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Howard Fast.
Jack London.
Theodore Dreiser.
Kandidatai premijoms.
Šienapiūtč.

Rašo R. Mizara

Rašytojas Howard Fast, 
kaip jau buvo pas; mus minė
ta, pasitraukė iš JAV Komu
nistui partijos.

Daily Workeris ji kritikuo- 
. ja, bet kritikuoja vyriausiai 
' ne dėl to, kad jis pasitraukia 

iš komunistinio judėjimo, o dėl 
to. kad apie savo pasitraukimą

• jis pranešė per anti-komums- 
tinį dienrašti New York 
Times.

Alan tai atrodo keista, kad 
jaunas, talentingas rašytojas 
vaizduojasi, būk, pasitraukęs 
iš organizuoto darbininkų ju
dėjimo, jis geriau jausis.

Beje, stambiausias turčių 
žurnalas “Fortune” apie Fas- 
to pasitraukimą iš komunisti
nio judėjimo pranešė pirmiau 
negu newyork iškis Timesas.

Prieš daugiau kaip 40 metų 
labai žymus amerikinis rašy
tojas — Jack London — pasi
traukė iš Amerikos socialistų 
partijos. Londono pasitrauki- 

*mo priežastis buvo ta: Socia
listų partija neužtenkamai 
kairi, ne revoliucinė,...ne.kovin- 
ga, per daug reformistinė.

Kokia gi rašytojo Fasto pa
sitraukimo priežastis? O gi 
tokia: Chruščiovo kalba apie 
Staliną. Girdi, jis esąs lenkiš
ko komunizmo šalininkas. 
Kaip matome, priežastis silp
na.

Tenka priminti, jog kitas 
labai žymus amerikinis rašy
to j a s, Theodore Dreiseris, 
prieš savo mirti įstojo į JAV 
Komunistų partiją.

Matote, kokios kontradik- 
cij'os.’

Tarybų Sąjungoje dabar 
yra svarstomas klausimas, ku
rie iš rašytojų ir menininkų 
gaus lenininę premiją?

Komiteto, kuris tai svarsto, 
pirmininkas yra poetas N. S. 
Tichonovas. Paduota net 107 
kandidatai: literatūros srityje 
— 3,2, muzikos — 17, vaiz
duojamojo meno — 28, teat
rinio meno — 23, meninės ki

nematografijos — 7.
Lietuvos Rašytojų sąjunga 

įteikė du premijai kandida- 
. tus: Antaną Vienuolj-Žukaus- 
ką už romaną “Puodžiunkie- 
mis” ir poetą Eduardą Mieže
laitį už “Broliškąją poemą.”

Premijos bus paskelbtos ba
landžio 22 d., Lenino gimimo 
diena. K

/ žmonės sako: “Daug pa
sauktu, mažai išrinktų.” Taip 
bus ir su šiomis premijomis. 
Kandidatų daug, o premijų 
nedaug.

Matysime, kas bus tie lai
mingieji.

Su kiekviena leninine pre
mija, rodosi, eina 75,000 rub
lių. Nemaža suma.

J. Gustis savo laikraštuky 
“Liet. Naujienos” (išeina Phi- 
ladelphijoj) rašo:

* “Ateina vasario 16-tos mi
nėjimas. Grigaičio Taryba už- 
triūbino, kad visi jos parapijo- 

0 r ai stotų ant kojų ir daryti] 
planus, kaip nuskriaustuosius 
dar daugiau nuskriausti. .Juk 
Vasario 16-tos minėjimas tai 
šienapiūtė — dolerius šienau-

AMERIKA ŽADA SMARKIAU GINKLUOTI SAUDI-ARABIJį
Šiandien atsidaro Amerikos 
komunistų suvažiavimas; bus 
p a k v i estą stebėtoj ų grupė
New Yorkas. — šiandien, 

šeštadienį, čia atsidaro na
cionalinis Amerikos Jung
tinių Valstijų Komunistų 
partijos suvažiavimas. Jis 
įvyks Chateau Gardens sa
lėje, 10 East Houston St. 
prie 2nd Ave. Suvažiavimo 

1 rengėjai bandė gauti pato
gesnę vietą kokiame nors 
vidumiesčio viešbutyje, bet 
negalėjo.

Tai yra 16-as Amerikos 
K. P. suvažiavimas. Jį ati
darys su įvados kalba par- 

! tijos generalinis, sekreto- 
Į rius Eugene Dennis., o pas
kui kalbės partijos pirmi
ninkas ir senas darbininkiš- 

i ko judėjimo veteranas Wil- 
liamas Z. Fosteris.

K, P. nacionalinis komi
tetas prieš pat suvažiavi
mą priėmė nutarimą pa
siūlyti suvažiavimui, kad 
į jį kaip stebėtojai būtų 
pakviesti ir ne partijos 
žmonės, civilinių teisių ir 
kitokie veikėjai. Yra žino
ma, kad pageidavimą daly
vauti suvažiavime kaip ste

Sovietai apkaltino du Amerikos 
karininkus Maskvoj šnipinėjime

Washingtonas. — Iš Mas
kvos gauta žinia, kad Ta
rybų Sąjungos valdžia ap
kaltino du amerikiečius ka
rininkus, ambasados tar
nautojus, kaip šnipus, ir 
lie£)e jiems apleisti Tarybų 
Sąjungą. Tie karininkai 
yra laivyno leitenantas M. 
S. Lewis ir marinų kapito
nas P. R. Uffelman.

Tarp kaltinimų iškeliama, 
kad tie du bandė fotogra
fuoti Leningrade karinius 
pastatus, bet buvo pastebė
ti ir policija juos suėmė.
1 Valstybės departmentas 
sako, kad kaltinimai yra 
neparemti.

Kelios dienos atgal Tary
bų Sąjunga paskelbė, kad 
suėmė keturis rusus * šni
pus, kuriuos amerikiečiai 

ti, ir vis tai Lietuvos vadavi
mui.

“Prie to jie prirašys keles- 
dešimt tuzinų rezoliucijų, jas 
publikai skaitys ir reikalaus, 
kad susirinkusi publika jas 
užgirių...

“Gal būt nei viena tauta 
nevykdo tokių nesąmonių, 
kaip Lietuvos vaduotojai. Pa
vyzdžiui: Grigaičio' misija su 
Keratinu važiavo,, tyrinėti mai- 
nierių miest elio Shenan- 
doah...”

• _

Prie to tenka pridėti, jog 
tautininkai šiemet vasario 16 
d. rinks iš žmonių aukas sau; 
kadangi jie taipgi yra vaduo
tojai.

Išnaudoja jie tamsius žmo- 
nelius, kiek tik begali!

bėtojai išreiškė socialistų 
vadas Normanas Thomas, 
religinių pacifistų veikėjas 
pastorius Mušte ir kiti. 
Manoma, kad suvažiavi
mas nac. komiteto pasiūly
mą priims ir stebėtojai bus 
pakviesti.

Sveikinimus Komunistų 
partijos suvažiavimui jau 
atsiuntė Britanijos, Italijos, 
Kanados, Meksikos, Pran
cūzijos, Lenkijos ir eilė ki
tų šalių komunistų partijos.

Nacionalinio komiteto ir 
New Yorko valstijos komi
teto nariai prieš suvažiavi
mą išleido pareiškimą, ku
riame paneigia spaudos 
teigimus, kad suvažiavi
mas yra pasidalinęs į “mas- 
kvinę” ir “titoistinę” frak
cijas. Pareiškime sakoma, 
gad delegatų tarpe yra vi
sokių nuomonių ir nusista
tymų, kad bus įvairių dis
kusijų, bet nėra tokio pasi
dalinimo į dvi aiškias sto
vyklas.

Suvažiavimas tesis visa 
savaitgalį.

parašutais nuleido tarybi- 
nėn teritorijom Jie buvo 
pabėgėliai, • kurie Vakari] 
Vokietijoje veikė anti-s.o- 
vietiniame baltgvardiečių 
kontrrevoliucionierių NTS 
judėjime.

Pranykęs švedų 
pareigini, mirė 
TSRS kalėjime

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė.notą Švedijos 
valdžiai, kurioje informuo
ja ją, kad diplomatas R. 
Wallenbergas 1947 metais 

: mirė Liubiankos kalėjime 
Maskvoje. Tas švedų diplo
matas po karo pranyko iš 
Vengrijos, kur jis vadova
vo misijai. Švedų valdžia 
nuo to laiko keletą kartų 
kriepėsi į TSRS valdžią jo 
pranykimo reikalu.

Dabartinė tarybinė nota 
sako, kad už Wallenbėrgo 
suėmimą ir kalinimą kalta 
Berijos-Abakumovo vado
vaujama slaptoji policija. 
Pridėta, kad Abakumovas 
buvo nuteistas mirti už jo 
nusikaltimus prieš tarybinį 
legalumą. Wallenbergas, 
sako tarybinė nota, mirė 
kalėjime nuo širdies smū
gio.

Washingtonas. — Gali 
būti, kad ekonominės dery
bos tarp Amerikos ir.Len- 

' kijos prasidės dar sekan- 
Ičią savaitę. *

Vėliausios žinios
Iš viso asaulioR

Jungtines Tautos. — Ta
rybų Sąjunga atsikreipė 
į Ameriką, Britaniją, Fran- 
cūziją ir Kanadą su ragini
mu atnaujinti Londone ko
vo 11d. užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimus apie a- 
tominį nusiginklavimą. Ka
nada. kviesta šalia kitu di
džiųjų jėgų, nes ji skaito
si tarp svarbių atominės jė
gos gamintojų ir dalyvavo 
pirmykščiuose pasitarimuo
se.

Jungtinės Tautos. — Azi- 
jos-Afrikos blokas atidėjo 
nutarimą formaliai reika
lauti ekonominių sankcijų 
prieš Izraelį. Nutarta kiek 
palaukti ir pamatyti, kas 
išeis iš Hammarskjoldo de- 
ryų su izraeliečiais. Bet iš 
Izraelio tuo tarpu praneša
ma,kad izraeliečiai Gazos

Madrido studentai šaukė: Duokit 
mums laisvės! Policija užpuolė 
demonstrantus, daugelį sužeidė

Madridas. — Madrido u- 
niversiteto studentai suren
gė demonstraciją. Ji origi
naliai prasidėjo apie va
žiuotos kainas, kaip pro
testas prieš tramvajų ir 
autobusų bilietų kainų pa
kėlimą; bet paskui pavirto 
į grynai politinę anti-fa
šistinę demonstraciją. Stu
dentai šaukė “Duokite 
mums laisvės!” Jie taipgi 
šaukė “Tegyvuoja Barcelo
na!” Mat, Barcelonoje, Ka- 
talonijos provincijos sosti
nėje, pirmiausia prasidėjo

Apie prigėrusį Vincę B anion j
Miami, Fla. — Vakar die

nos numeryje jau buvo pra
nešta, kaip čia' tragiškai 
žuvo; prigėrė maudydama
sis vandenyne, lietuvis 
Vincas Banionis. Velionis 
buvo detroitietis, turėjo 72 
metus amžiaus. Jis paliko 
dvi .dukteris,’ kurių vyresnė 
gyvena Detroite, o i jaunes
nė tarnauja) ambasadoje 
Romoje.

