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IK RIS LAI
Karalius Saudas.

* Skęsta turtuose. 
“Pergalės” žurnale. 
200,000 tiražas!

Rašo R. Mizara

kliši lėktuvo nelaime Rikers
saloje. New Yorke 

20 pasažierin užmušta ekspliozijoje; 81 
sužeistas, iš jų 14 kritiškai

Valdžia neįsileidžia žvmans 
<v 

meksikiečio advokato

Saudi Arabijos karalius 
Saudas, kuris šiuo metu vieši 
Amerikoje, yra turtingiausias 
valdovas pasauly. Didžius tur
tus jis gauna iš aliejaus šalti
nių, kariuos išnaudoja ameri

kiniai naftos magnatai.
» Visos arabiškos pasakos, ku
lias kadaise teko skaityti kny
goje “Tūkstantis naktų ir vie- 

> na“, nublunka prieš karaliaus 
’Saudo gyvenimą.

Jis yra absoliutis valdovas, 
galįs? elgtis kaip tik nori su 
savo šalies žmonėmis. Jam 
ten priklauso viskas.

Saudi Arabijoje, atsiminki
me, dar viešpatauja vergija, 
įmonių skurdas, vargas neiš
pasakytai didelis, bet dar di
desnė yra karaliaus dvaro į 
prabanga! . i

__ .___ Į

Karalius Saudas, kaip rašo 
savaitraštis “Time magazine“, 
turi apie 40 sūnų, o dukterų 
nei jis pats nežino, kiek.

Jis turįs apie keturias ofi- 
•cialines žmonas, gi sugulovių 
♦skaičius siekia iki 80!

Jo valdžią sudaro jo sūnūs 
bei artimieji.

* žmonės nemokyti, beraštys- 
te didelė. Ir atrodo, kad Sau
di Arabija nepakils nei eko
nomikoje nei kultūroje, kol 
tokia tvarka ten bus.

Karalius Saudas i Amerika 
atvyko kaip tik tuo laiku, ka
da prezidentas Eisenhowcris 
paskelbė savo doktriną, pa
gal1 kurią Amerika turėtų kiš
tis į Artimuosius Rytus, pagal 

, kurią mūsų šalis neturėtų pri- 
leisti komunizmui - įsigalėti 
arabiškame pasaulyje. Saudi 
Arabija yra viena tokių Arti- 

' mųjų Rytų valstybių.
Atrodo, jog karalius Sau- 

>das “priėjo susipratimą” su 
prezidentu Eisenhoweriu. Mo- 

/ narchas gerai žino, kad jo 
liuksusinis gyvenimas remiasi

* doleriu.
•

, Praėjusių metų žurnale 
“Pergalėje“ telpa A. Bimbos 
straipsnis apie įžymųjį ameri- 
*kįetį — apie B e n j a m i n ą 
Frankliną.

O šių metų to paties žurna- 
*lo numery pirmajame telpa 
L. Prūseikos knygos recenzi
ja, kurią davė Jonas Šimkus. ,

* Į šį numerį, beje, yra įdėta ir 
*pora iš “Atsiminimai ir Da
bartis“ knygoj ištraukų.,

Lietuvos spauda vis daro 
♦didesnį progresą. •

Vilniaus’ “Tiesa“, pavyz
džiui, pasidarė labai patrauk
lus ir įvairus dienraštis. Ma
žiau ten ilgų straipsriių, negu 
seniau būdavo, daugiau telpa 
korespondencijų; gausu ilius
tracijų - nuotraukų. Kritikos 
taipgi labai apstu.

Žmonės kritikuoja įvairių 
įstaigų vadovus, kritikuoja 
tai, ką jie kur mato bloga.

“Tiesa“, beje, šiandien 
^spausdinama 200,000 tiražu.

„ Niekad Lietuvoj joks dien
raštis tokio tiražo neturėjo!

> Du kart mėnesinis iliustruo
tas žurnalas “švyturys“ taipgi 
labai įdomus.

Sportininkams leidžiamas 
savaitraštis “Sportas“, o mo-

New Yorkas. — Vasario 
1 d. (tai buvo penktadienis) 
čia smarkiai snigo .ir šalo. 
Oras buvo blogas. — blogas 
važiuoti automobiliais gat
vėmis, negeras ir lėktu
vams lėkti oru.

LaGuardia aerodrome 
buvo paruoštas lėktuvas, 
priklausąs Northeast Air
lines kompanijai, skristi į 
Miami, Florida. Lėktuve 
buvo daugiau kaip 100 žmo
nių. Jie, matyt, tikėjosi už 
keleto valandų būti saulė
toje Floridoje, ten pasi
džiaugti, išsprukę iš nema
lonaus oro, kuris buvo blo
gas šiaurinėse valstijose. 
Buvo pasažierių tarpe iš 
Kanados, buvo iš Naujo
sios Anglijos, buvo ir iš 
New Yorko.

Neri mastau j a
Lėktuvas turėjo pakilti 

2:25 v. popiet, bet nepakilo. 
Kai jau pasažieriai sėdėjo 
jame, buvo pastebėta, kad 
lėktuvo sparnai labai ap
snigti, kad karboratorius 
taipgi “jautė šaltį”.

Buvo viskas daryta 
sniegui nuo lėktuvo “nu
braukti” ir sutvarkyti visą 
reikalą taip, kad kelionė bū
tų saugi.

Pasažieriai ėmė nerimas- 
tauti, zurzėti, kodėl, girdi, 
lėktuvas nepakyla ir nele
kia. Jie nekantravo, norė
dami juo greičiau išsilais
vinti iš blogo oro, juo grei
čiau pasiekti saulėtą šalį.

Pasažieriams nuraminti, 
jiems buvo tuojau duota 
lėktuve vakarienė, — gal 
užkandę bus pakantresni. 
Lėktuvas buvo nutrauktas 
į hangarą, ten buvo daryta 
viskas (kaip sako kompa
nijos viršininkai), kad jis 
galėtų saugiai atlikti ke- 
lienę. Valdinio, oro biuro 
žinios skelbė, kad tokiame 
ore lėktuvai, iškilę aukštai, 
gali saugiai skristi.

Tragedija
Pagaliau lėktuvas pakilo 

5:58 vai. popiet.
Lygiai 6:01 vai. jis nu

sileido’ Rikers Saloje, esan
čioje Rytu upėje — saloje, 
kur yra kalėjimas ir ka
lėjimo farma, kalinių ap
dirbama. Ten lėktuvas 
eksplidovo, užsidegė. Ten 
ivyko baisi tragedija. 20 
žmonių, kaip sakyta, žuvo, 
daugelis sužeista.

Kodėl ši tragedija?
Sakoma, lėktuvas nusi

leisdamas atsitrenkė i kaž 
kokį geležinį stulpą. O gal 
buvo kitos priežastys —

kytojai turi savo savaitraštį 
“Tarybinį mokytoją“.
Sieja, ne visa. Lietuvos spąu- 

da, net ir centrinė, amerikie
čius pasiekia. Priežastis: šal
tasis karas. t 

šiuos žodžius rašant jos y- 
ra tiriamos’

Visi pripažįsta, jog salos 
kaliniai labai gerai darba
vosi, ’ gelbėdami pasižie- 
rius: juos vilko iš lėktuvo 
ir nešė į kalėjimo ligoninę, 
kad suteiktų pirmąją pa
galbą.

Įdomu tai, kad lėktuvo į- 
gula, viso keturi asmenys, 
išliko gyva. Lėktuvo pilo
tas buvo kapitonas Alva V. 
Marsh, kuris jau pirmiau 
turėjo dvi nelaimes, bet vis 
išliko gyvas.

Tyrinėjant, kapitonas
Marsh turbūt pasakys 
smulkesnių dalykų, kaip ir 
kas atsitiko su šiuo jo vai
ruojamu lėktuvu.

Tenka pasidžiaugti nors 
tuo, kad lėktuvas buvo 
nuleisdintas ant farmos, 
kad jis neužkrito mieste 
ant didžiuliu apartmenti- 
niu namų. Jei taip būtų at
sitikę, sunku beįsivaizduoti, 
kokia didelė tragedija tuo
met būtų buvusi!

Norėtu Įsileisti 100,000 
vengry bėglių

Miami Beach, Florida. — 
ADF-CIO vykdomasis ko
mitetas, kuris čia laiko po
sėdžius, pareiškė, kad 21,- 
000 vengrų bėglių įsileidi
mas į Jungtines Valstijas 
yra labai per mažas.

Vykdomasis Komitetas 
sako, reikėtų įsileisti ven- 
rų nemažiau 100,000.

(Bet eiliniai nariai uni- 
jistai tam nelabai pritaria. 
Jie m.ano, kad vengrai bėg
liai užimtų čia daugelio ge
rų darbininkų darbus, pa
staruosius išmetant į bedar
bių eiles.)

Princas N. Trubeckojus 
statosi palociu

Paryžius. — Princas Ni
cholas Trubeckojus statosi 
puošniame Rivieros kuror
te palociu, kuris kaštuos 
$300,000.

Iš kur Trubeckojus gau
na pinigų?

Jis yra vedęs turtingo A- 
merikos kapitalisto (jau 
kartą divorsuotą) dukterį, 
Marčią Stranaham, tai ši 
finansuoja palociu.

Nemaža amerikonių, 
stambių kapitalistų dukte
rų,* turinčių daug milijonų 
dolerių, ieškosi visokių 
princų ir už jų išteka. O ši
tie, “aukštos kilmės” kava
lieriai, žino, kaip tuos pini
gus suvartoti.

Londonas. — Indijos vy
riausybė užsakė Anglijoje 
68 bombonešius, sprausmi- 
nius (jet) bombonešius. Jie 
kaštuos apie $56,000,000.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė neįsileidžia žy
maus meksikiečio advoka
to, kuris buvo pasiryžęs 
prisidėti prie gynimo Mor
ton Sobello.

Tuo advokatu yra Dr. 
Luis Ponton, šiuo metu — 
profesorius Meksikos Uni
versitete. Jis yra advoka
tas, bet labai platus žmo
gus, kadangi yra ' buvęs 
Meksikos švietimo minis
tras, taipgi ambasadorius Į 
kai kurias šalis.

Morton Sobello gynimo 
komitetas kvietė šį žymų 
meksikietį prisidėti prie 
Sobello bylos, prie jo ap
gynimo.

Morton, Sobell, kaip ži
nia, kartu su Rosenbergais 
buvo teistas ir nuteistas 30 
metų kalėjimo; dabar jis 
sėdi Alcatraz kalėjime Ka
lifornijoje.

M. Sobell kelia savo bylą 
iš naujo, ryždamasis paro-

Be atominių ginkly, 
girdi, neapsieitume
Washingtonas. — Aviaci

jos sekretorius Donai A. 
Quarles sako: jei Amerika 
įsiveltų į karą “prieš ko
munistinį agresorių”, tai 
neišvengiamai ji vartotų a- 
tominę jėgą.

Quarles sako: jokia šalis, 
turėdama atominius gink
lus, nesutiktų jų nenaudoti, 
matydama, kad be jų nau
dojimo pralaimėtų karą.

Karalius Saud gausiąs 
ginkly ir pinigy

Washingtonas. — Čia tik
rai spėjama, kad Arabijos 
karalius Saudas, kuris vi
zituoja Jungtines Valsti
jas, gausiąs iš Amerikos 
užtenkamai ginklų ir pini
gu.

Tačiau, Saudas davė su
prasti, kad jis viešai ir o- 
ficialiai nebandys užgirti 
“Eisenhowerio doktrinos”. 
Jis, matyt, bijosi tuo būdu 
supykdyti Egiptą, Jordaną 
ir Siriją, kurios priešinasi 
Eisenhowerio planams.;

Ligi šiol Saudas gauda
vo labai daug pinigų už 
Arabijos aliejų, kurį toje 
šalyje šinkuoja ameriki
niai naftos magnatai.

Paryžius. —Du didžiuliai 
amerikiniai kariniai lėktu
vai susikūlė ore Francūzi- 
joje, užsiliepsnojo ir lieps
nodami .nukrito. 13 asme
nų ' žuvo, o penki sužeisti. 
Šities lėktuvai gabeno ga
zoliną sprausminiams 
(jets) lėktuvams.

