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KRISLAI I Vėl gali prasidėti
• Džiugi naujiena.

Vargdienėlio 'takeliu.

Ant jų sąžinės.
Rašo A. Bimba

Praėjusio šeštadienio Lais
vėje skaitėte gerą ir džiugią 
žinią. Ją suteikė romano “Su
kilėliai’’ autorius Mykolaitis- 
Putinas.

Jis rašo, kad jis rūpestingai 
Vąšo antrąjį romano tomą. Jį 
jis duosiąs šiais, 1957 metais.

Lauksime, labai lauksime.
Pirmasis “Sukilėlių” tomas 

‘eina per Laisvę, bet jau bai
giasi. Nereikia nė sakyti, jog 
tą patį padarysime ir su ant
ruoju tomu, kaip greitai jį 
gausime.

Kalbėjausi su daugybe skai
tytojų. Neužtikau nė vieno, 
kuris sukilėlių neskaitytų. Ne
užtikau nė vieno, kuriam šis 
veikalas nepatiktų.

O štai mano rankose knyga 
“Siauruoju takeliu”. Jau per
skaičiau.

- Knyga parašė K. B. Kriau
čiūnas. Išleista praėjusiais 
metais. Tai Kriaučiūno auto-

* K., B. Kriaučiūną labai ge
rai ir labai seniai pažįstu. Įdo
mu buvo jo knygą perskaity
ti ir susipažinti su jo gana 
margu gyvenimu. Gaila, kad 

.jis savo “išpažinti” baigia su 
1929 metais. O juk nuo to lai
ko daug, labai daug po tiltu 
vandens nubėgo. Autorius ne
gyveno užsidaręs. Matėme jį 
“cirkuliuojant”.

streikas N. Y. uoste
Derybos, nutrauktos; galimas 

v ' C?
dalykas, kad sustreikuos šiandien

New Yorkas. — Derybos^vakarinio 
tarp ILA, uostininkų kro
vikų nepriklausomos unijos 
ir laivų savininkų kompa
nijų tapo nutrauktos. Uni
jos advokatas-patarėjas L. 
Waldmanas pareiškė, kad 
nėra vilties atnaujinti dery
bas iki šiandien, antradie
nio vakaro. Tai yra kaip 
tik tas laikas, kuomet pasi
baigia taip vadinamas “at- 
šaldymo periodas”, kurio 
reikalauja Taft-Hartley į- 
statymas ir streikas, gali 
prasidėti.

Praeitų metų gruodžio 
i mėnesį uostininkai New 
Yorke ir kituose Atlanto 
bei Meksikos įlankos uos
tuose buvo sustreikavę. 
Streikas tada tęsėsi 9 die
nas, iki teismas po- Taft- 
Hartley įstatymu išnešė 
uždraudimą -indžionkšina.

Iki šios savaitės pradžios 
atrodė, kad busitarimas 
greit bus pasiektas, bet uni
ja pirmadienį paskelbė, 
kad savininkų nuolaidos y- 
ra beveik bereikšmingos ir 
unija bus priversta eiti 
streikan.

pakraščio, kur 
uostininkai priklauso ne 
prie ILA, o prie Bridges© 
vadovaujamos krovikų 'li
nijos. Vakarinio pakraš
čio uostininkai, betgi, yra 
pasirengę padėti Rytinio 
pakraščio uostininkams.

Trys federalinės valdžios 
paskirti tarpininkai paskel
bė, kad jie negalėjo pri
kalbėti abi puses susitarti. 
Jie nepaskelbė detalių, nes 
paprastai tarpininkai to
kių dalykų viešumon neke
lia.

Tuo tarpu New Yorko 
uoste tęsiasi trauklių (tug 
boats) streikas.

Kaslink derybų tarp ILA 
ir savininkų, ILA sako, kad 
unija priėmė valdžios tar
pininkų siūlymus, bet sa
vininkai atsisako juos pri
imti.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Madridas. —Saudi-Arabi
jos karalius Saudas pake
lyje namo iš Ame<ko~, su
stoju Ispanijoje ir tarėsi 
su diktatoriumi Franco. 
Franco jam sakęs, kad
“tarp Ispanijos ir arabiško 
pasaulio visuome' egzista
vo ir egzistuos arnmi drau- • ....

Washington* rt. — Sekre
torius Dukart pasišaukė 
Izraelio amEus?.dor:ų ir 
prašė jo perduoti įspėjimą 
premjerui iJen-Gurįonui, 
kad, izraeliečiai turi pasi
traukti iš Gazos ir Akabos. 
Dulles sakęs, kad po izrae
liečių pasitraukimo Ame
rika rems Izraelio reikala
vimą, kad būtų garantuo
ta jų navigacija pro Akabą 
ir Sueze.

Alžy ras. — Alžyro mies
te vėl viešpatauja labai į- 
tempta atmosfera. Alžy
riečiai nacionalistai iš
sprogdino bombą futbolo 
rungtynėse, kas užmušė 7 
francūzus. Francūzai vie-

toje nulinčiavo 3 alžyrie
čius—arabus.

Jakarta. — Indonezijos 
spauda sako, kad Sastroa- 
midjojo valdžia pasitrauks 
šią savaitę.

New Yorkas. — Komu
nistų partijos nacionalinis 
suvažiavimas pasiuntė te
legramą prez, Eisenhowe- 
riui, raginant jį imtis akci
jos prieš rasistus Pietuose.

New Yorkas. — Ameri
kon atvyko Vakarų Vokie
tijos Socialdemokratų par
tijos lyderis Erichas Ollen- 
haueris. Jis praleis Ame
rikoje 17 dienų. Ollenhaue- 
ris sako, kad vienybė Vo
kietijoje gali būti pasiek
ta tiktai per derybas su Ta
rybų Sąjunga.

Londonas. — Britainijoje 
paplito gandai, kad tarp 
karalienės Elzbietos ir jos 
vyro vyksta ginčai ir kal
bama apie divorsą. Karališ
kieji rūmai tą teigimą pa
neigia. <

Komunistai nutarė 
palaikyti partiją

i Bet bus tęsiamos diskusi jos apie
naujas organizacines galimybes

New Yorkas. — Komuni- 
tai savo nacionalinėje kon
vencijoje priėmė didele 
dauguma rezoliuciją palai
kyti savo partijos organi
zacinę foąmą, tai yra, pa
silikti politine partija, o 
nepavirsti kokia nors poli
tine arba apšvietos asocia
cija. Prie tos rezoliucijos 
prieita vieningai ir už ją 
balsavo ne tik Foster, Den
nis ir Davis, bet ir Gates 
bei kiti vadovaujamieji 
komunistai, kurie stojo už 
organizacinių formų keiti
mą.

Rezoliucija, ‘ betgi, yra 
tam tikras kompromisas 
tarp abiejų .nuomonių, nes 
joje sakoma, kad būsimam 
nacionaliniam komitetui 
paliekama užduotis ateityje 
spręsti, jeigu būtų reika
las, naujų organizacinių

, Kodėl jis šią knygą rašė? 
Atsako savo ilgoje įžangoje. 
Buvo visa eilė priežasčių. Dvi 

^svarbiausios. Viena, “kad ge
riausiai apie save žinau”. An
tra: “todėl; kad dar niekas 
manęs neiškėlė kaipo rašyto
ją”. Todėl, vadinas, jis pats 
savo kaštais nutarė išsikelt. 

‘Gal ir gerai, gal taip ir rei
kia...

Knygos stylius lengvas, pa
trauklus. Vietomis pagražina
ma jumoru. Irgi gerai.

Tai, kas man buvo žinoma 
apie 'Kriaučiūną, tik ‘sustipri- 
*nama knygoje “Siauruoju ta
keliu”. Jis yra gan daugelio 
talentų žmogus. Tiesa, niekur 

♦ nepajėgė iškilti į žvaigždes, 
bet daug kur gerai atsižymė
jo. Daugiausia ir geriausia 
Kriaučiūnas yra atsižymėjęs 
ii pasirodęs vaidyboje. Akto- 
lius iš jo visiškai geras. Vidu
tiniai jam sekasi ir poezijoje.

Silpniausia šio jau 73-ąjį 
v “kryželį” pastačiusio gabaus 
ir draugiško žmogaus spalvin
go gyvenimo sritis buvo politi
nė. Politikoje jis visą laiką su
kinėjosi tautininkų mali-ma- 
lienėje. Jiems daug yra dir
bęs, daug prisidėjęs prie jų 
biznio išreklamavimo, ir pas- 

, kui nuo jų gavęs tiktai “sak-

“Siauruoju takeliu” yra 
vargdienėlio takeliu. Iš tiesų, 
visas Kriučiūno gyvenimas 
,buvo vargdienėlio gyvenimas, 
(įįarbo žmogaus gyvenimas, 
kriaučiaus gyvenimas.

Beje, autorius savo knygon 
galėjo įdėti . daugiau savo 
plunksninės kūrybos, žinau, 
•kad jis yra pakasęs neblogų 
eilėraščią. Ypač jam yra pa
vykę duoti gana grakščių ju-

prasidės, 
uostuose 
Texas.

streikas šiandien 
jis vyks visuose 
nuo Maine iki 

Streikas neliestu c-

moristinių eilėraščių. Būtų pa
įvairinę šią autobiografiją.

Kaip ten nebūtų, leiskite 
man palinkėti “Siauruoju ta
keliu” autoriui dar daugelio 
laimingų metų!
~ (Visgi, Kazy, perdaug anks- 
fų Ja tirt pasirinkai ir akmenį 
savo^antkaPiui, perdaug anks
ti raides<y'K. B. K.” išsikalei. 
Užsitarnauji, man atrodo, 
daug geresnio paminklo ypač 
nuo tų, kuriems tiek daug dir
bai ir tiek daug metų dirbai!

kitas mano rankose lei- 
Nežinau, kaip ir kodėl

štai 
dinys. 
jis man ateina. Neprašiau; ne
prenumeravau, bet ateina ir 
tiek. Ir geras leidinys, ir įdo
mus leidinys. Tai “Bulletin of 
the Atomic Scientists”.

Jam bendradarbiauja daug 
žymių mokslininkų. Jie iš pa
nagių gvildena tą pragarišką 
atomo jėgą. Man atrodo, kad 
jie nieko neslepia.

Ir vartant žurnalo pusla
pius prisiminiau Rosenbergus, 
kurie buvo sudeginti elektros 
kedėje, ir Morton Sobelį, ku
ris laikomas kalėjime, “už iš
davimą atominių slaptybių!”

Koks pasityčiojimas, kokia 
kriminalystė! Mokslininkai 
rašo, gvildena,' diskusuoja Ir 
dar nesurado slepiamų atomo 
paslapčių, o du žmonės, ma
žai temokyti, motina ir tėvas, 
tas paslaptis ir surado, ir “iš
davė”, ir turėjo būti nužudyti!

i
Kur sąžinė tų, kurie savo 

pirštus pridėjo prie tų dviejų 
žmonių nužudymo!? Manau, 
jog ne vienam iš jų Rosenber- 
gai naktimis sapnuojasi.

Žukov Burmoj, 
lenkas Indijon
Deli. — Tarybų Sąjungos 

apgynos reikalų ministras 
maršalas Žukovas jau ap
leido Indiją, kur jis viešė
jo apie dvi savaites, ir iš
vyko Burmon. Prieš ap
leisdamas Indiją, Žukovas 
laikė spaudos konferenci
ją. Jis sakė, kad pirmaran- 
kis susipažinimas su didžia 
Indija buvo vienas įdo
miausių nuotykių jo gy
venime.