Vincas Banionis kilo iš 
neturŲngų valstiečių, pats 
pramoko rašyti ir skaityti.

I

Nehru kaltina Ameriką 
Kašmiro machinacijose

Lucknow, Indija. — N[eh- 
ru sakė, kad Amerika aš
trina Kašmiro problemą, 
kadangi pristato vis dau
giau ginklų Pakistanui. 
Nehru sakė kad Amerikos 
politikai'užkulisiuose kir
šina pakistaniečius ir juos 
ragina laikytis agresingo 
nusistatymo Kašmiro klau
simu. Amerikos ginklų pil
na Azad Kašmire, tai. yra, 
toje Kašmiro dalyje,, ku
rią valdo pakistaniečiai. 

u

srityje tiesia kelius, atitai
so geležinkelio liniją ir 
bendrai elgiasi, lyg jie bū
tų pasiryžę likti tos srities 
šeimininkais.

Point of the Mountain, 
Utah. — Kalinių sukilimas 
visiškai pasibaigė. Jie iš
laisvino visus sargus įkai
tus, kai jiems buvo pažadė
ta nebausti jii ir patenkin
ti kai kuriuos reikalavimus.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija ir Jugoslavija nutraukė 
prekybos derybas. Vokie
čiai reikalavo, kad Jugo
slavija pasirašytų sutartį 
kaip valstybė su valstybe, 
bet jugoslavai norėtų sutar
ties tik tarp abiejų šalių 
'komercijos butų. Mat, Ju
goslavija Ryti] Vokietijos 
nepripažįsta.

studentų demonstracijos.
Franco policija įsakė 

studentus išsisklaidyti, bet 
kai tie nepaklausė, puolė 
juos, ii’ mušė guminėmis 
lazdomis. Daugelis studen
tų tapo sužeisti.

Jau kokia trečia savaitė, 
kaip Madride tęsiasi va
žiuotos priemonių boiko
tas. Jis yra apie 75 proc. 
efektingas. Nenorėdama 
boikoto garsinti, Franco 
spauda nei vienu žodeliu jo 
nemini.

Jis prenumeravo tris laik
raščius: “Vilnį”, “Laisvę” 
ir “Keleivį”. “Keleivį” ren
gėsi paskutiniu laiku mes
ti, nes tas laikrašt. jam pra
dėjo nepatikti. Jis planavo 
prenumeruoti “Laisvę” gi
minėms ; Lietuvoje, bet jau 
nespėjo.

Detroite velionis' pri
klausė prie Lietuvių Klubo.' 
Daugiau apie jį gal parašys 
detroitiečiai.

1 ■ i

Jonas Sma'lenskas

Komunistas—Islandijos 
delegatas Jungt. Tautose
Reikavikas. — Islandijos 

valdžia savo nauju delega
tu Jungtinėse Tautose 
paskyrė komunistą F. Wal- 
dimarsson. Tai yra pirmas 
toks atsitikimas, kad ko
munistas Jungtinėse Tau
tose atstovauja ne socialis
tinę šalį.

Manchester, N. H. — Čia 
tam tikru laimėjimu pasi
baigė mokytojų streikas.

Susitarta palaikyti karinę 
Amerikos bazę Arabijoj dar 
5 metams* pristatyti ginklų
Washingtonas. — Saudi- 

Arabijos karalius Saudas 
pabaigė savo vizitą šioje 
šalyje. Sekretorius Dulles 
laikė virš trijų valandų 
konferenciją su Saudi-Ara- 
bijos užsienio reikalų mi
nistru Jusufu Jasinu, fi
nansų reikalu ministru 
Sururu ir ambasadoriumi 
Al kh a jalu.

Susitarta, kad Saudi.-A- 
rabija pratęs penkerius me
tus leidimą amerikiečiams 
palaikyti savo didelę avia
cijos bazę Dhahrane, Sau
di-Arabijoje, taipgi susitar
ta, kad Amerika siuntinės 
daugiau ginklų Saudi-Ara- 
bijos ginkluotoms pajė
goms, taipgi teiks Saudi-A- 
rabijai ekonominės pagal
bos. Kaip yra žinoma, A- 
merikos naftos aliejaus 
firmos Arabijoje turi dL 
džiules koncesijas.

Valstybės departmentas 
sako, kad, Saudi-Arabija 
“laimėta” Amerikos pu
sėn, kad Saudi-Arabija 
beveik pilnai pritaria da
bar Eisenhowerio doktri-

Georgijos prokuroras nori, kad 
segregacija paliktij ant amžiii
Was.hingtonas. — Geor

gia valstijos gen. prokuro
ras Eugene Cook, kuris 
yra vienas aršiausių Pietų 
rasistų, liudijo Kongreso 
atstovų buto juridiniam ko-

Britai užmušė 
du kipriečius 
nacionalistus 

I

Nicosia. — Britai nušovė 
du jaunus kipriečius nacio
nalistus. Jie teigia, kad 
pagavo juos bėgančius nuo 
vietos, kur bomba mesta 
prieš karinį britų džypą. 
Pey vieną dieną, sako, bri- 

‘ tai, Kipre.prieš, jų karinius 
automobilius buvo mesta 
net tuzinas gazolino bom
bų.

Tuo. tarpu pasibaigė įsa
kymas, pagal kurį visi 
jauni kipriečiai, nuo 21 iki 
27 m. amžiaus, negalėjo pa
sirodyti gatvėse nei dieną, 
nei naktį. Tas įsakas buvo 
duotas savaitės pradžioje 
ir tęsėsi per visą savaitę. 
Britai aiškino, kad tas da
ryta, kati išvengti susirė
mimų tarp graikų ir turkų 
k i pr iečių.

Viena nacionalistų bom
ba tapo išsprogdinta britų 
kariniame štabe* Episkopi 
miestelyje.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

nai. Tuo tarpu Libano už
sienio reikalų ministras 
Charles Malikas, kuris. ,čia 
konferavo su prezidentu Ei- 
senhoweriu ir paskui su ka
ralium Saudu, irgi paskel
bė, kad jis pritaria Eisen
howerio doktrinai.

Malikas sakė, kad kara
lius Saudas yra “realistinis, 
praktiškas valdovas, kuris 
žino, kaip vesti savo šalį”.

Iš Kairo pranešama, kad 
Egipto spauda reiškia ne
pasitenkinimą karaliaus 
Saudo ir Maliko elgesiu A- 
merikoje. Amerikoje lan
kosi ir Irako princas Illah, 
bet iš Irako pro-amerikie- 
tiško nusistatymo buvo ga
lima laukti. Arabija ir Li
banas, betgi, paskutiniu 
laiku buvo skaitomi kaip 
ir Egipto sąjungininkais.

Egipto spauda smarkiai 
kritikuoja ir Maliką.

New Yorkas. — Ameri 
kon atvyksta Vakarų Vo
kietijos Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Olen- 
haueris.

mitetui. Cook sakė, kad 
“rasinė segregacija Pietuo
se yra giliai įaugusi į gy
venimą. Mes norime, kad ji 
pasiliktų ant amžių am
žiaus. . .”

Cook grasino, kad krau
jas liesis upėmis, jeigu bus 
bandyta pravėsti Georgi- 
joje kokius nors įstatymus 
prie rasine segregaciją. Jis 
Sakė, kad toks yra ir kitų 
Georgijos pareigūnų nusi
statymas.

Iš' kitos pusės kongresi
niam komitetui savo nuo
mones patiekė AFL-CIO 
vice-prezidentas ir auto- 
darbininku vadas Walter 
Reutheris. Jis raštiniame 
pareiškime sakė, kad Kon
gresas turi pareigą šiais 
metais pravesti bent tokį 
švelnų civilinių teisių įsta
tymą, koki praeitais me
tais pravedė Atstovų bu
tas, bet kuri “filibusteriu” 
užmušė Senatas.

Venecija. — Italijos • kaL. 
riųjų socialistų partijos 
suvažiavime prasidėjo kar
štos diskusijos apie vieny
bę >su socialdemokratais ir . 
bendrą frontą su, komunis
tais. Suvažiavime taipgi jau 
kalbėjo užsienio delegatai, 
sveikintojai, kaip tai Brita
nijos Bevąnas.
.........  . I ,

ORAS NEW YORKE I

Giedra, šalčiau
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ORGANIZUOTI NEORGANIZUOTUS
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE yra daugiau kaip 65 

milijonai dirbančiųjų už algas.
Iš to skaičiaus apie 20,000,000 yra organizuoti į darbo Į 

unijas. Kiti neorganizuoti.
Per kai kurį laiką gyvavo dvi darbo žmonių federaci-; 

jos arba darbo unijų sąjungos: Amerikos Darbo Federa
cija ir Congress of Industrial Organizations. Joms pri
klausė organizuotos darbo unijos, bet ne visos. Yra 
darbų unijų, pavyzdžiui,angliakasių, geležinkeliečių ir 
kitokių, kurios nepriklauso nei vienai šių federacijų.

Po to, kai A.DF ir CIO susijungė į vieną, anos pasiliko 
nuošaly. Iš viso, reikia pasakyti, Jungtinėse Valstijose 
yra apie 40,000,000 dirbančiųjų už algas neorganizuotų. 
Tiesa, kai kurie jų priklauso organizacijoms,; bet tai 
priklauso toms, kurias suorganizavo samdytojai, pri
klauso samdytojų naudai. ;

Milijonai darbininkų nepriklauso darbo unijoms dėl 
to, kad siautėja baltasis šovinizmas. Pavyzdžiui, pieti
nėse mūsų šalies valstijose, i kur daug fabrikų tapo nu
kelta iš šiaurinių valstijų (dėl to, kad ten darbas pigus), 
nebegalima darbininkus suorganizuoti, nes ten juodas 
su baltu neturi teisės sueiti kartu Į vieną mitingą, i vie
ną pasitarimą. Juodui darbininkui skirta šuns likimas, 
nors jis dirba greta balto darbininko fabrike, dirbtuvėje.

Visiškai neorganizuoti Amerikos taip vadinamieji 
“baltkalnieriai” (“white collar ’workers”), tokių yra 
daugiau kaip 13,000,000.

Taigi dabar ADF-CIO Vokiantysis Komitetas, posė
džiavęs didžiajame Amerikos kurorte, Miami Beach, 
nutarė: suorganizuoti į darbo unijas visus baltkalnie- 
rius!

Tam reikalui paskyrė ir organizatorių: John W. Li
vingston, kuris sakė pasiskirsiąs dar keletą dešimtų sa
vo padėjėjų, — visi baigę kolegijas. Na, ir jie pradės 
darbą, pradės organizuoti neorganizuotus baltkalnie- 
rius.

IRGI IŠ ATSIMINIMŲ

Mus pasiekė Vilniuje-einąs rašytojų 
savaitraštis “Literatūra ir menas” (š. 
m, num. 1), kuriame telpa kai kurių 
Lietuvos rašytojų pasisakymai apie tai, 
ką jie mano kurti šiais metais. Paduo
dame Vinco Mykolaičio-Putino, Juozo 
Baltušio, Augustino Griciaus, Kosto Ku
bilinsko ir Kazio Borutos pasisakymus.

