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G. B. Shaw palikimas, 
leva Simonaitytė. 
Skandalas Japonijoje. 
V. A. Malyševas.

Rašo R. Mizara

Stebėtojai sako. kad K. P. 
suvažiavimas buvo pilnai 
demokratiškai tvarkomas

Per visą savo subrendusį 
gyvenimą žymusis anglu dra- 
mat u r g a s George Bernard 
Shaw agitavo už praveri imą 
reformų anglu kalboje.

Jis tam tikslui ir projektą 
buvo išdirbęs, pagal kuri ang

liškasis alfabetas turėtu turė
ti 40 raidžiu; kiekvienas ang

eliškas žodis turėtu išsitarti 
tkip, kaip jis parašytas, fone
tiškai.

Tai palengvintu žmonėms 
išmokti anglu kalbą, sakė ra
šytojas; rašant kito asmens 
pavardę, nereikėtu klausti, 
kaip ji “spelinasi.”

— Mano paties pavardė bū
tu rašoma dviem raidėm (šo), 
o ne keturiom.

Rašytojas Shaw mirė 1950 
metais. Jo turtas šiandien sie-

New Yorkas. — Astuoni 
stebėtojai, žymūs veikėjai, 
kurie yra ne komunistai, 
sako, kad Komunistų par
tijos suvažiavimas, įvykęs 
ši mėnesį, buvo pravestas 
pilnai demokratinėje dva
sioje. Buvo aišku, kad šie 
stebėtojai, kad nė viena 
grupė nekontroliavo suva
žiavimo, ir kad jame vyko 
nuoširdžios, tikros,, gyvos 
diskusijos.

Stebėtojai, kurie pada
rė šį pareiškimą, yra prot- 
testantu dvasiškis A. J. 
Mušte, katalikų laikraščio 
“Catholic Worker” redakto
rė Dorothy - Day, kveikerių 
veikėjas Lyle Tatum, paci
fistų veikėjas B. Rustin, 
mokslininkas Stringfellow

Barr ir kiti.
Šie stebėtojai išreiškė 

protestą prieš Eastlando 
vadovaujamą senatinę ko
misiją, kuri pasišaukė ko
munistą Dennisą ir jį ka
mantinėja apie suvažiavi- 
ma.

v

Du kiti, -ypatingai advo
katas Mr. Rashlinas, ku
ris suvažiavime dalyvavo 
kaip stebėtojas nuo Ci
vilinių Laisvių sąjungos, 
liudijo senatiniam komite
tui ir sakė, kad suvažia
vime “tik dėl akių” pasi
sakyta už politinę nepri
klausomybę.

Minimi 8 stebėtojai pas
merkė Rachlino pareiški
mus.

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Tokyo. — Kiši tapo Ja- 
ponios premjeru.

Miami, Fla. — Policija 
suėmė 4 rasistus, kurie už
degė kryžių prie negro na
mo ’’baltoje apylinkėje”.

Jakarta. — Indonezijos 
Komun’istų partija pasvei
kino prezidento Sukamo 
minti, kad reikia sudaryti 
nacionalinę vyriausybę, 
kurion įeitų ir komunistai.

New Yorkas. —Uostiniu- 
I

kų streikas New Yorko ir 
kituose uostuose Rytuose 
pasibaigė, bet trauklių lū- 
g’ninku streikas New Yor
ke tebesitęsia.

New Yorkas. — Atskrido 
Francūzijos premjeras Mol- 
let.

Tarybų Sąjunga balsuotų už 
sankcijas; asamblėja nutarė 
vėl atidėti savo sprendimą
Jungtinės Tautos. — A- Tautų jėgos užimtų Gazos 

merikos delegato Lodge’o sritį. Tokios žinios buvo
reikalavimu Jungtinių Tau
tų Generalinė asamblėja 
nutarė nelaikyti savo sesi
jos pirmadienio rytą. Tuo- 
mi vėl atidėtas balsavimas 
apie sankcijas prieš Izrae
lį. Kaip žinia, praeitą 
penktadienį šeši Azijos-Af- 
rikos kraštai patiekė 
sankcijų rezoliuciją. •

Iš Maskvos ateina žinia, 
kad “Pravda” vedamajame 
straipsnyje pasisakė už to
kias sankcijas, jeigu izrae
liečiai -tuojau neištrauktų 
savo įarių iš užgrobtų teri
torijų. Iš Egipto praneša
ma, kad neteisybė, jog E- 
giptas sutiko, kad Jungt.

paskleistos užsienyje.
Izraelio ambasadorius E- 

banas, kuris per savaitgalį 
buvo nusiskubinęs namo, 
grįžo Amerikon. Sekmadie
nį jis konferavo su Dullesu 
ir pirmadienį atvyko į J. T. 
Amerika pageidavo atidė
lioti J. T. sesiją, nes sako, 
kad Ebanas ir Dullesas pa
siekė tam tikra susitarimą, c v

Vatikanas. — Vatikanas 
skelbia, kad užmegstų di- 
plamatinius santykius su 
Izraeliu tik viena sąlyga: 
jeųgu Izraelis sutiktų in
ternacionalizuoti Jeruzalę.

kia daugiau kaip du milijonus 
dolerių.

Prieš mirdamas, Shaw pa
rašė testamentą, kuriame bu
vo pasakyta: mano visas pa
liktas turtas turėtu būti pa
skirtas naujo angliško alfabe
to reikalams, bet jei tai .pasi
rodytą nepraktiška, tuomet 
mano palikimą reikia pada
linti tarp Britą Muziejaus. 
Airijos Tautinės Galerijos ir 
Karališkosios Dramatinio Me
no Akademijos.

Šiomis dienomis Anglijos 
teismas sprendė rašytojo tes
tamento ir jo turto padalini- 
mo reikkalus ir nutarė neskir
ti nei vieno cento kalbos re
formai.

žymiausia šių dienų Lietu
vos moteris rašytoja be abejo
nės yra Ieva Simonaitytė.

Šių metų sausio mėnesį jai 
sukako 60 metų amžiaus.

Šia proga rašytoja buvo 
gražiai, iškilmingai pagerbta 
Vilniuje ir Kaune — Kaune, 
rodosi, Simonaitytė ir gyvena.

Rašytojai buvo įteiktas 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinas.

* Ieva Simonaitytė parašė 
daug; stambiausi jos veikalai :* 
“Aukštųjų Šimonių likimas“, 
^Pikčiurnienė“, “Viliiis Kara
lius.“

Rašytoja turi savitą, įdomų 
rašymo stilių. a

Neužilgo bus išleisti visi 
žios taurios ir talentingos ra
šytojos raštai.

Tegu ji gyvena kuo ilgiau
sia, tegu kuria kuo daugiau
sia!

Japonijoje iškilo skandalas 
— skandalas dėl dviejų karei
vių. ' I 1 1

Buvo taip: įvyko armijos 
pratimai; karininkai ilgai, be
prasmiškai vertė kareivius 
lietuje ir purve maršuoti. Re
zultatas tokis: du kareiviai iš 
nuovargio mirė!

Dabar ’Japonijos ; žmonės, 
protestuodami pripŠ tokius 
kariuomenės vadovu “eksce
sus“-, sako: atgaivinama bru- 
tališkoji Japonijos Imperijos 
Kariuomenė.

' Toji kariuomenė iš tikrųjų 
buvo brutališka. Pagalvoki
me, kaip ji- elgėsi su ameriki
niais kariais, paimtais į ne
laisvę Filipinuose. Kaip ji

200 milijonų Indijos žmonių 
pradėjo parlamento rinkimą

Deli. Praeitą savaitga-! SociaFstų part’tja (Prą- 
lį Indijoje prasidėjo parla-(ža), kuri kai kuriose vie- 
mento rinkimai, kurie tę- tovėse turi sudariusi vie- 
sis 18 dienų. Rinkimai pra- ningą rinkiminį frontą su 
dėti keliose provincijose ir komunistais. Socialistai sto-
per tą 18 dienų laikotarpį ja už kai kurių pramonių 
jie apims visą šalį.

Indija turi apie 400,000,- 
000 gyventojų ir manoma,

nacionalizavimą ir už že-
mes ‘atėmimą nuo didžiųjų 
feodalu, c

kad apie 200 milijonų eis 
prie balsavimo urnų. Ka
dangi gyventojų dauguma 
beraščiai, tai daugelyje vie
tų šalia užrašų ant balotų 
naudojami piešiniai, sim
boliai.

Bus išrinkta 494 Liaudies 
buto (Lok Sabha, parla
mento žemesnio buto) ’na
riu. Svarbiausios keturios 
kandidatuojančios partijos 
yra:

Kongreso partija, dabar
tinė valdančioji partija, 
kurios priešakyje stovi 
Nehru. Tai reformistinlai- 
liberalinė partija, sakanti, 
kad ji stoja už socializmą, 
bet nenorinti greitai pa
naikinti kapitalizmo;

Komunistų partija, kuri 
turi tik 100,000 narių tokio
je didžiulėje šalyje, bet 
visgi yra įtakinga? ypatin
gai didmiesčiuose it valstie
čiuose tarp bežemių. Komu
nistai reikalauja pagrindi
nių pramonių nacionalizavi
mo ir žemės reformos, 
dvarų padalinimo;

Jan Sangh (Tautos par
tija) ir Hindi Mahasaba 
(Indijos sąjunga), kurios 
yra dvi dešinės partijos ir 
kurios sudaro bendrus rin
kiminius sąrašus. Tos par
tijos yra nacionalistinės, 
naudoja šovinistinę propa
gandą, reikalaja, kad Indi
ja taptų autokratiška indu- 
sų religijos valstybė, kad 
Pakistanas būtų prijung
tas prie Indijos, bet musul
monai neturėtų lygių teisių 
su indusais. Tos dvi parti
jos gali tikėtis nedaugiau 
10 proc. balsų, sako eksper
tai.

žiauriai elgėsi Mandžiūrijojo 
ir visoje Kinijoje!*

Maskvoje mirė žymus tary
binis pareigūnas Viačeslavas 
A. Malyševas.

Malyševas yra kilęs iš dar
bininkų šeimos ir iš pat jaunų 
dienų dirbo fabrike, taisė lo
komotyvus. Bet jis turėjo ryž
to ir noro mokytis, siektis vis 
toliau ir toliau. Na, ir pasiekė 
pačias viršūnes: jis buvo Vals
tybinės. ekonominės komisijos 
pirmininko pavaduotojas.

Mirė tesulaukęs tik 54 me
tų amžiaus.

Alžyre suimta 
400 arabų; 28 
krito mūšiuose .

t /

Alžyras. — Prancūzų 
žandarmerija pravedė ma
sinius areštus Alžyro mies
te ir priemiesčiuose, suėmė 
apie 400 nacionalistų. Tuo 
pačiu laiku pranešama, kad 
per praeitą savaitgalį fran- 
cūzai nukovė 28 alžyriečius 
partizanus. Prancūzai skel
bia, kad jie Batnos srityje 
atidengė ’ didelį partizanų 
arsenalą.

Prancūzai pripažįsta, 
kad partizaninis judėjimas 
Alžyre dabar žymiai sustip
rėjo.