Washingtonas. — James 
T. O’Connell, iš New Jer
sey, .tapo prisaikdintas ša
lies darbo sekretoriaus (mi
nistro) padėjėju.

dyti, kad jis buvo nuteistas 
nekaltai, kad jis buvo nu
teisiąs klastingai. Jo byla 
neperseniai buvo svarstyta 
prie to paties teisėjo, ku
ris jį nuteisė 30 metų kalė
ti, bet šis teisėjas jo reika
lavimą naujo teismo atme
tė. Tuomet Sobell kreipės: 
į aukštąjį federalinį teis
mą.

Pasamdyti advokatai jau 
dirba dėl apeliacijos, bet šie 
advokatai mano, kad bū
tinai reikėtų gauti advo
katą iš Meksikos, kadangi 
Sobell, prieš jo teismą, bu
vo Meksikoje ir iš ten 
Jungt. Valst. agentai jį 
parvežė namo prievarta.

Dėl to prof. Ponton ir bu
vo apsiėmęs dalyvauti ši-’ 
toje byloje, kad padėti vi
sus reikalus išaiškinti. Ta
čiau, kai Jungt. Valstijų 
vyriausybė sužinojo Ponto
no kelionės tikslą, atsisakė 
jį čion įsileisti.

Ontariją įvesianti 
sveikatos apdraudą

i Toronto. •— Šiomis dieno
mis • Ontarijos vyriausybė 
patieksianti parlamentui j 
savo sveikatos apdraudos 
planą, kuris apimąs visus 
svarbesnius federates vy-l 
riausybės plano pažymius. ‘

Pagal šį planą, vyriausy
bė sveikatos reikalams iš
leisianti $140,000,000 per 
metus. Federate vyriausy
bė padengs apie 40 procen
tų išlaidų.

Serga žymus Taryby 
Sąjungos žmogus.

Iš Vokietijos į . Maskvą 
buvo pakviestas žymus gy
dytojos Dr. Hans Joachim 
Schulten.

Sakoma, vienoje Maskvos 
ligoninėje serga žymus Ta
rybų Sąjungos pareigūnas 
tai dėl to ir .buvo pakvies
tas Dr. Schulenas.

Kas tas ligonis? Kol kas 
nepasako nei Tarybų Są
jungos vyriausybė, neigi 
Dr. Schultenas, su kuriuo 
korespondentai kalbėjosi.1

(Newyorkietis “Daily 
News” paskelbė/būk, girdi, 
jis 'sužinojęs, kad tapo pa
šautas Kaganovičius, bet 
kiti žinių šaltiniai tai už
ginčija.)

Viena. — Vasario 3 d. 
Rumunijoje ivyko parla
mento rinkimai. Iš Bucha- 
rešto gautais duomenimis, 
rinkimuose dalyvavo apie 
11,000,000 balsuotoju, viso 
apie 94 procentai žmonių, 
turinčių teise balsuoti.
Išrinkta 437 parlamento 

deputatai.
Tai buvo antrieji parla

mento rinkimai Rumunijo
je po karo.

Kalbink užšinašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Iš Maskvos gautas dien
raštis “Sovietskaja Rossi- 
ja”,1 Rusijos vyriausybės 
organas, išspausdino straip
snį apie Jungt. Valstijų Ko
munistų partiją, apie šioje 
partijoje vykstančius aš
trius ginčus dėl organizaci
jos ateities.

Kaip žinoma, JAV parti
joje vyksta ginčai, aštrios 
diskusijos, dėl to, kokia ši 
partija turėtų būti ateity
je. Ginčai liečia teorinius 
klausimus, taipgi organi
zacinę formą.

Partijoje ligi šiol buvo 
pasireiškę daug maž trys 
srovės, kurių vienai vado
vavo Wm. Z. Fosteris, kitai
— Eugene Dennis, trečiai
— John Gates. Pastarasis 
yra “Daily Workerio” re
daktorius, tad su juo eina 
beveik visas to dienraščio 
personalas.

Fosteris — partijos pir
mininkas. Jis ^toia už tai, 
kad partija būtų marksis- 
tinė-leninistinė, kad ji ne-

Sako, reikia skelbti 
gengsteriuky vardus
Washingtonas. — FBI 

direktorius J. Edgar Hooj 
ver sako, reikėtų skelbti 
spaudoje ir per radiją visų 
jaunamečių gengsteriukų 
ir chuliganiukų vardus ir 
pavardes, o taipgi ir jų 
“darbelius”. Gal visa tai pa
dėtų sumažinti kriminaly- 
bių skaičių, kurį sudaro 
jaunamečiai kriminalistai.

Ligi šiol kai kuri spauda 
nenorėdavo skelbti jauna
mečių kriminalistų pa
vardžių dėl to, girdi, kad 
tai girdi, pakenktų “jų tė
vų geram vardui”.

“Dvasinis gydymas” 
karališkame dvare

Shere, Anglija.-^-Čia atsi
rado tūlas Harry Edwards, 
kuris pradėjo “dvasiškai į 
gydyti” žmones. Edwards; 
yra buvęs zeceris, bet ve-į 
liau sugalvojo, kad neblogą 
biznį jis darytų, jei pradė
tų “dvasiškai gydyti” ki
tus. Jis parašė knygutę, 
pas jį pradėjo vykti nesvei
ki žmonės.

Sakoma, net ir karaliaus 
dvaro žymių narių pas Ed- 
wards.ą eina ir prašo, kad 
jis juos “dvasiškai pagydy
tų”.

Anglikonų dvasininkai 
pradėjo kreipti į tai dėme
sio ir surado, kad šis “gy
dytojas” yra “feikeris”. Bet 
nežinia, ar visa tai sulaikys 
tamsius žmones nuo ėjimo 
pas Edwardsą sveikatos 
ieškoti. Bagoti silpnapro
čiai tokiems “gydytojams” 
daug pinigų duoda.

Sovietinė spauda pasisako 
už Win. Z. Fosterio pusę

Jungt. Valstijų Komunistų part, suvažiavimas 
į vyks vasario 9 dieną New Y orke

nueitų “nacionalinio komu
nizmo” keliais.

John Gates yra pasisa
kęs už tai, kad reikėtų iš 
viso partiją kaip tokią pa
leisti, o jos vieton įkurti ap- 
švietos organizaciją.

Eugene Dennis palaikė 
vidurinę srovę. Bet pasta
ruoju metu, sakoma, jis 
palinko į fosterinę frakciją.

Yra pagaminta partijos 
principams suformuluoti 
pasiūlymai. J. Gateso šali
ninkai siūlo, kad ameriki
niai komunistai turį atmes
ti kai kurias Lenino-Mark- 
so teorijas, “kurios Ameri
kai netinka”, o priimti tik 
tas, “kurios tinka”. Foste
ris sako, jog tai būtų blo
gos rūšies revizionizmas, 
kuris partiją padarytų ne- 
marksistine, o tik liberalų 
grupe. Todėl jis tam griež
tai priešinasi.

Beje, “Sovietskaja Rossi- 
ja” smarkiai kritikuoja 
J.osęph Clarką, vieną “Dai
ly Workerio” redaktorių, 
kuris, to laikraščio nuomo
ne, yra didžiausias varyk- 
liš “revizionistų” tarpe.

Partijos suvažiavimas
Sekamą šeštadienį, va

sario 9 d., New Yorke,« į- 
vyks JAV Komunistų par
tijos suvažiavimas.

Kokioje salėje jis bus, 
šiuos žodžius rašant dar ne
žinia; sakoma, suvažiavi
mo šaukėjai dėjo didelių 
pastangų suvažiavimą lai
kyti kokiame nors hotelyje, 
bet negauna hoteliuose sa
lės..

Galimas daiktas, kad su
važiavimas įvyks Jugosla
vų salėje, Manhattane.

Šis suvažiavimas, kaip 
skelbia pranešimai, turės 
nustatyti partijai gaires a- 
teičiai.

Delegatai į suvažiavimą 
jau išrinkti. Bet šiandien 
niekas negali pasakyti, 
kaip jie, suvykę suvažiavi- 
man, pažiūrės i visą reika
lą.

Nemaitina kaip reikia 
nesveiką žmonių

Washingtonas. — Agri
kultūros depjartmęntas 
skelbia, kad senelių įstai
gose, taipgi proto ligoni
nėse žmonės nėra maitina
mi, kaip turėtų būti. Jiems 
duodamas maistas, neturįs 
užtenkamai elementų, kad 
tu įstaigų inamiai galėtų 
būti tvirti, kad jie galėtų 
ir protiškai atsigriebti.

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

• ’U

ORAS NEW V<)RKE 
šalčiau, giedra
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RAŠYTOJO HOWARDO 
FAST’O PASISAKYMAS

PRIEŠ KELETĄ. DIENĄ žymus amerikinis rašy
tojas Howard Fast, pasikalbėjime su New York Timeso 
bendradarbiu Harry Schwartzu pasisakė, kad jis nu
traukiąs ryšius su komunistiniu judėjimu.

Jau prieš tai mes buvome skaitę straipsnį “Fortune” 
žurnale, kur buvo pasakyta, jog Howard Fast pasi
traukė iš JAV Komunistų partijos.

Čia, pasikalbėjime su dienraščio New York Times 
bendradarbiu, Howard Fast aiškiau savo nusistatymą 
palietė.

• Jis sake, kad nebūsiąs itųti-sovietinis, nebūsiąs anti
komunistinis, bet tuo pačiu kartu atsisakąs būti komu
nistu.

Galimas daiktas, kad už viso to nugaros glūdi kas 
nors daugiau. Galimas daiktas, kad rašytojas Howard 
Fast paaiškins vėliau daugiau, kaip ten dalykai stovi 
su juo ir komunistais.

Užtenka čia priminti, kad šis jaunas rašytojas 1953 
metais gavo Tarptautinę Taikos premiją, viso apie $25,- 
000. Užtenka priminti ir tai, kad Howard Fast per il
goką laiką buvo darbininkų dienraščio Daily Workerio 
bendradarbis, dažnai rašė savo koiumnoje apie viso
kiausius dalykus, kuriuos iis jautė ir apie kuriuos gal
vojo. ' . >

Rašytojas pasakojo Timeso bendradarbiui, kad jo 
raštų, knygų i^eio į pasaulį apie 20,000,000 egzempliorių. 
Daugiausiai jų buvo išspausdinta socialistiniuose kraš
tuose, ių tarpe ir Lietuvoje buvo išleistos, rodosi, trys 
Howardo Fasto knygos.

Mes, iš tikrųjų, nei nežinojome, kad Howard Fastas 
buvo JAV Komunistų partijos narys. Pasirodo, kad 
jis partijoje buvo.

Dar jaunas vyras, gimęs 1914-ais metais, How- i 
ard Fastas įstojo į Komunistų partiją, kaip jis 
sakosi, desperacijos metais, krizės metais. Matyt, 
jis. 'ir buvo ten. per.., tą visą laiką. Jis i raiše. Jo 
knygos buvo gan plačiai išsiplatinę Amerikoje ir so
cialistiniame pasaulyje. ..Howard Fastas buvo gabus, 
talentingas rašytojas.

Kodėl jis pasitraukė iš komunistinio judėjimo?.
Jo žodžiais: dėl Chruščiovo kalbos, sakyws apie J. 

Staliną 1956 metais vasario mėnesį TSKPaX suvažia
vime. Rašytojas šakoč iam toji kalba nepatiko. Jis 
pirmiau Staliną labai gerbė, o kai Chruščiovas pasimo- 
jo Staliną “nudievinti,” Howard Fastas pradėjo “gal
voti.” Jis “galvojo” dėl to: jeigu Chruščiovas Staliną 
taip paneigė, parodydamas jo klaidas, tai kodėl jis prie 
savo kalbos nepridėjo, kad dabar viskas radikaliai bus 
pakeista Tarybų Sąjungoje?

Ten pat rašytojas Howard Fastas pridėjo: nebūsiu 
anti-tarybinis, nebūsiu anti-komunistas, bet ir nebū
siu komunistas.