Redakcija.

Šiais metais savo jėgas ketinu sutelkti 
prie “Sukilėlių” romano antrojo tomo. 
Kas skaitė pirmąjį tomą, tas žino, kad 
jame vaizduojama daugiau valstiečių 
buitis ir priešinimasis dvarininkams po 
caro manifesto paskelbimo 1861 metais. 
Antrajame tome bus vaizduojamas pats 
1863 m. sukilimas. Čia aš panaudosiu 
jau daugiau istorinės medžiagos ir pa
vaizduosiu istorinių-personažų, be Mac
kevičiaus, dar Sierakauską, Kalinauską, 
Geištarą, Muravjovą-Koriką- Aš noriu, 
kad, kaip pirmame, taip ir antrame ro
mano tome, atsispindėtų kultūrinis lie
tuvių gyvenimas ir politiniai to laiko 
siekiniai. Stengsiuosi duoti platų lietu
vių visuomenės raidos ir diferenciacijos 
vaizdą antroje XIX a. pusėje, besiple
čiančio kapitalizmo fone. Tuo tikslu esu 
sumanęs tęsti “Sukilėlių” romaną ir to
liau, laikydamas tai svarbiausiu savo li
kusio gyvenimo uždaviniu. Deja, ar ne 
per vėlai man šie sumanymai kilo? Ar 
suspėsiu aš juos įgyvendinti? Šiaip ar 
taip, bent jau antrąjį “Sukilėlių” tomą 
esu pasiryžęs parašyti.

Be romano, dar norėčiau tęsti ir baig
ti. Adomo Mickevičiaus “Pono Tado’’ 
vertimą. Tai didelis ir nelengvas dar
bas. Vien tik jam atsidėjus, per ateinan
čius metus gal ir būtų galima jį baigti, 
bet dirbant dar ir ką kita, jis nusitęs į 
tolimesnę ateitį, ir šiandien sunku nu
matyti, kada bus baigtas.

Mes, aLku, linkime ponui Livingstonui didžiausio pasi
sekimo, bet mes nemanome, kad jo pasiryžimas labai 
lengvai bus gyveniman pravestas.

.Nelaimė su mūsų darbo unijomis, yra tame: jųjų va
dovai labai dešinus. Jųjų vadovai gyvena taip pat gerai, 
kaip didžiausi kapitalistai. Jie pernelyg dešinus. Jie, sa
kysime, Tarybų Sąjungos nepakenčia, tiesiog bijosi la
biau negu kai kurie kapitalistai. Jie šmeižia, kiek be
išgali socialistinį pasaulį. Jie bijosi, kaip velnias kry
žiaus, socializmo.

Kitas dalykas, kaip minėjome: baltasis šovinizmas.
Trečias dalykas: amatinės unijos, pagal kurias bando

ma tuos darbininkus suorganizuoti.
Bankuose ir bendrai ofisuose dirba visokių tarnauto

jų, visokių darbininkų. Juos būtų galima suorganizuo
ti visus į vieną darbo uniją. Bot kaip šiandien yra, juos 
suorganizuoti į vieną uniją nebeįmanoma, nes veikia a- 
matinių unijų sąvoka.

Nežiūrint visko, mes reiškiame nuoširdų prijautimą 
ADF-CIO vadovams suorganizuoti visus baltkalnierius!

Belieka dar viena mano, kaip rašyto
jo, kūrybos sritis, būtent, poezija. Ka
daise ji buvo man svarbiausia, dabar, į 
gyvenimo pabaigą, vis rečiau beprisime
nanti mano kūrybos sritis. Vis dėlto dar 
nesu galutinai su poezija atsisveikinęs ir 
manau, kad mano stalčiuose ilgainiui 
dar susiras kuo papildyti mano litera
tūrinį palikimą.

V incas Mykolantis-P u tinas

Žinios iš Lietuvos
Deputatai atsiskaito

• - rinkėjams
JONIŠKĖLIS. —- Miesto 

tarybos deputatai atsiskai
to rinkėjams. Įvykusiame 
susirinkime deputatas Ra
simavičiene kalbėjo apie 
įvykusius mieste pakitimus 
per 1956 metus. Ji nūro- 

t dė, kad pernai buvo ištisai 
išgrįsta T a r y b ų gatvė, 
tvarkomos Vilniaus ir 
Komjaunimo gatvės. Tary- 

. binių darbuotojų kapinėse 
pastatytas paminklas. Pra
dėtas statyti šešių butų na
mas ir dvylikos butų namas 
plytinės darbininkams. Ple
čiasi individualių namų 
statyba. Deputatas Gustas 
papasakojo rinkėjams apie 

- miesto tarybos nuolatinės 
liaudies švietimo komisijos 
darbą. >

Savo pasisakymuose rin-
* kėjai vertino deputatų veik
lą, pageidavo, kad būtų ap
šviestos miesto gatvės, kad

naujai išgrįstose gatvėse 
būtų įrengta kanalizacija. 
Rinkėjas Bajalis kritikavo 
sanitarine - priešepideminę I 
stotį už tai, kad ji nekovoja 
prieš nešvarą kiemuose, pa
reiškė priekaištų prekybi-1 
nių organizacijų adresu.

J. Bekeris

Virėja išeina į pensiją
MOLĖTAI. — Rajoninės 

ligoninės kolektyvas ben
drame susirinkime atsisvei
kino su į pensiją išeinančia 
ligoninės virėja M. Kišjtevi- 
Čiene- Ligoninės vyr. gydy
tojas Vyšniauskas kolekty
vo vardu padėkojo Kiškevi- 
čienei už stropų darbą, pa
linkėjo jai ilgų laimingų 
metų. Daug šiltų žodžių 
pasakė tą dienąA susirinku
sieji savo senai darbuoto
jai. Kiškevičienei buvo 
įteiktos ligoninės darbuoto
jų dovanos.

K, Siciūnienė

Kadaise, maždaug prieš dvidešimt 
metų, man kilo sumanymas parašyti ro
maną iš kaimo piemenų gyvenimo — 
“Parduotos vasaros.” Rašiau aš jį labai 
ilgai, iki pat Didžiojo Tėvynės karo, ir 
parašiau silpnai, kaip ir' daug ką kita. 
O paskui buvo evakuacija, rankraštis 
pasiliko Kaune ir, m’ano laimei, dingo. 
Paskui rašiau aš apie daug ką: valstie
čius ir buožes, kolūkiečius ir darbinin
kus, net apie Romos popiežių rašiau. 
Apie viską po truputį. Pamaklinėjau po 
visokias dramaturgijas, ieškodamas sa
vojo žanro ir savojo kelio. Ir įsitikinau: 
reikia išmokėti skolą buvusiems pieme
nims, rašyti iš naujo, atkurti kas dingę. 
Ir atkūriau. Tik išėjo dabar kas kita,— 
ne romanas, o apsakymų rinkinys; dau
gelis /pirmykščių personažų pabėgo, jų 
vieton atėjo visiškai kiti. Juk laikui bė
gant žmogus taip pat keičiasi, kaip kei
čiasi ir visas kitas mūsų žemės invento
rius, gyvas ir negyvas. Iš čia nesugebė
jimas atstatyti tai, kas buvo kadaise, 
iš čia ir norai suremti ką nors naujo, ge
resnio, gražesnio. Taigi. Šiaip ar taip, 
o šiuo metu užbaigiau pirmąją “Parduo
tų vasarų” knygą ir netrukus.įteiksiu ją 
leidyklai.

. Ką veiksiu paskui? Ogi rašysiu ant
rąją “Parduotų vasarų” knygą. Kada 
užbaigsiu? Šito aš nežinau, o žinau tik
tai tiek, kad ją užbaigęs — vėl ką nors 
rašysiu.

Juozas Baltušis

Naujųjų metų išvakarėse Lietuvos kL 
no studijai įteikiau scenarijaus kino ko
medijai “Kalakutai” naują variantą. 
Žinoma,, tuo darbas prie kino scenari
jaus nebaigtas; teks dar nemažai pasė
dėti prie jo, iki kino studija. įkūnys jį 
filme. -Tai ir bus vienas iš mano nu
matomųjų šiemetinių darbų.

Grožinės literatūros leidykla, šiais me

Savo atsiminimuose (dar 
neišleistuose) Dr. J. J. Kas- 
kiančius plačiai šneka apie 
Jurgį Smalstį (Smolskį), 
kaip įžymų 1905 revoliuci
joje kovotoją prieš cariz
mą. Pasirodo, kad Kas- 
kiančius Jurgį Smalstį ge
rai pažino ir su juo kartu 
Rokiškio-Kamajų apylin
kėje darbavosi. Istorija la
bai įdomi ir patraukli.

Apie tą Jurgį Smalstį, 
pasirodo, yra dar ir dabar 
plačių diskusijų ir įvairių 
nuomonių. Kaip žinia, 
Smalstis buvo 1919 metais 
klerakališkų budelių nužu
dytas kartu su kitais keliais 
socialdemokratais.

So. Bostono Keleivis 
(sausio 23 d.) griežtai tei
gia, kad Smalstis nebuvo 
bolševikas, todėl piktieji 
1919 budeliai neturėjo tei
sės jį žudyti. Išeina, kad jie 
gerai darė ir turėjo teisę 
žudyti bolševikus! Nusidėjo 
keleiviniams menševikams 
tik todėl, kad kartu su bol
ševikais jie nužudė keletą 
ir socialdemokratų.

Parėmimui savo nuomo
nės, kad Jurgis Smalstys 
nebuvo bolševikas, Keleivis 
(jo bendradarbis “Čikagie- 
tis”) cituoja Vincą Kapsu
ką, kurio straipsnis apie 
tų laikų įvykius tilpęs 
Maskvoje 1932 metais lei
džiamame “Priekale” (No. 
10). Ten Kapsukas kalba 

į apie socialpardavikus ir sa
ko: “Jų vadais Maskvoje 
buvo tamsios praeities s-d 
J. Smolskis” ir kiti, ir kad 
“Smolskis ir Valiukas per 
lietuvių baltgvardiečių 
kvailumą buvo sušaudyti 
1919 metų pavasarį”.

O Chicagos menševikų 
Naujienose (sausio 26 d.) 
pabėgėlis J. Meškauskas, 
kuris, matyt, Smalstį gerai 
pažinojo, plačiai rašo apie 
jį ir jo nužudymą. Didžiau
siu žmogžudžiu ir kaltinin
ku buvo karininkas Vincas 
Glovackis. Meškauskas ra
šo, kad kadangi karinis 
teismas Smalstį nuteisė tik
tai 12 metų kalėti, tai Glo
vackis buvo labai nepaten
kintas ir “sugalvojo klas
tą”. O ta klasta buvo tokia: 
“Jis ’ liepė puskarininkiui, 
kuris lydėjo Jurgį Smalstį 
į Obelių gelež. stotį, iš už
pakalio nušauti ir paaiškin
ti, kad kalinys kėsinosi pa
bėgti. Taip tas puskarinin
kis nukovęs Jurgį Smalstį, 
grįžęs ir pranešė. . .”

Tai šitaip buvo nužudy
tas Jurgis Smalstis.

