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Gniaužia. . i
Kodėl ?
Gal bus^didelis streikas. .

Rašo R. Mizara

Indonezijos nacionalistai 
bandys palaikyti valdžios 
vairą savo partijos tarpe

Komunistai laimi rinkimus 
vienoje Indijos apygardoje

Penkių Didžiojo New Yor- 
ko kolegijų prezidentai susiti
ko. ir nutarė uždrausti studen
tams kviestis Daily VVorkerio 
redaktorių John Gates, kad 
jis jiems papasakotų apie , sa
vo pažiūras, Įsitikinimus.

* I
Jau dviejų kolegijų stud eli

tai buvo pasikvietę redakto
rėj J. Gates pasakyti jiems 
kalbą.

Mat, dabar yra akademinės 
laisvės savaitė — savaitė, ku
rią studentai nori gauti juo 
daugiau žinių apie visokias 
pažiūras, apie visokius svar
besnius dalykus.

Sakysime, apie komunizmą 
šiandien kalba visas pasaulis. 
Studentai juo labiau tuo klau
simu Įdomaujasi: jie nori apie 
komunizmą išgirsti iš lūpų tų, 
kurie stovi JAV komunistinio 
judėjimo priešaky. John 
Gates kaip tik ir yra vienas 
tokiu. ’
t'
4 ___  .____

Deja, kolegijų prezidentai 
sako: nevalia jums tai daryti. 
Jei norite apie komunizmą su
žinoti, tai kvieskite didžiau
sius jo priešus — šitie jums 
papasakos ’

Ir dėl to šiandien mūsų did
miesčio kolegijų studentai 
protestuoja, r e i kalaudami 
akademinės laisvės.

Trys Coluąibios universiteto 
studentų klubai, kuriems pri
klauso liberalinių ir socialisti
nių pažvalgų studentai, ne
paisydami visko, nutarė kvies
ti John Gates, kad jis jiems 
pakalbėtų.

Redaktorius apsiėmė tai 
padaryti.

>

Man rodosi negerai daro 
kolegijų vadovai gniauždami 
akademinę studentų laisvę.

Dienraštis “N e w York 
Post” editorial© tokį kolegijų 
vadovu elgesi vadina “Miesto 
kolegijų gėda”.

Ir yra gėda!

Aišku, tie studentai, ku
riems uždrausta paklausyti 
John Gateso kalbos, bandys 
ieškoti kitų kelių, kad galėtų 
susipažinti su jo pažiūromis.

Apie 3,000,000 Anglijos 
darbininkų, mašinistų ir lai
vų statytojų, ruošiasi streikui.

Ekonominė padėtis Angli
joje pablogėjo ypatingai po 
to, kai anglai, francūzai ir iz
raeliečiai buvo užpuolę Egip
tu. Darbininkų būklė ten vis 
tUbesunkėja, ir dėl to darbi
ninkai ryžtasi kovon.

4 ^Valdžia daro viską, kad 
streikas neįvyktų, šį savaitga
lį matysime: bus ten streikas 
ar nebus.

I Jakarta. — Nors prezi- 
• dentas Sukamo priėmė na
cionalistinio premjero Sas- 
troamidjojo rezignaciją ir 
paskelbė karo stovį, yra žy
mių, kad nacionalistai ban
dys palaikyti vairą savo 

j rankose, kad jie dar nėra 
į pasirengę daryti dideles 
I nuolaidas reakciniams kari- 
' ninkams, kurie įvairiose ša- 
! lies dalyse pravedė sukili- 
I mus prieš centralinę val
džią. Indonezijoje dabar 
manoma, kad prezidentas 
Sukamo premjeru paskirs 
nacionalistų vadovą Swirjo, 
politinį jo paties ir Sastroa- 
midjojo draugą.

Sukamo pasakė kalbą per 
radiją tautai. Jis nurodė, 
kad Indonezija dabar kovo
ja už savo čielybę ir nepri
klausomybę, kad visi tikri 
patriotai turėtų burtis ap
link valdžia, o ne rengti vi
sokius sukilimus. Jis sakė, 
kad dešimtmetis atgal, kuo
met Indonezija gimė kaip 
nepriklausoma šalis kovoje 
prieš olandiškus koloniali- 
nius spaudė,įus, viltis vyra
vo, kad Indonezija augs, 
gyvuos ir vystysis kaip vie
ninga demokratinė “valsty
bė.

Dabar, sakė Sukamo, vi
sokie neatsakingi elemen
tai rengia sukilimus ir pu
čus prieš vyriausybę, skel
bia savo režimus, leidžia 
manifestus ir tt. Sukamo 
sakė, kad karinis stovis 
įgalioja jį, kaip šalies pre
zidentą, perimti pilną galią, 
kad atstatyti tvarką.

Jakarfoje tuo tarpu visur 
išlipdyta daugybė plakatų, 
kuriuos išleido komunistai 
ir jiems artimos organizaci
jos. Tie plakatai po ant- 
galviu “Mes pasirengę!” sa
koj kad kairūs elementai 
pasirengę kartu su naciona
listais atstatyti tvarką, jei
gu tikra tautinės vienybės 
vyriausybė būtų sudaryta.

Havana. — Prezidentas 
diktatorius Fulgencio Ba
tista, kurį sukilėliai bandė 
nužudyti kelios dienos at
gal, iš savo rūmų balkono 
pasakė kalbą miniai. Tai 
buvo “pergalės kalba” ir 
jis triumfingai pareiškė, 
kad “Kuba jam lieka ištiki
ma”. Bet tos ištikimybės ne 
labai matėsi, nes jį. saugojo 
iš visų pusių didelis būrys 
karių su automatais ranko
se, granatomis prie diržų, 
šalmu ant galvos ir kulko
svaidžiais prie šono.

NEW YORK AS.-—“Dai
ly Worker” skelbia, kad to 
laikraščio egzekutyviu re
daktorium tampa S. Gerso- 
rias. Gates lieka vyriausiu 
redaktorium.

Washingtonas, — Prezi
dentas Eisenhoweris jau iš
plaukė Bermudon.

Iš provincijų, kur laikosi 
sukilėliai, kol kas žinių nė
ra. Manoma, kad sukilėliai 
nėra vieningi ir-jie neturi 
išdirbę bendros strategijos.

Jakartos universitete na
cionalistiniai ir kairūs stu
dentai pradėjo ginkluotis, 
kad pastoti kelią galimiems 
reakciniams sukilimam^.

J.V. atnaujins 
savo pagalbą 
izraeliečiams

Washingtonas. — Ame
rika, kuri nutraukė ekono
minės pagalbos davimą Iz
raeliui, kad paskatinti jį iš
traukti savo karines jėgas 
iš Egipto teritorijos, dabar 
tą pagalbos davimą atnau
jins. Valstybės departmen- 
tas paskelbę, kad pagalios 
davimas atnaujinamas tuo- 

1 jau.
Amerika taipgi sulaikė 

pagalbos davimą arabų 
kraštams, bet kol kas ne
paskelbė, kad. tą pagalbą 
atnaujins. Arabų diploma
tiniai pareigūnai Washing
tone sako, kad toks Valsty
bės department© nutarimas 
rodo šališkumą ir palanku
mą Izraeliui. Nors izraelie
čiai kartu su britais ir 
francūzais užupolė, Egiptą, 
Egiptas irgi buvo baustas 
pagalbos atėmimu, o dabar 
pagalba atnaujinama agre- 
soriur Izraeliui, bet neat
naujinama užpultam Egip
tui, kuris nuo agresijos ne
mažai nukentėjo.

Francūzai teis 
tuos, kurie darJ 
kritikuos karą

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia paskelbė, kad trau
kia atsakomybėn teisme ei
lę žurnalistų ir rašytojų, 
kurie kritikuoja karą Alžy
re. Valdžia sako, kad ta 
nuolatinė kritika “siekia 
silpninti francūzijos karinį 
moralą.” j

Francūzijos valdžia jau 
seniau keletą kartų konfis
kavo laikraščius, kurie kri
tikavo karą Alžyre. Daug 
kartų konfiskuotas komu
nistinis organas “l’Huma- 
maniteĄ ir nepriklausomas 
kairus organas “Libera
tion.”

Dabar traukiamas atsa
komybėn “1’Express” benr 
dradarbis Servan Schrei
ber, rašytojas Pierre Hen
ri Simon ir kiti. Simon pa
rašė novelę, kuri vaizduoja, 
kokius žiaurumus francūzų 
armija naudoja Alžyre 
prieš nacionalistinius kovo
tojus ir taipgi prieš civili
nius gyventojus.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Deli. — Indijos rinkimai 
pasibaigė penktadienį, bet 
pilni rezultatai nebus žino
mi per nekurį laiką, gal ke
lias savaites. Šie pirmi vi
suotini parlalmentiniai rin
kimai tęsėsi per 18 dienų. 
Kai kurie rezultatai, betgi, 
jau žinomi. Taip, pavyz
džiui, jau žinoma, kad ko
munistai pasirodė esą 1 stip
riausia partija Keralosį pro
vincijoje. Ten komunistai 
laimėjo 27 deputatus, soci
alistai (Pražos partija) 8, 
Kongreso partija 20.

Iš viso Indijos Asamblė
joje parlamente bus 3,012 
deputatų. Kol kas žinoma 
rezultatai apie 1,313 depu
tatu. Pasidalinimas toks: 
Kongreso partija (Nehru 
vadovaujama) 923, komu

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Parris Island, S. C.—Eili-į 
nis marinų kareivis D. L.1 
Porteris,, kuris neseniai liu
dijo, kad seržantas jį bruta- 
liškai traktavo, dabar pada
vė skundą, kad jo leitenan? 
tas jį smarkiai sumušė. Jis 
sako, kad leitenantas Con
roy jį mušė sakydamas, 
kad jis negali toleruoti sa
vo kuopoje “verkšlenančius 
minkštuolius.”

Washingtonas. — Tyms- 
terių unijos vice-prežiden-| 
tas Hoffa sako, kad jįs ne
kaltas kyšių davime, kaip jį, 
kaltina valdžia. Tuo [tarpu 
grand džiūrė jau sudaryta 
ir Hoffos byla greit atsida
rys.

Manchesteris, Britanija.— 
Britų keleivinis orlaivis nu
krito čia, kai skrisdama? 
atsimušė i namo stogą. Or
laivis užsidegė ir 22 asme
nys, keleiviai ii’ įgulęs na
riai, žuvo.

Vengry laikraščio redaktorius 
apie pabėgėlius šioje šalvie

New Yorkas. — Tarp ki
tų pažangių laikraštininkų, 
kuriuos kamantinėjo Kon
greso ne-amerikinis komite
tas, radosi A. Rosneris, ven
griško New Yorko laJikraš- 
čio “Hungarian World” ve
dėjas.. Jis tarp kitko buvo 
klaustas, ką jis galvoja apie 
vengrus pabėgėlius, kurie 
atvyksta šion šalin.

Rosneris atsakė, kad ne
menkas skaičius vengriškų 
pabėgėlių ateiną į jo laik
raštį ir sako, kad Jie “val
gytų bulves ir duon^, jei
gu tiktai galėtų dabar grįž
ti namo.” Jis sakėj kad 
daugelis vengrų bėgo be pa
grindo, suvedžioti, suklai
dinti ir dabar gailisi.

Kongresmanas Moulderis 
klausė Ėosnerio, ar jis žino 
kokias nors tokių grįžti no
rinčių bėglių organizacijas. 

nistai 64, Pražos socialistai 
78, socialdemokratai 27, de
šinieji indusai (Jan Sangh) 
22, nepriklausomi 109 ir tt.

