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METAI 47-ti

KRISLAI
Dar viena proga.

’ Pakvaišę, ar ką ? 
Kirs/e kerta.
Vi/iems utopijistams.

* Rašo A. Bimba

Mūsų šalies Aukščiausiame 
teisme atsirado tuščia vieta. 
Prezidentas turėspaskirti 
jiaują narį. Pasitraukia teisė
jas Reed.

Vėl smarkiai keliamas bal- 
^as už paskyrimą negro. O ko
dėl ne? Mes turimo šalyje 
penkiolika milijonu negru, o 
dar nė vienas j u žmogus nėra 

<buvęs Aukščiausiame teisme.
- Tikrai gėda. Gėda ir tai, 

kad nė vieno negro nesiranda 
visame prezidento kabinete. 
Gėda ir tame, kad iš visu 48 
gubernatorių nesiranda nė 
vieno negro

Tai baisi diskriminacija.

Kas pasidarė C h i cagos 
Draugo redaktoriams ir jų 
korespodentams? Ar jie visai 
pakvaišo ?

•Va, štai, Įvyko puikiausias 
Laisvės šėrininkų suvažiavi- 

' vimas. Tiesa, jį pikietavo viso 
labo keturi fašistčliai, bet į 
juos •niekas jokios atydos ne
kreipė.
' Na, o štai ką kunigų Drau

ge (vas. 2 d.) skaitau:
“Puiki antikomunistinė t

demonstracija

“Pereitą sekmadienį lietu
viški komunistai buvo suva
žiavę į raudonos ‘Laisvės’ šė
rininkų suvažiavimą, Atlantic 
Ave., New Yorke.

“Antikomunistinis LYontas 
atydžiai sekė šią komunistinę 
manifestaciją ir tą pačią die
ną surengė demonstraciją — 

"piketą prieš raudonąjį terorą.
“Daugelis komunistų, pa

matę tokį gausų pikietininkų' 
skaičių, su plakatais, pabėgo 
iš suvažiavimo ir koncerto.”.

Kas žodis, tai melas. Visi 
žino, kad, pavyzdžiui, ryšyje 
sii šėrininkų suvažiavimu nie
kas jokio koncerto nerengė. 
Kaip ir kasfnet, kaip ir pa
prastai, buvo surengtas meti
nis bankietas. Ir tai buvo vie
nas iš geriausia pavykusių 
bankietų. Visi žino, kad Lais
vės metinis koncertas įvyko 
lapkričio pradžioje, rudenį.

Pasirodo, kad tarpe smeto- 
nininkų ir klerikalų su men
ševikais “faitas“ eina ne juo
kais. O tai vis už aukas, už 
“privilegiją’’, Amerikos lietu
vių kišenes tuštinti.

i Štai ką užgieda apie smeto- 
nininkus “Drauge” clevelan- 
diškis P. Stravinskas:

, “Savo didybės, keršto, nea
pykantos ir kitų aklųjų aistrų 
pagauti, jie pasiryžo galutinai 
sunaikinti visas bendrines mū
sų laisvinimo institucijas, vi
są laisvinimo organizaciją, ir 
jos griuvėsiuose iškelti savo 
‘pergalės’ vėliavą.“

Smetonininkai labiausia įer
zino Stravjnskį ir kitus “fron
tininkus”, reikalaudami dalies 
aukų, ALT surinktų, ir įsteig
dami savo “laisvinimui“ fon
dą.

Tarybų Lietuvos Rašytojų 
sąjungos valdybos plenumui, 
įvykusiam vas. 1 d., Vilniuje, 
pranešimą padarė Antanas 
Venclova, valdybos pirminin
kas. Pranešimo santrauką ma
čiau ir skaičiau laikraštyje

Tarybų Sąjunga vetavo Jun. 
Tautų tyrinėjimą Kašmire

Vakarų Europos kraštai 
baigė tarpusavio muitus.

Jungtinės Tautos. — J 
Tautų Saugumo taryboje 
TSRS delegacijos galva So
bolevas vetavo siūlymą, kad 
būtų pasiųstas į Kašmirą 
Saugumo tarybos pirminin
kas. Siūlymas buvo, kad 
būtų pravestas Indijos-Pa- 
kistano konfliko tyrinėji
mas. '

Rezoliuciją patiekė Va
karti valstybės. Joje tarp 
kitko buvo sakoma, kad gal 
reikėtų pasiųsti Kašmiran 
Jungt. Tautų kariniai-poli- 
cines jėgas, kad po jų glo- Į

Sarągatas labai nepatenkintas 
Socialistų partijos platforma

Roma?. — Italijos deši
niųjų socialdemokratų va
dovas Saragatas pareiškė, 
kad jis ir jo partija labai 
nepatenkinti Socialistų par
tijos (Nennio vadovauja
mos) konvencijos rezulta
tais. Nors tame suvažiavi- 
mė Venecijoje pasisakyta 
už vienybę su socialdemo
kratais, sakė Saragatas, 
faktas yra, kad dauguma 
delegatų pasirodė esą “pro- 
komunistai”.

Saragatas sakė, kad apie 
70 proc. Italijos Socialistų 
partijos yra “pro-komunis- 
tai”, “slapti komunistai”, 
arba “komunistams dalinai 
palankūs”. Jis sakė, kad tie 
elementai laimėjo daugumą 
partijos centraliniame ko
mitete. Nors jis sutiko su 
formalių santykių su komu
nistais nutraukimu, sakė,

“Literatūra ir menas“ (vas. 
2 d. Tai svarbus ir įdomus 
pranešimas.

Lietuvos rašytojai turi daug 
reikalų ir problemų. Jų vaid
muo socialistinėje statyboje 
labai didelis.

Venclova savo pranešime 
džiaugiasi didžiuliais laimėji
mais. Bet jis smarkiai pabara 
ir tuos, kurie tiki “stebuk
lais”. Jis sako:

“Tačiau, ar visas mūsų gy
venimas buvo vien tiktai gied
ra diena be debesėlio, vieni 
laimėjimai be pralaimėjimų, 
be kovos ir sunkumų? Jokiu 
būdu ne! Mes dažnai teisingai 
skundžiamės įvairiais mūsų 
gyvenimo sunkumais, netobu
lumais,: trūkumais, mes juos 
kritikuojame, smerkiame, tai
some. Tiktai naivūs žmonės 
gali galvoti, kad socializmą ir 
komunizmą galima pastatyti 
apsimovus baltomis pirštinai
tėmis, kad tam nereikia dide
lių pastangų, įtempimo, pra
kaito, nuovargio ir nuolatinės 
kovos.“

Paimkime mes patys save, 
amerikiečius pažangiečius. jSTe 
vienas iš mūsų dažnai pasako- 
kome: žiūrėkite, jau dešimt 
metų su viršum, o Lietuvoje 
dar esama trūkumų ir sunku
mų. Kodėl? Nebeturėtų būti!

Juk tai utopijinis sapnas, 
tikėjimas į stebuklus. Argi 
galima visiškai sugriautą kraš
tą atstatyti ir ,pastatysi socia
lizmą į dešimtį trumpų mete
lių !

ba būtų pravestas plebis
citas.

Kaip žinia, Indija stoja 
prieš tokį plebiscitą. Tary
bų Sąjunga savo vetavimu 
parėmė Indijos nusistaty
mą, v

Anksčiau šiuo klausimu 
kalbėjo Indijos delegatas 
Krišna Menonas. Jis kalbė
jo su tokiu įsikarščiavimu 
ir susijaudinimu, kad pa
baigęs kalbą sukniubo ir 
tik kitų padedamas galėjo 
atsikelti. Jis tapo nuvežtas 
J. T. klinikon.

jis, jie tik laukia .progos, 
kada vėl galima bus suda
ryti vieningą frontą su ko
munistais.

Kaslink vienybės tarp so
cialistų ir dešiniųjų social
demokratų, tai ji dabar yra 
“toliau, negu bile kuomet 
praeityje”, sakė Saragatas.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS♦

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Bulgarija pasira
šė glaudaus draugingumo 
ir prekybinių/ryšių sutartį. 
Po sutartimi pasirašė prem
jerai Bulganinas ir Jugo- 
vas. Chruščiovas ir živko- 
vas pasirašė atskirą ideolo 
ginę sutartį Komunistų 
partijų vardu.

New Yorkas. — Ketvir
tadienio vakare buvo pra
nešta, kad uostininku 
streikas baigsis penktadie
nio rytą, bet tuojau atėjo 
žinios,' kad susitarimas 
dar nepilnas. Iš viso atro
do, had streikas nesibaigia 
šį savaitgalį.

Jeruzalė. — Įtempta at
mosfera viešpatauja Izrae
lyje sąryšyje su Eisenhow- 
erio pasisakymu už sankci
jas. Nepatvirtinti šaltiniai 
sako, kad izraeliečiai tyliai 
pradėjo pravesti mobiliza
cija. 5

Jungtinės Tautos. —In
dijos 1 delegatas Menonas 
sakė, kad pakistaniečiai 
mobilizuoja karines jėgas 
prie Kašmiro, ruošiasi , ka
rui.

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia informavo Tarybų 
Sąjungą, kad ji gavo notą 
apie diplomato Wallenber- 
go mirtį Maskvos kalėjime 
1947 metais. Wallenbergas 
tapo suimtas Budapešte 
1945 metais.^ Švedija sako, 
kad ji laiko TSRS atsakin
gą už Wallenbergo mirtį. 
Kaip žinia, TSRS savo no
toje sakė, kad už Wallen
bergo suėmimą ir mirtį at
sakingi slaptos policijos 
pareigūnai, kurie paskui 
tapo nubaūšti.

Prez. Eisenhower už 
sankciją naudojimą

Egipto ir Izraelio valdžios 
laike specialius posėdžius

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris radi- 
jo-televizijos kalboje pa
reiškė, kad jis stoja už 
sankcijas prieš Izraelį, jei
gu to krašto valdžia atsisa
kys ištraukti savo karines 
jėgas iš Gazos ir Akabos. 
Prez. Eisenhoweris dar 
kartą kreipėsi į izraeliečius 
su įspėjimu, kad jie nesto
tų prieš Jungt. Tautų di
džios daugumos norus.

Eisenhoweris taipgi įspė
jo ir egiptiečius sakydamas, 
kad po izraeliečių pasitrau
kimo Egiptas turėtų sulai
kyti visokius Izraeliui prie
šingus žygius.

Sankcijos gali būti ke
lių rūšių: ekonominės, di
plomatinės ir karinės. Ka
rinės sankcijos reikštų, 
kad Jungtinių Tautų jėgos keti savo pajėgomis.

____ X._______ ______

Konservatoriai jokiu būdu dar 
neprileistu prie natijri rinkiniu
Londonas. — Britanijos 

spauda sako, kad premje
ras Macmillanas ir kiti 
konservatorių vadai laikė 
svarbų pasitarimą apie 
rinkimų galimybę. Macmil- 
Janas šiuo reikalu kalbėjosi 
su eks-premjeru Churchillu, 
kurį konservatoriai Idiko 
savo vyriausiu patarėju.