Aš irgi šį tą apie Jurgį 
Smalstį atsimenu, — ne
daug, tiesa, bet truputį at
simenu. Asmeniškai aš jo 
nemačiau ir nepažinau, bet 
girdėjau gana daug. 1905 
metais buvau tiktai vie
nuolikos metu berniokas. 
Kartais tekdavo nuvažiuoti 
į Kamajus; Jurgis Smals- 

| tis buvo kamajietis, Smal- 
čiukai buvo du broliai. Bet 
apie jo brolį nieko neatsi
menu. Abudu buvo studen
tai. Jie gyveno šalia vieš
kelio, beveik priemiestyje, 
šioje pusėje į Panemunėlį. 

•Atrodė, kad Smalsčiai gy
veno gana pasiturinčiai. 
Kuo Smalsčiukų tėvai ver
tėsi, nieko nežinau. Buvo 
kalbama, kad “Smalsčiukas 
kursto žmones prieš cafą” 
ne tik pačiuose Kamajuose, 
bet taip pat Panemunėlyje 
ir Rokiškyje.

Mūsų kaimelyje, Užusie- 
niuose (Vilkaviškyje), buvo 
kita Bimbų šeima, mums 
net negiminės. Juozas Bim
ba turėjo du trečdalius va

tais ketina išleisti mano raštų rinkinu
ką, kurį dabar ir ruošiu.

Labai noriu parašyti komediją ir 
įteikti ją teatrui ateinant rudenį. Ir dar 
—vasarą noriu apkeliauti Lietuvą, kiek 
tik įmanysiu plačiau, — tas Vietas,, kur 
kada nors jau esu buvęs ir kur esu ke
tinęs būti. Man tos kelionės po gimtąjį 
kraštą daug įdomesnės už bet kuriuos 
“prašmatniausius užsienius.”

Atgijusi “Šluota” sudaro sąlygas grįž
ti į žanrą, mano širdžiai patį mieliau
sią: humorą ir satyrą. Esu pasiryžęs ir 
tam žanrui naudingai padirbėti.

r,
’ Augustinas Gricius

Nauji metai — nauji lapai! — sako 
liaudies išmintis. O tie lapai laukia 
plunksnos. Reikia rašyti, rašyti, rašy
ti .. . Kaip bebūtu keista, man Naujie
ji metai šiemet atėjo per anksti. Praė
jusiu metų pabaigoje turėjo iš spaudos 
išeiti mano eiliuotų pasakų rinkinys 
“Stovi pasakų namelis” ir eilėraščių 
knygelės “Mano spalvos” ir “Mano skai
čiai.” Deja, jos pasirodys tik šiais me
tais.

šiais metais dar turėtų pasirodyti 
dail. D. Tarabildienės iliustruotas mano 
eilėraščių rinkinys jaunesniojo mokyk
linio amžiaus vaikams “Su žilvičio dū- v 
dėlė.” Baigsiu taip pat ruošti ’ir eilė
raščių rinkinį suaugusiems — “Lygu
mos dainuoja.” Be to, drauge su poetu 
A. Jonynu netrukus įteiksime leidyklai 
bendrą satyrinių ir humoristinių eilė
raščiu rinkini. •• V I

Kokie mano ateities planai? Planų 
daug, kad tik užtektų valios Ir jėgų 
jiems Įvykdyti! Pirmiausia, siais me
tais aš pasiryžęs eilėmis atkurti gra
žiausias Vilniaus legendas, be1 to, pa
ruošti naują eiliuotų pasakų rinkinį. 
Tolesnė svajonė — parašyti satyrinę po
emą iš mūsų dienų “didvyrių” gyveni
mo. Man seniai jau niežti delnus “iš
tempti” j dienos šviesą visas praeities ir 
dabarties šiukšles, kurios trukdo mūsų 
žmogui gyventi, kurti ir statyti. Tikiuo
si, kad visus savo planus įvykdysiu.

K o s ta s K u b i lin s kas

Mūsų literatūra šiais metais, rodos, 
susilauks gražaus derliaus. Kiek jėgos 
leis, tikiuosi ir aš prie jo subrandinimo 
prisidėti.

Šiuo metu skaitau “Šiaurės kelionių” 
korektūras. Tai apybraižos-iš poliarinės 
herojikos, kurias pernai parašiau iš 
naujo. Taip pat suradau daug įdomios 
poliarinės lituanistikos. Knygą su gau
siomis iliustracijomis išleidžia Valstybi
nė grožinės literatūros leidykla.

“Pergalės” žurnalui atidaviau spaus
dinti romaną “Sunkūs paminklai,” ku
rio fragmentai pernai pasirodė spaudo
je. Tai knyga apie Didžiojo Tėvynės ka
ro pradžią Lietuvoje ir apie mūsų įžy
maus skulptoriaus V. Grybo tragišką li
kimą. Be šitos knygos, turiu dar visą 
pluoštą užsigulėjusių rankraščių, ku
riuos norėčiau užbaigti ir atiduoti skai
tytojams- Tai atskiri romanai: “Ne 
perversmas, bet išdavimas”—apie 1926. 
m. fašistinį perversmą; “Vakarykšte 
diena”-—apie fašistinės diktatūros me
tus ir tam tikros dalies inteligentijos 
suburžuazėjimą, “Sūduoniai”—iš XVIII 
amžiaus sąvartos Lietuvoje ir kt.

Noriu paruošti spaudai rinktinius ap
rašymus ir apysakas, kurių vieni buvo 
spausdinti, kiti ligi šiol mėtosi rankraš
čiuose. Gal būt, suspėsiu paruošti nau
jas “Medinių stebuklų,” - “Baltaragio 
malūno” laidas. Pagal pastarąjį rašau 
kino scenarijų. O ‘čia vėl patraukė dė
mesį. eilėraštis, kurio buvau lyg ir išsi
žadėjęs. Tai noriu bent susumuoti, kas 
padaryta, ir paruošti naują eilių ir po
emų rinktinę. Gal būt, ir naujų 'para- 
švsiu.

Vis. dar nevaliu atsitraukti nuo mūsų 
tautosakos lobių. Turiu apsčiai prisi
rinkęs 'medžiagos fantastinių pasakų 
ciklui :— “Užburtas pasakų ratas,” kurį 
noriu mūsų liaudiška eilėdara, kaip seka 
geri liaudies pasakoriai, pereiliuoti. O 
su naujais metais “Genio” žanrui paža
dėjau duoti “Jurgio Paketurjo klajones 
po žmones, pasakas, juokus ir ašarai,”

(Tąsa ant 3 puslapio)
; ■.. .. < . ’■ ; ji .

lako ir gyveno gana gerai. * 
Užaugino tris sūnus ir dvi 
dukteris. Vyriausias sūnus 
Petras lankė mokylą ir 
paskui tapo mokytoju. Vie- * 
ną vasaros dieną studento 
Petro brolis Jonas man sa
ko : žinote, kad mano brolis 
Petras praėjusią naktį tu
rėjo nepaprastą svečią, Jur
gį Smalsčiuką. Jiedu nak
vojo mūsų seklyčioje ir a- 
budu prie savęs turėjo po 
revolverį. Sakė: Jeigu žan- 4 
darai užklups, tai paragaus 
kulkų!

Supratau, kad Petras > 
Bimba ir Jurgis Smalstis 
buvo gana geri bičiuliai.

Kaip ten nebūtų, revoliu
ciją sutriuškinus ir pradė
jus žiauriajai reakcijai 
siautėti visoje Lietuvoje, 
Kamajų Smalsčiai skau
džiai nukentėjo. Carinės ar
mijos dalinys, pribuvęš į 
Kamajus, iš armotos ap
šaudė Smalsčių namus. Kai 
vieną kartą važiavome pro 
jų kiemą, tai matėme namo , 
sienoje didžiulę skylę. Pasi-“ 
rodo, kad paleistos kulkos 
perėjo skersai visą namą. 
Kiek viduje buvo padaryta,' 
žalos, nežinau, nes nema
čiau.

Įdomu štai ka<s: Už kele
to dienu pias mus atvažiuo
ja Smalsčiuko tėvas ir kal
basi su mūsų teveliu. Gir
džiu, kad Smalstis prašo 
tėvą paaukoji sienojų namo 
pataisymui. Nežinau, ar iš 
pritarimo Smalsčiams kaip 
revoliucionieriams, ar tik 
taip iš pasigalėjimo, tėvas 
davė Smalsčiuil nusikirsti 
storą, aukštą eglę ir parsi
vežti namo. Smalstis tėve
liui už tai širdingai pade-* 
kavojo ir eglę išsivežė.

Reiškia, inors tiek ir mū
sų šėlimą prisidėjo prie su-' 
šelpimo tų, kurie kovojo 
prieš carizmą ir skaudžiai 
nukentėjo. Smalsčiai buvo 
vieni iš tų.

A. B.

RUOŠIA KULTuRNIUS 
VAKARUS

DAUGAI. — “Tarybinės 
žemės” kolūkio ribose yra 
biblioteka ir klubas - skai-. 
tykia. Bibliotekos vedėja 
J. Bakšytė ruošia literatū
rinius vakarus, turi subū
rusi n e m a ž a nuolatinių 
skaitytojų. įdomiai biblio
tekoje praleidžia laisvalar' 
kį ne tik suaugę, bet ir ma
žieji. Čia jiems organizuo
jami žaidimai, eilėraščių^ 
deklamavimas, pasakų pa
sakojimas bei skaitymas.

Kai kolūkį aplanko kilno
jamasis kinas, salėje visub- 
met gausu žiūrovų. Iš da-* 
lies tai ir bibliotekos vedė
jos nuopelnas: ji supažindi
na kolūkiečius su filmo tu
riniu, paaiškina jo pagrin
dinę idėją. >

Biblioteka aktyviai daly
vauja ir kolūkiniame gyve-* 
nime. J. Bakšytės inicia
tyva “Tarybinės žemės” 
kolūkio kontrolėje leidžia^ • 
mas sienlaikraštis “Kolūkio 
naujienos”* ir satyrinis 
sienlaikraštis “Ežys.”

Pastaruoju metu pagyvė
jo ir klubo-skaityklos, ku
riai vadovauja E. Pankie- » 
nė,, veikla.

Vyt. Dzenkauskas

NAUJAS KALĖJIMAS 
BROOKLYNE

Brooklynas gali pasigirt# 
kad šiomis dienomis atidarė* 
naują kalėjimą, kuriame ga
lės tilpti apie 300. kalinių. Pa
statymas kainavo $11,0’00/ i 
000. Randasi: 275 Atlantic 
Avė. \

2 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., vakario (Feb.) 9, 1997
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SUKILĖLIAI
JL.__________________________________________________________________

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

< (Tąsa)

'< Prievaizdas su vaitu išėjo. Ilgokai te
ko ponams laukti. Pagaliau pro rūmo 
kampą pasirodė keletas vyrų, paskui 
prievaizdas su vaitu, bet įkandin įsiver
žė visi kiti ir susispietė čia pat prie ve
randos j laiptų. Nebuvo kas daryti. Po
nas Skrodskis atidarė duris ir atsistojo 
ant slenksčio. Už jo žengė artyn Jurke
vičius, o prievaizdas su vaitu užėmė vie
tą laipteliuose.

