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METAI 47-ti

KRISLAI
♦ Kinijos spauda sako: 

kontroliuoti gimdymą.
Kuame Enkruma.
Laimėjo jis ir jo tauta.

Rašo R. Mizara’

Kinijos liaudies Respubli
kos spauda pradėjo rašyti 
apie tai, kad tos šalies žmo
nės turėtu praktikuoti gimdy
mo kontrolę.

Kinija — šalis didelė, der- ♦4inga, turtinga. Tačiau ten gy
vena apie 600,000,000 žmonių. 
Sunku suspėti pakelti žmonių 

, gyvenimo lygi i aukštą laips
nį, sako spauda, kai gyvento
jų prieauglis sparčiai kyla.

O žmonių prieauglis Kinijo
je didelis: per metus priauga 
apie 13.00Q.000 gyventoju^

Dėl to spauda ieško būdu, 
kaip sumažinti žmonių skai
čiaus priaugimą. Pataria jau
niems žmonėms nesituokti, 
kol sulauks 25 metus amžiaus. 
Pataria ieškoti priemonių
gimdymo kontrolei.

I d clm u s dalykas: Kai Kini
ja ieško būdu gimdymui kont
roliuoti, tai Tarybų Sąjungos 
spauda ragina motinas juo 

‘•daugiau gimdyti ir auginti 
liauju žmonių.

Daugiavaikės motinos yra- 
apdovanojamos piniginėmis 
premijomis, visokiais ordinais.

Tarybų Sąjunga, mat, daug 
didesnė (geografiškai), negu 
Kinija, bet gyventojų teturi 
tik trečią dali to, ką turi Kini
ja.

Prieš daugiau kaip metus 
Amerikoje lankęsis profeso
rius J. Matulis sakė:

-Jei Lietuva turėtų vienu 
ar dviem milijonais žmonių 
daugiau negu turi, ji darytų 
dar didesni progresą visose 
gyvenimo srityse.

—'imperializmo ir kolonia
lizmo retežiai, kurie ligi šiol 
rišo mus su Britanija, tapo nu- 

,‘mesti j šalį ir Ghana vėl at
gavo savo laisvę...

Tai žodžiai naujos negini 
valstybės, oficialiai gimusios 
kovo 6 dieną, ministrų pirmi
ninko Kwame Nkrumaho (iš
sitaria: Kuame Enkruma.)

Tai žodžiai, pasakyti Gha^ 
r.os sostinėje, Accra mieste.

Ghanos paskelbimas nepri
klausoma valstybe turi milži
niškos reikšmės visai juodvei- 
*džių rasei, ypatingai Afrikos 
tautoms.

•
Kas gi yra naujosios negrų 

♦ valstybės ministrų pirminin- 
ųinkas Enkruma?

Jis — auksoriaus sūnus, gi
męs iš molio nudrėbtoje tro
belėje. Jis gimė 1909 metais.

Jis baigė mokyklą Romos 
katalikų misijoje, o vėliau jo 
turtingasis dėdė leido jį Į 
aukštesnes mokyklas. Moki
nys buvo labai gabus.

Jis atvyko į Jungtines Vals
tijas, mokėsi Lincolno Univer
sitete, Oxford, Pa., vėliau 
Pennsylvani.jos Universitete. 
Čia Enkruma ga’vo Master of 
Arts diplomą.

t K.'Enkruma grįžo į savo 
♦gimtąją šalį 1947 metais. Grį
žo jau kitokis žmogus. Jis bu
vo pasiryžęs kovoti už savo 

, Vantos laisvę, už savo krašto 
nepriklausomybę nuo Britani
jos.

žmonių judėjimas už laisvę 
ten buvo jau labai išsiplėtojęs

Jungtiniu Tautų karines jėgos 
i jau okupavo visą Gazos sritj

Gaza. — Izraeliečiai jau
j pilnai pasitraukė iš Gazos 
I miesto ir srities ir jų vietą 
[užėmė Jungtinių Tautų ka
rinės jėgos — apie 3,000 ka
reivių iš Norvegijos, Dani
jos, Švedijos, Kolumbijos 
(Pietų Amerikos ir Indi- 

į jos. Izraeliečių pasitrauki- 
! mas, sakoma, pravestas 
Į tvarkingai.' Trečiadieni bu- 
i vo pranešta apie neramu- 
i mus. Arabų partizanai ap- 
Į šaudė izraeliečių ' traukini, 
I kuris evakuavo karinius 
! reikmenis ir susišaudyme 
i vienas izraelietis ir vienas 
arabas krito. Bet paskui 
atsteigta tvarka.

Izraeliečiu karininkai su
tiko Jungt. Tautų karinin
kus Gazos srities pasieny
je ir juos palydėio Gazos 
miestan. Jungt. Tautų jė
gų pirmieji žvalgai-ryšinin- 
kai dar antradienį buvo at
vykę Gazon, kad įsteigti ry
šius, peržiūrėti kareivines 
ir t.’t.

Kaip žinia, Jungt.’ Tautų 
jėgų komandierius genero
las Burns kreipėsi į izrae
liečių t kom^ndierįų ;gen. 
Dajana su 'raginimu, kad 
jie nieko nesunaikintų Ga
zos srityje. Sakoma, kad 
taip ir padaryta.

Trauksis iš Akabos
Tuo tarpu pranešama, 

kad izraeliečiai jau pradė
jo evakuoti savo maža įgu
lą ir iš Tiranos sąsiaurio 
srities prie Akabos įlankos 
ir dar šią savaitę visas e- 
vakuavimas bus baigtas. 
Bet izraeliečiai tivrtina, 
kad jų kariniai laivai ban
dys palaikyti teisę plauki- 
nėti pro Tiranos sąsiaurį. 
Jungt. Tautų karinės jėgos., 
kurios perims Akabos sri
tį, yra iš dviejų tolimų nuo 
viena kitos šalių — Pietry
tinės Azijos tropiškos. In
donezijos ir tolimosios Šiau
rinės Europos Suomijos.

Egiptiečiai sugrįšią
Egipto valdžia sako, kad 

geras dalykas, jog izraelie
čiai jau pagaliau pasitrau
kė iš Gazos ir traukiasi iš 
Akabos, bet, to neužtenka. 
Jungt. Tautų jėgos turėtų

ir Enkruma įstojo į tą judėji
mą, giliai įsitikinęs, jog kolo
nistai bus iš Ghanos išvyti.

Kai britų valdžia Enkruma 
areštavo, jo švarko kišenėje 
rado Britų Komunistų parti
jos knygutę — narystės kny
gutę. Tuomet jis buvo įkalin
tas.

Tačiau liaudies judėjimas 
privertė britus jį išlaisvinti.

Ir šiandien jis yra Ghanos 
ministrų pirmininkas!

Kai kurie šį vyrą vadina 
“Afrikos Nehru”.

Jis — aukštai prasilavinęs, 
daug patyręs, nemaža kentė
jęs.

Jo tikslas: pakelti savo tau
tiečių ekonominį lygį, panai
kinti beraštystę, tamsybę, pa
daryti Ghaną pavyzdingi neg
rų valstybe.

pasilikti tose sritye tik la
bai trumpam pereinamam 
periodui. Egipto valdžia sa
ko, kad tos jėgos turėtų 
trauktis po kelių dienų ir 
leisti egiptiečiams sugrįžti 
teritorijon, kuri priklauso. 
Egiptui. Akabos sritis yra 
Sinajaus pusiasalio, kuris 
yr/i Egipto integrale dalis, 
o Gazos sritis yra padėta po 
Egipto kontrole pagal 1949 
metų paliaubų sutartį.

Tremtiniai sugrįžta
Iš Kairo pranešama, kad 

tūkstančiai arabų, kurie pa
skubomis buvo apleidę Ga
zą, jau išvažiavo namo. Ma
tyti, kad jie tikisi, jog e- 
giptiečiai greitu laiku per-

Indijos Kongreso partijos spauda 
pavadino britų karalienę ‘kvaila’

Deli. — Indijos Kongreso 
partijos oficialus organas 
“Economic Review” atvi
rai vadina Britanijos ka
raliene kvaile. Tas laikraš
tis sako, kad “labai apgai
lestaują karalienės žemą 
inteligentiškumą”. •

Kongreso partijos laik
raštis sako, kad apsilanky
mo Portugalijoje metu ka
ralienė sakė, jog pasaulis 
nevisuomet įvertina pakan
kamai britų ir portugalų 
bei kitų europiečių “civili
zuojančią rolę kituose kon
tinentuose”. Indijos laik-' 
rastis sako, kad'ta “civili-.

Birmingham© rasistai sumušė 
negrų veikėją Lamar Weaver)
Birmingham. — Gauja 

rasistų geležinkelio stotyje 
užpuolė ir sumušė vietinį 
negrų veikėją Lamar Wea
ver}, kuris paskutiniu lai
ku čia pasidarė plačiai žino
mas kaip kovotojas prieš 
diskriminaciją. Įvykis pra
sidėjo taip: negras protes
tantų pastorius F. L. Shut- 
telworth geležinkelio sto
tyje tiksliai demonstraty
viai atsisėdo “baltųjų” poil-

Dr a ugiškesn ės 
diskusijos su 
Jugęslavų KL
Maskva. — Rumunijos 

komunistų organas- “Scin- 
teia” atspausdino straipsnį 
apie diskusijas su Jugosla
vijos Komunistų lyga. Tą* 
straipsni dabar perspausdi
no ir “Pravda”, tarybinis 
komunistų organas. Straip
snyje išreiškiamas apgailes
tavimas, kad ideologinėse 
diskusijose tarp komunisti
nių partijų įsiskverbė, per
daug aštrumų, pravardžia- 
vimosi ir demagogijos. 
“Pravdoje” perspausdintas 
straipsnis sutinka, kad to
kios rūšies diskusijos nega
li aiškinti klausimų ir ra
gina prie draugiškesnio dis- 

ims sritį. To, kaip matyti, 
tikisi ir izraeliečiai. Jie jau 
pradėjo tvirtinti sieną spy- 
gluotomis vielomis, jų pa
sienio sodybose sargybos 
bokštuose jau vėl budi 
ginkuloti valstiečiai ir jų 
kariuomenė jau minuoja 
pasienį. .

Iš Jeruzalės # tuo tarpu 
pranešama, kad Ben-Gu- 
rionas parlamente laimėjo 
pasitikėjimą. Už jį balsavo 
84 deputatai, prieš 25. Prieš 
balsavo kraštutiniai deši
nieji. Komunistai patiekė 
rezoliuciją, kurioje smer
kė iš pagrindo Sinajaus in
vaziją. Bet tik šeši balsavo 
už ją — trys komunistai ir 
trys kairūs socialistai.

zuojanti rolė” buvo nuogas 
nuožmus kolonializmas ir 
kaipo tokį jį atmena Azijos 
ir Afrikos žmonės. Kaslink 
portugališko kolonializmo, 
tai Indija dar iki šios die- j 
nos nuo jo kenčia, nes por- ' 
tugalai atsisako trauktis iš 
Goa, Indijos dalies.

IŠ Londono pranešama, 
kad Nehru partijos organo 
atviri žodžiai prieš karalie
nę iššaukė nustebimą ir 
pasipiktinimą valdžios ra
teliuose. Indija, nors res
publika, dar yra Britanijos 
bendruomenės (Common
wealth) dalis. ■.

šio kambary. Policija kuni
gą suėmė. Tuo tarpu Wea- 
veris, atėjęs pasimatyti su 
Shuttelworthu, tapo užpul
tas minios* rasistų, kuri su
sirinko stebėti suėmimą. 
Jam suduota galvon sunkiu 
čemodanu, o jo automobilio 
visi langai išdaužyti.