Mums, iŠ šalies žiūrint, atrodo Howardo Fasto 
nusistatymas yra klaidingas. Gerai, jeigu jis priklau
sė organizuotam komunistiniam judėjimui, tai kaip jis 
gali, išlauky būdamas, taisyti tai, kas yra, jo nuomo
ne, negera,į netobula? Mums rodosi, jis galėjo iš vi
daus taisyti tuos trūkumus, kurie, jo nuomone, ten dar 
vis tebėra. Kiek girdėjome, neužilgo įvyks JAV Komu
nistų partijos suvažiavimas; ten rašytojas galėjo nu
vykti ir pasakyti, kas, jo nuomone, yra taisytino. Bū
damas tos partijos išlauky jis nieko negalės pataisyti, 
nieku negalės prisidėti prie tos partijos “sudemokra- 
tinimo.”

Mes manome, kad L. 
Prūseika andai labai gerai 
užtepė vaduotojams, eikvo- 
jan tiesiems iš žmonių su
rinktus pinigus niekalams. 
Jis taip rašė Vilny:

“Įsivaizduokite, kad jūs 
stovite akivaizdoje galeri
jos, kurioj išsirikiavo šie 
ponai: Šimutis, Daužvardis, 
Grigaitis, Vaidyla, Rudis, 
Kuraitis, Tysliava, Kairys- 
Kaminskas, Bielinis.

“Galite pridėt prie jų dar 
kokį tuziną panašių į juos 
ponų ir kunigų.

“Įsivaiduokite, kad jūs 
paklaustumėt jų: gerbia
mieji, nejaugi jūs nemato
te, kad visos jūs pastangos 
grąžinti Lietuvoj kapitalis
tinę sistemą yra bergždžios 
ir kad jūs, .ponai, blaškotės, 
štai, jau 15-16 metų, kaip 
kokiam užburtam rate, kad 
visos jūsų kelionės, memo
randumai, mitingai, maldos 
ir keiksmai nei per coli ne
priartino jūs prie tikslo. 
Nejaugi jūs nematote, kad 
visi jūsų'VLIK AI, ALTAI, 
komitetai ir bendruomenės Į 
yra tik išpūsti muilo bur-| 
bulai, nieko bendro su rea-' 
liu gyvenimu neturinti?

“Ką kiekvienas iš jų jums i 
atsakytų? Kiekvienas sa
vo pasąmonėj jums atsaky
tų: Jeigu aš atsimesčiau 
nuo laisvintojų kompanijos, 
tai mane prakeiktų, kaip 
išdaviką, mane suniekintų, 
suboikotuotų, su purvais 
sumaišytų. Mane apšauktų į 
Maskvos agentu!

“Todėl, jie sakytų, mes 
turim būti desperatai, nes 
mums- būtų kaput!

“Todėl jie ir laikosi ben
droj kaimenėj. Nes atsi
mesti nuo tos bendros kom
panijos galėtų tik labai 
stiprios valios žmogus, pa
sirengęs daug nukentėti.

“Todėl jiems daug ‘vigad- 
niatf baubti bendru choru, 
daug saugiau, daug pelnin
giau savo bizny, ar laikraš
čio ofise, ar smetoninėj tar
nyboj.

“Man rodosi, kad bent tū
li iš jų nėra taip politiniai 
pakvaišę, kad nematytų, 
jog jų misija yra donkišo- 
tiškas teatras ir kad jie ne
suprastų, jog Lietuvoj kil
tų baisiausia anarchija, jei 
ten suvažiuotų smetoniniai 
kavalieriai, lozoraitiniai di
plomatai, pranciškonai, ma
rijonai, dipukiškas smege
nų trustas ir Grigaičio-Mi- 
chelsono parapi jonai.

“Bet šį košmarą mes net 
sapne nematome.”

URUGVAJIEČIŲ
DELEGACIJAI GRĮŽUS

Na, tai žiūrėsime ir matysime, kuo visa tai baigsis, i 
Pridėti galime tik tai: Howard Fastas yra talentingas 
plunksnos meistras. Pageidautina, kad jis rašytų, kaip 
rašė. O jis yra parašęs gerų veikalų, romanų.

AR TAIP GERAI?
NEW YORKO MIESTO majoras Wagneris “igno

ravo” Saudi Arabijos monarcho Saudo atvykimą į Jung
tines Valstijas.

Mr. Wagneris atsisakė oficialiai priimti karalių Sa
udą dėl to, kad pastarasis valdo šalį, kurioje tebegy
vuoja vergija, kuri, beje, persekioja “žydus ir katalikus.”

Galimas daiktas, kad New Yorko miesto majoras 
yra tuo atžvilgiu teisus: Saudi Arabijos valdovas yra 
Ubsoliutis monarchas, jis slegia, slopina tos šalies liaudį, 
jis gyvena ir elgiasi taip, kaip monarchai gyveno ir val
dė prieš keletą tūkstančių metų.

Bet nelaimė su majoru Wagneriu yra ta: jis pa
reiškė, jog panašiai jis žiūrėtų, jei į Ameriką atvyktų 
ir Jugoslavijos prezidentas Tito.

Mums rodosi, čia majoras Wagneris padarė di-

Urugvajaus lietuvių laik
raštis Darbas (sausio 12 d.) 
rašo:

“Mūsų delegacija, mėnesį 
viešėjusi Tarybų Lietuvoje, 
sugrįžusi, jau supažindino 
Urugvajaus lietuvius šli sa
vo įspūdžiais ir patyrimais. 
Buvo surengti visuomeni
niai priėmimai. Delegatai 
kalbėjo su susirinkusiais U. 
L. Centro nariais ir sve
čiais, daugumui jų įteikė 
dovanas, atvežtas nuo Lie
tuvoje gyvenančių giminių,

džiulę klaidą. Kaip galima maišyti karalnį Saudą su 
socialistinės valstybės prezidentu? Koks čia gali būti 
palyginimas?

Saudi Arabija,, valdoma karaliaus Saudo, yra re
akcinė valstybė/ žiauriai išnaudojanti nelaimingus sa-

lietuviams, kaip pasikeitė 
ir kaip keičiasi, iš po karo 
griuvėsių keliasi, gražėja 
mūsų Vilnius ir kiti Tarybų 
Lietuvos miestai. Koks 
buvo įspūdingas Lapkričio 
Septintos socialistinės revo
liucijos sukakties minėji
mas Vilniuje, kokie gražūs 
ir puikūs yra istoriniai pa
statai, muziejai, teatrai ir 
baigiami statyti gyvenami 
bei visuomeniniai namai, 
pastatai. Tarybii Lietuvos 
vyriausybės atstovai malo
nūs, draugiški. Jie visus 
kalbina, aiškina, kur karo 
Šmėklos sugriauti pastatai 
atstatyti, kur nauji pasta
tyti, kas numatyta tobulin
ti, gerinti, kaip ateityje 
manoma progresuoti. Ant | 
kiek išsivystęs ir kaip aks- 
tinamas dabar esančiose 
patogiose sąlygose jauni
mui mokslas, kaip vystosi 
menas, kultūra... Ir kokios 
žavios ir patraukiančios da
bartinės lietuviškos dainos. 
Jos jau tris savaites skam
ba per mūsų radijo pusva
landį.

“Tačiau tai tiktai pradžia 
ir maža dalis tų įspūdžių ir 
patyrimų, kuriuos dar su
žinosime iš mūsų delegatų 
apie Tarybų Lietuvos soci
alistinį žmonių gyvenimą. 
Atvažiavę delegatai turėjo 
daug asmeniškų reikalų, jie 
juos jau baigia tvarkyti. Be 
to, organizacinė pareiga ir
gi jų laukia. Jiems praėjo 
laikas akimirskniu. Todėl 
mūsų delegatai dar nespė
jo savo įspūdžių užrašyti 
arba papasakoti laikraščio 
korespondentui, kad supa
žindinti visą Pietų Ameri
kos ir kitur gyvenančią lie
tuvių išeivių visuomenę su 
dabartiniu Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimu. O tai 
yra kiekvienam mūsų tau
tiečiui įdomu. Pirmos išei
vių lietuvių delegacijos įspū
džiai ir patyrimai apie ak
tualų gyvenimą ir progresą 
tarybų šalies, mūsų tėvy
nės.

“Mūsų delegacija susida
rė iš įvairaus amžiaus žmo
nių. Dauguma jų atvažia
vo jau suaugę, šie turės 
galimybę palyginti anks
čiau buvusį gyvenimą su 
dabartiniu. Jaunuoliai su
gebės palyginti gyvenimą 
su kapitalistiniu ir socialis
tiniu pasauliais ir esančio
mis socialistinėmis pertvar
kymo sąlygomis.”

draugų ir pažįstamų. Per 
radijo pusvalandį 'draugai 
P. Revutskas ir R. Dikta- 
raite jau tris sekmadienius 
kalba, aiškina i Montevideo

Jungtinės Tautos. — Pa
kistano delegatas Saugu
mo Taryboje sakė, kad Pa
kistanas nenurims, iki Indi
ja nepaklausys Jungtinių 
Tautų ir neprileis referen
dumo Kašmire.

Tarybiniai darbuotoj ai 
mokosi

ŠILALE. — įvyko pir
mieji užsiėmimai r a j o n o 
vykdomojo k o m i t e t o su
ruošto seminaro apylinkių 
tarybų pirmininkams ir se
kretoriams. Seminaro klau
sytojams paskaitas skaito 
partiniai darbuotojai, že
mės ūkio specialistai, 'tu
rintieji' nemažą darbo pa
tyrimą. Paskaitas jau skai
tė LKP rajono komiteto 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas.Tubis, Ši
lalės MTS vyr. zootechni
kas Turauskas ir kiti,

S. Šiugžda

vo pavaldinius arabus darbo žmones, gi Tito yra pa-
žangios šalies prezidentas, socialistinės šalies preziden 
tas, nors gal būt jis‘kai kur ir klysta, kai kur “sa 
votiškai” tą socįalizmą. vykdo.

Kodėl maišyti juodą su baltu?
Mums tai neaišku.

Antanas Smitas-Šmulkštys
♦

Sausio 27 d. Philadelphi- ir ten gyvenantieji lieto
joje mirė Antanas Smitas-; viai”). 
'Šmulkštys. Palaidotas ta
po sausio 30 d. Oaklando 
kapinėse. Laidotuvėse da
lyvavo daug velionio drau
gų ir prietelių; kadangi bu
vo darbo diena, tad nemaža
tų, kurie būtų dalyvavę, ne
galėjo ištrūkti iš darbo.

Velionio karstas skendėjo 
gėlių vainikuose — nuo ar
timųjų ir kaimynų. Jo idė
jos draugai vainikų nepir
ko — vieton vainikų jie

Prieš pat Pirmąjį pašau-| 
linį karą A. Smitas-šmulkš-' 
tys atvyko į Jungtines Vals
tijas, bet gailėjosi to žygio. 
Sakė, Argentinoje jam bu
vo geriau gyvent negu ši
čia. Jis, beje, buvo gerai 
pramokęs ispanų kalbos.

Atvyko jis į Clevelandą, 
kur gyveno jo dvi sesutės 
(abi jau mirusios), o vėliau 
nuvyko į Los Angeles., Ca
lifornia (ten, beje, šiuo me-

aukojo Laisvei.
v Prieš išlydint į kapines, 

kalbą pasakė R. Mizara, ka
pinėse kalbėjo A. J. Pranai
tis, gi po laidotuvių, užkan
džių metu svetainėje sakė 
kalbas R. Merkis ir J. A. 
Bekampis. .

Į laidotuves buvo atvykę' 
Juozas Stanelis su žmona 
iš Newark, N. J., ir drau
gai Bekampiai. (Juozas 
Stanelis buvo labai artimi 
draugai su velioniu Smitu, 
kilę iš to paties kaimo, kar
tu augę.)