' Dvarininkas piktai apžvelgė kaimie
čius. Priešais stovėjo Kedulis, Stašys 
ir keletas vyresniųjų, toliau visokio am
žiaus vyrų ir moterų būrys. Jie iš pa
niūrų žvilgčįojo į poną, laukdami, ką 
jis pasakys'.

Nejučiomis dvarininkas dirstelėjo į 
kairę ir mato priešakinėse eilėse vien
plaukį augalotą vyrą, įžūliai įsmeigusį 
akis stačiai į jį. Tas veidas ponui Skrod- 
skiui lyg ir pažįstamas. Kur jis jį ma
tė? Atsiminė. Ta scena chlopo kieme Ši
lėnų kaime. Balsys, rodos, jo pavardė. .. 
Pabėgęs kurstytojas! . . . Kaip jis čia at
sirado? . . . Suimti!. . . Bet kas jį suims? 
Ii’ dabar, kaip tada, bernas spaudžia 
rankose storą gumbuotą baslį. Ponas 
Skrodskis valandėlę susvyruoja. Jame 
kovoja poniškas išdidumas ir nerimas-

Pagaliau jis prašneko, sunkiai val
dydamas balsą:

—- Oto, ciesoriaus manifestas leidžia 
jums, susitarus su manimi, išpirkti tiek 
žemės, kiek dabar valdote ir būti val- 
nais gaspadoriais. Aš, pildydamas cieso
riaus valią, sutinku jums tiek žemės 
perleisti, o jūs turite sutikti tą žemę iš
pirkti kaip tai nustatyta zokone. Tai 
oto dabar ponas Jurkevičius jums išaiš
kins, ką jūs turite padaryti, kad gautu
mėte žemę.

Dvarininkas pasitraukė į.šalį, užleis
damas. vietą juristui. Ponaš Jurkevi
čius žengė žingsnį į priekį ir laibu, pri
kimusiu balseliu ėmė kalbėti. Pirmiau
sia jis pagyrė poną Skrodskį, kad tei
kėsi maloningai leisti kaimiečiams įsi
gyti žemės nuosavybę — kai kuriems • 
net daugiau, negu valdė lig šiol. Paskui 
jis pagyrė Šilėnų gaspadorius, kad 
jie teisingai suprato-tą reikalą, ir per' 
savo įgaliotinius Kedulį, Stasį ir Brazį 
pareiškė ir pasirašė sutinką keisti dir
vas ir sudaryti išperkamąsias sutartis.

Sulig tais žodžiais minia sujudo, su
siūbavo, suklegėjo. Iš bendro nepasiten
kinimo gaudesio šen ten prasiveržė rys-

kūs pasipriešinimo šauksmai:
— Neteisybė!. .
— Niekas jų neprašė mūsų vardu pa

sirašyti!
— Apgauti mus nori!
— Neužlėisime savo lauko!
— Mums Užbalių nereikia!
O senė Grigaliūnienė, jaunoji Norei- 

kienė ir dar kelios smarkesnės moterys 
brovėsi prie Stasio ir Kedulio ir grasin
damos kumštimis rėkė:

— Besarmačiai, judošiai!..
— Už arielką dūšią pardavėt!. .
— Tinginiai, apsileidėliai! Ar jiems 

rūpi žemė ?!
— Kedulio čia darbas!
— Stasys ponui parsidavęs!
— Ir Brazys geras.! Susidėjo su nevi

donais !
Ponas Skrodskis nustebęs žiūrėjo į 

šūkaujančius mužikus. Kur dingo jų 
nuolankumas, klusnumas, nusižemini
mas ir baimė — visi tie iš seno žinomi 
baudžiauninko jausmai, kurie .stipriau 
negu pančiai laikė apipainioję tamsias 
chlopų minias? Ir iš kur jiems tas maiš
tingumas ir užsispyrimas? Negana dar 
jie gavo rykščių?! Ponas nejučiom stebi 
kairėje augalotą berną su vėzdu. Nie
ko. Bernas stovi ramiai, tvirtai, iškėtęs 
kojas, abi rankas padėjęs ant vėzdo, ly
giai taip, kaip tada kaime, kai užstojo 
savim tą geltonplaukę merginą. Mergi
na, tiesa, jau tarnauja dvare, bet kas iš 
to. . .

Tuo tarpu žmonės aprimo. Jurkevi
čius vėl pakėlęs balsą, ėmė aiškinti, kaip 
naudinga būsią kaimiečiams , keltis į 
naują vietą. Žemė ten, tiesa, kiek pra
stesnė, bet užtat jos daugiau. Be to, ga
niavos, miškas, o, esant geriems santy
kiams.su ponu, jie gausią ir kuro, ir pie
vų pasišienauti ir, atliekamu laiku, už
darbis dvare už gryną pinigą.

— Vyrai, gaspadoriai, — šaukė juris
tas, — būkite protingi! Pasekite savo 
kaimynų, vyriausių kaimo gaspadorių 
Kedulio, Stasio, Brazio pavyzdžiu!

Vėl kilo triukšmas.
—• Nenorime!
— Neisime nuo savo žemės!
— Apgauti mus norite!
Tada, aptilus triukšmui, Jurkevičius 

ėmė grasinti ir gąsdinti. Jei Šilėnų gas- 
padūriai nenori gražumu susitarti su 
ponu Skrodskiu, tai ponas ir be jų suti
kimo padarys taip, kaip jam patinka. 
Laukai bus šukeisti, ir jokių lengvatų 
kaimas negaus. Nei ganyklų, nei miško!

(Bua daugiau)

KĄ KURIA ŠIAIS METAIS LIETU
VOS ŽODŽIO MEISTRAI

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
panaudodamas mūsų liaudies humorą, 
negirdėtas neregėtas pasakas, satyrą, 
nuotykius ir anekdotą.

Darbų nemaža, o laiko gal ir nedaug 
liko. Tikiuosi dar šiais metais vieną 
kitą knygą išspausdinti, o kitas paruošti 
spaudai. Tuo galėtume ir atsisveikinti— 
ligi susitikimo su knygomis! Bet jaučiu 
skaitytojų priekaištą,—o ką parašysi šių 
dienų tematika? Priekaištas teisingas, 
ir nemažai dėl to sielojuosi. Prieš kurį 
JMką susitariau su vienu kolūkio pirmi- 

^Iiįnku ir MTS agronomu (pasiryžusiais 
atsilikusi kolūkį ištraukti į priešakinį), 
Kad jie rašytų savo pastangų ir stebėji
mų dienraščius, o paskui jau kolekty
viai tą medžiagą apdorosime ir bandysi
me parašyti kolūkinę epopėją. Žinoma, v - 
&š'Čia būsiu tik nuoširdus talkininkas. 
Tikiuosi, kad apie tai po kurio laiko ga
lėsime konkrečiau kalbėti. Dabar tą 
knygą rašo pats gyvenimas ...

Kazys Honda

Juk doleris vakar tenai nusiritęs
Atneš šimteriopos besočiams naudos.

Jaunuolių gyvybė nieko nekainuoja.
Nusispjaut kaip lyžta motinos širdis . . .
Kai kruvina auksą mirties šluota šluoja 
Ir pulkai dapildo kritusių dalis.

Per amžius mūs žemė krauju apšlakstyta, 
Lavonais dapildyti klioniai.
Darbo žmones plakė skaudi karų rykštė
Ir nestoja plakus lig šiolei.

Ar ilgai iš liaudies besočiai tyčiosis 
Ir motinų širdysAesės ištvermes?
Ar ilgai jaunuoliai vest skerdyklon duosis, ’■i"
O tėvas kals durklą dėl .sūnaus širdies?

Ginklai, kaip gyvates, raitos ant priekalo, 
Bombonešiai žvalgos, kur bombos ten kris. 
Bet ryžtingai stojus Į kovą, ant galo,

< Taiką laimes protas, jausmai ir širdis!
' ■ . Senas Vincas ./

*

Nesiduokime!
Vėl dumplės jau pučia žaizdrą karšto karo 

Bombonešiui apskridus aplink žemę mūs. 
Vėl karštą “doktriną” kala ant priekalo, 
Tūkstančiam jaunuoliu vėl kala grabus • • 
. Kur vakar doleriai žvangėdami ritos, 
Rytoj juos eis rankiot kareiviu būriai . .
Ir vėl liesis kraujas ant “tuštumos” srities, 
^ųšiumą” užpildys lavonais karai . . .

Ir kruvinas auksas vėl sriuvens latakais 
Besočiams į gerkles, kurie delnais plos, 
Kai brolis skers brolį, lyg žvėris patrakęs, 

^Krisdamas į liūgną žemės kruvinos.
Kad auksas krauju nebūty apglitęs, 

Motinos ašaromis savo išmazgos.

44Aukso šalyj”

Amerikoj, “aukso šalyj,” ' 
Pačioj kapitalo širdyj:

Kur aukso prikrauta didi daugybę,
* Kur debesis skiria namų aukštybė, 

Kur sandėliuos ^maistas peleją, pūsta, 
Kur krautuvės pilnos daiktų prigrūsta, 
Kur puikiuos teatruos dainuoja, groja, 
Kur ponios jr; ponai vi,s baliayoja, 
Kur sako, kad yr’ čia pilna liuosybė, 
Kur skelbia pasaulio žmonėms GygVbę— 

Bet štai šioj vietoj garsioj 
Ir kapitalu turtingoj:

Prie durų aukštos mūrinės dirbtuvės 
Apdriskęs žmogus stovi be kepurės. 
Jįš prašo gi darbo, gražiai maldauja, 
Sakydams, kad jojo.šeimą badauja. 
Bet bosas storpilvis duris uždąrė 
Ir sargas tuojau jį to(yn nuvarė.
Ir vargšas gi mąsto, kur eit, kur būti—. 
Ar vis dar badauti, ar jau pražūti? ,

/ Jonas Juška

3 pusi. Laisve (Liberty) šeštad., Vasario (Feb.) 9, 1957
■Z d

Haverhill, Mass.
DARBAS IŠGĄZDINO 

PABĖGĖLIUS
Kadangi spaudoje ir per 

televiziją buvo labai daug 
išbūbnyta apie Vengrijos 
pabėgėlius, kaip daug jie 
turėjo nukentėti, kiek jie 
turėjo vargo, kad pabėgo iš 
“už geležinės uždangos.” ir 
kaip jie džiaugėsi pabėgę 
Austrijon, o dar labiau 
džiaugėsi ir buvo dar links
mesni, kai atvyko Ameri
kon. Apie tuos vargšus la
bai susirūpino ponas John 
B. Rosso, Hotel Whittier 
savininkas. Susižinojo jis 
su C a m p Kilmer, N. J. 
(ten pabėgėlių stovykla), 
prižiūrėtojais, sudarė rei
kalingus popierius ir parsi
traukė penkis “vargšus pa
bėgėlius.” Rosso dirbo ran
koves pasiraitojęs, kad su
rasti visiems gyvenimo vie
ta ir darba. Dviem davė 
darbą savo viešbutyje, val
gykloje, vienam kaip val
gių virėjui (cook), o kitą 
pasamdė už pagelbininką; 
kitiem dviem surado darbą 
kurpių dirbtuvėje su alga 
po $53 savaitei. Rosso sa
kė/kad jeigu norite, tai'ir 
visi keturi galite eiti dirb
tu ve n dirbt. Dar daugiau: 
ponas Rosso susižinojo s u 
mokykla ir sakė, kad galė
site eiti jvakarinčn mokyk- 

į lon, o maža mergaitė 8 me
tu amžiaus galės eiti dieni- 
nėn mokyklon. O kai tie 
“vargšai” sužjnojo, kad jau 
jiems yra dūrbas ir tiktai 
reikia eit .dirbt, tai jie taip 
išsigando, rodosi, kad juos 
lietuviškas 
nas trenkė.
no virš savaitės laiko. Sau
sio 31 d. visi penki (visi jie 
iš Budapešto) ryte, atsikė
lė, apsirengė, išėjo ant ša
ligatvio, šalia viešbučio at
sistojo ir laukia buso, kad 
nuvažiuot New Yorkan. 
Ponas Rosso laksto ir šen ir 
ten ir nežino ką daryt Ros
so moka kalbėt angliškai 
prancūziškai, vokiškai 

' itališkai, vienok su
“vargšais” pabėgėliais 
susikalba kaip reikia.