Policija nesiteikė suimti 
rasistinius užpuolikus, nors' 
stebėjo jų darbelius.

kusi jų tono.
Straipsnis parašyta gan 

draugišku Jugoslayijos ko
munistams tonu, bet kartu 
neslepiamas faktas, kad eg
zistuoja rimti f ideloginiai 
nesutikimai. Ypatingai 
straipsnyje kritikuojamas 
Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministras Popovicas, 
kuris neseniai sakė, kad vi
so, ko reikia, tai “ko-egzis- 
tencijoS” su kitais kraš
tais. 1 Tarp socialistinių 
kraštų neužtenka “sugyve- 
nimo”-— reikia tampresnio 
draugiškumo, sako straips
nis. Prie tos progos jūgos- 
lavams primenama, kad jie 
pasimokintų iš . Gomulkos, 
kuris neseniai sakė, kad 
Lenkija nori “sugyvenimo 
su Vakarais, broliškų ryšių 
su socializmo kraštais”.

Jau deportavo kaip naci iš| 
Amerikos vieną vengrą; kitą j 
tokį dabar taipgi tyrinėja

New Yorkas. — Pažan
giečių spaudoje keliamas 
kaltinimas, kad vengriškų 
pabėgėlių tarpe randasi na
cinių kolaboratorių ir bend
rai fašistų, jau pradėjo pa
sitvirtinti ir iš .pačios val
džios šaltiniu. Vienas toks 
žymus pabėgėlis, buvęs na
cinis kolaboratorius - -kvis- 
lingas, jau deportuotas, o 
prieš antrą vedamas tyrinė
jimas.

Deportuotasis yra dak
taras Adanas* Malnasis. 
Sausio 30 d. Amerikos Žy
dų kongresas iškėlė kaltini
mą, kad praeito pasaulinio 
karo metu Dr. Malnasis bu
vo kvislinginio Vengrijos 
režimo ideologinio skyriaus 
viršininkas, kas reiškia, 
kad jis vadovavo nacinių 
minčių skleidimui vengruo
se. Jis deportuotas Austri- 
jon.

De Valeros partija laimi 
Airijos seimo rinkimuose

■ i

Dublinas. — Pirmi Airi
jos parlamento ’ rinkimų 
rezultatai rodo, kad rinki
mus laimi De Valeros va
dovaujama partija Fianna 
Fail. Apie pusė rezultatų 
jau žinoma, bet jau beveik 
aišku, kad dabartinis 
premjeras Costello turės 
trauktis, nes jo partija, Fi
ne Gael (“Suvienyta Airi
ja”) gavo tik 29 deputatus, 
o Fianna Fail gavo 65.

Skirtumas tarp abiejų 
partijų miglotas. De Vale
ros partija bent kiek labiau 
nacionalistinė, Costellos va
dovaujama partija artimes
nė klerikalams, nors ir De 
V. klerikalams draugiškas. 
(Abu, De Valera ir Ciste- 
llo, yra airiai su ispaniško-

Kongresinis komitetas šaukia 
daugiau laikraštininkų liudyti

Iš lietuvių šaukiami
A. Bimba ir R. Mizara

New, Yorkas. — Kongre
so Ne-Amerikinis Komite
tas, ’posėdžiavęs dli ’dienas 
New Haven, Conn., pasiry
žo ilgesnį sustojimą pada
ryti New Yorke. t

Sekamą savaitę šis komi
tetas čia posėdžiaus. Išduo
ta visai eilei kairiųjų laik
raštininkų ir rašytojų pa
šaukimai (subpeanaš).

Vedęs vyras suimtas už 
jaunos mokines nužudymą
Mahwah, N. J. — Policija 

suėmė eks-mariną Edgar 
Smithą, 23 metų : vyruką, 
dviejų mėnesių kūkikio tė
vą. Kaltinimas yra, kad jis 
nužudė 15 metų mokinę 
Victoria Zielinski, Prieš 
tai,'kaip Smithas vedė apie 
metai atgal, jis bandydavo 
romansuoti su Victoria. Jis

Kitas pabėgėlis, Miklos 
Serenyj, dabar tyrinėja
mas. Apie jį sakoma, kad 
jis buvo svarbus vengriškų 
nacių vadas. Abu šie pabė
gėliai išpildydami doku
mentus praleido svarbius 
duomenis apie savo gyveni
mą. Tai tuo kaltinimu re
miantis juos deportuoja I- 
migracijos ir natūralizaci
jos departhientas.

Sakoma, kad ultra-reak- 
cinės organizacijos veng
riškų pabėgėlių tarpe la
bai nepatenkintos šiais de
portavimais.

Jakarta. — Prezidentas 
Sukamo matėsi su buvusiu 
prezidentu Hatta ir tarėsi 
apie rimtą padėtį Indonezi
joje. Sukilimai dabar vys
tosi Celebes saloje, Sumat
roje ir keliose kitose vieto
se.

mis pavardėmis — palikuo
nys ispanų jūrininkų pira
tų,. kurie apsigyveno Airi- 
joje.)

Darbo partija laimėjo 9l 
deputatus, Farmerių par-; 
ti ja 2, nepriklausomieji 4.! 
Tris deputatus ' laimėjo 
Sinn Fein partija, kraštuti
niai nacionalistai, kurie re
mia IRA. Bet tos partijos Į 
depuatai, kad ir išrinkti, i 
nesėdės parlamente, nes jie i 
iš principo atsisako sėdėti 
parlamente, kuris atstcrvau-' 
ja tik dalį Airijos — jie 
lauks tos dienos, kuomet 
bus vienas parlamentas vi
sai Airijai, prijungus Uls
ter} (Šiaurinę dabar britų 
valdomą dalį) prie Pieti
nės.

Šaukiami “Daily Worke- 
rio” redaktorių^ John 
Gates,t žurnalo “New World 
Review” redaktorė Mrs. Je
ssica Smits, buvęs savait
raščio “The Worker” užsie
nio korespondenlįis Joseph 
Starobin, Workers Book 
Shop manadžerė Mrs. Rose 
Baron ir daugelis kitų.

Laisvės redaktoriai R. 
Mizara ir A. Bimba taipgi 
gavo pašaukimus.

dabar ją p’hvežė savo auto- 
mobiliumi, nuvežė į laukus 
ir užmušė, sako policija.

Smithas pripažįsta ją 
užmušęs, bet sakosi tą pa
daręs netyčia, per klaidą.

Londonas. — “Times” sa
ko, kad Britanijos bendruo
menė gavo naują narį, Gha
ną, bet praras seną, Pietų 
Afriką. '

Vėliausios

Pasaulio 
naujienos

Damaskas. — Sirijos val
džia paskelbė, kad atitaisys 
vamzdžius, kuriais Irako 
žibalas leidžiamas link Vi
duržemio jūros uostų. Tuos 
vamzdžius išsprogdino na
cionalistai užpuolimo ant 
Egipto metu, kad tuomi su
duoti ekonominį smūgį ag
resoriams britams ir fran- 
cūzams.

Washington as. — Sekre
torius Dulles išskrido Aus
tralijon.

Jidda. — Saudi-Arabijos 
aukštas valdininkas Abdu
las Tarikis sako, kad val
džia nepatenkinta 50-50 pel
no dalyjimuisi su ameri
kiečiais žibalo naftos lau
kuose. Jis sako, kad Arabi
ja reikalaus didesnės dalies.

Deli. — Nehru atsiprašė 
Britanijos karalienės už 
straipsnį Kongreso partijos 
laikraštyje, kuris ją. pava
dino kvaile.

Accra. — Naujoji Ghanos 
vyriausybė jau padavė ap
likaciją įstoti Į Jungtines 
Tautas.

Belgradas. — Dar 450 pa
bėgėlių grįžo Vengrijon. Iš 
viso 1,350 vengrų pabėgėlių 
jau grįžo namo iš Jugosla
vijos.

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Fabrikas Trakuose

Vilnius. — Netoli Lentva
rio stoties jau beveik baigta 
statyti fabriką, kuris iš
dirbs kilimus. Fabrikas pa
statytas, dabhr tik baigia
mi vidujiniai įtaisymo dar
bai. Jau įrengtos audimo 
staklės ir kitos mašinos.

Kareiviai ir studentai
Vilniaus universitete į- 

vyko studentų ir kareivių 
bendras mitingas-vakaras. 
Generolas majoras Žibur- 
kus skaitė paskaitą apie tai, 
kaip 39 metai atgal įsistei
gė Raudonoji gvardija, pir
mos ginkluotos darbinin
kiškos šalies jėgos, iš. ku
rių išsivystė dabartinė ta
rybinė armija. Po paskai
tos įvyko koncertas.

Washing tonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany 
sako, kad darbo reikalų 
sekretoriaus MitchelVio 
patiektas planas apie mi- 
nimalines algas negali 
patenkinti unijistų.' Mit
chell siūlo, kad mininralinė 
alga, doleris valandai, pa
liestų dar kokius du milijo
nus darbininkų krautuvė
se. Bet Meany sako, kad 
dar liktų apie 7 milijonai 
darbininkų raštinėse, pre
kybos įmonėse, farmose ir 
kitur, kurių įstatymas ne
liestų.
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“ITEISĖ Į DARBĄ”
INDIANA VALSTIJOS seimelis priėmė įstatymą, nu

kreiptą prieš darbo unijas. Tas įstatymas yra žinomas 
kaip “teisės i darbą” įstatymas.

Kas tas įstatymas?
Juo einant, darbo? unija neturi teisės priversti darbi

ninką stoti unijon, jei jis nenori iš to fabriko, kur unija 
pripažinta, pasitraukti.

Einant. federaliniais įstatymais, bylojančiais, 
darbo unijas ir jų teises, yra šitaip: Sakysime, 
darbininkų, dirbančių vienoje dirbtuvėje, ' pasiryžta or
ganizuotis į uniją. Jie išreikalauja iš samdytojų teisę 
turėti balsavimus. Visi tos dirbtuvės darbininkai balsa
vimu pasisako, ar jie nori unijos ir kokios unijos. Jei 
dauguma tos dirbtuvės darbininkų nubalsuoja, kad jie 
nori unijos, unija susiorganizuoja ir tuomet priverčia 
visus kalbamos dirbtuvės darbininkus stoti į uniją, jei 
jie nori ten dirbti. Su unija samdytojai tariasi dėl algų, 
dėl darbo sąlygų ir t. t.

Kad “apeiti” tą federalinį įstatymą, atskirų valstijų 
samdytojai sugalvojo tokį skymą: jiems pavyko pravesti 
keliolikos valstijų seiYneliuose įstatymus, {pagal kuriuos 
unija neturi teisės priversti stoti į ją tų darbininkų, ku
rie nenori priklausyti unijai. Net jei, pavyzdžiui, dirb-

apie 
dalis

Oranas, Saigonas, Talo
nas, Strasburgas. . . Visus 
šiuos ir daugelį kitų, geo
grafinių pavadinimų mano 
bendrakalbis ištardavo, pa
brėždamas įprasta prancū
ziška tarsena. Ir tuo keis
čiau man skambėjo šie žo
džiai, kad jie buvo tariami 
žmogaus, kurio kiekvienas, 
lietuviškas žodis taip aiš
kiai liudijo, kad jis išaugo 
Rytų Aukštaitijos kaime 
ir su motinos pienu įsiurbė 
vietos tarmės garsus. . .

Pasakojimas buvo įdo

nebus įdomu, kai pasakoja 
žmogus, kuris matė,i gali
ma pasakyti, visą pąsaulį. 
Jeigu kas. nors žemėlapyje 
įsegtų ženklą 
vietoje,

Taip sako nacionalistų agi
tatoriai, taip rašoma laik
raštyje, taip rodo kine, apie 
tai šnibžda, draugai, tokie 
pat jaunuoliai, likę be Tė
vynės.

Balys Pranskus — “per
keltas asmuo”. Kiek gali
ma, jis tarnauja Prancūzi
jos kariuomenėje pačioje 
Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje. Bet ateina die
na, kai “perkeltieji” nebe
gali likt reguliarioj kariuo
menėje. Ir vėl klausimas: 
kas toliau? Balys Pranskus 
užsideda baltąją svetimša
lio legiono kepurę. Jis išeina

bi, kad žmonės vengia susi
durti su juo akis į akį. S ve-

kiekvienoje j timšalių legionas turi blogą 
kurią šis žmogus vardą

yra aplankęs, Europos, Af- suomenės atmatos.
rikos ir Azijos, žemėlapis Alžyras, Maroko, Tuni- 
atrodytų nusagstytas,'jame sas. .Vietos gyventojų’suki- 
liktų maža tuščių vietų. To-j “ 
dėl visai suprantama, kaif 
kada net užmiršdavau, jog 
kalbu ne su turistu. Bet pa-

rikos ir Azijos, žemėlapis

tuvėje ar fabrike, ir didele dauguma darbininkų pas įsa-1 ^urįuos jį
kytų už uniją, net jei jie ir susiorganizuotų į uniją, ma
žuma, kuri nenori unijai priklausyti, gali nepriklausyti 
ir jos nieks iš darbo išmesti negali. j \

Tokie įstatymai ir vadinami “teisės į darbą” \ 
mais. Jie iš tikrųjų yra unijoms laužyti įstatymai.