Konservatorių vadovybė 
priėjo išvados, kad nerei
kia prileisti, naujų rinki
mų. Kaip žinia, darbiečiai, 
laimėję vieną konservatorio 
vietą specialiuose rinki-

Lenkijos seimas pradėjo gyvą 
sesiją, perrinko Cyrankevieiij

Varšuva. — Lenkijos 
naujojo seimo pirmoji sesi
ja buvo ypatingai gyva. 
Pirmu kartu paskiausio 
dešimtmečio bėgyje kai 
kurie deputatai balsavo 
prieš, q kai kurie susilaikė 
nuo balsavimo. ; i

Cyrankevičius perrink
tas prezidentu. Du dėputa^ 
tai, Demokratų partijos na
riai, balsavo prieš, kelioli
ka susilaikė nuo balsavimo. 
Valstiečių partijos deputa
tas Wicecas išrinktas seimo 
maršalka. Vice-maršalko-

Knoxville, Tenn. — Neg
ras muzikas-trumpetistas 
L. Armstrong paskelbė, 
kad jis tęs savo gastroles 
Pietuose, nepaisant fakto, 
kad rasistai išsprogdino 
bombą jo koncerte.

Lima, Peru. — Čia pasi
baigė 19,000 audėjų strei
kas. Tekstilninkai išsikovo
jo kai kuriuos pagerinimus 
ir algų , pakėlimą, nors ne 
ant tiek, kiek pageidavo, 

varu priverstų izraeliečius 
trauktis.

Iš Jeruzalės ir Kairo pra
nešama, kad Izraelio ir Ę- 
gipto kabinetai laiko spe
cialius posėdžius. Izraelio 
kabinetas susirinko į posė
dį penktadienio ankstyvą 
rytą, tuoj po vidunakčio, 
kai buvo sužinota apie Ei- 
senhowerio kalbą. Maždaug 
tuo pačiu laiku pradėjo po
sėdžiauti ir Egipto kabine
tas po Nasserio vadovybe.

Egipto laikraščiai, kaip 
tai “Al Gmohouria” ir “Al 
Misr” sako, kad egiptiečiai 
pradeda prarasti kantrybę. 
Jeigu Jungtinės Tautos 
greitu laiku neįstengs iš
prašyti izraeliečių iš Egipto 
teritorijos, tai egiptiečiai 
bus priversti atnaujinti 
karinius veiksmus ir pasiti- 

muose Londono / priemies
tyje, dabar smarkiai rei
kalauja, kad visuotini lin
kimai įvyktų. Konserva
toriai savo pasitarimuose 
priėjo išvados, kad tikrai 
galimas dalykas, jog jie 
rinkimus pralaimėtų. Mac
millanas pasitarimuose sa
kęs :

“Mes dar * turime beveik 
trejus metus valdymui. Mes 
turime parlamente 60 depu
tatų daugumą. Tegu dar
biečiai rėkia, kiek tik nori 
— mes nesijudinsime!” 

mis išrinkti komunistas ir 
demokratas.

Seimas turi 227 deputatų 
komunistinę frakciją, kuri 
sėdi salės kairėje pusėje. 
Į. dešinę nuo tos frakcijos 
sėdi 118 Valstiečių partijos 
deputatų, dar toliau į deši
nę 39 Demokratų partijos 
žmonės, o. kraštutinėje - de-i 
šinėje 63 nepriklausomi,(ku
riu tarpe randasi ir 12.ka
taliku, v

Antra seimo sesija įvyks 
antradienį. Tada bus suda
rytas naujas valdžios kabi
netas. ; •

Ottawa. — ęovo 2 d. Ka- 
nadon atvyks Francūzijos 
'premjeras Mollet ir užsie
nio reikalu ministras Pi- 
neau. Mollet kalbės Kana
dos parlamente.

Washingtonas. — Valsty
bės departmęntąs nutarė 
nebandyti teisminiu keliu 
nubausti tris amerikiečius 
laikraštininkus, kurie išvy
ko Kinjon.

Paryžius. — šeši Vakarų 
Europos kraštai nutarė pa
baigti visus tarpusavio mui
tus, tai yra, joks importuo
jamas produktas iš vienos 
šalies į kitą ten negalės bū
ti apdėtas muitais-tari- 
fais. Tie šeši kraštai yra: 
Francuzija, Vakarų Vokie
tija, Italija, Olandija, Bel
gija ir Luksemburgas. Va
kar kai kurios žinių agen
tūros klaidingai pranešė, 
kad pasitarimuose dalyvavo 
ir Britanija. Britanija prie 
tos grupės nepriklauso.

Pasitarimuose dalyvavo 
virš minėtų šešių šalių 
premjerai. Apart susitari-

Darbo unijų 
kovos lauke
CIevelandas. — 400 unijų 

delegatų dalyvavo konfe
rencijoje, kurioje svarsty
tas automatizacijos klau
simas. Dalyvavo AFL-CIO 
unijų, geležinkeliečių ir ki
tų nepriklausomų unijų at
stovai. Konferencija priėjo 
išvados, kad automatizaci
ja galėtų būti palaima dar
bo žmonėms, jeigu ji būtų 
gerai tvarkoma, jeigu savi
ninkai nesistengtų ja nau
dotis tik tam, kad padidin
ti savo pelnus ir mesti dalį 
darbininku iš darbo. * v

Akron, Oh:o. — Gumos 
darbininkų unija (United 
Rubber Workers) jau pra
dėjo derybas su U. S. Rub
ber apie naują kontraktą. 
Senas kontraktas pasibai
gia balandžio 8 d. Kontrak
tas liečia 33,000 darbinin
kų.

North Carolinoje valsti- 
jiniai CIO ■ ir AFL susilie
jo į vieną organizaciją. Tai 
jau 20-a valstija, kurioje 
AFL ir CIO pilnai susilieja.

Tunisijoje įvyko žemes 
drebėjimas, žuvo lapie 20
Tunisas. — Tunisijoje į- 

vyko lengvas žemės drebėji
mas. Bet jis palietė tirš
čiau apgyventas krašto 
vietoves ir atnešė nemažai 
aukų. Žuvo apie 20 žmonių, 
o apie 50. susižeidė. Viena
me kaimelyje žuvo motina 
iij .jos 6 vaikai. Drebėjimas Į 
smarkiausiai jaustas vą-l 
karinėje krašto dalyje, prie 
Alžyr^ sienos. Alžyre taip
gi jautėsi to drebėjimo at
garsiai, bet ten žalos nepri
daryta/

Washingtonas. — Senato 
vidujinio saugumo komisi
jai liudijo adv. C. Rachli- 
nas, Amerikos Civilinių 
laisvių sąjungos (ACLU) 
pareigūnas, kuris kaip ste
bėtojas dalyvavo Komunis
tų k parti j oš suvažiavime, 
Rachlinas sakė, kad vy
riausias suvažiavimo tiks
las buvo pralaužti izoliaci
ją, kuri dabar supa Ko
munistų /partiją. 

mo sudaryti vieną muitinę 
sąjungą, susitarta ir bend
romis jėgomis tvarkyti ato
minę energiją. Bus»suda
ryta bendra komisija, ku
ri tvarkys atominės jėgos 
eksploatavimą šiose šešiose 
šalyse.

Susirinkę premjerai iš
reiškė pageidavimą, kad ir 
britai prisidėtų prie tos są
jungos. Bet britai turi sa
vo ekonominę sąjungą su 
dominijomis ir bendruome
nėmis, kurios sudaro ant 
britų valiutos, svaro, pa
remtą vienetą, ir britai ne
nori įsivelti pergiliai į Va
karų Europos sąjungą. //

Gyvenimas
J

Lietuvoje
3 kambariai, virtuvė

Vilnius. — Naujų namų* 
statyba Lietuvos kaimuose, 
tai yra, kolektyviniuose ū- 
kiuose, varoma pirmyn. 
Gyvenamieji namai skirtin
gi atskirose vietovėse, bet 
daugiausia statomi tokie: 
trys gyvenami kambariai ir 
virtuvė. Tai namai, kurie 
nepalyginant erdvesni, mo- 
derniškesni ir jaukesni, ne
gu valstiečiams įprasti. Sto
gai mediniai arba skdrdos, 
grindvs kieto medžio, lan
gai dideli. Turtingesniuose 
kolūkiuose namai ‘kartais 
turi antrą aukštą, dažniau
siai vieną kambarį centre, 
pasiekiamą laiptais iš vi
daus.

Prie gero skaičiaus vals
tiečių namų matosi radijo 
antenos.

Kiniškas sveikinimas
Gal pirmu -kartu Lietuvos 

istorijoje vietinė spauda iš
ėjo su antgalviais. . . kinų 
kalboje! Tai buvo sąryšyje 
su Kinijos valstybinio te
atrinio ansamblio gastrolių 
Vilniuje. Kinai artistai vai
dino -Lietuvos sostinėje su 
dideliu pasisekimu.

Kad padaryti kinams 
svečiams draugiškumą, Lie
tuvos spauda išreiškė lie
tuvišką vaišingumą kinų 
kalboje: “Širdingai sveiki
name Kinijos meno atsto
vus” laikraščių -pirmuose 
puslapiuose atspausdinta 
kinų kalboje.

Vyno gamykloje
Anykščių vyno gamyk

loje, didžiausioje vyno iš- 
dirbystėje Lietuvoje, da
bar veikia savas choras, ku
riam priklauso apie 50 
darbininkų. Smetonos lai
kais, kuomet tas fabrikas 
(tada tik fabrikėlis) pri
klausė Karazijai, darbinin
kai dirbo tamsiose šlapiose 
dirbtuose, o apie choro or
ganizavimą nei kalbos ne
galėjo būti.

Budapeštas. — Vėl nu
tiestos spygliuotos vielos 
pagal Vengri j 
pasienį.

*
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JURGIS WASHINGTONAS IR 
ŠIANDIENINĖ AMERIKA

ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI išvakarėse pirmojo Amerikos 
prezidento Jurgio Washingtono gimtadienio.

Pirmasis. Jungtinių Valstijų prezidentas ragino Ameri
ką nesikišti į tarptautines painiavas, 0 vyriausiai rūpin
tis naminiais savo reikalais. Ši šalis tuomet buvo maža, 
iš viso tik trylika valstijų, originalinįų valstijų.

Šiandien, minint Jurgio Washingtono 225-ą gimtadieni, 
Washingtone tebevyksta debatai dėl prezidento Eisen- 
howerio doktrinos., kuria siekiamas! užvaldyti Artimuo
sius Rytus, arabišką pasaulį.

Tik pagalvokime, ką visa tai reiškia, kiek visa tai su
kelia kiekviename minčių ir klausimų!

Nežinia, kas būtų buvę, jei Jungtinės Valstijos būtų 
nesikišusios “į kitų šalių biznį”. Bet išėjo taip, kad ši ša
lis kišosi, kad ii negalėjo gyventi atskira nuo kitų šalių, 
kad ji šiandien patapo viena galingiausių — pati galin
giausia kapitalistinė valstybe.

Po to, kai Washingtonas mirė (1797 m.) ši šalis turėjo 
daug kaių: karą su anglais, karą su Meksika, Civilinį 
Karą, karą su Ispanija, dalyvavo Pirmajame pasaulinia
me kare, taipgi Antrajame pasauliniame kare.

Iš po kiekvieno karo ši šalis, išėjo vis galingesnė, vis 
tvirtesnė. Be kitko, iš Meksikos ji pasiėmė milžiniškus 
žemės plotus ir juos prisijungė sau.