Velionis Antanas Smitas- 
šmulkštys gimė 1886 metų 
lapkričio 27 dieną Geisti’iš
kili kaime, Keturvalakių, 
parapijoje, Kalvarijos ap
skrityje. Jo tėvai buvo pa
siturį ūkininkai, turėjo apie 
100 margų žemės ūkį. Ta
čiau, kaip daugelis taurių' 
žmonių, — pavyzdžiui, V. 
Kapsukas, Z. Angarietis, L. 
Prūseika,—tai]) ir Antanas 
Smitas-šmulkštys nesusiža
vėjo stambiu ūkiu. Jis pa
sirinko- kovos kelią už dar- 

j bo žmonių reikalus, už so
cializmą.
z Velionis dalyvavo 1905- 

j 1907 metų revoliucijoje ir 
j už tai buvo areštuotas ir 
' įkalintas Kalvarijos kalėji
me. Iš ten paleistas, jis iš
vyko į Argentiną laimės 

i ieškoti. Gyvendamas Bue
nos Aires mieste Antanas 
pramoko įdomios profesi
jos: dirbo meno galerijoje, 
—senus, laiko pažeistus me
no kūrinius (piešinius) at
naujino, jiems rėmus pri
taikė. Toje profesijoje jis 
dirbo visą savo išeivijoje 
gyvenimą.

Gyvendamas Buenos Ai
res mieste, velionis buvo 
aktyvus veikėjas socialisti
niame judėjime; darbavosi 
jis, kiek galėjo, ir tarpe 
lietuvių emigrantų, kurių 
tuomet Argentinoje buvo 
nedaug.

A. Smito-šmulkščio ir ki
tų veikėjų iniciatyva 1909 
m. Argentinoje tapo sukur
ta pirma lietuviu darbinin
ku organizacija — Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga (Soci- 
edad Lituana de Obreros 
Igualidad), kurios statutuo
se buvo pasakyta:

“Sąjunga nori platinti 
apšvietimą tarp lietuvių, 
gyvenančių Buenos Aires, 
ir aiškinti priežastis var
gingo darbininkų gyveni
mo. Sąjunga tiems daly
kams įsteigia l|kygyną, iš- 
rašinėja laikraščius, dau
giausia iš darbininkų gy
venimo; lavina nemokan
čius rašyt ir skaityt; daro 
vakavus ir spektaklius; pla
tina naudingas knygas, 
laikraščius ir kitus spaus- 
dinius; netekusiam Sąjun
gos nariui darbo, Sąjunga 
stengsis aprūpinti, jeigu 
reikalaus jo ekonomiškas 
būvis; tikėjimo dalykai tu
ri būt liuosi, niekeno ner
vai žomi; kovos su girtuok
ly be; rūpinsis kuodaugiau- 
siai išrišt ir sutaikint yvi- 
sokius vaidus ir nesusipra
timus, kilusius tarpe Są
jungos narių” (“Argentina

kuriuos aš jam perskaičiau, 
bet nežinau, ar jis juos su- * 
prato ar ne. Jis man sa
kė: palaikyk šiuos laiškus, * 
kai aš pasveiksiu — pats 
perskaitysiu.

Parvežtas iš ligoninės, 
Antanas dąr kurį laiką gy-* 
veno, bet kančiose. Prieš 
mirdamas, jis prašė žmo
nos, kad ji, jam mirus, duo 
tų po šimtą dolerių Laisvei 
ir Vilniai.

Julija Šmitienė tuojau 
įteikė man šimtinę parvežti 
Laisvei. Aš nenorėjau pri-> 
imti. Sakiau: nedaug jūs

tu gyvena velionio brolis 
Jonas, keletu metų už An
taną vyresnis, o viena se
suo, Eįpna, Lietuvoje).

Karo metu Antanas at
vyko į Philadelplują, kur ir 
gyveno iki mirties, dirbda
mas meno galerijose. Su 
pirmąja žmona jis buvo iš
siskyręs. 1(925 metais vedė 
Juliją Pivoriūnaite, su ku-j

ria susilaukė sūnaus Vikto
ro.

Philadelphijoje gyvenda-į 
mas, velionis Antanas Smi-j 
tas - Šmulkštys įsijungė į i 
darbininkų judėjimą, ku-' 
riame buvo labai veiklus iki 
susirgimo. Veikė jis ne tik 
lietuviškame judėjime, o ir 
tarptautiniame. Uoliai pla
tino spaudą — per ilgus, 
metus buvo geriausias Lais
vės ir Vilnies platintojas ir 
bendradarbis. Taipgi daug 
dirbo Lietuvių Darbininku 
Literatūros Draugijoje, per 
kai kurį laiką yra buvęs jos 
Centriniame Komitete.

Antanas buvo labai veik
lus, tikras darbininkų ju
dėjimo varyklis. Organi
zaciniais ir spaudos reika
lais jis dažnai vykdavo pas 
žmones į namus, ragindavo 
juos skaityti mūsų spaudą, 
stoti į organizacijas, remti 
aukomis visą judėjimą. 
Tūkstančius dolerių jis yra 
surinkęs iš žmonių mūsų 
spaudai ir organizacijoms.

Jau per kai kurį laiką 
velionis skųsdavosi nesvei
kata, kaž kas ne visai gera 
buvo su tulžimi. Bet ka
dangi velionis gerai užsilai
kė, nerūkė, tik retkarčiais 
paimdavo stiklelį likerio,

sutaupą turėjote, o gydyto
jams ir ligoninei išmokėjo-* 
te labai daug, tai kaip aš* 
galiu iš jūs imti pinigus! 
Bet J, Šmitienė sakė: •

—Būtinai imkite. Labai 
nusikalsČiau, jei nevykdy
čiau Antano prašymo. Tai 
įrodymas, kad jis pažangią
ją spaudą labai vertino; ne
užmiršo jos net gulėdamas 
mirties patale. .

Kaip sakiau, užkandžių 
metu R. Merkis ir J. A. Be
kampis sake kalbas apie 
velionį ir ragino visus tęsti* 
tolyn Antano gražius dar
bus.

Antanui pagerbti, jo naš
lei, sūnui, ir visiems arti* 
miesiems viešai užuojautai 
per laikraštį išreikšti laido
tuvių dalyviai sudėjo $164. 

i Aukotojų vardai tilps ko- 
j respondent jo j e.

Velionis Smitas-šmulkš
tys pažangiajame darbi
ninkų judėjime uoliai daly
vavo per daugiau kaip 50 
metų. Jungtinėse Valstijd- 

i se jis gyveno ir veikė dau
giau negu 40 metų.

Pridėti dar galima: tięk 
! velionis, tiek jo žmona Juli- 
ja buvo draugiški ir svetin
gi. Kiekvienas mūsų veikė® 
jas, kuriam teko organiza* 
ciniais reikalais būti Phila- 
delphijoje dieną ar daugiau, 
pas Smitus buvo pakviesti, 
pernakvydinti ir gražiai 
pavaišinti. Smitų automo- 

I. bilis visuomet kiekvienam 
patarnavo.

A. Smito-Šmulkščio gyve
nimas buvo pavyzdingas vi
sais atžvilgiais.. Savo dar
bais jis pasistatė sau gra
žų paminklą.

Jo laidotuvės buvo įspū
dingos.

Tiek galima trumpai pa
sakyti apie šį ilgametį dar
buotoją, veikėją.

Teilsisi Antanas ramiai 
gražiose Oaklando kapinėj 
se. Tebūva jam lengva že
mė. O mes, likusieji, su
telktomis jėgomis, darbuo
kimės mūsų spaudos ir or> 
ganizaciju labui!

Rk M. .

Archeologiniai radiniai t 
PRIEKULĖ. — Neseniai. 

Šalpėnų apylinkės Bareikių 
laikėsi dietos, tai ir sulaukė kaill!0 pradžios mokyklos 
70 metų. Velionio sveikatą 
palietė, kai Viktoras buvo 
paimtas į Korėjos karą, rū
pesčiai, susikrimtimas sū
naus likimu. Tai atsiliepė į 
jo nervus^ Pasėka: Parkin
son's liga. Pradėjo drebėti 
rankos, turėjo pasitraukti 
iš darbo. Greta to prisime
tė ir kitos komplikacijos: 
dėl gyslų sukietėjimo, dėl 

jnenbrmalios kraujo cirku- 
I liacijos, viena po kitos atsL 
rado kūne žaizdos. Velio
nio žmona pasakoja:

—Kai Antanas buvo kri
tiškai susirgęs ir. buvo nu
gabentas į ligoninę, per kai 
kurį laiką ten laikytas de
guonie (oxygen) būdelėje, 
atrodė, kad jis jau mirs. 
Bet vis turėjo, viltį išgyti ir 
dar veikti! Jam esant li
goninėje A. Bimba ir R. 
Mizara parašė po laišką,

mokytojas Vytas Giedru
mas, kasdamas rūsį bul
vėms, beveik metro gylyje 
rado du sutrūnijusius ieties 
antgalius, laužavietės lieka-, 
nas, — pelenus ir medžio 
anglis, o taip pat apskritį 
mo formos žalvarinį papuo
šalą. Kasinėdamas žemę, 
kolūkietis Jonas Račkus at
sitiktinai rado geležinį dur
tuvą, kardą ir spiralinį žal
vario papuošalą. 4 '

Panašių istorinių radinių 
aptikta tos pat apylinkės 
GiedminaiČių kaime.

Senesnieji apylinkės gy
ventojai tvirtina, jog radi
nių vietoje kažkada buvę 
Lietuvoje žuvusių šved^ 
kareivių kapai-

Radiniai bus perduoti ati
tinkamoms res p u b 1 i k o^ 
mokslinio tyrimo įstaigoms?

V. Lcščin&kas 1
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS-------------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Sveikinimai suvažiavimui

va teisingas dvarininkas — darbdavys. 
Jo humaniškumas yra grynai savanau
diškas, o teisingumas — iliuzorinis. Koks 
čia teisingumas, jei iš valstiečių darbo 
Survila krauna kapitalą, o jie patys vos 
išgali pramisti ir apsirengt). Survila —- 
tai mažesnio masto Oginskis, tiesą, do
resnis, bet lygiai taip pat savanaudiš
kas, . kaip, ir anas. Gerai pasakė Kudre- 
vičiuš, kad atėjo laikas, kada valstietis 
ir dvarininkas darosi nebesutaikomi 
priešai. Nebesutaikomi priešai jie buvo 
ir anksčiau, bet dabar jie tai žino ir pa
gal tai ima savo santykius tvarkyti. Ge
ra Survilos ypatybė yra ta, kad jis aiš
kiai mato padėtį, neapsigaudinėja ir kitų 
nemulkina.

Ponas Survila pasisakė sukilimą rem
siąs, nes esą imperatoriaus valdžios nu
vertimas jungia visus, nepaisant, kas 
kokių tikslu sukilimu šiektų. O kokio 
tikslo siektų Survila ir kiti tos pačios 
kategorijos dvarininkai? Atstatyti Žeč
pospolitą senose ribose ir įtvii-tinti. bajo
rijos — šlėktos viešpatavimą, aprami
nus valstiečius mažais sklypeliais. Ne! 
Su šitokiomis aspiracijomis geriau tegu 
jie nekiša nagų! Šitaip jie gali pražudy
ti visą sukilimo reikalą.

Tuo tarpu saulė nusileido, atėjo laikas 
galvoti apie namus.

— Na, pons Akelevičia, eiva į vidų, 
kad nepamanytų, jog ųiudu pabėgome 
ar bodimės ponų draugystę, — pajuo
kavo Mackevičius. — Tamsta pasilieki 
pas ponus Survilus? » I -

Akelaitis lyg ir sudvejojo:
— Taip, tur būt pasiliksiu. Pagaliau 

nežinau, kaip ponas Kudrevičius. . . Aš 
esu jo sekretorius.

Jis sunkiai atsiduso, pažvelgė į kuni
gą liūdnomis akimis ir tarė su neįprastu 
karteliu:

— Ak, kunige! Aš pats nežinau pas 
ką aš gyvenu ir kur-mano namai. Bas
tausi po žmones, mintu iš svetimos ma
lonės. . . Nieko, yra gerų žmonių. . . Bet 
nesykį vai, kaip apkarsta bastūno duo
na!