Ligi šiol, kaip sakyta, jau keliolika valstijų tokius į- 
• statymus turi, bet tai vis “nežymios” valstijos, daugiau

siai farmų valstijos, su mažomis pramonėmis. ,
Kas kita Indiana valstija. Joje pramonė didelė, yra 

daug darbininkų. Na, ir kai tokis įstatymas ten tapo 
pravestas, tai galime įsivaizduoti, ką jis reiškia, kokį pa
vojų jis sudaro organizuotiems darbininkams.

Jeigu Indiana gubernatorius po tuo įstatymu pasira
šys, tai, tenka manyti, kad ir kitose pramoningose vals-* 
tijose samdytojai ir darbo unijų priešai sieksiš tokius i 
įstatymus pravesti gyvenimam

Dėl to darbo unijos privalo nuolat budėti. Nereikia 
laukti, kol tokį įstatymą valstijos seimelis praves, o tik 
tada protestuoti, kaip buvo Indiana valstijoje. Ne! Rei
kia iš anksto, sužinojus, kad seimeliu yra įneštas toks 
sumanymas, organizuoti visuomenę, darbo žmones kovai 
prieš tai.

Be to, laike rinkimų tenka žiūrėti, kad į seimelius bū
ti) išrinkti deputatai, kurie yra palankūs organizuo
tam darbininkų judėjimui.

staty-

PAČIOS DARBO UNIJOS taipgi privalo apsivalyti 
nuo negeistinų gaivalų.

Štai, šiuo metu senatims komitetas veda apklausinė
jimus kai kurių tymsterių unijos viršininkų. Kiek ten 
iškyla negražių darbų! Koks raketizmas, koks prasira- 
dimas viešpatauja toje didžiulėje unijoj, kuriai priklauso 
apie 1,200,000 darbininkų!

Pasirodo, kad Washington© ir Oregono valstijose tos 
unijos viršininkai eikvoja darbininkų sumokėtus pinigus 
visokiems raketieriams, karčiamoms pirkti, prostitu
cijų namus steigti ir t. t.

Visa tai daro žalą visam

jame tarnauja vi-

mindavo. Nuotykiai, apie 
is pasakojo, labai 

dažnai buvo visai nepana
šūs į keliautojo nuotykius, 
ne, visai ne, jie dažnai bu
vo labai rimti, o kai kurie 
ir kruvini. Beklausant ne
jučiomis kildavo klausimas:! 
kodėl gi šis vyras

( liko syetur? Nejaugi jis' 
užmiršo Tėvynę? Atsisuko; 
nuo jos? Stengėsi užmiršti 
ją? r

Bet kuo toliau jis kalbė
jo, tuo aiškiau darėsi: tai 
buvo pasakojimas apie bai- 

j šią bedugnę, į kurią nu
smunka žmogus, kad ir 
trumpam. atitrūkęs nuo 
gimtojo krašto, nuo gimto
sios liaudies.

Taip, negalvojo 
Pranskus, kad taip atsitiks, 
kai prieš keturiolika metų, 
pirmą kartą apsivilko vo
kiška miline. Jis buvo jau
nas, beveik vaikas. Jis tuo
met dar nemokėjo suprasti 
melagingų žodžių naciona
listų propagandoje. Jam 
sakė, kad jei stos į savi
saugos dalinius — taps tik
ruoju Tėvynės gynėju. Ir 
jis patikėjo. Pažadai nepri
tyrusiam jaunuoliui atrodė 
tokie žavūs! O čia unifor
ma, merginų šypsenos, pa
sisekimas. . . Bet reikalas 
greit pasidarė labai rimtas. 
Grėsė pavojus patekti į

Balys

limo Madagaskare malši
nimas. Vėl Alžyras.. Balys 
tampa parašiutininku. Viet
namas, kova prieš patrio
tus, priešakyje su Cho Ši 
Minu kovojusius už liaudies 
Vietnamo sukūrimą. Sužei-

dimas. Vėl Prancūzija, vėl 
Alžyras, Korėjos karas. Ka
riauti Lysynamano pusėje 
nevažiuoja nė vienas pador 
rus prancūzas. Balys va
žiuoja — jam vistiek, kur 
bastytis. Bet čia. šaudo ne 
juokais. Balys “suserga”— 
simuliuoja geltligę. Jis vėl 
Prancūzijoje, o vėliau dar 
kartą atsiduria Alžyre.

Taip atrodė Balio Prans
kaus 14 metų gyvenimo ke
lias. . . Bet jis pasakoja, ir 
jauti, kad tie metai — tai 
ne tik geografiniai pavadi
nimai ir nuotykiai. Taip 
bastosi benamis, ■ netekus 
vilčių, išsekęs, pavargęs 
nuo kovos už svetimą rei
kalą, nuo tūkstančių žmo
nių kančių, kurias tenka 
matyti, nuo beprasmiai lie
jamo kraujo.

Norisi grįžti namo
Kaip norisi grįžti namo!.. 

Bet šnibždą balsai tampa 
gausesni, kiekvieną progą 
jie panaudoja, kad įtikinti, 
jog grįžimas į Tėvynę, būtų 
pragaištingas. Ir štai vie
nas atsitiktinis susitikimas 
daug ką pakeitė Balio gal
vosenoje.

— Įsivaizduokite, kur te
ko sutikti lietuvių, — pasa
koja Pranskus. — Mada
gaskare. Visai atsitiktinai 
ten teko susipažinti su vie
nu turtingu plantatoriumi. 
Turi didžiulį žemės plotą, 
bet pats, žinoma, nieko ne
dirba. ' Plantacijoje plušą

pasiuntinybėsSąjungos 
slenkstį.

— Darykite su manim ką 
norite, — sako jis, nuleidęs J 
akis, —bet aš noriu grįžti 
namo!

Pasiuntinybės darbuoto
jas atskleidžia raštą, kuria-* 
me Balys perskaito: “Įsa
kas dėl amnestijos. . .”

Taip pasibaigė viena o- 
disėja. . . Tėvynėje Balys 
greit įsitikina, kad niekas 
nesiruošia jo nei baustų nei 
kalinti. Kiekvienas, kas tik 
gali, stengiasi padėti, kad» 
lengviau būtų įeiti į vėžes, 
atsikratyti baisiąją svetur 
praleistų metų našta. ’

Šiurpų įspūdį paliko Ba
lio Pranskaus pasakojimas. 
Jis priminė seniai užmirštą * 
pasaulį, kuriame šeiminin
kauja galvanauskai ir į 
juos panašūs, juodą bedug
nę, kurioje iki šiol viešpa- * 
tau ja vilkiški žvėrių pasau
lio įstatymai, į kurią vieną 
kartą nugrimzdus tokiems, 
kaip Pranskus, jau taip, 
sunku atsikelti, surasti pu
siausvyrą. , Kai tą vakarą 
ėjau Vilniaus gatvėmis,** 
atrodė, kad kiekviena gat
vės šviesa šiandien tviska, 
šviesiau, negu paprastai^. * 
kiekvienas miesto kampui 
t is atrodė dar mielesnis ne
gu. visuomet.

L. Banys

Kaip atsirado Anykščių 
miestelio pavadinimas

Seniai, labai seniai, ten, 
kur dabar įsikūręs Anykš- 

.’ ■ čių miestas, buvęs didelis 
bajoro Nykščio dvaras. 
Dvaro v a 1 d o s siekusios 
abiem Šventosios krantais 
toli į šiaurę ir į pietus.

Bajoras Nykštis buvęs 
labai turtingas, galingas ir 
turėjęs daug sūnų, dukte
rų ir plačią giminę. Savo 
turtus bajoras laikė ne 'sa
vo dvaro rūmuose, o buvu
sioje 'Mindaugo sostinėje 
Vorutoje, dabar vis dar 
žmonių vadinamoje Šeįmi- 
niškėlių piliakalniu arba 
Vorutės kalnu. Pily bajo
ras nuolat laikė sustiprin
tą sargybą. Nors pati pilis 
Voruta, atsiradus anuo
toms, ir nebeturėjo to
kios didelės reikšmės kaip 
Mindaugo ir Gedimino lai
kais, bet ir tuomet dar bu
vusi viena didžiausių bei 
stipriausių Lietuvoje tvir
tovių.

Kai 1435 metais susivai
dijo du Lietuvos galiūnai, 
du didieji kunigaikščiai, 
Žygimantas ir Švitrigaila,organizuotam darbininku frontą. O 

judėjimui. Visa tai pila vandenį ant darbo unijų priešų jau nežavėjo''Pranskaus, Jis bajoras Nykštis stojo pas- 
malūno! i — d L

jų. Po poros' dienų išjojo 
karau kartu su kardinin
kais prieš Žygimantą ir 
bajoras Nykštis su savo de
vyniais sūnumis. Bajoro 
sūnų žmonos verkė, klykė, 
laužė savo baltas rankeles 
ir nenorėjo su savo vyrais 
skirtis. Užvis labiau verkė 
jauniausiojo bajoro sūnaus 
Putino žmonelė Ona. Ji 
buvo gimusi krikščionė ir 
atitekėjo į bajoro Nykščio 
dvarą iš Vilniaus miesto. 
Jos, kaip' krikščionės, neap
kentė anyta ii' kitos mar
čios, dar gamtos reiškinių 
garbintojos.

Du Lietuvos galiūnai, du 
didieji kunigaikščiai, Žy
gimantas su savo lenkais 
ir mozūrais, ir Švitrigaila 
su savo talkininkais gu
dais, čekais, totoriais ir Li
vonijos ordino, riteriais su
sitiko anapus Ukmergės, 
ties Varkala, tarp Švento
sios ir-Žirnajų ežero. Ten 
įvyko ir jų kova. Nors ne
ilga, bet žiauri ir kruvina 
buvo Lietuvos galiūnų ka
va: žuvo visi bajoro Nykš
čio sūnūs su. savo tėvu 
priešakyje, žuvo Žirnajų

dezertyras. Ešelonas ii-1 tarojo pusėn. Švitrigaila į ežero, pakrantėse

MISSISSIPĖJE
MISSISSIPPI yra viena iš pietinių valstijų, kurioje 

’viešpatauja baltieji rasistai. Dienraštis Vilnis rašo:
“Šiuo tarpu Washingtone eina apklausinėjimas prezi

dento Eiserihowerio 4 punktų programos civilių teisių 
užtikrinimui. Apklausinėjimus veda Senato Konstituci
nių Teisių komisija.

“Gus Courts, gyvenęs Mississippi, dabar chicagietis, 
sakė; jog kada jis bandė naudotis balsavimo teise, Be- 
lonzi, Miss., jis tapo išgintas iš tos valstijos.

“Jis sakė, Mississippi negrai negali balsuoti. Vienur 
jie apgauliojami ir taip jų balsai neskaitomi, kitur nau
dojama prievarta — grasinimai, užpuldinėjimai, spėkos 
vartojimas.

“Nevien užmušinėjami negrai norinti balsuoti, bet jie 
taipgi išmušami iš biznių”, sakė jis. Ir tie, kurie nepaiso, 
kurie nori balsuoti, negali biznių turėti. Rasistai naudo
ja prieš juos visokias primones.

“Tokią ‘demokratiją’ praktikuoja Mississippi. Reikia 
'sakyti, .kad kitose pietinėse valstijose nekiek geriau ne
grams, kurie nori naudoti savo pilietišką teisę, kurią 
šalies konstitucija jiems užtikrina.