Ir šiandien Amerika, tvirta ekonominiai šalis, nesi
tenkina tik tuo, ką turi, bet vis siekiasi daugiau. Jos mi- 
litarinės bazės yra išsibarsčiusios po visą pasaulį ir jų 
vis nepakanka, siekiamas! daugiau ir daugiau. Amerikos 
valdovai tapo sužavėti imperialistiniais apetitais ir nori,' 
kad jos žinioje, jos “globoje” hutų kiekviena silpnesnė i 
buržuazinė šalis.

Tai geriausiai liudija Eisenhowerio doktrina, pagal 
kurią Washingtono valdžia ruošiasi pilnai kontroliuoti 
arabiškas šalis Artimuosiuose Rytuose.

Prie ko visa tai prives, nieks negali pasakyti. Užtenka 
priminti, kad tai gali privesti mūsų šalį įr visą pasaulį 
prie didžiausios nelaimės, prie karo, kuriame būtų nau
dojami atominiai ir hydrogeniniai ginklai, galintieji su
naikinti ne tik ištisus miestus, o ir ištisas šalis!

♦Tenka prisiminti ir tai, kad kiek kada karinių konflik
tų Amerika yra turėjusi, ji niekad oficiališkai nekaria
vo su Rusija, o vėliau su ten įsikūrusia Tarybų Sąjunga. 
Atbulai: Antrajame pasauliniame kare ši šalis kariavo 
išvien su Tarybų Sąjunga. Jiedvi buvo geriausios talki
ninkės.

Bet šiandien čia nuolat ir nuolat plepama tik prieš Ta
rybų Sąjungą, tik apie karą prieš ją. Aišku, tai pareina 
iš to, kad pas mus yra pasiekęs aukščiausią laipsnį im
perialistinis kapitalizmas, o Tarybų Sąjunga yra socia
listinė.

Be abejojimo, pirmasis mūsų Šalies prezidentas, Jurgis 
Washingtonas, viso to nenumatė, bet jis gal būt nujautė, 
kad bus bloga, jei Amerika, jo vadovauta šalis, per daug, 
per giliai kišis į kitų šalių reikalus. Kas per daug savo 
jėgą demonstruoja, tam vėliau gali tekti gailėtis savo 
žygio.

Minint Jurgio Washingtono gimtadienį, tokios mintys 
veržiasi j galvą ne tik mums, o mes manome, ir visiems 
kitiems.

REIKĖS EITI J TEISMĄ
UNITED STEELWORKERS of America unijoje kova; 

nepasibaigė.
Toje unijoje neseniai buvo referendumu balsuojami 

viršininkai. Į prezidentus buvo išstatyta du kandidatai: 
•senasis David McDonald ir naujas kandidatas D. Rarick.

Kol kas balsavimų pasekmės dar nėra oficialiai žino
mos, tačiau visi pripažįsta, kad rinkimus laimėjo McDo- 
naldas.

Bet tuomi kova tarpe dviejų frakcijų nepasibaigė.
Rarickas su savo šalininkais skelbia, jog rinkimai ne

buvo pravesti teisingai, kad buvo juose suktybių. Jis rei-, 
kalauja, kad jam būtų įteikti tam tikri duomenys iš tam i 
tikrų unijos lokalų apie balsavimų rezultatus. Jei tai ne
bus padaryta, sako Rarick, tai jis eisiąs į valdinį teismą.

Jeigu teks eiti tąsytis po teismus, aišku, tai ir plieno 
pramonės darbininkų unijoje ramybės nebus. Gali ten 
prieiti net ir prie skilimo, o tai būtų nelaimė visiems 
plieno pramonės darbininkams. '

Iš kai kurių lokalų pranešama, kad Rarickas juose 
gavo daugiau balsų negu McDonaldas.

Tuo vadovaudamiesi Raricko šalininkai mano> kad jų 
kandidatas būtų gavęs daugiau balsų ir kituose lokaluo- 
se, “jei viskas būtų buvę teisingai pravesta”.

2 pusi. Laisve (Liberty) Sestad., yąsario (Fęb.) 23, 1957

I
Šiaurės Amerikoje, Floridos valstijo

je, St. Petersburgo mieste gyvena ameri
kiečių lietuvių pažangus visuomenės vei
kėjas Antanas Metelionis. 1955 m. jis iš
leido publicistikos ir antireliginių 
straipnių rinkinį “Apie dievus ir žmo
nes”.

Vadinamasis laisvamanybės judėjimas 
amerikiečių lietuvių tarpe prasidėjo 
priešpaskutiniame XIX amžiaus dešimt
metyje, vadovaujant Jonui Šliupui. Vė
liau gyvu Žodžiu ir savo raštais ateistines 
pažiūras žmonėms skiepijo kun. Vladis
lovas Demskis, kuriam visi dvasininkai 
— katalikų kunigas, stačiatikių popas, 
protestantų pastorius, žydų rabinas, ma
hometonų mula — buvo pažangos stab- 
dytojai, kapitalizmo tarnai. V. Demskio 
raštų įtakoje augo ir brendo ne tik lais
vamanių, bet iš dalies ir socialistinis ju
dėjimas lietuvių darbininkų tarpe. Jo 
raštų įtakoje, pasak knygos įžangos au
toriaus Rojaus Mizaros, augo ir subren
do knygos “Apie dievus ir žmones” auto
rius Antanas Metelionis.

Iš įvado sužinome, kad Antanas Mete
lionis gimė 1888 m. liepos 12 d. Dzūki
joje, Paluinų kaime, Seirijų valsčiuje. 
Gausioje astuonių vaikų šeimoje išaugęs, 
iš tėvo išmokęs skaityti, aštuntus metus 
baigęs Antanas išleidžiamas pas buožes 
piemenauti. Sulaukęs 17 metų amžiaus, 
Antanas Metelionis li905 m. birželio 5 d. 
atvyksta į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir Pensilvanijos valstijos Elco kai
melyje pradeda dirbti minkštosios ang
lies kasyklose, o Vėliau mokosi Valparai- 
ze.

A. Metelionis 18 metų dirbo Pensilva
nijos ir Ilinojaus valstijų anglių kasyk
lose. Pirmojo pasaulinio karo metu jis 
buvo mobilizuotas Š. Amerikos armijon, 
sužeistas fronte. Demobilizuotas A. Me
telionis, nebegalėdamas dirbti kasyklose, 
išmoksta, laikrodininko amato, bet iš to 
neišgyvena. Tada vyksta i Detroitą ir 
dirba automobilių pramonėje.

Be knygos “Apie dievus ir žmones”, A. 
Metelionis per 45 metus yra parašęs šim
tus straipsnių įvairiausiais —daugiau
sia antireliginiais — klausimais. Be to, 
jis parašė ir išspausdino dvi brošiūras: 
“Krikščionybė ir ką ji davė darbinin
kams” (1935) ir “Pekla, kur ji, kam ji ir 
dėl ko?” (1941 m.). Jo straipsniai daž
niausiai spausdinami “Laisvėje” ir “Vil
nyje”.
Knygą “Apie dievus ir žmones” sudaro 

dvi dalys. Pirmoje dalyje demaskuojami 
įvairūs religiniai prietarai, papročiai, 
religiniai mitai. Antroje dalyje išspaus
dinti pasisakymai apie kai kuriuos pa
saulinio garso žmones, o taip pat apie 
lietuvius M. Mockų, Joną Baroną.

Brošiūros “Krikščionybė — ką ji da
vė darbininkams” svarbesnės dalys per
spausdintos ir knygoje “Apie dievus ir 
žmones”. Autorius faktais, biblijos, po
piežių laiškų, iš apaštalų “gromatų” ci
tatomis įrodo, kad krikščionybė sankcio
navo vergiją. Lygindamas Romos valsty
bės vergiją su krikščionių įsteigta vergi
jos institucija, autorius sako:

“Romos vergas dar turėjo šiokią tokią 
teisę pasiekti laisvę. Gi krikščioniškas 
vergas apie tai nė svajoti negalėjo. Jis 
buvo vergas dėl to, kad dievas jį sutvėrė 
vergu, ir atliktas kriukis”.

Autorius surinko gaūsius faktus apie 
anglų nusikaltimus prekiaujant vergais. 
Daug nusikalto ir katalikų bažnyčia 
prekiaudama vergais. Pasirodo, bažny
čia taip pat laikė vergus, juos pirkdavo 
ir pardavinėdavo.

Autoriaus cituojamas anglas istorikas 
L. O. Pike knygo je “History of Crime in 
England” pasakoja apie Anglijoje, veiku
sius įstatymus, vergams bausti už vagys
tę: ’

“Jeigu vagis buvo vyras, ir vergas, tai 
80 kitų vergų vyrų turėjo kaltinamąjį 
akmenimis užmušti. Bet jeigu akmenų 
mėtymo į kaltinamąjį metu vienas iš ver
gų tris sykius nepataikė, tai už tai jis 
buvo nuplaktas. Jeigu apsivogė moteris 
yėrgė, tai 80 kitų moterų vergių turėjo 
atnešti po pagalį, sukrauti, sukurti lau
žą ir sudeginti kaltinamąją. . .”

Amerikoje vergija prasidėjo XVII-me 
amžiuje, kai ten įsigalėjo anglų, ispanų, 
portugalų . kolpnįstaį... .Rašytojas ir vi

suomenės veikėjas Dr. Du Bois apskai
čiuoja, kad XVII amžiuje į Ameriką bu
bo atvežta apie 2,750,000 negrų vergų, 
o XVIII amžiuje — apie 7,000,000. Tuo 
tarpu 1790 metais Amerikoje buVo likę 
tik 697,897 negrai vergai. Kiti išmirė, 
buvo rlukankinti.

Ir kitų tikybų dvasininkija visada pa
laikydavo vergiją, šit 1836 m. Charston 
Union presbiterionų bažnyčia paskelbė 
tokį nutarimą:

“Po apsvarstymų nutarta, kad laiky
mas vergų presbiterionui nėra nuodėmė 
dievo akyse, nes niekur šventame rašte 
nerandame vergijos pasmerkimo. Laiky
mas vergų pilnai sutinka su šventu raš
tu, supuola su patrijarkų, apaštalų ir 
pranašų žodžiais. Ir toliau mes pareiš
kiame, kad visi daugiausiai gero pada
rys sau, savo šaliai ir dievui, jei bus už
ganėdinti ta padėtimi, kurią jiems pats 
dievas davė”.

Knygoj “Apie dievus ir žmones” gausu 
gerų, moksliškai paremtų ir įtikinančių 
argumentų biblijos pasakoms apie pra
garą, skaistyklą, nekaltą prasidėjimą, 
trejybę ir kt. išaiškinti ir sugriauti. Kal
bama joje apie popiežių tarpusavio ko
vas dėl “švento Petro sosto”, apie inkvi
zicijos instituciją ir jos aukas, apie nu
kankintus žmones, išdrįsusius skelbti pa
žangą, arba priešintis katalikų bažnyčios 
dogmoms ir kt.

A. Metelionio knyga džiugina ir tuo, 
kad tai darbas pažangaus lietuvio darb- 
ninko — ilgamečio angliakasio, kuris 
dirbadamas fizinį darbą, pats mokėsi, 
pasiekė žymaus išsilavinimo ir įgytą 
mokslą skleidė kitų darbininkų tarpe. 
Gražiai pasielgė tie Amerikos lietuviai, 
kurie šią knygą užsiprenumeravo iš ank
sto ir tuo būdu sudarė materialines ga
limybes knygą išleisti, ši knyga — tei
singas šviesos spindulys tamsokoje dė
des Šamo padangėje.

