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Jų moralė.

. Piktesni už plėšikus. 
Reikia susitarimo.
Pobūvis su aidiečiais. 
Balandžio 6 ir 13.

Rašo A. Bimba *
fj”.   ------------ uu—,     .Jg-----------------

Tai, ką padarė New York 
“Daily News’’ ir “Long Island 
Daily Press’’, puikiai pavaiz- 

• duo.ja komercinės spaudos 
moralę. Toks baisus supuvi
mas .’

Štki, du didlapiai, kurie sa- 
’ wvo skaitytojus skaito milį’O- 

rais, paėmė ir tiesiog iš piršto 
išlaužė bjauriausią šmeižtą 
prieš mane. Juk reikia visiš
kai sugedusiu, liguistu sme
genų taip pasielgti.

Absoliutiškai nieko laike 
kongresinio komiteto apklau
sinėjimo nebuvo kalbėta apie 
kokius ten . mano santykius 
“su rusų šnipais“. Tikėkite, 
jog nebuvo. Tai gali paliudy
ti visi, kurie toje sesijoje da
lyvavo. Tai gali parodyti to 
paties komiteto oficiališki re
kordai'.

Tokie laikraštininkai yra 
‘piktesni už plėšikus. Plėšikas 
*:štrauks iš tavo kišenės kelis 
dolerius, tai ir viskas. O šitie 
sutvėrimai prieš milijonus sa
vo skaitytojų tave išniekino, 
apšmeižė, apmelavo, apipur
vino.

Aš esu linkęs manyti, kad 
čia prie to prakeikto darbo 
bus juos pasiundę lietuviškie
ji ^fašistai. Juk aš asmeniškai 
nepažįstu nei “Daily News”, 
nei “Daily Press“ rašeivių. 
Tai koks jų tikslas taip niek
šiškai mane užpulti? Kas 
nors juos pasiundė tai pada

lyti.
Kitokios išvados aš negaliu 

prieiti.

Mums visiems labai rūpi 
gražiai paremti musų šaunųjį 
‘Aido Chorą. Ir turėsime pro
gą jau šį šeštadienį.

Aidinčiai sako, kad jie sve
čius vaišins ir linksmins vis- 

“ kuo. Būsią net ir “gervės pie
no“.

Jie taip sako, ir as jais ti
kiu. Todėl pasimatysime šeš
tadienį !

Japonai pasiuntė protestą 
ir Tarybų Sąjungai. Jie prašo, 

*kad Sovietai liautųsi bandę 
savo atomines bombas. Tokie 
bandymai" sudaro pavojų žmo
nių sveikatai. '

♦ Kiek pirmiau panašiai tie 
patys japonai kreipėsi Į ame
rikiečius ir britus.

Jie teisūs. Pavojus yra. Vi- 
*si mokslininkai tai patvirtina.

Bet kol nebus susitarimo 
tarpe didžiųjų valstybių tiems 
bandymams padaryti galą, jie 
nesustos. štai kodėl reikia 
nuoširdžiai paremti Sovietų 
siūlymą tuojau laikyti didžių
jų valstybių konferenciją to
kiam susitarimui pasiekti.

/

Japonai turėtų būti pirmu
tiniai tą pasiūlymą paremti. 
Deja, ‘jie apie tai tebetyli.

Gerai, kad Kultūriniame
* Centre turime gausą parengi

mų. Aš atspėjau, kai sakiau, 
J<ad Jakščių pagerbimo puota

i bus viena iš skaitlingiausių. 
Taip ir buvo.

O dabar labai noriu .papra
našauti apie ateinančius du 
gerus, didelius ir naudingus

Reutheris apie J. McCarthy: 
i “Jis tapo pasaulinio masto 
nemorališkumo simboliu...”
Detroitas. — Auto-darbi- 

ninkų unijos (UAW) pre- 
' zidentas Walter Reuther, 
i kuris taipgi yra AFL-CIO 
: vice-prezidentas, atsakė į 
. senatoriaus McCarthy rei- 
; kalavimą, kad būtų tyrinė- 
i iama UAW. Reutheris sa- 
: ko, kad UAW nebijo tyrinė
jimo, nes neturi ko slapsty- 

i ti. Kaip žinia, reakcininkas 
1 McCarthy reikalauja, kad 
iMcClellano vadovaujamas 
i senatims komitetas tyrinė- 
; tu UAW. Tas komitetas ty- 
; rinėja “raketus”, suktybes 
ir t. t. , |

Nors Reutheris sakė, kad 
| tyrinėjimo unija nebijo-, jis 
atsuko smarkią ugnį'prieš 
McCarthy. Jis sakė, kad 
šis reakcinis senatorius yra 
tapęs tarptautinio masto 
nemoralybės simboliu.

Reutheris savo nuomones 
išreiškė laiške, kurį pasiun
tė senatoriui McClellanui. 
Jis laiške sako, kad nenorė
tų atsakyti į McCarthy puo
limus, nes jis atsakymo ųe- 
vertas, bet nori pareikšti 
komitetui, kad UAW tyri
nėjimo nebijo.

Aukšti unijos pareigūnai 
sako, kad McCarthy puikiai 
žino, jog UAW yra tarp 
švariausių unijų, kad joje 
------------------------ - i—

Jakarta. —Radikalių mu
sulmonų partija Nahdatal 
Alama J paskelbė, kad ji 
neis valdžion su nacionalis
tais, jeigu nebus pakviesta 
ir Masjumi partija.

La Paz. — Bolivijos or
laivis sudužo Andų kalnuo
se. Visi keleiviai ir įgulos 
nariai, iš viso 19 asmenų, 
žuvo. i

parengimus. Jie jau nebetoli..
Kalbu apie ruošiamą mūsų 

mielajai menininkei Mildred 
Stensler pagerbti puotą ba
landžio 6 d. Ruošia LDS ap
skritis.

Juo daugiau aš apie tai mis- 
linu, ’ tuo man daugiau rūpi,' 
kad šis parengimas irgi būtų 
vienas iš didžiausių/ Kasgi ne
pažįsta mūsų Mildred ? Kas 
gi matė svarbesnį parengimą, 
svarbesnį meninį įvykį, prie 
kurio pasisekimo nebūtų pri
dėjusi savoi gabios rankos Ai
do Choro mokytoja, Lietuvių 
Meno Sąjungos sekretorė 
Mildred Stensler!

Sykiu su Mildred pagerbia
mi ir visi menininkai. Jiems 
rengėjai ruošia garbės stalą 
ir ypatingus pažymius.

Todėl ruoškimės į balan
džio 6 d. parengimą.

Na, o tik ’ vienai savaitei 
prabėgus po tos nepaprastos 
iškilmės, bus metinis ir jau 
tradicinis dienraščio 'Laisvės 
parengimas. Dar karth ir vėl 
Laisvė vaišins ir linksmins sa
vo prietelius, draugus, rėmė
jus, skaitytojus.

Kaip paskutiniais keleriais 
metais, taip šį kartą įžanga į 
šį parengimą bus nemokama.