Mackevičius su užuojauta pažiūrėjo į 
savo bendrąY

— Suprantu, pons Akelevičia, — tarė 
paguosdamas. — Ir aš kelerius, metus 
basčiausi po žmones. Tųkia jau mūsų, 
kaimo vaikų dalis, kai prasimušam iš 
gimtojo lizdo, patenkam į svetimą aplin
ką. Pakentėkime. Ateis laikai, kada 
mokslas, šviesa bus lengvai pasiekiami 
ir kaimo vaikui. Tada jau nereiks bas
tytis po svetimus kampus.

Jiedu artinosi prie rūmo, kai pama
tė, * kad iš. verandos laipteliais nusilei
do Jadvyga su Viktoru ir pasuko nuoša
lesniu, alyvų krūmais apaugusiu taku..

Mackevičius, atlaidžiai’ šyptelėjęs, ta
rė:

— Atrodo, pons Akelevičiau, kad vai
kų santykiai klostosi geriau, negu tėvų. 
Dimša neapsiriko man tai sakydamas. ‘

— Iš tiesų, — sutiko Akelaitis. — Aš 
vien bijau, kad jaunystės romantika ne
nukreiptų jų nuo kietų šių dienų parei
gų. Būtu skaudu, jei tai atsitiktų.

— Aš taip* nemanau. Jaunystės ro
mantika dažniau pastūmi aukotis, negu 
šaltas protas ir sotus gyvenimas.

Kai jiedu sugfįžo į salioną, ponas’ 
Pianka pasakojo, kaip sėkmingai ėjo 
ruoša didžiajai patriotinei manifesta
cijai rugpiūčio 12 dieną. Vilnius, Kau
nas ir Panevėžys pamatė, ko dar nebuvo 
matę. Dvarų ponai, o ypač ponios supra
to tų manifestacijų reikalą ir karštai jį 
parėmė, bet valstiečiai kol kas laikosi 
šaltai. Reikia išjudinti valstiečius. Kas 
tai galėtų padaryti?/ Kunigai! Reikia 
stengtis kuo daugiausia kunigų patrauk
ti į sdjudįį -

— Kunige! — sušuko Pianka, pama
tęs Mackevičiųf— Jūsų rankoše pasi
sekimas, nes jūsų rankose liaudis! Pa
veikto ją, įtikinkit, uždekit! Reikia įdieg
ti brolybės jausmas visierps luomams. 
Esame vienos motinos sūnūs. Ateina 
valanda pakelti kardą už motinos_— tė
vynės laisvę. Pakelkime jį visi! 
kime arba žūkime!

(Bus
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žinojo.
Akelaitis dėl tpkių

žinau, kad žandarai

(Tąsa)

t Tačiau ponia Survilienė primygtinai’ 
sodino pavėlavusįjį svečią prie stalo ir 
įsakė Steponui atnešti stipresnių užkan
džių.

Pasinaudodamas tuo, Mackevičius at
siprašė norįs pasikalbėti su ponu Akelai
čiu vienu jį liečiančiu klausimu. Kai jie
du išėjo į verandą, kunigas ištraukė iš 
erdvių savo kišenių ryšulėlį ir, įteikda
mas jį, kalbėjo:

— Šituos popierius prašė tamstai į- 
tfeikti studentas Bronislovas Bacevičius. 
Jis jau du kartus buvo tamstos raštų 
reikalu Klaipėdoje. Blogai, pons Ake- 
ievičia! Valdžios agentai susekė, kokiu 
reikalu Bacevičius lankėsi Horcho 
spaustuvėje ir išvogė tamstos raštus. 
Rusijos konsulas užprotestavo prieš 
tamstos proklamacijų ir Donelaičio “Me
tų” spausdinimą. Kai ką Bacevičius čia 
tamstai grąžina.

Akelaitis išvyniojo ryšulėlį. Rado ten 
dvi išspausdintas revoliucines giesmes, 
jo uaties išverstas iš lenkų kalbos. Ba- , 
cevičius rašė, kad Donelaičio poema ir 
Akelaičio proklamacijos “Gromata Vil
niaus senelio”, ir “Pasaka senelio” pateko 
į Rusijos valdžios agentų nagus, ir kad 

^dėl to didelis pavojus gresia ne tik Ba
cevičiui ir Akelaičiui, bet ir visiems, ku
rie apie tą reikalą

Labai nusiminė 
' naujienų.

— Aš jau seniai
ir policija manę seka. Dabar reikės pa
sisaugoti. Jei > matysiu, kad bloga, 
spruksiu į užsienį, į Prancūziją. Ten yra

♦ daug savų žmonių.
— Negerai, jei visi išbėgiosime, pa

metę savo liaudį ponams ir žandarams 
skriausti, — priekaištavo Mackevičius.

*— Kunige, — sušuko įsižeidęs Ake
laitis. — Jei mane dabar suims, aš nie- 

,kad niekam nebūsiu naudingas. O jei iš- 
Jigelbėsiu, jei -prasidės sukilimas, grįšiu 
ir kovosiu dėl savo krašto laisvės. Už
tikrinu tai savo garbe ir savo tėvo ir mo
tinos atminimu! ’ ■

— Gerai, pons Akelevičia, tuo aš tikiu. 
O kol kas, duok man tamsta savo gies
mių pluoštą. Jos bus man reikalingos 
manifestacijų ir pamaldų metu.

Jis susikišo lapelius į kišenių ir pasiū
lė Akelaičiui pasivaikštinėti drauge po 
pono Survilos sodą. Iš verandos jiedu 
nusileido laipteliais ir paėjėję toliau, 
rado vietą, iš kur buvo matyti ir kiti 
dvaro trobesiai. Iš visa ko atrodė, kad 
Klevai — tai vidutinio dydžio dvaras, 
valdomas ne kokio magnato — aristo
krato, bet sumanaus, praktiško bajo
ro — ūkininko. Ūkio pastatams čia, 
matyt, buvo skiriama daugiau dėmesio, 
begu gyvenamam rūmui. Kluonas ir 
tvartai ne per seniai statyti, erdvūs, Šva
riai laikomi. Rūmas senas> vienaukštis, 
medinis pastatas su salkomis ir veranda 
iš sodo pusės ir keturiomis , medinėmis 
kolonėlėmis, kurios puošė jį iš fronto.

. Rūmas, nors senas, bet rūpestingai pri
žiūrimas ir taisomas. Nuo> senų laikų 
apie rūmą medžiai — liepos, topoliai, 
Klevai d r kaštonai buvo praretinti ir ap
genėti, kad neužstotų saulės ir nedary
tų drėgmės. Jau vien iš Klevų dvaro iš
vaizdos galėjai spėti, kad čia vengiama 
prabangos, nebūtinų /išlaidų, o stengia- 

' masi tvarkytis praktiškai, pirmoje ei
lėje paisant ūkio reikalų, ne komforto ir 

, grožio.
Akelaitis, trypdamas greta dideliais 

žingsniais minančio sodo žvyrą kunigo 
Kažką pasakojo apie pono Survilos kai
mynus, -bet kunigas, paskendęs savo 
mintyse, maža jo klausė. Tai štai tas 
dvaras, kurio savininkas garsėjo visoje 
apylinkėje ne vien kaip geras, sumanus

* ūkininkas, bet ir kaip demokratas, 
“chlopomanas”, kurio sūnus mokosi 
Peterburge ir yra pažangių, revoliucinių

I idėjų skleidėjas. Taip! iš to jaunuolio, 
tu r būt, išaugs šaunus vyras ir kovoto
jas! Peterburge, Maskvoj, Kijeve jų 
daug tokių. Kunigas su pasigėrėjimu 
prisimena Viktoro žodžius apie'liaudies 
Būklę imperijoje ir apie bręstančią revo-. 
liucjją tai būklei pagerinti.

O senajam Survilai Mackevičius savo 
širdy neranda jokio palankaus jausmo. 
Kas iš to, kad Survila humaniškas ir ne- daugiau)

A

Binghamton, N, Y.
Mes sveikiname šį Lais

vės suvažiavimą su vilčia ir 
dideliu įsitikinimu, kad' jūs 
draugai, padarysite atitin
kamus tarimus, kad išlai
kyti mūs dienraštį. Laisvę 
pilnai darbininkiškoje dva
sioje. Kad ir ateityje, Lais
vė teiktų mums teisingas 
žinias iš pasaulinių įvykių 
ir bendrai iš visų kitų svar
bių įvykių. Čia randate 
$31.00. Čeverykų dirbėjas, 
$5., Po $3: M. Kazlauskie
ne, O. Wellus. Po $2: J- K. 
Navalinskai,. P. K. Juoza- 
paičiai, D. L. Mainioniai, 

: J. A. Žemaičiai, P. Jasi- 
1 lionienė. Po $1: J. Sadaus-

Jelskiai.
Deksnys, K.
Skrolskis, J.
T. L’azoravi-

M. Buchy, B. Vali-

Raulušaitis, J. ir M. Petkū- 
nai, B- Bernotai,. F- Petkū- 
nas, P. ir D.

Po $1: J. 
Kosulis, P. 
Gerdauskas, 
čius
čiauskienė, L. Skaitytojas, 
D. G. Jusius, L. Ausiejie- 
nė, P. Sadauskas, J- Lukas, 
A- Vosilienė, P. Bacevičius, 
J. Skliutas, J. Urbonas, O. 
Sidarienė, A. Vilčiauskas, 
A. Kibildis, V. P., Patrio
tas, H. Kalakauskienė, A. 
Meliauskas. Viso $121.50.

So. Boston, Mass.
Didžiai gerb. laisviečiai

S. Rauduvė, Pittston, 
Pa., $10.

S. V., Richmond Hill, N.

J. Zajankauskas, Staten 
Inland, N- Y., $10.

S. Sasna, B’klyn, 
$10.

Jamaikietis, $10.
K. Balčiūnas,

Hill, N. Y., $10.
Elena, $10.
J. Gasiūnas,

Z. Gailiūnas, 
r., $10.’ •
J, Balčiūnas,

N.

Richmond
t

Rich- Hill,

B’klyn, N-

B’klyn, N.

F- ir D. Mažiliai, B’klyn,

J. Stanelis, Short Hills,

Povilas, B’klyn, N. Y,

Brownsvilietis, $5.
J- Makatevičius, Rich

mond Hill, N. Y-, $5.
Jennie Bondži, New York t

J. Palton, Cleveland, 
Ohio, $5.

Senas Eastonietiš, $5.

Mr. ir Mrs. J. Murmo- 
kas, B’klyn, N. Y., $5.

A. Butkauskas, B’klyn,

i kas, J. Kireilis, J. N- Stro- — Sveikinu jumis visus ir 
sykiu suvažiavusius mūsų 
progresyvišk o s šeimos1 
draugus ir drauges, linkėda- 

i jums geros sveikatos 
ir sėkmės jūsų darbuose- 
Čia randate čekį sumoje $5 
Draugiškai, Dr. J. F. Bori- ». v ”

■ liai, B. Zmitraitė, P. Gri- 
! nius, V. Kapičiauskienė, E.
Čekanauskienė, P. Mikola- 
jūnas, H. Žukienė, Laisves ’ Į^as 
skaitytoja. Su draugiškais 
linkėjimais, aukų rinkėjos 
J. K. Navalinskienė ir M.
Kazlauskiene.

Hartford, Conn.
Trokštam, kad šis suva

žiavimas būtų sėkmingas, 
visapusiai 
Čia yra $34. 
$15.' Po $5:
Laisvės vajininkai. Po $2: 
Juozas Jasas, J. Beržinis. 
Po $1: A. Latven, V. Vasil,

Peter

konstruktyvis. 
LLD 68 kp., 
L. Mankiene,

M. Nekžentaitiene, 
Slatkus, A. Klimas.

Scranton, Pa.
Pasitaręs su E. Geležaus- 

kiene ar negalėtų kas iš 
scrantoniečių dalyvauti 
•Laisvės B-vės suvažiavime, 
pasirodė, kad nesiranda, 
nes visi šėrininkai turi šio- 
kiaš-tokias kliūtis. Tai pa
sakiau, kad nors reikės au
kas rinkti, ji pritarė ir pri
žadėjo pagelbėti. Štai pa
sekmės: Laisvės Rėmėjas, 
$5. Senas Parapijonas, $3. 
Po $2: Senas laisvietis, P. 
Šlekaitis, A. Petrus, F. ir 
J. Mank'auskai, A. Kan-

driulienė- ir E- Geležauskie- 
nė. Po $1: L. Yenušaitis, 
Ella Sakevičiūtė, O. Čer- 
k aus k aite, laisviečiai, J- 
Gluoksnis, Nem’ajūnų duk
tė ir J. Seniausias. Viso 
$31. Linkime kuogeriau- 
sių pasekmių. P. Šlekaitis.