II
tame pat St. Petersburgo mieste gy

vena kitas lietuvis angliakasys — poe
tas Jonas Vilkelis-Bijūnas. šių metų 
(1956) pradžoje jis išleido savo rinkti
nius eilėraščius antrašte “Gyvenimo sū
kuriai”.

Jonas Vilkelis-Bijūnas gerai žinomas 
Amerikos lietuvių darbo žmonių pažan
gaus judėjimo veikėjas ir kovotojas. Jau 
1915 m. jis stovėjo pirmose lietuvių dar
bininkų gretose ir ėjo Lietuvių Socialis
tų Sąjungos sekretoriaus pareigas. Jo 
kovingi eilėraščiai spausdinami Ameri
kos lietuvių pažangioje spaudoje.

J. Vilkelis-Bijūnas gimė 1888 m. Vil
niaus apskrities, Musninkų valsčiaus 
Strazdų kaime. Jo tėvas Antanas Vilke
lis buvo mažažemis valstietis. 1904 m. jis 
emigravo Amerikon, ėmė dirbti anglia
kasiu* •

1907 m. į Ameriką atvyko ir Vilkelio 
sūnus Jonas. Pradžioje jis dirbo Kqpek- 
tikuto valstijoje karvių melžėjų. Vėliau 
atsiduria Šenandory pas tėvą, stoja dirb
ti angliakasiu. kasyklose. Savo pirmuo
sius rūsčius' įspūdžius apie kasyklas Jo
nas Vilkelis-Bijūnas pasakoja “Atsimi
nimuose”, išspausdintuose eilėraščių rin- 
kiniyje:

“Dabar prieš mano akis riogso iš ang
lies išmatų supilti ‘durbankiai’, aprūkę 
‘brokeriai’, vienur-kitur akmenų apše
pę-krūmokšniai. Galima retkarčiais pa
matyti ir murziną, juodą varną. Nenuo
stabu, kad čia suvažiavę jauni ir neapsi- 
švietę vaikinai .skandina save .alkoholy. 
Juk apsvaigintas protas ir jausmai nega
li to baisaus, nykaus dvasinio skurdo 
taip atjausti. Bet . . . apsvaigę, lyg suž
vėrėję, mušdavosi saliūnuose. Tai tokia 
buvo mano naujoji tėvynė”. ,

1910 m. Jonas Vilkelis-Bijūnas įsijun
gia į darbininkų judėjimą. Nuo to laiko 
jis pastoviai dalyvauja pažangiose darbi
ninkų organizacijose, daug skaito, moko
si, bendradarbiauja pažangioje spaudo
je. 25-rius metūs dirbęs angliakasio dar
bą, neteko sveikatos, sužeistas ligoninė
je išgulėjo beveik penkerius metus.

Darbininkas poetas Jonas Vilkelis*-!}!- 
jūnas parašė nemaža eilėraščių, kurių 
geriausi ii* sudaro dabar išleistąją rink
tinę. . į ;

Pirmajame rinkinio1 skyriuje (Buitis)
(Tąsa ant 8 puslapio)

Vasario 21 d., 1949 me
tais, Worcester, Mass., mi
rė . Simanas Janulis (Ūso- 
nis). Tad šių metų vasario 
21-mą dieną sukaka 8 me
tai, kai Simanas Janulis, iš- 
vilkęs buities grandines, il
sisi užmigęs amžinu miegu 
savo naujosios tėvynės že
melėje.

Isisi, palikęs savo draugę 
Aleną, sūnų Ričardą ir 
dukterį Alenelę. S. Janulis 
tai vienas tų revoliucionie
rių, kuris veik per 6 metus 
išnešiojo geležinius pančius 
ant rankų ir kojų, iškentėjo 
užgauliojimus, paniekas 
bei pusbadį gyvenimą caro 
kalėjimuose ir tik pasise
kus pabėgti iš katorgos, 
kuomet jį su šimtais kali
nių, nuvežė prie tiesiamo 
gelžkelio darbų Vladivasto- 
ko link, dasigavo į Ameri
ką.

Tiesa, Janulis su 18 poli
tinių kalinių buvo pabė
gęs iš Polocko kalėjimo.. 
Bet tik 11 jų laimingai pa
bėgo, o septyni, tame skai
čiuje ir S. Janulis, vėl buvo 
sugaudyti, sugrūsti į kalėji
mą ir vėl teisiami už pabė
gimą.

Štai aš vartau net iš 30 j
į “Laisvės” laidų iškarpas S. 
/Janulio rašinio apie kail
inių kančias, kurias kaip 
'Janulis, taip ir tūkstančiai 
politinių kalinių iškentėjo 
per ilgesnį ar trumpesnį 
laikotarpį. Janulis pakliu
vo į kalėjimą už revoliuci
nį veikimą, vos 21 m. su
laukęs.

Jo ilgas rašinys po ant
rašte: Dar 4 metai kator
gos po garsaus pabėgimo 18 
politinių kalinių”, šis Janu
lio rašinys pradėjo eiti per 
“Laisvės” puslapius su bir
želio 18-tbs „ dienos laida, 
1930 metais. Kaip gaila, 
kad šitas S. Janulio raši
nys, taip vaizdžiai atvaiz
duojantis politinių kalinių 
kančias, rykštėmis plaki
mą, pražiūrėtas įtalpinti į 
L. P.rūseikos knygą — At
siminimai ir Dabartis.

Jeigu toje knygoje būtų 
tilpęs ir S. Janulio minlimas 
aprašymas, tai būtų buvęs 
neįkainuoĮ'amas, istorinis 
kūrinys įsu visomis revoliu
cionierių kančiomis ir ne
įsivaizduojama jų ištver
me! Bet dabar, vartant tas 
pageltusias “Laisvės” iš
karpas, tik apgailestauti 
tenka, kad tas visas velio- 
hies Janulio kūrinys, su- 
triunys pageltusiuose laik
raščio puslapiuose, kaip tie 
nukritę medžių lapai su- 
riunija jokios, atminties ne
palikę. . . O tas jo kūrinys, 
galima sakyti, parašytas 
politinių kalinių krauju. . .

Nors trumpai p eržvelg ki
ni® S. Janulio rašinį: Kada 
juos, tuos 7 bėglius iš Po
locko kalėjimo, traukiniu 
atvežė į Vitebsko stotį ir iš 
stoties varė į kalėjimą su 
retėžiais ant rankų ir ko
jų, surakintus po du, Janu
lis štai kaip aprašo ta vaiz
dą: . '

“Pagaliau kada kareiviai

vesti į kalėjimą, toks buvo 
reginys, kad tiesiog juokas 
ėmė ir smagu buvo Mūrėti, B 
kokie jie bailiai. Kągi mes 
septyni sunykę vyrai, sura
kinti visur, kur tik gali
ma buvome surakinti, be 
mažiausio ginklo, galėjome 
padaryti? Bet mus varė į 
Vitebsko kalėjimą štai ko
kia procesija. Visas kelias, 
nuo stoties iki kalėjimo per * 
20 blokų, buvo iš šonų nu
statytas ginkluotais ' ka
reiviais prie venas kito; vi-r 
soks judėjimas gatve sus- * 
tabdytas, - visos krautuvės 
uždarytos ir mes ėjom tarp* 
tvoros iš kareivių durtuvų, 
dešimt kareivių mus varė 
su plikais kardais ir po 
5-kis kareivius iš šonų. Aš 
ir šiandien didžiuojuos to
kiu įvertinimu revoliucio
nierių spėkos!”

Balandžio 17 dieną, 1909 
metais, įvyksta visų 7 bėg
lių teismas ir už pabėgimą 
jie dar gauna po 6 nietUs# 
su retėžiais ant ranku ii* 
kojų, katorgos. Nuteistus \ 
nuvežė į Smolensko kalėji
mą, kurio santvarką S. Jat* 
nulis šitaip atvaizduoja: '

■ “Tie kalėjimai, kuriuose 
aš sėdėjau pirma virš trijij 
metų, sulyginus su Smo
lensko centraliniu katorgi
niu kalėjimu, tai dar nebu
vo kalėjimai, o galima sa
kyti, tik piknikas. Čia pra
sidėjo tikras kalėjimas su 
visu viršininkų žiaurumu, 
nežmoniškumu ir rykštė
mis plakimu, kuriomis ta
po užplakta iki mirties 
daug Rusijos revoliucijos 
žiedu. Mirė tie karžygiai 
rykštėmis kapojami, dantis 
sukandę ir nė balso neiš
duodami, kad įrodyti bu
deliams savo ištvermę ir 
pasiaukojimą revoliucijos 
pergalei!” ' x

Kalėjimo viršininkas pa
sako iiems prakalbą: “Jūs 
norėjote socializmo, tai 
kaip tik aš čia tokią tvar
ka ir įvedžiau. Pilna lygy
bė visiems be mažiausio 
skirtumo ant visko! Nogė
jote laisvės, gausite ir jos, 
— laisvai galėsite mirti, 
ir kuodaugiau jūs išstips, 
tuo lengviau bus ir i o my- 
listai, carui ir man.' . . Už 
kalėjimo bent vienos tai
syklės sulaužymą — 30 pa
rų i karcerį arba 100 rykš
čių!”

S. Janulis, aprašęs visą 
rykštėmis kalinių plakimo 
tvarką, kad kalinius plaka 
sargai, kurie gauna tik 
12 rublių algos į mėnesį 
laiko, priduria: “Tai ve, 
kur glūdi baisumas visos 
tos sistemos, kad už plutą 
duonos, žmogus žmogų 
gyvą kapoja į šmotelius. Ir 
dar kokia ironija: kapoja 
tuos žmones, kurie atidavė 
visas savo spėkas ir gy-. 
vastis, kad pagerinti jų ir 
kitu darbininkų gyvėni* 
mą”.

Prieš velykas atvažiuoja 
du katalikų kunigai — len-’< 
kas ir lietuvis, kad išspa-’ 
viedoti kalinius. Politiški 
kaliniai, gavę viršininko 
leidimą, kad leistų jų at
stovams pasikalbėti su ku
nigu, pasiunčia Janulį, 
Malinovską ir Gujį. Jie pa
sako, kad jie nėra veid*- 
mainiai, nedasileis šventva-' 
gystės ir neis išpažinties k 
nė vienas politiškas kali-, 
nys. Kunigas tiesiog pfei-{ 
siunta! “Turite eiti išp&-' 
žinties, arba rykštės jus' 
išspaviedos!” h.’

Kalėjimo viršininkas už 
atsisakymą eiti išpažinties 
visus tris nubaudžia po 100

išvedė mus ant. gatvės, kad] (Tąsa 3-ciam pust/



Dvi knygos iš Amerikos
• (Tąsa nuo 2 puslapio) 
poetas kalba apie sunkų gyvenimą ir 
šviesesnes jo perspektyvas:
a Spalva raudona lyrą man papuoškit, 

Dar pagyvenkit grože įstabia.
Mirti jums ahksti, dar nesiruoškit:

, Nieko nerasit juodame grabe.
Jis primena plutokratų nužudytus Sa- 

kko ir Vanzetti, pašlovina dėl laisvės žu
vusius :

Dėl laisvės tu žuvai, mielasis broli,. 
„ Kurios mes visi trokštam be galo,

Nors jinai nuo mūsų dar labai toli...
Bet kovot už laisvę mes privalom.