Pilnu rezultatu laukiama 
su dideliu susidomėjimu. 
Kad Kongreso partija bus 
laimėtoja, niekas neabejoja, 
bet nuo to, kiek vietų lai- 
mes komunistai ir socialis
tai, priklausys, kiek galios 
turės kairioji opozicija. 
Kad dešinieji indusai, kurie 
stoja už teokratinę Indijos 
valstybę, paremtą hinduiz- 
mo religija, mažai balsų ga
vo, jau aišku. Nehru ne
seniai išsireiškė, kad tie fa
natiški indusai, kurie rei- 
kalauja užkariauti Pakista
ną ir padaryti musulmonus 
antraeiliais piliečiais, savi
mi perstata didžiausią pa
vojų Indijai.

Gyvenini as
•/

Lietuvoje
Vilnius;— Džiovos gydy

mo kabinetas atidarytas 
Troškūnuose. Jam vadovau
ja jauna 'specialistė gydyto
ja šostakaitė.

Kolūkinis choras susikūrė 
Radviliškio rajono Višins
kio vardo kolūkyje. Už ge
rai padainuotas dainas ra
jono kolūkių kultūrinės 
estafetės baigiamojo kon
certo metu jo vadovui Ok- 
nianskui įteiktas pagyrimo 
raštas.

Skaitytojų konferencija J. 
Dovydaičio romanui “Dide
li įvykiai Naujamiestyje” 
aptarti* įvyko N. Vilnios 
“Žalgirio” gamykloje.

> K. Sajos “Vis per gerą 
širdį” kolūkio scenoje paro
dė Pandėlio rajono “Kvet
kų” saviveiklininkai. S u 
programa jie lankėsi greti
mame M. Melnikaitės var
do kolūkyje. ,

Rosneris sakė, kad tokiu 
organizacijų nežino, bet ži
no, kad grįžti norinčių yra 
nemažai. Komitetas tada 
jam liepė duoti pavyzdžius. 
Rosneris paminėjo pabėgėlį 
Nemeth ą, kuris, stengiasi 
grįžti, jau padavė visokias 
aplikacijas, bet kuriam da
roma sunkumų. Nemethas 
pabėgo iŠ Vengrijos, sakė 
Rosneris, nes jis viename 
fabrike priklausė prie dar
bininkų tarybos ir klaidin
gai manė, kad visi tų tary
bų nariai bus baudžiami, 
kadangi kai kurios tarybos 
pateko į sukilėlių rankas.

“Hungarian World” re
daktorius 'Zoltan Deak. sa
kė, kad laikraštis turi 3,500 
cirkuliaciją ir kad jo virši
ninkų tarpe randasi žino
masis dailininkas Hugo 
Geller ta%'

Egipto gubernatorius jau 
Gazos srityje; gyventojai 
jj sutiko su entuziazmu

Gaza. — Naujai paskirtas 
Egipto gubernatorius Ga
zos sričiai generolas Lati- 
fas jau Gazos mieste. Su 
juom atvyko grupė civilinių 
ir karinių pareigūnų. Bet 
Egipto kariniai daliniai, sa-l 
koma, kol kas neįžengs Ga- 
zon.

Gubernatorių Latifą ir jo

Vengrai minėjo 
savo nacionalcC.

Kossuth švente
<-

Budąpeštas. — Vengrija 
plačiai paminėjo savo naci
onalinę šventę, molines to 
laiko, kai po Kossutho va
dovybe vengrai 1848 me
tais sukilo už savo nepri
klausomybę. šventės proga 
daugelis rašytojų, muzikų, 
darbuotojų ir kiti apdova
noti ordinais.

Apšvietos reikalų minis
tras Kaliai sakė, kad Ven
grijos darbo žmonės pra
deda suprasti, kaip tarybi
nių karių pagalba juos iš
gelbėjo iš fašizmo. Jis sa
kė, kad “draugystė t a r p 
tarybinių karių ir vengrų 
darbininkų yra ant am
žių.”

Washingtonas. — Mult
nomah, Oregono, distrikto 
prokuroras čia liudijo sena- 
tiniam komitetui apklausi
nėjime apie kriminalystes 
unijose. Prokuroras Lang
ley atsisakė atsakyti į klau
simu s, pasinaudodamas 
konstitucijos penktuoju pa
taisymu.

Chruščiov apie 
kolūkius: reikia 
neeik voti jėgų

Maskva. — Chruščiovas 
kalbėjo masiniame kolūkie
čių susirinkime. Rostove ant 
Dono. Jis sakė, kad žemės 
ūkio kėlimui dar vis kenkia 
pasitaikantis tinginiavimas. 
Kolūkiuose, jis sakė, yra 
perdaug pareigūnų, prižiū
rėtojų, viršininkų, kontro
liuotojų, skaičiuotojų ir tt. 
Kai kurie jų reikalingi, sa
kė jis, kai kurie ne, nes 
ir be jų galima būtų apsiei
ti. Bendrai perdaug dar
bingų jėgų1 eikvojama to
kioms vietoms ir tuomi 
kartais naudojasi tinginiai.

Chruščiovas dar pridėjo, 
kad daugelyje kolūkių to
kias vadovaujančias vietas 
užima vyra‘i, o sunkus dar
bas dažnai suverčiamas ant 
moterų pečių. Tokiai prak
tikai turėtų būti padarytas 
galas, sakė Chruščiovas. 

Tripolis. - Vice prezi- BELGRADAS.—200 ven- 
dentas Nixonas jau Libijo- g,.ų pabėgėlių išvažiavo 
j e. , LSkandinavijon.

padėjėjus Gazos gyventojai 
sutiko entuziastiškai. Įvy
ko demonstracijos, kuriose 
gyventojai šaukė “Tegyvuo
ja Egiptas! Tegyvuoja Nas- 
seris!” Mieste vėl plevėsuo
ja Egipto vėliavos.

Kokios bus gubernato
riaus Latif o pareigos, kol 
kas neaišku. Egiptas skel
bia, kad pagal visus įstaty
mus einant, Gazos sritis da
bar vėl Egipto valdoma te
ritorija. Bet Jungtinių 
Tautų ..paskirtas karinis 
gubernatorius Engho Imas 
dar davinėja įsakymus, 
Kaire paneigti sandai, kad 
Nasseris pažadėjo Jungti
nių Tautų atstovui Bunchei, 
jog Egiptas per nekurį lai
ką nestatys reikalavimų, 
kad leis Jungtiniu Tautų 
administracijai veikti.

Iš kitos pusės, betgi. E- 
giptas dar nepareikalavo 
formaliai, kad pulkininkas 
Engholmas perduotu parei
gas gubernatoriui Latifui. 
Nassęrio adjutantas pulki
ninkas Hatemas pareiškė 
spaudai, kad “pilna koope
racija egzistuoia tam 
Jungtinių Tautų ir Egipto.” 
Per artimiausias kelias die
nas turės paaiškėti: kokios 
rūšies administracija susi- 
formuose Gazoje, ant kiek 
joje halso turės egiptiečiai, 
ant kiek Jungtinių Tautų 
pareigūnai.

Izraelio valdžia tuo tarpu 
stebi įvykius Gazoje be ko
mentarų*. Anksčiau izrae
liečiai davė suprasti,, kad 
jie nesidrovėtų vėl naudoti 
karinę jėgą, jeigu Egipto 
karo jėgos grįžtų Gazon. 
Užsienio reikalų ministrė 
G. Meier tuo tarpu padarė 
pareiškimą anie Akaba. \ Ji 
sakė, kad paskutiniai izrae
liečiu kareiviai jau pasi
traukė iš Akabos srities, 
bet Izraelis sau rezervuoja 
teisę “prasišaudyti” pro Ti
ranos sąsiaurį, jeigu Egip
tas juos blokuotu. Kol kas 
nrie Akabos įlankos, pana
šiai kaip Gazoie, dar ran
dasi T. T. kariai. Prie Aka
bos dauguma jų yra suo
miai.

Bonna. — Krikščionių- 
demokratų spauda Vakarų 
Vokietijoje šako, kad vie
nas socialdemokratų vadų, 
Ollenhauerio draugas, nuo 
1927 metų iki 1942 buvo ko
munistu. paskui perėjo pas 
sočia Idemokratus. Krikš
čionys - demokratai sako, 
kad jis “visuomet liko slap
tas komunistas,” ir dargi 
“tarybinis šnipas.”

LONDONAS. •— Britani
ja sulaikė tolimesnį vengrų 
bėglių leidimą šalin.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

» Established April 5. 1911
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
W I ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I II I M^M***OT • W—. • • ■ • ■ ■ ■ ■■. . i i ■ i w ■■ M ... ... — M mm . ■. W «»•>«> •

President CLEMENT BREADY; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
__  ________________ Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00
Queens Co............  $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

Ponas Karvelis “rūpinasi” 
valstiečiais

Tokį, koks jis buvo, — 
fabrikantą, bankin i n k ą , 
dvarininką prisimena poną 
P. Karvelį vyresniosios 
kartos Lietuvos darbo žmo- 
nėsv

_ . . v. J šmeižiaJau seniai sis ponas pra-1 tautQS 
dėjo savo veiklą 
tų pabaigoje 
minkštą 
mokratu 
komiteto 
tuomet

« '^4*asi
Nuo to laiko, kai poną 

Karvelį ir kitus panašius 
Lietuvos darbo žmones iš
vijo iš fabrikų iri dvarų, 
nuo to 
nešdino

LITERATURA-MENASv.

Jis gyvas—kūryboje

ROCKEFELLERIO LAIŠKAS 
PREZIDENTUI

RYTŲ VOKIETIJOS spauda neseniai paskelbė Nelso
no A. Rockefellerio, aliejaus magnato, laišką prezidentui 
Eisenhoweriui. LaiMkas rašytas 1957 m. vasario 18 d. 
Sakoma, jis buvo “slaptas laiškas”. Kaip jį. vokiečių 
spauda pasigavo, nežinoma. Užtenka to, kad apie šį laiš
ką jau plačiai rašė Vakarų ir Rytų Europos spauda.

N. A. Rockefelleris yra žymus politikierius, taipgi 
Standard Oil of New Jersey savininkas. Laiške jis. iš
dėsto savo nuomonę, pagal kurią Amerikos valdžia tu
rėtų “gauti įtaką” Azijos ir Afrikos tautose.

Mes čia paduosime kai kurias iš to laiško ištraukas 
(Vertimas lietuvių kalbon Eltos). Laiške rašoma:

“Gerbiamasis p. prezidente!
“Man nemalonu grįžti prie ilgų ir varginančių ginčų, 

kurie vyko KempDevide ryšium su mano pasiūlymu pa
rengti drąsesnę pagalbos silpnai išsivysčiusioms šalims 
programą. Tačiau pastarieji politiniai įvykiai parodė, 
kad mūsų ginčai nebuvo'bevaisiai, ir dabar atėjo.laikas 
pranešti kai kuriuos man i galvą atėjusius samprotavi
mus, kurie nors i? ne pretenduoja Į originalumą, bet 
vis dėlto, sprendžiant vieną svarbiausią mūsų užsienio 
politikos problemų, gali šiek tiek padėti...

- “Mes neturime užsimerkti prieš tai, kad kaip tik da
bar, dėl aktyvaus rusų puolimo užsienio politikoje, ka
rinės sąjungos darosi vis nepopuliaresnės. Mes turime 
skaitytis su tuo, kad per paskutinius dvejus arba trejus 
metus karinių sąjungų sudarymo politika rimtai, pra
laimėjo. * Pavyzdžiu gali būti SEATO. Svarbiausios Azi
jos šalys atsisakė prie jo prisijungti....

