
gio, taip ir materialio, — arti 
keturių šimtų už tikietus ir 
apie penki šimtai dolerių prie 
baro, šimtai žmonių linksmi
nos, šoko, dainavo, ir visi 
džiaugės. Atėję į banketą pa- j 
simatė su draugai ir pažįsta-1 
)nais, su kuriais nebuvo ma-. 
tęsi per daug metų. Visi pa
tenkinti, tik vienas Narys ne
patenkintas ir nesupranta.

Reporteris

Jeruzalė. — Izraelio ka
riuomenes atstovas pareiš
kė, kad praėjusį trečiadie
nį izraeliečiai užmušė vieną' 
egiptietį kareivį, o du su
žeidė, kai įvyko susikirti
mas ant sienos Gaza srityj.

Ar Tamsta jau gavai bais 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Dėl Siuntimo Laisvės i Lietuvą

siuntinėti į 
iš Lietuvos

Keletas asmenų užsakė Laisvę 
Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas 
nuo saviškių už užsakymą Laisvės ir rašo, kad 
gauna Laisvę.

La išveš prenumerta į Lietuvą $15.00 metam. 
Užsakydami siuntinėti Laisvę į Lietuvą -atsar
giai paduokite antrašą to, kuriam užsakote. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pi
nigus.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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kūrinys. Dra
per-

MARTI
žemaitės bene geriausiai žinomas 

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu ka 
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio .litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 

, scenoje. Kaina 2^centai.

NESUSIPRATIMAS . ,
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos^ 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguojančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatojna. Kaina 25 centai.

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Komų daktaras,” “Kerštingi ki

virčai” ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo “Jurkaičio 
gyvenimas” ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmeniš
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai. x

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičių razbainin- 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis,

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rimtas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius' ir naujakurius, netolimą Lietu
vos praeitį ir t. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai
RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainą rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose, 
nas doleris.

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balan

dėli, ir Jutų populiarių lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.

Kaina vie-

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam baisui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Bail 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė. J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūliau, lingan paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovakų šokio daina ir c. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Fine Arts League

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



Kaiminius rūpestis 
išgelbėjo šeimą

Brooklyn ietė Mrs. M. Til- 
lado, 31 metų, ir Jos dvi ma
žametės dukrytės tapo išgel
bėtos nuo belaikinės mirties 
dėka kaiminkai Mrs. Julia 
Vasquez.

Kaiminka žinojo, kad Mrs. 
Tillado nesijaučia gerai, nes 
išvakarėse* jos vyras buvęs už
ėjęs pasiskolinti aspirino, jo 
žmonai skaudanti galva. Ji 
sumanė sekamą rytą užeiti 
paklausti, kaip kaiminka jau
čiasi, gal reikėsią kuo pagel
bėti.

Pagelbėti tikrai reikėjo. 
Moteriškę ir mergytes rado 
jau pridususias gasiniam šal
dytuvui bute išvartoj us visą 
deguonį (oxygena), o langai 
uždari. Pašaukus pagalbą, 
jas nuvežė į ligoninę. Tikisi, 
kad pasveiks.

Majoras mokytojams 
šio to pažadėjo

Pasimatyme su 14-os skir
tingų mokytojų organizacijų 
ir jų grupių atstovais kovo 29 
majoras Wagneris pažadėjo, 
kad jis bandysiąs gauti dar 
bent 9 milijonus dolerių mo
kytojų algų priedams.

Tie $9,000,000 kol kas buvo 
numatyti mokyklų pataisoms 
ir mokykloms reikmenims su
pirkti. Tai reikštų, kad jei
gu po daugiau pridės algų, 
tuomet tų pataisų nebus. Dėl 
to 35 mitinge dalyvavusieji 
mokytojų atstovai išėjo iš čia 
su mišriomis nuotaikomis, kai- 
kurie ir nenusistatę, ar dabar 
tuos padidintus priedus už- 
girti, ar atmesti. Apie tai jie 
tarsis savo grupėse, organiza
cijose.

Visų šiame pasitarime daly
vavusių grupių atstovai taip 
pat pasisakė dalyvauti mies
tinės švietimo tarybos arti
miausiame posėdyje. Bandys 
paveikti Tarybą, kad ir ji mo
kytojų reikalavimus paremtų 
tąm tikslui būsimame viešame 
posėdyje, kuriame gali pasi
sakyti bile pilietis. Tikimasi, 
kad toks piliečių viešas susi
rinkimas mokyklų reikalams 
svarstyti įvyks artimoje atei
tyje.

New Yorko miestinis Trans
it autoritetas jau skelbia, kad 
j Rockaway fėras bus tik 30 
centų (one way). Iš sykio ža
dėjo 40 centų. Protestai prisi
dėjo gauti žemesnį f erą. Li
nija pradės veikti birželio 28.