Žukovas buvo klaustas, 
ar jis dar susirašinėja su 
Eisenhoweriu. Žukovas at
sakė, kad senokai jau nesu- 
sirašinėja. Jis taipgi sakė, 
kad Eisenhowerio doktrina 
apie Artimuosius Rytus 
yra imperialistinė ir žalin
ga.

Žukovui išvykus, Indija 
pradeda prisirengti sutikti 
kitos socialistinės ‘šalies 
žymų svečią, Lenkijos pre
zidentą Jozefą iCyrankevi- 
čių. Cyrankevičius atvyks 
Indijon kovo mėnesio*1 pa-

Londonas. —Filmas “Ba
by Doll”, apie kuri tiek 
triukšmo buvo Amerikoje, 
pradėtas rodyti Londone. 
Vietinis kataliku filmų in
stituto galva kunigas J. 
Burke sako, kad filmas vi
sai nesmerktinas.

Tokyo. — Japonijon at
vyko pirmas pokarinis Ta
rybų^ Sąjungos ambasado
rius, Ivanas Atevijosanas. 
Jį ir jo asistentus aerodro
me sutiko aukšti Japonijos 
užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnei.

Varšuva. — Lenkija ir 
Japonija formaliai , pabai
gė karo stovį,' kuris iki 
šiol egzistavo tarp šių dvie
jų šalių. ' ••

Italijos socialistai m įtarė, kad 
nenueis antikomunistiniu keliu

Komunistų rezoliucija 
apie partijos tęsimą
New Yorkas. — Komu

nistų partija savo naciona-
pabrėž- linėje konvencijoje priėmėVenecija. — Italijos. So

cialistų partija (kairieji so
cialistai, kuriems vadovau
ja Nenni), priėmė kom- 
prosinę rezoliuciją savo ry
šių su kitomis darbininkiš
komis partijomis klausi
mu.

Nutarta ir toliau veikti 
už vienybę su dešiniaisiais 
socialistais, socialdemokra
tais, bet kaslink smulkme
nų laukti socialdemokratų 
suvažiavimo, kuris įvyks 
balandžio mėnesį.

Nutarta nutraukti
formalius susitarimus su 
komunistais, bet tuo pačiu

formų galimybę. Rezoliu
cija taipgi pabrėžia, kad 
naujų organizacinių for
mų noras savaime dar nė
ra “revizionizmas”.

Suvažiavime dalyvauja 
apie 300 delegatų. 17 suši- 
laikė nuo basavimo. 3 bal-' 
savo prieš. Tai buvo dele
gatai, kurie nenorėjo, kad 
būtų palikta būsimam na
cionaliniam komitetui tei
sė toliau svarstyti tą klau
sima, u

Nepriklausomybe
K. P. generalinis ' sekre

torius Eugene Dennis savo 
atidaromoje kalboje pabrė
žė kiekvienos šalies komu
nistų nepriklausomybę. Jis 
paminėjo, kad sveikinime, 
kuris atėjo nuo Francūzijos 
Komunistu partijos, kurį 
pasirašė Duclos, Amerikos 
komunistai buvo įspėti 
nuo /‘pavojingų nukrypi
mų”. Dennis sakė, kad 
konvencijos nutarimai bus 
paremti savystoviu Ameri
kos marksistų galvojimu, 
o ne kieno nors kito pata
rimais.

Po Denniso pagrindinėslaiku rezoliucijoje
ta, kad socialistai ir komu- rezoliuciją palaikyti parti- į kalbos kalbėjo William Z. 
nistai turi “bendrą atsako-j ją jos dabartinėj# formoje.) Fosteris.

visus

nistai turi 
mybę prieš 
klasę”. Nutarta kaip ir pra
eityje bendradarbiauti su 
komunistais darbo unijose, 
Generalinėje Italijos darbo 
konfederacijoje. Rezoliuci
joje taipgi sakoma, >kad 
socialistai nevirs anti-ko- 
munistine partija, nors 
taipgi neis valdžion su ko
munistais.

Stebėtojai sako, kad pri
imtoji rezouliucija yra 
kompromisas tarp Nennio 
ir kairesnių elementų par
tijoje.

Worthy sugrįžo Profes. Chaff e
iš L. Kinijos
Bostonas. — Iš Liaudies 

Kinijos sugrįžo negras 
laikraštininkas . William 
Worthy, Baltimorės “Afro- 
American” bendradarbis.' 
Worthy nuvyko Kini j on 
ignoruodamas Valstybės 
department© Įsakymus. Jis 
ten praleido kelias savai
tes. Pakelyje namo Ameri
kos t konsulatai keliose vie
tose reikalavo iš jo sugrą
žinti * pasportą, bet Wor
thy atsisakė tą padaryti.

Worthy, kuris nėra ko
munistas, sako, kad jis Ki
nijoje įsitikino, jog liau
dies valdžia ten pastovi ir 
negali būti jokių kalbų a- 
pie čianginio režimo su
grįžimą. ;

Worthy turėjo progos 
pasikalbėt su Kinijos prem
jeru Čou En-lajum.

/ Apie savo pasportą Wor
thy sakė, kad -jis kovos už

numirė Bostone
Bostonas. — Čia palaido

tas praeitą sekmadienį mi
ręs prof. Z. Chafee Jr., vie-' 
nas plačiausiai žinomų A-1 
merikos liberalų ir kovoto
jų už civilines teišdsf.': Jis 
turėjo 71 metus amžiaus. 
Prof. Chafee buvo teišinin- 
kas-juristas ir rašytojas. 
Keleri metai atgal senato
rius McCarthy ji paskelbė 
“raudonu” ir jis buvo tum
pinė jamas po visokius |
kongresinius komitetus.

Laidotuvėse dalvvavo
daugelis vadovaujančių li
beralų.

darbininkų; Rezoliuciją patiekė San 
Francisco delegatė Olėta 
O’Connor Yates. Joje sa
koma —

“Šis suvažiavimas patvir
tina Amerikos Jungtinių 
Valstijų Komunistų parti
jos konstituciją. Mūsų vy
riausias uždavinys yra stip
rinti, atstatyti ir kosoliduo- 
ti Komunistų partiją ir nu
galėti jos izoliaciją.

“Suvažiavimas priešin
gas partijos pavertimui po
litine arba apšvietos aso- 
siacija.

“Nors mes priešingi be
galiniams debatams šiuo 
klausimu, tas neturėtų už
daryti durų visokiam kon
struktyviam tyrinėjimui ir 
diskusijoms šiuo klausimu, 
V • ■ 1 • I •

Colombo. — Ceilono val
džia skelbia, kad p*aus nuo 
Amerikos $7.000,000 pagal
bos per metus, tuo tarpu, 
kai iki šiol gavo tik $2,000,- 
000.

teisę jį ' palaikyti. Tame 
jam padės Civilinių Teisių 
Sąjunga, ACLU. "G *

Stebėtojai pašaliečiai
Suvažiavime* dalyvauja 

keliolika pašaliečių stebė
tojų, kaip .tai pacifistas 
kunigas A. J. Mušte, trys 
Civil Liberties Union at
stovai, katalikiško “Catho-’ 
lie Worker” redaktorė 
Dorothy Day ir keli kiti. 
Norėjo dalyvauti ir socia
listų vadas Norman Tho
mas, bet jam teko išvykti 
Floridon.

Nors konvencijon įleisti 
pašaliniai stebėtojai, laik
raštininkų joje nėra. Laikr 
raštininkams išduodami 
kalbu 'tekstai ir suvažiavi
mo spaudos skyrius infor
muoja apie sesijų eigą, bet 
į pačias sesijas laikrašti
ninkai neįleidžiami. John 

;kaip tai surengtų naujas Gates pareiškė spaudos at- 
nacionalinis komitetas.

“Mes pripažįstame, kad priversti 
kai-' ‘ kurios mintys, kurios jie negali prileisti, jog vi- 
buvo iškeltos šiose diskus!-1 sų delegatų asmenybėS| bū-, 
jose, yra Irevizioninio po
būdžio. Betgi būtų netei
singa apšaukti visus vardo 
ar formos pakaitos siūly
mus revizionistiniais savai
me.”

stovams, kad komunistai 
taip daryti, nes

Washingtonas. —Komer
cijos sekretorius Weeks sa
kė, kad dar negali būti kal
bos apie algų ir kainų kon
trolę, nors prezidentas Ei- 
senhoweris kelios dienos at
gal sakė, kad gal jos reikės. 
Eisenhoweris kalbėio, sa-

tų sužinotos, nes daugeliui 
grėstų atleidimas iš darbo 
arba kitoks persekiojimas.

Prie suvažiavimo salės, 
Chateau Gardens, randasi 
daug valdžios saugumo a- 
gentų, įkurie savo ruožtu 
bando nustatvti, kas daly
vauja suvažiavime. Prie 
suvažiavimo taipgi radosi 
praeitą savaitgalį vengriš
kų reakcinių bėglių pikie- 
tas.

Sveikiinimai ’iš visur
Suvažiavimą pasveUr:K,A. _ xtt i • . i , I ouvaziavimą pasveiKino .

kės Weeks, apie ateiti, bet Francūzijos, Britanijos* Ki
ne tuo jau tinę.

/ ORAS NEW YORKE 
'į Giedra, šalčiau

‘H ~
nijos, Brazilijos, Meksikas, 
Tarybų Sąjungos, Lenki
jos, (Izraelio, Italijos, Rytų 
Vokietijos ir daugelio- kitų 
šalių Komunistų partijos.
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JŲ KERMOŠIAI
VASARIO 16 DIENĄ “Lietuvos vaduotojai” ryžtasi 

išnaudoti, kiek tik jie begalės. Jie tą dieną minės “Lie
tuvos nepriklausomybės” paskelbimą, kurį padarė kai
zerinė Lietuvos Taryba, vadovaujama A. Smetonos prieš | 
39 metus.

Įdomu tai, kad šį reikalą visokie savanaudžiai naudoja 
savo kišenės pripildymui. Amerikos Lietuvių Taryba, 
vadovaujama L. Šimučio ir P. Grigaičio, stengsis kiek ga
lint daugiau iškaulyti iš tamsūnų dolerių “Lietuvai va
duoti”. Tautininkai turi savo Talką — jie taipgi bandys 
dalyti tą patį.

Nėra reikalo čia plačiau kalbėti apie tą nepriklauso
mybę, kokią buvo paskelbusi Smetonos taryba. Apie tai 
mes jau esame daug kartų rašę. Užtenka priminti, kad 
lietuvių tauta, paragavusi tos “nepriklausomybės”, kar
tą ant visados nusitarė būti priklausoma sau. Lietuva! 
šiandien yra priklausoma jos liaudžiai, tiems, kurie dir
ba. Veltėdžiai, kurie nieko naudingo nedirba, Lietuvoje 
neturi galios. Valstybinė ir tautinė galia priklauso lie
tuvių tautai, Lietuvos liaudžiai, kuriančiai socialistinę 
santvarka.

i

Na, bet “vaduotojai”, pabėgę iš Lietuvos į kitas šalis,1 
tame skaičiuje ir į Jungtines Valstijas, dar vis bando 
Lietuvą vaduoti nuo jos liaudies, kad ten būtų sugrą
žintas kapitalizmas su visais jo negerumais. Buvusieji 
fabrikantai, dvarponiai, aukštieji smetoniniai valdinin
kai dar vis tebeplepa apie tai, kad jie, girdi, sugrįšią į 
Lietuvą ir jos liaudį engsią, kaip engė. To, žinoma, nie
kad nebus. Tačiau dar yra žmonių, kurie tiems mulkin
tojams patiki. Ir kai jie prašo pinigų “Lietuvai vaduoti”, 
duoda.