Visi turėkite' mintyje balan
džio 13 dieną.

nėra vietos visokiems rake- 
tieriams. McCarthy puola 
UAW todėl, kad ji rinki
muose padeda liberaliniams 
demokratams ir smarkiai 
kovoja prieš makartistus. 
McCarthy jau praeityje iš
sireiškė apie Reutherį, kad 
jis yra “raudonas”. Jis jam 
daug kartų primetė, kad jis 
kaip jaunas vyras lankėsi 
Tarybų' Sąjungoje ir ten 
dirbo auto-fabrike kaip spe
cialistas, taipgi, kad jis bu
vo socialistinių įsitikinimų 
žmogumi.

vėliausios 
žinios

Linden, N. J. — Sprogi
mas įvyko vietinėje vaistų 
dirbtuvėje. Trys asmenys 
užmušti vietoje, 11 sužeis
ta. Už sprogimą atsakingi 
chemikalai, sako policija.

Manila. — Palaidotas or
laivio katastrofoje žuvęs 
prezidentas Magsaysay. 
Policija paskelbė, kad po il
go tyrinėjimo priėjo išva
dos, jog už sprogimą orlai
vyje neatsakingas sabota-. 
žas, kaip tai buvo įtarta.

Tunisas. — Prancūzai in
formavo Tunisijos valdžią, 
kad jų delegacija nedaly
vaus Tunisijos nepriklau
somybės metinių šventėje, 
jeigu tunisiečiai pakvies i 
Alžyro nacionalistų dele
gaciją. Tunisija atsakė, 
kad ji kvies alžyriečius, ap
sieis be francūzų. Tunise 
šiuo metu randasi ir Ame
rikos vice-prezidentas Ni- 
xonas. -

New Yorkas. —Jack Sob- 
le, jo žmonos Myros ir J. 
Albamo bylos sprendimas 
prasidės balandžio* pirmą. 
Šie trys kaltinami šnipinė
jime Tarybų Sąjungos nau
dai. Jie kaltinimus atmeta.

Detroitas. — Rouge fab
rike Dearborne, kuris pri
klauso Fordo kompanijai, į- 
vyko sprogimas, kuriame 
sužeista 26 darbininkai, še
ši sužeisti labai rimtai.

Londonas. — Parlamento 
atstovų • butas 311 balsu 
prieš 247 išreiškė pasitikė
jimą konservatorių val
džiai. Darbieęiai pasiiilė 
nepasitikėjimo pareiškimą, 
kaltindami, kad ' konserva
toriai naikina socialinius 
atsekimus, kurie buvo pa
daryti, kuomet Darbo .par
tija stovėjo prie valdžios 
vairo.

Belgradas. — Jugoslavi
jon atvyko Francūzijos 
Komunistų partijos dele
gacija, susidedanti iš pen
kių tos partijos vadovų ir 
teoretikų. Bus vedami pasi
kalbėjimai teorijos klausi
mais. Delegacija sutikta, 
sakoma, šaltokai, nes

Šiandien prasideda 
derybos Bermudoje

i Bermuda. — Šiandien,' 
ketvirtadienį, čią prasideda 
pasitarimai tąrp- prez. Ei- 
senhowerio ir I premjero 
Macmillano. Brįtų premje
ras čia atskrido ^trečiadienį 
ir maždaug tuo pačiu laiku 
čia laivu atplaukė Eisen- 
howeris. Jis kaliniu laivu 
plaukė apie 6 dięnas, tokiu 
būdu turėdamas kaip ir' 
trumpas atostogas, kad pa

liejikų unijos 52-a 
konvencija atsidarė
St. Paul, Minn. — čia 

prasidėjo Liejikų kasėjų li
nijos (Mine, Mill hnd Smel
ter Workers) 52-ą konven
cija. Ji vyksta Lowry vieš
butyje ir joje dalyvauja 300 
delegatų, kurie atstovauja 
100,000 darbininkų.
tŠi unija, trumpąi žinoma 

kaip Mine-Mill, yra pažan
giečių vadovaujama. Ji pas
kutiniais keleriais metais 
žymiai sumažėjo, prarado

Venrgijos valdžios 
vadai atvyko į T. S.
Maskva. — Čia | atskrido 

Vengrijos prezidentas Do
bi, premjeras Kadąras, už
sienio reikalų ministras 
Horwath ir keli (kiti val
džios nariai. Nors buvo la
bai šalta ir vėjuota diena, 
aerodrome įvyko iškilmin
gos sutikimo ceremonijos, 
per kurias Chruščiovas, ir 
Kadaras sakė kalbas. Aero
dromas buvo išpuoštas tri

Komunistai valdys 
indų sritį Kernių

Deli. — Pilni Indijos rin
kimų rezultatai dar nežino
mi, bet jau beveik tikra, 
kad pirmu kartu Indijos is
torijoje vienoje još valsti
joje komunistai nudarys 
valdžia. Ta sritis yrą Kera
la, kurioje iš 126 ąsmenų 
legislatūron komunistai iš
rinko 56. Jie didžiausia par
tija*, nors ne dauguma. Vier 
nok visa eilė nepriklausomu 
deputatu jiems pritaria ir 
padės jiems sudaryti val
džia.

Komunistai pareiškė,1

Francūzijos komunistai 
paskutiniu laiku aštriai 
kritikavo Jugoslavijos ko
munistus kaip revizionis- 
tus.

Washin gton as. — Fede
ralinė Grand džiūrė apkal- 

| tino James Riddle Hoffą, 
jtymsterių unijos vice-prezi- 
dentą, taipgi advokatą Fis- 
chbachą. Kaltinimas prieš 
juos yra, kad jie papirkinė
jo senatinio, komiteto ^tar
nautojus, kad išgauti iš jų 
informaciją. I

taisyti sveikatą.
Pasitarimuose vyriausiu 

klausimu bus Artimieji Ry
tai. Bus bandoma išdirbti 
bendra Amerikos-Britani- 
jos nusistatymą link E- 
gipto ir Izraelio. Taipgi bus 
paliesti Tolimųjų Rytų 
klausimai, ypatingai Kini
jos pripažinimo.
'' Pasitarimai tęsis keliąs 
dienas.

didesnę pusę savo narių, 
bet atmušė kitų unijų, ypa
tingai plienininkų (USWA) 
bandymus ją praryti.

Mine-Mill prezidentas J. 
Clark atidaromoje kalboje 
sakė, kad unija iškovojo 
savo nariams didelius page
rinimus.

Konvencijoje taipgi kal
bėjo demokratinis kongr os
manas Lee Metcalf iš Mon
tan o s< 

spalvėmis Vengrijos vėlia
vomis be jokių ženklų — be 
raudonos žvaigždės, kuri 
radosi Vengrijos vėliavoje 
iki paskutinių įvykių, ii- be 
Kossutho seno . herbo, ku
ris tapo grąžintas vėliavon 
tuoj po įvykių.