Ridgewoodietė M. R. Spe- 
ranza, 22 metų, Išėjo pirmu
tinė St. John’s universiteto 
komercijos mokykloje, kurios' 
didelė dauguma studentų yra 
vaikinai, tiktai kas 16-as stu
dentas yra mergina.

NewYoilo^/žMa2lnlot
Pagaliau ir miestas 
trumpins darbo laiką

New Yorko miestinė Biu
džeto taryba pasiūlytame at
einančių metų biudžete jau 
numatė sumas padengti iškaš- 
čiams, kurie . pąsidarys nu- 
trum pinant darbo valandas 
kai kurių miestinių depart- 
mentų tarnautojams.

Numatyta įvesti 40 valandų 
darbo savaitę 53-ims tūkstan
čiams tarnautojų. Naujasis 
darbo laikas įeis galion rug
sėjo1 1-ą. Pervesti nuo 42 į 
40 valandų numatyti sekami: 

22,963 policistai.
11,720 gaisrageslų.
11,640 švaros darbininkų.
Apie 6,700 kitų, dirbančių 

j ligoninių, parkų ir įvairiuose 
departmentuose.

Aprokuojama, kad ta pa
kaita darbo | valandų miestui 
kainuos $7,300,000 vieneriems 
metams.

Policijos komisijon i e r i u s 
Kennedy pareiškė, jog jis pri
taria davimui trumpesnių va
landų, bet sako, ka,d jis turi 
tuojau padidinti štabą. Kitaip, 
sako jis, sutrumpinimu. valan
dų jo departmento darbo pa
jėga sumažėtų 4 suvirs pro
centais.

Brooklyne įvažiavimui į 
Prospect parką ties Grand 
Army Plaza kelias uždarytas. 
Pergrindžia gatvę ir šaligat
vius. Iš fontano tekantis van
duo išplovęs, o pro šalį einan
tis subway traukinys iškratęs 
žemę, dėl to 'grindinys vieto
mis buvo įlūžęs, įlenkęs.

Pranešimas
ron-

HARTFORD, CONN.
Draugystė Sūnų ir Dukterų 

gia gražų banketą ir žaislų pare. 
Įvyks Balandžio-April 8 d., pradžia 
2:30 popiet. Svetainės durys atsi
darys 1 vai. popiet. Taigi, gerbia
mieji, malonėkite atsilankyti i tą 
puikų pokilj. Vieta 157 Hunger
lord St., Hartforde.

Banketo bilietas tiktai $1.00, uJ 
kurį gausite skaniai paruoštų val
gių ir įsigerti. Esatb visi 
mi atsilankyti j tą šaunų 
Kviečiame ne tik vietinius, 
iš kitų miestų dalyvauti su

pokilj. 
bet. ir. 

mumis. 
(64-'66)

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N.I J.

L. D. P. Kliubo ir Kuopos susirin
kimas atsibus balandžio 
d., 7 vai. vakare, 408 
Visi nariai ir narės male 

(April) 6 
Court St. 
nokite da

lyvauti šiame susirinkimL nes tu
rime svarbių dalykų apsvarstymui. 
Kviečia Komitetas. i (64-66)

LDS 13 kuopos susirink mas Įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 5, Liberty 
Auditorijoje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Prašome visų narių dalyvau
ti. Taipgi primename . tiems, ku
rių duoklės užsivilkusios, jkad šiame 
susirinkime užsimokėtų. , Turime iš 
LDS Centro laiškų-pranešimų. Tai 
bus svarbus susirinkimas.

Valdyba
(63-65)

Ligonės lankytojas 
su smuiku

Paskutiniu laiku, kai jau aš 
baigiau gyti, turėjau vieną 
lankytoją su smuiku. Tuo lan
kytoju; buvo Juozas Aleksai- 
tis; iš Essex, Conn. Jis vieną 
sekmadienį atvažiavo manęs 
atlankyti ir atsivežė smuiką.

I Na, ir jis man grojo visokius 
kūrinius visą popietį.

Taigi aš jam labai širdingai 
dėkoju už tokį jo atjautimą 
ir menišką manęs palinksmi
nimą. < • ;

Prie progos reikia pasakyti, 
kad (Įrangas Aleksaitis gana, 
gražiai groja smuiku. Ir aš' 
manau, jog areikėtų jį pa
kviesti,' kad jis ir mūsų pa
rengimuose pagrotų mūsų pu
blikai. M. Juškienė

Skudurai su apgaule
Kas galėtų tikėti, kad net 

skudurų pirkime - pardavimo i 
gali būti apagulė? O visgi 
esama.