Tuomet, p. Rosso pasi
šaukė policiją, kuri ir su
grąžino visus “vargšus” at
gal viešbuti n. Tada Rosso 
pasisamdė perkalbėto ją ir 
bandė tiems “vargšams” iš
aiškint, kaip jiems čia bus 
gerai, ir kaip jiems bus ne
gerai, jei 
Rosso sake, 
kėjo tiktai

(1 ievas Perkū- 
Čią jie .išgyve-

Ponas Rosso padėjo daug 
pastangų ir išlaidų. Kas 
jam už visa tai atlygins, 
tai nežinia; tiktai tiek ga
lima manyti, kad tie “varg
šai” pabėgėliai* jam nebus 
dėkingi už jų įžeidimą pa- 
rūp'inimu jiems darbo.

Nėra abejonės, kad yra

bėgėlių, kurie panašiai el
giasi—bijo darbo,- bet šiuo 
tarpu priorganizuota viso
kių komitetų, kurie renka 
aukas, kad pagelbėti pabėr 
g ė 1 i a m s ir “išlaisvinti” 
Lietuvą nuo Lietuvos žmo
nių, atiduodant ją ponams. 
Aš, sutikęs kelis tokius Lie
tuvos “vaduotojus,” klau
siau, ką jie mano 1 apie 
vengrus pabėgėlius, tai pa
sako tokius žodžius, kad 
spaudoj negalima jų rašyt, 
ir magaryčioms smarkiai 
nusispiauna.

Pastaruoju laiku vis dau
giau ir daugiau čia gau
name laiškų iš Lietuvos. 
Laiškai gerai ■ lietuviškai 
parašyti, ir daugiausia ra
šo, kad vaikai mokyklose, 
vis ko nors mokosi. Laiškų 
gavėjai labai džiaugiasi.

Darbininkė

1 
ir 

tais 
ne

jie išvažiuos, 
kad jis pamo- 
už telefonus 

apie $30. Bet tie “vargšai” 
pabėgėliai tiktai pakratė 
savo galvas ir pasakė: ne, 

būt, 
mes

m e s čia nenorime 
mums čia nepatinka, 
visi važiuosime į New Yor
ką pas savo frontus. Šiaip 
taip susilaikę ir per naktį 
perkentėjo, bet vasario 1 d. 
ryte visi atsikėlė, apsirengė 
ir pro duris laukan. Tuo
met Rosso nupirko visiems 
tikietus į New Yorką, da
vė pinigų kelionei, davė 
valgio, kad nebūtų alkani, 
iki nuvažiuos į New Yorką, 
susodino į busą ir išlydėjo 
savo mylimus svečius.

Tie “vargšai” nusivežė 
savo lagaminus. Kažin ką 
jie tuose lagaminuose tu
rėjo. Kaip lietuviška pa
tarlė sako, kad. kunigas už
simovęs andaroką, bet tame1 
jojo andaroke yra velniai.

Kadangi apie tuos “varg
šus” daug buvo rašyta 
laikraščiuose ir jųjų pa-

kadai4 visą

žmonių apie juos skaitė ir 
žino, todėl dabar labai apie 
juos kalba, ir sako, kad tie 
dipukai pabėgo nuo darbo. 
Jeigu ne darbas, tai jje ta
me viešbutyje būtų sėdėję 

savo gyvenimą.

WORCESTER, MASS.
žinios iš Kupiškio rajono

Dabar gana daug' laiškų
Lietuvos telpa mūsų

rašo A. Bimba.
pats, kuris 1947 metais bu
vo atvažiavęs Lietuvon su
sipažinti su naująja vals
tybe?..

Dar noriu paklausti: argi 
pas jus negalima pirktis

is __
laikraščiuose, ypač “Vilny-. 
je.” Aš irgi per pastarąjį 
pusmetį gavau jau pustu
zinį laiškų nuo savo sūnė
no ir daug ką įdomaus su
žinojau. Čia paduodu kai 
kurias ištraukas:

Klausėte, kodėl du Suba- 
čiai. Mat, vienas yra sena
sis, o kitas susikūrė, kai 
buvo išvestas geležinkelis 5 
kilometrai nuo senojo. Tai 
yra Subačiaus stotis; ji da-' 
bar labai plečiasi ir didėja, 
o senasis jau nebeauga. 
Maksvyčiai (kur mes gy-’ 
vename) — tai kaimo pa
vadinimas jau nuo.seno, ne-( 
žinia, nuo ko tas pavadini
mas. Anksčiau buvo pa
prastas kaimelis, tik tary
biniais metais pasidarė kol
ūkio centras. Yra: kolūkio 
kontora, biblioteka, mokyk
la, skaitykla, pieninė, kal
vė. Šiaip labai gražios apy
linkės; netoli upelis, miš
kas, tik nelabai geras- ke
lias išvažiuoti iš plento.

Labai nuo širdies dėkoja
me . už laikraščius, kuriuos 
dabar gauname kas savai
tė po 5 numerius. Atrodo, 
kad tiesiai iš redakcijos, iš 
Na u j or ko. “Laisvę” per
skaitau vienu pradėjimu 
visus penkis numerius,Į 
nors ir vidurys nakties bū-'

Jeigu aš teisingai su-1 
tai laikraštis 

spausdinamas Naujorke, o 
jį leidžia Amerikos kairio
sios pusės veikėjai* redak
torius R. Mizara. Taip pat

tu.
p rantu,

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ x
1 Natūralia ir tikras medus 

biteliu surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų. j 

z Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbūdavojimui žmogaus kū 
no ' Į i
Medus yra daug saldesnis ir , 
sveikesnis už cukrų.- 
Medus, .šiltas vąnduo ir cit-1 
rino (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerkles skau
dėjimo ir šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro bb 
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už 1/2 Į 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite.:

J. W. Thomson
R. F. D. 1, RT. 32, .
N. Franklin, Conn.

P

-

Ar ne tas lietuviškų laikraščių iš Lie-
tuvos? Aš matau, kad 
“Laisvėje” yra straipsnių 
iš “Tiesos.” Reiškia, “Lais
vės” redakcija gauna “Tie
są.” (Ne reguliariai, —

(Tąsa 4—tame puslap.)

LYTIES GARBINIMAS
PARAS® T. J. KUČINSKAS. pusi. 142 — Kaina $l.fiO
Knygoje rasite Įrodymų, kad iŠ lyties garbinimo atsirado kryžius, 

dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip Romos
- kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaipo dievų stabus. Skaitydami' 

sužinosite dievų k|lmčs istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga gaunama pas —

T. KUČINSKAS, 740 W. 84th St., Chicago 16, DI.

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
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

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

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, Idiriš yra taip senas, 
kai]) senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos. žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 820, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

C®.'

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. PaYašė Algirdas Margerit. Knyga 
Č52 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 

Rašyboje ar'gyvo žodžio kalboje jame 
Tai yra mokytojas jūsų namuose.

šis žodynas, 
rąsite patikrinimą. 
KAINA $5.50.
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Liūdna žinia

Sausio. 25 d., penktadienio 
vakare nuvykęs Į Lietuvių Pi
liečių Klubą, 318 W.^ Broad-! 
way, radau nusiminusius drau- i 
gus. Buvau painformuotas] 
apie Juozo Šukio staigia m ir-- 

tį sausio 2:Lčią dieną. Su pora ' 
draūgų nuvykau pas graborių ; 
Zalecką, kur J. Šukys buvoj 
pašarvotas . Jis mirė nenuka-1 
m uotas ligos, gal už tai labai ; 
gražiai atrodė, ir išdidžiai tar- i 
pe daugelio gyvų gėlių sau ra- i 
miai.be “šventų’’ rožančių gu
lėjo. Nors visas kambarys! 
gražiausių gėlių vainikais ir Į 
puokštėmis išpuoštas, vis tik i 
buvo labai nejauki atmosfera! 
tarpe atsilankiusių J u o z o j 
draugų; jų širdvse glūdėjo di-! 
delis liūdnumas ir gailestis | 
spaudė... Visi žinojo, kad šiuo 
kartu nustojome tikrai gero 
pažangiečių judėjimo rėmėjo 1 
ir veikėjo.

Apie tuzinas metų atgal aš 
artimai susipažinau su Šukiu.; 
Kiekviename pasikalbėjime į 
jis reiškė tvirtą įsitikinimą: 
idėjomis, už kurias jis nuo pat ■ 
jaunystės kovojo. Puvo tykus, j 
visuomeniniai veiklus ir asme-1 
niniai darbštus žmogus. Nete
ko jam pasilsėti, nes iki pat1 
mirties jis uoliai darbavosi. i 
Dabar, Juozai, sau ramiai sil- ■ 
sėk kelių pėdu šios šalie* žo-' 
mes gilumoje... Mes gi tęsime I 
Tavo pamylėtą naujos ir tei-1 
singos idėjos darbą.

Be priežasties nėra mirties

Kiekvienam žmogui išsi-Į 
skyrus iš gyvųjų tarpo, kar
tais esti nemažai patarimų mi
rusiam. Mano supratimu, ge-, 
riau duoti ką gero gyviems, 
nes mirusioms pagalba bei pa
tarimai nebereikalingi. O ži-j 
nant, kad be priežasties nėra i 
nei vienos smerties, taigi kai- ' 
bos ir apie Juozo Šukio nesi- ; 
lepinimą savo sveikata irgi l 
suvėlintos, nes jeigu gyvas bū- j 
damas gerais patarimais ne-1 
pasinaudojo, tai buvo jo daly-j 
kas. . Į

Senstantiems žmonėms rei-: 
l ėtų daugiau prisižiūrėti, y-: 
pač tiems, kuriems sąlygos ir : 
finansinis išteklius leidžia. 
Mano supratimu, nereikėtų 
nei vienam galvoti apie kelis; 
šimtus metų, o pasitenkinti j 
vieną šimtą metelių atvargūs.J 
čia eina kalba apie abelną į 
amžių mūsų tautiečių, pervir-1 
tusių per 65 metus ir dar vis i 
kraunančių turtus sau ir bau- i 
kieriams, kurie važinėjasi po j 
Floridą bei kitus patogaus 
klimato kraštus.