Kurie bego Jugoslavijon 
nepriimtini Amerikai

Washingtonas. — Imi
gracijos tarnyba skelbia, 
kad vengrai pabėgėliai, ku
rie randasi .'Jugoslavijoje, 
nebus įleisti ‘Amerikon. A- 
merika jau įleido dalį pa
bėgėlių, kurie iš Vengri
jos atvyko Austrijon, bet nei 
vieno iš Jugslavijos. Ju
goslavijoje randasi apie 18,- 
000 vengrų bėglių. 4,000. 
nori likti Jugoslavijoje, arti 
1,000 jau grįžo Vengrijon. 
Kiti nori imigruoti, 4,593 
jų Amerikon.

Bet Amerikos valdžia 
tų pabėgėlių nepageidauja. 
Oficiališkai tas neaiškina
ma, bet neoficialus teigi
mas', yra, kad Jugoslavijon 
bėgę vengrai nėra taip de
šinus ir patikimi; kaip tie, 
kurie bėgo Austrijon.

Padėjo vainiką 
Budapešte prie
TS paminklo
Budapeštas. — Praeitų 

metų pabaigos įvykių metu 
tapo dalinai sunaikintas 
paminklas tarybiniame ka-

Didžiausios šalyje unijos 
lokalas už trečią partiją

Dearborn, Mich. — Auto
mobiliu darbininku unijos 
(UAW) lokalas 600, di
džiausias šalyje, apimąs 
46,000 Fordo fabrikų darbi
ninkų, ' pasisakė už darbi
ni nkų-farmerių nepriklau
somą partiją. Tokią rezo
liuciją priėmė lokalo pildo
moji taryba, susidedanti iš 
200 narių. Tik 5 nariai bal
savo prieš.

Rezoliucijoj sakoma, kad 
abiejose dabar egzistuojan
čiose partijose yra liberali
nių ir reakcinių elementų, 
kad reikėtų politinio per
grupavimo, kad labiau li
berališki abiejų partijų e- 
lementai turėtų susidėti su 
kitais pažangiais elemen
tais į vieną darbininkų-far-

I merių-liberalų partiją.

Sovietai turi už atominę ir H 
bombą galingesnį naują ginklą

Karinis organas “Kras-Maskvą. — Praeitą sa
vaitgalį Tarybų Sąjunga 
minėjo savo ginkluotų pa
jėgų 39 metų sukaktuves. 
Ta proga apgynos minis
tras maršalas. Žukovas pa
sakė kalbą, kurioje jis sa
kė, kad Tarybų Sąjunga tu
ri naujus galingus ginklus. 
Jeigu Tarybų Sąjunga bū
tų užatakuota iš kokio nors 
krašto atominiais arba hi
drogeniniais ginklais, ji 
galėtų atsakyti tokiais pat 
ir dar galingesniais gink
lais. :' • •

naja Zviezda” tuo tarpu ra
šė, kad Tarybų Sąjunga 
galėtų atsakyti į atminiai 
hidrogeninį bombardavi
mą bombarduojant bet ko
kį punktą, žemės rutulyje.

(Washingtonas.—Čia ma
noma, kad galingas ginklas, 
apie kuri kalbėjo Žukovas, 
yra kombinacinė atominiai 
vandenilinė bomba, turinti 
abiejų savybes ir Amerikos 
planuose žinoma kaip “su- 
per-bomba”.)

Berlynas. — . “Neues 
Deutschland” sako, kad 
Rytų Vokietija nelikviduos 
kolektyvų. 23 proc. Rytų 
Vokietijos apdirbamos že
mės yra sukolektyvizuota.

riams,. kuris stovi Buda
pešto centre. Dabar tas pa
minklas , pilnai >' atstatytas-. •

Sąryšyje su Tarybų Są
jungos karinių pajėgų 39 
metų sukaktimi, delegaci
jos iš valdžios, Socialistų 
darbininkų partijos ir jau
nimo vainiką padėio prie to 
■paminklo. Delegaciias, sa
ko pranešimai, sergėjo po
licininkai ir kariai.

Prie paminklo susirinko 
didelė.minia. Reakciniai e- 
lementai bandė pravesti 
kaip ir demonstraciią, užsi
dėdami kepures kaip tik 
tuo laiku, kai orkestras su
griežė tarybini himną. Bet 
tik saujelė, toje demonstra
cijoje jų tepasirodė.

Detroitas. — Negras Al
vin L. Davenport laimėjo 
pirminius (primary) rinki
mus į teisėjus.: I

■rx v* • 'U!;T v •Dešinieji Italijos socialistai 
jau nenori vienybes su kairiais
Roma. — Dešiniųjų Ita

lijos socialistų grupė, ku
riai vadovauja Saragatas, 
nutarė, kad jau nenori vie
nytis su kairesniais socia
listais, kuriems vadovauja 
Nenni. Kaip žinia, per pas
kutinius kelis mėnesius bu
vo vestos derybos tarp a- 
bieių partijų. Venecijoje 
ivykusiame kairinių socia
listų suvažiavime buvo pa
sisakyta už vienybę.

Bet , saragatįstai .dabar 
sako, kad apie tuoj autinę
vienybę negali būti klausi
mo. Esą, suvažiavimas Ve
necijoje parodė, kad pro
komunistinis elementas 
dar tebekontroliuoja parti- 

i ją.

Dešinieji socialistai bu
vo planavę sušaukti savo 
suvažiavimą kad patvirtin
ti vienybę su kairiečiais. 
Bet dabar dešiniųjų centra- 
linis komitetas nutarė, kad 
tokio suvažiavimo nerei
kia, nes vienybės visvien 
nebus. ■

_________/
Kairas. — Saudi-Arabi- 

jos karalius Saudas pakely
je namo iš Amerikos susto
jo Kaire. Kaire dabar taip
gi randasi Jordano kara
lius Huseinas.

Londonas. — Eks-prem- 
jeras Edenas sunkokai su
sirgo laive pakelyje į Nau
jąją Zelandiją.

Lietuvoje 
Gyvenimas 

J •

Daug kartų daugiau...
yilnius. — Prieš karą, 

smetoniniais laikais Anykš
čių miestelyje ir gretimoje 
apylinkėje buvo tik trys gy
dytojai — senukas Brazai
tis, kuriam mirus vietą užė
mė paskui jaunas tik ką 
universitetą baigęs gydyto
jas, taipgi daktaras Las- 
kauskas ir dar kitas senu
kas, Šumacheris.

D.abar Anykščiuose ir a- 
pylinkėje yra apie 10 kartų 
daugiau — net 29. Yra trys 
ligoninės, kurios kartu turi 
110 lovų. Yra gydymo na
mai, ambulatonja ir t. t.

Stato sau namus
Skautvilės apylinkės “Ge

gužės Pirmosios” kolekty
viniame ūkyje vis daugiau 
žmonių atšvenčia naujai 
pasistatytų namų įkurtu
ves. Štai valstiečiai A. 
Skarbalius, V. Kybartas, V. 
Vidmantas atšventė įkurtu
ves. Namus statyti baigia 
ir V. Kaučikas, A. Kuli- 
šauskas, K. Bernikas* J. 
Jucius ir eilė kitų.

PiršEai — sukčiai...
Tauragėje 'liaudies teis

mas nuteisė Kuicą ir Kui- 
cienę, suktingus “piršlius”, 
kurie sekamu būdu pelnijo- 
si: Kuicieųė nuduodavo, 
kad Kuica tai ne jos vyras, 
o brolis — ir ji ieškojo jam 
lengvatikių nuotakų, su 
kraičiais, žinoma, o kai 
kraitis būdavo išgautas, 
Kuicai eidavo ieškoti kitų 
dtirniu.

Pavyzdžiui, sužinojusi, 
kad apylinkėje yra tokios 
dvi seserys Serlinskaitės, 
kurios nori tekėti. Kuicknė 
nė nuvyko pas jas. Ji per
sistatė :

— Esu baigus mokslus 
Paryžiuje, dabar dėstau ru
sų kalbą, turiu pusbroli 
Kuicą Juozą, kuris nori 
škul iai vesti žmeną, žino-, 
ma, su kraičiu. . .

Kuica, pasivadinęs inži
nieriumi, pradėjo lankytis 
pas seseris ir išvilijo iš 
lengvatikės 5 tūkstančius 
rublių, paskui pasišalino

Teisme iškelta, kad Kui
cai taip gyveno be darbo, 
iš sukčiavimo. Juos nubau
dė po 15 metų laisvės atė- •* 
mimu.

f Marinų instruktoriai 
teisiami už žiaurumą

Paris Island, S. C. — Šio
je marinų treniravimo sto
vykloje, kur praeitais 'me
tais buvo teistas instrukto
rius seržantas McKeon, da
bar bus feisiami kiti ketu
ri. McKeonas1 išvedė savo 
naujokų, kuopą pabaudos 
pratimams į pelkes ir ke
li marinai tada paskendo.

Dabar instruktorius ser
žantas Rich kaltinamas 
naujokų mušime, o dar trjfe 
seržantai kitokiuose žiau
rumuose.
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A. Simanaitis, Pittsburgh, Pa. • •...........
B. Radzevich, Wilkes-Barre, Pa..............
Alex Shatro, Aliquippa, Pa.......................
Ona Raskevičienė, Bellevue, Canada........
Iz. Pranaitis, Flushing, N. Y....................
J. Mikalausky, E. St. Louis, Ill. • •.......
J. Adams, Grand Rapids, Mich................
S. Umbrasas, W. Linn, Oregon.................
M. Ginaitienė, Detroit, Mich. .. • •...........
Antanas Ūsas, Easton, Pa.......................
G. Račys, Toronto, Canada ................ • •
J. Rozukas, Downsview, P. O., Canada ..
J. Nedvaras, Chicago, 11...........................
Pauline Kuslevič, Burlington, N. J..........
St. Leesis, SaginaXv, Mich............ • •...........
G. ir A, Geruliai, Nanaimo, Canada.......
Nors vajus užsibaigė, bet senukas V. Ramanauskas, 

Minersville, Pa., ir S. R. Chuberkis, So. Boston, Mass., 
vis darbuojasi gavime naujų skaitytojų. Jie prisiuntė po 
vieną naują prenumeratą.

Širdingai dėkojame gavusiems naujų skaitytojų ir pa
aukojusiems dienraščio reikalams.

Laisvė Ad minis t racija

1 * 1 
bininkų valdžią, bet ir už 
šventąją Vengrijos nacio
nalinę nepriklausomybę, 
kurios gyvavimui, kaip ir 
Darbininkų-valstiečių vals
tybės gyvavimui, grasino 
imperializmas, {•emiantis 
ir išlaikantis kontrrevoliu
cines jėgas. Vadovaudama
si revoliucinės nepriklau
somybės, visuomeniniės pa
žangos ir taikos gynimo 
mūsų tautai interesais bei 
socialistinės Vengrijos su
kūrimo užtikrinimo intere
sais, vyriausybė savo už
sienio politikoje remiasi 
tarptautiniu darbo žmonių 
solidarumu, tvirta sąjunga 
su Tarybų Sąjunga ir vi
somis socialistinės stovyk
los šalimis.