Tiesa , to^ių žioplų, žmonių vis mažiau ir mažiau atsi
randa. Daug jų jau pamatė ir suprato, kas tie “vaduo
tojai”, ko jie iš tikrųjų ‘nori, ko ieško.

“Duokite pinigų, pinigų”, ^auks ALT ricieriai. Jie 
sakys, kad dolerio pagalba jie “išvaduos” Lietuvą. O už 
žodžio “išvaduos”, aišku, slėpsis žodis “pavergs”.

.4. Bimba

Abraomas Lincoinas-16-asis 
Jungi. Valstijų prezidentas

Seimelį, ir laimi. I tinių Valstybių prezidentu.
Tais laikais Illinojaus, 1861 metų kovo 4 d. buvo

Gyvenęs 1809-1865, prezidentavęs 1861-1865
aš esu vergi- 
Jeigu vergija 
tai nieko kito

Natūraliai, 
jos priešas, 
yra teisinga, 
nėra teisingo.

Darbas yra pirmesnis ir 
nepriklausomas nuo kapita
lo. Kapitalas yra tiktai 
darbo vaisius, ir jis nega
lėtų egzistuoti, jei darbas 
nebūtų egzistavęs pirmiau. 
Darbas yra vyresnis už ka
pitalą, ir todėl į jį turi bū
ti kreipiama daugiau dė
mesio.

Stipriausias žmoniškosios 
simpatijos ryšys, neskai
tant šeimyniškų ryšių, tu
rėtų būti tas, kuris vienija 
visus dirbančiuosius, — vi
su tautu, kalbu ir rasiu

Viskas, kas kenkia dar
bui, yra išdavyste dėl A- 
merikos. Negalima pada
ryti skirtumo tarpe šių 
dviejų sąvokų. Kas jums 
sako, kad jis mylį Ameri-Į 
ką, bet neapkenčia darbo, 
tas yra melagis. Kas mums 
sako, kad jis pasitiki Ame
rika, bet bijosi darbo, tas 
yra kvailys. — Lincoln,

Mūsų bibliotekos tiesiog ■ 
užverstos knygomis apie! 
Lincolną, mūsų šešioliktąjį 
prezidentą. Jos kalba apie 
jo gyvenimą, darbus ir fi-Į 
losofiją. Ir jų vis daugiau 
r a š o m a ir spausdinama. 
Nėra tokių metų, kad ne-! 
išeitų keletas knygų apie tą.

/. i

vai susidėjo visą mantą ir 
išsikraustė i Indianos vals
tybę prie Little P i g e o n 
Creek, čia šeimą ištiko bai
si nelaimė: visą apylinkę 
užklupo epidemija, su savi
mi nusinešdama, a p a r t 
daugybės kitų, ir Nancy 
Lincoln, Abrahomo motiną. 
V a i kuti s ašarom is apsi py
lęs padėjo tėvui padaryti iš 
lentų motinai karstą. Jis 
ir jo sesutė Sarah pasiliko 
be tinkamos priežiūros, be 
motiniškos meilės. Jų lai
mė, kad tiktai neilgam. Tė
vas susitiko našlę Johnston 
su trimis mažais vaikais ir 
apsivedė. Šeima buvo di
delė, o darbininkas tiktai 
vienas! Nelengvas buvo vi
sų gyvenimas, Gerai, kad 
pamotė pasirodė labai

jaunuolio iš tolimos India
nos galvą ir širdį.1 Pamatęs 
žmones kartu su arkliais, 
karvėmis ir kitais gyvuliais 
perkant ir .parduodant mu
gėje, Abe suriko: “Jeigu 
kada nors aš* gausiu progą 
šitai piktybei kirsti, tai 
kirsiu, ir kirsiu iš visų pa
jėgų!”

Iš Indianos Lincolnų šei
ma persikraustė į Decatur, 
Illinois. Abe buvo tiktai 21 
metų.

Padėjęs čionai tėvams 
įsikurti, Abe nusprendė pa
traukti į “platųjį” pasaulį 
laimės paieškoti. Jis žino
jo, kad savo tvirtomis ir 
jaunomis rankomis pasida
rys pragyvenimą bile kur. 
Farma pasidarė per ankšta 
vieta. Jis “pakėlė* sparnus”

Kai jie pinigų turės, galės paūžti, galės pavažinėti, 
galės sušelpti vieną kitą bėglį, nenorintį dirbti naudin
go darbo. « _  •

TAUTININKŲ DIRVOJE, leidžimoje Clevelande, J. J. 
Bachunas rašo apie tai, kaip yra švaistomi iš žmonių 
surinkti į ALT pinigai. Įdomu pažvelgti Į p. Bachuno 
raštą. Be kitko, straipsnio autorius sako:

“1955 m. Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime New 
Yorke, kuriame aš atstovavau p. Olį, buvo pateiktas 
raportas apie ALT iždo stovį, surinktų mūsų visuomenės 
aukų paskirstymą. Kaip prisimename, praėjusiame anų 
metų suvažiavime, po rimtų diskusių buvo priimtas ir 
visų pritartas nutarimas, pagal kurį ALT Vykdomajam 
Komitetui buvo duota instrukcija, kad a) ALT organi
zuojamose rinkliavose per Vasario 16 minėjimus ir kito
kiomis progomis surinktos aukos būtų naudojamos tik 
ALT veiklos reikalams ir, antra, b) kad kitiems orga
nams parama būtų teikiama tik jų konkrečiai nurody
tiems reikalams bei darbams, pagal ALT Vykd. Komite
to pripažintas samatas ir reikalaujant sūmatų įvykdymo 
apyskaitų. Tai reiškė, kad būvo susitarta ir nutarta, 
kad ALT surinktos lėšos tik specialiais atvejais gali būti 
naudojamos ne ALT reikalams. O jei reikia kitaip nau
doti, tai ne pagal tai, KAS prašo, bet KOKIAM REIKA
LUI prašo ir kaip tai bus sunaudota.

“Tai biivo aiškus nutarimas ir, kaip daugeliui, gana 
geras nutarimas, įBet šiemet iš iždininko raporto neti
kėtai paaiškėjo, kad nežiūrint tokio aiškaus nutarimo,. 
ALT perleido Vlikui net 18,000 dolerių. . .

“Iždininką ėmus smulkiau kamantinėti ar tai buvo pa
daryta tiksliai vykdant praėjusių metų suvažiavimo nu-, 
tarimą, del poros tūkstančių dolerių jis sugebėjo su šio
kiu tokiu pagrindu pasiaiškinti, o dėl visų kitų 16,000 
dolerių pasakė tik, kad jie buvo perduoti Vlikui, ir vis
kas, ir .baigta. . .”

Tokie dalykai vyksta ALT, kuri kaulija iš visuomenės 
aukas “Lietuvai vaduoti”!

Net ir tautininkas Bachunas supranta, kad “tokia 
dvasia ir metodai, ALT Vykd. Komiteto daugumos prak
tikuojami, yra visiškai neleistini ir daugiau neprakti- 
kuotfni”. Atiduoti kam nors 16,000 dolerių Ųs visuome-' 
nės surinktų) be jokio visuomenei paaiškinimo yra di
džiausias skandalas, koks tik begali būti!

Bet taip yra!
•

MES TEGALIME TIEK pasakyti: tie žmonės, kurie; 
ligi šiol dėl savo tamsumo, davėsi save išnaudoti viso-- 
kiems savanaudžiams, turėtų susiprasti. Ne dolerius, o- 
špftaJįiĮ&lL Parc&ti “vaduotojams”. . ....,
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Abrahomas Lincolnas gi į 
buvo paprastas žmogus, be-1 
veik savamokslis žmoguš. ■ 
Jis pats rašė: “Tą nedide-1 
lę pažangą, kurią aš įgijau ; 
apšvietoje, įgijau ją laiksi 
iš laiko verčiamas reikalo.” 
Jo gi vaidmuo ne tik Ame
rikos, bet visos žmonijos is
torijoje buvo milžiniškas. 
Lincolno vardas pasiliks 
amžiais susietas su panai
kinimu vergijos Amerikoje, 
nes jis vadovavo karui, ku
ris tą vergiją nušlavė.

Lincolno gyvenimas nie
kuo neišsiskyrė iš tų laikų 
gyvenimo milijonų kitų 
amerikiečių. Jo protėviai 
šion šalin pribuvo 1637 m. 
Jie buvo neturtingi, bet 
darbštūs i r pionieriškos 
dvasios žmonės. Iš New 
Jersey jie persikraustė gy
venti į Pennsylvaniją, vė
liau į Virginiją. Ten gimė 
Tomas Lincolnas, m ū - 
sų būsi m o j o prezidento 
tėvas. Dar vėliau Lincolnų 
šeima nusikraustė į Ken
tucky, kur indėnai užmušė 
Tomo tėvą, kuomet Tomas 
tebuvo ketverių metų am
žiaus berniukas. Vaiko gy
venimas, suprantama, buvo 
labai sunkus, nes iš ma
žens jis turėjo uždarbiauti 
pas kitus. Sulaukęs 28 me
tų ; amžiaus jis apsivedė 
Nancy Hanks. Susilaukę 
dukters Sarah, . 
Nancy persikėlė į Hodgen
ville, kaipo pionieriai; ten 
iš rąstų pasistatė lūšną,

f", W

darbšti ir geros širdies mo
teriškė. Ji Tomo vaikus 
mylėjo ir globojo nei kiek 
ne mažiau, kaip savuosius. 
Jos ta meilė ir globa pali
ko busimajame prezidente 
neapsakytai didelę įtaką. 
Paskui jis ją visuomet va
dindavo “angel mother” 
(aniuolu motina).

Čia augo ir dirbo Abra- 
homas, — sveikas, vikrus, 
darbštus, aukštas, lieknas, 
gyvas, pilnas jumoro, visų 
gerbiamas ir mylimas jau
nuolis. Kąs svarbiausia, 
kad prie kasdienio sunkaus 
farmeriško darbo jis sura
do laiko ir energijos skai
tyti knygas, kokias tik pa
sigaudavo. Bibliją jis be
veik atmintinai i š m o k‘o. 
Shakespcaro poeziją tiesiog 
“valgyte valgė.” Tačiau 
sakoma, daugiausia jam 
davė Weem’s “History of- 
George Washington.”

O daugiausia įtakos jo to
lesnei karjerai ,sakoma, tu
rėjo nepaprasta kelionė i 
New Orleans, Louisiana. 
1828 metais James Gentry 

kurioje 1809 metų vasario ’ pakvietė Abe Lincolną va- 
12 d. susilaukė “sūnaus, ku- žinoti į New Orleans'su jo 
rį pavadino Abrahomu, pa- (Gentry) sūnum, kurį jis 
gal tėvuką. Praslinkus tre-j siuntė laivu. Abe buvo tik

tai devyniolikos metų jau
nuolis.

New Orleans mieste Abe 
pamatė naują pasaulį, — 
stebėtiną, žavų, baisų pa- 
pasaulį. A p a r t gražių, 
puošnių palocių, bažnyčių 
aukštais bokštais, sandelių 
ir krautuvių, lūžtančių gė
rybėmis, jis pamatė ir tur
gavietę (mugę), kur žmo
nės — negrai —- buvo per-

T o m h

lė į kitą vietą,—už desėtko 
mylių nūo senosios, į “Knob. 
Creek” farmą. Čia mūsų 
busimasis prezidentas pra
dėjo “mokslus” eiti: viso la
bo tik penkis mėnesius lan
kė mokyklą. Iš viso ir per 
visą gyvenimą Lincolnas, 
sakoma, nė vienerių pilnų 
metų neišsėdėjo mokykloje.