Kadaras ir kiti Vengrijos 
vadai tarsis su tarybiniais 
vadais vyriausiai apie eko
nominę pagalbą.

kad jie stengsis toje valsti
joje pravesti visokias re
formas, kad padaryti pa
vyzdį visai Indijai, bet jie 
nenacionalizuos plantacijų, 
nes tą daryti platesniu mas
tu turi teisę tiktai centrali- 
nė valdžia Delyje.

Keralos »komunistų va
das Nairas pareiškė, , kad 
gyventojai neturėtų tikėtis 
staigių stebuklų, bet komu
nistai bandys daryti viso
kius liaudžiai palankius pa- 

i gerinimus.

Lenkijos laikraštis 
apSe religijos esmę

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų laikraštis “Trybu- 
na Ludu”, kuris kelios die
nos atgal smarkiai užvožė 
klerikalams už įžūlumą mo
kytose, sako, kad religijos 
dėstymas, kur nori tėvai, 
vis vien nebus uždraustas. 
Bet “Trybuna Ludu” sako, 
kad negali būti esminės a- 
bejonės, kad su laiku moks
las, apšvieta ir logika iš
sklaidys religines iliuzijas.

Egiptas atmeta Vakarų jėgų 
bandymus vėl kaišioti savo
nosį Suezo administracijon
Kairas. — Egiptas, -per Egiptas paskelbė, kad E- 

oficialų memorandumą vi- giptas ir tik Egiptas kolek- 
,soros laivininkystės šalims, tuos už teisę praplaukti pro 
atmetė Vakarų patiektą j kanalą, o laivai turės Egip- 
siūlymą, kad taip vadina-; tui mokėti iš anksto. .
mas Internacionalinis Re-1 
konstrukcijos bankas ko- 
lektuotų pinigus nuo laivų, 
kurie plaukia pro Suezo ka
nalą. Minimas bankas yra 
Amerikos dominuojamas. 
Egiptas sako, kad 'šis siū
lymas menkai skirtingas 
nuo ankstyvesnių siūlymų 
sudaryti taip ’ vadinamas 
Vartotojų sąjungas ir pa- 

l našius dalykus.

Gyvenimas
Lietuvoje

Darbštieji Ivanauskai
Pakruojis. — Kiekvienų 

metų pabaigoje, kai suskai
čiuojami darbadieniai, “Pa
vasario” kolūkio sąskaiti
ninkas pirmiausia ieško ži
niaraščiuose Ivanauskų 
pavardės. Nebuvo tokių pie
tų, kad Ivanauskų šeima 
išdirbtų mažiau, negu tūk
stantini darbadieniu.*

Ivanauskų šeimoje — 4 
darbingi asmenys. Tėvas— 
Mykolas Ivanauskas. — pa
šaru vežikas. Jo duktė E- 
milija Ivanauskaitė — ge
riausia kolūkio melžėja. 
Antroji duktė Ona ir jos 
motina Agota Ivanauskienė 
— lauko darbininkės.

Pernai Ivanauskai dar 
geriau dirbo. Metams pasi
baigus, pasirodė, kad Iva
nauskų šeima turi pustre
čio tūkstančio darbadienių.

Nors kolūkio pajamos 
dar galutinai neapskaičiuo
tos, bet jau paaiškėjo, kad 
jos viršija milijoną rublių. 
Už darbadienį čia numato
ma išduoti po 2. kg. grūdų. 
Avansu už 1956 metus Iva
nauskai gavo beveik 4,000 
rubliu, v

Darbininke menininkė
Šiauliai. — Naujus triko

tažo gaminių fasonus šiuo 
metu kuria “Verpsto” fab
rike Emilija Gėdutytė-Šlė- 
nienė. Juos ji patieks at
rinkti į Briuselio pasaulinę 
pramonės parodą, kuri į- 
vyks 1958 metais.

Įmonės menininkė turi 
didelį darbo patyrimą. Per 
tris su puse darbo metų ji 
sukūrė daugiau kaip 60 vi r- j 
šutinių trikotažo rūbų fa
sonų. Daugelis jų buvo de
monstruojami Maskvoje, 
Vilniuje, Rygoje, Taline 
lengvosios pramonės gami
nių parodose. Už dirbinių 
fasonus pavasario-vasaros 
sezonams’pernai įmonės va
dovybė šfėnienę apdovanojo 
pinigine premija.

žuvavimas Obeliuose
Obeliai. — Gausų laimikį 

ištraukė “Sartų” kolūkio

Memorandume sakoma, 
kad nuo tos dienos, kuomet 
Egiptas perėmė Suezo ka
nalo diregavimą, Egiptas 
dėjo pastangas, kad tas 
kanalas būtų atviras pasau
lio laivininkystei ir padėjo 
pasaulinei taikai.

Nacionalizuotoji Suezo 
kompanija' dabar priklauso 
Egipto valdžiai ir Egipto 
valdžia tokiu būdu, per sa
vo paskirtą autoritetą, ko- 
lektuos nuo laivų. Suezo 
kanalo autoritetas suda
rys specialų fondą, kuris 
bus naudojamas kanalo ge
rinimui.

Padėtis Gazos srityje
Iš. Gazos srities tuo tar

pu pranešama, kad ten pa
dėtis dar nėra aiški. Kaire 
pąneigta žinia, kuri vakar 
pasklydo pasaulyje, kad J. 
Tautos žadėjo egiptiečiams 
48 valandų bėgvje trauktis 
iš Gazos srities link Izraelio 
sienos. Kol kas Jungtinių 
Tautų jėgos dar tebekon- 
troliŪoja sritį, nors Egiptas 
tikisi, kad.tos jėgos su lai
ku pasitrauks.

Jeruzalėje Izraelio prem
jeras Ben-Gurionas Ameri
kos žurnalo “Newsweek” 
korespondentui padarė dar 
vieną karinį pareiškimą, sa
kydamas, kad Izraelis ka
riaus, jeigu egiptiečiai oku
puos Gazą. Taipgi prane
šama, kad Izraelio laivas 
“Karalienė Šeba” dar nepri
plaukė pro Tiranos sąsiau
rio Aakaboj, kaip buvo pra
nešta, bet dar plaukia link 
sąsiaurio. Tas laivas, buvo 
išblankęs, bet grįžo į Ela- 
tpą, paskui vėl išplaukė. 
Nors jis yra Izraelio ir ve
ža Izraelio prekes, jis plau
kia po Costa-Ricos vėliava.

Darbininkai lankys 
TSRS universitetus

Maskva. — Laikraštis 
“Molodoi Komunist” sako, 
kad universitetus ateityje 
lankys daugiau darbininkų, 
tai yra, asmenų, kurie eina 
į universitetus ne tiesiogi
niai iš gimnazijų, bet po 
gimnazijos baigimo padir
bėję kelerius metus fabri
kuose.

žvejai. Brigadininko Novi- 
ko vadovaujami, jie po ke
liolikos valkšnų sugavo 42' 
centnerius žuvies. Tai —■ 
150 procentų mėnesinės už* 
duoties.