Laimė- ’

«-•

Al ir Biruta Walins, 
Stratford, Conn., $10.

Drg. Ogentiene (atmin
čiai1 savo vyro 1-ių hi. mir
ties), Easton, Pa-, $10.

! ‘ P. Grabausko Draugas, 
$10.

F. Kazokienė, Jamaica,

J. Gaitis, B’klyn, N. Y., 
$5.

Menininkai, Jamaica, N.

Petras Selickas, B’klyn,

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

Prietelių K liukas
Sekanti nariai užsimokė

jo Prietelių Kliubo metines 
duokles už 1957, primokė
dami po $25: Laisvės Patri
otas, Haverhill, Mass., F.

M. Klimas, Fairlawn, N. 
J., O. Philipse, Stamford, 
Conn., K. Depsas, Mastic 
Beach N. Y., A. Globičius, 
Newark, N. J., L- Gavrilo
vich, B’klyn, N. Y., J. V., 
B’klyn, N. Y., Onytė S., 
Binghamton, N. Y. Sopai- 
tis, New York City, N. Y., 
užsimokėjo dali duoklių dėl 
1957 m., $10.

Sveikina šuva ž i a v i m.ą 
orgs. ir atskiri asmenys: 
J- Ažvs, Cliffside Park, N. 
<J., $25.

Grupe Brooklyno Moterų,

M. Klimas, Fairlawn, N.

* Geležinis Vilkas, B’klyn,

J. ir K. Rušinskai, Jack- 
son Hts., N. Y., $15-

Southbrooklynieči'ai, $15.
Jonas, Jr., Brooklyn, N-

^Domicėlė Gabalis, B’klyn,

Lukšių Antanas, $13.
M. Kulikienė, B’klyn, N.

Worcester, Mass.
Gražios pasekmės. Nuo 

LLD kuopos susirinkimo 
iki Parengimo, sausio 20 
dienos sveikinti Laisvės 
dalininku šuva ž i a v i m ą 
tik šešios dienos laiko te
buvo. Kuopos darbščios mo
terys — Skrolskienė, Pil
kauskienė, , Kalakauskienė 
ir senutė Stankienė, suspė
jo sugalvoti ir pagaminti 
puikius vištienos pietus, o 
kp- koresp. su speciale pa
skuba vos suspėjo praneši
mą padaryti per 
sausio 18 d.,sausio 19 d., 
šeštadienio Laisvės tokiame ford, Conn., $10. 
atvejyje čia niekas negavo, 
nes kramolos pėdsakas P. 
O. veikia. Tačiau Į bankie-, 
tą skaitlingai prisirinko 
Laivės patrijotų.

Skaniai pasivalgius, J. 
Skliutui pirmininkaujant, 
buvo kalbų programa, išsi
reiškiant anie Laisvės laik
raščio svarbą ir jo išlaiky
mą. Išrinko delegatą į su
važiavimą, atstovauti LLD 
11 kp., ir sudėjo aukų pa
sveikinimui.

Aukos: Parengimo pel
nas, $33.50. Laisvės rėmė
ja,^. LLD 11. kp.

Po $5: 
Mickiene. 
$3

Po $2>M. Novikienė, M. 
ir B. Žukai, L. Skaitytojas, 
A. ir E. Pilkauskai, J. Ka- 
napkiąi, M. šupienienė, t J.

7

T. Kaškiaučius, Newark, 
N. J., $10.

J- K.,-Kearny, N. J., $10.
Harrisono Senukė, $10.
P. F. A. G., $10.
Senas Jonas, Harrison, 

N. J., $10.
Mr. & Mrs. Anskiai,

V. P-, Woodhaven, N. Y, 
$10.

Anna Qua ter, N. Y. City, 
$10.

Laisvę, B’klyn, N.

, $10.
J. Senkus, M’

., $10.
Vincas Deksnys, Stanį-

Woodhavenietis, $10.
Anna Philipse, Stamford, 

Gonn., $10.
S. ir J. Cedronai, B’klyn,

- Sophie Petkus,

J. Karpavičius, 
. Y., $10.
Bevardis, J. P.,
J. Steponaitis,

B’klvn, v y

$10.
B’klyn,

George Wareson, B’klyn,

R. ir J. Laukaičiai, Mas-

A. iv D. Veličkai, Rego 
Park, N. Y., $10.

13 kuopa, Richmond

K. įMilinkevičius, B’klyn,

K. Depsas, Mastic Beach,

' franklų darytojų ir maMnistų. 
Tuoj reikalingi. Patyrę prie darbų 
priėmimo šapos. Aukštos algos, 
apmokamos šventes, jeigu pasidai- 
nimas. Alga pagal patyrimą ir Ži
nojimą. Dieninis darbas. Nuolat. 
Telegrafuokite, s k a m b i n k ite ar 
kreipkitės asmeniškai: SPOLAR 
ENGINEERING CO., Noland Ave., 
Penndel, Pa. SK. 7-4S27. (23-25)

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Metij
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokių tik informa
cijų jums reiktų- jame rasite. Apart įvairių in- 
formacijinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais.

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c 
Rūpestingai prirengė L: Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
ną 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prąšome prisiųsti ir mokestį.

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

; t

’ . ................. <

UUŲjįŲ.1 imimmuujinmijiimilnuUHjŲumujiUĮLinjiiiimujLiJįjjm

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. KaŠkiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-* 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. ' 
Parašė žymusis Lietuvos poėtas TEOFILIS TILVYTIS..

puslapiu 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.0p.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos, 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys Įabai įspūdingų eilių, • 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c>

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Sveikinimai suvažiavimui
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

P. Venta, Forest Hills, 
N. Y., $5.

D. V. Žemaitienė, New 
York City, N. Y., $5.

LLD 1 kp., B’klyn, N. Y., 
.$5-

P. Bieliauskas, Richmond 
Hill, N. Y., $5.

William Skodis, Rich-' 
mond Hill, N. Y., $5.

Senas Brooklyn ietis, $5.
M. Stelmokas Sterling, 

N. J., $5.
E- ir M. Liepai, Woodha

ven, N- Y., $5.
L. Gavrilovich, B’klyn, 

N. 'Y., $5.
G. Diržuvaitis, B’klyn, 

N. Y., $5.
M. ir J., B’klyn N. Y., $5.
M. Smaidžiūnienė, Great 

Neck, N. Y., $5.
P. Grabauskas, B’klyn, 

N. Y., $5.
M. T-, Flushing, N. Y., 

$5.
Yankee Maid, B’klyn, N.

Y., $5.
V. ir 0 Čepuliai, B’klyn,

N. Y., $5.’
Senas Juozas, B’klyn, N.

M. , $5.
P. M. Mikniaus, B’klyn,

N. Y, $5.
K- Nečiunskas, B’klyn, 

N. Y., $5.
Charles Devetzko, Lake

wood, N. J., $5.
Napoleonas Kisielius, 

B’klyn, N..Y., $5.
LDS 46 kp., B’klyn, N.

Y., $5.
LLD 24 kp-, B’klyn, N.

Y-, $5.
• V. Jakubonis, Waterbu* 
ry, Conn., $5.

Katrina Petrikienė, 
B’klyn, N. Y., $5.

K. ir L Levanai, B’klyn, 
N. Y., $5.

J. & A. Kauliniai, Hunt
ington, N- Y., $5-

M. ir A. Stakoff, B’klyn,
N. Y., $5. •

Frank Bush, B’klvn, N.
M., $5.

V. Tauras, B’klvn, N. Y., 
$5.

W. ir 0- Baltrušaičiai, 
B’klyn, N. Y-, $5.

Jonas Grybas, Richmond 
Hill; N. Y., $5.

Jonas Pocius, Paterson, 
N. J., $5.

LLD 136 kp., Harrison, 
N. J.j $5.

P. Juodzevičius, B’klyn, 
N- Y. $5.

Dominick, Burba, Stam
ford, Conn., $5-

D. M. Šolomškas, Jamai
ca, N. Y., $5.

Jonas Patašius, B’klyn, 
N. Y., $4.

E. Kasmočiene, B’klyn, 
N. Y., $3.

J. Burkus, B’klyn, N. Y., 
$3.

Seni rėmėjai, Miami, 
I^la., $3.

A- ir M. Navikauskai, 
New Canaan, Conn-, .$3.

A. Bepirštis, B’klyn, N.
Y $3

Helen Hof f m a n , Far 
Rockaway, N. Y., $2.

A. Misevičius, ^Voodha- 
ven, N. Y., $2.

V. Krasnickas, Water
bury, Conn., $2.

So- Brooklyno Ona, $2.
J- Balaika, B’klyn, N. Y., 

$2
M. S., Newark, N. J., $2.
Alice Tamm, B’klyn, N. 

Y., $2.
Anele Kanopienė B’klvn, 

N. Y-, $1.
P. Gustaitis, Woodhaven, 

N- Y., $1.
Laisvės skaitytojas, Ha

verhill, Mass., $1.
Iš anksčiau paskelbta 

$1615.70. Dabar Įplaukė 
$1184.00. Viso gauta 
$2799.70.

Labai gražus visuomenės 
atsineš imas i savo dienraš
čio suvažiavimą. Širdin
giausia dėkuojame už taip 
gražią finansinę paramą 
dienraščiui-

Laisvės A dministvacija

SKAITYTOJŲ BALSAI
KIAULĖS GALVA

Man einant Philadelphijos 
miesto šaligatviu, atėjo min
tis, kad šitame bloke gyvena 
dipukas, kurį aš keleri metai 
atgal atitraukiau iš Anglijos. 
Sakau, reikia užeit pažiūrėt, 
kaip jam einasi. Girdėjau ne
dirba, tai gal rasiu namie. Įė
jau. per tam tikras duris, kurių 
nereikia nei skambint. Pasi
dairęs. pradėjau eit ilgu tam- 
Isiu koridorium, kuris panašus 
į kokį tai urvą. Susiradau laip
tus, kuriais vargais negalais 
užnešiau savo senus kaulus 
net ant trečio a tikšto.

Man pabeldus į duris, jos 
atsidarė. Mano dipukas, lyg 
nustebęs, sako: O. dėde atėjo, 
prašom į vidų, sėskis. Sakau: 
Palauk, aš pirmiau nušluosty
siu akinius, man čia. garai ap
traukė, tai negaliu matyti, nei 
kur krėslas randasi.

Atsisėdęs, apsidairęs, sa
kau : Tu čia vienas gyveni, 
bet tokį didelį puodą verdi: 
kada tu jį išvalgysi?

Tada jis man pradėjo aiš
kint. Sako: čia daug ko nėra, 
tik viena kiaulės galva. Girdi, 
sį rytą, pasiskolinęs $1 nuo 
kaiminkos, išėjau i'eškot dar
bo, bet negavau, tai, pareida
mas, užėjai? į bučernę ir nusi
pirkau Jciaulės galvą, tai pri- 
sivirsiu košdlienos — bus vi
sai savaitei valgymo.

Nepoilgam jis tą galvą iš 
puodo išėmė, nupjaustė skti
ras ir kitokius mėsgalius, kiek 
jis ten rado, supiaustė į tam 
tikrus gabaliukus, sudėjo į 
didelį bliūdą, užpylė iš to puo
do skystimu, atidarė langą. 
Sako, aš neturiu šaldytuvo, tai 
pritaisiau už lango tam tikrą 
leitynukę. čia padėsiu šitą ko- 
šelieną, tai ji tuoj ir sustings.