Aną dieną williamsburgie- 
tis Klahr, skudurų atliekų ša- 
putėjei prie 92 Gerry St. persi
gando veik mirtinai, kai jis 
skudurų punde atrado kariš
kąjį šovinį. Skubiai jis pasi
šaukė policiją. Bombų eks
pertai ištyrė radinį ir nustatė, 
kad jis nepavojingas. Ta
čiau—

Greta išgąsčio, šis radinys, 
viso 30 svarų, jam padarė 
$į.8O nuostolio. Juk už tokią 
sumą jis galėjo 30 svarų sku
durų gauti.

h^ew Yorke laukiant Velykų 
kelių bankų ir 40 Wall St. pa
stato languose užžiebti mil
žiniški kryžiai. Matomai, kry
žiai apsimoka jų bizniui. 

---- ---- - - —t- \

RANDAVOJIMUI
Pasircndavoja 2 rūmų apart men

kas. Renda $15.00 Į mėnesi. 67 
Scholes St., Brooklyn, N. Y. Krcip- ■ 
Ritės kada tik jums parankiau.

(62-64)

Pasircndavoja kambarys pavie
niam vyrui; su visais rakandais ir 
šiluma. Galite kreiptis bile laiku. 
Adresas: 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. ST. 2-9137.

(64-66)

4 Virtuves Krėslai 
PERDIRBIMAS $20

Tikrame Masland Duran
Bi didžio ar formos 

Nemokamai Paimame ir
Pristatome

Krėslai grąžinami į 2 dienas
MOTT HAVEN
UPHOLSTERY

387 E. 140th St., Bronx
310. 5-8108

(60-66)

Telefonistai gaus po 
$3 algos priedo

Nepriklausomos telefonistų 
unijukės skelbia, kad jos pa
sirašė vieneriems metams su
tartį su telefonų kompanija, 
kuri valdo telefonus Didžia
jame New Yorke, taipgi už
miesčio artimose apskrityse. 
Gauna po $3 savaitinio prie
do.

Sutartis apima firmos sky
rius Nassau, Suffolk apskrity
se, ir Putnam, Rockland ir 
Westchester aukštojoje už
miesčio dalyje. Paliečia apie 
11,600 darbininkų. i

New Yorke suimti du vyrai 
kaip apiplėšinėtojai taksikų.

Išbandys šaldomą busą
Miestinis Transit autorite

tas žada liepos 1-ą į miestą 
paleisti vieną didelį autobu
są, kuriame įrengtas ‘tikrai 
moderniškas vėsinimas. Ir 
šiaip būsiąs gražus ir patogus. 
Kaip išbandomąjį busą leis 
kas dieną skirtingomis linijo
mis iki apkeliaus visas mies
tinių! busų linijas.

Sako, kad tas Šaunus veži
mas vienas kainuojąs apie 
$7,000.

Koncertas
T ■- /' H i ir . ' .J

4 < # ..Uj # : , ,|. ;i(iiVaidinimas
A , - - •* * . ’

, Pradėjimui Vajaus Sukelti $1.5,000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

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

Macy darbininkai spręs 
streiko klausimą.

Macy krautuvių darbininkų 
unijos Lokalas 1-S šaukia vi
sų narių mitingus šio antra
dienio vakarą, balandžio 3-ią, 
8 vai. Pageidauja, kad visi 
išgirstų raportą apie vykdo
mas derybas.

Unijos vadovybė sako, kad 
samdytojai derybas delsia, 
joms stato skerspaines. Pa
siūlys, kad nariai įgalintų val
dybą, šaukti streiką, jeigu jau 
samdytojai prie to prives.

Dirbantieji miesto centre su
sirinks į Manhattan Center. 
Gi dirbantieji skyriuose Flat
bush, Jamaica, Parkchestery
je ir White Plains; bus pa- | 
kviesti į tų krautuvių apylin
kėse pasamdytas sales.

Lokalas 1-S yra dalimi 
krautuvių ir sandėlių darbi
ninkų unijos, apimančios dau
gelio didžiųjų krautuvių dar
bininkus. Lokalas turi 8,000 
narių.

Sutartis su Macy baigėsi 
balandžio 1-ą.

Unija reikalauja “apidi- 
džio” algos priedo, trumpes
nių darbo valandų, išlyginti 
kai kurias nelygybes mokesty
je, taipgi pagerinti sveikatos 

i ir gerovės planus.

Harleme įsikūrė grupė 
kovai prieš projektą

*

Harlemo rendauninkai, biz
nieriai, mažųjų namukų sa
vininkai iįvykdė keletą masi
nių mitingų protestui prieš 
miesto valdininkų suplanuotą 
ten statyti Alexander Hamil
ton Houses projektą.