“Mississippi senatorius Eastlandas veda tyrinėjimus, 
politinį ragangaudystę, buk tai šalies saugumo dėlei. Ko- 

, del jis nepasižiūri į savo valstijos, beteisę?. Nesunku su-

gai krypuoja į vakarus. Ži- pagalbą pasikvietė sau dar 
noma hitlerininkų taktika Livonijos Kardininkų or- 
— dezertyrą gabena įidino magistrą Kerskorfą. 
Prancūziją., Iš ten namo ne- Kai Kefskorfas su savo ri- 
pabėgs. .

* Bet ir čia
Kiekvienas turi spręsti: 
kuo aš.

teriais įr keliomis armoto- 
verda kova, mis atvyko į Nykščio dva- 

- - su ra, sutiko jį bajoras ir priė- 
Ir Balys Pranskus mė ne kaip priešą, o kaip 

šį' kartą apsisprendžia ki- k u n igaikščio 
taip: jis atsiduria tarp ma- sąjungininką.
ki, miške, ’ Prancūzijos J širdimi ir sukandęs dantis 

kovotojais, i priėmė bajoras Nykštis po 
baigiasi. O savo' pastoge amžinus Lie- 
kryžkelėje, tu vos priešus, 

kad jie vežėsi 
susivokti, daug ginklų, 

Taip norisi grįžti į namus, žmonių 
bet šimtas liežuvių šnibžda: ant sielių keletą armotų, 
negalima —-ten siaubas, ten1 maisto 
— sušaudymas už tarnybą pašaro 
pas hitlerininkus, ten

pasipriešinimo. 
Pagaliau kkras 
Pranskus ’ vėl 
Ką veikti?

Vis sunkiau

Švitrigailos 
Suspau s t a

juo labiau, 
su savimi

plukdo Šventąja 
o 

savo riteriams ir 
arkliams " grobėsi 

pakelėje iš vietos gyvento-

prasti. Jis pats yra rasistas, dėlto nieko nedaro prieš 
beteisę.'

“Daugelis mūsų valdžios pareigūnų sielojasi dėlei' 
“stokos demokratijos” Vengrijoje. Kodęl nesusirūpintiį 
stoka demokratijos Mississippi valstijoje?”

Livonijos ordino magistras 
su savo riteriais.

Kai toji baisi žinia panie
kė bajoro .Nykščio dvarą, 
net apylinkės miškai aidė
jo' nuo našlių klyksmų ir 

I verksmo, o Putino žmonelė 
I Ona iš to sielvarto ėmė ir 
nusiskandino upelyje, kuris 
pro -dvaro rūmus tekėjo. 
Nuo to karto tą upelį, ir 
pradėjo vadinti “upelių, 
kur n u s i s k a n d ino Ona 
Nykštienė.” Vėliau, per- 

iduodami ta atsitikimą iš 
lūpų į lūpas, iškraipė, su
trumpino ir vietoje Onos 
Nykštienės upelio pradėjo 
vadinti “Onykštienės,” dar 
vėliau “Anykštienės, “A- 
nykštos.” O Anykštos ir 
Šventosios trikampy besi
kuriantį miestelį “Anykš
čiais” 
iš kur 
das.

pradėjo vadinti. Štai
“Anykščių” var-ir

vietos gyventojai, negrai. 
Juos galima pavadinti ver
gais —• tokios jų gyvenimo 
sąlygos. Ir kaip nustebau, 
kai sužinojau, kad šis plan
tatorius — lietuvis, Galva
nauskas. Man ir kitiems 
legionieriams — lietuviams 
jis pasakojo Lietuvoje bu
vęs minstru ne vienoje bur
žuazinėje vyriausybėje. 
Pažiūrėjome mes, kaip jis 
gyvena, ir ne vienas mūsų 
pagalvojo: “Bepigu tau bu
vo mūsų rankomis žarijas 
graibstyti!”

Balio Pranskaus žodžiuo
se pajutau kartelį. Tikrai 
daug ką sakantis lietuvių 
susitikimas tolimame Ma
dagaskare. . . Kiek skambių 
žodžių tokie galvanauskai 
Lietuvoje yra priplepėję ir 
prirašę- apie meilę Tėvynei, 
apie “tautinius” idealus!. . 
Ne vienas jaunuolis liko jų 
xsukladintas. Ne veno jų gy
venimą jie nepataisomai su
žalojo. Tai ant savo kailio 
pajuto Pranskus ir kiti le
gionieriai. Įvykių logika 
juos nutrenkė į tolimiausius 
pasaulio kampelius, apie 
kuriuos net ir per geogra
fijos pamokas mokytojas 
kadaise vos porą žodžių te
paminėdavo. Bet ir čia 
tuomet, parašę straipsnį, ar
ba tarę “patriotišką” žodi 
susirinkime, važiuodavo į 
bankus, kad pervestų savo 
kapitalus į. tokias vietas, 
kaip, Madagaskaras. Ir gy
venimas galėjo bet kaip pa-

' sisukti — jiems bepigu, jie 
viršuje. . .

Šio atradimo sukrėstas 
Balys pradėjo ieškoti kelių 
namo. z Parašo laišką į tė
viškę. Pradeda gauti laiškų 
iš tėvų ir giminių. Tai — 
paprasti žmonės.. Bet jų 
ramūs laiškai, rašomi be jo
kio noro agituoti, daug sa
ko.

Vis dažniau Balį užpuo
la neviltis. Vieną tokią aki
mirką jis parašo lai- ką ant
rašte: “Kaunas, prezidentui 
Paleckiui”. Jis net nežino, 
kur yra Tarybų Lietuvos 
sostinė! Jis prašo atsiųsti 
lietuviškos spaudos.

Po kelių mėnesių, kai 
laiškas jau užmirštas, atei
na banderolė su, “Tiesa’*. 
Susijaudinęs skaito Balys, 
lygina čia spausdinamą in
formaciją su tuo, ką kas
dien skaito buržuaziniuose 
laikraščiuose, kasdien girdi 
šnibždant. Ir kai vienas 
kuopos draugų klausia, ku
rie gi rašo teisybę, Balys 
.suabejoja.

— Aš dabar ir pats nebe
žinau! ,

Pagaliau, — Vilniuje!
Bėga metai. Retkarčiais 

pavyksta perskaityti spau
dą iš Tarybų Lietuvos. Su 
likimo 'draugais, kad ir 
slapčiomis, vis dažniau ten
ka pakalbėti apie grįžimą į 
Tėvynę. Jos ilgesys griau
žia vis smarkiau. Vis aiš
kiau darosi, kad visokie a- 
gitatoriai pabėgę nuo lie
tuvių. tautos, pliauškia ne
teisybę. Bet ii: apsispręsti 
dar baisu. . .

Ir pagaliau paskutinės a- 
tostogos. Paprastai karei
vis džiaugiasi progą pasis
večiuoti namuose, pasima
tyti su draugais ir artimai
siais. O kur gali važiuoti 
Balys? Kas jo laukia? Jis: 
atvyksta Paryžiun. Atosto
gų metu gyventi sunkiau 
negu tarnyboje. Kareiviui 
lieką mažoka laiko galvoti.

Paryžiuje- Balį užpuola 
neviltis. Jis ųiėgina ją skan
dinti degtinėje. Bet neviltis 
ir Tėvynės ilgesys vis la
biau verda krūtinėje. Pa
galiau išvargęs, išsekęs 
•žmogus peržengia Tarybų

Bet 
dąr 
ne< 
ne-

Pittsburgh, Pa.
Darbas dar neužbaigtas. 

Mūsų spaudos, Laisvėj, 
Vilnies ir Liaudies Balso 
vajus jau užsibaigė, 
mes, pittsburgiečiai. 
savo pareigų galutinai 
atlikom — darbo dar
užbaigėm. Praeitais metais 
rugsėjo 30 dieną Laisvės ir* 
Vilnies skaitytojų pasitari-* 
me, kur buvo išrinkta 
spaudos vajininkai, būva 
padalytas nutarimas, kacL 
pasibaigus spaudos vajui , 
būtų surengta vakarienė- 
pagerbimui mūsų va j įnin
ku. Surengimui vakarie
nės buvo išrinkta komisija, 
draugės: Karsokienė, Im- 
brazienė, Rudienė ir Nača- 
jienė, su išlyga, kad; ir vyr 
ra i joms pagelbės.

Ar verti mūsų spaudos 
vajininkai pagarbos? Taip,* 
jie labai daug pagarbos 
verti. Jie paaukojo daug 
savo valandų ir išlaidų. ’ 
Apvažinėjo Pittsburghą. ir 
apylinkę, atnaujino senąs> 
prenumeratas, parinko . 
spaudai naujų skaitytojų. • 
Tas Visas jų darbas buvo - 
atliktas tik iš pasiaukoji-* 
moj be jokio atlyginimo.

Dabar viršminėtos drau
gės eina prie atlikimo sa
vo pareigos, jos rengia la» 
bai skanią vakarienę pa* 
gerbimui v.ajininkų, kaip 
buvo nutarta. Vakariene 
atsibus KOVO (MARCH) 
31 dieną, sekmadienį, pra
sidės 6 vai. vakare, LDS 
160 kuopos name, . 1024^ 
Beaver Ave., N. S. Pitts
burgh, Pa.

Vakarienė bus labai germ 
labai skani. Visi Laisvės ir 
Vilnies skaitytojai ir šiaip 
geri žmonės, dalyvaukite J 
minėtame parengime ir at
siveskite savų pažįstamus. 
Bendrai visi pagerbkime 
spaudos vajininkus.

Laisves ir Vilnies 
skaitytojas

Chicago. — Širdies ligų / 
specialistas daktaras White, 
kuris gydė prez. Eiseųho* . 
erį, sako, kad: kosėjimas 
nekenks Eisenhowerio, ,Šm- 
džiaii Pasirodo, kadi EiseiF *•' 
;howeris paskutiniu laiku A 
daug kosti. V

4. Vienuolis

: ‘/.v

2 pusi. Laisve (Liberty) PenktAck, kovo (March.) St 1987
f- . V : I.. ,• . - J.'



Senas Vincas

BUITIES AUDROSE
(Apsakymėlis )

(Pabaiga)

* Toks policisto pasiteisini
mas iššaukė garsų nusikvatoji- 
mą, o Petras vėl klektelėjo ant 
suolo. Kvatojimui nutilus, pa
šoko ant kojų Jurgis ir stuk
telėjęs į Petro petį, pareiškė: 
“Dėl to bakstelėjimo dar neta
pai pilnu streikieriu, vaikine. 
Ot, —parodė pirštu į aprištą 
savo ąąlvą. — Ot, kai gausi ši-I 
toki antspaudą į savo tarpu ra
gį, tai ir grabe gulėsi streikie- 
ritt!”

'Jurgio žodžius palydėjo kelių 
delnų pliaukštelėjimas. Poli- 
ctetas, išgėręs kavos puodelį, I įsigyto darbo, 
nosine apsišluostė lūpas, pade-! nemokėdamas, kad ir gaus ki- 
kojo patarnautojai ir ’išėjo. Gi tur darbą, turės stoti į būrį 

tų išjuoktųjų, mažiau uždirbs 
ir bosas stovės jo užnugaryj. 
Daug sunkiau dirbdamas ir 
mažiau uždirbdamas, nepajėgs 
išsimokėti savo lengvuosius iš-

% už šiaudelio prie stataus upes 
kranto. Jeigu unijistai jam sa
vo ranką paduos, jis išrėplios 
ant buities kranto. ; Jeigu ne, 
tas šiaudelis nutruks, ir antro
ji buitie® sriovė neša jį į pra
rają.

O kaip jis jaustųsi laimin
gas, jei rytoj, drauge su visais 
darbininkais, grįžtančiais vėl į 
darbą, ir jis eitų su nušvitusiu 

i veidu, išdidžiai pakelta galva 
bei tuo jausmu, kad daugiau 
gaus mokėti, dirbs trumpesnes 
valandas ' ir nereikės laižytis 
prie bosų ! •

Netekęs čia saldliežuviškai 
o jokio amato

kuomet streikas laimėtas, be 
unijistų nubalsavimo, negali
ma. Tačiau išmesti juos iš dar
bo, be jokių įrodymų, kad jie 
tokios skaudžios bausmės yra 
užsipelnę, o tik dėl, to, kad ne- 
prisiirengė įstoti į uniją, taip
gi negalima. Tai būtų labai 
neteisinga iš unijistų pusės.