"Kartu pagrindinis mūsų 
užsienio politikos principas 
visuomet yra užmegzti tai
kius ir vaisingus ryšius su 
visomis šaliipis, nepriklau
somai nuo jų1 visuomeninės 
santvarkos, lygiateisišku
mo, nacionalinės nepriklau
somybės ir suverenumo, 
nesikišimo vieni į kitų vi
daus reikalus ir savitarpio 
naudos pagrindu.

"Piktavaliai ir mūsų tau
tai bei Vengrijos Liaudies 
Respublikai priešiški 
sluoksniai siekia nepalan
kiai nušviesti ir mūsų san
tykius su Tarybų Sąjunga, 
puldinėdami juos, nors tie 
santykiai tiek praeityje, 
tiek ir šiuo metu pagrįsti 
giliais prinęipiniais pama
tais.

I

"Tarybų Sąjunga buvo 
ta socialistinė valstybė, su 
kurios pagalba mūsų tau
tai antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje pavyko atgauti j 
savo nacionalinę nepriklau-. 

i somybę', atsikračius hitle-j 
vinių fašistų ir hortistinės i z§” buvo minėta, kad ši- 
reakcijos 
Tarybų Sąjunga vėl buvo 
toji valstybė, kurios remia
ma, mūsų liaudies, respub
lika atrėmė pradėtą prieš 
mus kontrrevoliucinį impe
rialistų puolimą ir apgy
nė mūsų nacionalinę nepri
klausomybę, kuriai grėsė 
rimtas pavojus.

"Esant dabartinei paaš
trėjusiai padėčiai, Tarybi
nė Armija, būdama Veng
rijos teritorijoje, gina ven
grų tautą nuo galimo išori
nių imperialistinių jėgų 
karinio užpuolimo ir tuo 
pačiu užtikrina, kad mūsų 
tauta gyventų taikiai ir ga
lėtų skirti savo jėgas di
džiajam socialistinės sta
tybos ir šalies klestėjimo 
reikalui.

“Pastaruoju Stalino gy
venimo laikotarpiu Vengri
jos—Tarybų Sąjungos san
tykiuose iš tikrųjų kilo to
kie spręstini klausimai, ku
rie trukdė formuoti sveikus 
dviejų broliškų šalių san
tykius; pastaruoju metu 
žymi tų kliūčių dalis, savi- 
tarpiškai visiškai sutin
kant, mūsų jau buvo likvir 
duota.

"Visus dabartinius ir bū
simus Tarybų Sąjungos — 
Vengrijos santykių klausi
mus, įskaitant ir 
mus 
nės 
Vengrijoje, abi šalys nori 
sureguliuoti draugiškomis, 
Vengrijos ir Tarybų Są
jungos vyriausybių dery
bomis sutinkamai su drau
giškais, broliškais ir sąjun- 
giškais dviejų valstybių 
santykiais. To sureguliavi
mo principinį pagrindą suj 
daro proĮetarinip intėrna- 

lygybės, suvere
numo/, nacionalinės neprk-
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nedviprasmiškai pareiškė
me ir šiuo klausimu: Veng
rijoje yra proletariato dik
tatūra. Mūsų vyriausybė, 
mūsų tauta galėjo pasiekti 
laimėjimus tik atvirai ir 

! nuosekliai kovodama prieš 
kontrrevoliucijos ir impe
rializmo jėgas. Vengrijos 
darbininkų-valstiečių val
stybėje proletariato dikta
tūra, demokratija ir laisvė 
yra suteiktos 
kams, 
inteligentijai, 
atsidavusi liaudžiai, vi
siems gerbiantiems įstaty- 

žude ištikimus socialistinės' mus Vengrijos piliečiams, 
revoliucijos sūnus ir dūk-j Nėra ir negali būti laisvės 
ras, sudarė grėsmę tai- kontrrevoliucionieriams ir 
kiems, jų gyvybei bei turtui imperialistiniams agen- 
ir paraližavo gyvenimą tams, tiems elementams, 
mūsų šalyje. Kontr-revoliu- kurie puola teisėtą Vengri- 
cinės jėgos norėjo nuversti 
Vengrijos Liaudies Res
publikos i vyriausybę ir į- 
kurti fašistinę, dvarininki- 
nę-kapitalistinę valstybę, 
priklausančią nuo tarptau
tinio imperializmo stambio
jo kapitalo ir jo remiamą. 
Remdamosi imperialistinė
mis jėgomis, jos norėjo su
daryti mūsų tėvynės teri
torijoje karo židinį.

"Šiomis . sąlygomis 
grindinis vyriausybės 
davinys buvo užtikrinti 
sėtą santvarką Vengrijos 
Liaudies Respublikoje, ap
ginti socialistinės revoliu
cijos iškovojimus. Renkėjo 
sutriuškinti ginkluotas 
kontrrevoliucijos jėgas, at
remti jos politines atakas 

atkurti 
Reikėjo 

i sudaryti normalaus gyven- 
; mo, taikaus kuriamojo dar
bo sąlygas. 4 .

“Vyriausybė sėkmingai 
Įvykdė šį nepaprastai svar
bų uždavinį. Kontrrevoliu
cijos pagrindines ginkluo
tąsias jėgas mes sumušė- 
me -per keletą dienų, o jų 
likučius naikiname. Čia 
daug padėjo 'Tarybine Ar
mija, pasiremdama sutarti
niais įsipareigojimais' ir 
proletarinio internaciona
lizmo principais, o paskui 
tai atliko naujoji Vengrijos 
armija ir karo policijos pa
jėgos Vengrijos darbo žmo
nių remiamos.

“Vyriausybės priemones 
šalies ekonominiam gyve
nimui ir gamybai atkurti 
diena iš dienos, savaitė iš 
savaitės vis labiau rėmė de
maskuotai kontrrevoliuci- 
jai besipriešinančios 
bininkų ir valstiečių

les žmones. Mes čia paduo
sime kai kurias to atsišau
kimo ištraukas. Red.

"Lapkričio 4 d. prasidėjo 
lemiamasis etapas kovoje 
prieš kontr-revoliucijos je-į 
gas. Susidarė Revoliucinė1 
Dar bininkų-Valstiečių Vy
riausybė. Vyriausybė pra
dėjo savo veiklą sunkiomis 
sąlygomis.

"Imrės Nadžio vyriausy
bės išdavystė atidarė kelią 
kontr-revoliucijai, kuri to
mis dienomis nežmoniškai

NESUSIPRATIMAS AR KAS KITAS?
PREZIDENTAS EISENHOWERIS sakė kalbą (pra- 

ėjusį trečiadienį) apie tai, kad Izraelio karinės jėgos tu
ri būti ištrauktos iš Egipto žemės. Jis turi padaryti taip, 
nurodė prezidentas, kaip padarė Anglija ir Francūzija, 
kurios užpuolė Egiptą, bet paskui, kai Jungtinės Tautos 
pareikalavo jas iš ten pasitraukti, pasitraukė.

Kiekvienas sutinka su tokia prezidento pažiūra.
Bet prezidentas Eisenhoweris toje pačioje kalboje 

priminė ir Tarybų Sąjungą, kuri, girdi, atsisakė klausyti 
Jungtinių Tautų, kuri neištraukia savo ginkluotų dali
nių iš Vengrijos. Prezidento nuomone, Tarybų Sąjunga 
tai daranti, kadangi ten vyrauja atejisti, bedieviai. 
Kas kita su Izraeliu: čia vyrauja tikintieji, dievo bijan
tieji žmonės, todėl jie turį kitaip elgtis!

Kai kurie senatoriai, kalbėdami apie sankcijas Izrae
liui, taipgi mėgsta prijungti Tarybų Sąjungą ir Indiją. 
Jie saka: Negalima, girdi, sankcijų (ekonominio boiko
to) skelbti Izraeliui dėl to, kad jis neklauso Jungtinių 
Tautų, kad jis neištraukia savo kariuomenės iš Egipto 
žemės. Skelbiant sankcijas. Izraeliui, sako jie, reikėtų 
skelbti sankcijas ir Tarybų Sąjungai ir Indijai.

Argi esama ko nors panašaus tarp Izraelio veiksnų iš 
vienos pusės ir Tarybų Sąjungos bei Indijos — iš kitŪS^

Mums atrodo, nėra jokios analogijos. ’
Imkime Vengrijos, dalykus. Tarybų Sąjunga palaiko 

ten savo kariuomenės dalinius, susitarusi su Vengrijos 
valdžia, palaiko ten savo kariuomenės dalinius einant 
Varšuvos sutartimi.

Indijos klausimas buvo toks: Indija įkorporavo į savo 
teritoriją Kašmiro provinciją, o tam įkorporavimui ne
pritarė Jungtinės Tautos. Kašmiras kadaise būvą Indijos. 
Po to, kai Indija tapo suskaldyta, kai nuo jos buvo at
skeltas Pakistanas, Kašmiras buvo valdomas Indijos ša- provakacijas,

™a" i teisėtą santvarką.lininkų, nors Pakistanas reiškė prie jo pretenzijų, 
galiau, Indija) įkorporavo tą sritį i savo valstybę.

Kaip yra su Izraeliu?
Pastarasis be ničnieko užpuolė Egiptą, neva gelbėda

mas Suezo kanalą, ir užgrobė kai kuriuos žemės plotus, 
Tą patį padarė Francūzija ir Anglija. Na, po to, kai 
Jungt. Tautos pareikalavo anglus ir francūzus iš Egipto 
žemės pasitraukti, jie pasitraukė, o Izraelis — ne!

Tokia yra viso to istorija. Senatorius Knowlandas ir 
kiti, kurie sodina vienan suolan Izraelį su Tarybų Są
junga ir Indija, didžiai klysta!

CHRUŠČIOVO INTERVIU SU ALSOPU
TARYBŲ SĄJUNGOJE lankėsi vienas žymiausių 

newyorkiskio Herald Tribune korespondentų Joseph 
Alsop. Jis, be kitko, apsilankė ir Sibire ir iš ten parašė 
savo laikraščiui įdomių korespondencijų. ’

J. Alsopas turėjo pasikalbėjimą ir su Nikitą Chruščio
vu, ilgą pasikalbėjimą. TSKP pirmasis sekretorius pa
sakė jarn įdomių dalykų.

Tiesa, Chruščiovas gal būt nepasakė nieko visiškai 
naujo, kas iki šibl nebuvo pasauliui žinoma, bet visvien 
interviu buvo labai įdomus.

Chruščiovas sakė, jog, norint užtikrinti pasaulinę tai-
' ką, reikia atlikti du dalykus:

1. Sušaukti kitą viršūnių konferenci'ją, panašią, kokia sės bei sąmoningiausi 
buvo kadaise Ženevoje.

2. Amerika ir Tarybų Sąjunga turi ištraukti savoi ka
lines bazes, savo karinius ^dalinius iš visų svetimų kraštų.

Kai dėl naujos viršūnių konferencijos, Chruščiovas 
mano, reikėtų iš anksto prie jos gerai pasiruošti, reikėtų 

. net gal būt pasiruošti daryti tam tikrus abipusius nusi
leidimus, norint, kad konferencija būtų naši, kad ji bū-1 
tų geresnė už buvusią Ženevos konferenciją.