. Bet ir šioje naujoje vie
toje Lincohlai nei 
gyveno. A

kami ir parduodami. Tas 
liūdnas : ir - baisus vaizdas 
neišdildomai įsmigo į;. to

sostinė buvo mažame mies
telyje Vandalia. Čia mūsų 
Abe karščiausiai įsimylėjo 
gražią ir malonią Ann Rut
ledge. Jauni žmonės susi
darė didelius planus gra
žiai ateičiai. Staiga, tačiau, 
viskas sužlugo: mirtis nu
kirto jo mylimosios A n n 
cr

inauguruotas.
Tuo tarpu, viena po kitos 

pietinės valstybės nutarė f 
pasitraukti iš .Sąjungos, — 
iš Jungtinių Valstybių. • 
Prezidentas Buchanan nie
ko nepadarė tam procesui 
pastoti kelią. Taip, kad kai 
naujasis prezidentas atvy-

išbandyti kitokį gyvenimą. 
Ir štai mes randame Abe 
New Salem, III., dirbant 
įvairiausius darbus, ir vi
suomet įsikibusį į knygą! 
Be to, jis čia pradeda sis- 
tematiškai studijuoti teisi- 
ninkystę, — iš pradžios gal 
nė nepagalvodamas kada 
nors tapti pilnu teisininku

gyvybės siūlą. Sakoma, kad, ko į Washingtona ii’ užėmė 
nuo to baisaus smūgio Abe vietą, jau net septynios 
Lincolnas niekuomet pilnu- valstybes buvo išsibrauku- 
tinai nebeatsigavo.

Illinojaus Seimelio nariu • 
Lincolnas i š L_____
1842 metų, vasaros 
studijuodamas teisininkys- 
tę. 1837 metais jis gavo 
diplomą, persikėlė į Spring- 
fielda ir įsikūrė savo rašti
nę. Jo klientai buvo dau
giausia pprastieji žmone- 
liai. Tarpe jų jis atsižymė
jo teisingumu ir nuoširdu
mu.

1842 metų lapkričio 4 d. 
Lincolnas vedė Mary Todd.

Be to, dabar Lincolnas 
jau buvo plačiai žinomas 
politikas. - 1846 metais jį 
išrinko į Jungtinių Valsty
bių Kongreso Atstovų Bu- 

i tą. Visa šeima persikėlė į 
I Washingtona, šalies sostinę, 
j Lincolnai dabar jau turė- 
ijo du vaiku. Sakoma, kad 
jų šeimyninis gyvenimas 
nebuvo vienas iš laimin
giausių. Abe santykiai su 

į Mary nebuvę meiliški ir 
i sklandus. Dauguma Lincol- 
! no biografų visą kaltę už 
1 tuos šeimyniškus nesklan- 
; durnus suverčia ant žmo- 
: nos.

Kongrese ištarnavęs vie
nerius metus, Lincolnas re
zignavo, išstatydamas kan
didatūrą į senatorius. Rin
kimų nelaimėjęs sugrįžo į 
Springfieldą ir vėl ėmėsi 
savo profesijos, tuo tarpu 
vis ,giliau ir aitriau neap
kęsdamas vergijos ir jos 
padarinių, nes jis mate, 
kad tie padariniai žaloja vi
są tautos kūną. Jis buvo 
įsitikinęs ir viešai sakė, kad 
vergijos gyvavimas nesude-

sios iš Jungtinių Valstybių.
i Tuojau prasidėjo aštri, * 

su vergijostarnavo iki ^ova ,
metu viespaciais, uzsihepsnoj o

Civilinis karas, kurio vado-, 
vybės našta visu sunkumu

1 krito ant Lincolno pečių.
Karas, kaip jau žinoma, 

buvo ilgas ir sunkus. Kar
tais atrodydavo, kad šiau
rinės ir rytinės valstybės 
pralaimės.

Pradžioje karo Lincolnas 
laikėsi tos nuomonės, kad 
svarbiausias klausimas yra 
krašto vienybės išlaikymo 
reikalas. Jis atvirai sakė, 
kad jis sutiktų vergiją pa-. 
likti “ramybėje,” jeigu tik* 
tuo žygiu jis galėtų išgelbė
ti arba atsteigti tautos vie
nybę. Deja, vergijos vieš-w 
pačiai nė kalbėti nenorėjo 
apie jokį kompromisą-susi- 
tarimą.

Pagaliau ir Lincolnas 
priėjo išvados, 
yra pamatiniai 
vergiją, kad 
krašto vienybę 
atsteigti tiktai 
vergiją. Karo eiga pilnuti
nai įrodė, kad karas nebus 
laimėtas, jeigu patys ne
grai nebus pilnutinai 
įtraukti į šiaurinę armiją. 
Ir tai yra istorinis faktas, 
kad tūkstančiai ir tūkstan-, 
čiai negrų, pabėgę iš vergi-* 
jos, veržte veržėsi į armi-' 
ją, trokšdami savo krauju 
prisidėti prie sunaikinimo 
vergijos.

1862 metais Lincolnas 
paskeblė Emanci p a c i j o s 
Proklamaciją, išlaisvinda
mas vergus ir plačiai atida-

kad karas 
karas prieš 
tautos bei 
bus galima 
nušluojant

1832 metais Abe įstojo į 
savanorių kariuomenę, ku
ri buvo mobilizuojama ka
rui prieš Black Hawk indė
nus. Kariauti jam, tačiau

se jis sarkastiškai išsitaręs 
apie savo “karjerą” armijo
je. Tiesa, girdi, ir aš pra
liejau daug kraujo, bet tik
tai kovoje su uodais.

Prieš išvyksiant į karą) 
Abe pareiškė, kad jis stato 
save kandidatu į valstybės 
Seimelį. Ir taip pasitaikė, 
kad jis sugrįžo iš karo prieš 
pat rinkimus.

Tiesa, Lincolnas šiuo s 
pirmuosius rinkimus. pra
laimėjo, bet jis džiaugėsi, 
kad beveik visi New Sale
rno piliečiai balsavo už jį. 
Tai buvo Lincolno pirmuti
nis išbandymas politinėje 
karjeroje.

Pragyvenimą jis toliau 
darė įvairiausiais užsiėmi
mais ■— dirbo, kas papuolė 
arba ką pasigavo... /

Tuo tarpu, kaip daugelį 
kitų jaunų žmonių tais lai
kais, taip Lincolną, matyt, 
purtė baimė, kad piktoji 
vergija plėtojasi, šakojasi 
naujose vietose. Ir jis pra
deda vis daugiau ir dau
giau galvoti apie kovą su 
tąja piktybe. i ■

1834 metais 'Lincolnas vėl 
kandidatuoja į valstybės

ginamas su Nepi iklausomy- ryjamas jiems armijos du- 
bes Deklaracijos iškilmingu — 
paskelbimu, kad visi žmo-' 
nės “yra sutverti lybiais.”

Kaip į viską žiūrėjo Lin
colnas, gali paliudyti kad. 
ir jo atsinešimas linkui 
partijos ir rinkimų i Kon
gresą. Po rinkimų jis su- 
. * j .. . . «• i T•J ’! cipus, visiems parodė, kaipkurios tikietu jis kandida-1. • • v 
tavo ir laimėjo, $199.25 iš 
rinkiminei kampanijai gau
tų dviejų šimtų dolerių. Jis 
rašo, kad jam visa kampa
nija lėšavo tiktai 75 centus. 
Tai išlaidos, kurias jis tu
rėjęs, nupirkdamas farmos 
darbininkams obuolinės gi
ros !

Nereikia, tad, stebėtis, 
kad po to Lincolnas tapo 
“Teisinguoju Abe.” |

1856 metų Republikonų 
partijos konvencijoje, kuri 
būvo laikoma Philadelphi- 
joje, Lincolnas gavo 10 
balsų kaipo kandidatas į 
vice-prezidentus. O 1858 
metais jis . kandidatavo į 
Jungtinių Valstybių senato
rius prieš senatorių Steph
en A. Douglas, kuris buvo 
tos nuomonės, kad kiekvie
na nauja teritorija turi tu
rėti teisę nusispręsti vergi- 
j o s klausimą. Lincolnas- 
tam griežtai pasipriešino. 
Ir šio laikotarpio Lincolno 
su Douglasu debatai vergi
jos klausimu sudaro vieną 
iš svarbiausių Amerikos is
torijoje lapų. '

Nors, tiesa, šiuose rinki
muose Lincolnas nelaimėjo, 
bet jo vardas dabar jau iš
garsėjo skersai ir išilgai vi-

j ris. Tuojau karo eiga pra
dėjo krypti gerojon pusėn; 
Drąsiai galima sakyti, kad 
šimtas penkiasdešimt tūks- 
Jančių negrų kareivių šiau
rėje nusvėrė karo svarstyk- 

i les. Tas jau vienas, nekal- 
,bant apie žmoniškumo prin-

teisingas buvow prezidento 
žygis paskelbti negrų išlais-v* 
vinimą ir duoti jiems j 
rankas ginklą. '

Apart sunkių ir širdį gi-a 
Ii ančių įvykių, susietų su 
karo eiga, Lincolnus aplan
kė labai skaudi ir šeimyniš
ka nelaimė: 1863 metų pa-: 
vasarį mirė jų vienuolikos- 
metų sulaukęs sūnus Willie, 
šis smūgis ypatingai, sako
ma, paveikė motiną. »

Karas buvo sunkesnis ir 
ilgesnis, negu iš pradžios 
Lincolnas įsivaizdavo. Pie
tinės valstybės pasirodė* 
stipresnės ir ištverminges
nės, negu iš pradžios ro
dėsi. . ,

Karo eigoje atėjo ir 1864 
metų prezidentiniai rinki
mai. Nebuvo nė kalbos apie 
kitą rimtą prezidento vietai 
kandidatą. Lincolnas buvo 
išrinktas antram

Po išleidimo 
jos Proklamacijos, po 
kvietimo buvusių 
prie ginklo, prezidento 
p u 1 i a r u m a s iškilo 
aukščiau. Dabar ir. 
kurie jį kritikavo už 
siskubinimą paskelbti 
grų išlaisvinimą tuojau 
pietinių valstybių 
ir už nedavimą jiems

I860 metais jis buvo no 
minuotas ir i š r ink Lis Jung

ir už nedavimą jiems gink- *
lo kovoti už savo laisvę,

(Tąsa 3-čiam pus!J
■ V 1 ” ■■ ———

vasario t Feb.) 12/-1WT
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BALTIMORE, MD.

(Tąsa)
— Vyrai, apsigalvokite! — šaukė jau 

visai užkimęs juristas. — Paskui gailė- 
sitės, bet jau bus per vėlu. Gera jums 
linkiu. Paklausykite mano patarimo! 
Nelaukite, kad ponas Skrodskis šauktųsi 
valdžios pagalbos!

Čia juristas išsitraukė pluoštą popie
rių ir sklaidydamas juos kalbėjo toliau:

*-• Štai ciesoriaus manifestas ir nuo
stabiai aiškiai sako, kad kaimiečiai ir 
dvarų tarnai turi po senovei klausyti 
pono ir be jokio pasipriešinimo atlikinėti 
visas pareigas. Ponui uždedama prievolė 
prižiūrėti, kad tos pareigos būtų pildo
mos, kad ramiai ir tvarkingai būtų at
liekami darbai. Ponams paliekama pa
reiga teisti ir bausti nepaklusnius ir nu
sikaltusius. Per dvejus metus nuo ma
nifesto paskelbimo kaimiečiai gali pasi
rašyti sutartis išpirkti žemę, bet tik tą, 
kurią ponas sutiks jiems perleisti. Įsi
klausykite gerai, gaspadoriai! Jūs ga
lite išpirkti sau tik tas dirvas, kurias 
ponas sutiks jums perleisti. Jei jūs ne
norite imti tų dirvų, tai viskas pasiliks 
po^enovei, ir jūs būsite baudžiauninkais, 
kaip ir i ūsų tėvai buvo. Pagalvokite, Ši
lėnų vyrai!
,Šitie žodžiai padarė kaimiečiams įs

pūdį. Daugelio galvos nusviro, kiti 
susirūpinę žvalgėsi vieni į kitus, nežino
dami tikėti ponu ar ne. Daugelio akys 
krypo į Petrą Balsį ir Noreiką, ir laukė, 
ką jiedu pasakys.