“Dabar Jų likimas pasilieka 
jūsų rankose ir širdyse. Kaip 
jūs nubalsuosite, taip ir bus. 
Pirmininkas iššauks juos var
dais ir pavardėmis. Iššauktieji 
turi atsistoti, atsisukti į daly
vius, parodyti savo veidą, ir vėl 
atsisėsti. Tada jūs galėsite 
diskusuoti už ar prieš priėmi
mą. Diskusijoms pasibaigus, 
apkaltintasai gauna balsą pasi
teisinimui, o jam baigus, eis 
balsavimas r a n k ų pakėlimu. 
Balsus .skaitys streiko 
to nariai.

“Tačiau, balsuodami 
prieš, turėkite mintyj
kad teisybė, vienų antriems 
užuojauta ir darbininkiškas 
broliškumas turi būti aukščiau 
visų praeities nesusipratimų 
kaip iš vienos pusės, taip ir iš 
antros puses!”

Kalbėtojo paskutinius žodžius 
vėl palydėjo gausus delnų plo
jimas. Plojimui nutilus, f kal
bėtojas atsisėdo, o pirmininkas 
pradėjo iššaukdinėti vardais ir, 
pavardėmis vieną po kito kan
didatus į uniją. Prasidėjo dis
kusijos.

Vieni gavo daugiau prie
kaištų, kiti “’mažiau, vieni dau
giau ir skaudžiau paplakti, ki
ti mažiau ir švelniau, 
vo pasiteisinimuose, 
doze melo, šiaip taip 
dauguma balsų tapo
-uniją ir priėję prie Čia pat sė
dinčio už staliuko jauno vaiki
no įstojo į uniją.

Patsai paskutinis tapo iš
šauktas šio apsakymėlio pilio
rius Pyt Dūk. Jis atsistojo, 
atsigrįžo į dalyvius ir, nei tai 
maldaujančia šypsena, nei
skausmo perkreiptas lūpas ap
rodęs, linktelėjo galva ir vėl .at
sisėdo. Tuoj prašančių b’also 

1 pakilo kelios lygiai rankos ir

komite-

u z ar 
ir tai,

n

*

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

CHAIM U I BONIKAT
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Martai 
Bonikat, sūnui Eddie ir jo žmonai, posūniui 
Albertui Shurkui ir jo žmonai ir visiems arti
miesiems. Linkime ištvermės didžiausio liūde
sio valandoj.

Ona Balzai-
L. Bekis

Viktorija Bullis
Anna Koch
J. H. Stanley

su nušvitusiu 
“Dėmesio!., 

su pilnu dar-

Didžiule svetainė pilna daly- 
Daugumą sudaro vyrai. 

‘ i veidais, per
galės džiaugsmo 1 i e p s n e 1 ė s 
blyk’sčioja jų akyse, pasiganė- 
dinančiai šypsosi lūpos. Links
mos, streiko įspūdžiais besida
linančios kalbos traška, tarsi 
kirviais kertamas miškas. Tik 
ant pirmutinės prie steičiaus 
esančių eilės krėslų sutupdyti

ir, įpuolęs į vidų 
veidu, šūktelėjo: 
Streikas baigtas 
bininkų laimėjimu! šiuomi at-1 mokesčius ir, viską palikęs, vėl 
šaukiu pikietą, o vakare visi į ■ turės glaustis prie savo motinė- 
unijos mitingą!” lės, kaip anas Sūnus palaidū-

Streikieriaų, džiaugsmo ban-1 nas.
pergerti tarsi po komanda, |TARp KOJO JR pR1EKAL0, 

pašoko ant kojų, plojo delnais, 
mėtė kepures i orą ir šaukė
“ura!” Atsidarė didžiosios ga- vių.
padžiaus durys ir'- streikieriai, i Visi nušvitusiais 
pačiupę streiko vadą, išnešė į 
gatvę, kėlė aukštyn ir banga 
paskui bangą, tarsi audrotos 
jūros šniokšiinnus bangavo vie
nas paskui kitą griausmingas 
“ura!!”

Išsinarstė ir pikieto linijos 
grandinės kilpos, susidarė dide
lė darbo žmonių, vyrų ir mo- sėdi teisiamieji — du negrai ir 
terų, minia. Spaudė vieni ant- šeši baltveidžiai. O ant paties 
rų delnus. Kepurės kilo į orą kraštutinio krėslo susigūžęs sė- 
su griausmingu “ura!” idi ir mūsų Pyt Dūk.

Tik mūsų nelaimingą Petrą, ‘ Uždangai persiskyrus, prie 
nors ir jis kad ir nenoriai mc- stalo sėdi streiko vadas ir trys 
te kepurę i orą ir šaukė “ura!” streiko komiteto nariai. Tame 
pasveikino tik vienas Jurgis, ir skaičiuje randasi ir sxi skaity
tai lyg ir ne savo ranka . . .

? Kada triukšmas aptilo ir ] nas Jurg’is. 
streiko vadas, pagyręs streikie- j 
rius už ištvermę, drąsą ir did- ;
vyriškumą kovos lauke ir už-. banga, suošė stodami ant ko- 
kVietęs unijistus į mitingą, bai-1JU h’> lyg virstančių , medžių 
gė kalbą, prisigrūdo prie jo, traškėjimas, sutratėjo kietų 
Petras ir, pešdama® žodžius iš 
krūtinešĄ-mikeno:

—Atleiskite . . . Aš, kaip čia 
pasakius, nepriklausau prie 
unijos ... O .dabar, kai strei
kas laimėtas, ką su manim da
rysite?

—Unija tapo pripažinta, ir 
dirbs tik unijistai . . . Tokių 
neprisirengėlių j uniją įstoti 
randasi keli lygiai. Ateikite šį 
vakarą į unijos mitingą. Jeigu 
dauguma unijistų sutiks jus 
priimti į uniją ir jūs sutiksite 
įstoti,' dirbsite savo vietose. O 
jeigu unijistų dauguma, kuo 
nprs remdamiesi, nepriims į 
uniją, turėsite išeiti kitur.

Tai paisakęs, streiko vadas 
suleido streiko komitetą į au
tomobilį, sėdo prie ra^o 'ir nu
važiavo iškilusių į orą rankų 
mojavimo lydimas. Streikieriai 
skirstėsi su nušvitusiais vei
dais, draugiškai kalbėdamiesi 
if juokaudami. Tik mūsų Pet
ras kiūtino vienišas, susigūži- 
nęs ir visą svietą keikdamas.

< Parėjęs namo ir apsakęs' sa
vo žmonelei, Was atsitiko, sėdo 
į tą patį krėslą ir vėl pradėjo 
apsimąstyti: — Kišene veik 
tuščia, skola ant skolos lipa, o 
čia dar ir i uniją turės įstoti. 
Tiesa, nubėgs pas motiną, pa
sisakys, kad į uniją įstoti netu- 
iji pinigų, o jei neįstos, neteks 
darbo, motina susimylės ir pa
skolins. Bet jeigu unijistai jo 
į uniją nepriims, sveikas din
gęs, berneli!

O nepriimti yra ir pamato. 
Juk jis tarp paprastų darbi
ninkų jokio draugo veik ir ne
turi. Jo draugais dedasi tik 
paprasti boseliai, kuriems jis 
gerkles laiks nuo laiko pripila, 
ir tokie pat ablavukai, kaip ir 
jis pats — boslaižiai ir ateivių 
bei negrų nįekintojai jankės. 
Nėra abejonės, kad ir anie šį 'šančios upės sriovės. 
vakarą bus susodinti ant tei-iturės Jurgį už liudininką, kad 

buvo pikieto linijoj, gav0 poli
cisto paiką į- vidupetę ir gėrė 
kavą prie vieno .stalo su stre'i- 
kieriais.) Kalbėtojas tęsė:

“Priimti juos į uniją dabar,

j tojais jau supažindintas mil'ži-

Bot ša
šu gera 
išsiraitę, 
priimti į

tai

-Kalbos antsyk nuščiuvo. ; 
■ Dalyviai, tartum didžiulė

, sutratėjo 
delnų plojimas, švilpimas irI f
banguojantis “ura!” Sustojo ir 
visi prie stalo sėdintieji ir, pa- 
sigėrėjančiai šypsodamiesi, dė
kojo galvų linkčiojimais ir net 
oro bučkius 
tojams.

Triukšmui 
vėl susėdus, 
pirmininkas, 
mas Jurgis, 
sakytį streiko vadą, 
tėjo delnų plojimas, o jam nu
tilus, kalbėtojas' pradėjo kalbą.

Pirmiausia pagyrė streikie- 
rius už jų pasiryžimą streiką 
laimėti, tad streikas ir laimė
tas.
mėta, dadėjo: 
biausia,.
mas!”

Tą jo 
mą “tai 
vėl palydėjo delnų, tratėjimas, 
o plojimui nutilus; kablėtojas 
vėl šūktelėjo: “Dabar ne bo
sai ant jūs bosaus, bet unija 

. I ant bosų!”
Vėl griausmingas delnų ploji

mas ir šauksmas “ura!” Kal
bėtojas, pašlapinęs lūpas stikle 
vandens, baigė savo kalbą šiais 
žodžiais:

—Nuo rytojau^ dienos neliks 
jūsų darbavietėj nė vieno ne- 
urtijisto darbininko. Dabar ky
la klausimas, ką jūs dalysite 
su -tais darbininkais, kurie ne
prisirengė įstoti į uniją pirnia 
streiko? Tokių šiame mitin
ge randasi tik astuoni vyrai, 
kurie pridavė prašymus pri
imti į uniją. Tiesa, nėra davi
nių, kad jie būtų bandę ske
lianti. Bet yra įrodymų, kad 
jie nė savo akių neparodė pi
kieto linijoj. ’ (šitie kalbėtojo 
žodžiai taip nudžiugino Petrą, 
lyg jis būtų padavęs jam ranką, 
ir ištraukęs jį iš į prarają ne- 

Juk jis

siųsdami sveikin-

nutilus ir visiems 
streiko komiteto 
mums jau žino- 
perstatė prakalbą 

Vėl sutra-

Po to, perskaitęs kas lai- 
“O už vis s var

ta i unijos pripažint

pakeltu balsu pasaky- 
unijos pripažinimas!”

Su vėžiu juokų nėra
J. J. Kaškiaučius, M. D

(Tąsa)
Darbininkai ir jų profsą

jungos (unijos) privalo rei
kalaut fabrikų inspekcijos, 
privalo reikalaut naujų dar
bo įstatymų. Kanadoj, On
tarijo valstijoj, veikia at 
lyginamieji įstatymai: der
vos fabrikų darbininkai 
gauna atlyginimą už plau
čiu džiovą. J. V. to nėra.

Mes turime, priverst val
džią, kad ji skirtų didesnius 
pinigų fondus žmonių svei
katos apsaugai, inspekci-

h delnai, o balsavimas pasida
lino pusiau. Balsuota antru 
kartu, ir vis tas pats— tiek 
už, tiek prieš. Dabar Petro li
kimas pasiliko Jurgio saujoje 
ir širdyje. Už kurią, pusę pir
mininkas pakels savo ranką, 
toj' pusėj bus dauguma . . . 

| Pirmininkas dėbtelėjo j Petro 
; ašaromis pasruvusias, pasigai-

siamųjų suolo ir bus teisiami 
tų pažemintųjų ir paniekintu

oju tribunolo!
Dabar, jis ir vėl pasijuto kaip 

tas skenduoli®, besilaikąs tik

pradėjo pliekti nelaimingą Pet- lojimo maldaujančias akis • . 
ra net apsivartydami.

Nesirado nė vieno, kuris už te sau klausimą Jurgis.-^—Ne- 
jį užsistotų, kuris paduotų jam .įaugi jis stversis už tos pačios 
pagalbos ranką. O vienas lie-j mano rankos, kuri au.’.ski.: t 
tuvis kad jau važiavo, tai ir 
užvažiavo! Anot ' jo: Kaip 
mes tokį žmogų galime vadinti 
savo broliu, prie vienos unijos 
prigulėti, kuris tik prie bosų 
laižosi, ant negrų ' ir ateivių 
ugnimi spaudo, užgaulioja juos 
ir net savo ateiVės motinos iš
sižadėjo? !