Viename tinkle žvejai B. 
Kazanavičius ir G. Auguzi- 
nas rado 20 šamų; o taip 
pat labai retą žuvį — sigą, 
Į Sartų ežerą ji atplaukia iš 
Šventosios.
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NE-AMERIKINIO KOMITETO
APKLAUSINĖJIMO TECHNIKA

KONGRESINIS “Ne-amerikinei veiklai tyrinėti” | 
komitetas š. m. kovo 12-13-14-15 dd. New Yorke pasišau
kė (pagal subpenas) daug šiame mieste gyvenančių kai
riųjų rašytojų ir laikraščių redaktorių, kad jie jam “liu
dytų”.

Iš tikrųjų, čia buvo tik du komiteto nariai: kongres
manas (iš Missouri valst. demokratas) Morgan M. Moul
der, kuris pirmininkavo, ir iš Qhicy valstijos republiko- 
nas kongresmanas Gordon Scherer; taipgi komiteto ad- 
vokatas-inkvizitorius Richard Arens.

•Neturime laikrašty užtenkamai vietos platesniam 
aprašymui viso to, kaip šis komitetas čia “apklausinėji
mus” atliko, bet užteks tik trumpai pasakyti, kaip jis 
elgėsi paskutinę apklausinėjimų dieną, kad būtų gali
ma suprasti jo “techniką”.’

Priminsime dar tai, kad pirmąją posėdžiu dieną ko
miteto nirmininkas pareiškė, jog šių apklausinėjimų 
tikslas esąs tas: sužinoti, kaip “iš anapus geležinės už
dangos” propaganda atplaukia į šią šalį.

Kovo 15 d. pirmiausia buvo pašauktas “liudyti” uk
rainiečių laikraščio redaktorius Michael Tkach. Bo jo— 
ukrainiečių veikėjas, jaunas vyras Frank Ilchtik.

Tuomet iššaukiamas žurnalo “šviesos” redaktorius 
Antanas Bi'mba.

Kokių informacijų pas jį klausia? Ogi štai, kokių:
— Ar dalyvavai Darbininkų partijos kūrime? Ar ra

šei “Komuniste” vienos knygos (“Dynamite”) recenziją? 
Ar 1929 metais rinkimų metu kandidatavai į vieną vald- 
vietę? Ar .priklausai Jungt. Valstijų komunistų partijai?

Tai vyriausi A. Bimbai klausimai ir kaltinimai. Aišku, 
adv. Arens išdrožė pamokslą, na, ir A. Bimbą paleido.

Komitetas nematė reikalo pacituoti bent vieną sakinį 
i« žurnalo “Šviesos”, kuria A. B. redaguoja, parodant, 
kas ten buvo negera parašyta!

Po to, visų salėie esančiųjų nuostabai, kongresma
nas Scherer siūlo rekomendaciją Justicijos departmentui, 
kad jis M. Tkach ir Bimbą nupilietintų. Pirmininkaujan
tis Moulder atsako: pirmiau reikia pasiūlyti pilnam ko
mitetui, o jis tegalės, jei sutiks, šią rekomendaciją siūly
ti Justicijos departmentui.

Šaukiamas “Laisvės” redaktorius Rojuš Mizara. 
Tarp kitko klausinė j apias:

—Ar dalyvavai viename Darbininkų partijos suvažia
vime, įvykusiame 1T25 metais? Ar kandidatavai, 1929 
metais vykusiuose rinkimuose, į New Yorko valstijos 
seimelį? Ar priklausai JAV komunistų partijai?

Tik tuo nesitenkinama. Adv. Arens turi visą eilę 
“Laisvės” antro (editorialinio) puslapio fotostatų. Jis 
turi iš kai kurių editorialų trumpučius vertimus į anglų 
kalbą. Jis juos garsiai, dramatiškai skaito. Be kitko, jis 
skaito vieną dalelytę editorialo, kuriamo buvo užgirtos 
“Stockhohno peticijos”, reikalaujant, kad būtų nuįstaty- 
minta atominė bomba, kad pasaulyje gyvuotų taika. 
Jis skaito trumpučiukę ištraukėlę iš editorialo, kuriame 
buvo pasakyta: Jeigu tarybinė armija, būdama Vengri
joje, nebūtų padėjusi Vengrijos valdžiai reakcionierių 
sukilimą numalšinti, tai Vengrijoje būtų buvę pralieta 
daug daugiau kraujo, reakcionieriams įsigalėjus. Arens 
skaito dalelytę editorialo, kur buvo pasakyta, jo’g Ta
rybų Sąjungoje nėra anti-semitizmo, kad ten visos tau
tos yra lygios. Jis skaito ištraukėlę iš vieno editorialo, 
bylojančio apie kadaise įvykusį Pietinėje Korėjoje karo 
belaisvių sukilimą, etc..

Ir jis sušunka: štai, kokie Jūs negeri amerikiečiai! 
Korėjos karo metu jūs padėjote priešui.

Bet p. Arens “pamiršo” 1 
sas) Korėjo je karo niekad nebuvo! paskelbusi, 
oficialiai buvo tik “policiniai veiksmai”.

Imti iš editorialų po kelis sakinius, neperskaityti 
jų ištisai — ką gi tai reiškia? Amerikiečiai juk seniai ži
no posakį: “Savo naudai velnias gali cituoti ir Šventraš-

APIE TAI, KĄ VEIKIA IR KO SIEKIAS!
LIETUVOS RAŠYTOJAI

Š. m. vasario mėn. pradžioje Vil
niuje įvyko Lietuvos Rašytojų Są
jungos valdybos sušauktas plenu
mas. Dalyvavo daug rašytojų, po
etų, literatūros kritikų Diskusijo
se, sakoma, ėmė balsą apie 30 
žmonių.
ninkas, poetas A. Venclova, padarė 
įžanginį, pranešimą. Mes čia pa
duosime kai 
mo dalykus, 
sijų dalyvių

ėme balsą
Rašytojų Sąjungos pirmi

pranešimą, 
kuriuos iš jo praneši1 
taipgi kai kurių disku- 
pareikštas nuomones.

Redakcija

Įvyko Lietuvos Rašytojų 
sąjungos valdybos plenu
mas. Įžanginiu žodžiu jį 
atidarė T. Tilvytis.

Pranešimą padarė Lie
tuvos Rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas A. 
Venclova.

—Maždaug prieš metus 
laiko įvyko TSKP XX su
važiavimas, — pradėjo sa
vo pranešimą A. Venclova. 
—Jo priimti istoriniai nu
tarimai turi didžiulę reikš
mę toliau vystant ir keliant 
mūsų šalies pramonę, že
mės ūkį, kultūrą, liaudies 
gerovę.

✓ Pranešėjas sako, kad so
cialistinė sistema šiandien 
jau virto pasauline siste
ma, apimančia trečdalį vi
so žemės rutulio/

Imperialistai su akla ne
apykanta žiūri i didžiąją 
socializmo s t o v y k 1 ą., Jie 
įžūliai kovoja prieš mus, 
prieš mūsų ideologiją, prieš 
marksizmą - leninizmą. Y-

me

puola vieną pagrindinių ta
rybinės literatūros princi
pų — jos lenininį partišku
mą.