Petras suprato pavojų. Jurkevičius 
gudrus, moka sukelti visokių abejonių 
žmonių širdyse. Kai kurie jau ima svy
ruoti. Kad nors šiandien jie nesutiktų 
su ponų pasiūlymu. Reikia nutarimą a- 
tidėti, reikia laimėti laiko. O vėliau į 
ta bala įsikiš Viktoras Survila. V 4*

Tad, tramdydamas savo pyktį Petras 
stengiasi ramiai prabilti:

— Šilėnų kaimo žmonės ilgai galvojo, 
ponas, ir sugalvojo savo dirvų neužleisti 
ir ‘kitur neimti. Susitarti su ponu 
Skrdoskiu reikia, bet ponas Skrodskis 
negali atimti mūsų sodybų ir dirbamos * 
žemės. Šilėnų gaspadoriai dar palauks. 
Kam jiems skubintis su išpirkimu? Jie 
turi dar pusantrų metų laiko. Ar netei
sybė, virai, kam jums skubintis?

— Tikra teisybė! Kam mums skubin
tis ! Palauksime! — ėmė šaukti daugelis 
balsų.

Staiga Kedulis, piktas, paniuręs, grįž
telėjo į Petrą ir, nebesitverdamas savy, 
mostaguodamas rankomis, ėmė rėkti:

—* 0 tu iš kur atsiradai toks galvo
čius?! Kas tau rūpi mūsų reikalai su po
nu? Ko tu čia kišiesi? Žmones kurstyti? 
Policijai tave atiduoti! . .

Bet. čia kilo toks triukšmas, kad to
limesnių Kedulio žodžių niekas nebegir
dėju Sene Grigaliūnienė, Noreika su 
paiia, Beržinis ir kiti, stovėję arčiau, 
šaukė:

— Nagi, bėk, bėk pas policiją, pažiū
rėsime !

— O taukai labai rūpi mūsų reikalai?
— Gerai Petras patarė. Geriau palauk

ti, ne kaip žemės netekti!
— Keduli, gėdos turėki! Ką tu čia su 

policija!
Kažką šaukė ir tolesnieji, gal vienas—

kitas ir pritarė Keduliui, bet dauguma 
buvo prieš jį. Išsižadėti savo dirvų ir kel
tis į menkas Užbalių žemes niekas neno
rėjo. Be to, Balsių Petrą kaime visi mė
go, o Kedulio vengė dėl jo irzlumo ir ap
sileidimo.

Aptilus triukšmui, Jurkevičius pasi
ryžo tarti paskutinį lemiamą žodį, norė
damas sugundyti pusvalakius:

— Šilėnų gaspadoriai! Sakau jums pa
skutinį sykį. Kas dar šį rudenį laisvu 
noru sutiks keltis į Užbalins, gaus vala
ką? žemės, nors lig šiol būtų valdęs tik 
pusę valako. Dvaras padės perkelti tro
besius ir duos miško naujai pirkiai. Po
nas leis po senovei ganyti gyvulius dva
ro ganyklose, leis šienauti dvaro pievo
se pagal susitarimą už darbo dienas. Kas . 
užsispirs pasilikti senoje vietoje, tam bus 
iškelta byla teisme. Teismui priteisus, 
neklusnūs būsite iškelti prievarta, že
mės gausite mažiau, negu dabar dirbate 
ir jokių pono malonių, jokių lengvatų! 
Pagalvokite, apsisvarstykite! Ka's su
tiks su tuo pasiūlymu, tegu pasakys 
man, arba ponui prievaizdui, arba vai
tui. Rugius visi dar galės sėti senoje 
vietoje, nes žemė čia jau paruošta, bet 
vasarojų reikės'sėti Užbalių laukuose. 
Iš anksto apie tai pranešiu, kad žinotute, 
kaip kur dirbti. šitokia yra jūsų pono 
Skrodskio maloningas pasiūlymas jū
sų pačių naudai, ' pagal aukščiausiojo 
ciesoriaus manifestą ir zokoną.

Kaip Jurkevičius ir tikėjosi, tie kon
kretūs pasiūlymai kai kuriuos Šilėnų 
gaspadorius privertė susvyruoti, ypač 
pusvalakius. Po juriskonsulto kalbos 
ponai pasitraukė, o Šilėnų žmonės dar 
kurį laiką stovinėjo vietoje, klegėdami 
ir ginčydamiesi, o paskui pakrikai pa
traukė namų link.

Kai kurie dvaro tarnautojai smalsiai 
sekė tas valstiečių derybas su ponais. 
Vežėjas Pranciškus kaišiojo galvą pro 
verandos kampą ir patenkintas trynė 
rankas, išgirdęs ką kalbėjo Petras, ir 
kūip bobos puolė Kedulį. Iš virtuvės lan
gų žvilgčiojo mergos, o iš valgomojo 
visą tą ginčą .sekė Agota su Katryte.

Prieštaringi jausmai draskė Katrytės 
širdį. Pirmiausia gėda dėl tėvo. Kas jam 
pasidarė, kad jis juo toliau, juo labiau 
darosi atžūlūs, nesukalbamas, prieštarau
ja kaimynams ir visam kaimui? Vai, ge
riau ji jo nematytų ir nežinotų! Bet kas 
gi ten? Nejaugi Petras? Taip, tai jis!. 
Viešpatie! Kaip jis čia atsirado? 
Džiaugsmas ir nerimas sprogdina Kat
rytės krūtinę, štai Petras kažką kalba 
ir tuoj matyt, kaip jis visų mėgstamas 
ir kaip visi klauso jo žodžio! Bet vėl, ar 
neims jo persekioti iš naujo Skrodskis su 
Jurkevičium? Ar neužsiundys vėl ant jo 
žandarų? Katrytė nutarė būtinai pasi
matyti su Petru ir kai tik pamate, kad 
sueiga jau pasibaigė, išbėgo į kiemą, ti
kėdamasi jį susitikti.

Iš tiesų, pamatė jį besikalbantį su 
Pranciškum. Priėjus artyn, išgirdo ve
žėjo žodžius:

— ., . mes jo, sako, kol kas neliečia- 
me. Bet tegu tik jis pabando, užtupdysi- 
me raudoną gaidį jam ant stogo. . .

(Bus daugiau)

kelis

Už pareikalavimą sunkiai 
nukentėjau

Atvykau į šią šalį 1905 m. 
Patekau* į mainų darbą: anglį 
kast. Nors turėjau medžio a- 
matą,'bet negalėjau jį užimt, 
Les nemokėjau anglų kalbos 
nei rašto.

Dirbau mainose per
metus Delenvill, Ohio valsti
joj. Tai buvo privatinio 
alizmo” * 
vadinau1? Todėl, 
darbininkai dirbo 
Lamuose, gyveno 
mes, pirkt) iš 
krautuvės maistą 
c, ai k tu s. O'jei to 
neteksi darbo.

Išdirbus man keliolika me
tų, unija išrinko mane į komi
tetą. Nors buvau grinorius, 
bet tuo laiku mažai kalbos te
reikėjo, nes tais laikais dirbo 
daugiausia ateiviai: italai, len
kai, rusai, lietuviai ir kiti.

Bedirbant mums, anglies 
voga mažėja ir mažėja. Mai- 

• hičriai pradėjo skųstis, kad iš
siųsta anglis nesverta tiek, 
kiek pirmiau svėrė. Well, rei-

’ » “sodi- 
vieta. Kodėl taip pa- 

kad tuomet 
kompanijos 
ant jos že- 
kompanijos 
ir visokius 

nepadarysi, kamantinei.

gerinimų. Tas reiškia, kad ko
va buvo laimėta. Žinoma, tie 
irgi laimėjo, kurie mums ne
padėjo kovot. Bet kaip jiems 
buvo gražu pažiūrėt į mūsų 
akis, kuomet streikieriai su
grįžom į darbą, o skebai pra
šė bosų apsaugosi

Kai po streiko sugrįžau į 
darbą, kai mane bosas J. Ford 
pasitiko, jis į mane žiūrėjo 
kaip į velnią, kad aš pirm 
streiko visom, savo pajėgom 
agitavau už ėjimą į streiką. 
Man jau buvo žinoma, kad 
Baltimorės darbininkai žemai 
pasilikę nuo kitų valstijų dar-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

I

1

AUTOMOBDLE SALESMEN. Im
mediate opening. For New and 
used cars. Exp., if not, we will 
train you. Earn while you learn. 
Classes every day to fit your 
schedule. Highest pay in Phila. 
Factory trained instructor. Steady 
year round employment for those 
who qualify and excellent opportu
nity to make top earnings if you 
are ambitious and willing. Apply 
in person to: V. E. DOONAN, 
TRIO MOTORS, 6101 Lancaster - 
Ave., GR. 8-6300. A Ford training 
center. (30-36)

į

pasikalbėjau su kitais komite
tais (nes tuo laiku ten buvo 2 
mainos, No. 1 ir No. 2, bet ant 
vieno “tipelio” anglį nuleisda
vo). M u m s a pži ū r ėjus 
“screens”, s u r a d o m, kad 
“sk.rynai.” buvo labai suplyšę, 
anglis neidavo ant vogos, iš- 
puldavo į drabną (smulkią) 
anglį, o už smulkią anglį 
kompanija nemokėdavo, tik 

'dideli šmotai eidavo ant vo
gos. O tais laikais mokėdavo 
tik 40 c. už toną..