To lietuvio žodžius palydėjo 
stiprokas delnų plojimas. Ir 
jau atrodė, kad tas šiaudelis, 
už kurio Petrais laikėsi, tuoj 
nutruks, o buities sriovė, jį pa
gavus, trenks į krioklio nas
rus . . . Gavęs pasiteisinimo 
žodį, jis pradėjo raitytis, kaip 
ungurys tarp žvejo rankų. Jis 
teisinosi:

“Išgirdęs, ? kad darbininkai 
rengiasi streikuoti, pirmai pro
gai pasitaikius ir aš norėjau 
įstoti į uniją . . . Bet vieną uni
jos mitingą pražiopsojęs, ga
vau trijų sakaičių vakaciją ir 
išvažiavau į [Floridą. Tik va
kar vakare parvažiavęs, o šįryt 
atėjęs į darbą radau streiką..1. 
Man dar besižvalgant, polleis
tas taip smarkiai ♦dūrė paika į 
vidupetę, kad aš ir dabar dar 
noatgaunu kvape . . . Kaip tik 
pirmininkas Jurgis pasakė, kad 
.darbininkai streikuoja, tuoj 
stojau prie pikieto linijos ir 
ėjau iki atėjo pikieto pamai
na.”

Tai pasakęs jis, tyčia ar iš ti
krųjų, susiėmė už krūtines ir 
pradėjo kosėti, skaudžiai lūpas 
perkreipdamas. Nustojęs kosė
ti ir lyg orą burna gaudyda
mas, baigė savo1 pasiteisinimą : 
“Kad tiesą sakau, gali, paliu
dyti 'ir šio mitingo pirniinin- 
kas, brolis Jurgis. Aš už savo 
praeitas klaidas labai nužemin
tai atsiprašau vis\ tų> kuriuos 
žodžiu esu užgavęs. Juk\. ir 
kalbėtojas sakė, kad teisybė, 
vienų kitiems užuojauta ir dar
bininkiškas broliškumas turi 
būti virš praeities nesusiprati
mų, broliai! , Džiąugdanųiesi 
streiko laimėjimu, atleiskime 
vieni antrų klalidas!” •

Jam baigus pliaukštelėjo ke 
r t

—Ir kaip dabar čia?—pasta-

, kuri anuokart 
movė jam į žandą?

Bet jam prisiminus tą posa
kį, kad skęstantis ir už skustu
vo stveriasi, iškėlė sugniaužtą 
kumštį už Petro priėmimą į 
uniją. Petras užšoko ant .stei
čiaus, abiem savo rankomis su
čiupo Jurgio ranką ir, karštai 
jį pasveikinęs, dadėjo:

“žinau, ką tu mislinai, kumš
čiu už mane balsuodamas. Tai 
štai, mauk ir į antrą mano 
žandą, Jurgį!”

1956 m. gruodis, Gibbstown, N.z J.

jai, tyrinėjimams. Rašinė
tame kongresnianains laiš
kus, reikalaukime piniginių 
paskyrų bei fondų moksli
niams tyrinėjimams, kad 
būtų nagrinėjami vėžio pa
vojai tam tikruose fabri
kuose.

Taip, mirt mirsime-visi, 
bet kam skubintis.? Atito
linkime ligas ir mirtį!

ATOMINIAI KOBALTO 
SPINDULIAI SUVALDO

Atominių spindulių tyri
nėtojai susekė ką tai feno
menalaus! Susekė paskuti
nę vėžio ligoniams viltį: 
suvaldė pačią, pačią mirtin
gąja 
tarijo 
grupė 
didįjį

ligą! Kanadoj, On- 
valstijoj, gydytojų 

pasiekė beveik patį 
medicinini triumfą v *-•

|niai kobalto spinduliai jau 
paleisti darban dviejose 
Kanados ligoninėse. Ir jau 
spėjo padaryt didelių ste
buklų vėžių gydymo istori
joj-

Viktorijos ligoninėj, Lon
dono mieste, Ontarijo vals
tijoj, , (Victoria hospital in 
London, Ontario, Canada) 

; daktaras Ivan Smith nusi
tarė pats pirmasai paban
dyt galinguosius kobalto 
spindulius ant Robertsienės 
kaklo vėžio. O vėžys tas 

'buvo pats piktasis, juodasis 
\ vėžys —• melanoma. Visiš

kai beviltiškas piktasis na
vikas. Pagydyt jo nė ne- 

!bandyk: visa kas. būtų vel- 
i tui.

Tačiau į tą ligoninę ta
po pristatytas labai svarus 

L siuntinys didžiulėj statinėj. 
I Svėrė visą toną. Buvo tai 
: švinas, kurio viduje slipėjo 
kobalto plokšteles — pats 
galingasis vaistas, neseniai 
ištobulintas'žmogaus. Dvie-' 
jų pėdų storio švininės sie
nos, mažytėj vidujinėj pa; 
tulpelėj, laikė šitą pavojin
gą jėgą, atgabentą iš ga
lingųjų urano kasyklų 
Chalk River, Ontario.

Moksliškai suvaldyta ko-j 
balto bomba buvo patalpin
ta giliai po ligonės rūsiu, 
idant baisieji spinduliai ne
pasiektų ligoninės aplinkos 
oro, bet susigertų į gilumų 
uolienas. Pati atominiam 
spinduliui prasimuši skyle- 
lė buvo užskleista aštuonių 
colių storumo gyvsidabrio 
klodu. Patyręs technikas 
galėjo tiksliai nustatyt 
spindulių dozę, kad ji pa-

AIR CIRCUIT BREAKER

taikytų į pačią vėžio širdį.
Kambarėly paliko tiktai 

vieną ligonę, o gydytojai ir 
technikas prasišalino. At
suko rankeną: gyvasis sida
bras nuslinko ir praleido 
pro skylelę atominį kobalto 
spindulį, Bilionai “gam
ma” kulkų bombardavo 
piktąjį vėžį septynias mi- 
nutes. ’:

(Bus daugiau)

Londonas. — Britanijoje 
lankosi* Jugoslavijos So- 
branijos (parlamento) pir
mininkas M. Pijade.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE OPERATOR. Peis 
marten t position, must be able to 
operate IBM standard electric type
writer. 5 day week. Salary de
pending on ability and experience. 
Center City location. Apply:

BRENTWOOD SPORTSWEAR 
22nd & Arch St. RI. 6-9441

• (47-4SĮ)

DICTAPHONE OPERATOR. Know
ledge of stenography and typing. 
Prefer young lady over 25. Must 
be steady and neat. 5 day week.
Convenient location. Salary com
mensurate with ability and expe
rience Cali Mr. Heckrote. MA. 7- 
7483. (47-49) ''

We

Ra dioakty v aus kobalto 
“gamina” spindulius leido 
per mažytę, adatos, galo 
didumo skylelytę,. ir tais 
adatos smailumo spindu
liais švitino, bombardavo 
nebeišgydomą vėžį. Ir su
bombardavo, ištaškė, sunai
kino nelemtąjį vėžį!

Adatos galę smailumo 
spinduliai* netik kad suval
dė vėžį, bet išieškojo, išna
grinėjo ir tas kūno dalis, 
kurių negalėdavo pasiekt 
paprasti radžio (radiumo). 
spinduliai ir rentgeno spin
duliai,

Neseniai išrastieji atomi-

TOOL AND
DIE MAKERS

Small and medium 
punch & die experience. 

Graduate apprentices 
preferred.

Qualified- candidates must 
be experienced in all phas
es of tool & die operations.

Excellent wages, Life & 
Health Insurance. Liberal 
Pension Plan. Annual au
tomatic increases. Paid 
Holidays.

APPLY IN PERSON, 
WRITE OR PHONE

Seno Vinco Eilėraščių 
Knyga Jau Sinutinėjama 

Prenumeratoriams

Interviews Daily Monday 
Thru Friday 8:30 A. M. to 
H A. M. or 1 to 3:30 P. M. 
or Call Mr. C. P. Calagham 
SA. 9-0418 or wire, write, 
call or apply

GENERAL
ELECTRIC jC

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS
Excellent Opportunity 

for Advancement
have openings for stengraphers'

or graduating seniors to take dicta
tion from managers & other execu
tives, other pleasant reception-type 
duties of greeting customers & 
answering telephone keep job in- • 
foresting. Pleasant surroundings, 
health coverage plan & life ins. 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC. 
5200 Chestnut St., 7 N. 52nd St 
1667 Paul St, 1405 W. Erie Ave. 
5543 N. 5th St., 101 S. 11th St 

(46-49)

SECRETARY
are an executive secretary 
for a position of respon- 

give us a call. We are a 
expanding electronic on-

if you 
looking 
sibility 
rapidly 
gincering company £ require the 
service of a competent secretary, 
for one of four chief engineers. The 
duties are varied and interesting. 
Accurate stenography & typing es
sential as well as ability to handle 
some figure work. 5-day 40-hour ‘ 
wk. Salary depending on ability & 
exp. plus liberal company • benefits, 
Must be U. S. citizen.

Call Mr. Cox, WA. 5-8780 
AMERICAN 

ELECTRONIC LAB.. INC.

(46-481

HELP WANTED-MALE

Seno Vinco eilėraščių knyga jau užbaigta 
ir siuntihčjama prenumeratoriams. Jei kuris 
iš prenumeratorių jos negautumėte bėgiu apie 
savaitės laiko, praneškite Laisvės Administra
cijai. %

Kartais gali būti klaidų antrašuose, arba jei 
kurie pakeitė savo antrašą po knygos užsisa
kymo, ' tai knyga gali tokių nepasiekti. Todėl, 
jei negausite knygos bent į savaitę- laiko po šio 
pranešimo, atsiliepkite, ir būsite aprūpinti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N; Y.

“LAISVE” EINA Į LIETUVĄ
Pastaruoju laiku gauname daug laiškų, kuriuo

se klausiama, ar Laisvė eina į Lietuvą.
Štai vienas iš tokiu laiškų:

Prašome visų dienraščio skaitytojų įsitėmy- 
ti, kad Laisvė EINA į Lietuvą ir prenumerata 
už Laisvę siunčiant į Lietuvai—$15.00 metams.

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, pasirūpinkite 
aiškiai paduoti adresą. Kartu su užsakymu 
siųsti Laisvę į Lietuvą malonėkite, prisiųsti ir 
mokestį.

3 piul. Laisve (Liberty) Penktad., kovo (March) 8, 1957

r,
: i i* •. 1 čv,. » "X’.<V /

Laisye |i
110,-12 Atlantic Ave., Richmond HUI W, N., Y.

•t
d

6901 Elmwood Avenue 
Philadelphia 42, Pa. 

Mention Ad

(44-50)

MAS INI S T AL Lmos kląses. 
Operatoriai prie Planers, med. ir 
sunkaus darbo. Reikalingi visiems 
trims šiftams. Turinti savo Iran* 
kius ir mokanti skaityti blue 
prints, ir sustatyti. Linksmos dar
bo sąlygos, 45 vai. savaimė. Apmo
kamos šventės ir atostogos. JONES 
MACHINE TOOL WORKS, INC„ 
Rt. 23, vic. Valley Forge Inter- 
cliange of Expressway & Turnpike. 
Kink of Prussia, Pa. Broadway 9? 
4400. Priminkite skelbimą

(46-49)

South Boston, Mass. ' »
Literatūros Draugijos 2-ros kuopos moterys 

ruošia gražų parengimą, kuris įvyks

Kovo 17 March
Prasidės 2 ra valandą popiet

Salėje 318 Broadway
Bus Graži Programa

ir
Skanių Užkandžių

Taipgi girdėsime svarbių patarimų sveikatos 
klausimais ir bus kitokių įdomumų. Svečių tu
rėsime iš visos apylinkės, nes tą dieną įvyks 
LLD 7-tos Apskrities konferencija. -Taigi bus 
proga pasimatyti su daugeliu seniai matytu 
pažįstamų ir linksmai laiką praleisti.