—Mes, lietuviu tarybi- 
niai rašytojai, — pabrėžia 
A. Venclova, — pasisako- 

už laisvas kūrybines
diskusijas, už laisvą svar
biausių literatūros ir meno 
problemų svarstymą mark
sizmo - leninizmo estetikos 
pagrindu, bet mes ^merkia
me kūrinius, iškreipiančius 
tarybinio gyvenimo tiesą— 
ją lakuojančius arba juodi
nančius, mes esame prieš 
reviziją partijos CK nuta
rimų ideologiniais klausi
mais.

Pranešė j as/kri t ikuo j a to
kius idėjiškai, neteisingus 
kūrinius, kai]) V. Dudince- 
vo romanas ‘‘Ne vien tik 
duona,” D. Granino apsa-

kymas “Sava nuomonė’’ ir 
k t., pasmerktus tarybinės 
visuomenės.

A. Venclova kalba apie 
didelę moralinę rašytojo at
sakomybę, apie jo kilnią 
pareigą tarnauti liaudžiai, 
būti ištikimam idėjiniams 
tarybinės literatūros prin
cipams. Jis nurodo, kokią 
didelę žalą tarybinei kultū
rai padarė asmenybes kul
to poveikyje atsiradusi be- 
konfliktiškumo “teorija,” 
gyvenimo lakavimas, supai
niotas tipiškumo ’ sąvokos 
aiškinimas. Šios ir kitos ne
sėkmės paskutiniųjų metų 
tarybinėje literatūroje da
vė progos jos priešams, o 
kartais ir draugams, pro 
socialistinio rea 1 i z m o iš
kraipymus nematyti jo es
mės. Priešų tvirtinimų ne-

J. Baltušio “Parduotos va
saros,” A. Gudaičio - Guze- 
vičiaus “Broliai,” V. My
kolaičio - Putino “Sukilė
liai,” M. Sluckio’ “Geri na
mai,” A. Baltrūno “Tolimi 
keliai,” daugelį kitų prozos 
knygų. Tai pripažins ir 
poezijos mėgėjai, perskaitę 
E. Mieželaičio “Brolišką 
poemą” ir “Mano lakštin
galą,” Just. Marcinkevi
čiaus “Dvidešimtą pavasa
rį” ir eilėraščius, A. Jony
no, V. Mozūriūno, Ąlg. Bal
takio, P. širvio, Br. Mac
kevičiaus, V. Šulcaitės ir 
kitų poetų lyriką. Tai pri
pažins, pagaliau, ir mūsų 
teatro lankytojai, matę ja
me eilę naujų A. Griciaus, 
J. Baltušio, J. Grušo, V. 
Miliūno, K. Sajos ir kitų 
dramaturgų pjesių.
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ANTANAS VENCLOVA

pagrįstumą rodo tie dideli i 
tarybinės literatūros ’ 
mėjimai, kurie pasiekti į rybinės literatūros žanrai 
kaip tik vadovaujantis so-' Pranešėjas 
cialistinio realizmo metodu. | vienas

nagri-
lai- nėjami atskiri lietuvių ta-

Toliau pranešime

Tai liudija ir lietuvių tary
binės literatūros pasieki
mai.

Mūsų laimėjimus pripa
žins kiekvienas objektyvus 
stebėtojas, perskaitęs to
kias reikšmingas paskuti
niųjų metų knygas, kaip I. 
Simonaitytės ^‘Pikčiurnie
nė” ir “Vilius Karalius,”

mūsų šaliai, žeminanti jos vardą viso civiĮizubto pašau-

. DŽIAUGIASI
Lietuvių “laisvintojų” spauda smagiai apsidžiaugė 

šiais “tyrinėjimais”. Brooklyn© Vienybė įdėjo per visą 
puslapį antraštę: “Bimbai gręsia deportacija”. Kodėl 
jam gręsia deportacija? Girdi, “jis penktojo apiend- 
mento amerikietis”.

Kas-gi tas “penktasis almendmentas”? Tai amendmen- 
tas, pridėtas prie mūsų šalies konstitucijos, tai vienas 
ii* bene svarbiausias Amerikos žmonėms Teisių Biliaus 
skyrius.

, Ar (naudojimasis Jungtinių Valstijų <’ Konstitucija
tai, kad Amerika (Kongre- žmogų padaro ihlogtiuniu piliečių už tucs, kurie Konsti- 

1 1 ” kad ten tucijąlaužo?!
Chicagos meųševikų Naujienos nuėjo dar toliau:
“Kongreso-komitetas prašys, kad JAV ištremtų Bim

bą į Sovietiją”.
Nieko panašaus nebuvo. Kongresmanas'Scherer tik 

siūlė, kad A. Bimba būtų nupilietintas, o ne deportuo
tas. Nupilietinimas ir deportavimas yra skirtingi daly
kai. Bet Naujienų redaktorius nei to nežino. Beje, Nau
jienos išvadina A. Bimbą “i_____  ______ ____ ___

Kiekvienam, kuris yra susipažinęs su šio komiteto 
veikla, yra aišku: šių apklausinėjimų tikslas buvo tas: 
pulti, kryžiuoti kairiuosius rašytojus, žurnalistus ir 
pažangiąją spaudą.

Apklausinėjimai nedavė jokios naudos Amerikos 
žmonėms, nors jiems visuomenės pinigų išleista nemaža.

Jei Ne-iamerikines veiklos komitetui ištiktųjų rūpė
tų Amerikos žmonių laisvės ir politinės teisės, jei. jamlsybės ir kongreso atstovams Rojų Mizara”. 
rūpėtų mūsų šalies tai jis nepultų spaudos, ne
pultų tų, kurie Amerikai ištikimai dirba, 10 vyktų į pie- kur, kada jie Mizara pristatė “vyriausybės ir kongreso 
įtUes valstijas susipažinti su pragaištingais rasistų dar* atstovams”?
bais.

prozos kūrinių yda, jo nuo
mone, yra jų perkrovimas 
nereikalinga medžiaga, 
kompozicijos trūkumai.

Pastaraisiais metais vai
singiau ėmė vystytis apsa
kymo žanras. Į apsakymo 
žanrą naujo įnešė A. Vie
nuolis, M. Sluckis, J, Šim
kus, J. Dovydaitis, A. Bau
ža, J. Paukštelis, R. Lu- 
kinskas, A. Pocius, E: Pa- 
biržytė, K. Vorobjovas, A. 
Markevičius, A. Pakalnis, 
R. Lankauskas ir kiti.

į pažymi, kad ■ 
labiausiai džiugi

nančių paskutiniojo meto 
mūsų literatūros reiškinių, 
yra prozos išaugimas. Pro
zos kūriniuose liečiama 
daug ir labai svarbių šių 
dienų, nesenos arba ir se
nesnės praeities gyvenimo 
temų ir klausinių. Atski
rai paėmę, kiekviename šių 
Veikalų rasime daug tei
giamybių, nors jie, be abe
jo, yra nevienodo meninio 
lygio, ir jų autoriai yra ne
vienodo talento ir nevieno
dai’ pažįsta „vaizduojamą 
gyvenimo medžiagą. Įdo
mu ir teigiama yra tai, 
kad visi šie rašytojai, nau
dodamiesi socialistinio rea
lizmo metodu, rašo kiek
vienas savo stiliumi, turi 
savo ryškų kūrybinį braižą.