» Dvidešimt penkerius metus dirbęs ka
syklose, poetas ne kartą žiūrėjo mirčiai 
j akis, ir' tai atsispindi jo eilėraščiuose. 
Jis kreipiasi į džiovos. pakirstą jauną 
draugą Anskaitį, kviečia savo brolius į 
kovą dėl skaistesnės ateities:*

Todėl prie darbo visi, kaip vienas,— 
Laikraštį, knygą imki j ranką! 
Kėlimui brolių dirkim kiekvienas, 
Jau rytas — miegot pakanka.

Antrojo skyriaus (Kasyklos) temai 
paryškinti randame gana įdomias ir vy
kusias dail. M. Stevcms-Baranikienės i-' 
liustracijas: angliakasių žmonos po ne
laimės kasyklose ir angliakasio žmona, 
netekusi vyro. Iš eilėraščių sužinome, 
kad Jonas Vilkelįs-Bijūnas 1925 m. buvo 
Kasyklose sužeistas. Jis nurodo ir tas 
priežastis, dėl kurių dažniausiai atsitin
ka nelaimės po žeme:

Priežastis buvo ramsčių trūkumas, 
O tame kaltas ponų šykštumas.
Jiems, mat, nerūpi vergų žuvimas: 
Jų idealas — milijonų krovimas. . .

Trečiame skyriuje (Vaizdai) poetas 
eilėraštyje “Rytai, Vakarai” pasakoja 
didingą naujojo gyvenimo Rytuose vaiz
dą. Tai Tarybų Sąjunga, kur pabudusi 
liaudis nusikratė “vampirų, siurbikų”, 
kur kuriasi naujas gyvenimas. Ir čia’pat 
jis kalba apie Vakarus:
Bet štai vakaruose, benamius užmiršę, 
Gaminame bombas kerštu mes įniršę!. . 
Skiriam bilijonus bangoms numalšinti, 
Įstatymus turim streikams nuslopinti. 
Kalėjimais baudžiant žmones už mark

sizmą,
Tai auga kuksklanai ir jėgos fašizmo!... 
Čia gengsteriai randa sau- dirvą pla

čiausią,
Bet svietui mes sakom — mūs tvarka 

geriausia.
Blėdingos tos bombos tūlus užkerėjo, 
Ne taika, bet karas juos dabar žavėja, 
Jie stumia pasaulį katastrofon noriai, 
Kad gaisrais pleškėtų rytai, vakarai!..

Čia pat poetas prabyla ir į “lietuvius 
pabėgėlius”, kurie, “sukčių apgauti”, pa
liko savo brangią tėvynę ir kaip bitės 
“sviete iškriko”. Jie naudingi tik kapi
talui. Bet poetas reiškia viltį:

Tik Markso mokslu gerai apsikaustę, 
Svieto painiavą aiškiai suprasit. 
Ilgai klajoję, bet dabar apsimąstę, 
Kelią teisingą gal sau surasit. . .

Satyros skyrelyje poetas kalba apie 
dievą, sukūrusį žmogų — karikatūrą, 
tarnaujantį fašizmui, negalintį sveikai 
protauti. . . Čia jis pavaizduoja kunigą; 
pašiepia jis ir ponų likimą — ponai ai
manuoja dėl savo dvarų dvarelių, kurie 
virto žydinčiais kolūkiais, kur statomas 
linksmas ir gražus gyvenimas.

Paskutinį skyrių (Patarimai) poetas 
baigia eilėraščiu “Beždžionių moralas” 
— jos protingiau elgiasi, negu karo kur
stytojai — kovų nekelia, vienos kitų ne- 
skerdžia, saliūnų nesteigia, nesvaigsta, 
peiliais nesibado. . . '■

J. Vilkelio-Bijūno eilėraščių rinkinys 
yra pažangaus Amerikos lietuvio — dar
bininko pilietinis, balsas, išreikštas eilė
raščių forma. Sunku šiems eilėraščiams 
pritaikyti mūsų poezijos mastą ir reika
lavimus. Geresnieji eilėraščiai primena 
kai kuriuos Jovaro pilietinės lyrikos kū
rinius. Jie įdomūs savo tematika, min
timis, jie išreiškia poeto tvirtą antifašis
tinį, antikapitalistinį nusistatymą.

Ir šią knygą išleido pažangūs draugai, 
iš anksto sudėję prenumeratą, ir tuo bū
du darbo veteranui leidę išleisti savo kū
rinių rinkinį. Tai labai gražus, pagirti
nas pažangių žmonių elgesys.

Abi aptartosios Amerikos pažangių 
lietuvių knygos rodo, kad ir labai nepa
lankiomis sąlygomis žmonės dirba kilnų 
darbą, nepasiduoda nevilčiai.

K. Vairas
(Iš “Pergalės”)

*

Pasikalbėjimas 
su motina

Nepyk, mamyt. Nepyk ir nesakyki, 
Kad aš, sūnus, tavęs nebemyliu.
Klausyk manęs. Kalbėsiu tykiai tykiai...
Suprast sunku. Tylėti—-negaliu.

...Tu dar meni. Buvau aš piemenėlis, 
Dėl kąsnio duonos keldavau anksti.
Ir tu dažnai prieš saulę atsikėlus
Mane lankei vėjuotam paraisty.

Rūpėdavo, ar kojos man pagijo, 
Surėžytos rugienom kruvinai.
Ar nebėgioja karštyje galvijai...
Brangus buvau tada tik tau vienai.

Ir ant ežio<s užuovėjoj susėdę, 
Sunkia dalia mes guodėmės dažnai.
Prieš nieką mums tuomet nebuvo gėda, 
Kad nuo darbų pūslėti tau delnai.

Lyg neklaužada šunelis Sargis, 
Išalkęs vargas bego prieš akis.
Ir tu plušai, bridai sniegus nuvargus, 
Kad tik nustotų sek'ęs mudu jis.

J Ir jis nustojo bėgęs, gailiai kaukęs.
Mes šiandien esam tokie artimi...
Rami kasdien manęs sugrįžtant lauki, 
Kasdien labiau tiki tu ateitim.'

Bet dar labiau tave, mamyt, mylėčiau,
Jei ir darbe mes būtume kartu, 
Jei susitikti su tavim galėčiau 
Ant vargo ežių, mano išartų.

Jei po dienos darbų abu susėstom 
Pačių auginto javo 'pakrašty, 
Kada vakarės varsos tyliai blėsta, 
Kada taip mielą nuovargį jauti.

Bet tu dienas viena lange p varymai
Ir ligi šioQ suprasti negali,
Kad už langų, kolūkiniuos arimuos,
Tavęs dar laukia derliai dideli.

R. SADAUSKAS
Druskininkai <

WORCESTER, MASS.
Vasario 5 d. L. S. D. ir

D. K. mėnesiniame susirin
kime > valdyba ir įvairios 
biznio komisijos davė ra
portus iš, pereito mėnesio 
veiklos. Viskas geroje tvar
koje.

Sausio 26 d. metinis ban- 
kietas pavyko gerai, virš 
poros šimtų dolerių liko 
gryno pelno. Daugiausiai 
ir tur būt ir sunkiausiai ft 
reikėjo dirbti, tai mūsų ge
roms gaspadinėms. L. S D. 
ir D. K. širdingai padėka- 
voja visiems, kaip rengė
jams, taip ir darbininkams 
už taip gerą patarnavimą 
laike bankieto.

Sekanti parengima'i
Aido Choro bankietas i- 

vyks kovo 10 d.,! vakare. O 
kovo 24 d. įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
kalakutų (turkių) pietūs. 
Tai bus sekmadienį, 1 vai. 
Kas norit gardžiai papie
tauti, tai nepamirškite ko
vo 24 d. O balandžio 6 d. 
vakare Lietuvos Dukterys 
rengia L. Sūnams “surprise 
party”. Nežinau, kokia pa
re bus, bet žinau, kad bus 
gera, — kitaip nebūtų Duk
terų.

Virš minėti parengimai 
ivyks ant 29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

Sekantis L. S. D. ir D. K. 
susirinkimas ivyks kovo 
5 d., 7:30 vai. vak., 29 En
dicott St., Worcester, Mass.

Rep. •

DeL SENO VINCO 
EIRĖRAščIŲ KNYGOS

Visas Seno Vinco eilėraš
čių knygos Laisvės spaus
tuvės darbas jau atliktas. 
Knyga ir viršeliai atiduota 
sulankstymo ir apdarymo1 
Įstaigai (bookbindery). 
Bus apdalyta už poros sa
vaičių. Kai tik gausime, 
knygą iš bookbinderės, • 
tuojau siuntinės]me prenu
meratoriams.

'Laisvės A chninistvatija

Pataisau klaidu
Laisvės num. 13-ame ma-

no rašytoje korespondenci
joje įvyko klaida. Apie ve
lionį Frank Bibly. Angliš
kame laikraštyje buvo pa-Į 
rašytu “Frank Blis”, ir iš 
tos priežasties L. S. D. 
Draugija geram nariui ne
suteikė jokio pdtąęnavimo, 
— kaip tai grabnešių ir gė
lių vainiko. Prieš laidosiant 
sužinota, kad “Frank Blis” 
vra Frank Bublys, narys L. 
S. D. Draugijos ir Draugija 
pasiuntė gražų gėlių vaini
ką, o grabnešių nereikėjo.

Koresp.

New Haven, Conn.
I

LLD 32 kuopa laikė pasku-' 
tinį 1956 m., susirinkimą gr. 1 
18 d. Narių buvo nedaug? Bu
vo nutarta sekamą susirinki
mą laikyti kovo mėnesį. Todėl 
visi nariai pagalvokite apie 
pasimokėj imą savo metinių 
duoklių.

LDS 16 kuopa vasario’men. 
susirinkime nutarė rengti pie
tus kovo 24 d. Nariai ir paša
liečiai, nepamirškite tos die
nos. Bilietus galima gauti pas 
kuopos narius. *

New Haven Clock Co., ku
ri buvo subankrutavusi, dabar 
bandys atsidaryti fabriką iš 
naujo.

New Haveno vaduotojai bu
vo surengę vasario 16 d. minė
jimą. Buvo manyta ten daug 
kapitalo sukelti, bet pasirodė, 
kad buvo labai suvargęs mi
nėjimas. Seni lietuviai žino, 
kursavę centus dėti, o naujie
ji visai nenori duoti, tik kitus 
ragina.

JSK.

INDUSTRIAL TRUST CO. | 
1518 Wanut St. I’E. 5-9212

Kensington Avenue & 
Huntingdon St.

Broad St. & Nedro Ave. 
1944 N. Front St.

186-188 W. Girard Ave. 
8178 Richmond St. 
(Philadelphia, Pa.)

(33-39)

Apartmentnamių savininkai 
turi užsiregistruoti

N. Y. namų departmentas 
praneša, kad apie 56,000 
apartmentinių namų savinin
kų dar neuzsiregistravo. Re
gistracija įėjo galion sausio 
1 d. Neužsiregistravusiam 
gresia civilinės ir kriminalinės 
bausmės, taipgi $250 piniginės 
pabaudos.

Pabėgo žmona su dukrom

Bronxo teismui pasiskundė 
Joe Noonan, kad jo žmona su 
dviem mažytėm dukromis pa
bėgo iš namų, apsigyveno ki
toje vietoje ir neleidžia jam 
dukteris aplankyti.