Siuntiniai Lietuvon

Pastarosiomis d i e n o mis 
Bostono apylinkės, o gal ir vi
so Mass. steito lietuviai 
smarkiai siuntė drabužius bei 1 
kitus reikmenis savo giminėms 
į Lietuvą. Mat buvo paskelbta, 
kad nekurioms persiuntimo 
įstaigoms leidimai bus atimti. 
Bijodami nebegalėsią saviems 
pagelbėti žmonės skubotai 
priruošę bund u liūs stovėjo 
gretose prie persiuntimo įstai
gų durų, kad tik išsiųsti prieš 
vasario 1 d dieną, nes buvo 
skelbta, kad nuo tos dienos 
nebus galima lengvai; o gal ir 
visai negalima pasiųsti. Bet 
vasario 3-čią d. per Laisvės 
Varpo radijo programą P. 
Viščinis sakė, kad bus norma
liai siunčiami bunduliai vėl 
kaip ir pirmiau.

Smagu matyti čia gyvenan
čius mūsų tautiečius- atjau
čiančius savo gimines, kurie 
pergyveno visokias baiseny
bes, kurių turtus sunaikino vo
kiško nacizmo žvėrys, žino
ma, su pagalba lietuviškų 
smetonininkų...

A. K-—ka

Naujai Atidarytas Bizniu 
FRANK MIRANDE

Upholsterer
Dekoruotojas visokių rūšių 

Baldų Taisytojas
Bažnyčios darbas mano specialybė. 
Sekcijiniai Parlor setai, visokie 
krėslai ant užsakymų. Aptraukia
ma muslinu pirm uždėjimo viršų.

55-40 69th Place
Maapeth, L. I., TWenlng 9-0400

(28-31)

SERGA
Marijona Judžentienė buvo 

priimta į Mercy Hospital, 
Rockville Center, L. L, sausio 
18 d. Po šešiolikos dienų lau
kimo, pagaliau, 
i nota.
ja buvo sėkminga,

ji buvo ope- 
Pasirodo, kad 'operaci- 

žinant tai, 
kad buvo Susidariusios dėl
aukšto svorio, aukšto kraujo 
spaudimo ir silpnoko širdies 
ve i k i m o k om pi i k a c i j os.

Dabar ji ilsisi ir geriau jau
čiasi. Dar nežinia, kaip greit 
ji galės iš ligoninės išeiti. No
rėtume, kad greit i namus 
parvyktų.

Lankymo 
l amos: nuo 
pietų ir nuo
kare. Kasdien galima tuo lai
ku lankyti.

Juozas Judženfas

valandos yra
po

va-

Artiste jmisteriškai mirė

Artistė ir šokikė. Doreen 
Woodbury rasta savo apart- 
mente mirusi nuo per didelės 
dozos miegamųjų pilių. Ka
dangi ji savo profesijoje turė
jo didelio pasisekimo, tai ne
buvo nusižudymui priežasties. 
Todėl policija tyrinėja.

Worcester, Mass

galiu 
note, 
tau,

ne

Šiandien darbininkiškas 
laikraštis mini savo 33 
meh.i gyvavimo sukaktį 

laiki-aštis dabar pavirto sa
va i tirščiu.

Kadangi “Daily Workerio” 
banketas supuola su, naciona
line Komunistų partijos kon
vencija, kuri prasideda šį sa
vaitgalį, tai bankete, sako tas 
laikraštis, dalyvaus' daugelis 
konvencijos delegatų ir tos 
partijos vadovų. Skelbiama, 
kad bankete1 bus įdomi meni
ne programa.

Dieną kitą prieš banketą 
“Daily Worker” paskelbė, 

eina

Šiandien, šeštadieni, vasario 
9 diena, darbininkiškas dien
raštis “Daily Worker” mini, 
savo gyvavimo 33 metų su
kaktį. Ta proga,kaip jau. buvo 
pas mus pranešta,

ton Street) įvyks . 
mas- — balius-šokiai 
ketas. Banketui 
vietą prie stalo

Chateau 
E. llous- 
paminoji- 

ir ban-
rezcrvirotis 
3. Įžanga

TARP UETUVIŲ
Šį mėnesį turėsime porą pa

rengimų. Tai nedaug. Turėsi
me* juose dalyvauti. '

Vasario 9 d., šį šeštadienį, 
Įvyksta kugelio vakarienė, ku
rią rengia LLD 185 kuopa. 
Pradžia . 6 vai. vakare. Visi- 
kugelio mėgėjai dalyvaukime 
Liberty Auditorijoje,- Rich
mond Hille.

Už savaitės laiko turėsime 
Intą gražų; parengimą. Tai 
bus. LDS Ivkuopos metinis 
banketas taipgi Liberty Audi- 
torijoje. •

NAMU DARBININKE—VIRĖJA 
\ I

Gero būdo, šeima iš 3
Jei su vaiku 10 metų ar daugiau— 
priimtina. Privatinė įstaiga, $140 
mėnesiui. HO. 8-4811.

(28-30)

VIRĖJA 
NAMŲ DARBININKĖ

3 mokyklos vaikai 
$50. Atskiras kambarsy 

Gera vieta
RYE 7-0836. Šaukite po 4 P. M.

(28-30)

NAMU DARBININKE
Guolis vietoje, daktaro namų ofisas. 

Puiki atmosfera, gera vieta.
Šaukite VI. 6-4428

(28-30)

“Daily Worker’’ dabar yra | 
vienintelis anglų kalboje kai-į 
rus dienraštis šioje šalyje. Iki | kad jo finansinis vajus 
neseniai buvo kitas dienraš- prie pabaigos. Buvo pasiryžta 
lis, “People’s World”, kuris sukelti $50,000 ir dar liko ne
išėjo San Prancisce, bet tas! sukelta apie $4,000.

New Yorko
lloarstinis “Journal - Ame

rican” tipiškai - hearstiniai at
siliepė apie Komunistų parti
jos suvažiavimą, kuris šį sa
vaitgalį atsidaro čia. Tas laik- 

' rastis pataria visiems suvažia- 
'vimo' dalyviams kraustytis.... 
I Maskvon, kur jie rastų palan- 
I kesnę atmosferą...

Tas laikraštis turi ir savo 
j nuomonių apie to suvažiavimo 
• ideologinę pusę: esą, ką ko-

Ina Loin ma imunistai nediskusuotu ir kori CS JUS, Keti [) Jlld,- .
dalyvaujate — rasotei’?ias pakaitas savo politikoje 

j. 1 ijie nedarytų, tai tik masKavi-
sne 1US. Imąsis, tik “savo kailio keiti

mas”.Sekmadienį, sausio 20 d. 
ška ir laikraščius atne-

kadx ap
dalysi 

svečius, 
iš to-

ir mes 
baliun,

(apie mylią mes nuo pašto 
gyvename), eidamas i mū
sų statoma vakara —‘‘Pel
ninga vieta,” kur ir mes 
abu vaidinome. Čia išjuo
kiami kyšininkai carinėje 
Rusijoje.

Statėme du kartu (šeš
tadienį ir sekmadienį) ir 
kasdien atsilankė po 150 
žmonių. Mes, mokytojai, 
kiekvienais metais ruošia
me vakarus ir gerai esame 
užsirekomendavę, 
linkiniai kaimynai 
alaus, kviečiasi 
kaimynus, gimines
liau. Artistų buvo apie 12 
žmonių: 6 mokytojai, kol
ūkio pirmininkas, bibliote
kos vedėjas ir kitas jauni
mas. Po vaidinimo, kuris 
tęsėsi 4 yalandas, 
buvom pakviesti
kur uliavojom iki ryto.

Sekmadienį, sausio 26 d., 
atvažiuos kinas, kur žiūrė
sime du kino filmus, pas
kui bus jaunimui šokiai. 
Visa tai vyksta mokykloje, 
tai kaimo kultūros centras.

Daug kas ateina ir prašo 
pasiskaityti “Laisvės.” Juk 
taip įdomu : lietuviškas 
laikraštis iš Amerikos! 
Mes taip didžiuojamės savo 
geruoju dėde. Bet kaip 
mes jums atsilyginsim už 
tokią jūsų gerą širdį Apie 
tai mes dažnai su Leonu 
kalbame.

“Times” vėl kritikuoja sek
retorių Dullesą, kam jis neno
ri leisti Amerikos laikraštinin
kams korespondentams vykti 
Liaudies Kinijon. “Times” sa
ko, kad Dulleso aiškinimuose 
nėra jokios logikos. Amerikos 
publika turi teisę žinoti pir- 
marankiai per savo žurnalistu 
pranešimus, kas dedasi Kini? 
j’oje, sako “Times”.

Dulles sakė, kad jis iki vi-, 
sai neseniai nežinojo, kad ko- 
kie nors amerikiečiai laikrašti
ninkai iš viso nori vykti Kini
jon. Tai labai keista, sako 
“Times”, nes jau dveji metai, 
k a i p grupė laikraštininkų 
prašė Valstybės departmento, 
kad jiems būtų leista vykti 
Kinijon. Ar tas reiškia, .kad 
Dulles nežino, kas dedasi jo 
paties departmento? ’

“Times” baigia savo veja
mą straipsnį sekamai'

“Kuo greičiau Valstybes 
Departmentas nuims nuo laik
raštininkų draudimą vykti Ki
nijon, tuo geriau, Kaip l^Tr. 
Dulles tai galėjo suprasti kon
ferencijoje, Amerikos spauda 
stipriai jaučia šiuo reikalu h’ 
nebaigs spaudimo...”

“Daily Workeris” sako, kad 
visa komercinė New Yorko 
spauda susidėjo prieš uosto 
trauklių -— tu g boats — jūri
ninkus, kurie pradėjo streiką 
už aukštesnes algas. “World- 
Telegram” sa.kė vedamajame 
straipsnyje, kad tai 
motinas streikas”.

1 “Times9 sakė, kad 
kas, kuris rodo, kaip
unija gali paralyžiuoti di
džiausią mūsų krašto uostą. 
Panašiai pasisakė ir kiti ko-

“netole

tai strei- 
mažiukė

Daug linkėjimij žmonai!
Viso geriausio-gyvenime.

Leonas ir Bronislava
Rudinskai

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą
doleriu ką Laisves paramai. |

PRANEŠIMAS
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 13 d.. 7:30 vakare, 
110-06 Atlantic' Ave., Richmond Hill.

Nariai malonėkit atsilankyti.
Valdybė (28-29)

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 
matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge!

pa-

spaudoje
mcrciniai miesto laikraščiai.

“Daily Worker” nurodo, 
l.ad 4,000 jūrininkų, kurie 
streikuoja, turi ne tik teisę., 

ir pamatą tą daryti. Nors 
dirba prie vieno svarbiau- 

ir atsakingiausių darbų,
.be 
siu
j'ie uždirba kartais tik $1,76 
per valandą. Savininkai -suti
ko pakelti algas tik ant 7 nuo
šimčių, kas būtų mažai reikš
minga.