Pastarųjų metų proza ro
do rašytojų pastangas išsi
veržti iš schemų ir štampų. 
Šie teigiamieji paskutinių
jų metų mūsų prozos bruo
žai vis plačiau pasireiškia 
ir rodo sveiką mūsų litera
tūros vystymosi tendenciją. 
Pažymint neabejotinus mū
sų stambiosios prozos lai
mėjimus, vis dėlto negali-

Stalino-Chruščiovo batlai- ma nematyti, ,kad jos vys 
žiu”. . . Menševikų laikraščio redaktoriai niekad negali tymasis,
būti dori žmones, jie nesugeba susivaldyti. . .

Toliau ten pat:
.“‘Laisves’ redaktorium komunistai pristatė vyriau-

Kur čia sensas? Kur čia logika?.Kokie komunistai,

Mizara juk buvo kongresinio komiteto pašauktas — 
pašauktas po subpėna. Jei nebūtų klausęs, būtų buvęs 
nubaustas. / j

Bendrai, Naujienų redaktoriai ir čia nesusivaldo. Jie 
kolioja, niekina žmones, puolamus reakcininkų.

Bet tai jų amatas!
Gi pažangioji lietuvių visuomenė, ../susipažinusi su

merikos konstituciją, engdami negrus. Tų valstijų rasis
tai atsisako klausyti Aukščiausio Teismo sprendimų. Jie, 
užuot sprendimus vykdžius gyveniman, persekioja 
negrus, bombomis taško jų namus* neįsileidžia negrų j 
mokyklas. , _____ v ------------ , .___ r

Ten turėtų vykti ir tyrinėti šis komitetas, nes ten visu tuo, kas aukščiau pasakyta, be abejonės, stos dar 
yrą nęamęrikinė veiklą^ žiauri, baisi veikla* kenkianti didesnėn talkoj! savo spaudai! į /•..

, apskritai, pasta
raisiais metais yra ne visai 
tolygus. Pagrindinis užda
vinys,. kurį mums ne kar
tą nurodė partija, sako 
A- Venclova, yra. vaiz
duoti šių dienų gyvenimą, 
aktyviai kelti ir spręsti ak
tualiausius, ašt rijusius 
šiuolaikinės mūsų tarybi
nės tikrovės klausimus.

Pranešėjas analizuoja ei
lę pastarojo meto mūsų 
prozos kūrinių; nurodyda
mas Jų teigiamas puses, o 
taip pat trūkumus. Di
džiausia / kai kurių mūsų

eilę ginčytinų klausimų ir 
priekaištų.

Mes turime peržiūrėti ° 
praeities kritikos bei litera- * 
tūros mokslo darbus ir, ga
limas daiktas, reviduoti ei
lę klaidingų pažiūrų, abe--* 
jotinų teiginių, apriorinių, 
neįrodytų, sprendimų.

A. Venclova siūlo rašy
tojų darbui paskatinti 
respublikos valstybines li
teratūrines premijas.

—Kada anksčiau su to- 
____________ ___ I kiu užmoju, su tokia meile

Pranešėjas pabrėžia, kad kiyopštumu^^b u y o pa
mušu apsakymas galės to- ruosU ■ , v , 
liau augti ir vystytis tik Ppaeities rašytojai, 
griežtoje kovoje prieš šab- tautos gaibes ir pasididzia-* 
lonus ir schemas, kurių dar' yimas • ~ klausm P1^®^ 
esama mūsų ansakvme, tik 
drąsiai Semdamasis me
džiagą iš gyvenimo, bet ne
iškraipydamas tik rovės, 
kaip tai įvyko su paskuti
niu A. Markevičiaus apsa
kymu “Padaigos mirtis.”

Toliau A. Venclova trum
pai kalba mūsų apybraižos 
klausimais.

—Kiekvieno nuoširdaus 
musu literatūros bičiulio 
negali nedžiuginti,—toliau 
kalba A. Venclova, — da
bartinės mūsų poezijos lai
mėjimai. ■ šalia vyresnio
sios kartos poetų, sėkmin
gai pasireiškė ir gausus 
poetinis jaunimas, kurio 
dalis greit ir teisėtai įgijo 
stiprių ir »savaimingų po
etų vardus. /Tai — A. Jo
nynas, Just. Marcinkevi
čius; Alg. Baltakis, P. 
Širvys, J. Macevičius, Br. 
Mackevičius, V. Rudokas, 
V. Giedra,- K. Kubilinskas, 
A. Pabijūnas ir kiti.

Pranešėjas toliau nurodo 
pastarojo meto mūsų poe
zijos trūkumus — paviršu- i rybinės galios. į
tiniškumą, pilkumą, lėkštu- Į nraizTTCTTnę • 
mą meilės lyrikoje, kurioje;
stinga konkretaus šių die-! Kalbėjusieji diskusijose 
nų g^wenimo pajutimo. 'i pažymėjo, jog socialistinis

Silpnai poezijoje vysto
ma satyra.

A. Venclova, pereidamas 
į prie dramaturgijos klausi

mų, pabrėžia, kad po Ant
rojo Lietu vos. tarybinių ra
šytojų suvažiavimo para
šyta eilė pjesių, kuriose 
vaizduojamas šių dienų gy
venimas. Drąsiau į mūsų 
sceną įžengė klasikinė lie
tuvių dramaturgija — B. 
Sruoga, K. Binkis, P. Vai
čiūnas, S. Kymantą itė- 
Čiurlionienė.

Tačiau lietuviško origina
laus repertuaro klausimas 
vis dar opus.

.Pranešėjas pažymi, kad 
nepatenkinama šiuo metu 
yra vaikų literatūros padė
tis.

Kalbėdamas apie litera
tūrinę kritiką, pranešėjas 
nurodė, kad pastaruoju me
tu kritikoje jaučiamas di
delis pagyvėjimas. Mūsų 
kritikai ir literatūros mok
slininkai gerokai padirbė
jo, ir jų darbo rezultatai 
vis labiau jaučiami. Peri
odikoje buvo išspausdinta 
daug rimtų, .kvalifikuotų 
literatūros kritikos straips
nių bei recenzijų, priklau
sančių daugiausia jaunųjų 
kritikų plunksnai. Labai 
džiugus reiškinys, jog kri- 

dažniau pra-

ruošti ir leidžiami mūsų 
mūsų*

jas. — Argi mes galime * 
nesididžiuoti daugiatomiais 
dabar išleistais A. Juškos 
dainų rinkiniais, Žem’aitės 
ir Lazdynų Pelėdos, Mairo
nio, J. Biliūno, P. Cvirkos, 
S. Nėries, J. Marcinkevi
čiaus, L. Giros, V. Montvi
los, B. Sruogos raštų rin
kiniais, pažangaus Ameri
kos lietuvių rašytojo R. Mi- 
zaros romanais, K. Done-t 
laičio, P. Vaičaičio, A. Ba-» 
r’anausko puikiai išleistais 
veikalais ir daugeliu kitų 
knygų? Argi mes galime,1 
nesidžiaugti, gaudami A. 
Vienuolio,' I. Simonaitytės, 
Š. Čiurlionienės, T. Tilvy* 
Čio daugiatomius leidinius? 
Mūsų skaitytojai šiandien 
turi gimtąja kalba daugia
tomius -žymiausiųjų rusų 
rašytojų A. Puškino, N. 
Gogolio, Maksimo Gorkio