---- ----- ----------- —.........

LIGONINĖ PRAŠO DOVANŲ
Brooklyno ausų ir akių Įig<h 

nine atsišaukia į publiką fi
nansinės paramos. Ji pasimo- 
jusi sukelti $25,000. '

HELP WANTED—FEMALE
PHILADELPHIA,

Immediate positions 
'available for

ACCOUNTING
GEN. LEDGER POSTING 
& ACCTS. RECEIVABLE

Burroughs machine operation.
Experience required. Also 

BILLER
Experience on Burroughs ma

chine or we will train good typ
ist, willing to learn machine 
operation. Cen'ter City. 5 days.

PHONE MISS SPANIER, 
RI. 6-7837

(36-42)

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Clerk-Typists. Ręc. high school 
grads. We have perm, position 
.with a natl. org. Pleasant work
ing eond., paid vacation, free hos
pitalization. We are located with-: 
in one block of Broad & Olney. 
Call Mr. Kilty, LI. 8-8208. Write 
Box M-7, 711 Jefferson Bldg.,
Philadelphia, Pa. (34-40)

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ
1 -Naturalis ir tikras medus 

bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminu, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbudavojiiRui žmogaus kū 
no

3 Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir cit- 
rino (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 Vį 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

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

LYTIES GARBINIMAS
PARAŠE T. J. KUČINSKAS. pusi. 142 — Kaina $1.50
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 kilmės istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga gaunama pas —

T. KUČINSKAS, 740 W. 34th St., Chicago 16, DI.

SIMANAS JANULIS
4-

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
rykščių. Kada atvedė .juos 
j plakimo vietą, jau berži
nės rykštės mirko karštam 
vandeny, kad būtų leines- 
nės ir skaudesnės. Bet jie 
turi teisę, kad prieš pla
kant, jų sveikatos stovį pa
tikrintų daktaras. Dakta
ras, remdamasis Janulio 
silpna širdimi, visai pa- 
liuosuoja jį nuo plakimo, o 
jo draugams numažina ryk
ščių > skaičių mažiau pusės 
‘—nuo 100 iki 40. Prasideda 
anuodviejų plakimas ir Ja
nulis aprašo:

“Pagaliau išvedė nuplak
tą drg. Malinovską. Jo vei
das buvo baltas, kaip bal
čiausia drobė, o kraujas 
sriuveno jo kojomis. •. . Jis 
nepratarė *nė žodžio. Jį pa
likę įsitempė drg. Gujį ir 
užsitrenkė duris. Nuplak- 

•tas mano draugas stovėjo 
lyg numiręs, kraujas sun
kėsi per jo marškinius, tik

3 pusi. Laisvė (Liberty) Šešta d

akys jo buvo plačiai at
merktos ir įsimigusios į vie
ną vietą. . .

“Prasivėrė durys”, — tę
sia Janulis, — “ ir išėjo 
drg. Gujis, taip pat kruvi
nas ir, o, stebuklai! Juokia
si ir sako man rusiškai: 
‘Tai bent tikra išpažintis ir 
komunija be apgavystės, — 
tikras kūnas ir kraujas’. 
Mano nusistebėjimui nebu
vo galo, kad toks jaunas 
vaikiniukas turėtų tiek iš
tvermės, valios stiprumo 
ir dar nežinau ko, kad pa
plūdęs kraujuose dar juo
kus krėstų!

“Priėjo felčeris, išlupinė
jo iš žaizdų užsilikusias 
rykščių šakas vienam ir ki
tam ir žaizdas ištepė vaza- 
linu. Tas yrac daroma su- 
lyg įstatymų.' Tai vis, mat, 
dėl ‘žmoniškumo’, kad ne- 
užsinuodintų ir nepradėtų 
pūti likusi dalis kūno”.

Tai tik kelios ištraukė
lės iš S. Janulio ilgo rašinio 
apie anų laikų kovotoji}

—-^1' •■ ■ ■ II ■ I—B

, vasario (Feb.) 23, 1957
i ' i ■ '

kančias už Rusijos, o kartu 
ir Lietuvos, liaudies lais
vę. Nejaugi šitie, kovotojų 
už laisvę parašyti istorijos 
bruožai, taip ir sutriunės 
pageltusiuose “Laisvės“ 
puslapiuose, jokio pėdsako 
nepalikę jaunajai lietuvių 
kartai?

Sukakus aštuoneriems 
metams nuo Simano Janu
lio mirties, pagerbdami jo 
iškentėtas kančias caro ka
lėjimuose bei jo darbuotę 
progresyviam judėjime šio
je Šalyje, ištarkime man ne
žinomo poeto žodžiais:
“Tavo darbų jau atsiektas 

siekis. . .
Ilsisi žemėj palaikai. . .
Ilsėkis, Simanai, ilsėkis, 
Garbingą keliopę atlikai”.

Apkaltintas dėl apgavingų 
pasportų

N. Y. Chinatown multinu- >» ’
lioniečius Sing Kee rastas kal
tu dėl fa'lšyvų pasportų išda
vinio kiniečiams,' norintiems į 
Ameriką atvykti, Jam gresia 
iki 20 metų kalėjimas ir $40,* 
000 piniginės pabaidos.

i: LAISVES SKAITYTOJAI! :!
• • •• 
•> Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistinę
I IDEAL PHARMACY ii
C 29 Kelly Square, Worcester, Mass. ‘I
P ' ■ *
R Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j J’ 
J’ Lietuvą ir J visus U.S.S.R. kraštus. • Mes užlaikome visus vaistus, • •
• • kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Riruifon, streptomycin, ■,
• • 
' • validolo • • 
' * del širdi I • 
■ • mūsų v? 
<• dienų, o 
«• siuntėjai 
!! valdžios. • • I • 
• •

i' • Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public '
! ' ■ -

—————————į———-ataac/-

ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus 
?s ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Pci’ 
ištinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 
j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
per mumis gauna garantiją iš rusų 
Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM.

Elizabeth. N. J.

BANKETAS
k \

Pagerbimui K. Čiurlio
Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Įvyks šeštadienį

Kovo 2 March
Rusų Svetainėje

408 Court St-, Elizabeth, N. J.

Bns graži meninė .programa
Prašome nes.ivėlinti, būkitė laiku.

Pradžia lygiai 7-tą v»|l. vakare

. Kviečia L. D. S. 3-čioj i Apskritis
\ » ‘ \

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip 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 sd svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.
•

I

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką,, puslapių 320, 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.

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 o
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 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. * j

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo/lietuvio namą knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. ' Tai yra mokytojas jūsų namuosė.'
KAINA $5.50.

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

•• ,. . p... į j
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DETROIT, MICH
Mirė Petras Gyvis

Jis mirė sekmadienį,
10 d., 7 vai. vakare. Jį pakir
to nelabasis vėžys (cancer).

Petras Gyvis gimęs Lietuvoj
1879 m.; paėjo iš Skardupių 
kaimo, Sinkutų parapijos.

Gyvis paliko nuliūdime mo- i 
turį Agotą, sūnų Petrą, 
marčią, dukterį Oną su žentu I 23, 1956, Gyvių vaikai suren- 
ir dviem anūkais — Linda ir. gė tėvukams 50 metų ženybi- 
Frank; Lietuvoje liko brolis ■ nio gyvenimo puotą jr džiau - 
Andrius. ! gėsi jų laimingu išauklėjimu

Petras paliko daug giminių. I ir tėvų sveikata, h' štai už 
mėnesių jau Gyvio 

gyvųjų tarpo.
Vincent Žabui

užbaigė) 
pasa.u- 

po šalta
vas. savo kunkuliuojančio

lio vargus ir pasilikai
yelėna. Lai būva tau lengva 
žemelė! O mes, likusieji, sek
sim tavo keliais, ir gal artimo-
į e ateityje.

Ant pat galo reikia 
ir | rodos visai neseniai,

primint,

Detroite: Juozą Svipaitį; švo-į septynių 
gorį Frank Ulinską su: moterim i nėra 
ir jų 
J u ozą 
bieta; 
turim 
liko giminės (švogeris) Char-! vos valios žmogus ir gal nėra 
les Ulinskas su moterim Iza- i nė vieno žmogaus įžeidęs su 
bele ir šeima, kurie atvyko iš ; savo žodžiu.
Cicero, Illinois, i Petro laido-J Jis paliko testamentą, Kad 
tuves. i būtų sudegintas, taip jo duktė

Velionis atvyko į šią šalį! ir padarė.
19 ()()'• m. į Pittsburgh, Pa. Dir-1 Kiek man yra žinoma, Ba- 

vėliau nionis paliko dvi dukteris ir 
sūnų, kuris gyvena Clcvelan-

anūkus ( jau vedusius) : I
Ulinską vedusį su Elz- į
Algirdą Ulinską su mo- į Vincą Banionį pažinau ge-
Ona ii' šeima. Čikagoje i roką laiką. Buvo labai long-

gražiąja

bo plieno išdirbystėje; 
angliakasyklose. Taipgi dirbo 
giriose. Michigan valstijoje.

Į Detroitą atvyko 1905 m. 
ir 1906 apsivedė su
A.gotėlo. Vedė puikų šeimyni
nį gyvenimą ir linksmai išgy
veno iki pat mirties.

Petras Gyvis išdirbo 20 me
tų Forde. x Bedarbei užėjus, 
kaip kiti, taip ir Gyvis, buvo 
bedarbių eilėse per 10 metų. 
Vėliau dirbo Detroit Screw 
Driver Co., kurioje išdirbo 
apie 12 metų ir tik metai ir 
pusė kaip nuėjo į socialią ap- 
d raudą.

Brazio koplyčioje ir kapinė
se prie duobės M. Balchunas 
pasakė trumpas prakalbėles.

Petras Gyvis buvo veiklus 
žmogus ir ėjo progreso keliu, 
iki nelaboji liga pakirto jo 
sveikatą.

Jis prigulėjo socialistų par
tijoje, kuriai skilus, Gyvis pa
siliko su kairiaja puse. Vėliau 
Įstojo į pašalpinius klubus ir* 
dirbo kiek galėjo komitetuose, 
komisijose ir sekretoriuose

Taipgi jis prigulėjo LLD 52 
kp. ir D. L. Klube.

Prie progos
kad Gyvio vaikai, 
Ona, kai buvo 
prigulėjo jame 
darbe.

Kur Banionio pelenai bus— 
nėra žinoma.

Vincas Banionis buvo žino
mas labai siaurai. Kiti dalykai 
negalima kelt žinojimui, kuo
met žmogaus liko tik pelenai..

Lai būva ilga jam atmintis!

turiu primint,
Petras ir 

Aido Choras,

Philadelphia, Pa.
Didelė problema

Po Philadelphijos liesto 
gatvėmis žemėje guli šimtai 
mylių surūdijusių ii* nuo senu
mo nusidėvėjusių vandentie
kio vamzdžių (paipų), kurios 
anksčiau ar vėliau reikės pa
keisti naujomis. Nes kai kat
rose seno miesto gatvėse 
vamzdžiai žemėje nutiesti 130 
metų atgal. Tad dėl to tose 
dalyse miesto, o ypač žiemos 
laiku, taip dažnai tai šen tai 
ten vamzdžiai susproksta, už
lieja gatves, ir kai kada kelių 
kvartalų gyventojai negauna 
vandens per vieną ar dvi die
nas kol 
k ožnais 
daugėja, 
sion torius
kad šiemet turėsiąs

Gyviais susipažinau 
metais, svečiuodamasis 

nyo 1929 metų 
tankiai

1925
Detroite, o 
iki pat Gyvio mirties 
susitikdavom.

Čia reikia primint, 
vis turėjo užsipirkęs 
žemės kapinėse ir 
paminklą.