Bet, uždarydamas langą,

sudavė į kraštą bliūdo, kuris 
apsivertė, krisdamas žemyn 
susimušė, išdrapstydamas ko
šei ieną į purvą. . X

Atsisėdo mano dipukas Ir 
sėdi nusiminęs. Aš jam sakau, 
kam dar tu ten virini, juk jau 
košolienos nėra, tai užsuk ge- 
są. Jis atsakė: Taigi, matai, 
dėde, jau mano ta mėsą nuėjo 
po velniais, bet kai šitas van
duo daugiau nuvirs, tai supil
siu į bliūdus, gal sustings, tai 
nors drebučių bus. Sakau : Tu 
visą galvą pirkai, tai dar tau 
smegenys liko.

Ne, dėde, atsako jis, šita 
galva neturėjo smegenų. Aš 
klausiaui to rusk i o bučerio, 
kodėl šita galva neturi smege
nų, o jis pian sako, kad čia, 
Amerikoj, tai visos galvos be 
smegenų, tai aš jam ir neša
lčiau daugiau nieko.

Sakau, jau aš eisiu namo. O 
jis man sako: tai gal tin i dė
de man penkinę paskolint?

Klausyk, sakau, tu manęs 
prašei partraukt tave į Ame
riką, tai aš partraukiau, o da
bai; tai tu gyvenk taip, kaip 
tu moki. ,Aš jau- esu senas, ke
leri metai kai nedirbu, iš ma
žos pensijukės gyvenu, o tu 
esi vyras, pačiame tvirtume 
sveikatos, taigi tu man turė
tum duot kai kada kokią pen
kinę, o ne aš tau.

Ant Kalėdų vietoj šventinės 
atvirutės jis man atsiuntė 
iaišką, per kurį mane visaip 
iškeikė, išvadindamas viso
kiais biAuriais žodžiais. Mano 
moteris sako, paduok tą laiš
ką valdžiai, tegul pamokina 
jį, bet aš sakau1, to nedarysiu1. 
Tik tiek pasakysiu, kad jis — 
tikras besmegeųe kiaulės gal
va.

Dėdė

NewYorto^<žig^Zlnloi
savininkas 
jau nuo 

vieši pas 
Californi- 

sūnums i

TARP LIETUVIŲ
Varpo kepyklos 

Antanas Balčiūnas 
lapkričio mėnesio 
savo dukterį Ruthą 
joje. Tačiau savo
Brooklyną rašo, kad Califor- 
i’ija jam nepatinka. Bet duk
relės maloniai vaišinamas j'is 
mano ten pabuvoti iki pavasa- 
i io.

Varpo k e p y k 1 a puikiai 
funkcionuoja ir savininkui 
nesant namie, nes gerai tame 
biznyje išsilavinę jo sūnūs ke
pa duoną ir pyragus ir j 
to naudotojams į visas 
miesto ,

Antanas Balčiūnas : 
vakacijas ne labai tiki, 
mas biznyje per arti 40 
čar pirmu kartu išvyko 
nėm vakacijom.

prista-

Būda- 
metų

P. B.

HELP WANTED MALE

vakaro ma-

V ineas

Trečiad ienio 
ciausi su Vincu Čepulių jo na
muose. Atrodo, 
jau yra nugalėjęs ligą, jau ga
li išeiti laukan pasivaikščioti 
ir pas daktarą nuvykti. Kas
dien eina tvirtyn.. Linkime 
jam greitai pasveikti.

No taip gerai dalykai stovi 
su Brusoko sveikata. Iš pa
žiūros jis atrodo gana gerai, 
sako turįs gerą apetitą valgy
ti, bet skausmai viduriuose 
nesiliauja jį kankinti. O dak
tarai nesuranda, kaip jam pa
gelbėti.

Linkime Stasiui ligą nuga
lėti.

rranu i ir 
atrodo, la-

Maspethiečiams
Onai, černevičiams, 
bai patinka Florida.. Savo 
įspūdžių žiupsnį parašė, jau - 
skaitėme, žada ii' daugiau pa- 
lašyti.

Laimingai atostogas jiems 
ten leisti ir vėl pas mus grįžti.

černevičiai yra geri mūsų' 
veikimo rėmėjai.

Nepamirškime skanios va
karienės šį šeštadienį vasario 
9 d, Liberty Auditorijoj. Pra
sidės 6* vai. vakare.

Rengėjai žada iškept 
gelio su lašinukais, taipgi 
gaminti kitokią skanėsių,
da duoti mupkalės progra
mos.

ku- 
pa-

Rep

Teisėjas priešingas 
alimentams

New Yorko - aukščiausio 
teisėjas S. ITofstadteris sakė, 
kad reikėtų 
mentus — alimony, 
rėmimą, 
verčiami 
žmonoms, 
kartiniai 
šimtus
sveikų ir puikiausiai galinčių 
sau užsidirbti 
buvusių žmonų 
Jis sakė,
jau beveik 
J 
ekonomines, 
teises 
mokėti

panaikinti a li
pin iginį 

kurį atsiskyrę vyrai 
mokėti savo eks- 
Jis sakė, kad da- 
įstatymai paverčia 

tūkstančių pilnai

pragyvenimą 
parazitėmis.

kad dabar moterys 
turinčios lygias 
politines ir kitas 

ir nėra pamato joms 
alimentus.

gaisrininkai susižeidėD ir 
gesindami, didelį gaisrą Bron- 
xe Tremont Ave. ir Belmoijt 
kampe;

PARDAVIMAI
Parduodame Lotą, 50x100. Arti 

vandenio, privatiškas savininkas. 
Nesveikumas priverčia parduoti. 
Puikus pirkinys už $2,500. Ateikite 
pamatyti; pirmutinis, kuris pasiūlys 
$2,500, bus savininku.

Ossining 2-2965.

(21-27)

Žiūrėsim, ką vyrai pagamins 
vakarienei ši šeštadienį

Nebetoli šeštadienis, vasa
rio 9. Vakare susirinksime i 
Libeity Auditoriją vakarie
niauti. įdomu bus- tai, kad^ šį 
sykį vyrai apsiėmė vakarienę 
paruošti.

Vyriausia patrova būsianti 
kug’elis su spirgintais lašiniu- 
kais. Prie to bus ir daugiau 
skanėsių. Bet tai galėsime pa
tirti tik šeštadienio vakare, 
kai atsisėsime prie gražiai pa
juostu stalu.

Vakarienės ruošėjai sako, 
kad jie bus pasirengę svečius 
priimti kaip 6 vai vakaro. Tad 
ir nepavėluokime.

i •

ši vakarienė ^ruošiama 
ra m tiksi ui. M at LLD 185 
pa išaukojo visą iždą 
biems 
lams’. Tai dabar tikisi vieną 
kitą dolerį vakarienėje pasi
daryti, kad ateityje vėl galėtų 
naudingus darbus paremti.

Dalyvaudami šioje vakarie
nėje, taigi, galėsime sočiai įr 
skaniai pasivaišinti, taipgi pa- 
remsime , naudingą liksią.

Laukime šeštadienio vaka
ro. Tadą visi traukime Į Liber
ty Auditoriją, Richmond Hill,

RO- 
kuo- 
svar- 

visuomeniniams reika- 
Tai dabar tikisi

LLD 185 kp. narys

New Yorko spaudoje

Daugelis newyorkieciy 
apsiėjo be laikraščių
Praeitos savaitės pabaigoje 

daugelis New Yorko gyvento
jų apsiėjo be laikraščių. Kas 
norėjo nusipirkti bet kokį 
dienraštį, tą galėjo padaryti, 
nes kiekvienoje miesto dalyje 
buvo galima gauti vieną ar ki
tą, Bet tūkstančiai žmonių, 
pripratę prie vieno jų mėgia
mo laikraščio, verčiau apsiėjo

Priežastimi to viso buvo iš
vežiotoji) streikas. Kai kurių 
laikraščių, kaip tai “World- 
Telegram” streikas beveik ne
lietė, nes laikraštis turi savo 
sunkvežimius, kurie jį išvežio
ja. Bet laikraščiai, 
r i a u si a i i š v e ž i o j a m i 
tacijos kompanijų, 
“Times”, nepateko
miesto dalių arba priemiesčių. 
“Daily Workeri” irgi buvo 
sunkir gauti.

kurie vy- 
transpor- 
kaip tai

Streikas prasidėjo po masi
nio mitingo, kurį išvežioto j ai 
iaikė Manhattan centro salė
je. Unija,buvd išsikovojusi al
gos pakėlimą ant $9 savaitei, 
bet grupe unįjistų vadovavo 
eilinių narių protestui ir lai
mėjo savo pusėn daugumą 
prieš sutartį nusistačiusiųjų.

PAVOJINGAS SIŪLYMAS
Transporto darbininkų uni

jos prezidentas Quill nurodo,z 
kad 
miesto 
gain i ų 
darbo
ien dirbančiųjų gali 
darbo, o autobusų fėrą pakel
ti iki 25 centų.

sumanymas parduoti 
autobusų linijas ir jė- 
įmones yra pavojingas 
žmonėms, nes daugelis 

netekti

KODĖL APMUŠĖ TRIS 
LAIKRAŠTININKUS

Jaunuolis R. Nelsonas teis
mo liudijo, kad koluimnistas ir 
radijo bei televizijos progra
mų vedėjas Walter Winchell 
jį koliojo ir policijai jį arešta
vus dar j'am grasino. Todėl 
jis, nepakęsdamas laikrašti
ninkų ir fotografistų, tuos 
tris apmušė. .

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y. *

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, vasario 7, Liberty Auditorijoje. 

. Prašome visų kuopos narių dalyvau
ti ir savo mokesčius pasimokėti.

Valdyba.
(24-26)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 5 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumėte. —Valdyba.

(24-25)

•t* *

Jūs sutaupysite pinigų Šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957 
Dodge pas PIEBES MOTORS! Ir mes nekalbame niekų, tikėkite! 
Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugelį naujų 1957 
Dodge mašinų, ir kad atlikti šį nusistatymą, .kiekvienas naujas 1957 
Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. Ateikite ir pa
matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge.

PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH
155 Grove St. Atdara, vakarais. — White plains 9-8787
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BŪSIĄS KOMPANIJAI 
BANKROTAS

Hudson & Manhattan Rail
road kompanijos viršininkas 
Stickmanas teisinasi, kodėl jis 
priešingas pakelti darbinin
kams algas. Jeigu tos kompa
nijos darbininkai, sako -jis, 
gaus algų; pakėlimą, tai kom
panija turėsianti subankru
tuoti. Tačiau jis užslepia, 
kiek toji kompanija daro pel
no, iš kurio būtų pakankamas 
algų pakėlimas ir dar kompa-' 
nijai liktų.

Tarp visokių pabėgėlių gru
pių, kurios leidžia visokius 
manifestus, pareiškimus, de
klaracijas ir protestus, bene 
veikliausia yra taip vadinama 
“Pavergtųjų Europos Tautu 
Asamblėja”, kurioje spiečiasi 
kraštutiniai reakciniai Rytų 
Europos bėgliai. Ta, organiza
cija (angliškai Assembly of 
Captive European Nations) 
turi didelį pamėgimą rašinėti 
laiškus spaudai, ypatingai 
“Times’ui”, kur tie laiškai pa
sirodo beveik periodiniai.

Paskutinis toks laiškas til
po praeitos savaitės pabaigo
je. Po juo positašė • Vilis Ma- 
sens, latvis. Laiško tema — 
Vengrija. Pasirodo, kad reak
ciniams pabėgėliams labai ne
patinka faktas, jog Amerikos 
spaudoje bent kiek mažiau 
dabar kreipiama dėmesio į 
Vengriją. Masenso laiškas 
skundžiasi, k a d Amerikos 
spaudoje dabar mažai rašoma 
apie areštus Vengrijoje ir 
apie bausmes, kurias tenykš
čiai teismai duoda sukilėliams. 
Jis sako, kad Amerikos spau
doje buvo mažai rašyta apie 
mirtin nuteistus Dudasą 
Horwatha bei. kitus. Kas 
kiti, laiške nesakoma.