Na, o jei būtų ištraukti kariuomenių daliniai, sakysi
me, iš Vokietijos ir iš kitur, tuomet karo pavojus pats 
savaime sumažėtu.

Chruščiovas priminė korespondentui, kad "mes visi: 
gyvename vienoje planetoje, todėl privalome surasu 
lią gyventi taikios koegzistencilos sąlygose”.
, Tai svarbiausi pasikalbėjimu punktai, kurių sėkmin
gas išsprendimas galėtų užtikrinti pasauliui taiką.

Tiesa, yra Jungtinės Tautos, kurios užsiima taikos iš
laikymo reikalais, bet sušaukimas pačių valstybinių 
(didžiųjų valstybių) viršūnių konferencijos Jungtinių, 
Tautų darbams ne tik nekenktų, o juos dar labiau sutvir-

7. tintų. •
Galimas daiktas, kad tokia konferencija, jei ji ir įvyks, 

nebus sušaukta labai greit. Tačiau, jei tik pasaulis jos 
' reikalaus, ji įvyks ir gal bus našesnė, negu buvo Ženevos
konferencija. /

&
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pa- 
uz- 
tei-

J darbinin- 
darbo valtiečiams, 

, kuri 
liaudžiai,

jos Liaudies Respublikos 
santvarką ir jos pagrindi
nes įstaigas ir kursto prieš 
jas, net jeigu jie savo 
kontrrevoliucinis judėjimas 
dangsto demokratiniais šū
kiais. Įstatymas visada juos 
kuo griežčiausiai baus.

"Iš viso to seka, kad Re
voliucinė Darbininkų-Val- 
stiečių Vyriausybė savo 
veikloje visų pirma remiasi 
darbininkų klase ir aplamai 
darbo žmonių masėmis. 
Mes norime išspręsti pa
grindinius iškilusius mūsų 
tėvynei klausimus, — kaip 
apie tai kalbama ir 15-oje 
mūsų lapkričio 4 dienos,pa
reiškimo punktų, — gilin
dami ir plėsdami Vengri jus 
Liaudies Respublikos de
mokratiją. Mes niekuomet 
nebeleisime .atgaivinti va
dovavime visuomeniniams 
reikalais antilenininius 
Rakošio-Gerės klikos me
todus, asmenybės kultą, 
masių interesų nepaisymą. 
Vienintelis mūsų vyriausy
bės priemonių tikslas yra 
ginti visiškai tapačius dar
bo liaudies ir socializmo in
teresus ir jiems tarnauti.

"Revoliucinė darbininkų 
-valstiečių vyriausybė savo 
užsienio* politikos ‘veikloje 
vadovaujasi šalies bei suve
renumo ir Vengrijos dar
bo liaudies interesų apsau
gos užtikrinimu.

"Nuosekliausias bet ku
rio pažangos reikalo, ypač 
tautos nepriklausomybės ir 
šalies suverenumo,. atsto
vas ir gynėjas mūsų laiku 
yra pažangiausioji tautos 
klasė — darbininkų klasė 
ir jos idėjinis bei politinis 
vadovas — revoliucinė dar
bininkų klasės partija. Ven
grijos komunistai drąsiai 
stojo už nacionąlinę nepri
klausomybę nuo Habsburgų 

metais, 
prieš

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

5. ALKOHOLINĖ 
PSICHOZĖ

Praeitame straipsnelyje 
į apie "senatvės ]

Lj” I__
jungu. O_ dabar1 įjOięS ljgOS pavadinimas nė-

dar- 
ma- 

inte- 
atsi-

. žo
džiais, b^t ir darbais. Neį
kainuojamą politinę ir e- monarchijos 1919 
konominę pagalbą suteikė į didvyriškai kovėsi 
mūsų tautai socialistinės) imperįalstinės armijas, ku- 
sto vykios vyriausybės ir 
tautos bei viso pasaulio pa
žangiosios ir revoliucinės, 
jėgos. . •

“Suprantama, Revoliuci
nės Darbininkų-V alstiečių 
Vyriausybės atsiradimą ir 
veiklą kon trr evoliucija ir. 
jos šeimininkas — tarptau
tinis imperializmas —r suti
ko su nežabotu pykčiu ir 
neapykanta. Jų pyktis ir 
neapykanta kylo iš to, kad; 
mūsų vyriausybė yra ne: 
dvarininkų ir lįapitalistų 
bei dolerio ihiperialistų vy
riausybė, o socialistinės re
voliucijos, darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė pw- 
letariato diktatūros vyriau
sybė. Pralaimėję ' ginkluo-. 
toje kovoje, kontrveyoliu-

ligentijos sluoksniai, 
davę liaudžiai ne tik

‘•••’V

rios buvo ndsiųstos pplti 
bei nuversti Vengrijos ko
muną, ir 25 metus ryžtim, 
gai kovojo prieš kontrrevo
liucinį Horčio režimą. Ant
rojo pasaulinio karo me
tais, kovodami prieš hitle
rinius fašistinius grobikus, 
jie aukštai pakėlė necionali- 
nės nepriklausomybės ir 
laisvės vėliavą, o per pasta
ruosius dvylika metų atrė
mė visus grasinusio mūsų 
nacionalinei nepriklausomy
bei imperialistų kišimosi 
mėginimus,.

"Kai lapkričio 4 d. Revo
liucinė Darbininkų-Vals
tiečių vyriausybė pradėjo 
kovoti prieš kontrerevoliu- 
ei ją,. ji stojo nę tik už M 
suomenine pažangą ir dar-

' ............. ’;.J v,':'
U

klausi- 
susijusius su tarybi- 
kariuomenės buvimu

ra taip tikslus. Geresnė 
diagnozė būtų "mitybinių 
trūkumų psichozė”. Trupu
tį panašiai teks pakalbėti 
ir šiuo atveju. Alkoholinė 
psichozė, girtuokliavimo 
psichozė, savo esmėje, ir
gi nėra vien tik apsinuodi* 
jimas alkoholiu. Tiesa, al
koholis yra protoplazmos 
nuodas, gadina, tarpina, 
džiovina narvelių medžiagą, 
apgadina smegenų ląsteles 
ir padaro beprotystę, psi
chozę.

Bet čia reikia didesnio 
tikslumo. Pat savaime alko
holis veikiausia ir nepadary
tų tokios daugybės psicho
zių, jeigu tie belaimiai 
girtuoklėliai būtų nuolatai 
gavę gerą maistą ir gausy
bę visokių vitaminų. Buvo 
daromi net tyčia bandymai. 
Tam tikram skaičiui žmo
nių buvo leista apysmar
kiai pasigert, bet buvo žiū
rima, kad jie gautų gerai 
pavalgyt ir dar vartotų vi
taminų preparatus. Nusi- 
lesusiems, girtutėliams vi
taminus adata leisdavo, į- 
šmirkšdavo. Ir tie vyrukai 
nesukvailiojo, 
chozių.

Mokslininkai 
reiškė: ’’Visi'
parodė, jog pagrindinė ža
la, organinė žala (damage), 
kurią alkoholis sudaro žmo
gaus nervų sistemai, įvyks
ta dėl avitaminozės /labiau, 
negu dėl pirminio nuodin-

go pažeidimo nuo pąties al
koholio”.

Ir tai visai suprantam^, 
psicho- Alkoholikai paprastai men

kai tepaiso maisto, retai 
kada žmoniškai gauna pa
valgyt, jau neminint apie 
vitaminų gausą. Jų viduriai 
nuo gėrimo esti apsilpę, už
degimo . būklėje, tai nelabai 
ir priima maisto, neduo4da 
jam gerai įsisavint. Štai 
jums ir mitybinis trūku
mas ir avitaminozė. Ir, jei
gu girtuoklį pradedi gai
vint didžiulėmis vitaminų 
dozėmis, jis stebėtinai atsi
gauna, prašo valgyt, val
go, kaip geras žmogus, jr 
eina stipryn. Tiesa, jis rei
kalingas priežiūros. Alko
holizmas tai kaip ir koks 
kitoks svaigalų pripratimas 
("dope habit”). Atsikra
tyt nelengva, bet galima, 
jei alkoholiką nuolatai neb- 
duodi pasigert. Gėralai 
turi būt labu — neliečiami, 
uždrausti.

negavo psi-

tyrinėjimai

klausomybės gerbimo, ne
sikišimo vieni į kitų vidaus 
reikalus ir savitarpio nau
dos principai, paskelbti 
Tarybų Sąjungos, spalio 30 
d. Dęklaracjjpje dėl jos sa
vitarpio santykių su liau
dies demokratijos šalimis”.

—————— t
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"ŽALGIRIO” GAMYKLAI
Uhnercfė. — Naują pro

dukcija 1957 metais atsat- 
gines dalis ir atskirus maz
gus N. Vilnios "Žalgirio”' 
įmonės išleidžiąmoms ku- 
liamosipms "Neris”— ėmė 
gaminti "Vienybės” keti
nių liejinių gamykla. IŠ 
viso čia gaminami nauji 23 
pavadinimų gaminiai. Kas
dien į gatavos produkcijos 
sandėlį atiduodama po 5 
komplektus atsarginių da
liu. G. Šarūnas

Niurenbergas. — Ameri* 
kos armija Vokietijoje į- 
sakė karininkams nedrdu- 
gauti su tarnaitėmis. Daž
nai atsitinka, kad karinin
kas eina į teatrą arba įdu
bą su kito karininko šeimos 
tarnaite vokietaite. Tas 
"pastato kitą šeimą į ne
malonią padėti”, sako ge
nerolas LCD. Smith



>

v. MYKOLAITIS-PUTINAS-------------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

x (Tąsa)

• * Ir štai tuo pačiu metu kieme džiugiai
1 suskambėjo vėl ta pati jaunimo mėgsta

ma daina:daina:
Kodėl negersiu,
Nelinksma būsiu?
Ar nemylėjo
Mane močiutė?
Kolei turėjo, 
Tolei mylėjo, 
Kai neturėjo 
Ir palydėjo.
Per aukštus kalnus, s
Per lygius laukus, 
Per pušynėlius, 
Per beržynėlius.

Pranaitis krūptelėjo, susmuko, 
gūžė. Duslus, gargaliuojantis vaitoji- 

' mas išsiveržė iš jo krūtinės. Jis staiga 
pašoko ir dingo sodo tamsoje. Subraškė
jo tvora, sunkus šuolis dunkstelėjo gat
vėje.

Petras atsikėlė, paklausė, perbraukė 
ranka per veidą ir nuėjo ieškoti Katry
tės, baigti savo vestuvių Šventės.

A

♦

susi-

* Tas penktadienis ilgai pasiliks Bagynų 
dvaro žmonių atmintyje.

Jau iš vakaro Pranciškus pasakė Gri
geliui ir Agotai, kad Karkliškių Bagdo
nai rytoj kelia Ievutės mirties metines. 
Nereikia apie tai plepėti, kad neišgirstų 
prievaizdas ir pats ponas.