Well, suradę, kad kompani
ja anglį vagia, pareikalavom, 
kad “skrynai” būtų pataisyti. 
Lašiša Jkėm supredentą Mr. 
Mock, parodėm jam suplyšu
sius “skrynus” ir paliepėm 
jam, kad būtų sutaisyta. Mr 
Mokas, nors mumis išvadino 
šnipais, bet žadėjo pataisyt. 
Laukiam savaitę, laukiam ki-. 
tą, nieks nieko nedaro, 
šaukėm mitingą, nutarėm
cati ant streiko. Streikuojam 

i savaitę, streikuojam dvi, nie- 
| kas “skrynų” netaiso. O kom- 
j panijos bosai eina namas nuo 
j namo ir Įsakinėja darbinin
kams, kad turi eit į. darbą ar
ba išeiti iš kompanijos namų. | 
O man kaipo pavieniui, supre- 
dentas Mock atėjęs sako: 
“Mainieriai grįžta .Į. darbą, o 
kompanija duoda 5-ias dienas 
tau apleist kompanijos “pra- 
pitę”. Tai va kaip buvo, gavau 
išmest iš darbo netik už mano 
paties reikalą, bet ir už kitų 
darbininkų reikalus. Turėjau 
apleist, nes unija tais laikais 
buvo persilpnn už mane už-

Sugrįžęs į darbą, randu 
daug priešų : lenkų tautybės 
darbininkų. Lenkai tais lai
kais labai neapkentė bolševi
kų. Kada jie su manim kalbė
dami, šmeižia bolševikus, aš 
juos užtariu. Prieinam prie 
karštu ginčų. Jie mane vadina 
bolševiku.žinoma, čia jau ne
buvo draugiškumo tarpe mūs, 
darbininkų, bet ką gali pada
ryti su fašistais. Vienas iš pa
liokų darbininkas, tai buvo P. 
Kaminski (jau miręs), nuėjo 
i ofisą ir apskundė mane kai
po bolševiką, žinoma, bosas 
J. Ford pašaukė mane į ofisą. 
Pradeda mane
Aš bosui sakau, kad paliokas 
durnas, nežino ką jis kalba. 
Man bosas sako: “Go back to 
work but keep your mouth 
shut”. Well, čia jau supratau, 
kad laisvės žodis atimtas. O 
kadangi buvau šapos komite
te, tai bosas žvairavo į mane 
žiūrėdamas, nes tuomet kom
panija pradėjo kapoti algas. 
Kaip geležinkelio darbininkai 
dar atsimena, kompanija pa
sakė unijai, kad po karo atei
na “slack time’’, todėl turėsim 
nu.imušt algos 10 c. j valandą. 
Unija sutiko nusileisti Už kiek 
laiko kompanija sako, kad dar 
nuims 10 c. Į valandą. Unija 
praleido nieko nesakius. Tai 
kompanija dar pasinio,jo tre
čią dešimtuką i valandą nu
imt, bet čia jau unija pasiprie
šino. Tuomet prasidėjo tarpe 
unijos ir kompanijos ilgos de
rybos, bet prie sutarties nepri
ėjo, tai unija paskelbė strei-

J streiką išėjom liepos 1 d. 
Jšstreikavom 2 mėnesiu ir pu
sę. Į streiką einant buvo viso
kių įvykių sui tais, kurie nėjo. 
Tai buvo didžiausia sarmata 
Baltimorės darbininkams, kad 
iš 4,000 darbininkų išėjom į 
streiką tik apie 500, ir tie, ku
rie išėjo, tai nekovojo, o nuėjo ■ 
kitur dirbti, o pikietuot mažai 
kas apsiėmė.

Man teko pikiotuoe visą : 
iŠ- i streiko laiką, į .darbą einant ir į

Vilnies
KALENDORIUS

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

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c 
Rūpestingai prirengė I/. Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne.. Užsisakantiems per pasta kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
štampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

a
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AfeRAHOMAS LINCOLN
(Atkelta iš 2-ro pusi.)

Lincolną karštai sveikino.
1865 metų kovo 4 diena 

įvyko antroji inauguracija. 
Lincolnas kalbėjo apie bai
gimą darbo, apie reikalą 
niekuomet nepdmiršti naš
lių ir našlaičių, kurių vy- 
raį, tėvai ir broliai paguldė 
galvas kovos lauke. Jis 
kalbėjo apie karo laimėji
mą, apie “atsteigimą pa
stovios taikos tarpe mūsų 
pačių ir su visomis tauto-

Bet kraujas dar liejosi iš
tisą mėnesį. Karas pasibai
gė tiktai 1865 metų .balan
džio 9 dieną, kai pietinių 
valstybių ginkluoti! jėgų 
kojnandierius generolas Ro
bert E, Lee formališkai su
dėjo ginklus/ pasiduodamas 
šiaurinių jėgų komandie- 
riui Ulysses S, G r a n t u i

Virginijos miestelyje Appo- d. rytą, 
mattox. Džiaugsmu persi
pildė prezidento širdis. Nuo 
dabar jis imsis karo pada
lytų žaizdų užgydymo, — 
krašto suvienijimo ir at
statymo...

Prabėgo penketas trum
pų dienų. 1865 metų ba
landžio 14 d. prezidentas su 
žmona nuėjo į tęatrą. Juos 
ten pasitiko ir pasveikino 
garsi muzika “Hail to the 
Chief.” Jiedu susėdo į pre
zidento ložą. Prasidėjo vai
dinimas veikalo “Our Ame
rican Cousin.” Slaptai ir 
tykiai atsidarė ložes durys. 
Pro jas įžengė John Wilkes 
Booth, pridėjo revolverį 
prie. prez. pakaušio ir pa 
leido šūvį. Teatre triukš
mas ir riksmas: “Sulaiky
kite jį! Jis pašovė prezi
dentą!” Prezidentas vietoje 
sukniubo ir, nebeatgavęs 
sąmonės, mirė balandžio 15

3*jHul. L*i«ve (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 12/1957

Knygų knygos prirašyta 
apiė tą “ šiurpulingą įvykį. 
Daugybė klausimų dar ir 
šiandien tebėra neatsakyti. 
Kaip Booth galėjo prieiti 
prie prezidento ložos? Kur 
buvo sargyba? Kokie žmog
žudžio ryšiai» buvo su tū
lais paties prezidento kabi
neto nariais? Kokius inte
resus Booth ’atstovavo? Ko
kiais sumetimais jis prezi
dentą nušovė? Kas daugiau 
tame suokalbyje dalyvavo?

Aišku, kad čionai nėra 
vietos į tuos ir kitus klausi
mus pasigilinti. Taip> pat 
nesimot'a nė bandyti plates
nis to didžio žmogaus gyve
nimo ir filosofijos apibūdi
nimas. Kiek išsamesnį Lin- 
colno gyvenimo ir veiklos 
aprašymą lietuvių kalboje 
skaitytojas gali rasti Lietu
vių Literatūros Draugijos 
1942 metų leidinyje “Ame
rikos Demokratijos Steigė
jai-”. . '....J- .

Well, ką darysi. Atvažiuoju 
į Baltimore 1913 m. čia taip 
pat Buvo sunkūs laikai, darbą 
su n k ui buvo gauti, žinoma, tu
rėjau imti tą, ką galėjau gau
tu \

Gaunu dafbą pas Tin Deco
rating Co., j lithographic de- 
partimentą. • Dirbau keletą me
tų, ^darbas 'skubus, mokestis 
žemas, bet, kur dingsi, darbų 
mažai, apmokami žemai. Nu
tariau su kitais darbininkais 
pasitarti, kad pradėti darbi
ninkus organizuoti

uiaiiL n i 
iš darbo išeinant aš pikieta-! 
vau Pratt ir Papleton vartus, į 
lur daugiausia darbininkui 
Įeidavo ir išeidavo. Teko man 
su jais daug diskusuot, priei- 
davom net prie didelių ginčų.

j Vienas darbininkas man sake : 
“Ti? visuomet mane sukalbi, 
bet aš tau turiu prisipažinti, 
jog švento Petro bažnyčios 
kunigas sakė, kad streikas'yra 
velnio išmanytas, todėl strei
kuoti yra baisus griekas” 
(aukščiau minėtas darbinin
kas neilgai po streiko gyveno, 
už kiek laiko mirė).

-Bet ką mes laimėjom, tiek 
laiko sugaišę? Well, čia sumi
nėsiu tik keletą laimėjimų:

Pirmutinis laimėjimas tai, 
kad sulaikėm kompaniją nu’o 
kapojimo algų,kur buvo pasi- 
mojusi nukirsti trecią dešim
tuką, bet turėjo dar .pridėt 3 
c. i valandą. Tai jau laimėta

Pana i k i noni “peace wor k ’ ’ 
ant visados, nustatėm 8 valan
dų darbo dieną, laimėjom lai
ką ir pusę mokei už viršlaikį, ' 
na ir daug kitų dirbtuvėj pa-1

reikalą

uniją. 
Bet ilgai neęmė, kol bosai su- 
uorĮė mūsų, pradėtą s darbą, 
pradėjo mumis kamantinėti, 
ir neilgai ėmus, kelis mus 
veiklesnius iš darbo išvijo. Tai 
čia irgi gavąu nemalonią' do
vaną netik už savo
bet už visų darbininkų reika 
lūs.

Na, 
dar bis 
minti, 
volm: 
tarnaut, per1 jos užtarimą iš
ganymą gaut”. Bet aš nelau
kiau niękeno užtarimo, pradė
jau ieškoti darbo, ir, nuėjęs į 
Baltimore and Ohid geležin
kelio kompanijos šapą, gavau 
darbą. Tai buvo sausio 20 d., 
1919 m. Ne išdirbau pilnai dve
jų metų, kai paleido ir. darbo 
(“furlough”)1. Kadangi buvau 
jaunas darbininkas, — tokius 
pirmiausia' paleidžia. Išbuvau 
be darbo nuo gruodžio 20-os 
1920, iki vasario 12 1^22 nį.

manau sau, aš ir vėl be- 
, Tuoj -davė man atsi- 

kai Lietuvoj giedoda-* 
‘Kas nor panai Marijaj 

užtarimą.

MEDUS
'KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ
Na^uralis ir tikras medus 
bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynu žiedų.
Meduje randasi įvairių mi- 
neraliu druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbudavojimui žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnis ir 

■sveikesnis už cukrų. . '■
Medus,' šiltas vanduo ir cit
rinų (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skau
dėjimo ir šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už l/g 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuintimą pirkėjas ap
simoka. Kasykite r

J. W. Thomson ;
R. F. D. 1, RT. 32,
Nį SranJclm,

•.••-.■A,’ -ii. y'. L •' ■: .
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Tarp Lietuviu
šio trečiadienio vakarą, va-

Kai kurios New Yorko pramones! 
jau tn(ri vis mažiau darbp...

New Yorko spaudoje

NAM V DARBININKfc—VIRĖJA
* . Gero būdo, šeima iš 3

Jei su vaiku 10 metų ar daugiau— 
priimtina. Privatinė įstaiga, $140 
mėnesiui.' HO. 8-4811.\

Baltimore, Md.
(Tąsa iš 3-Čio pusi.) 

binarini kas link kovojimo
geresnį gyvenimą. Baltimores 
darbininkai būtų pralaimėję 
streiką, jeigu ne kitų miestų ! 
darbininkai geležinkelio ama
tininkai.

Pofstreiko pradėjau dirbt,
bet bosas neužmiršo, ką aš įvyks LLD 185 kuopos susirin- 
veikiau pirm streiko. Jis man kimas. Jame bus pateiktas va- 

atmokėjo, padėdamas karionės raportas.
ant sunkiausio darbo |

Vieną kartą iš pat ryto į kimą nariai 
pasilenkęs pro ji

“Hay” there, i visiems savo mokestis pasimo- 
. hell do you standing Į keti. Kaip tik šiame susirinki- 

bal- me bus goriausia tai padaryti. 
heJĮ * * *

lie' šį šeštadienį dalyvausime 
ma- LDS 1 kuopos bankete, Liber- 

tu nedirbi ?'ty Auditorijoje. Banketas pra- 
Ašjam atsakau; kad aš laukiu į sides 6 vai. vakare. Visi būki- 
formono Leiski, kad man pa- me laiku.
sakytų ant katro vagono ašį 1-oji kuopa yra pasižymėju

si gerais banketais, tai ir 
į bar jos* banketas
nu ošimčiu

gerai 
mane 
ša po j.
bosas, 
vagono, suriko:

Būtų gerai, kad į šį susirin- 
skaitlin- 

apačią ; gai. Pradžia metų, tai svarbu

for”. Aš, išgirdęs žiaui ų 
są, jam atkertu : “What a 
do you want me to 
down”. Bosas prieina prie 
nęs, sako.

do,

Industri jos ’komisijonierius 
L Lubinas sakoj kad laikinas 
darbininkų samdymas kalėdi
niam sezonui New Yorko vals
tijoje algos galinančiu darbi
ninkų skaičių pakėlė tki 
6,1-25,000, tai yra, daugiau, 
negu bile kuomet praeityje, 
bet paskui darbai pradėjo ma
žėti ir mažėjimas nenustoja.