Assembler, jn$1 rument. 1st Class. 
Photographic arki light mechanicar 
experience on experimental type* 
work. Over time, benefits. Steady 
work. VANGUARD INSTRUMENT, 
184 Casper St., Valley Stream, I/. I. * 
VA. 5-2218.

*
(22-28)

Wood Furniture Workers. 2 Fin
ishers. Exp., quality furniture. 
Spraying on *Dulux. Two Machine 
Operators, exp., quality furn. Stea
dy work; good salary, free life in
surance, hospitalization, medical and 
benefits. BRO DART- INDUSTRIES, 
56 Earl 
7500. ,

St., Newark, N. J. BI. 2-

BUSINESS OPPORTUNITIES t

Valgykla. Mahanoy, Newark, N. 
J. Vietos dėl 95 žmonių, $2600 
savaitę. Pilnai ištaisyta, moderniš* 
kai, mažos išeigos. Ilgas lease, ge
ros sąlygos. Kelias iš trijų pusių. 
Bargcnas. Mr. Roble. Market 2-t 
9827. (25-28)

Auto plovimo stotis. Savininko 
nesveikavimas verčia parduoti, 
įskaitomas biznis ir nuosavybė. Ge
ra vieta, geras 
ga partneriams, 
pinigais. Geras 
peth-Ridgewood, 
0208.

pirkinys, puiki pro- 
Reikalinga $30,000 

pragyvenimas. Mas- 
L. 1. Hegeman 3- 

(25-31)

East Meadow, L. I. Laidotuvių įs
taiga. Koplyčia ir gyvenimo rūmai, 
5 rūmai viršuje; garo šiluma, oro 
vėdinimo sistema. Privatiškas savU 
ninkas parduoda nuosavybę. Puikufc 
pirkinys. Patikrinkite. IV. 8-5565. •

(24-30)

ir 
tie

PA MOJIMAI
Paieškau savo seserų, Elzbietos 

Yesinskaitės, po vyru Meškienė, ir 
Stanislovos Wagneren. Paeina iš 
Šiaulių miesto. Po pirmo pasau
linio karo, jos išvyko į Braziliją 
ir dirbo kur tai kavos plantacijoj. 
Jos pačios arba kas kitas kur žino 
apie jas, malonėkite pranešti man, 
būsiu dėkinga. Mrs. Bronislava 
Waitkeviciene, 288 Wallace1 St., 
New Haven, Conn. (23-25)

Paieško seselė savo trijų brolių,1 
Petro, Povilo ir Juozo Falkauskų. 
Paeina iš Šatiriinkų kaimo, Krosnos 
valsčiaus, Kapsuko Apskr. (buv. 
Mariampolė). Jie patys ar kas ži
note apie juos, kreipkitės pas ma
ne, būsiu dėkinga. Viktoria Bcnda- 
ravičienė, 714 Jefferson Ave., Gam- 
den 4,'N. J.

Paieškau Amerikoje" sesučių, ku
rios gyveno Lester, Philadelphia, 
Pa. Jos yra: Augustė Kroly tė- 
Vendlerienė; Olga Krolytė-šopiene 
ir Emma Krolytė-Šamiene ar Ta- 
mieriė. Visos yra dukros Juliaus. 
Taipgi paieškau Julių Prišmantą, 
sūnų Jurgio. Visi kilę iš Palapišių 
kaimo, Šiluvos Valse., Raseinių 
Apskr. Prašau atsišaukti. Alek
sandra Krolytė - Šervutienė, Kęstu
čio g-vė, No. 2-B-l, Miestas Šilutė, 
Lithuania, USSR. (25-26)

Paieškau savo tėvo brolio Aleksio 
Jasionio, seniau gyvenusio Montello, 
Mass. Taipgi ten pat gyvenusių 
dėdžių: Vlado ir Čalio Masionių, ki
lusių Trakų apskr., nuo Užuguosčio, 
ir Prano Masionio gyvenusio 1940 
m. Kalifornijoje. Prašau jų pačių 
ar jų vaikų, bei jųjų pažįstamų at
siliepti, už ką būsiu dėkingas. (Se
niau aš irgi gyvenau Montelloje). 
Adresuokite: Kazys Jasionis, Jiez
no rajonas, Užuguosčio paštas. 
Lithuania, USSR.

Aš, Jurgis Nauckūnas (Kazio sū
nus),/ paieškau savo brolio Miko 
Nauckūno, paeinančių iš Užuguosčio, 
Trakų apskr. Prašau atsileipti, už 
ką būsiu dėkingas. Jurgis Nauckū
nas, Jiezno rajonas, Užuguosčio paš
tas, Lithuania, USSR.

P. S. Pas mane randasi ieškan
čiųjų laiškai iš Lietuvos. Jei kurie 
iš ieškomųjų norėtų gauti tuos laiš
kus, kreipkitės šiuo antrašu: P. M. 
Šolomskas, 2328 Knapp St:, Brook
lyn 29, N. Y. J 25-26)

Aš, Juozas Garlauskas, paieškau 
savo brolio Vinco Garlausko. Tu
riu svarbų reikalą. Jis iš Kauno, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad dabar 
gyvena Connecticut valstijoj. Pra
šau jo paties, arba kas žinote apie 
jį, kreiptis prie manęs. Ačiū. Juo- 
as Garlauskas, 373 .Gorge 
Cliffside Park, ,N. J.

Rd., 
(22-28)

AUTO APDRAUDA

Lengvus Išmokėjimai 
Greitas apdraudimas

RAYMOND H. PALUCH 
103 West 42nd Street 

NEW YORK 36, N. Y.

BRyant 9-3398
Naktinis Tel. Lo. 7-9232

*

“Times” padavė savo anti- 
komunist i n i o “spec o” H. 
Schwartzo interviu su Ho
ward u Fastu. Antgalvis to in
terviu1 sako, kad Fastas smer
kia komunizmą, bet pačiame 
interviui to nematyti. Ten tik 
matosi, kad Howardas Fastas 
nesutinka su komunistais kai 
kuriais klausimais, kad jis ne
patenkintas Chruščiovo kalbos 
išvadomis ir t. t., bet esminiai 
jo nuomonės mažai skirtingos 
nuo tų, kurias jis reiškė, kai 
dar rašė kolumną “Daily 
Workeryje”.

“World - Telegram”, kaip 
atrodo, kaip nors artimiau
siai susirišęs su aliejaus-naf- 
tos interesais, kurie turi kon
cesijas Saudi-Arabijoje. 
galima spėti iš smarkumo, 
riuom tas laikraštis tapo 
raliaus Saudo apgynėju ir 
tarėju1 šioje šalyje.

Pirmiausia “World - Tele
gram” griežčiau negu bile 
koks kitas New Yorko 
laikraštis pasmerkė majorą 
Wagnerj, kam jis pasirodė 
toks nesvetingas link Saudo. 
Dabar 
stojo jį 
tai yra, 
gą, kuri 
vergovės
savininką.

Tą 
ku
li a- 
u ž-

“World - Telegram” 
ginti prieš AFL-CIO, 
didžiąją unijų sąjun- 
pasmerkė Saudą kaip 
šalininką ir vergų

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES 
ATSIULETOJOS

Dirbti prie mezginių. Moderninė 
industrijinė pramonė. Duodame vi
sas

149

darbininkų apdraudas.
GLENBURY MILLS

S. Penn Ave., Lindenhurst, L. I.
(23-29)

JEWELRY

VALENTINO DIENOJ. Pirkite 
pas savo pasitikimą juvilėrių. Tu
rime daimontų, sidabrų ir visokių 
kitokių dovanų, už labai prieina
mą kainą. Pirmos rūšies. Ateikite 
šiandien! ' >

PODESTA JEWELERS 
85-63 82nd St., Jackson Hts., L. I. 

NE. 9-8765.
•(23-29)

TRUCKS

TRUCKS-FORD 1950 — V/2 TONO, 
atdaru viršum. Parduoda privatus 
savininkas, puikus pirkinys, A-l- 
mechaniškame stovyje. Per dauge
lį metų pirkėjas pasinaudos. Per
sitikrinkite patys, šaukite 9 A. M. 
iki 4 p. M. UN. 8-7785

(20-26)

Pavogė 50,000 dešimtukų

Policija surado Mary Bian- 
culli automobilyje 102 dėžu
tes su dešimtukais, iš auto 
myjtęrių išplėštas, kas sudaro 
apie 50,000 dešijntukų arba 
$5,000. Bianculli areštuota.

4 pusi. Lafov* (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 5, 1957
,« • 2' \ ‘ ' -į t < ■ ; t , > V ’ » -v'. '. r K

Gesolino Stotis. t Du - šuliny^*. 
14,000 galionų į mėnesį. Prie vieš
kelio. Su įtaisymais ir sandėliu, 
puikus pirkinys už $3,500. Daug 
darbų, 'furite pamatyt, kad įver
tint. Geras pragyvenimas partne
riams ar atskiriems asmenims. L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)

Service and Storage Garage. Pri- 
vatiškas savininkas. Esame privers
ti parduoti. Geras pragyvenimas 
partneriams ar atskiriems asme
nims. Daug darbų. Kreipkitės pas 
Charley, 82-26 18th Avė., B'klyn, 
N. Y. BE. 6-9678.

(21-27)

Restaurantas išnuomavimui. Ne
reikia nieko įnešti. Puiki viAa, 
New Yorko mieste. Pilnai ištaisyta. 
Sveikatos. priežastis priverčia par
duoti prieinamai. Renda pigi, ge
ras lease. Tuoj užimama. Priva*- 
tiškas savininkas. C H. 2-9978. ♦

(19-25)

Valgyklą pardavimui. $2000 j sa
vaitę. Oro vėdirtama. Renda $14f). 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000, 
pusę pinigų. Turime dar keletą ge
rų biznių pardavimui.

HAERMEIER
105-17 Jamaica Ave. 
Richmond Hill, N. Y. 

VI. 7-5478.
(19-25)

MISC. ADS

ERIKSON ROOFING C.. Nsyjijf 
stogai. Pataisome senus stogus. 
Visokios rūšies metalo. Darome" 
Gutters, Leaders, nerūdyjančiOj 
plieno darbus. 9

Jamaica 3-6582 > „
92-17 180th St., Jamaica, L. I.

(25-28)

CRA Electromatic Mašina. 60 co
lių platumo, 35 colių ilgumo. Už 
labai prieinamą kainą; nenaudota, 
parduodame su nuostoliu, $l,50& 
Taipgi turime 7 Poly Ethyl mašinas 
darymui maišų. Privaljška ištai
ga, eina iš biznio. Mašinos gera
me stovyje. Paprastom • dienom 
FL. 2-7871. (25-34!< 

APMUfcINfcJAME RAKANDUS, 
parduodame užvalkalus, lovų patie
salus. Turite persitikrinti pas mus, 
pirm negu pirksite kitur. Mūsų me
džiaga geriausia, ir kainos yra pa
einamos, nereikės jums bereikalin
gai važinėti po kitas krautuves. 
cosSman decorators, INC., 
426 So. Broadway, Yonkers, N. Y. 
GR. 6-1182. (23-2(f)

Pamažinkite savo namus su alu- 
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 

Vvėtrų ir tt. Mes taipgi turime 
Venetian blinds, gražiai išdekorud- 
tus langams uždangalus. Visas dar
bas garantuotas, žemos kainos, 
įsteigta 1929. Tūkstančiai paten
kintų , kostumerių. Duosime 1°? 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

RICHMOND HILL 
AWNING & SHADE CO.

< 116-05 Liberty Ave. %
Richmond Hil, L. I.

1 VI. 8-4940-4941
(17-26) ■

Mes garantuojame pataisymus 
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. Ekspertiškai pertaiso
me, žemos kainos. įvažiuokite su ' 
mašina pas mus. Greitas, paten
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO 
RADIO SERVICE INC.

'78-18 Northern Blvd., Jackson Hte., 
L. I. HA. 9-8488

- (17-2®)

WELLWORTH OIL CO. Geriem, 
sios rūšies šildymo aliejaus; prlsUu* 
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patmavimas. 
Mr. Sammartano,. GL. 6-6900.