Jis pasirinko vietą 
jaus Krakaičio, apie
tarpe, Woodmere kapinėse.

Nors buvo darbo diena, bot 
Gyvį lydėjo į kapines didelis 
skaitlius jo draugų, pažįsta
mų ir giminių.

Užbaigus laidotuvių cere
moniją, palydovai buvo pa- vandentiekio 
kviesti į Porter Hali, kur Gy- projektas kainuos taksų mokė- 
vienė ii' jos vaikai juos pavai
šino.

sklypą 
pasistatęs

sutaisoma... Beveik 
motais susprogimai 
Vandentiekio komi- 

S. Baxter teigia, 
visame

mieste apie 800 susprogimų.
Senovės laikais, k uomet 

vamzdžiai buvo negiliai po 
žeme tiesiami, tuomet nebuvo 
numatoma, kad šiais laikais 
sunkvežimiai, b ūsai, ir auto
mobiliai taip labai gatvėse ♦ 
žemę slėgs, kaip kad slegia 
dabartiniais laikais. Kožnais 
metais išimama senų surūdy- 
.jusiu vamzdžių ir pakeičiamanetoli Pi-

25 pėdos ! naujais penketas mylių.
Bet tiesimas bus žymiai pa

spartintas.. nes jeigu tokiu 
tempu būtų tiesiama kaip da
bar, tai užimtų 500 metų. 
Miestas turįs iš viso 2,600 my
lių po žeme gatvėse nutiestų 

vamzdžių, šis

tojams suvirs šimtą milijonų
dolerių. Laisvės reporteris

HELP WANTED MALE

LIETUVIU TARPE
Buvusi brooklynietė E. V. 

lašo, kad jinai pasiilgusi Lie
tuvių Kultūrinio Centro ir vi
sų draugų.

Ši lietuvių pažangaus judė
jimo rėmėja kartu prisiuntė ir 
šimtinę, kad įsirašyti į Lietu
vių Kultūrinio 
narius.

Jos šimtinė 
tai įstaigai. E. 
nimos įstaigos

Centro garbes

.jau perduota 
V. patapo mi- 
garbės nare.

Pittsburgh ietis J. M-lca pri
siuntė laiškutį, kuriame rado
me du čekius. Vienas čekis 
skirtas LLD metinėms mokes
tinis ir apsigynimui auka. Ki
tas čekis — kitiems svarbiems 
visuomeniniams reikalams.

čekiai perduoti toms įstai
goms, kurioms buvo skirti.

J. Nalivaika, kiek 
sirginėja, nesijaučia 
tai retai ir mūsų parengimus 
beatlanko. Senokai jau teko 
ji matyti.

Bet jis retkarčiais į Laisvę 
ką nors prirašo. O jis rašo ge
rai, kalba jo sklandi. Būtų 
smagu, kad jis tankiau' ką 
nors parašytų.

tvirtas,

Nebotoji kovo 2 d. Pasiskir- 
kime ją kelionei į Elizabeth, 
N. J. Tą dieną (vakare) ten 
įvyks LDS apskrities ir vieti
nių kuopų banketas.

Banketas ruošiamas gra
žiam tikslui — visuomeniniam 
veikėjui K. čiurliui pagerbti. 
O kad jis to pagerbimo užsi
tarnavo, tai vargiai kas abejo
ja. Savo intensyviu veikimu 
lietuvių tarpe jis įsigijo daug 
draugų, ii' jų simpatijos.

Kiek girdėjau, tai keli auto
mobiliai iš Brooklyno apylin
kės kovo 2 d. veš draugus ir 
drauges į Elizabethą.

Rep.

Lawrence, Mass.
Šis-tas 

1

Laisves bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas buvo 
gas. Buvo žmonių vietinių ir 
iš toliau'. Buvo plačiai gvilde
nama Laisves padėtis ir laik
raščio turinys.

Po raportų Laisvės adminis
tracijos ir redakcijos buvo ir 
diskusijų. Taipgi buvo priim
ta rezoliucija dėl Laisvės iš
laikymo. Dienraščiui išlaikyti 
šieme.t reikės surinkti $10,000, 
i'.akė rezoliucija. Tai nedidelė, 
suma. Visi Laisvės skaitytojai 
turėsime su brūzti ta fondą su
kelti.

New Yorko atstovai reikalauja, 
kad prez. Eisenhower i s prahiltij

Valstijos seimelyje du New 
Yorko miesto atstovai patiekė 
rezoliuciją, kad valstijos se
natas pareikalautų iš Eisenho- 
werio pagaliau prabilti 
rasistinį .’terorą Pietuose 
našiai, kaip prieš savo 
kimą Eisenhoweris sake
vyksiu K orėj on”, jis dabar 
turėtų pasakyti “Aš vyksiu 
i Montgomery”, “Aš vyksiu į: 
Georgia”, “Aš vyksųi Į Talla-

prieš
Pa- 

išrin-- čių.

Manhattano atstovas James 
L. Watson, negras, ir Brookly- 
no atstovas Samuel 1. Berman, 
šis atstovauja Bedford - Stuy- 
vesant apylinkę, kurioje gyve
na daug negrų ir puertorikie-

Du valstijos-senatoriai, ku
rie tą rezoliuciją patiekė, yra ! klausimas.

Rezoliucija reikalauja, kad 
prezidentas išleistų 
proklamaciją 
terorą.

Ar .valstijos 
liuciją priims,

specialę
prieš rasistinį

senatas reze
tai dar didelis

New Yorko. spaudoje
9

“Daily News’’ tęsia savo 
rėksmingą kampaniją už “ko
munistų išvalymą” iš viešų na
mų projektų. Anot to laikraš
čio, daugelyje namų projektų 
komunistai turi vadovaujančią 
ranką, jie esą administrate-1 
riai, tvarkytojai, nuomininkų 
tarybų vadovai ir t. t.

Kuomet “Daily Worker” 
anądien pažymėjo, kad “Dai
ly News’’ kiršinimas yra biau- 
rus ragangaudizmas, “News” 
atsakė, kad “turi garbę būti 
‘Daily Workcrio’ atakuoja
mas”'....  <

OPERATORES
Morrow. Kalnieriją prisiuvę  jos ’ 

ant Polo Shirts.
CHICKIE GARMENTS

124 Wooster St, N. Y. O.
WA. 5-0103 s

(38-40) *

Superintendent. 56 šeimų namas. 
Be vaikų. Namas pastatytas prieš 
karą. Puiki Ijaimynystė Brooklyne. 
Skersai parko. Daug pagclbininkų. 
Tuojau kreipkitės pas Mr. Meyers. 
Skambinkite antrad., ketvd., šešt. 
tarpe 3 va. dieną ir 6 v. v. IL.9- 
9021. ‘ (36-39)

MASINISTAS, 1-mos klasės. Pa
tyręs, . Milling Machine ir Turret 
Lathe Operatoriai. Nėra skirtumo 
amžiuje.

BOXART MACH. CO.
1620 Decatur St, Ridgewood

(35-38)

HELP WANTED—FEMALE

Republikonai leis savininkams 
neina grobiant namu nuomavime
M. C?' *•

Jau aišku, kad repu.blikoniš- 
ka dauguma valstijos seime
lyje planuoja pravesti tokius 
nuomavimo - rendavimo įsta
tymus, kurie leistu savinin
kams, ypatingai apartmcnti
nių namų, pelnagrobiauti, kel
ti nuomas, šie įstatymai dau
giausia liečia New Yorko 
miestą, 'kuris turi daugiau 
nuomininkų, negu visa likusi 
valstija.

Asamblėjos
kos frakcijos vadas 
no sakė, kad bus stengtasi 
laikyti dabartinį įstatymą, 
lis leidžia apartmcntinių 
mų savininkams padalinti
vo butus į mažesnius ir atski
rus kambarius ir kelti nuo
mas, tai yra, už mažesnius 
butus reikalaut tokių pat nuo
mų, kokių reikalavo už dides
nius. O padalinus butus, į at
skirus kambarius, dargi meb-

Luotus (‘furnišiuotps’), apart- 
mentinis narnąs - lūšnynas vi
sai išsisuka iš nuomų: kontro
lės, nes jis pavirsta kaip ir 
“viešbučiu”.

. “Daily Workeris” sako, 
kad Izraelis turėtu trauktis iš 
užgrobtos teritorijos, kad vie
nintelė viltis tai mažai valsty
bėlei yra būti neutrališkai, ne
sivilkti Vakarų uodegoje ir 
sugyventi su savo arabiškais 
kaimynais.

Mašinistai. Marmuro išdirbystė. 
Puiki proga išmokti rankų darbą, 
Duosime ir gyvenimui vietą. Rei
kalingi paliudijimai. ABC MARBLE 
CO., 1100 Prospect Ave.,' Bronx, 
N. Y. Skambinkite tik paprastom 
dienom. DA. 3-9060.

BUSINESS OPPORTUNITIES

respublikoniš- 
J. Carli- 

pa- 
ku- 
na- 
sa-

Daugelyje apartmcntinių 
namų savininkai taip ir daro. 
Jie į mažus butus arba atski
rus kambarius įvelka po vie
ną sulūžusį stalelį, kėdę kitą, 
seną geležinę lovą, na, ir “fur- 
dišmotas” kambarys, nesąs po 
nuomų kontrole, o vargingi 
žmonės, ypatingai ateiviai iš 
Puerto Rico ir negrai, privers
ti gyventi getuose, neturi ki
tos išeities, kaip tokiose vieto
se apsigyventi.

Dažnai tokiuose lūšnynuose 
apšildymas aliejiniais arba ke- 
rosininiais pečiukais, kurie 
paVojingi ir jau sukėlė nema
žai gaisrų, kuriuose žuvo 
daug žmonių.

Apšvietos taryba iš 
naujo teis mokytoją, 
kurį išmetė kolegija

> Profesorius Harry Slocho- 
’wcri,s. Aukščiausiame šalies 
i teisme laimėjo savo bylą ir 

pasekmių- Brooklyno kolegija, kuri jį iš-

Didžios uolos užgriuvo 
New Yorko vieškelį, 

laimei, nieko neužmušė 
. ’ * ; ' 11 : ' ■■■ •

Elmsford priemiestyje

“Times”, kuris savo edito- 
rialuose retai “nusileidžia” iki 
tokių kasdieninių reikalų kaip 
gaisrai lūšnynuose, dabar pa
sisakė vedamajame straipsny
je. “Times” primena, kad 
praeitą savaitę du vaikučiai ir 
vienas gaisrininkas žuvo gais
re Brooklyne, kad šią savaitę 
ten žuvo gaisre vyras ir mote
ris.

“Times”, sako, kad miesto 
administracija perlėtai juda 
gazolinių pečiukų draudime. 
Kerosininiai - aliejiniai pečiu
kai pasidarys nelegališki vie
no ar dviejų butų namuose at
einančio gruodžio pirmą, bet 
didesnio skaičiaus butų na
muose, tai yra, apartmenti- 
niuose, liks legališki iki 1958 
metų gruodžio, p 
niuose namuose, 
virš 10 butų, net

‘‘Times” sako,
vestų prie daugiau mirčių 
ragina, kad tie kerosino-alie- 
jaūs pečiukai tuojau būtų 
uždrausti.