“Mūsų pokarinės politikos Azijoje nesėkmės tampa 
dar ajiškesnės, jeigu jas nagrinėsime susiedami su Ru
sijos komunistinių vadovų apsilankymu Indijoje, Birmo- ' 
je bei Afganistane ir su Tarybų reiškiamų pasiruošimu 
plačiai ekonomiškai bendradarbiauti šiame rajone. Šie 
rusų žygiai, kuriems mums, deja, kol kas nepavyko efek
tyviai pasipriešinti, gali turėti toli siekiančius ekonomi
nius ir politinius padarinius visų Azijos, šalių ateičiai. ..

“Jeigu mes tikime kariniais susitarimais, tai turime ’ 
būti pasirengę už juos mokėti. Tačiau šis ‘apmokėjimas’ 
turi būti atliekamas ne taip, kaip iki šiol. Pavyzdžiui, 
nors ekonominė ir techninė pagalba silpnai išsivysčiu
sioms šalims praeitais metais sudarė daugiau kaip bili
joną dolerių, faktiškai daugiau kaip pusė šios sumos bu
vo suteikta trims šalims, kuriose lemiami veiksniai buvo 
greičiau kariniai ir politiniai, o ne ekonominiai sumeti
mai. Tos šalys — Pietų Korėja, Formoza ir Pietų Viet
namas. Tipiškas praktiškas pavyzdys to, ką aš turiu gal
voje, buvo Irano eksperimentas, su kuriuo, kaip jūs at
simenate, man betarpiškai teko susidurti. Suteikiant e- 

. konominę pagalbą, mums pavyko prieiti prie Irano naf
tos, ir dabar jei jau stipriai įsitvirtinome šios šalies 
ekonomikoje. Mūsų ekonominių pozicijų Irane sustiprė
jimas įgalino kontroliuoti visą jo užsienio politiką ir, 
konkrečiai, įkalbėti Iraną įstoti į Bagdado paktą. . .”

Po to laiško autorius išdėsto ‘politinę programą’, ku
rios pagrindą sudaro Šie trys principai:

1. “Mes turime toliau imtis priemonių savo karinėms 
sąjungoms kurti ir stiprinti, nes tos sąjungos — reika
lingos, gal būt, bet kuriai komunistinei agresijai atrem
ti ir užkįrsti kelią nacionalizmo įsiliepsnojima/ms — su
stiprina mūsų pozicijas Azijoje ir Viduriniuosiuose Ry
tuose”.

2. “Kad sustiprintume ir kuri galima išplėstume šias 
sąjungas, mes turime sudaryti didelę ekonominio vys
tymo programą, kuri užtikrintų mums politinę ir kari
nę įtaką Azijoje, Afrikoje ir kitose silpnai išsivysčiusiose 
šalyse, įtaką, kuri būtų taip pat didelė arba dar didensė, 
ūžtą, kurią mes turėjome Europoje Maršalo plano dė-

; ka.., ” ’
3. “Tuo remdamasis, aš siūlau suskirstyti šalis, kurios 

gaus Amerikos ekonominę pagalbą, į tris grupes, ir, be to, 
kiekvienai trijų grupių reiks taikyti skirtingus ekono-

r minio bendradarbiavimo metodus ir pavidalus”.
“Į pirmąją grupę mes turime įtraukti tas šalis, kurias 

» valdo draugiškos mums antikomunistinės vyriausybės,
• kurios yra susijusios su mumis nuolatiniais kariniais 

susitarimais, numatytais ilgam laikui. Šiuo atveju vals
tybinės subsidijos ir kreditai gali būti visų pirma teikia-

; mi karinių dotacijų forma. Šiuo klausimu aš ir valstybės 
; departmentas laikomės nuomonės, kad plačios ekonomi- 
; nes pagalbos teikimas, kaip, pavyzdžiui, Turkijoje, tam 

tikromis sąlygomis gali duoti rezultatus, radikaliai prie- 
į šingus laukiamienis, t.- y. sustiprinti nepriklausomybes 

tendenciją ir esamų karinių sąjungų silpnėjimo’tenden-
* ciją. Tokioms šalims galima teikti betarpišką ekonomi

nę pagalbą, tačiau mes turime teikti šią pagalbą tik to-
L kio dydžio, kuris "būtinas tam, kad vyriausybė būtų iš-
• laikyta valdžioje ir būtų- laikomi pažaboti visi priešiški
* opoziciniai elementai”. / •

. 1923 me- 
jis sėdo į 

krikščioniu - de
part! jos centro

kėdę. Išsijuosę 
veikė krikdemai, 
d a r b o žmones. 

Krikščionių - demok r a t ų 
valdymo metu Bankai ne
duodavo valstiečiams pa
skolų, jeigu šie nesutikda
vo mokėti už jas 36-48 pro
centus. Valstiečiai, neturė
dami kitos išeities, būdavo 
priversti bristi į skolas ir 
vėliau paleidžiami iš var- 
žvtiniu.

Ponas Karvelis tuo me
tu, be to, tvirtai įsikibo į 
mokesčių departamento di
rektoriaus kėdę ir “dirbo” 
iš peties. Per .-penkis direk
toriavimo 'mėnesius jis už 
20,500 dolerių (!) įsigijo 
Noreikiškių dvarą netoli 
Kauno. Įsigijęs dvarą, po
nas Karvelis, matyt, nuo to 
ląiko ir pradėjo rūpintis ne 
tik “valstybiniais,” bet ir 
“valstietiškais,” tiles 1 i a u 
pasakius, dvarininkų rei
kalais. Savo politinės veik
los viršūnę P. Karvelis pa
siekė 1926 metais, užim
damas finansų ministro 
postą fašistinėje vyriausy
bėje, kuri buvo sudaryta po 
kruvinojo fašistinio per
versmo 1926 m. gruodžio

1 Bet, kaip sakoma, apeti
tas. kyla bevalgant. Taip ir 
P. Karvelis dvaru ii' aukš
to valdininko kėdėmis ne
pasitenkino. Jei jau varyti 
biznį, tai plačiu 
vakarietiškai. Ir 
Karvelis tampa 
akcinių bendrovių bei kitų 
kapitalistinių susivieniji
mų steigėju ir bendrinin
ku,, užsienio firmų kompa
nionu. Štai P. Karvelis vie
nas iš ‘^Gumlito” akcinės 
bendrovės steigėjų, greta) 
kitų vietinių ir užsienio ka-Į 
pitalistų jis ir “Inkaro”* 
akcinės bendrovės valdybos 
narys, vienas iš bendrovės 
direktorių, pagaliau kom
panionas belgų monopolis
to, kuriam priklausė “Liet
medis” Šančiuose.

Sa vaime supra n t a m a , 
koks “patriotizmas” šį po
ną pastūmėjo į biznį pla
čiau, beveik amerikonišku 
mastu. Iš akcinių bendro
vių milijoninių pelnų, iš
čiulptų iš Lietuvos darbi
ninkų prakaito, jų vargo ir 
skurdo, ne viena dešimtis 
tūkstančių litų subyrėdavo 

!ir į šiaip jau išpampusią 
pono Karvelio kišenę. Be 
milžiniško pelno, P. Karve
lis vien iš 
per mėnesį 
tūkstantį litų.

mastu, 
poną s 
daugelio

laiko, kai jis išsi- 
į Vakarus ir dabar 

didžius lietuvių 
iškovojimus, gink 

nepriminkite šiamdieve, 
ponui nei dvarų, hei akci
nių bendrovių, nei depart
ment direktorių ir minis- 
trų kėdžių. Jis “kuklus so
dietis,” kuriam taip brangi 
“lietuviška bakūžė, 
dabar negalįs nesirūpinti 
Lietuvos valstiečiais, jų gy
venimu. Tokį bent jis mė
gina pavaizduoti savo “raš-. , 
tuose” ir pastarojo meto 
kalbose: !

Iš kur toks • “kuklumas” 
ir “taurumas”? Iš kur toks 
didis “rūpinimasis” vals
tiečiais, Lietuvos kaimu? 
Kodėl ponui Karveliui, vie
toj fabrikanto, bankininko, 
dvarininko šlovės, prireikė 
“valstiečių reikalų” gynė
jo afišos?

Reikalas pasirodo ne taip 
jau sudėtingas. Negi imsi 
ir pasakysi, kad aš, Petras 
Karvelis, labai jau neken
čiu, kad man priklausiusia
me dvare mokytųsi ir šei
mininkautu Lietuvos darbo 
žmonių jaunimas (čia ta
rybinės santvarkos metais 
buvo įkurtas Lietuvos Že
mes ūkio akademijos moko
masis ūkis). Juk daug ma-_ 
Ionian būtų širdžiai, jeigu 
aš vaikyčiau kumečius, o 
jie paklusniai nusilenktų 
savo reikalų “gynėjui.”

Prarastas dvaras neduo
da ramybės ponui Karve-

” kad ir

liui. Jis ii* sapne vaidena- 
nasi, žadindamas susirū
pinimą “valstietiškais rei
kalais.” Atgimsta rajaus 
vilko apetitas, bandomas 
pridengti valstiečio kuklu
mu., j

Gali būti, kad ponas Kar
velis susapnuos “Gumlito,” 
“Inkaro,” “Lietmedžio” ak
cijas. Tuomet jis, tur būt, 
vaidins lietuvišką proleta
rą iš anuometinės Kauno 

j“brazilkos” ir “susirūpins” 
•darbininkų reikalais.
i Ka gi? Niekas neuždraus 
už amerikinius dolerius 
tunkančiam ponui Karve- 
veliui sapnuoti iri vaidinti. 
Tik beda, kad ir- vaidyba 
nelabai meistriška, ir gri
mas nesilaiko.

o

L. Stanaitis
M. Vismantas

Duktė jam “paprastas 
rakandas“

J. Malkies'man, turįs mez
ginio dirbtuves Argentinoje, 
Vokietijoje ir Brooklyne, pa
siūlė savo buvusiai žmonai pa
imti iš jo trejų metą dukterį 
Sylvią, kaip jo turto-dalį. Tei
sėjas Cone tam pasipriešino, 

“Lietmedžio” j kad tai negalima dukters 
gaudavo po naudoti kaip kokio “paprasto 

I rakando”.

Trumpas laikas prieš savo tragišką 
mirtį Pranas Balwood - Balevičius man 
pridavė paišeliu prirašytus aštuonius 
puslapius — ne labai metodiškai pri
rengtas duomenis apie savo gyvenimą— 
medžiaga jo biografijai, kurią turėjau 
parašyti jo muzikos kūrinių rinkiniui, 
kurį leidžia Lietuvių Meno Sąjunga.

Skaitau dabar tas kuklias pastabas 
apie jo gyvenimą ir prieš akis vis ryški 
kitas jo raštelis, parašytas tą niūrią die
ną, kuomet desperacijos apimtas kompo
zitorius nutarė nutraukti savo gyvenimo 
siūlą — trumpas,' raštelis, kuris lakoniš
kai sako:

“Nebenoriu gyventi, nes gyvenimas 
daugiau nevertas. Tai baisus pasitrau
kimo kelias . . . Frank Balwood.”