Rytojaus dieną, penktadienį, apie pa
vakare dvare pasirodė vaitas Kurbaus- 
kas ir pranešė Pšemickiui, kad Paberžė
je kunigas Mackevičius atlaikęs gedulin
gas pamaldas už Ievos dūšią. Bažnyčio
je buvę Bagdonai, Pranaičiai ir nemaža 
žmonių iš abiejų kaimų, daugiausia mo
terų. Kapinėse atgiedoję “Amžiną atil
sį”, “Aniolas dievo”, paskui apsodinę gė
lėmis kapą. Mackevičius laikęsis nuoša
liai.

Vakare, jau temstant, tijūnas Karklys 
papasakojo prievaizdai, kad paskutinė
mis dienomis žmonės tai šen tai ten ma
tydavę Pranaitį, o dabar jis su dviem 
nepažįstamais vyrais gerią Mendelio 
karčiamoje. Eina gandai, esą Pranaitis • 
tykojąs nužudyti dvaro “kotą” Rubikį- 
Rudį.

Pšemickis susirūpino išgirstomis iš ti
jūno naujienomis, o, artėjant vakarui, 
ir baimė ėmė skverbtis į prievaizdo šir
dį. Iš to razbaininko visko galima laukti! 
,Rubikis tai Rubikis, bet jis gali ir prieš 
poną Skrodskį ir prieš jį patį, poną Pše- 
mick’į, kėsintis, arba dvarą padegti.

Po arbatos prievaizdas nutarė pasitar
ti su ponu Jurkevičium. Juristas, išklau
sęs-pono Pšemickio nuogąstavimų, pir
miausia pagalvojo, prievaizdas, apimtas 
baimės, be abejo, daug ką perdeda. Dėl 
.to ir jis pats nepasidavė išgąsčiui, bet 
stengėsi galvoti ramiai. Kaip ten bebūtų,' 
kas dabar daryti? Šauktis pagalbos į

■ Kėdainius per vėlu.
— Liepsiu Karklini, — sumano Pše- 

miekis, — tegu parenka iš kaimų po ke
lis patikimesnius vyrus ir atsiveda sau
goti dvaro. Kai bus dvare daugiau žmo
gių, tie banditai apsigalvos ir pulti nesi
ryš.

Juristas svarsto ir samprotauja:
> — Gal ir taip. Bet ir čia pervėlai, po- 

'nas Pšemicki, Kas dabar nakčia tuos 
žmones sugaudys ir juos atves? Ir kas 
tie “patikimieji” mužikai? Ar jie nepa
bėgs, išgirdę pirmą įtartina šlamesį? Aš 
bijau štai dar ko, ponas prievaizde. Jei 
mes dabar sukelsime žmones, o visas tas 
triukšmas pasirodys buvęs be pagrindo, 
tai jau tada su chlopais mes visai nebe- 
'susikalbėsime. Niekas juk neklauso tų,' 
kurie bijosi, dreba, kalti jaučiasi. Tada 

. visokiais gandais ir grasinimais jie te
rorizuos mus kasdien.

— Tai kas dabar daryt, ponas^juriste?
— klausė susirūpinęs Pšemickis. — Pra
nešti apie padėtį ponui Skrodskiui?

a — Aš manau, kad
'Skrodskis, kaip tyčia, šiandien labai blo
gai jaučiasi. Ta žinia, be abejo, neigia
mai atsilieptų jo sveikatai. O ką jis 

^Inunls padėtų.? Nieko! Gerai, kad ir pa- 
, na Jadvyga su Agota negrįžo iš Pane- 

' vėžio.
Toliau svarstydami tą reikalą, abudu

dvariškiai sutarė vis dėlto imtis visų ga
limų atsargumo . priemonių. Taigi dvaro 
trobesius, o ypačiai rūmus, turi saugoti 
abu panaktiniai su šunimis ir Rubikis. 
Turi taip pat budėti vežėjas Pranciškus 
su dviem bernais, nors buvo žinoma, kad 
jie visi trys nepatikimi žmonės. Grigeliui 
įsakyti, kad žiūrėtų rūmų iš sodo pu
sės ir sektų jovarų alėją. Patikrinti sar
gybą turėtų vaitas ir tijūnas, bet, kol 
prievaizdas tarės su juristu, abudu pa
skubino išnykti.

Sutvarkęs viską ir pats apžiūrėjęs už
raktus, ponas Pšemickis nutarė nakvoti 
ne savo bute, bet tuščiame pastogės 
kambarėlyje, greta pono Jurkevičiaus. 
Jis pasiėmė savo medžioklinį šautuvą ir 
dar kartą pasibeldė į juristo duris. Ju
ristas pagyrė prievaizdo sumanymą. To
kią naktį abiems kartu būsią jaukiau, 
beto, pro pastogės langus galėsią stebė
ti, kas darosi aplink rūmą iš visų šonų.

Juristas išsitraukė ir savo šautuvą ir 
į abudu vamzdžiu įleido po kulką, kurio
mis mušami vilkai ir šernai, o jei pasi
taikytų, tai ir lokys.

Pranciškus, išklausęs prievaizdo įsa
kymo saugoti kiemą, netarė nė žodžio. 
Niūriai tylėjo ir abudu bernai. Visi trys 
jie girdėjo gandus, kad Pranaitis grasi
nąs Rubikį nudėti, visi trys “koto” ne
kentė ir savo širdyje buvo pasiryžę vei
kiau padėti Pranaičiui, }o ne jam. Bet 
gandais jie nelabai tikėjo, tad truputį 
pa trypi nėję apie tvartus ir daržines, 
žiovaudami sulindo į šieną ir užmigo.

Panaktiniams'ta nąktis atrodė panaši 
į daugelį kitų. Vesdamiesi po šunį, jiedu 
nuobodžiaudami vaikštinėjo apie dvaro 
trobesius atskirai ir kartu, išsiskirdami 
ir vėl susitikdami, sėdinėdami užuvėjuo- 
se ir gindamiesi, kaip įmanydami, nuo 
snaudulio. Arti prie rūmų jiedu nevaiks- 
tinėjo. Tačiau iš tolo jiedu matė, kad 
pono Jurkevičiaus lange ligi vėlyvų iš
nakčių žibėjo šviesa. Pagaliau žiburys 
užgęso.

Mėnulis jau atsimainęs į delčią, vėlai 
patekėjęs, bet pakilęs jau gana aukštai, 
rodė, kad galėjo būti po vidurnakčio. Iš 
vakaro pūtęs stiprokas pietryčių, vėjas 
dabar dar sustiprėjo, debesys praskydo, 
suplaišėjo ir greitai skrido pro gilias 
debesų properšas, kuriose spindėjo dide
lės rudenio žvaigždės. Mėnuo skubiai y- 
rėsi priešais, čia skaidriai sušvisdamas, 
čia vėl vos matomas pro balzganus debe
sų skutus. A

Gražiai švokštė medžiai. Iš jovarų a- 
■ lėjos vėjo gūsiai nešė paskutinių rudens 

lapų sūkurius, švilpavo nuogose liepų ša
kose, lenkė beržų viršūnes ir taršė jų 
plonas, nukarusias šakas.

Nyki nerimastis sklido iš 
nos mėnesienos, iš debesų, 
nardančio mėnulio, iš vėjo 
medžių, iš daugybės balsų
kaip jūra išsiliejusios rudenio šalnų ap
nuogintoje žemėje.

Ties tvarto galu panaktiniai pamatė 
Rubikį. Stovėjo jisai nugara atsirėmęs 
į sąsparą, rankose turėjo storą lazdą ir, 
užvertęs galvą, žiūrėjo į mėnulį, kaip 
tas nardydamas plaukia prieš balzganų 
debesų atplaišas.

Panaktiniai nieko jam nesakė, šunes 
jį pažino, tačiau pasišiaušė, suurzgė ir, 
bailiai pabrukę uodegas, skersomis glau
dėsi prie senių kojų.

Rubikis žinojo apie Ievos metines ir 
koks jam pavojus gresia iš Pranaičio. 
Saugiausia būtų daržinėje įsiknisti į 
šiaudus ar šieną, bet prievaizdas liepė 
saugoti trobesius, o ypačiai rūmus. Ru
bikis supranta, kad tas pats pavojus 
gresia ir ponui Skrodskiui. Suvokdamas 
bendrą su ponu pavojų, “kotas” jaučia 
kaip kokį pasididžiavimą ir savo padi
dėjusią vertę. Jame kyla narsus pasiry-, 
žimas susiremti su1 tuo razbaininku ir jį 
nudobti! Tada nebereiktų kęsti baimės 
nei ponui, nei jam.

Rubikis kietai suspaudžia savo lazdą, . 
apčiuopia kirvį, kurį turi užsikišęs už 
juostos, ir nuo daržinių eina rūmų link. 
Bet pirmiausia jis pasuks pro vartus. 
Jam pasirodė; tartum pro tvarto kampą 
šmėkštelėjo lyg koks šešėlis. Tačiau ne 
viskas ramu, -jis, be abejo, apsiriko.

(Daugiau bus)

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos skaitlingas 

buvo susirinkimas

Vasario 14 d. atsibuvo 57 
kp. susirinkimas, buvo skait
lingas. Oras patogus ir, mat, 
pradžioje metų daugumas na
rių nori užsimokėti savo nari
nes duokles, daugumas moka- 
si už visus metus, tai fin. sekr. 
U. Smith (Janulytė) sukaitu
siai dirbo, kuomet suėmė arti 
$700,00 mokesčių per virš po
ra valandų laiko. Kada susi
rinkimas skaitlingas, tai iri 
naujų sumanymų iškyla: liko 
nutarta turėti šaunų bankie
tą kovo 24 d.

šis bankietas bus nepapras
tu laiku. Paprastai būna, va
karienės, bet šį syk 57 kp. 
bankietas bus PIETŪS dienos 
laiku, 1 vai., sekmadienį. Taip 
didelė dauguma susirinkusių
jų, po išsikalbėjimo, nubalsa
vo, kad pietūs būtų, nes pato
giau ir sveikiau kaip senyvo 
amžiaus žmonėms. Geros gas- 
padinės tapo išrinktos į komi
siją: A. Motiejaitiene, H. Ži
linskienė, M. ž a 1 i m i e n ė 
(Green) ir K. Kosulis. Kuo
pos komitetas pagelbės visuo
se reikaluose. Bankietui mais
tas bus kalakutiena su visais 
pridėčkais. Įžanga tik $1.50 
Tai jau ne kad pelno padary
ti, bet kad puikiai pavaišinti 
skaitlingai atsilankiusius na
rius ir svečius. Todėl nepa
mirškite kovo 24 dienos. Vie
ta : 29 Endicott St. V

, LDS 57 kp. Koresp.

Hartford, Conn
Apie Bolį Muleranką
Vasario 14 d. mirė Bolis 

Muleranka. Paliko liūdesy 
žmoną Margūretą ir tris 
dukteris: Phylis, Florence, 
Mildred, taipgi posūnį An
driukaitį ir du anūkus. ’Vi
si gyvena Hartforde.