Nuoširdžiai, kviečiame visus,
Rengėjos

, '4 -’j



Worcester, Mass.
Kovo 10 diena jau čia. 

Tą dieną Įvyks Aido choro 
koncertinis banketas. Pra
džia 5 vai. Reikia nepa
miršti, kad choras ruošiasi 
prie šio banketo su daug 
gražiu dainų.; Mokytojas 
Jonas Dirvelių ir choristai 
daug laiko ir energijos pa
mokose ideda,; kad choras 
gerai dainuotu. O mūsų 
skambusis •'duetas — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas — abu dainuoja 
chore, o savo žaviems due
tams susimokinti ideda at- 

, skiro laiko ir energijos. Gi 
mokytojas Jonas Dirvelis 
ne tik visusįmokina, bet pa
ruošia muzikų; ir dainas.

Manau, visiems bus aiš
ku, ant f kiek i dainininkai 
yra pasišventę įrodyti, kad 

’daina yra graži ir kad ji 
♦gyvuotu.

Taipgi manau, kad mūsų 
plačios apylinkės lietuviš
koji visuomenė skaitlingai 
dalyvaudama įvertins cho
ro pastangas ir tuomi įro
dys savo pageidavimą, kad 
choras testu toliau.ta '.’ra
žu darba. >

Iki pasimatymo kovo 10 
d., 5 vai. vakare, 29 Endi
cott St. svetainėje!

-7. M. L.
---- *

Waterbury, Conn.
Pabėgėlių koncertas

ii t
Vasario *$3 d. vakare Įvyko 

pabėgėliu koncertas. Eida
mas pro Amerikos lietuvių 
piliečiu - klubo svetainę, ma
tau, atidaryta, smulkutė mer
ginamai* moteris dainuoja, gra
žiai apsirėdžiusi, ir pas mane 
atsirado koks-tai geismas Įei
ti Į svetainę, kad arčiau, ge

lį liau prisižiūrėti ir pasklausyti. 
bet lyg tyčraj kai tik įėjau 
i svetainę, paskelbė pertrau
ką. Manau, Jokia tai nelai
mė! Po keliolikos minučių ir 
vėl atidarė programą, bet ant 
steidžiaus išeina ne mergina 
bei moteris, o vyras, nešinas 
smuiką Jaučiausi kaip ir nu
sivylęs. Pirmininkas persta- 
to smuikorių taip patykiai, 
kad negalėjau nė vardo nu
girst. Puikus smuikorius, jam 
smičius taip švelniai eina per 
strėnas, taip malonu klausy
tis. Smuikorius davė porą 
kavalkų solo ir nuėjo. Man 
ir vėl pasidarė nesmagu, nes 

l jis taip gražiai grojo, bet tuo 
pat laiku pamislinau, kad išeis 
mergina. Taip ir buvo. Pir
mininkas išėjęs perstato mer
giną; ji išeina, pradeda dai
nuoti, balsas gerai pralavintas, 
bet kad per mažas. Padaina
vo porą dainelių, ir koncer
tas užsibaigė.

Publikos buvo gal arti pora 
šimtų, senų nebuvo, senesnib 
nemačiau kaip apie 50 metų 
amžiaus. Bilvo po 13 ar 14 
metų. Gana tykiai užsilaikė, 
kas yra pagirtina. Bet ve kas 
man nuostabu, kad tie jau
nuoliai, išėję iš svetainės ant 
šaligatvio, tarpe savęs angliš
kai kalba. Manau sau, kad 
jau neilgai jie bus lietuviais.

Žingeiduolis

New Yorkas turi 223 viešų 
namų projektus, kuriuose gy
vena apie 350,000 žmonių.

MATTHEW A
BIJYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OG**OC* '

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

Brockton, Mass.
Liuosybes Choro komitetas 

surengė vakarienę - koncertą 
ir šokius. Įvyko vasario 23 d., 
Liet. Taut. Namo didžiojoj sa
lėje. Choristės vakarienę pri
rengė gerai: buvo namie da
rytų dešrų, košei ienos, pyra
gų, kokų. Visi sočiai pasival
go. Tik kažin kodėl žmonių 
buvo nedaug, tik apie šimtas. 
Daug liko valgių.

Koncertą pildė Liuosybes 
Choras, vadovystėje Alberto 
Potsiaus. Publika pagyre cho
ristus ir solistus bei duetus: 
Rožę Stripinis, W Yuodeikis, 
Alb Potsius.

Po to buvo šokiai. Dalyviai 
linksmai praleido laiką.

Vasario 15 d. mirė Barbora 
Barovvsky (Baranauskiene). 
Gavo širdies ataką, mirė stai
giai. Palaidota Melrose kapi- 

' nėse. Paliko nuliūdime dukte- 
1 ri Bernice ir žentą1 Albert Co- 
vezoli, taipgi anūkę ir jos vy- 
i ą.

Priklausė prie Biručių ir 
Vienybės pašalpinių draugys
čių.

Vasario 23, d. mirė M. Yar- 
malovich, sulaukęs 86 metų. 
Palaidotas Melrose kapinėse. 
Paliko savo žmoną Mary, sū
nų Adolfą, dvi dukteris ir 
penkis anūkus.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Klubo, St. Roko ir Ka- 
zimierinės pašalpinių drau
gysčių.

Geo. Shimaitis

ED. SMITH UŽMUŠĖ 
JAUNA MERGINA 

t 4.

Ramsey, N. J., gyventoja, 
15 metų mergaitė Victoria 
Zielinski rasta akmenimis už
mušta. Tyrinėjimai parodo, 
kad ji smarkiai kovojo su už
puoliku. Jos saujoje rasta sve
timų plaukų kuokštas.

Susektas E. Smith prisipaži
no tai padaręs.

Filmų pasaulis
šio rhėnesio 28 dieną New 

Yorko neangliškų laikraščių 
filmų kritikai matys du nau
jus filmus: dokumentini Leo
nardo Bonzio filmą apie Indo
nezijos salas\“The Lost Conti
nent” ir Alberto Lamorisse 
filmą “The Red Baloon”. Abu 
minimi filmai laimėjo pryzus 
tarptautiniame filmų festiva
lyje Kanuose, Prancūzijoje.

• '■

Pažangus kritikas D. Platt, 
kuris rašo kairiečių spaudoje, 
štai ką sako apie tarybinį fil
mą “Nemirtingoji Įgula” (The 
Immortal Garrison”) : filmas 
mums primena, su kokiu hero
izmu ir atsidavimu tarybinė 
liaudis kovėsi prieš nacinius 
okupantus, bet kaip tneno kū
rinys filmas neprilygsta anks- 
tyvesniems tarybiniams fil
mams. Taip yra nepaisant' 
fakto, kad vyriausias “Nemir
tingosios Įgulos” filmininkas- 
operatorius buvo Tise, tas 
pats, kuris kartu siu Eisenštei- 
uu filmavo tokius tarybinius 
klasikinius filmus kaip “Alek
sandras Nevskis” ir “Potiom
kinas”. .
. Platt prideda, kad filmas 

turi ir jaudinančiu momentų 
ir tikriausiai vertas matymo.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

. LENKŲ SPAUDOS
. BAZARAS

Puikūs rankdarbiai, lėles, lenkų 
meniškas darbas. Bargenai, ku
rių negalite praleisti. Bus len
kiškų valgių ir lenkiška filmų 
programa.
ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ

KOVO 16 IR 17 
POLONIA CLUB

208 Second Ave, N. Y. C. R 
.arti 12 St.

Qurys atdaros 1 vai. P. M.
Auka—25c.
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New Yorko 
spaudoje

♦Darbininkiškas I a ikraštis 
“Daily Worker” ' baigia vieną 
vajų ir pradeda antrą. Finan
sinis vajus, siekęs sukelti 
850,000, galų galo, su dide
liais vargais baigtas — ir to 
laikraščio ateitis bent neku
riami laikui užtikrinta finansi
niai.

Dabar tas laikraštis prade
da kitą vajų: cirkuliacijos. 
Laikraštis pripažįsta, kad jo 
cirkuliacija yra labai su men
inėjirsi. Tas buvo> pabrėžta ir 
praėjusiojo Komunistų parti
jos konvencijoje. Cirkuliacijos 
vajum jie bandys atsigriebti.

“Post” puslapiuose tilpo tū
lo Weinb.orgerio viešas laiš
kas. Tas žmogus kaip vienos 
ar kitos liberalinės organiza
cijos atstovas dalyvavo kaip 
stebėtojas Komunistų partijos 
suvažiavime vasario mėnesį, 
šiame viešame laiške jis sten
giasi atsirubežiuoti nuo gru
pės kitų stebėtojų, kurie išlei
do' pareiškimą, kad suvažiavi
mas buvo demokratiškas.

J aną grupę įeina protestan
tų pastorius Mušte-, “Catholic 
Worker” redaktorė Dorothy 
Day, ir kiti.

Weinber'gas, kaip matyti, 
labai bijo, kad kas nors su
maišys jį su anais stebėtojais, 
kad susidarys nuomonė, jog 
visi pakviesti stebėtojai yra 
“pro kkomunistai”. Jis todėl 
vis pabrėžia laiške, kad jis 
dalyvavo kaip “n ('draugiškas 
stebėtojas”, kad jis “jaučia 
-komunistams panieką” ir 1.1.

šovinizmas gali būti rimta 
liga, iš kurios išsigydyti gan 
sunku, štai paimkime New 
YOrko konservatyviai vidur- 
kelišką dienraštį “11 Progreso 
Italo Ąmericano”. Praeito sa
vaitgalio numeryje mes ten 
randame straipsnį, kuris sako, j 
kad “Libija, lieka itališka, iri 
tokia liks”. Kaip tai? Libija 
buvo Italijos kolonija Musso- 
Imio laikai.?, po karo ją perė
mė britai, bet dabar Libija — 
bepriklausoma arabiška šalis, 
visų (ir pačios Italijos) pripa
žinta ir priklausanti prie 
Jungtinių Tautų. Bet New 
Yorko italu laikraštis turi kaž
kokias svajones apie “itališką 
Libiją”... Tai tokios svajonės,' 
kaip lenkų šovinistų apie 
’’lenkišką Vilnių”, vokiečiu 
revanšistų kalbos apie “vokiš
ką Dancigą” arba “vokišką 
Karaliaučių” ii- panašiai.

Konservaty viskas “Times” 
lyg pataria britų konservato
riams nenusileisti, nepaskelbti 
naujų parlamentinių rinkimų. 
“Times” vedamajame straips
nyje pripažįsta, kad keli pa
pildomieji rinkimai rodo, jog 
darbiečiai stiprėja, kad pasi
keitė politinių jėgų santykis 
šalyje. Bet tas dar nereiškia, 
kad reikia skubintis, sako 
“Times”. Esą, vietiniai rinki
mai dažnai atspindi tik vieti
nes problemas, esą, iki 1959 
metų galo arba 1960 metų 
pradžios, kuomet reikės pagal 
įstatymą laikyti rinkimus, 
daug kas gali pasikeisti.

Kol kas, sako “Times”/'to
riai turėtų nesijudinti, nebent 
jie kokiu nors svarbiu klausi
mu praranda parlamente pa
sitikėjimą. Bet kaip jie tą pa
sitikėjimą praras, jeigu jų ton 
dauguma ?

Teisėjo žentas įkaitintas 
dėl taksų t

N’. Y. Aukščiausio teismo 
teisėjo A. J. Levy žentaš-D. E. 
Frankenstein įkaitintas už ne- 
sumokėjimą federalinių taksų 
1950—51 m. virš $13,000. 
Pirmiau/jis buvo pasiųstas ka
lėj iman už apgavihgas finan
sines transakcįjas.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

f Kas girdėti lietuvių tarpe
Viskas tvarkoje, sako 

LLD sekretorius

Anądien kalbėjausi su Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
centraliniu sekretorium Kle
mensu Depsu.

— Viskas tvarkoje su LLD 
reikalais, — sako seki*. Dep- 
sas. — Nariai gražiai mokestis 
moka, kuopų sekretoriai gerai 
su Centru kooperuoja, šių me
ti! knyga jau spaudoje.