Prieš akis taipgi stovi Prano mirty
je lyg sukietėjęs skulptoriniai tašytas 
veidas ir ausyse dar skamba paskutinio 
pasikalbėjimo su juom garsai, kai jis 
buvo užėjęs pas mane mano prašytas, 
kad galėčiau nubraižyti jo portretą-eski
zą leidžiamai knygai . . .

tybes, kurios/laikosi’ arba yra linkusios laikytis neutra
lumo politikos. K' . x

“Šiuo atveju, teikiant ekonominę pagalbą. valstybinių 
subsidijų ir kreditų prasme, reikia daugiausia stengtis 
sudaryti sąlygas, kurioms esant užmegzti su mumis e- 
konominiai santykiai galų gale veiktų mūsų naudai ir 
kurioms esant tos šalys pačios padarytų išvadą, kad 
reikia prisijungti prie mūsų sudarytų karinių paktų ir 
sąjungų. Pagrindinė šios politikos/ idėja yra ta, kad e- 
konominių santykių su tomis šalimis vystymas turi ga
liausiai įgalinti mūs paimti į savo rankas pagrindines 
tų šalių ekonomikos pozicijas”.

Treciąją grupę, kaip nurodoma laiške, sudaro kolo
nijinės šalys, dar betarpiškai priklausančios nuo vi'ešpa-! 
taujančių šalių.

Laiško autorius būgštauja, kad, jeigu JAV nerems vie
tines tų kolonijinių ,šalių buržuazijos, tai jose “gali kilti 
toks stiprus nacionalistinis judėjimas, kuris ištruks ne 
tik is senųjų kolonijįnių valstybių kontrolės, bet ir iš

Bet —- eikime prie gyvenimo, nes 
gyvenimas tęsias, nes nemirė ir Prano 
Balevičiaus darbai, nes kaip tik šiuo 
metu kur nors tolimoje Šveicarijoje 
graviūros dirbtuvėje (ten pigiau, negu 
čia. . .) baigiamos išdirbti Balevičiaus 
muzikos matricos, iš kinių čia spausdin
sime jo knygą, nes kaip tik šiuo metu 
kitoje graviūros vietoje New Yorke ga
minamas metale Feiferio nupieštas Ba
levičiaus rinkiniui viršelis, nes kaip tik 
šiuo metu vis daugiau ir daugiau pre
numeratų atplaukia tam rinkiniui.

Taip, kalbėkime apie gyvenimą, apie 
Balevičiaus gyvenimą, kuris prasidėjo 
virš pusšimtis metų atgal Pittsburgho 
industrinėje apylinkėje.

Pirmoji lietuviška daina, ; kurią Pra
nukas girdėjo dar beveik lopšyje, buvo 
“Oi varge, varge, -vargeli mano”. Tai jo 
motina, ateivė iš Lietuvos kaimo, daina-- 
vo seną mūsų liaudięs vargo ir darbo 
dainą, — ir jos klausėsi jaunasis Frank, 
ir jame jau tuo metu buvo pasėtos pir
mos lietuviškos muzikos sėklos.

Vartau daba]* išleistus ir neišleistus 
Balevičiaus muzikos kūrinius ir galvo
ju: koks galingas dalykas yra įgimtas 
tautinis palikimas, nepaisant, kiek nuo 
jo nenutolsi!

Pagalvokime — Pranas BaleviČiuš — 
vardas oficialiai suanglintas į Frank 
Balwood, niekad nekalbėjo sklandžiai 
lietuviškai. Jis lietuvių literatūros ne
šimi tč ir, manau, mažai buvo apie ją 
informuotas. Jis ir su lietuviška mu
zika nebuvo nuodugniai susipažinęs. 
Per ilgus sunkaus darbo metus New 
Yorke, kuomet jis dirbo fabrikuose, 
krautuvėse, restoranuose ir prie visokių 
kitokių darbų, kai jis kūrė, rašė muzi
ką vienišas savo kambarėlyje Manhat- 
tano senojoje dalyje, netoli bohemiško 
Greenwich Village — kaip toli jis tada 
buvo nuo Lietuvos laukų, nuo lietuviš
kų liaudies dainų, nuo tų pušaičių ant 
kalnelio, kurias jis apdainavo!

Ir visgi, visgi vaikystėje girdėtos 
mamos melodijos taipgi tėvo (kurio my
limiausia daina, dainuojama kartais iš- 
sigėrus po dienos plieno fabrike, buvo 
“Šėriau žirgelį”), įstrigo į jausmingo 
ir talentingo jaunuolio širdį ir klausą. 
Ir jis mums davė dainų, kurios ne tik 
muzikiniai vertingos, bet esminiai lie
tuviškos.

Balevičius buvo ypatinga figūra mū-
. su tarpe — gal galima sakyti, “šešėlis”. 

Neseiai kalbėjausi su jauna gabia * 
lietuvaite Irena Babarskaite, buvusia 
Balevičiaus ir mano mokine LMS vasa
rinėje mokykloje. Ar ji gerai pažino 
Prana ?

Antrajai šalių grupei Rockefelleris priskiria tas vals-' musų kontrolės”.*

“Fi-ankį ir pažinai ir .nepažinai. . .” 
sakė ji.

Taip, ir pažinai ir nepažinai. Mes 
visi matėme* jį per kiekvieną koncertą

ant mūsų estrados, matėme jo kuklų, 
beveik vaikiškai kuklų nusilenkimą, 
kai jam paplodavo. Ir paskui — paskui 
jis ėjo savo keliu,, prie savo kambarė
lio, prie savo sunkaus darbo (arba ne
darbo), prie klajojimo miesto gatvė
mis, kartais prie gėralo, kuris laikinai 
nuramino neramia širdį.

Ir kada jis laiks nuo laiko pasirody
davo su nauju kūriniu, mes jo neklau
sėme, kaip, kada ir kokiomis sąlygomis 
jis jį sukūrė. Mes tik aplodavome. ♦

Mes buvome taip pripratę prie jo 
skirtingo gyvenimo mūsų tarpe, kad, 
kuomet jis desperacijoje, pašlijęs svei
katoje, nusivylęs, gal būt, ir savo kūryba, 
nes tikras kūrėjas niekad nepaten
kintas kuom atsiekia, nutraukė savo gy
vybę, jo paskutinis valingas aktas atėjo 
kaip staigus smūgis. Pranas, kuklusis, 
tylusis. Pranas, kuris ‘‘nemokėjo savęs 
sutvarkyti” gyvenime, padarė griežtą 
patvarkymą sau—baigti gyvenimo lošf?

Už tai, žinoma, niekas negali žmo
gaus pagirti—gyvenimas visuomet tu* 
retų, bent teoretiniai, būti vertas kovok, 
kad ir sunkiausios. Bet neigi turi'ma
žiausią teisę tie “moralistai,” kurie to
kius kaip Pianas smerkia. Istorija— 
kūrybinių žmonių istorija—pilna tokių 
kaip jis — nuo didžiojo poeto Heines, 
kuris mirė kaip paralyžiuotas sifilitikas, 
iki Van Gogho, kuris mirė nuo savo ran
kos ligoninėje, nuo jauno Janonio, ku
ris nutraukė gyvenimo siūlą, nors jo ei
lės skanlbėjo optimizmu ir kova, iki . . . 
bet ta eilė begalinė.

Balevičiaus gyvenimas daugeliui ga
li atrodyti tragišku, bet tai buvo kūry
bingas gyvenimas, kuriame kūrybos 
džiaugsmas retomis šviesos valandėlė
mis nusveria ilgus skausmus. Ir k£s 
svarbiau—jis nemirė, jis gvvas — sa$o 
kūryboje/ R. BARAN1KAS

Ilgesys
Ilgiuos aš tavęs, šalis gimtoji;
Ilgiuos pušynų, pievų žaliųjų, 
Nemuno bangų, krantų puošniųjų, 
Ir tos padangės tavo žydriosios.

Ilgiuos bakūžės, kuripje augau, 
Ilgiuos sodelio, serbentų krūmo 
Ir šaltinėlio tyro, ką sriuvo, 
Ir tų jaunystės svajų sapnuotų...

Ilgiuos lakštutės sode čiulbesio 
Ir to puše)ių gūdaus ošimo ;
Ilgiuos ir liūdno varpų gaudimo,

• Ką plaukė, skendo gilumon šilo...

Tik nesiilgstu vargo kentėto, 
Buožės kolionių, piktažodystės 
Ir tų klaikiųjų dienų vaikystės, 
Takais našlaičio kasdien lydėtų.

2-7457 l. Vienužis

Vincą Paukštį atminus
(Balandžio 2 d. sukanka vieneri metai 

nuo Vinco Paukščio mirties) *
Prabėgo metai, kiti išriedės,.
Raiiki'odami draugų mirimą...
Tad ir aš tau, Vincai, giliai iš širdies,
Dar Vieną siunčiu atminimą...

Iki pat grabo kovos keliu ėjęs, 
Buities grandines ištaikai... 
Daug už Idėją iškentėjęs, 
Garbingą atmintį palikai!

' Ir mano akis; Tave atsiminus, 
Užlieja švininė spalva...
Širdis suvirpa, susigraudinus,.
Pagarbai palinksta galva...

Gal ši atmintis jau bus paskutinė. • s 
Juk ir mano saulė ant laidos.... 
Bet pakol širdis dar plaka krūtinėj, v 
Atminsiu tave, Vincai, visados... ** ®

Senas Vincas "‘/f

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šeitad., kovo (March) 16, 19ST



•‘V. VARGUOLIS

Svajonių ir buities takais
• » X « •

I (Tąsa)

, Mikas tik galvą kratė ir traukėsi nuo 
jam siūlomų knygų, nors širdis ir trau
kė. Brolis, pažiūrėjęs į Miką, linktelėjo 
galva ir davės spurasti, kad imk. Mikas, 
nedrąsiai, lyg su baime, paėmė knyge
les ir pradėjo vartyti lapus, idant patir
ti, kas per knygos — neatrodė, kad būtij 
^bažnytinės. Dvi buvo nedidelės, tai “Dvi 
Kelionės į Šiaurę” ir “Gamtos Istorija”, 
gi trečioji buvo stambesnė, “Mokslas 

’Apie Dangų, Žemę ir Kitus Svietus”. 
*Mikas kaž kaip širdy vaikiškai džiau
gėsi, kad jis dar pirmu kartu savo ran
goje laiko mokslo knygą ir jis nežinojo 
nei kaip dėkoti tam žmogui, o kartu ir 
savo broliui. Tasai žmogus, Juozas Bo
čius, arba kaip daugelis vadino, Bočių 
Juozas, iš to vertėsi, pelnydamas sau 
duoną, užrašinedamąs laikraščius ir par
davinėdamas knygas, ir tuomi skleidė 
apšvietą tarpe mūsų brolių, naujai atvy
kusių iš tamsių Lietuvos kaimų. Tai ir 
buvo pirmas žingsnis Mikui į apšvietos 
kelią, už ką Mikas tam žmogui buvo vi- 

.sados labai dėkingas, ir jis. ilgai ji pri
simindavo.