Velionis Muleranka gimė 
1895 metų rugs. 15 d. Ame
rikoje išgyveno apie 45 me
tus, o Hartforde — 40 me
tų. Dirbo tabako industrijo
je. Prigulėjo prie Liet. Sū
nų ir Dukterų D-gijos, prie 
LDS 79 kuopos, prie LLD 
68 kuopos ir prie Laisvės 
Choro. Čia jis dainuodavo 
ir buvo chorą iždininkas. 
Darbuodavosi • jis ir . kitose 
draugijose, žodžiu sakant, 
netekome gero veikėjo. ,

Laidotuvės įvyko šešta- 
Pašarvotas buvo 
šermeninėje, Far- 
Ave. Į šermenis 
prisirinko daug,

J

labai didelės 
didesnės ne
esu šiame 
Tai parodo,

nereikia. Ponas

tos balzga- 
sriautuose 
blaškomi! 
maišaties,

Pittsburgh, Pa.
Pagerbimo ir draugiška 

vakarienė

Pittsburghiečių veikėjų bū
relis rengia pagerbimo vaka
rienę dėl pirmeiviškos spau
dos darbuotojų ir rėmėjų. Čia 
keletas draugų nenuilstančiai 
visados dirba ir kiekviename 
Vilnies ir Laisvės vajuje daly
vaują rinkdami prenumeratą 
ir aukas progresyviškai spau
dai. Tie mūsų spaudos platin
tojai ir rengėjai yra užsitarna
vę didelės pagarbos. Todėl 
kiekvienas iš mūsų padarysim 
labai gerai ateidami į tą pa
gerbimo vakarienė, kuri įvyks 
kovo 31 d.; 6 vai. vakare, 
LDS 160 kp. name, 1026 Bea
ver Ave., North Side.

Antras parengimas - vaka
rienė yra rengiama LDS 160 
kuopos kovo 3 d., 6 vai. vaka
re, savo name, 1026 Beaver 
Ave., N. S. :

ši vakarienė yra rengiama 
tikslui, kad Liętuvių Dar
bininkų Susivienijimo nariai ir 
jų draugai galėtų susieiti, pa
valgę gerą vakarienę, galėtų 
visą vakarą linksmai laiką 
praleisti ir pasikalbėti apie 
mūsų draugijos reikalus ir su
pažindinti mūsų draugus su 
LDS, kad ir jie ateitų į orga
nizacijos eiles. Todėl dalyvau
kime visi ir su savo draugais.

urna

klausė, kodėl taip ūmai toks 
neramus pasidarei? Tamošius 
sako, biskį sergu, turiu vidu
rių nevirškinimą, o čia dar 
Krivickas paskyrė tą... Ado
maitį už tostmasterį. Tamošius 
prisipažino, kas jį apsirgdino; 
tai kaltė tos garbės, kuri jam 
neteko, ir tai ne jam vienam.

Bankiete dalyvavo bent ke
li lietuvių tarybos viršininkai, 
jie atėjo’su portfeliais, atsine
šė raportus, parvežtus iš 
Washington©. Jie manė, kad 
čia juos perstatys pakalbėt, 
tai kad jau jie duos, tai duos 
tiems bolševikams, bet veltui 
nuėjo tas jų 
mas ir viltis.

Adomaitis, 
mas visą eilę 
duotoj ų,
nei vieno nekvietė. Trečiokas

ir Vileišis visų naktį spiaudė iš 
nuliūdimo.

Tai matot: bankietas buvo 
puikus, tik ne visiems.

Slaptai Tėmijęs

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE \

visas prisirengi-

perstatinėda- 
pakalbeti, iš va- 

išskyrus Tamošių,

Clerk-Typists. Rec. high school 
grads. We have perm, position 
with a natl. org. Pleasant work
ing cond., 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)

HELP WANTED-MALE

. FOREMAN
With Forge shop experience. f Good 

opportunity. Write or apply 
PHILA STEEL & IRON CORP.

Washington & Walnut St.
CONSHOHOCKEN 

Or call Lawer CH. 7-4921 
(39-41)MEDUS

KODĖL TURlMfe VALGYTI 
MEDŲ

Natural is ir tikras medus 
bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mi- 
neraliy druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbudavojimui žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir cit
rine (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerkles skau
dėjimo ir šalčio.

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

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

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

1

4

dienį. < 
Molloy 
mington 
žmonių 
daug žmonių velionį lydėjo
ir į kapines. Iš viso vyko a- 
pic 40 automobilių. Po lai
dotuvių palydovai buvo už
kviesti užkandžių, kurie 
buvo duoti svetainėje, 155 
Hungerford St.

Turiu pasakyti, kad lai
dotuvės buvo 
ir iškilmingos, 
gu kokias aš 
mieste matęs.
kad velionis Muleranka tu
rėjo daug draugų. Buvo 
daug gėlių vainikų. .

Nors Bolis buvo laisvų 
pažiūrų, tačiau šeimyna 
pakvietė minister! pasakyti 
kalbą.

Velionis buvo kilęs iš Ma
žeikų kaimo, Galvonių pa
rapijos, rajono nežinau, bet 
žinau, kad iš Vilniaus sri
ties. . Į

Draugas Mulefanka buvo 
palaidotas Rose Hill kapi
nėse. Lai. jam būva'lengva' 
Dėdės Šamo žemė, o mes, 
likusieji, stengkimės dar
buotis, kiek išgalime!

Korespondentas A. K.

ūpe, linksminosi, šoko iki

Waterbury, Conn.
Linksmas bankiętas, bet

> ne visiems
Waterburio Lietuvių Pilie

čių klubas, žinomas kaipo .103 
klubas, surengė Jubiliejinį 
Bankietą. vasario 16 d. žmo
nių atsilankė virš trys šimtai; 
visi atsilankiusieji buvo gera
me
jau viskas buvo prirengta, tik 
eit prie stalų.

Pirmiau pradėsiant valgyt, 
komisijos pirmininkas, kaip 
paprastai, paskyrė tostmaste- 
rį, pašaukdamas Adomaitį. Iš
girdęs klubo prezidentą^ Ta
mošius, kad ne jį, bet kitą 
perstatė pabūti tostmastoriu, 
vaikščiodamas spiaudo. Vie
nas iš jam. artimų draugų pa-

Elizabeth. N. .1.

BANKETAS
Pagerbimui K. Čiurlio

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Įvyks šeštadienį

Kovo 2 March
Rusų Svetainėje

408 Court St, Elizabeth, N. J.

Bus graži menine programa
. Prašome nesivėlinti, būkite laiku.

k

, 3 piuL Laisvė (Liberty) Antrad,, vasario (Feb.) 26, 1957

Prudžfci lygiai 7-tiį vai. vakare

Kviečia L. D. S. 3-čioji Apskritis

INDUSTRIAL TRUST CO. - 
1518 W’anut St. PE. 5-9212 

Kensington Avenue & 
Huntingdon St.

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

136-138 W. Girard Ave. 
3178 Richmond St. 
(Plilladelphia, Pa.)

133-39)

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.' Certter City. 5 days.

PHONE MISS SPANIER, 
RI. 6-7837

(36-42)

r

*



Philadelphia, Pa 4

Ir čia buvo kermošius

Nedėldienis, vasario 17 die
nelė buvo labai graži, saulėta. 
Buvome labai daug girdėję, 
kad Lietuvių Muzikąlėj salėj 
būsiąs milžiniškas parengi- 
5nas. Minėsią Lietuvos nepri
klausomybę, ii* Lietuvos “va
duotojai“ paskelbsią daug 
naujenybių apie “išvadavi
mą“. Skubėjom, kad nepavė
luoti, gauti kokią kėdelę pri
sėsti. Juk čia lietuvių kelioli
ka tūkstančių, vien dipukų 
virš tūkstančio, o svetainėj 
vietelės tėra tik ketvertui šim
tų.

Susirinkom pirmiausia tik 
senukai - senutės, laukiamo 
virš valandos kol pradėjo at
eiti ir .jaunesni), bėglių ir va
duotojų. Lietuviai yra mylinti 
sueigas, nori sutikti seniai ma
tytus pažįstamus, pasikalbėti, 
sužinoti, kaip kuriam vedasi 
gyventi.
' šiuo syk daugumos kalbos 
sukosi apie vadavimą, kiek iš
vaduota ir kad nėra Vilties iš
vaduoti kaip čia ponų kalba
ma. Ypač tuo laiku, kuomet 
svetimtaučiai bėgliai buvo pa
šaukti su jų “sveikinimais“ 
publika nerimavo, kad vis tą 
patį ir tą pati kiekvienas kal
ba.

šis kermošius buvo ^rengtas 
taip 
nes’ 
ram

“bendruome-
VLIKo kiau-

vadinamos 
ir, matyt, 
maišui. Pradedant, atkal- 

maldą kun. Albinas
Bielskus, .o pirmininkaujantis 
ponas L. Bu ra pasakoja, kiek' 
jie džiaugsmo apturėjo, kuo- 

. .met Philadelphi.jos majoras 
su bato j e vasario 16 jiems pa
velijo kur ten prie miesto ro- 
tužės prikabinti Lietuvos sme
toninę vėliavą, o Pennsylvani- 
jos gubernatorius net sutikęs 
tą dieną pavadinti “lietuvių 
diena“. Tai kiek ten 
džiaugsmo, ii- kaip daug 
vota dėl išlaisvinimo. O 
didelis “atsiekimas“, tai, 
jiems pavykę gauti net 
Kongreso atstovę ponią
theryn E. Granahan, kini pa
siveji jo šiam kermošiui juos 
pasveikinti ir palinkėti “iš
laisvinimo.

Šiame 
septynių 
liai, kurie 
išsivaduoti

bai apvylė Amerikoj vyriau
sybė, žodžiu daug žadėjo, o 
spėkos nesuteikė“. Taigi, jei 
Amerikos vyriausybė apvylė 
Vengrijos “liuosavimą“, tai ką 
jau čia besitikėti tokios lietu- 
vėlės “liuosavimu“. Juk Ven
grija daug svarbesnė mūsų už
sienio politikoje!

Bot čia, tikrinybėje, nei nė
ra jokis 1 mosavimas, tai atvi
riausias graftas. Taip jau ma
šinaliai sutaisytas žuklavimas 
dolerių. Visokie pasiuntiniai 
aplakstė visus pakampius, be
ieškodami lietuviškų biznierių 
))• kaulydami aukas iš jų. Sve
tainėje įteikia konvertėlius, 
dėkit į čia pinigus, rašykit 
vardus, antrašus, mes skelbsi
me plakatuose, svietas žinos 
jūsų labdarystę, ii- t. t., ir 1.1.

O visgi krypstama į prare
gėjimo pusę. Seniau surinkda
vo iki dviejų ir pusės tūkstan
čio, o šiemet jau tik $1,650. 
Stambiausi aukotojai — kle
bonai ii- keletas pasiturinčių 

; biznierių. Įdomu, kad net pa
tys dipukai pradėjo slapstytis, 
daug mažiau sueina, daug ma
žiau aukoja. O senlietuviai su
sieina bent ką susitikti, na. ir 
koncertą gal duos neblogą, 
nes šiame mieste pažangiečiai 
.jau senokai sustojo rengę kon
certus. Na, o čia visgi lietuviš
kai pašoka, chorelis padai
nuoja vidutiniškai, šiuom syk 
turėjo solistą, tūlą Liepą, ge
rokai pralavintą.