Sekr. Depsas priminė man, 
kad jam užėmus tą vietą, kai 
nebuvo kam kitam užimti, 
pradžia bitvo nelengva, bet 
dabai* dalykai vis eina į gerą
ją pusę.

Iš x pasikalbėjimo matosi, 
kad Depsas yra entuziastas, ir 
optimistas. Jis sako, kad pa
dirbėjus galima gauti ir naujų 
narių. Tik reikia tuo. klausimu 
daugiau rūpintis.

! Nepaisant to, kad jis gyve
na bent 50 mylių nuo LLD 
centro raštinės, jis tankiai sa
vo forduku čia atvyksta. Nors 
jau pasiekęs geroką amžių, 
bet jis neparodo jokio nuovar
gio, Pasiryžęs energingai dar
buotis.

Mažai ką kuopoj veikia

LLD New Yorko ir New 
Jersey kuopos, kurios priguli 
prie vietinės apskrities, šiuo 
metu mažai ką veikia. Nesi

Filmas “The Ten Commandments” gauna pažymį. Jį pri
ima Barney Balaban (dešinėj), Paramount Pictures Corp, 
prezidentas. Įteikimas įvyko vasario 25, New Yorko miesto 
radijo stotyje WNYC, iš kur šis įvykis buvo transliuojamas. 
Pažymi įteikia Dr. Tibor Weber (kairėj), neangliškosios 
spaudos Filmų kritikų ratelio prezidentas. Įteikime taipgi 
dalyvauja Sigmund Gottlober, Kritikų ratelio direktorius.

Aido Ch. šunim burum
Aido Choras kasmet suren

gia pasilinksminimo vakarėlį 
— “šunim burum”. Tai ir šie
met tai padarys.

Vakarėlis yra jau visai ne
toli, kovo (March) 23 d. va- 
karą, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantię Ave., Rich
mond Hill.

Kaip jau yra žinoma, Aido 
Choras labai daug ko duoda 
publikai savo parengimuose. 
Tai ir šį kartą choras yra pa
siruošęs vairiomis . vaišėmis 
pavaišinti savo svečius.

Duos gražią meninę pro
gramą, kuri susidės iš dainų 
))■ kitko.

Yra labai svarbu dalyvauti 
visiems charo patri jotams ir 
meno mylėtojams bei pažan
gos kūrėjams.

Visi prašomi ir kviečiami 
dalyvauti šiame parengime. 
Aido' Choras kviečia' jus ir 
prašo kviesti jūsų draugus ir 
pažįstamus.

V. K.

Pralošė svetiihuę $50,000

Douglaston gyventojas Ir
ving Plųmser, pasigrobęs iš 
Andower Realty Co..> kur jis 
dirbo kaip selsmamas, ■ $50,- 
(’00 ir nuvykęs Į Las Vegas 
viską pralošė. Kompanija pa
siuntė dętektyvus jį parsivež
ti-ir teismui perduoti. 

girdi veikimo ir didžiojoje 
kuopoje, LLD'. 1-oje kuopoje, 
kuri seniau' buvo viena veik
liausiųjų.

Kiek daugiau veikia Rich- 
mondo 18^ kuopa. Vasarą ji 
suruošia7 išvažiavimus, o žie- 
nąos sezonu — parengimus. 
Vasario mėn. turėjo kugelio 
vakarienę, dabar planuoja ko
ki kitą parengimą turėti, gal 
apšvietus vakarą.

šios kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare, ko
vo 13, Liberty Auditorijoje.

Ein. sekr. K. Balčiūnas man 
priminė, kad jo kuopos nariai 
gražiai mokasi savo mokestis, 
bet dar yra nemažas ne užsi
mokėjusių narių skaičius. Sek
retorius norėtų su jais pasima
tyti susirinkime. Taipgi gali 
pasimokėti pas jį Liberty Au
ditorijoje, nes jis beveik kas 
vakaras ten. randasi.

Sekmadienį pasimatysime

Motiejaus, ir Marcelės Yakš- 
čių vedybinės sukakties pra
moga jau už poros dienų. Ko
vo 10 d. susirinksime Į Liber
ty Auditoriją. Ceremonijos ir 

ipietūs prasidės, kaip rengėjos 
skelbia, 1 valandą. „

Svečių tikimasi daug. Tam 
tikslui paimta didžioji salė. 
Tad pasimatysime sekmadie
nį.

Rep.

Grižo iš Antarktikos
U

Į New Yorką atvyko 10,000 
tonų krovinių laivas “Towle”, 
kuris atplaukė tiesiai iš Ant
arktikos, kur buvo nuvežęs 
j eikmenis amerikietiškai po
liarinei ekspedicijai. Laivas 
paliko New Yorką praeitų 
metų spalio mėnesį ir praleido 
Antarktikoje arti keturių mė
nesių.

Įgulos nariai sakė laikrašti
ninkams, kad Antarktikoje ne 
taip jau šalta, kaip čia Įsi
vaizduojama. Jų buvimo ten 
laiku niekai! nebuvo šalčiau 
negu 27 laipsniai. “New Yor
ke kartais šalčiau,” sakė jū
rininkai. *

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.
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| POKILIS I

I ė Brooklynas iš ankstoi ruošiasi * I 
J J darbui sukelti Laisvei $10,000 * ‘ 
.. General Motors Dealer} «•

j; BALANDŽIO 13 APRIL;;
• • ' • •
• •Bus graži dainų programa ir bus* •
‘ * duodamą bufetinė vakarienė. 1 
*• Pradžia jl-tą vai. vakare ••
■ * Įėjimas Nemokamai ••
• • • •
:: LIBERTY AUDITORIUM ” • • • •
*' 110-12 Atlantic Avenue !*• ’ v
j: Richmond Hill, N. Y. t
• • f II
••Rengėjai kviečia visus Didžiojo* • 
N New Yorko ir apylinkės apšvie-!» 
J Į tos branginitojus jsitėmyti dienąj J 
! >ir dalyvauti šiame parengime. • •

Pažangių lenkų klube 
bus laikytas bazaras
Kovo 16’ ir 17, šeštadienį ir 

sekmadienį, ..pažangių lenkų 
klube — Polonia Club — bus 
vykdomas bazaras. Jame ga
lima bus nuspirkti lenkų rank
darbius, siuvinius. drožinius ir 
kai kuriuos dalykus, kaip tai 
lėles, kurios' importuotos iš 
Lenkijos. Taipgi galima bus 
gauti tradicinius lenkiškus 
valgius.

Visas pelnas eina pažan
gaus lenkiško savaitraščio 
“Glos Ludovy’’ naudai. Tas 
laikraštis spausdinamas Det
roite.

Polonia Club adresas yra 
201 Second Ave., prie 12th 
St.

Bazaro rengėjai kviečia lie
tuvius apsilankyti.

Mažiau fondų vaikučių 
centrams ir komisijai 
prieš diskriminaciją...
Republikoniška dauguma 

valstijos seimelyje Albanyje 
pradėjo kirsti nuo būsimo 
valstijinio biudžeto sumas — 
ir vis nuoi dalykų, kurie svar
būs žmonių gerbūviui, ypatin
gai. New Yorko didmiestyje.

Republikoniška dauguma 
nutarė išleisti $3,000,000 ma
žiau vaikų centrams (day 
care centers), kur keliolika 
tūkstančių vaikučių praleidžia 
dienas, kuomet jų motinos 
priverstos dirbti.

Nurodoma, kad tiems vai
kų centrams - lopšeliams ir 
taip neužteko fondų, o nukir
tus tris milijonus, bus dar blo
giau.

Taipgi nutarta dubti $45,- 
000 mažiau valstijos komisijai 
prieš diskriminaciją, kuri 
trumpai žinoma .kaip SCAD. 
Tos komisijos fondai ir taip 
mažiukai, o darbų ji turi 
daug, nes jos pareiga prižiū
rėti, kad samdyme nebūtų 
diskriminacijos rasiniais, tau
tiniais, amžiaus, lyties ar ki
tokiais sumetimais.

200 DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO

N. Y. Rockwood Co. 200 
darbininkų sustreikavo. 71 
metų amžiaus saldainių dirb
tuvė užsidarė. Darbininkai ne
patenkinti darbo sąlygomis. 
Dabar dirbtuvė pikietuojama.

Jauna moteris pasikorė
N. Y. gyvenanti Theresa 

Kennedy pasikorė savo apart- 
mento skiepe, užsirišugi virvę 
už vandens pervado'. Nusižu
dymo priežastis neskelbiama.

Vilnies ■
KALENDORIUS

1957 Metij
t

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

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

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per pasta kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto

, stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir-mokestį. \ *

» - *

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

.. ....... . .......................... ..... -J
4 pusk Laisve (Liberty) Penktad., kovo (March) 8, 1957

BUSINESS OPPORTUNITIES

Auto Service Stotis. Laukia kel
tuvas ir šulinys. 2 aulo garadžlu.^ 
raštinė ir pastatas kartu. Randa
si ant Main St., Freeport, L. I. 8
m. lease. Privatiškas savininkas. 
Kaina prieinama Nassau kaimas! 
auga. Mr. Ragone. Freejiort 8- 
9851. 7 v. r., iki 7 v. v. 46-52)*
ASTORIA. QUEENS.. Naujai išde- 
koruotas Stationery ir Luncheon
ette, dabar uždarytas jš priežasties 
staigmenos. Tik Ii bloko nuo Mil
lion Dollar Boys Club. Grošs $400 „ 
iki $450. Gera proga patyrusiam as
meniui. Pamatymas sulyg jūsų pa
togumu. RA. 6-3569. (41-48)

Pažangūs siuvėjai ♦ 
klausysis Daviso

šio mėnesio* 13 pažangu^ 
New Yorko siuvėjai-kriaučiai 
Yugoslav Hali patalpose (40$ 
W. .41st St.) dalyvaus mitin
ge, kur kalbės komunistų ly
deris Benjamin Davis, negras, 
kuris ilgokai atstovavo Harle
mo sritį New Yorko miesto ta
ryboje.

Davis kalbės apie negrų is
toriją ir integraciją mokyklo
se. Mitingą rengia siuvėjų 
{•pandos laisvės komitetas. Mi
tingo pradžih 6 vai. vakaro.

STIRNOS SUDARO / 
PAVOJŲ

W estchesterio apskrityje, 
kurk randasi Į šiaurę nuo Nei^ 
Yorko miesto, priviso tiek stir
nų, kad jos sudaro pavojų au
tomobilistams. Dažnai jos 
bando pereiti vieškeli, bet 
kuomet automobilio šviesa jas 
aplieja, jos sustingsta iš iš
gąsčio. Kartais automobiliai 
turi sustoti, o kartais, nespė- 
jant, įvyksta ir nelaimės, susi
et ūrimia.

Atsidaro gurno išdirbystės 
dirbtuvė

Butler,. N. J., vėl atsieito 
gurno išdirbystės dirbtuvė, 
kuri buvo uždaryta dėl ištiku
sio gaisro. Grįžta darban api^ 
500 darbininkų. <

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 13 d. 7:,30 v. v., 110-06 
Atlantic Avc. Nariai malonėkite 
dalyvauti. (47-48)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietus Klubas, pami

nėjimui Motinų Dienos, kovo 
(March) 9 dieną rengia vakarienę 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėj 
svetainėje. Kviečiame visus ir vi
sas' ateiti. Įžanga $1.50.

Rengėjos (44-47)

HARTFORD, CONN. t
Laisvės Choro Klube bus Open 

House. Sekmadieni, kovo 10, ne
priklausantiems nereikės rašinėt 
vardų. Daugelis to nenori.

Kovo 10 d. taipgi įvyksta Mo
terų Klubo banketas, 157 Hunger
ford St. Durys atsidarys 3 vai.,'va
karienė 4:30 vai. popiet. Moter/s 
banketą rengia ne dėl pelno, o tik 
pasižmonėjimui. Tik $1.50.

Dalyvaus ir Christina Stanislo- 
vaitienė iš Waterburio.

Užkviečiame svečius iš visur da
lyvauti. Rengėjos (44-47)