Mikas su dideliu įdomumu skaitė kny- 
♦ gėlės ir džiaugėsi ir galvojo: jis mokėjo 

gerai skaityti maldaknygę ir šiek tiek 
rašyti, na, jau ir buvo skaitomas “raš
tingu”, nes laiškus net į Ameriką para
šydavo, bet, beskaitydamas šias pirmas 
knygeles, jis pats save pamatė, kaip ma
žai jis moka ir supranta. Todėl Mikas 
dėlei to nenusiminė ir nenuleido rankų, 
bet ryžosi daugiau skaityti ir mokytis. 
Jis skaitė knygeles po kelis kartus, iki 
įsisavino viską, ką skaitė, o kada jis ė- 
mėsi skaityti apie astronomiją, tai grei
tai pas jį ėmė kilti klausimų, rišančių 
religiją. Kunigai pasakoja, kad dievas 
sutvėrė pasaulį tik šeši tūkstančiai me
tų atgal, gi astronomijos mokslas įrodi
nėja, kad pasaulis gyvuoja jau bilijo
nai metų, čia Mikas susiduria su daug 
’jam nesuprantamų, kaip savamoksliui, 
klausimų, vienok jis savo ryžto nemeta. 
Jis daugiau skaito iš įvairių mokslo ša
kų ir bando susirasti sau atitinkamus at
sakymus, ir kad ir iš mažo savo uždar
bio, jis perkasi kada tik išgali daugiau 
knygų ir skaito, mokinasi, šviečiasi. Ir 
taip beskaitydamas jis pagaliau įsitiki
na, kad kunigų dogmatiškos, pasakos a- 
pie dangų yra niekas daugiau, kaip tik 
tuščias išmislas. nieko neturintis bendro 
su tikrais mokslo daviniais ir parody
mais. Pas Miką įsižiebia ateizmo idėja ir 
jis susilaukia bedievio vardą. x

Laikas, bėgo taip, kad bematant pra
bėgo metas ir antras, o Mikas vis dau- 
giąu ima priprasti, pritapti prie nau- 
jovinio gyvenimo sąlygų in amerikie
tiškų papročių, kartu ir mažau gal
voja apie greitą grįžimą į gimtąjį kraš
tą. Jis beskaitydamas laikraščius pra- 

tdėjo ir klasiniai sąmonėti ir susipažinti 
su klasių prieštaravimais; jis ėmė įsi
savinti sąvoką,’kad klasių kova visur 
eina ir turi eiti,' nepaisant kurioje pa
saulio dalyje begyventum. Jis ėmė su- 

’prasti, kad jei Lieuvoje biednus žmones 
baisiai išnaudoja ir laiko vergais ponai 
ir stambūs ūkininkai, tai Amerikoje ne-

* mažiau išnaudoja fabrikantai ir kasyk
lų savininkai. Skirtumas tik. tas, kad

. čionai darbininkai gali organizuotis į 
darbo unijas ir kovoti už geresnes darbo 

’ sąlygas, gi Lietuvoje co nėra. Jis prisime
na, kaip- vargšas, skurdžius Lietuvoje 
nulenkęs galvą ponui vergauja ir už tai

• dar ponui i ranką, bučiuo ja, bet Jis kar
tu ėmė prisistebėti, kad ir šioje šalyje 
daugelis tamsūnų mainierių lygiai elgia
si. Negana, kad kasyklų savininjgu lai
ko mainierius žemiau keturkojų mulų, 
kad bosai ir visokie boseliai visaip iš
naudoja ir spaudžia darbe, kaip gyvu
lius, bet dar atsiranda daug tokių tamsių

. mainierių, kurie užuot kovoti prieš bai
sias bosų daromas skriaudas, tai dar bo
seliams ne tik siekia bučiuoti ranką, bet 
kiša kyšius, vaišindami, ir net tokių at- 

tsirasdavo, kad pavesdavo ir savo žmo- 
/v nas. Tokie unijos susirinkimų niekad 

. • nelanko, nors duoklę ir užsimoka, bet 
kartu ir nusikeikia, kad jie verčiami 

« prigulėti į uniją ir mokėti duokles. O

nelaimingas nuotykis, kad, einant vie
nam mainieriui didžiuoju kasykloje ke
liu, šmotas uolos iš lubų krito ir pataikė 
einančiam į galvą ir vietoje užmušė. 
Niekas nematė, apart boselio, kuris pa- • 
sitaikė pats pirmutinis užeit ant negyvo 
mainierio. Boselis, gelbėdamas savo kai
lį ir “gerą vardą”, įvilko į artimą išdirb
tą vietą užmušto lavoną ir tik tada pra
nešė apie nelaimę. Apsaugos ir kompen
sacijos jokių įstatymų tada dar nebuvo, 
arba buvo tik kompanijos naudai. Už 
tokią nelaimę aiški kompanijos kaltė, 
kad neprižiūrėjo kaslykloje saugos. Už
muštojo artimieji galėjo patraukti kom
paniją į teismą ieškodami atlyginimo už 
gyvybę. Bet kasyklos vyriausias bosas i 
susirado tokį savo pakaliką ir tamsūną, į 
kuris teisme “paliudijo”, kad tasai mai- 
nierys Įlindo į išdirbtą vietą, kur jis ne- 

. turėjo jokio reikalo lysti, tai jo paties 
už tai ir kaltė ir jokio atlyginimo šeimy
na negali gauti. Judošius gavo nuo boso 
paploti per petį ir didesnį trupinį nuo 
kaltininkų stalo. Bet kokią skrandą ta
sai besąžinis padarė likusiai Šeimynai be 
duondavio, tai jis nepagalvojo. Ir to
kių atsitkimų buvo ne vienas tose dieno
se. Kiti pavyzdžiai iš daugelio mainie
rių tamsumo totfe dienose:

Paupio gatvėje, kuri išsikraipiusi 
taip, kaip ir pats tas upokšnis, tolokai 
atsiskyrusi nuo visos eilės stubelių, 
kioksojo dviejų šeimų namelis prie pat 
kampo Dauba gatvės, kuri nuo upokš
nio tiesiai vedė pro Ridgeville kasyklą. 
Namelio savininku buvo tūlas Vladas 
Rudis, kuris jau buvo suamerikoninęs 
net ir savo pavardę iš Rudžio į Walter 
Brown. Brauno namelyje nuomininku 
gyveno Jonas Jermala, kuris lygiai buvo, 
kaip ir Braunas, didelis bosų vergas, pa
taikautojas ir kyšių davėjas, net tankiai 
ir puotas jiems keldavo. Pro šį namelį 
kasdien praeidavo iš darbo du, o kaip 
kada ir trys fajerbosiai. (Mat, tuose lai- j 
kuo.se fajerbosis galėjo pataisyti mainie- į 
riti i geresnį darbą ir užmokestį, nes da
linai eidavo ir “section foreman parei
gas — šiandien jau tos tvarkos nėra.) 
Tai sekmadienių rytais, kada tie fajer
bosiai eidavo iš darbo pro tą kampinį 
namelį, tai jie tankiai užsukdavo į “sve
čius” pas Jermala arba Brauną. Aubu 
šie vyrai buvo gengviniai mainieriai 
(mainerys, kuris kerta kelią, “gang
way”), tai, žinoma, jiedu daugiau už
dirbdavo, bet už tai jie ir vaišindavo 
savo fajerbosius ir vergiškai jiems nuo- 
lankiavo.

Vienas iš tų fajerbosių, ' po kuriuo 
Jermala dirbo, buvo jau gana apysenis 
ir biaurios išvaizdos baidyklė. Aukštas, 
sudžiūvęs it šakalys, ir kreivas, kaip me
džio šaka; dantys išpuvę, žandikauliai7 
atsikišę it seno arklio klubai, oda žiba, 
o panosėje kuokštas rudų plaukų atsiki
šęs lyg senos šluotos ražas. Ir tas senas 
baidyklė nesidrovėjo nė kiek kabinėtis 
prie jaunų moterų, grinorkų.! O pas 
Jermala tas .išgverėlis jautėsi kaip savo 
namuose ir nė kiek nesivaržė Jermalie- 
nei pasisukus arčiau jo, gnybtelt jai į 
šlaunį. Pastaroji, žinoma, laikė dar už 
garbę, kad vyro bosas ją pakibina. 'Jer
mala irgi džiaugėsi, kad jojo žmonelė 
nesibaido boso ir tas jam teikė viltį vi
sados turėti geresnį darbą už kitus mai- . 
nierius. , . • .

O Jęrmaliėnė buvo grakšti, apsukri 
, šviesiaplaukė grinorka ir gana kalbinga 

moteriukė, nors angliškai tik keliais žo
džiais galėjo susikalbėti, bet ji kaip tik
ra kokietė/visokiais būdais stengėsi bo
sams įtikti. Jermalai bosus laikė dide
liais svečiąis ii’ jie niekad nebuvo pers- 
tankūs svečiai jųjų namuose. Jermalai 
ir Braunai buvo karštai tikintys ir nie
kindavo tuos, kurie neidavo į bažnyčią, 
o ypač jau tokius, kurie pašiepdavo 
kunigus ir jų gaspadines. Laikraščių jie 
neskaitė nė jokių, o tuos, kurie skaitė 
laikraščius, ypatingai “Laisvę” ir “Ke
leivį”, vadindavo velnio Apsėstais farma- 
zonais ir lenkėsi ir susitikti. Vienok ka
da keldavp' puotą savo boseliams, fajer- 
bosiams, tai tada ir jie patys pamiršdavo 
bažnyčią. Nekartą tikintieji eidavo iš 
bažnyčios, kai Jermalų ir Braunų “sve
čiai” \tik svirduliuodavo “prisiviešnagė- 
ję” namo, o ant rytoj aus išsipagirioję 
juokdavosi iš kvailų “polanderių”.

tokius boseliai išnaudodavo ne tik savo 
kišeniui, bet ir kompanijos naudai. Pa

-vyzdžiui : kartą atsitiko Juodo Deimon- 
to (Black Diamond) kasykloje šitoksai (Bus daugiau) .<

PRISIMINIMAS

Kovo 16 d. jau vienuolika metų, kai

VINCAS VISOCKIS
, 1

ramiai ilsisi kapuose, o man tenka prisiminti 
apie jo nedabaigtus meninius ir abelnai liaudies 
ryžto šviesesnei ateičiai cįarbus. Kas vasara 
težydi gėlės ant Vinco kapo ... jas paliesiu: 
Sykiu ir kitus kilnius žmęnijos siekius parem
siu.

ONA VISOCKIENČ, žmona 
Kensington, Conn.

BALTIMORE, MD.
Gavo per nosį

Praeitais metais Baltimorės 
miesto oficialai pasikėlė sau 
riebias algas. Majoras D’Ale- 
sandro, pasikėlė sau $6,321, 
City Council prezidentas Ab
ramson — $3,477, City Comp
troller Graham — $4,540, na, 
ir taip toliau. Mažesnis virši
ninkas mažiau gavo pakelti. 
IŠ Viso buvo pasikėlę $67,584. 
Bet neilgai jie džiaugėsi. At
sirado žmones, kurie patraukė 
miesto oficialus į Court of Ap
peals. Teismas nusprendė, 
kad miesto vyriausybė, neturi 
teises sau algas pasikelti. Tu
ri miestui sugrąžinti pinigus, 
kuriuos pasiėmė nelegaliŠkai.

Dabar majoras D’Alesand- 
ro ieško planų, kad neapsun
kinus tų, kuriems reikia pini
gai sugrąžinti. Mat, lengva 
buvo algą pasikelti, bet sunku 
ją sugrąžint. Dabar! jau kal
bama, kad duos laiko iki 
1959 metų. Matot, kaip jie 
apie save rūpinasi. O kodėl Jie 
nesirūpino miesto darbinin-

ar bijo makartizmą užgauti. 
Bet vieną korespondenciją 
skaitau netaip jau su baime 
rašytą. Jis “Labor” redakto
riui rašo šitaip:

“Jūs laikraštis rašo taip, 
kaip bile koks darbo klasės 
laikraštis, apie darbo sąlygas, 
apie streikus, apie algų pakė
limą. Tai yra ‘okay’, bet algų 
pakėlimas, streikai ir taip to
liau, mus nepaliuosuos nuo ka
pitalistinio monopolio...” Jis 
toliau sako: “Tiesa, mes turi
me 66 milijonus .darbininkų, 
bet tai reiškia, kad 66 milijo
nai yra alginiai vergai...” Ir 
dar toliau sako - “They will 
never be really free under 
the system of monopoly capi
talism... You have permission 
to use my name, but 1 doubt 
very much that you will pub
lish this letter...” Eugene 
Smith, Granger, Wash.