Geras dalykas kaip 
susi e it i, pasilinksminti,
klausyti dainelių, ar paveizdė
ti į jaunuolių šokius. Bet jau 
tas vadavimo raketas turėtų 
būti atmestas. Jei dievulis su
grąžins Lietuvėlę, 
kad ji jo rankose, 
nuo jam i, kaip jie 
kruvini sukilimai,
prieš jo šventą valią ir nei-Dc 
de Samas neduos spėkos.

Beje 
mane suįdomino paskutinė., i į,uvo pasikvietęs 
Sveikintas ii- užgintas VLIKo1 
pirmininkas 
jirelatas J. Balkūna.s 
sadorius“ žadeikis, Simutis, 
na, o ponas daktaras social
demokratas Pijus Grigaitis 
praleistas. Argi ‘jis ne kartu 
vaduoja dolerius?

Murniko Sūnus

kada
pasi-

tai aišku,

net I 
bus

a
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Apartmentiniy namų 
savininkai išvyksta 
j Albany pasiskusti
Kad nuomotojai - lendau- 

ninkai vyktų^ valstijos sostinė)) 
kalbėti už ’ žemesnes nuomas 
arba kontrolės palaikymą, ta^ 
ne naujas dalykas. Nuoniinin- 
kai ir jų organizacijos jau tu
ri senas kovingas tradicijas ir 
jų tokie “karavanai“ iš Now 
York o į Albany ne naujas da-

Bet šios savaitės pradžioje 
link sostinės išvyksta naujos 
rūšies karavanas—apie 1,000, 
riamu savininkų. Savininkų 
asosiaci.jos nariai. Nors ton 
asociacijon priimami visokie 
savininkai, veikliausieji yra 
turčiai, didesniu apartmenti- 
nių namų savininkai. Tai .jie 
sudaro ir didžiulę daugumą 
važiuojančių.

Savininkai bandys daryti 
spaudimą ant valstijos legis
latures, kad nuomų kontrolė 
būtų visai panaikinta. Nors 
jiems palanki legisla.tūra, ku
rioje republikonai turi daugu
mą, ir taip jau apkarpė kont- 
Tolę ir prileido prie pelnagro- 
biavimo, savininkai nori dau
giau, jie nori, kad kontroles 
iš viso nebūtų.

Savi))inkų asosiacia
pasisakė prieš Harrimaną, 
valstijos gubernatorių.. Esą, 
jis veda juos prie bankrūto su 
savo užsispyrimu palaikyti 
kontrolę....

taipgi

HELP WANTED MALE

Kas girdėti lietuvių tarpe
Pereito trečiadienio vietinių 

dienraščių laidose vėl sumir
gėjo lietuviško bombininko 
Jurgio Miliausko - Meteskio 
paveikslai ir aprašymai.

Mat, jis buvo iš Bellevue Ii- 
i 

goninės atvežtas i)- pristaty
tas į Brooklyno Felony teis
mą, kuris jį įkaitino už viešo
se vietose Brooklyne 
padėjimą.

Teisme jis 
nai apšepęs,

bombų

pasirodė pusėti-
bet’šypseną - vis

Atrodo, kad jis
nera nusiminęs dėL-dabąrtmės 
padėties. , . x

Iš teismo kambario J. Mi
liauskas vėl buvo nuvežtas i 
Bellevue ligoninę, kur jo pro
tas tebėra tiriamas.

Apskaičiuojama, kad jis ga
lėti) gauti už bombininko dar
bą apie 23,5 metus kalėjimo, 
skaitant atskirai už kiekvieną 
jo kriminalinį prasižengimą. 
Bet jeigu surastų, kad jis yra 
protinis ligonis, tokiame atsi
tikime gali ji visam amžiui 
uždaryti j beprotnami.

Vieną vakara Lietuvių Kul
tūriniame Centre išsikalbėjo
me su tūlais ęlienraščio skaity
tojais. Klausimas buvo, kas 
geriausia dienraštyje jiems 
patinka. Beveik visi išsireiškė, 
kad jiems geriausia šiuo 
patinka skaityti apysaką

metu
VSu-

skai-

būta
•VIis Ko

ki tas
kad

JAV

Prostitutes 
kompanijos

Federal iamo

linksmino 
kostumerius

pokyly buvo 
tautu panašūs 
sakosi taipgi 
— vienas

Turėjo

b ėg
li orį 

net ka
zoką bėglys. T.urė.jo būti ir 
lenkų, be't šauktas, šauktas ir 
neatsišaukė, gal užtruko Pil- 
suckio klube.

Navatniausiąs sorkes sulošė 
tai su vengrų kokiu ten “bėg
liu“. Vyrukas dar jaunokas 
užėjo ant estrados, tuojau 
ponas pirmininkas pripuolė, 
apkabipo. ir spaudžia pr ie sa
vęs. Tas nusigando, nori 
trauktis, šis pradėjo glostyt, 
paskiau bučiuoti. Publika 
.sileido juoktis ir manė, — 
gčia kokis romansas tarp 
bus. Kuomet jis perstatė 
tariną kongresmanę 
kė, kad ji našlė, tai 
rankelę pabučiavo, 
vengrukui visą abrozdą nulai
žė ir dar įteikė raudonų gėlių 
kvietką.

• Visi, sveikintojai 
nai kartojo tą patį, 
a ................

pa-
kad 

jų
Ka-

ir pasa- 
tik jai 

o Šįam

ir klebo- 
kad jau 

“greitu laiku bus išlaisvinta 
Lietuva ir kiti kraštai“, tik, 
žinoma, dar trūksta dolerių.

Svarbiausiu, kaip jie sakė, 
kalbėtoju turėjo būti L. Bend
ruomenės centro 
Stasys Barždukas 
do.

Laukiame, gal 
mums su aršina 
kiek išliuosuota. 
jau pasisakė, kad 
mo jis pasirašęs 
jis ir skaitė iš rašto. Bet 
būta labai daug ištraukų 
įvairių, poezijų, eilėraščių, pa
sakėčių, net iš biblijos apie 
Abraomą; apie praktišką va
dovavimą visai nieko; sako: 
dievas mums sugrąžiffs Lietu
vą, lyg tai dievas būtų iš jų 
atėmęs. O jei tai dievo ranko
se, tai kam čia dar alasą kel
ti? Bet baigdamas savo raštą, 
yisgi išskaitė ir sekamą: 
/“Vengrijoje buvo surengtas 
iŠsiliuosavimo sukilimas, mes 
iš jo daug tikėjomės, laukė
me. Bet jis nepavyko. Mus la-

pirmininkas 
iš Clevelan-

šis ponelis 
atmieruos 

Bet jis tuo- 
dėl atsargu- 
kalbą. Tai 

ton 
iš

gėlyno, kur galima' pasipirk
ti visokių gėlių, taipgi joms 
įvairaus “maisto“ ir gauti apie 
tai informacijų;

Pasipirko maišeli chemika- 
linių trąšų ir važiuojame at
gal į namus. Tada jis paaiški
no, kad jau rimtai ruošiasi 
LKC gėlynui tinkamai paruoš
ti žemę, 
iro, kad 
tvarkyti.

2 profesoriai apleido 
rasistiniai tvarkomą 

Columbia draugiją

OPERATORES ’
Mcr/ow. Kalnierių prisiuvojof^ 

ant Polo Shirts.
CHICKIE GARMENTS

124 Wooster St., N. Y. C.
WA. 5-0103 |

(38-40)

Tik laukia šiltesnio 
’galėtų gėlyną su-

Galima tikėti, kad šiemet 
gėlynas taipgi bus gražiausiai 
įrengtas.

citatas

pikietą

Perskaitęs Laisvėje 
iš Chicagos dienraščio “Drau
go“ apie fašistėlių 
prie Kultūrinio Centro, brook
lynietis P. V. negali atsistebė
ti, kaip gali ta^l laikraštis taip 
meluoti/

— Buvau' šėrininkų suva
žiavime ir 'bankete, sako jis. 
— Tai buvo vienas iš skaitlin
giausių laisvieČių sąskridžių. 
Tuo laiku, kai dvi fašistėlių 
poros pikietavo, į banketą 
rinkosi publika. O jos prisirin
ko gana daug. Iš( pikietininkų 
jie tik galėjo gardžiai pasi
juokti, tai viskas.

O čia “Draugas“ rašo, kad 
publika, pamačiusi pikietinin
kų “demonstraciją,“ išbėgio
jo. Kibą tų rašeivų protas...iš
bėgiojo.

Du Columbia universiteto 
profesoriai, Mario G. Salva
dor). ir Wesley J. Hennessey 
apleido Theta Tau, profesinės 
inžinerijos organizaciją, nes 
ji nepriima negrų. Hennessey 
yra inžinerijos fakulteto de
kanas.

Toje organizacijoje priklau
so žymiausieji Amerikos inži
nieriai, kurie dėsto universite
tuose. Ten jau senokai veda
ma kova už negrų priėmimą. 
Faktas, kad negrai nepriima
mi, jiems kenkia gauti darbus 
universitetuose.

Bet organizacijos valdyba 
paskutiniame posėdyje nuta
rė palaikyti segregaciją. Inte
gracijos šalininkai dabar jau
čia, kad viena išeitis lieka — 
palikti, arganizaciją.

Superintendent. 56 šeimų namas. 
Be vaiku- Namas pastatytas prieš 
karą. Puiki kaimynystė Brooklyne. 
Skersai parko. Daug pagalbininku. 
Tuojau kreipkitės pas Mr. Meyers. 
Skambinkite anti*ad., ketvd., šešt. 
tarpe 3 va. dieną ir 6 v. v. IL.9- 
9021. (36-39)

TILE SUDftTOJAS
„ ■»Susipažinęs su marmuru, geras 

nuolatinis darbas tinkamam — pil
nai darbą žinančiam — vyrui. ABC 
MARBLE CO., 1100 Stebbins Ave< 
tarp 166 ir 167 Sts., Bronx DA., 
3-9060

(39-43-46)

HELP WANTED FEMALE

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 paprastoraf 
dieriom. DA. 8-9060.

BUSINESS OPPORTUNITIES

teismo vienas 
upply Co. vir-. 

skaitė ir rezoliucijas, I šininkas prisipažino, kad jis 
suįdomino paskutine., j buvo pasikvietęs iš New Yoi- 

ko į savo kostumerių suvažia- 
Matulionis, pimą Newarke > tris prostitu- 

“amba-jes, kurios palinksmino susi
rinkusiuosius.

New
Wor-

PRANEŠIMAI
. WORCESTER, MASS. '

Sekmadieni, kovo (March) 10 d., 
įvyks Aido Choro metinis banketas, 
bus Lietuvių salėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 5-tą valandą vakare.

Visiems yra
Choras, apart 
visuomet duoda 
gramą. Taigi i:
diečiai tradiciniai linksmins svečius 
su gražiom dainom. '

Širdingai kviečiame visus meną 
mylinčius dalyvauti šiame bankete.