Prieš projektą jau pirmiau 
buvo pasisakiusios eilė vietos 
organizacijų, tačiau miestinė 
Biudžeto taryba su protestais 
nesiskaitė.

Protestuojama dėl to, kad 
užleidimui tos srities projek
tui atims butą apie 4 tūks
tančiams šeimų ir apie tūks
tančiui smulkiųjų biznierių, 
o naujuose projektuose bus 
vietos tiktai virš vienam tūks
tančiui šeimų.

Esamuosius ten gyventojus 
pykdo ir tas, kdd toje vietoje 
bus statomi daug brangesnė
mis rendomis namai. Jie jau
čiasi iš srities ištremiamais vi
siems laikams, kad nebegalė
tų (en sugrįžti.

East New Yorko prie Jef- 
Į f e r s o n vidurinės mokyklos 
esantis kaimynijos centras at
einantį gegužės mėnesį minės 
10 metų sukaktį. Centras vei
kia vakarais per apskritus 
metus, teikdamas Jaunimui ir 
suaugusiems progą šio to pa- 

jsimokyti, naudingai praleisti 
i liuosvalandžius.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

SIUVAMU M A AINU 
Ol'ERATORftS

Patyrusios viena adata ir specialus 
mašinos. Moteriški sportswear, sec
tion darbas, nuolatinis — unijinės 
pašalpos. ALGENE, 3261 Broadway 
(182nd St.), N. Y. C.

(63-65)

TOOL & DIE MAKERS
Išimtinė proga dėl pilriai patyrusiu 
Tool &■ Die Makers, ModelmakersL

AUKŠČIAUSIAS MOKESTIS— 
' NUOLAT

Puikiausios darbo sąlygos.
Proga pakilti su augančia 

organizacija.
WILLOR MEG. CO.

794 E. 140 St. (Bruckner Blvd.) 
Tel. LU. 5-2500

(62-68)

FEEDER
Cylinder Press / 

Book Work 
Steady -Salary open

Main 5-4050 x
(64-65)

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS Į ĮVAIRIUS

NAMU RUOŠOS DARBUS 
Geros Algos

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY 

92-11 147 PI.; Jamaica 
O L. 7-0800 /

REIKALINGA PORA

Namams Syosset, L. L, miestelyje, 
Namų darbininkų handyman. Pri
vatus kambarys ir maudynė. Guolis 
vietoje.
$200 į Menes? JUDSON 6-4906

(64-66)

REAL ESTATE

FLUSHING—RANCH NAMAI
Mūrinis, ll£ metų senumo, 6 rūmai, 
2 maudynės, skiepas, garadžius, 
kampinis 115x46. Išklotas divonais 
ir įeina puikiausi įrengimai. $26,500. 
FLushing 8-8869.

(63-65)

BUSINESS OPPORTUNITIES

KEPYKLA
Įsteigta 15 motų, puikiausia vieta, 
geros įeigos. Tikra proga tinkamam 
asmeniui. Labai prieinamai. Šauki
te nuo 12 iki 5. Tel. I.E. 1-8087.

(63-69)

PROGA
Parsiduoda Yorkville Bar. Įsteigtas 
15 metų. Savinirikas atsistatydina 
visam. Tinkantys kabaretui, jei pa
geidaujama. Įkainuotas tinkamai 
greitam pardavimui. Labai mažo 
įnešimo tereikalauja.

Tel. WO. 4-5628.
(63-65)

Fish Store — Bronx. Gerai įsteig
tas, moderninis biznis. Gera pirki
mo sekcija. Proga pasidaryt gerą 
prasigyvenimą. Tikras pirkinys. At
sistato nuo biznio. OL. 2-0257.

(60-66)

BROOKLYN, N. Y.

Kampinė grosemė, self-service, 
modeminiai rakandai, įsisteigusi per 
23 metus. Puikiausia proga—rota 

proga, prieinamai. Lysas.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti —- tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, —- pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

Įvyks antradienį, balandžio 3 d.. 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už> 
simokėti.

(63-641

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausitė 
daug pasiūlymų.

UP-TO-DATE

TONY’S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrė* Barber!*

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

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
J.

Režisuojant Jonui Valenčiui

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Tel. NE. 8-2434

(62-64)

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

Kaina $5*50. Persiuntrmą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantu Ave., Richmond Hill, N. Y.

---    ' ................ 11 j.l , :

4 pusi. Laisvi (Liberty). Antrad. Bal. (April) 3, 1956

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
— brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai. / . 

/

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

MATTHEW A. ■ 
BUYUS

i (BUYAU8KA8) ! ’
> • •

: * laidotuvių ::
DIREKTORIUS U

I < 1

: 426 Lafayette St* ■:
t Newark 5, N. J.
| “ MArket 2-5172