Mr. Smith rašė korespon
denciją į “Labor”, bet manė, 
kad jo rašinys netilps. Tiesa, 
“Labor” netalpina, jeigu yia 
parašyta kiek kairiau. Aš jau.

kais; kuomet tūlas laikas at
gal miesto darbininkai buvo 
išėję j streiką, tai j tie patys 
oficialai Įsake darbininkams

darbo išmesti. Tai nįatot, ko

riavo greta Amerikos, kad sti- 
mušt fašizmą, o vengrai ka
riavo Hitlerio šone, kad pa
naikint demokratijas. Tai sa
kau- kur jūs logika, kad jūs 
garbinate tuos, kurie žudė 
mūsų jaunuolius.

Tai va, kodėl jie mano ko
respondencijos netalpino. Jie 
man davė atsakymą laišku. O 
laiškas, žinoma, nebuvo drau
giškas. Buvo pilnai biurokra
tiškas.

Ne tik biurokratai, bijo vi
sa buržuazinė šmėkla, jiems 
sapnuojasi, neleidžia naktimis 
miegoti; jie per miegą imasi 
su Bulganinu, Chruščiovu. 
Augšti diplomatai laksto po 
visą pasaulį vieni pas kitus, 
-ieškodami išeities, kad galėtą
ramiau miegoti. Mat, pas ka
pitalistus pinigų yra, bet mie
gas neima, todėl reikia pa
skirti 200,000,000 dolerių ir 
tūkstančius kareivių j Arabi-
jos-kraštus, tai gal ramiau 
miegos. Bet klausimas. Skai
tom iš Washington© praneši
mus, kad nekurie senatoriai 
išsireiškė, jog prezidento dok
trina gali privest mus prie ka
ro. Well, matysim toliau. O 
senatorius Byrd (D., Va.) sa
ko : “President Eisenhower’s 
Middle East resolution would 
open up an entirely new area 
of spending and cost Ameri
can taxpayers billions of dol
lars...”

Drąsiai galima pasakyti, 
kad Ike’s doktrina tiek reika
linga, kiek ant nosies karpa.

Senas Baltimorietis

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

MEDUS
f

Jeigu dar neparsitraukūte Natū
raliu Raudonų Dobilų Medaus iŠ 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val-

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Dictaphone Operatorė. Žinanti 
stenografijos ir ant mašinėlės. No
rime jaunos merginos virš 25 m. 
Turi būti nuolatinė ir švari. 5 die
nų savaitė. Patogi vieta. Al
ga pagal mokėjimą darbo, su pa
tyrimu. 1220 Buttonwood St., ar 
šaukite Mr. Ilecktole. MA. 7-7433.

(51-54)

NURSES — REGISTERED
Immediate openings wn large new 
Phila. Hospital. General duty, 
operating & recovery room posi
tions available. Excellent personnel 
policies. Steady yeai' round em
ployment with pleasant • surronud- 
ings Write, wire, call or apply 
to Director of Nursing, Temple 
University, Medical Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext. 
381. (49-63)

HELP WANTED-MALE

AUTO SALESMEN. Comb. New 
and used car. 1—If We the Dealer 
give you floor time each day with
above normal floor traffic; 2 — If 
We the Dealer have a very attract
ive demonstrator plan; 3—If We 

•the Dealer give you newspaper ad
vertising; 4-t-If We the Dealer give 
you a salary each week—COULD 
YOŪ SELL 13 new or used units 
in any combination each month? 
If you can, you will make $8556.00 
per year, plus a bonus on new ear 
sales. If you can, stop in to Cwr 
den County's largest Dodge-Plym
outh Dealer.

FISltER MOTOR CO. 
100 Crescent Bvd. 

Collingswood, N. J. 
See Mr^ Stanton.

INSURANCE
Mes siūlome:
1— Aukštus Kpmišinus.
2— Daug vietų dirbti.
3— -Kaip padaryti daugiau pinigų.
Rašykite: Box M—7,711 Jefferson * 

Bldg., Philadelphia 7, Pa.
(51-53) ! 4_

Mašinistai, 1-mos klases, tuoj rei
kalingi. Seniai įsteigta firma turi 
vietos patyrusioms mašinistams. 
Pataisymo šapa. Liberališki apmo
kėjimai darbininkams. Nėra skir
tumo amžiuje. Puikios vietos vy
rams, kurie patikimi ir mokanti 
darbą. Kreiptis 9 iki 11 A. M., vi
są savaitę. Crown Products Corp., 
23rd & Ritner Mts. (51-57)

tai seniai žinau. Aš pats ra-1 
šiau, mano irgi netalpino. O a.š i 
rašiau netaip jau’ perdaug 
kairiai. Aš tik klausiau “La
bor” redaktoriaus: kokius ru
sus jie vadina “teroristais”. 
Aš jiems rašiau, kad rusai te
roristai tai buvo baltagvardie
čiai, kurie kovojo prieš sovie
tinę sistemą. Bet jų jau Tary
bų Sąjungoje nėra: kurie dar 
gyvi, tai išlakstė po visą pa
saulį. Taipgi priminiau; kodėl 
jie šmeižia Ęovietus, o garbi-

i. vengrų pabėgėlius. Aš

Skaitau Washingtono 
bor”, kur yra nemažai kores
pondencijų. Tik visa bėda, 
kad tos korespondencijos la
bai skystos, silpnos, rodos, 
kad jos rašytos su drebančia 
ranka, su bailią širduže. O tai na 
vis ženklas, kad jie ar nenori jiems rašiau, jog Sovetai ka-

La-

gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 82, N. Franklin, Conn.

Vairuotojas ir pardavėjas. Vyrai 
su patyrimu pardavinėjime Bortd 
duonos. Geras uždarbis su komi- 
šinu ir garantija po priėmimo. Ga
rantija laike mokinimosi. . Apmoka
mos atostogos, ligoninė ir sergan
tiems apmokėjimas. Uniformos ir 
atsistatymo planai. Nuolatinis dar
bas. Kreiptis 8 iki 12 A. M. Bond 
Bakers, 5600 Market, (51-53)

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

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

Jei norite siųsti pakietus į Tarybų Sąjungą—Lietuvą, Esto- 
niją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipkitės į patikimą firmą—

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

Telefonai: Ingersol 7-6165 — Ingersol 7-7272
Mes esame autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri

statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6, Klauskite mūsų pilno katalogu.

SVARBI PASTABA
Visos su mumis, susijungusios agentūros nėra uždarytos. 

Greitesniam ir užtikrintam, pristatymui ir mūsų klientų patogumui, 
įves atidarėme savo skyrim; sekamuose m i estuose.-

MŪSŲ
LOS> ANGELES
121 So. Vermont St.
Los Angeles, Calif.
Tel.: Dunkirk 5-6550

SKYRIAI
DETROIT
1.1601 Jos. Campau Ave.
Detroit. 12, Mich.
Tel.: Townsend 8-0298

NEW YORK CITY
78 2nd Ave.
New York, N. Y.
Tel.: OR. 4-1540

HARTFORD 
651 Albany Ave. 
Tel.: Chapel 7-5164 
Hartford, Conn.

į i- o i
LAISVĖS SKAITYTOJAI!

' į ' ' ■
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu i 
■ ' ; ‘ ----- - -■ Mes užlaikome visus vaistus,

kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin,

Per mūsų vaistinę dalima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j 
Lietuvą ir j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus,

.. validolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus 
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę yaistai pasiekia Lietuvą j 10 
dienų, o į Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM. .1 
Ideal Pharmacy vaistinės >»vUjinkąi ir Notary Public z'

«•

Salėje 318 Broadway

3 pusk Lahve (Liberty) šeštad-, kov

Kovo 17 March
Prasidės 2 rą valandą popiet

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

ruošia gražų parengimą, kuris įvyks

So. Boston, Mass

ALDLD 7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks 
kovo 17 d., 11 vai. ryto, 318 Broadway. Kvie- • 
čiame visus apskrities narjus, taipgi kuopų vei
kėjus dalyvauti šiame svarbiame suvirinkime, 
nes turėsime daug svarbių reikalų apkalbėti. 
Ypač kaslink ateinančios vasaros piknikų, tai 
yra apskričių pikniko, kuris įvyks birželio 16 
d., Lawrence, Mass., ir spaudos pikniko MonteL 
lo, Mass.

JASKEVIČIUS, 7-tos Apskr. Sekr. 
I

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 jvyks 
LLD 7-tos Apskrities konferencija. Taigi bus 
proga pasimatyti su daugeliu seniai matytų* 
pažįstamų ir linksmai laiką praleisti 

Nuoširdžiai kviečiame visus, i ,
j Zen



Chicago, 111
Iš LDS 53 kuopos susirinkimo

Kovo 7 d. kuopos susirink i- 
. ,me Klem Kairis pridavė vėl 

dvi nauju nariu aplikacijas ir 
pasirengęs šiemet jų daugiau 
gauti. Panašų entuziazmą ro
do ir kuopos pirmininkas Geo 
Montvilas. Ji<» prašė narių ko
operacijos, nurodyti savo ar
timus jaunus žmones, kuriuos 
būtų galimu kalbinti prisira
šyki prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo.

Iš fin. sek r. raporto paaiš
kėjo, kad vasario mėn. nariai 
mokesčiais sumokėjo arti 

•$1,700. Per pirmus du mėne
sius šių metų kuopos nariai 
sumokėjo arti pusės mokesčių 
už visus metus. Tai gražus ir 
girtinas reiškinys. Ligonių bu
vo 9, bet 3 pasveiko.

Nutarta balandžio susirin
kime turėti paskaitą sveika
tos klausimu ir po jos pasivai
šinimą. Nariai gali alsi vesti 
savo draugus ir nenarius iš
klausyti paskaitos.

Nusitarta dar turėti žaislų 
parę geg. mėnesi ir pikniką 
vasaros motu. Taipgi išrinkta 
delegatas i Vidurvakarių kon
ferenciją gynimui sveturgi- 
mių.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
* nemažai narių pasimokė.jo

mokesčius, šiemet nariai ge
riau moka mokesčius palygi
nus su praėjusiais metais, o 
tas naudinga jiems patiems.

Korės p.

Lawrence, Mass.
Stasys Penkauskas 

Rimtai susirgo
Susirgo draugas Stasys 

Penkauskas. Jis yra išvež
tas į ligoninę — Clover Hill 
Hospital, 162 Berkley St., 
Lawrence, Mass, Room 214.

Penkauskas susirgo kojų 
liga. Jam padare operaci-1 
ją ant vienos kojos, o kai! 
toji pagys, tuomet darys 
ant kitos.
"Aš-linkiu draugui Pen- 
kaskui nugalėti ligą, pilnai 
pasveikti ir būti kartu su 
mumis. (Mes taipgi to pa
ties nuoširdžiai jam linki
me. — Red.)

Draugai ir, drauges, ap
lankykite ligonį.

Vincas Kralikauskas

Skaičiuos New Yorko j Kas girdėti lietuvių tarpe

Teatruose
Pagarsėjęs filmas “Baby 

Doll”, kuris sukėlė tiek triūkš- 1 
ino ir kontraversijos, pasiekė *

Toronto, Canada
Pradžia vajaus su kovo 1 d.

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirmos kuopos vasario mėne
sio susirinkime apkalbėjo va
jaus reikalą (vajus prasidėjo 
kovo 1 d.) ir susiskirstė i ra
jonus, kur kas gali sėkmin
giau darbą atlikti.