Drąsiai 
sako A. 

tik dabar, 
sąlygomis, 
grožiu 
tautos

_ jgoiio, MaKsim 
rašni rinkinius, 
galima tvirtinti, 
Venclova, kad 
tik tarybinėmis 
visu pilnumu ir 
siskleidžia mūsų

at* 
kū-

ir literatūros 
remdamiesi

tikos darbai 
dėjo rodytis ir atskiromis 
knygomis.

Kritikai 
mokslininkai,
marksizmo - leninizmo teo
rija, pradėjo drąsiau kelti 
ir spręsti įvairius klausi
mus. ,

Žymūs ir lite r a t ū r o s 
mokslo laimėjimai. Tačiau, 
sako A. Venclova, kai ku
rie palyginti dar neseniai 
išleisti šios srities darbai, 
kaip, pavyzdžiui, M. Luk
šienės monografija, kelia

relizmąs suteikia tarybinei 
literatūrai didžias jėgas, 
todėl su tokiu įnirtimu' jį 
puola priešai.

—Priešų šmeižtai ir pik
ti puolimai prieš socialisti
nį realizmą, — kalbėjo A. 
Baltrūnas, — siėkia idėjiš
kai nuginkluoti tarybinius 
rašytojus, tarybinius žmo
nes, siekia pakirsti svar
biausius, gyvybinius mūsif 
literatūros principus — jos 
partiškumą, jos idėjišku
mą, jos • tarnavimą liau
džiai. — Atsisakyti socia
listinio realizmo, — pas&kė 
Ą. Baltrūnas, — reiškia,. 
atidaryti vartus reakcinei 
buržuazinei ideologijai, 
nurodo, jog Vengrijos * ra
šytojų tarpe pasireiškęs’ so
cialistinio realizmo nieki
nimas, nihilizmas, politi
nio, idėjinio budrumo pra^ 
radimas sudarė vieną iš 
prielaidų tiems įvykiams, 
k u r i e vėliau įsiliepsnojo 
ginkluotu reakcijos puoli
mu prieš socialistinę san
tvarką. 1

Šiandien, kaip buvo kai-* , 
bania plenume, ypač svar
bus yra klausimas dėl ra
šytojo vietos. Jo1 vieta, 
kalbėjo A. Jonynas, — pir
mos i ose kovo toj ų už socia- 
lizmą gretose.

Įnirtingai puolant mūąų 
priešams švenčiausius ta
rybines literatūros princi
pus—socialistinį realizmą, 
mums reikia ne gintis, o 
pulti, pereiti į ideologinį' 
puolimą. Mes už Lietuvą, 
bet mes mylime ne* bet ku
rią, o tik socialistinę Liėr 
tuvą. Asmenybės kulto są-< 
lygomis įsiveisusios rimtos . 
negerovės mūsų literatūra- J 
je negali būB tapatinamų^ # 
su socialistiniu realizmu, su 
tarybine literatūra. •

* (Bus daugiau)
. .1.1j .. ■- ■■ —

r*
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| Svajonių h buities takais
(Tąsa)

Mullerio darbininkai tik viens per kitą 
sukdavosi aptarnaudami gėrikus (jis 
visados pasamdydavo kelis patarnauto
jus tokiai dienai), kad niekam nereikė
tų laukti su tuščia stikline. Gi pats Mul- 
leris cigarą įsikandęs ir gluodniai susi
glostęs jau žilstančius plaukus į dešinę 
pusę tik sukinėjosi ir pridabojo, kad bū
tų gera tvarka ir kad niekam nestigtų 
gėralo, ir kad jau tarpe išsigerusių ne
kiltų muštynės, kas tankiai atsitikdavo
tarpe grinorių. Mulleris tankiai net pri
leisdavo prie aštrių susiginčijimų, bet 
ne prie muštynių: jis visada pataikyda
vo įsikišti į tarpą peštukų pačiu įkarš
čiu ir neprileisdavo muštynių.

Tokiame atsitikime, jis imdavo ‘‘tė
viškai” barti ir sarmatyti, o jei reika

las, tai ir kalėjimu pagązdinti.— jis ta
me buvo meistras,— iki jis peštukus su
taikydavo. Na, o kada jau tokie pada
rydavo “ugadas” ir vieni kitiems paduo
davo rankas, tai dėde Mulleris sakyda
vo: “Na, dabar, bracia, išsigerkite ir 
bus viskas gerai. Kam čia muštis?” 
Na, ir jau, žinoma, po tokių “ugadų”
vėl išnaujo- prasidėdavo gėrimas, iki net 
♦ir nuo kojų tie vargšai nuvirsdavo. Mul
leris tik rankas trynė, kad biznis eina
puikus, o nusigėrusius nuvesdavo į už
pakalinį karčianios kambarį ir pasodin
davo į krėslą su atramomis, kad neiš- 
virstų, kad galėtų ramybėj prasnūsti. 
O kada jau toksai atsibosdavo, tai Mul
leris išvesdavo per duris ir parodydavo 
į kurią pusę namai. Ir taip tokių nuo
latinių, tanisūniškų kuriozų įvykdavo 
Mullerio karčiamoje kiekvieną užmokes
čio dieną.

Bet kada tokie visiškai išsipagirioda
vo, tai atrasdavo, kad jų kišenini tušti 
iki dugno. “Ką daryti?” — toksai pats 
savęs klausia. Reikia užsimokėti šeimi
ninkei už kambarį, krautuvininkui' už 
ftiaistą ir dar kam, o čia vėjas staugia 
lašentuose, ir cento nėra. Reikia eiti pas 
dėdę Mullerį, — o kur gi kitur? Ola 
^ulleris ir vėl mokėdavo tokius “tėviš
kai išbarti”, kad taip negerai daryti, 
taip pasigerti, kad nežinot nė kur pini
gus “išmetė”. “Taip, braličia, negerai 
daryti, taip prigerti, kad nežinoti nė 
kur pinigai dingo. Tu čia savo pinigus 
nepametei: tu, braličia, kur kitur pame
tei.” Vienok kaip Mulleris nebardavo 
tokius, bet kartu jis buvo ir, “geros šir- 
dįes”, visados ant tokių “susimylėdavo” 
ir paskolindavo iki kitai pėdei, žinoma, 
ne veltui, turėdavo išsigerti ir “dėdei” 
dar užfundyti už jo “gerą širdį’.’