Ypatingai darbai mažėja 
aprangos (drabužių), odos, 
transportacijos reikmenų ir 
maisto pramonėse. Aprangos 
pramonėje
nemažai lietuvių.
jam a,

metais, dešimtmetis
miestas

sakytų ant katro vagono aš [ 
turiu dirbti. Bosas, nosį nulei
dęs, nuėjo.

Bosas Ford buvo airišių tau
tybės, jis buvo baisus šovinis
tas, jis neapkęsdavo ateivių. 
Bet jis mylėdavo tuos, kurie 
jam fundydavo, kurie jį už
prašydavo į namus, o aš į ta 
niekad netikėjau. Na, už kiek 

mes darbininkai išgir- 
kad mūsų bosas Ford 
Vieni, tai išgirdę, nusi- 

kiti darbininkai 
net tris pėd

geras.

da- 
bus Šimtu 
Įžanga as- 
Visi daly-

venkime.

*
SLA 38-oje kuopoje jau su

virs pusmetis tebedrumsčia ra
mybę praėjusio SLA Seimo ir

Wood Furniture Workers. 2 Fin
ishers. Exp., quality furnitūrą. 
Spraying on Dulux. Two Machine 
Operators, exp., quality furn. Stea
dy work; good salary, free life iny 
surance, hospitalization, medical and 
benefits. BRO-DART INDUSTRIES, 
56 Earl St., Newark, N. J. BI. 2- 
7500.

(28-30)
Rašytojas Phillip Bonpsky 

per “Daily Workeri’’ atviru 
laišku kreipiasi į visus pažan
giečius, ragindamas juos ma
giniai reikalauti iš valdžios 
'amnestijos kalinamam komu
nistui Thompsonui.

Jis nurodo, kad Thompso- 
nas, kurį, kalėjime sunkiai su
žeidė fašistas ir kuris perėjo 
kelias sunkias operacijas, 
kenčia kalėjime, tuo tarpu, kai 
toks fašistas ir kvislingas kaip 
Ezra Pound gyvena prabango
je St. Elizabeth ligoninėje 
Washingtone. ' ■ i ' ■ • < '

1 Kaip žinia, Pound yra. poe
tas, kuris karo metu gyveno 
Italijoje ir per' Romos Muso
linio radiją ragino amerikie
čius nekariauti prieš fašistinę 
ašį. Jis po karo pateko į ame
rikiečių rankas ir tapo suim
tais, bet; kad išvengti jį teisti, 
jis paskelbtas pamišusiu ir pa
talpintas ligoninėje.

Bet toje ligoninėje jis turi 
savo ištaigingą butą, gali visur 
laisvai vaikščioti ir nuolat pri
iminėja svečius. O. Thompso- 
nas, kuris kariavo Amerikos 
armijoje prieš fašistus ir dar
gi buvo apdovanotas meda
liais už narsą, neišleidžiamas, 
kad jį galima būtų gydyti ge
resnėse ligoninėse.

Thompsonas, kaip ir kiti 
dąrbininkų vadai komunistai, 
yra nuteistas ne už prasižen
gimą blogu: darbu, bet einant 
Smith aktu (minties kontrolės 
įstatymu).

VIRĖJA 
NAMŲ DARBININKĖ

3 mokyklos vaikai
$50. Atskiras kambarsy

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

(28-30)

PORTERIS 
HANDYMAN

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

Tclefonuokltc: TR. 8-8855

(29-30)

goję New Yorko mieste dirbo 
100,000 žmonių mažiau, negu 
1947-ais 
atg'al, nors gyventojų
dabar turi daugiau.

Labiausiai darbai 
aprangos pramonėje, 
pas siuvėjus. Dešimtmetis at
gal toje pramonėje dirbo 70,- 
000 daugiau žmonių, nfclgu da
bar. Taipgi dirbantieji dabar 
dirba mažiau ir gauna ma
žiau algos.

Maisto pramonėje darbai 
ant 17,000 per 10 

yra

n u krito
NAMŲ DARBININKfc

Guolis vietoje, daktaro namų ofisas. 
Puiki atmosfera, gera vieta.

Kaukite VI. 6-4428

(28-30)

PATYRĘS 
—AUTO— 

—MECHANIKAS— M
Pageidaujame patyrusio, vedusio/

DO. 3-0009

kaip žinia, dirba sumažėjo 
Apskaičiuo- metų. Ir toje pramonėje 

kad praeitų jmetų pabai-: lietuvių.

Nori suvaldyti 
pėstininkus

Viešbučiai pabijojo 
reakcininkų boikoto

Namų darbininkė-Virėja, tinkama, 
inteligentiška. Linksmus ■ 9 rūmų 
namai. Atskiras kambarys ir tele-, 
vizija, 3 vaikai, 3, 5 ir 8 metų. Abu 

Turi būti tin- 
aptarnavimui. 
Šaukite sek- 
RO. 3-0282J. 

(28-30)

tėvai prie biznio, 
karna pilnam namų 
$60 iki $65 savaitei, 
madienį po 11 A. M.

(29-31)

ENGINE LATHE 
” OPERATOR

Familiar large machine 
Tool bits, Roughing.

ST. 6-5577

(30-32)
NAMŲ DARBININKfc

Mylinti vaikus, nuolatinis darbas, 
guolis vietoje, gražūs namai, dir
banti motina.

PErshing 5-8761, po G P. M.

X 30-32)

Superintcndent. Apartmentinis 
namas, Queens. Aliejinis pečius, 16 
šeimų. Pageidaujama pora, vidur- 
amžiaus ir blaivi. Kalbanti ang
liškai, gali dirbti kitur. Alga, • 4 
rūmų apartmentas, gesas ir elektra. 
Newtown 9-7816.

Kaip žinia, Komunistų par
tijos suvažiavimas praeitą sa
vaitgalį įvyko Chateau Gar
dens salėje, ne labai patogioj'e 
ir netinkamoje vietoje, 

rekomen-'tai sakė patys rengėjai.
munistai bandė nuomoti 
nors vidumiesčio viešbutį 
suvažiavimui, bet to neįstengė.

Pasirodo, kad patys viešbu
čių savininkai nebūtų paisę, 
kam jie nuomoja, bet jiems 
grasino visokios reakcinės 
grupės, kaip tai Amerikos le-r 
gijono ir kt. Viešbučių savi
ninkams Huota suprasti, sako
ma, kad juos boikotuos, jeigu 
jie išnuomos salę komunisti
niam suvažiavimui. Tad jie 
pabijojo.

Tas pats atsitiko ir su kai 
Į kuriomis salėmis vidumiesty- 

kurias komunistai stengėsi, 
masiniu I išnuomoti.

kaip 
Ko- (30-32)dėjosi labai paprastai: 

iš
rašė po apie penkdešimkės 
čekį delegatų keliones ir ki
tiems būtiniems delegato iš
kasei ams.

Vienas delegatas, Ambra
ziejus, nevažiavo Seiman, bet 
čekis, skundėsi valdyba, sugrį
žo “skylėtas,” reiškia, iškeis
tas. Aišku, nariuose kilo dėl 
to komentarų. Patarta valdy-

iš kuopa siuntė delegatus ir

dom, 
mirė, 
minė, 
džiaugsmo
viršų pašoko.

Į trumpą laiką sužinojom, 
kad F. Patten bus mūsų bo
sas. Well, šis žmogus žmoniš
kesnis už mirusį bosą. Naujas 
bosas yra • daugiau sukalba
mesnis. žinoma, bosas yra 
kompanijos vyras, bet prie 
darbininkų nesikabinėja, 
giau jiems pagelbsti. Ne 
irukus bosas perkelia mane 
ant kito (laibo. Mano naujas 
darbas buvo ant paša žievinių 
vagonų “Interior finisher”. 
Darbas palengvėjo, bosas 
žmoniškesnis, lengviau atsi
kvėpiau, smagiau į gyvenimą 
žiūriu.

Na, išdirbau keletą metų, 
ateina M. Patten ir sako: “I 
want to give you a promotion 
again”. Bosas siunčia mane, į 
“cabinet shop”. Patiko man 
labai gerai, šapa didelė, plati, 
ilga, šviesi, nereikia dirbti 
prie didelių elektrinių lempų. 
Dirbu kiek laiko, ateina ant
ras pasaulinis karas, irna nuo 
mūs jaunus darbininkus, nau
jų tą darbą mokančių negali
ma gauti; ateina pas mano 
bosas ir klausia, ar aš nežinau 
pažįstamų, kurie moka “Cabi
net makers” darbą. Aš atsa
kau, kad žinau, bet kad jie 
yra mano metų. Kaip jau ži
noma, tai kompanija nesamdo 
virš,4.5 metų. Bet bosas man 
sakė: “Bring them in.” Aš pa
šnekėjau su savo draugais, jie 
atėjo ir gavo darbą, dirbom 
karti! per keliolika metų. Vie
nas mano 
skaitytojas 
atgal. Kitas 
gas Laisvės 
šiai Laisvei 
nau, kad yra Prietelių klubo 
narys ir t. t‘

O aš jau arti 2 metai, kai 
gaunu pensiją. Mano draugai 
ir draugės žino, kad aš jau 
ir užsilipau ant aštunto kry
žiuko. Todėl ir sumaniau pa
rašyti mano praeitį ir dabartį. 
Kaip aukščiau nurodžiau, tu
rėjau daug keblumų mano 
darbuose, o tai vis dėlto, kad 
neturėjau galvą nulenkęs 
prieš nieką. Nežiūrint, kad ne
tekdavau darbo, bet bosai ir 
kiti “supervaizeriai” manęs 
įienu gązdino, A « s a k y- 
davau jiems į akis: “I respect 
you as a ‘supervisor’ but you 
have to respect me as a wor
ker”. . .

Dabar gyvenu taip, kaip ir 
kiti . 
kurių 
Vieni 
som, 
miestų ir valstijų, ir jas siun
čiam Laisvės redakcijai, kad 
apsimainius žiniomis, nes mes 
laukiam, jųjų žinįų, o jie lau
kia mūsų žinių. Na, o kiti se
neliai pypkutę rūko, dūmelius 
leidžia ir į juos žiūri, kai 
plaukioja. Rūkiau ir aš, buvau 
tabako vergas. Bet paklausiau

New York miesto nebaud
žiami pėstininkai už nesilai
kymą trafiko šviesų įstatymo. 
Dabar New Yorko valstijos 
komercijos buto labdarybės ir 
s v e i k atos k o m is i j a
duoja išleisti griežtą įstatymą, 
sulyg kurio pėstininkai būtų 
baudžiami už nesilaikymą tra
fiko šviesų Įstatymo. Tam įsta
tymui praėjus, už ėjimą sker
sai gatvę prieš raudoną šviesą 
užsimokėtume 
(fine) <4?

Pries 30 metų, 
Walk erini esant

p a b a u d ą

savo

OPERATORĖS 
ir 

PRESERKOS 
geresnės rūšies moteriškų 

Marškiniai ir kelnės.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Prie 
sportswear.
Gera mokestis, nuolat. *

Mr. GEE, Inc.
89 W. 87th St. WO. 7-8179

(30-32)

Service 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)

dau-
ilgailbai kreiptis į Ambraziejų, kad 

1a penkdešimke kuopai reika
linga.

Paskiausiarhe susirinkime, 
valdybai pranešus, kad ta 
penkdešimke dar ne namie, 
nariuose kilo juokelių ir rimtų 
pastabų. ’

draugas Laisvės 
mirė pora metų 
mano geras drau- 
skaitytoįas, gan
au koto j as ir ma-

seneliai pensijonieriai, 
yra šimtai tūkstančių.

skaitom, radijo klau- 
žinias renkam iš ,mūs

M. S.

Powellis reikalavo
pasimatymo su prez. 
Dwiffht Eisenhoweriu

Kongres.manas Claytonas 
Powellis, atstovaująs Kongre
se? New Yorko Harlemą, lan
kėsi Washingtone Baltajame 
name ir matėsi su prezidenti
niu asistentu Adamsu. Adams 
pažadėjo Powelliui surengti 
pasimatymą su prezidentu.