Šis vajus yra nepaprastas 
dėl to, kad nauji nariai bus 
prilipami be Įstojamo mokes
čio, ko praeityje niekad nebu
vo.

žinoma, pagal šių dienų 
aukštą pragyvenimą ne vie
nam atrodo, kad pašalpa, ku
rią mūsų draugija dabar iš
moka ligoniams, negana dide
lė. Bet jeigu paimti mėnesinį 
mokestį, tai už tą mokestį pa
šalpa nėra maža. Tie, kurie 
priklauso ar priklausys, laike 
ligos ar nelaimes daugiau at
siims, negu jų mėnesiniai mo
kesčiai.

Bet svarbu ne vien pašalpa 
ligoje ar nelaimėj. Dar svar
biau būti tarpe šimtu savo 
tautiečių, draugų tarpe; veik
ti dėl visų labo; susitikti, susi
draugauti, pasivaišinti; atlikti 
kultūrinį darbą; ištiktą nelai
mės ar ligos — atlankyti, iš
tiesti dešinę užuojautos ran
ką, o atsitikime mirties — ati
duoti paskutinį patarnavimą.

Bičiuliai bei draugai. Atsį- 
lankys vajininkai pas jus. Su
tikit juos šiltai. Turite šeimoj 
narių, kurie gali stoti, para
ginkite, padėkite vajinin- 
kams, nurodykite, kur yra to- 

' kių, kurie galėtų įstoti į šią 
draugiją. Kuo daugiau narių, 
tuo geriau visiems. Mūsų visų 
lygi pareiga.
, Esu tikras, kad iš mūsų tar

ifo 95 procentai neina pas gy- 
• ’ dytoja patikrinti savo sveika- 
. tos, o kai pasireiškia nesvei

kumas, tai kitą sykį jau* būna 
vėlu. Taip dažnai būna ir su 

į pašalpine draugija. Kiti ne
stoja, manydami, kad nėra 
reikalo, bet kai ap'serga, tai 
pamato, kad būtų labai gerai 
būti nariu. Beje, .įstojant bus 
proga patikrinti sveikatą. Jei
gu ras sveiką, bus labai gerai, 
bet jei ne, tai proga laiku pa
stebėtus negerumus šalinti, 
kad būtum sveiku.

' Šiame vajuje gali stoti nuo 
; 16 iki 50 metų amžiaus be 

Į įstojamo mokesčio. Viskas, 
ko reikia, tai pradėti mokėti 
mėnesinius mokesčius. Toks 
palengvinimas yra pirmas.

Kur’-tik yra draugijos kuo
pos, galite įstoti, arba pavie
niai, nežiūrint kokioj vietoj 
esate Kanadoje.

Kuopos Korespondentas

New Haven, Conn.
Keletas draugų iš mūsų 

miesto dalyvavo Hartfordo 
^Moterų Klubo parengime 
kovo 10 d. Baigiant valgy
ti, Žemaitienė pakvietė ke
letą asmenų pakalbėti. Pa
čioje pabaigoje pakvietė 
LLD Centro Komiteto pir
mininkę C. Staneslow, kuri 
nušvietė daug dalykų mūsų 
gyvenimo reikalais. Taipgi 
ragino LLD narius pasi- 
mokėti savo narines mo- 

■ kestis. Visiems jos kalba 
patiko.

Mūsų vajininkas J. Pet
kus jau pradėjo darbą ir 
sakė, kad viskas eina ge
rai, tik didelė bėda, kai 
žmogus neturi ' savo auto
mobilio, tai negalima taip 
gerai žmones aplankyti. 
Sako, šiais metais pradžia 
labai gera.

JSK

San Francisco, Calif. ’
Sužeistas Adomas Dagys 

' i
Kovo 10 d. einant iš lietu

vių parengimo skersai gatvęx 
įtaiga užbėgo automobilis ant 
d. Dagio - sulaužytos abi ko
jos žemiau kelių ir visas sun
kiai sutrenktas - apdaužytas.

Dabar randasi San Fran
cisco Hospital, Potrero St. Tu
rės ilgai pabūti sugipsuotas. 
Ligoninės kambarys Ward B, 
antras aukštis. Gyvenimo vie
la: 945 Golden Gate Avė., 
San Francisco, Calif.

Girdėjau’, kad ne po ilgam 
bus' perkeltas į kitą ligoninę. 
Linkiu greit ir gerai susveikti 
mūsų geram draugui.

B. Sutkus gydosi
Važiuojant iš. darbo, susi

dūrus busui su sunkvežimiu ir 
daugeli važiuotojų su k retus 
buse, tame buse radosi ir d. 
Sutkus. Todėl teko jam nema
žai nukentėti. Penkias dienas 
išbuvęs ligoninėj, dabar gy
dosi savo namuose, 497 Alva
rado St., po daktaro priežiū
ra.

Geros laimėj susveikti mū
sų draugui ir džiaugtis gyve
nimu.

Turėdami progą aplankyki
me juos, duokim jiems drau
gišką paguodą.

J. K. Alvinas

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD lb kp. susirinkimas jvyks 
kovo 17 d., 3 vai. dieną, 1150 No. 
4th St. Nariai malonėkite daly
vauti .Kurie dar ncSąte užsimokėję 
už 1957 m., prašome užsimokėti. 
Kaip girdėjote, nariai gaus svarbią 
knygą, parašytą daktarų Stanislo- 
vaičio ir Petrikos, sveikatos klau
simu. Kad gauti šią knygą, pa
sirūpinkite užsimokėti duokles

i Valdyba (51-53)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp., susirinkimas jvyks 

kovo 22 d., 7:30. v. v. LDS Klubo 
salėje, 9305 St. Clair Avė, Nariai 
kviečiami dalyvauti, nes reikės iš
rinkti delegatus j LLD 15-tos Ap
skrities konlferekciją. Taipgi, kurie 
dar nesate užsimokėję, ateikite ir 
užsimokėkite, nelaukite iki metų 
pabaigos. Komitetas. (52-54)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

gyventojus; samdomi 
dabar skaičiuotojai

✓
Pradedant balandžio pir

ma, New Yorke prasidės gy
ventojų skaičiavimas — c e n-' 
sus. Kai gyventojai paskutiniu 
kartu buvp skaičuotj New! 
Yorke 1950-ais metais, .jų bu
vo 7,891,957. Manoma, kad 
per tą laiką padaugėjo bent 
ant 200,000.

Skaičiavimas turi, sako pa- 
icigūnai, ir tam tikrą praktiš- 
ką reikšmę. New Yorko mies
tas gauna iš New Yorko vals
tijos finansinės pagalbos ])o 
$6.75 už kiekvieną gyventoją 
per metus. Ant kiek pasirodys 
miestas turi daugiau' gyvento
jų, ant tiek daugiau finansi
nės pagalbos miestas gaus.

Jau pradėta samdyti ir ap-j

linga 10,000 žmonių. Kaip il
gai jiems teks dirbti, tiksliai 
dar nežinoma. Tie, kurio norė
tų prie to cenzuso darbuotis, 
gali gauti aplikacijas išpildy
mui spccialėje miesto raštinė
je, kurios adresas yra ' 425 
Avenue of the Americas, arba 
galima jų paprašyti telefonu 
(Algonquin 5-9600). Apskai
čiuoto j ai gaus po 5 centus už 
kiekvieną r e g i st r u o tą

Miesto valdyba kreipėsi 
visų Now Yorko laikraščių 
daktorius, radijo ir televizijos 
stotis ir panašias įstaigas su 
raginimu kuom tik galima pa
dėti cenzuse, aiškinti žmo
nėms, kad svarbu kooperuoti 
su cenzuso ėmėjais.

asmenį.
į

DAKTARAS KALTINAMAS 
TAKSŲ SUKTYBĖJE

Giants beisbolininkų tymo 
daktaras A. M. P a 1 e r m o 
grand džiūrės įkaitintas už 
1950-51-52 metais sumažini
mą federalinių taksų $30,619. 
Jeigu bus rastas kaltu, gali 
gauti *5 metus kalėjimo ir 
$10,000 piniginės bausmės.

Rado ‘skylę’ išeiti iš kalėjimo

Charles Campiglia, nuteis
tas išbūti Sing Sing kalėjime 
nuo 35 metir iki 70 metų, iš
buvęs 18 metų surado techniš
ką teisėjo klaidą, dėl kurios 
lutas teisėjas dabar paleido jį 
iš kalėjimo. Campiglia atsimi
nė, kad pirmasis teisėjas . jo 

ar turi kokią nors 
dėl ko tau teismo 

pa-

neklausė:
priežastį’,
nuosprendis neturėtų būt 
skelbtas.

BARANKŲ KEPĖJAI 
LAIMĖJO STREIKĄ

New Yorko ir New Jersey 
barankų kepėjų unija pasira
šė su kepyklų savininkais 
dvejų metų, sutartį, kuri už
tikrina jiems šiemet pakelti 
algą po $28 į savaitę ir kitais 
metais po $28. Jie išstreikavo 
G savaites.

JAUNAS MUZIKAS MIRĖ
Frank (Josh) Billings pasi

mirė Roosevelto 
turėdamas tik 54 
žiaus. J i s y r a 
Mound City Blue 
kituose džiazo 
Paskiausiu lai 
grafistu.

ligoninėje, 
metus am- 

d alyvavęs 
' Blowers ir 

orkestruose, 
dirbo lito-

LLD 185 kuopos veikla
'rrečiadionio va«are i įvyko 

šios kuopos susirinkimjas 
berty Auditorijoje. .Narių 
žokai dalyvavo, Negcr 
daugelis narių tik sax 
k ėstis pasimoką
mus neateina it prie 
zacinin darbu neprisideda.

Fin

Li-;
ma

ai, 
'O mo-

o į su'sirinki- 
organi-

portąvo, kad nariai gerai mo
kestis mokasi. Jau turi-susi
mokėjusių apie 30 nar ų. Būtų 
gerai, kad ir tie, kurie dar ne
susimokėjo, nieko nelaukę 
pasi m o ketų po tuos porą

Liberty Ąuditorijoję įvyks se
kami parengimai:

šeštadienio vakare, kovo 
23, Aido Choras ruošia eilinį 
vakarėlį, kurį vadina “šunim 
bunrm”. Kviečia visus ir visas 
Šiame parengime dalyvauti ir 
tuomi prisidėti 
ra mos.

Balandžio 6 
skritis ruošia 
bus, geriau

prie choro pa-

Tai 
visų 
k uo-

susimokėjo, nieko

sveikatą

d ole-
rių.

Raportuota, 
knyga apie 
spausdinama,
nariams dovana. Knygą 
še daktarai Stanislovaitis

metų 
jau 

graži 
para

ir

, Kalbėta apie parengimus. 
Vasario parengimas į nebuvo 
tiek, sėkmingas, kaip {tikėtasi, 
tai ir pelno mažai teliko. Da
bar manoma suruošti nors ko
kį išvažiavimą į Long (Islandą. 
Keli draugai apsiėmė (tam vie
tą susirasti.

Daugiau apie parengimą 
bus kalbėta sekančiame susi
rinkime* balandžio lOj d. Tad 
visi kuopos nariai kviečiami 
(kily vau t i.

* *
Svarbieji mūsų parengimai

Dar pirm velykinių švenčių

d. LDS 3-j i ap- 
banketą.

pasakius, 
Brook lyno apylinkės LDS
pu parengimas.