Aido Choras (39-42)

žinoma, kad Aido 
geros vakarienės, 
gražią dainų pro- 
šiame bankete ai-

Girdėjo drąsuolio kalbą

I Ta eitą sekmadienį 
Yorke kalbėję William 
thy, negras žurnalistas, kuris
prieš valstybės departmento 
norą buvo išvykęs Kini j on. Jis 
Kalbėjo po kveikerių globa jų 
klube, Friends Meeting Hou
se.

N. Y. POLICISTAI 
NEPASITENKINĘ

Pasirodo, kad iš policijos 
eilių jau 70 policistų pasitrau
kė, 56 jų nuėjo į -gaisragesių 
darbą, o kiti gavo kitus skir
tingus darbus. Tai rodo, kad 
pas policiją viešpatauja nepa
sitenkinimas.

Vilnies

BROCKTON, MASS.

Vakariepė, koncertas ir šokiai, 
rengia Liuosybės Choras, {vyks šeš
tadienį, vasario (Feb.) 
tuvių Tautiško Namo 
salėje. Įėjimas iš 668 
St., kampas Vine St. 
vai. vakare.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti į šj» parengimą, bū
site vjsi patenkinti. Įžanga tik $2, 
o vakarienė bus nepaprastai gera.

Rengimo Komisija (35-39)

23 d., Lie- 
viršutinėje 

North Main 
Pradžia 7-ą

KALENDORIUS
1957 Melu

' Tai kūrinys, kuris būtinai -reikalingas turėti 
x kiekvienam savo namuose., Kokiu tik informa

cijų jums reiktų jame rasite. Apart Įvairių in- 
formacijinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais. V’

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

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

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

.... ;

Centran užeina tokių 
tytojų, kurie jau nebedirba, 
pensionieriai. Jie sako, kad 
kas rytas laukia laiškanešio ir 
gavę Laisvę griebia skaityti 
apysaką “Sukilėliai“.

Ši apysaka, atrodo, visiems 
patinka. Bet jos pirmoji, laida 
baigiasi. Nežinia, kaip greit 
bus 'gauta apysakas antroji

nariai 
nieko

Kultūrintoj Centro gėlyno 
prižiūretojasrfS. V. vieną sek
madienį pakviečia mane jo 
automobiliu p'asi varinėt i. Ne
žinau, kur jis mane veš. Pasi
leido į Ilgąją Salą (Long Is
land). Pavažiavę apie 50 my
lių sustojamo prie didžiulio

Gera naujiena Literatūros 
Draugijos nariams. Nauja 
knyga jau renkama, ruošiama 
spaudai. Ją parašė daktarai 
Stanislovaitis ir Petriką. Tai 
bus šią metų knyga.

Dabar svarbu; kad 
pasimokėtų mokestis
nelaukę. Tik pasimokėję savo 
metines mokestis tegalės šią 
kųygą gauti. O mokestis tik 
$2 metams.

Daugelis LLD 185 kuopos i 
narių jau pasimokėjo savo 
mokestis ' pirmame šių metų 
susirinkime. Kiti pasimokėjo 
pas sekretorių K, Balčiūną. 
Būtų smagu matyti visus tuo
jau pasimokant mokestis.

Rep.

Tyrinėtojų komisijos galva 
pats turėtų hūti tyrinėtas

Kaip žinia, miesto valdyba 
nutarė, kad ne kokie nors pa
šaliniai. organai turėtų tyrinė
ti tarybos narius, o pati tary
ba. Sudaryta komisija, kuri 
tyrinėja visokias finansines 
machinacijas ir netiesioginius 
kyšius, į kuriuos y,ra įsivėlę 
tarybos nariai Hugh Quinn ir 
Edward Cunningham.

Tos komisijos priešakyje 
stovi Joseph T. Sharkey. Bet 
dabar miesto, tarybos narys 
Jack Kranis sako, kad pats 
Sharkey turėtų būti tyrinėja
mas. Jis sako, kadJ Sharkey 
gauna. $10,000 į metus nuo 
Metropolitan Garage Board 
pf Trade ir už tai daro viso
kias lockas garažų savinin
kams. Sharkey tarnauja tai 
firmai kaip “bešališkas tarpi
ninkas“ ar kas nors panašaus.

Kuomet . kaltinimai dabar 
padaryti miesto taryboje prieš 
Sharkey, jis apie juos rfegir- 
dėjo — jis leidžia žiemos ato-

stogas saulėtoje Nassau salo
je Karibų jūroje... ,

Q<uinn yra republikonas, 
Cunnigham d e m o k ratas, 
Sharkey demokratas, Kranis 
irgi....

Ragina duoti darbus senesnio 
amžiaus darbininkams

N. Y. Majoras Wagneris at
sišaukia į darbdavius, kad jie 
samdytų bedarbius, tarp 45 ir 
60 metų amžiaus, kuriems 
sunkiausia gauti koks nors už
siėmimas.

Aš, Juozas Garanski (Gaurons- 
kis), paieškau savo brolio Vinco 
Garanskio. Turiu svarbų reikalą. Jis 
iš Lietuvos paeina iš Sarkalių kai
mo, Tryškių pašto, Kuršėnų rajono. 
Girdėjau, kad dabar gyvena Con
necticut valstijoj. Prašau jo paties, 
arba kas žinote apie ji, kreiptis 
prie manęs. Ačiū. Juozas Ga
ranski, 373 Gorge Rd., Cliffside 
Park, N. J. (39-40)

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

Jeigu 'norite siųsti pakietus į Tarybų Sąjungį— 
Lietuvą,' Estoniją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipki
tės į pasitikimą firmą —

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

.Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esame autorizuoti ir lalsniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokami člfc. Atdara kasdien,—* 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.
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New Yorko 
spaudoje

New Yorko “Times sutiko 
patiekti Laikraštininkų gildi
jai keturis kartus į metus ra
portus apie rasinę integraciją, 
paties laikraščio įmonėje, —* 
spaustuvėje, administracijo
je, redakcijoje, ekspedicijoje 
ir 1.1.

Kaip žinia, “Times’e“ dirba 
keli tūkstančiai žmonių, — 
virš 4,000. Negrų ir puertori- 
kiečiųj tas laikraštis turi savo 
menkai apmokamame perso
nale, bet tik 17 negrų dirba 
prie geresnių darbų, už ku
riuos moka virš $75 į savaitę.

Laikraštininkų gildija nese
niai padavė skundą “Times“ 
savininkams. Skunde sakoma, 
kad tas laikraštis, kuris edi- 
torialuose kalba už integraci
ją ir rasių lygybę, savo sam
dyme diskriminuoja rasisti
niai.

“Times“ atsakymas dabar 
yra tiekti tuos raportus. Ma
tyti, kad “Times“ planuoja 
daryti pagerinimus, samdyti 
kiek daugiam negi’ų į atsakin
gas vietas, kitaip laikraštis 
nebūtų sutikęs duoti tokius 
progreso raportus.

Laikraštininkų unija nuro
do, kad negrai dirba atsakin
gose pareigose New Yorko te
lefono kompanijoje, Metropo
litan Life apdraudos kompa
nijoje ir federalinės, valstijos 
bei miesto įstaigose, kur dar
bas toks pat atsakomingas, 
kaip laikraščiuose.

IŠNUOMAVIMUI ARBA ILGAM 
LYSUI patalpa, ideališka mašynša- 
pei, elektra, dalinai {rengta, su, 
driveway. Tame pačiame name $ 
apartmentai: 1-3 rūmų ir 1-4 rūmų, 
kiekvienas turi 2 tile maudynes, ga
ru šildoma ir dalinai išfornišiuoti. 
1100 Stebbins Ave., tarp 166 ir 167 
Sts., Bronx. ‘DA. 3-9060. *

(39-43-46)

RESTAURANTAS ant 5th Avef, 
moderniniai rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. Įeigos $200 j dieną. 
Pardavimo priežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tin
kamą pasiūlymą imsime atydon.

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

Sheet Metai dirbtuvė pardavimui. 
Pilnai {rengta — geras biznis. 57 
Dodge t rokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemu aprokavimu.

(37-48*
j.

Bergen Co., N. J. 9 šeimų na- . 
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
{eigų. Kaina $15,000. -»

Wellngton, N. J. Mėsinyčia i< 
grosernė. Įeigos $750 į savaitę. Su 
4 rūmų apt. ir vonia. 2 karams 
garadžius, 50x100 plotas. Savinin
kas atsistato. Kaina nužeminta ijįi 
$15,500. Geros sąlygos. D’Agostino 
Rlty Co., 290 Market St., E. Pa
terson, N. J. Fairlawn 6-1130.

(36-42)

Eletrikinių įrankių krautuve. Pri

einamai. Puiki kaimynystė, 
proga vyrui prie pataisymo 
ir radijo bizno. Brooklyn,

Main 2-5468

Gera

(36-39)

GYDĖ ŽMONES NE 
DAKTARAS

‘Daily Worker” sako, kad 
prezidentas Eisenhoweris da
bar turi puikią progą suduoti 
nemenką smūgį rasistams, — 
jis gali paskirti negrą Aukš
čiausiojo teismo teisėju.

Kaip žinia, iš Aukščiausio 
teismo pasitraukia teisėjas 
Stanley Reed.

Kairiečių organas sako, 
kad yra nemažai tinkamų ne
grų kandidatų. Vieną tas laik
raštis pamini: William H. 
Hastie, kuris dabar yra ape
liacijų teismo teisėjas. Hastie 
praeityje buvo Virgin, salų 
gubernatorium ir Ji jo kitas 
aukštas pareigas.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-517?
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Policija suėmė Jersey City, 
’N. J., gyventoją C. K. Garlan- 
dą, kuris per pastaruosius tris 
mėnesius gydė- žmones „taip 
lygiai, kaip ir daktaras, nors 
jis nėra mokinęsis daktaru nei 
vienos dienos. Jis gavęs paty
rimo tik prisižiūrėdamas, kaip, 
daktarai gydo žmones, ypač, 
kai jis dirbo vienoje ligoninė
je.

Pavogė 400 suknelių. *
Nežinomi vagiliai, įsiveržę 

į vieną So. Brook lyno suknelių 
siuvyklą, išvogė virš 400 vely
kinių suknelių apie $8,00X> 
vertės.

3,978 ŠEIMOS GAVO fc 
PAGALBOS

ęau of Social 
pagal boą 

kad

Brooklyn 
Service ir 
draugi j apskelbia, kad 1956 
metais buvo per tas įstaigas 
pagelbėta 3,978 šeimoms.

Kaltinamas dėl vaiko mirties
Brooklynietis Jesse Wil-* 

liams kaltinamas, kad jis taip 
nugązdiąo 11 metų vaiką E.? 
Cruz, bėgiojantį ant apart- 
mentnamio stogo, kad tas vai
kas nušoko nuo stogo ir užsi
mušė.

Kaltinamas mergaites 
išpriev&rtamimu

Suimtas 16 metų jaunuolis 
Leroy Odoms ir kaltinamas iš- ** . 
prievartavimu 14 metų mer
gaitės. (
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4 gusi. Labvft (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 26; 1957