Jeigu kas nors *daro žalą 
miestui, sąko kairiečių laik
raštis, tai pe -jūrininkai, kurie 
priklauso prie NMU, bet lai
vų savininkai ir jų asociacija.

Nepamirškim dalyvaut 
vakarienėje

Šį šeštadienį, vasario 9 Li
berty Auditorijoje, turėsime 
skaidą ir visiems prieinamą 
vakarienę! Prasidės 6 vai. va-

Vakarienė bus su progra
ma. Tai bus vjsiems svarbu ją 
išgirsti įr sykiu vakarienėje 
gerai pasisotinti.

Rengia ją LLD 185 kuopa, 
kuri yrą visada pasižymėjusi 
gerų vakarienių suruošimu. 
Aūsilankę neapsivi 1 site.

j LLD 185 kp. narys

BRAIŽYTOJAI. Mes turime vie* 
tos braižytojui žemiau 30 m. an>4 
žiaus, kuris turi patyrimo prie me
chaniškų įrankių piešimo. Turi 
žinoti maždaug apie mechanišką in- , 
žinieryste ir piešimą. Taipgi mo
kantis piešimą nuo modelių, ir kl* * 
tus mažus dalykėlius Šiame darbe.

Mūsų mokestis yra liberališka, 
įskaitoma grupinė apdrauda, jeigu 
ir pensijos planai, apmokamos ato
stogos. Darbo sąlygos yra puikiau
sios, ir algos duosningos.

Rašykite: P. O. Box 5.10, Ridge
field, Conn., "hr skambinkite Idle- 
wood 8-2631, dėl pasimatymo.

SCHLUMBERGER 
WELL SURVEYING 

CORPORATION
(26-28$

:’t O *

Kovo 10 dJtai Jnis ►Vedybi
nės sukakties banketas Liber
ty Auditorijoje, šį banketą 
rengia tam, kad pagerbti se
nus mūsų veikėjus draugus, 
Yakščius.

Norime priminti tiems, ku
rie mano tame bankete daly
vauti, kad jie nieko nelaukę 
įsigytų kvietimus. O jų galima 
gauti pas Liet. Moterų Klubo 
nares ir taipgi Liberty Audito
rijoje.

Namų ' darblninkė-Virėja, tinkama, 
inteligentiška. Linksmus 9 rūmų 
namai., Atskiras kambarys ir tele
vizija, 3 vaikai, 3, 5 ir 8 mėtų. Abu 
tėvai prie biznio.’ Turi būti tin
kama pilnam .narnų aptarnavimui. 
$60 iki $65 savaitei, šaukite sek
madienį po 11 A. M. RO. 3-0282J.

(28.-30)

OPERATORES 
ATSIfj LĖTOJO S

Dirbti prie mezginių. Modemine 
industrijinė pramonė. Duodame vi
sas, darbininkų apdraudas.

GLENBURY MILLS
149 S. Penn Ave., Lindenhurst, L. I.

(23-29)
W. B.

♦ * ♦
Jeigu1 randasi kur nors An

tano Padolskio giminių, jie 
gali gauti pluoštą neuždirbtų 
dolerių. Anthony Padolsky, 
gyvenęs pavieniu, palikęs ban
kuose gal iki desėtko tūkstan
čių. Giminių nesiradus, jo tur
tas ne už ihgo pereis į’miesto

Sakoma, kad Padolskis ka
daise priklausęs Brooklyno L. 
A. Piliečių Klube. Mirė apie 
1947-48 metais. ■-

Toscaninis vyksta namo

Sausio 17 d. miręs garsusis 
simfonijos orkestrų vedėjas 
Arturo Toscaninis dabar išve-_ 
žarnas palaidoti Milano mies
tan, Italijoje. Palydi jo sūnus 
ir duktė. /

Grąžino motiną pas vaikus

Eleanor Ilymes, įsimylėjus, 
si į jauną vaikiną Robert 
York, buvo palikusi savo ke
turis mažus vaikus ant bažny
čios laiptų ir su mylimuoju 
pabėgusi net į Texas valstiją. 
Dabar ji grąžinta namo ir 
laukia bausmės. į

L. D. S. 1-ma kuopa kviečia visus į

BANKETU
kuris įvykš šeštadienio vakarą

Vasario 16 February
Linksmas, laiko praleidimas su gražiu būriu gerai 
pažįstamų, proga įsigyti naujų pažinčių ir nepa
prastai gei'a vakarienė.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic A ve., Richmond Hill 19, N. Y.

Prašome įsitėmyti, kad nepaprastai žema kaina.

Tik $2.50 Asmeniui. Pradžia 6 P. M.
Iš praeities žinote, kad L. D. S. 1-ma kuopa visada 

' duoda geras vakarienes, o šiuom kartu tai nuste- . , 
bins visus. Ateikite, pasinaudokite gera proga!

į

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

i * ' I ■

jeigu norite siųsti pakietus i Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Estoniją, Latviją, Ukrainą ir tt, kreipki
tės į pasitikimą firmą’— ‘ ; ,

Namų Tvarkė ja-Virė ja. Suaugusi, 
šeima iš 3-jų. Jeigu turite dukterį 
apie 10 m. ar viršaus, priimsime. 
Privatiški namai. $140 į mėnesį. 
Hollis 8-4811.

(27-29)

- RINKĖJOS
Lengvas darbas, naujoj moderniš

koj elektronų išdirbystėje. Skam
binkite LYnbrook 3-5600 tarpe 9 v. 
ryto ir 4 v. dieną.

MRS. WEISMAN.

JEWELRY

VALENTINO DIENOJ. Pirkite 
pas,/sava 
rifne <Uiii 
kitokių' dovanų, už labai prieina- 

Ateikite

įuvilėrių. Tū
lį -ir j visokių

mą Kaipa.: Firmos rūšies 
šiandien!- • • P 1 > Hj i 

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

« NE. 9-8765.
(23-29) 

_—H y—.—i—i -------

Legislatūra klausysis 
įvairiu nuomonių apie 
nuomų kainiį kontroles

Šio mėnesio 27 dieną valsti
jos legislatūra Albanyje pra
dės išklausinėti Įvairias nuo
mones apie •nuomų kontroles. 
Tas nuomones tieks visokios 
nuomininkų ir kitokios organi
zacijos ir, žinoma, taipgi nuo
motojų (real estate) žmonės.

^Kaip yi’a žinoma, 
kontrolė New Yorke 
gia birželio mėnesį, 
toriais Harrimanas 
kad kontrolė būtų 
dar dvejiems metams. Jis bet
gi, taipgi pasiūlė, kad mažų 
namų savininkams, kurie turi 
du butu, būtų leista kiek kel
ti nuofhas.

Harrimanas teigia, kad tas 
palies tik apie 10,000 nuomi
ninkų visame New Yorke ir 
kad tas reikalinga, nes mažie
ji savininkai patys vos išsiver
čia.

Republikonai stoja už, kon
trolių panaikinimą. Demokra
tai šiuo, klausimu nėra vienin
gi. Harrimanas praeitą savai
tę Spaudos kųnferencijoje sa
kė, kad jis numato smarkią 
kovą šiais metais valstijos sei
melyje nuomai klausimu.

nuomų 
pasibai- 

Guberna- 
pasiūlė, 
pratęsta

PROGA VAŽIUOTI Į FLORIDĄ

i Vienas važiuoju karo į Foridą. 
Manau ten poilsiauti 3 ar 4 savai
tes. Norinčius su manim važiuoti 
j Floridą galėčiau nuvežti už • geso 
kaštus. Al. Alias. Teefonuokite: 
GL. 6-3073.

— 1

RICHMOND ROQFING CO. /
181-19 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
1 For

Re-Roofing—Re-Siding
Waterproofing

General Contracting 
Time payments up to 5 years

Arranged

VI. 8-1005

Tune up man. Front end man.
Lincoln - Mercury patyrimas. Turi 
būti geri darbininkai.

TALLEY MOTORS
‘ 700 W. Merrick Rd.

Valley Stream, L. I.

, (26-28)

Assembler, instrument. 1st Class. 
Photographic and light mechanical 
experience on. experimental type 
work. Over time, benefits. Steady 
work. VANGUARD INSTRUMENT, 
184 Casper St., Valley Stream, L. 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 St., Newark, N. J. BL 2- 
7500.

PORTERIS 
HANDYMAN

Gyvenantis kitur, gera mokestis, 
nuolatinis darbas.
East,Side 58th St.

Telefonuokite: TR. 3-8855
' ‘ I!

(29-30) 
---------------------- :------------------------

I 
PATYRUS x 
—AUTO— 

—MECHANIKAS—
Pageidaujame patyrusio, vedusio.

DO. 3-0009

(29-31)

BUSINESS OPPORTUNITIES »

Sendee Station in Queens. Autori
zuotas Gulf Station, daug pataisy
mų, prieinama renda, privatus* sa
vininkas. Kompetentiškas operato
rius gali daryti gerą pragyvenimą. 
Pilna kaina $2,900. Persitikrinkite 
jūs' patys. HOllis 4-0113. (29-32)

DELIKATESSEN-GROSERNE Že
ma renda, puiki vieta. Geras biznis 
per pietus. Trys kambariai. Pra
šome vien tik pirkėjų kreiptis.

FLoral Park 4-7066.
(27-33)

Valgykla. Mahanoy, Newark, N. 
J. Vietos dėl 95 žmonių, $2600 j 
savaitę. Pilnai ištaisyta, moderni^ 
kai, mažos išeigos. Ilgas lease, ge
ros sąlygos. Kelias iš trijų pusių. 
Bargenas. Mr. Ęoble. Market 2- 
9327. (25-28)

East Meadow, L. I. Laidotuvių iš
taiga. Koplyčia ir gyvenimo rūmai, 
5 rūmai viršuje; garo Šiluma, oro 
vėdinimo sistema. Privatiškas savi- . 
ninkas parduoda nuosavybę, puikus 
pirkinys. Patikrinkite. IV. 8-5565., t

(24-30)

Gesolino Stotis. Du šulinys. 
14,000 galionų j mėnesį. Prie vieš
kelio. , Su įtaisymais ir sandėliu, • 
puikus pirkinys už $3,500. Daug 
darbų. Turite pamatyt, kad jver- Ii
tint. Geras pragyvenimas partne
riams ar atskiriems asmenims/ L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)
___________ 2_________________

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'klyĖ, 
N. Y. BE. 6-9678.

(21-27) ;

MISC. ADS

ERIKSON ROOFING C.. Nauji , 
stogai. Pataisome senus stogus. 
Visokios rūšies metalo. Darome 
Gutters, Leaders, nerūdyjančio 
plieno darbus. —•

Jamaica 8-6582
92-17 180th St., Jamaica, L. I.

(25-28)

WELLWORTH OIL CO. Geriau- ' 
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patrnavim^b. 
Mr. Sammartano, GL. 6-6900. *
————   ................. . .——.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurtoj 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad Ji jiems patinka.(29-32)

PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH 
155 Grove St. Atdara vakarais, — White Plains 9-8787

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, JI. Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esame autorizuoti Ir laisnluoti', INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čią. Atdara kasdien, —• 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

4 puti. UUvi (Liberty)šeštad., vasario (Feb.) 9, 1957

miai.be