šis banketas ruošiamas la
bai geram tikslui: mūsų me- 
ninkams - dainininkams pa
gerbti, vyriausiai, pagerbti ir 
padėkoti’ Mildred Stensler, 
kuri per daugelį metų vado
vauja Aido Chorui ir kitiems 
menininkams, n e pailstamai 
darbuojasi'meno srityje, taip
gi ^visada mielu norui patar
nauja pažangioms organizaci
joms išpildyti parengimuose 
programą. Taipgi ji redaguo
ja LDS organo “Tiesos’’ ang-

Dar vienas prieŠvelykinis 
parengimas — tai dienraščio 
“Laisvės’’ finansinio vajaus a- 
tidarymas, Jis Įvyks balandžio 
13, d. vakare.

Įsitėmykite šiuos 3 parengi
mus ir juose dalyvaukime, 
taipgi ir kitus kvieskime daly
vauti.

Rep.

New Yorko airiai šiandien mini 
Šv. Patriko nacionalinę šventę

New 
tauti- 
diėną, 

Įvyksta

kėlė nemažai susidomėjimo, 
nes jis yra pirmas Dublino žy
dų kilmės majoras, ir jis at
vyksta su dviem misijom: da
lyvauti airiškame parade kaip 
airis, ii’ kalbėti žydų filantro
pijos sąjungų mitinge kaip 
žydas.

žai iai.
1 ()(),()()() žmonių, 
manoma,

šiandien, šeštadien:, 
Yorko airiai mini savo 
ne šventę, šv. Patricko 
ir įvyks, kaip tai | 
kiekvienais metais, tjradicinis
paradas 5th Avė. Toje gatvė
je jau iš anksto daug kas nu

tautinę airių | spalva, 
Parade dalyvaus virš 

o jį stebės,
jeigu Jnis geras 

(.ras, apie puse milijono.
Kaip paprastai, tąs para

das bus maišyto pobūdžio. Ja
me toną duoda reakciniai kle
rikalai. Dalyvauja parapijinės 
mok y k 1 o s, dvasiškiai, katali- 

t tuo 
turi ir 

laisvę ir 
eilė airiš
ku sloga- 

,nais prieš Britanijos okupaci
ją šiaurinėje Airijoje, už tos 
srities prijungimą prie Airi
jos respublikos, už pagalbą 
Airijos nacionalistams ir jų 
kovotojams iš [RA (Airijos 
respuiblikiečių a r ,nį i j o s).
“England get out of Ireland I” 
(“Anglija, lauk iš (Airijos!”) 
yra obalsis, kuris dainai gir
dimas šiuose paraduose.

'• I
Kaip kiekvienais | metais, 

taip ir šiais parade dalyvąus 
žymus svečias iš'Airijos. Juo 
šiuo kartu bus Briscoe, Dubli
no majoras. Jo atvykimas su

pačiu metu paradas 
kovingą už Airijos 
vienybę pobūdį, nes 
ku draugijų ateina

ROEBLING PLUMBING & 
HEATING CO., INC.

Gesiniai ir elektros pečiai. 
Visą šildymo sistemą jvedam. 
Specialistai namų, industrijos ir 
fabriko darbų. Išmokesčiai. 
EVc'rgreeii 8-1438. Vakarais TW. 
7-2054—7-3816.

392 So. 2nd St., B’klyn.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Dėl didelio žmonių pageidavimo, mes atidarome skyrių 
New Yorke, kai visos kitos agentūros dabar užsidaro.

Mūsų Skyrius New Yęrke'Randasi

78 Second Avenue
i (arti visų subvių)

Pftrmos lubos 
. iMums yra linksma 

tuojau. Siuntiniai
Mūši) firmos PARCELS/TO RUSSIA, INC., reputacija 

yra plačiai žinoma, ypač mūsų klientams.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Parcels to Russia, Inc., yra laisniuota per USSR, autori
zuota .per Intourist, Maskvoje, priėmimui siuntinių muitų.

Tol OR. 4-1540
pranešti, kad jau galime siuntinį priėmę išsiųsti 
yra pristatomi adresantams į 6 ar 7 savaites.

PASKUTINĖ
MERGAITEI

Tręčiadienį iš

AKLAI
VILTIS
Dallas, Te

xas, orlaiviu čia atvyko 4 me
tų mergaitė Dixie Lee Lahood 
ir tuoj nuvesta į vaikų ligoni
nę. Ji prarado regėjimą pirm 
dvejų metų ir tėvams gydy
mas kainavo 
New Yorko 
specialistai h . jai

apie 
akių 

būsią 
viltis: atgauti

$15,000. 
ir galvos 

paskutinė 
regėjimą

arba ant visados pasilikti 
lai. '

ak-

Atlikę 16 apiplėšimu
Brooklyne suimti trys jau

nuoliai, du vaikinai ir viena 
mergina, prisipažino atlikę 16 
smulkių apiplėšimų dienos 
metu.

HAVE YOUR CAR 
INSPECTED TO-DAY 
By One Of The Following 
INSPECTION STATIONS

ASTORIA BOULEVARD 
SERVICE STATION 

112-12 Astoria Blvd.
E. Elmhurst, L. I.

ANDREW ACERRA

43-09 Vernon Bolevard
Long Island City, L. I. 1, N. Y.

(50-56)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDQTUVIU 
DIĘEKTORIUS

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

Gates, visgi, kalbės 
-Columbia didžiojo 
universiteto salėje
Gates, “Daily Workerio” 

vyriausias redaktorius, visgi 
kalbės New * Yorko studen
tams. Jį kvietė Queens koleg. 
studentai, ir kolegijos admi
nistracija neprileido. Jį kvie
tė City kolegijos studentai ir 
atsitiko tas pats. Po to visos 
penkios miesto išlaikomos ko
legijos nutarė neleisti' komu- 
'i.istui kalbėti studentams

Bet dabar Gates gavo nau
ją kvietimą — šiuo kartu nuo 
jsocialistinės studentų organi
zacijos didžiajame Columbia 
universitete, nuo Dėbso klubo. 
Kadangi Columbijos universi
tetas yra kaip iy nepriklauso
mas, ne miesto išlaikomas, tai 
draūdimas ten negali galiuo- 
ti. Tik universiteto trustistai 
dar gali įsimaišyti. Bet yra 
vilties, kad jie to nedarys, 
ypatingai imant domėn faktą,, 
kad Gatesa kvietė anti-komu- 
nistinė (socialdemokratinė) 
organizacija. Tas pats klubas 
pakvietė ir kitus du kalbėto
jus, Jaunųjų Socialistų lygos 
ir Civilinių Laisvių sąjungos^

Dėbso vardo klubas kviečia 
studentus iš Queens, City ir 
kitų kolegijų atvykti ir klau
sytis Gateso Columbijoje. Ki
tos dvi Columbia studentų 
draugijos irgi pakvietė Gate- 
są — liberalinis John Dewey 
klubas ir demokratinis Van 
Ames klubas. Gates kalbės 
Columbijoje, jeigu nepasiro
dys naujų kliūčių, antradienį, 
trečiadienį ir kervirtadienį.

Gates pareiškė apie tuos 
kvietimus: “Puiku, kad mūsų 
jaunimas gina civilines teises, 
nesileidžia įbauginamas. Aš, 
žinoma, labai patenkintas, 
nors man teks žymiai Lšlikti 
iŠ darbo prie laikraščio...”

Brooklyną — jis rodomas Fox 
teatre. Brooklyno katalikiška * 
hierarchija įspėjo to filmo ne^| 
matyti, nes jį pasmerkė kaip 
“nemorališką” k a rd i n olas 
Spellmanas.

' Baronet teatras Manhattane 
“atgaivino” seną klasikinį 
francūzų filmą “The WeH- 

vDiggers Daughter”. Filmą di- 
u’egavo Marcel Pagnol. Vy
riausioje rolėje garsusis komi-* 
kas Raimu.

t
Visi Loew’s teatrai rodo. 

“Zarak”, spalvingą filmą apie 
“galingą chaną Zaraką, ban
ditą, herojų1, mylėtoją”. 'Kam * 
patinka tokie grandioziniai 
filmai, “Zarake” xras heroiš- 
kus Victor Mature ir Michael 
Wilding, taipgi heroizmo ver
tą švedę aktorę Anita Ekberk.. 
Filmas, žinoma, ir cinemasco
pe, ir technicolor.

Cirkas v£l mieste. Ringling 
Brothers cirkas pradės savo 
spektaklius New Yorke Madų 
son Square Gardene balan-*« 
džio 3. Biletai jau parduoda
mi iš anksto. Kas nori cirką 
matyti, ypatingai vaikus nusi
vežti, turėtų iš anksto rezer-a* 
vuotis biletus, nes paprastai 
jie pilnai išperkami iš kalno.

Praeitais metais, kai cirkas 
čia gastroliavo, unijos jį pi- . 
kietavo, nes savininkai unijos 
nepripažino. Paskui pranešta, 
kad susitarta, bet kaip bus 
šiuo sezonu, dar nežinia. Iš to 
taško gal verta palaukti su 
biletų pirkimu.

Aido Ch. šunim burum

Pavasariškas oras
. Trečiadjenį ir ketvirtadienį 

oras Nexv Yorke buvo gan pa
vasariškas — temperatūra sie
kė apie 65 laipsnius, daugelis 
žmonių pilamu kartu nusiėmė 
žiemiškus paltus, o gatvėse 
pasirodė ledų pardavinėtojai.

Į 
u

Surasti 89 prasižengimai
Lilly Harris buvo nuvyk’usi 
Albany kovoti legislature j e 

ž aukštesnes vendas. Dabar
ji pašaukta teisman ir' kalti- 
naana,' kad jos namuose suras
ta net 89 prasižengimai (vio
lations).

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

: Poezija
; Taipgi trumpa autoriaus 
; biografija, kuri labai
• įdomi* ✓
• Knyga iš 880 puslapių
J - Kaina pk $1.50
•
; Laisvė
• 110-12 Atlantic Avė.
J Richmond Hill 19, N. Y

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi-' 
'mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
tąkai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą d a r b o( 
žmonijai.

Knyga iŠ 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisve
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hjll 19, N.*Y.

Aido'Choras kasmet surenk 
gia pasilinksminimo vakarėli 
— “šurum burum”. Tai ir šie
met tai padarys. h

Vakarėlis yra jau visai ne
toli, kovo (March) 23 d. va*

Auditor i jo jet 
Avė., Rich-

žinoma, Aido

karą, Liberty 
110-06 Atlantic 
rpond Hill. ♦

Kaip jau yra
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 
ir kitko.

Yra labai svarbu dalyvauti* 
visiems charo patrijotams ir 
meno mylėtojams bei pažan
gos kūrėjams.

Visi 
dalyvauti 
Aido Choras 
prašo kviesti 
pažįstamus.

prašomi ir kviečiami 
šiame parengime^ 

kviečia jus ir 
jūsų draugus ir

Brooklynas iš anksto ruošiasi ’ • 
darbui sukelti Laisvei $10,000 J J

BALANDŽIO 13 APRIL; f
J [Bus graži dainų programa ir busj [ 
«» duodama bufetinė vakarienė. .< •
J; Pradžia 6-tų vai. vakare J [
• • Įėjimas Nemokamai ' •

LIBERTY AUDITORIUM J J

110-12 Atlantic Avenue J J
Richmond Hill, N. Y. 3

' ‘Rengėjai kviečia visus Didžiojoj j 
I jNew Yorko ir apylinkės apšvie-,, 
J J tos brangintojus jsitėmyti dienąj J 
J ’ ir dalyvauti šiame parengime. ■.

Lietuvių Kalbos
Žodynas

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5.00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus.

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

4 pusk Laisvi (Liberty) Seštad., kovo (March) 16, 1957
' J',M