RESTAURANTAS ant 5(h Avė., 
modeminiai «rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. leigos $200 j dieną. 
Pardavimo priežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tirtųf 
karną pasiūlymą imsime atydon.

5th Ave. Realty. BE. 8-0711
(37-43)

-Sheet Metai dirbtuvė pardavimui. 
Pilnai įrengta — geras -biznis. 57 
Dodge trokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemu aprokavimu.

(37-43)

Bergen Co., N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
įeigų. Kaina $15,000.

Welington, N. J.
grosernė.
4 rūmų apt. ir vonia.
garadžius, 50 x 100 plotas, 
kas atsistato.
$15,500. Geros
Rlty Co., 290 
terson, N. J.

apartųienti- 
kurie turi 

iki 1959.
kad miesto 

ir

mete iš mokytojavimo, buvo 
priversta jį vėl priimti. ,Jam 
taipgi išmokėjo $40,000 už 
kelerius metus sugaišinto lai-

Mėsinyčia ir 
leigos $750 į savaitę. Su 

ir vonia. 2 karams 
Savinin- 

Kaina nužeminta iki 
sąlygos. D’Agostino 
Market St., E. Pa- 
Fairlawn 6-1130. *

(36-42)

Mūsų geri draugai iš Mas
sachusetts valstijos dabar gy
vena New Yorke — tai Stepo
nas Večkys ir Jonas Grybas. 
Sutikę mumis, iš Mass., sako: 
mes norime jus matyti. Nusi
vedę į vieną vietą, mus gerai 
pavaišino. Pasilikom jiems 
skolingi, bet atsilyginsime.

Septintą valandą vakaro 
• pradėjome vakarieniauti Aut- 
ditorijoje. Maistas buvo pui
kus ir įvairus, patarnavimas 
taipgi geras. Publika puikiai 
lydėjo dainininkus, dainavu
sius banketo metu.

Bet dabar pl’of. Slochowe- 
i is vėl teisiamas. Kolegija jį 
vėl atleido iš darbo, šiuo kar
tu ne už atsisakymą kalbėti 
apie savo politinius įsitikini
mus, o už “mokytojui netinka
mą elgesį”.

Jo bylos sprendimas vyks 
sekančią savaitę apšvietos ta
ryboje. Kadangi kaltinimai 
dabar labai bendri, tai mano
ma, kad kolegija kaip nors 
įstengs jo atsikratyti. Slocho- 
węris, sakoma, tada vėl eitų 
į teismus, iki Aukščiausio teis
mo, jeigu reikės, kad išsikovo
ti teisę mokytojauti.

Jis Brooklyno kolegijoje 
dėsto vokiečių literatūrą. Ko
legijos studentų laikraštukas 
neseniai sakė, kad Clochowe- 
ris buvo tarp populiariausių 
dėstytojų ir studentai nori 
sugrįžimo. >'

Į 
šiaurę nuo New Yorko didžiur 
lės uolos užgriuvo vieškelį, 

i New York Thruway, -j Ten 
platus plentas iškastas pro 
akmens kalnus ir kelią iš 
abiejų pusių supa beveik sta
čios akmens sienos. Matyti, 
kad vienoje vietoje lietaus 
vanduo laipsniškai atliuosavo 
uolas ir didžiulės krūvos nu
krito ir užgriuvo kelią. Kai 
kurios uolos svėrė apie 15 to
nų. Iš viso, apskaičiuojama, 
nukrito apie 1,000 tonų uolų.

Nors susisiekimas tuo plen
tu didelis ir automobiliai ten 
nuolat prazvembia, laimei, 
uolos į nieką nepataikė. Tik 
kelios sekundės prieš kritimą 
pro tą vietą pravažiavo laido
tuvių: procesija.

Ims keletą dienų iki kelias 
bus apvalytas.

PASIKORĖ LIGONINĖJE
Jaunes N e a 1 o n pasikorė 

Cumberland ligoninėje, 
tarai liudija
silpną širdį, džiovą ir dusuli. 
Ęuvo 55 metų amžiaus.

Dak- 
kad jis turėjo

BEPROTIS JAU 2 NUŽUDĖ
La. Verne Squires areštuo

tas už Hans Ewoldt nužudy
mą. 1952^metais jis nužudė F. 
Sepulviedą ir tada buvo pri
pažintas bepročiu, bet pereitų 
metų birželio 23 d. paleistas 
iš ligoninės.

Groserne-Delikatessen. Su nuo-1 
stoliu. Renda $150 į mėnesį. Krau-^ > > 
tuvė, puikus apartmentas. Daug > 
žemės. Lietuvių, lenkų- ir ukrainų 
kaimynystė. Priimsime bile gerą 
pasiūlymą. IV. 5-3388. .

, ’ -(36-38) ‘

Eletriklniu įrankių krautuve.. Pri
einamai. Puiki kaimynyste. Gera 
proga vyrui prie pataisymo T. V. 
ir radijo bizno. Brooklyn, N. Y.

Main 2-5468
(36-39)

VALGYKLA. Nuo 7 v. ryto iki 
5. v. v. 5 dienos. Labai bruzgi 
apylinkė Long Is. City. Prieinamai, 
Maži rankpinigiai. Skambinkite nuo 
pirm, iki penkt. EX. 2-9584.

(33-38)

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Metu

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

ar mislijat apie parengimą? 
Atrodo, kad komisija ramiai 
sau sėdi. Reikia galvoti ir 
veikti. . ‘

jo

Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėki 
kiekvienam savo namuose. Kokiu 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. Karta su'užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

Draugas J. Grybas supažin
dino mus su draugais Baltru
šaičiais, pas kuriuos nakvojo
me. O draugas V. Bunkus sa
ko1 ašį jus pavėžėsiu. Baltru
šaičiai parodė mums savo sū
naus parvežtus iš Japonijos 
suvenirus.

Išmiegojome puikiai. , Ryte 
draugė Baltrušaitienė paga
mino puikius pusryčius. Nuo
širdžiai dėkojame < draugams 
Baltrušaičiams už nakvynę ir 
už vaišes.

Čia pas mus mre Louis Mil
ler, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj. Paliko 
dukterį ir anūkus dideliame 
nuliūdime. Užuojauta šeimy.- 
rai, o mirusiajam amžinai il-
Stis! , •

Pastaba banketo komisijai:

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Laukia šimtmetinės sukakties

Clement B aye n atvyko į A- 
meriką 1874 metais. Jis šie
met minėjo 97 metinę sukaktį 
ir laukia tos diėnos^ kada ga
lės minėti šimtmetinę sukaktį. 
Sakosi, kad jis jaučiasi gerai, 
nerūko, bet myli Įsigerti, . tik 
žinąs;- kada reikia sustoti..

Elmont, L. I. Parsiduoda Bar & 
Grill, puikus pirkinys iš privataus 
savininko. Ideališkas partneriams,* 
šeimai arba individualui. Žema ren- 
da, geras lysas. Isisteigkite čia, 
puikūs čia žmonės.

PR. 5-8862 —- Elmont, L. I.
(32-38)*

APIPLĖŠĖ DAKTARĄ
Trys ginkluoti plėšikai Įsi

veržė į dentįisto Ch. Griffin 
raštinę ir reikalavo narkotikų. 
Negavęs jų, pasigrobė $115 
prasišalino.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y,^

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
1957 m. vasario mėn. 27 d. 5 vai. 30 
m., Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y. Bus svar
bių pranešimų. . -■ .; '

Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.
(36-38)

REIKALAVIMAI
Ęeikalingas fornišuotas kamba

rys pavieniam vyrui Brooklyne, 
New Yorko Mieste, Richmond 
Hillyj, Jamaicoj ar bile lietuvių 
kolonijoj. Turinti tokį kambarį 
prašomi telefonuoti VI. 9-1827, ar
ba rašyti: A. S., 110-12 Atlantic 
Ave,, Richmond Hill, N. Y. (37-38)

žaislų Krautuvė. Gera vieta Ja
maica. $80,000 metinė įeiga. Idea
liška partneriams ar korporacijai. 
Labai puiki proga, geras bižnis^ 
Parduodu iš priežasties nesutikimų. 
Privatiški savininkai. RE. 9-4922.

(31-38)

-UŽSIMUŠĖ KAPINYNE
Du 17 metų jaunoliai visu 

smarkumu važiavo St. Ray- , 
mond kapinyno šonu, Bronxe. 
Automobilis išėjęs iš kontrolės* 
atsimušė Į kapinių paminklą. 
Yairulotojas James Navan vie
toj užmuštas, WĮm. Schroeder' 
pavojingai sužeistas.

ir

Reikalauja $555,000 iš 
9 konaraktoriu*

Federalinė valdžia per teis
mą reikalauja, kad 9 namų 
statytojai grąžintų $555,000, 
kuriuos jie neteisėtu* būdu pa
ėmė iš FITA fondų.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

BROCKTON, mass.
Vakarienė, koncertas ir 

rengia Liuosybės Choras, įvyks Šeš 
tadienį, vasario (Feb.) 
tuvių Tautiško Namo 
salėje. įėjimas iš 668 
St., kampas Vine St. 
vai. vakare.

Kviečiame viętinius ir iš apylin
kės atsilankyti į šį parengimą, bū
site visi patenkinti. įžanga tik $2, 
o vakariene bus nepaprastai gera.

Rengimo Komisija (35-39)

paieškojimas
Paieškąu savo pusseserės Juze- 
Gecevičaitės, po vyru Pagirskie- 
Iš Lietuvos paeina nuo Rieta- 
parapijos, Meinartų kaimas. 25 

atgal gyveno New Yorke.

S. Penjcauskas
' t

šokiai,

23 d., Lie- 
viršutinėje 

North Main 
Pradžia 7-ą

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**iMr*

Užmuštas ir apiplėštas -
Jamaica Estates sekcijoje 

įastąs taksi automobilyje ne
gyvas vairuotojas Ch. Krauss 
su kulka galvoje, taipgi api
plėštas.

fos 
nė. 
vo 
metai atgal gyveno New Yorke. 
Prašau jos pačios atsiliepti, arba 

įkas žinotejąpįę’ją, malonėkite pra
nešti man, būsiu dėkinga. Turiu 
svarbų reikąl^ iš Lietuvos. . Mar
cella PuŠkevic^Chuzas, 307 Frank* 
Un Street, Rumford, Me, (36-38)

nešti man, būsiu dėkinga, 
svąrbų reikąli

:: 426 Lafayette St. j
Newark 5, N. J. :• • ■ ;

I j MArket 2-8172 ;

i ******♦«♦♦♦♦*«**♦♦♦*♦*♦♦♦

Atydai visų mūsų lietuviškų 
pažįstamų!

RAPPAPORTS REST., INO.
93—2nd Ave., N.Y.C. GR. 7-9338 ,

Tai žymi .pieno ir daržovių 
maisto valgykla per daugelį me-’ 
tų. Tūkstančiai patenkintų kos- 
tumerių. žemos . kainos. Veltui 
kambariai susirinkimams. Patar-4 
naujame visokiems pokiliams.

(31-37)

4 gusi. Laisvi (Liberty) Šeštad., vasario (Feb.) 23, 1957Un Street/ftuiįford, Me,
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