Powellis sakė, kad ne tik 
jis, bet ir kiti'negrų v&dai no
rėtų pasikalbėti

| weriu. Jie nori 
ti reikalavimą, 
NAACP: kad jis išvyktų į Pie
tus ir demostratyviai pasaky
tų kalbą prieš rasistinį tero
rą, prieš segregaciją.

Powellis sakė spaudos at
stovams, kad, jo nuomone, 
Eisenhoweris atsineša į visą 
reikalą labai išdidžiai, kad 
jis nekreipia .pakankamai dė
mesio į negrų reikalavimus, 
juos ignoruoja.

Kaip žinia, Powellis pasku
tiniuose rinkimuose r ė m ė 
prez. Eisenhowerjr nors jis 
pats ne republikonas, o demo-Į 
kratas. Jis tada laikės nuomo-L 
nes, kad rasizrtio atžvilgiu re-j 
pu bl i k on a i geresni už demo
kratus. Dabar jis privatiniai 
sako, kad pradeda abejoti, ar 
buvo teisingas.

su Eisenho- 
jam pakarto- 
kurį pastatė

REIKALAUJA IŠTIRTI 
PATAISŲ DEPARTMENTĄ

Majoras Wagneris siūlo su
daryti devynių narių, komisiją 
su'teise nuodugniai ištirti pa
taisos departmentą (Correc
tion Dept.), kuriame matosi 
nemažai netikslumų.

daktaro Kaškiaučiaus patari
mo, mečiau rūkymą, palikau 
laisvas nuo nikotino. Pama
čiau, mano dantys prašvito, 
kambariai paliko švaresni, na, 
ir plaučiai nudžiugo, kuomet 
Jiuosi nuo nikotino nuodų.

Tai taip buvo mano: “Ame
rican way of life”.

dar Jimmy 
New Yorko 

miesto umajoru, buvo bandyta 
priversti pėstininkus laikytis 
trafiko šviesų įstatymo. * Buvo 
didelis grum imąsis policijos 
su publika ant Times Square 
ir kitose tirštai žmonėmis už-1 
f ikimšusiose vietose, bet nieko į 
:š to neišėjo. Buvo 
areštų, daugelis iš nepaklus-[ 
niųjų buvo nubausti po $2 ir j 
po daugiau. Pasireiškė publi-( 
bos protestų, areštuoti atsisa- 
kydaVo mokėti bausmę, buvo l 
prikimštos policijos stotys; 
areštuotais, kurie nemokėjo 
bausmės. Pagaliau išsiaiškino, 
kad miestas 
įstatymo 
kų už 
Įstatymo, 
duotas 
laimėjimu.

Dabar, naujam įstatymui 
sakoma, pritaria ir majoras laisvas. Adresas: 118 West 57 
Wagneris. Manoma, kad jis Street, Great Northern Hotel, 
gali būti pravestas. ------------ -- -------

ranch namai, 
valgio gami- 
2 mažų vai- 
namų darbo.

į Paroda tapo pratęsta

neturi
baudimui

nesilaikymą
Taip

tas dalykas publikos

tinkamo 
pėstinin- 

trafiko 
ir buvo likvi-

Art of Today galerija skel- 
i h i a, kad paroda, kurioje'išsta
tyti paveikslai apie Adomo 
Mickevičiaus kūrybą -ir gyve
nimą, pratęsta iki vasario 15 
dienos. Tai kūriniai Amerikos 
dailininkų, sukurti su Micke
vičium .surištomis temomis.

Art of Today galerija atda
ra iki 6 valandos vakare. Ji 
uždara sekmadieniais. Įėjimas

Atsinaujindamas prenu- 
Kalbink užsirašyti Laisvę . meratą pridek vieną kitą 

tuos, kurie jos dar neskaito, doleriuką Laisves paramai.
Kalbink užsirašyti Laisvę

“Times” atspausdino nos
talgišką editoriąlą apie Belle 
Livingstone, kuri numirė pra
eitą savaitgalį. Tai ta mote- 
teriškė,kuri prohibicijos lai
kais užlaikė New Yorke la
biausiai liuksusinę “spykyzę”, 
kur nelegaliai buvo servuoja
mi stiprūs gėrimėliai. Jos pa- 
'sižyimąjimas, kaip atrodo, pa
sireiškia tame, kad jos “salio- 
ne”, kaip ta vieta buvo vadi
nama, gėrė turtingiausieji ir 
žymiausieji newyorkieciai — 
aukšti valdininkai, fabrikan
tai ir t. t.
Esą, jos asmeniškais draugais 

vienu ar kitu metu buvo Vili
jos kunigaikštis (paskui tapęs 
Britanijos karalium), Belgijos 
karalius Leopoldas, princas 
Huseinas ir t. t.

Savo 
gražuolė ir buvo žinoma New 
Y o r k o kabaretuose 
“mergina sui poetinėmis blauz
domis”. .

“Times”, taigi, randa jos 
atmintį verta editorialo....

VAIKO PRIŽIŪRĖTOJA VIRĖJA

Guolis vietoje. Gražūs 
New Jersey pajūryje, 
nimui ir prižiūrėjimui 
kų. Nėra sunkaus
Mes norime linksmos, kooperaty- t
viškos moteriškės, kuri pageidauja 
malonios atmosferos. Priimtume ir 
porą. Šaukite: JU. 6-564Q pirma
dienį po 10 A. M. dėl smulkmenų.

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

FLoral Park 4-7066.
(27-33)

DfcL VERSTINOS AUTO INSPEKCIJOS

Gali būti reikalingi jūsų auto pataisymai. Mūsų rekordas yra 
garbingas šimtuose ir šimtuose pasitenkinusių kostumerių garan
tuotu pataisymu ir žemomis, žemomis kainomis. Pirm negu eisite 
kur kitur, atvažiuokite pas mūs pasitarti.

CENTURY AUTO WELDINti & REPAIR CO..
238 Delaney St., N. Y. C. -— OR. 1-0423

L. D. S. Lina kuopa kviečia visus į

BANKETĄ
kuris Įvyks šeštadienio vakarą

Vasario 16 February
Linksmas laiko praleidimas su gražiu būriu gerai 
pažįstamu, proga įsigyti naujų pažinčių ir nepa
prastai gera vakarienė.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., 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 ąera proga !

į

j au nystė j e j i buvo

k a i p

“Herald-Tribune’’ bendra
darbis Philbrjck, eks-informe- 
ris, kuris parašė knygą “Aš 
gyvenau tris gyvenimus,” pri
dėjo kolumnoje ir savo trigra
šį apie Komunistų partijos su
važiavimą. Esą, tas suvažiavi
mas baisiai 
vo, esą, jis 
paraitą” ir 
nepriminė, 
nacionalinis
suvažiaviman atsilankyti ir* ne 
komunistus kaip stebėtojus.

konspiracinis bu- 
turįs “saugumb a- 
t. it. Phil brick as 
kad Komunistų 
komitetas kvietė

UŽMUŠĖ DARBININKĄ
Stąten Island Rapid Transit 

Co. tavoriniai karai mirtinai 
sdtrynė J. Pagarellį, kuris tuo 
laiku ten dirbo kaip breikma- 
nas.

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti kostiu

mai, palitai, batai ir baltiniai. Ga
lite-patys naudoti, ar pasiųsti Eu
ropon. Labai prieinamo^ kainos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187th St. (Nuo St. 
Nicholas Ave.), IRT, 191st St., 
N. Y. C.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 dideli kambariai 

ir “foyer.” Nauja maudynė , ir 
virtuvė, ant pirmų lubų. Bus tuš
ti nuo Feb. 15-tos dienos.

Taipgi pasirandavoja 4 didelis 
kampiniai kambariai (rear bed
rooms & 2 foyers), ant 2rų lubų. 
Bus tušti Šį mėnesį. Pageidaujam 
rendąuninkų viduramžių žmonių. 
Kambariai randasi Cypress Hills. 
TA; 7-6731.

(-
(30-31)
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Antanas Kazlauskas ligoninėj*
4 < . • j I I

šiomis įdiepęmiš savo na
muose susižeidė Antanas. Kaz
lauskas, gyvenąs Wilson. Avė., 
Broklyne. Jis turėjo pasiduoti 
Grenpoint ligoninėn. Nežinia, 
kaip ilgai jis ten turės pabūti.'

Antanas Kazlauskas iš ama
to yra preseris. Pastaraisiais 
laikais dirbo Matulio rūbų 
siuvykloje.

Aklas senukas praregėjo
East Rockaway Nursing 

Home randasi John Lee. Jis 
prarado regėjimą prieš 10 
metų, bet dabar jam padaryta 
sėkminga operacija. Minėda
mas 91 metų sukaktį jis pra
regėjo.

GAVO 10 METŲ KALĖJIMO
Frank Rich keikė teismą, 

policiją ir narkotikų agentus 
už tai, kad teismas s jam pa
skyrė 10 metų kalėjimo už 
narkotikų pardavinėjimą ir 
dar 90 dienų už betvarkį teis
me užsilaikymą.

Naujal Atidarytas Biznis 
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.

5S-40 69th Place
Maspėth, L. I., TWenlng 9-0460

(28-31)

PROGA-VAMUOTI J FLORIDĄ

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

važiuoti

RICHMOND ROOFING CO.
181-19 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
For

Re-Roofing—Re-Siding 
Waterproofing 

General Contracting 
Time payments up to 5 years 

/ Arranged
VI. 8-1005

(29-32)

East Meadow, L. I. Laidotuvių įs
taiga. Koplyčia ir gyvenimo rūmai, 
5 rūmai viršujė; garo šiluma, oro 
vėdinimo ‘ sistema. PrivatiŠkas sayi- 
ninkas parduoda nuosavybe. Puikus 
pirkinys. Patikrinkite. IV. 3-5565.

‘ ‘ (24-30)

MISC. ADS

WELLVVORTH OIL CO. Geriau
sios rūšies šildymo aliejaus; prista- 
toijne aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patmavimas. 
Mr. Sammartano, GL. 6-6900.

NAT'S SERVICE STATION, 6149 
Metropolitan Ave., Maspeth, L* I., 
kamp./Fresh Pond Rd. Atdara 24 
valandas. Mechanikas visuomet ant 
vietos. Veltui nuplauname mašiną, 
su kiekvienu 100 galonų geso. Įsi
gykite mūsų geso kortelę. EVer- 
green 2-9181. (12-15)

LUMBER

Retail Lumber Yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai įtai
syta woodworking krautuvė. įskai
toma pilna nuosavybė. Tai puikus 
pirkinys. Persitikrinkite po in
spekcijos. Cedarhurst, L. L CE. 
9-6064. ' *

RESTAURANTS

(12-15)

THE RED BRICK RESTAURANT
*

Puiki vieta, galite atsivesti Visą 
šeimą. Mes turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. galonus žmo
nės ir puiki atmosfera. Smorgasbord. 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti In
dependent 3rd Ave. stoties. EL 5- 
8278.

Pritaria teismų reformai
* ’ 1 I

N. Y. majoro Wagnerio pa
skirtas “piliečių komitetas” 
tyrinėja teismų sistemą ir pri
taria majoro sumanymui teis
mus reformuoti.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

4 gusi, Laisvi (Liberty) An trad., vasario (Feb.) 12, 1957
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