Bet atsitikdavo ir taip, kad Mulleris 
nepaspėdavo peštukus sutaikyti ir tie 
apsiskaldydavo ausis, tada Mulleriui bū
davo dvigubas biznis. Peštukai atsidur
davo pas taikos teisėją (Justice of the 
peace bei Aldermaną). Čia Mulleris to
kiems būdavo tarpininku ir perkalbėto- 
jumi ii- užstatyti kauciją už vieną, ar 
kitą pusę: o kaip kada ir už abi pusi, 
kad palaikyti santaiką bei ramybę. Gi 
po tokio’ “teismo”, vėl visi sueidavo pas 
“dėdę” išsigerti, tik jau ne draugėj: 
vieni prie vieno galo bufeto, o kiti prie 
kito.

Tūlas luoša taikos'teisėjas bei alder- 
jnanas Hendersonas, kuris dirbo anglių 
svėriku vienoje anglių laužykloje, buvo 
geras Mullerio bičiulis ir jie abu išvie- 
no mokėjo gerai naudotis “polanderių” 
^tamsumu, kad jau buvo net žinoma tar
pe grinorių, kad, jei girti susipeš Mullc- 
rio karčiamoje, tai pas aldermaną Hen- 
derscną abi pusės lygiai užsimokės bau- 
fcmę. ir, žinoma, kad tokie teismai ir 
kaucijos nieko daugiau nereikšdavo, 
kaip tik pagązdinimą ir apiplėšimą tų 
tamsūnų grinorių.

Būdavo net ir taip, kad tam sukčiui 
aldermaųui prireikdavo dešimtinės, ar 
daugiau, tai visados surasdavo išeitį su 
Mullerio pagalba. Jei tik reikėdavo, tai 
Mulleris mokėdavo suprovokuoti kokias 
nors muštynes, kad gauti priekabę ir 
peštukus nusivesti pas tą suktą savo bi
čiulį ir ten padaryti “tvarką”. O Mul
leris tokiuose dalykuose buvo gana ge
tras tarp grinorių ekspertas ir “didelis” 
įstatymų “žinovas ir jų aiškintojas”. 
Tankiai būdavo net ir taip, kad kas pir- 

* mas areštavo, tai ir bylą išlaimi, bet 
tuo pat kartu būna jau paruoštas ir a- 
reštui leidimas (warrant) ir to, kuris 
tik štai laimėjo bylą. Ir vos tik baigėsi

3 ptul. Laisrč (Liberty) Ketvirt., kovo (March) 21, 1937
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Priminimas artėjančio 
darbo

Jau praslinko du mėnesiai po Laisvės dalininkų su
važiavimo. Dalinai jau ir pamiršome, jog suvažiavimas 
priėmė svarbią rezoliuciją dienraščio išlaikymo klausi
mu.

Suvažiavę Laisvės Bendrovė^ dalininkai rimtai 
svarstė dienraščio padėtį ir kreipė! daug dėmesio į vi
suomenės didelį norą dienraštį išlaikyti. Ri/mtai peržvel
gęs visą padėtį, suvažiavimas padarė išvadą, kad norint 
dienraštį išlaikyti, ir šią vasarą turėsime sukelti fondą 
$10,000. Be to dienraščio išlaikymas neįmanomas.

Numatoma, kad fondo sukėlimui laikas yra skiria
mas balandžio 15 d. iki liepas 15 d., tai trijų mėnesių va
jus sukėlimui $10,000 fondo.

Tam dideliam darbui reikia gerai prisirengti. Jau da
bar laikas planuoti ir ruošti pramogas fondo sukėlimui. 
Nes pramogos yra pats svarbiausias įeigų šaltinis. Jas 
reikia ruošti visur, kad ir ant mažos, skalės, kad ir de- 
sėtkas ar daugiau susieis pasitarti apšvietos reikalu, 
vistiek padarys daug naudos dienraščiui finansiniai. 
Jei vienas iš tokių parengimų ir nedaug duotų finansinės 
pagalbos, bet per daugelį tokių smulkių parengimų susi
darytų daug įeigų.

Didesnės kolonijos, aišku, turėtų ruošti didesnes 
pramogas, rūpintis sutraukti daug žmonių. Tokias pra
mogas jau dabar reikia suplanuoti ir iš anksto jas gar
sinti. Tik tada tebus galima tikėtis gerų pasekmių.

Ruoškimės iš anksto ir būkime pasirengę laikui a^ 
tėjus su pirma diena pradėti vaju sukėlimui $10,000 fon
do. " . TlWl

Laisves Administracija

viena “prova”, o jau ant stalo guli kita, 
ir jau “laimėtojas” yra teisiamas. Gi 
pasekmės tokių “teismų” būdavo tokios, 
kad abi pusi išlaimi ir pralaimi, o kaip 
kada*net ir po kaucija atsiduria. Ki
taip sakant, buvo tik sukčių lošiamas 
farsas su grinoriais. Mulleris visados 
būdavo tarpininku tokiuose “teismuose”, 
o po teismo parsivesti pas save į kareia- 
mą ir baigti “nesusipratimus” gerai pa
geriant.

Betgi amžinai taip negalėjo būti. Jei 
yra pradžia, turi ateiti ir pabaiga. Taip 
ir su įstatymais., žodžiu sakant, su
mas pasaulinis karas, užsidarė imigra
cija ir grinorių atvažiavimas sustojo. 
Gi jau čia esantys grinoriai nepasiliko 
būti visados grinoriais: kiekvienas pra
moko anglų kalbos, susipažino nors kiek 
ir su įstatymais, žodžiu sakant, su- 
amerikonėjo, o kartu pamatė ir visas 
biaurias Mullerio' šunybes. (

Mullerio biznis smuko ir nusmuko, 
kad jis nežinojo nė uz ko griebtis. O čia 
siautėjo karas ir' mainierių reikalavi
mas į Kasyklas buvo didelis, tai ir darbų 
pirkimas Oei pardavinėjimas irgi dingo 
— bosai ieškojo mainierių ir davinėjo 
darbus uždyką bi tik ėjai ir dirbai. Juo
do Lemiamo (Black Diamond) kasyk
loje keli desėckai lietuvių, ir beveik visi, t 
dirno vienoje kasyklos dalyje, viename 
sluoksnyje. Ir nors jau visi buvo išsi
vilkę is grinorišKų marškinių ir suame- 
rikoiieję, bet dar buvo ir tokių, kurie 
dar vis atsimindavo savo grinoriskas 
dienas ir vieni kitus pasivanodavo pa
šaipos botagais, tankiausia sveiku juo
ku. čionais dirbo ir tūlas “viienskihis 
dzūkas", Vincas Morkaicis, kuris buvo 
uiueiis pagyrūnas ir kariu didelis tingi
nys. iviaimeriai, žinoma, tbkiaųi suras
davo įvairiausių komentarų, ir net šai
žių pašiepimų, iviorkaitis nenoriai juo
kus prnmuayo, kartais tik su pagieziš- 
ka šypsena. O kadangi jis buvo didelis, 
stamous, tai kas nors jam davė vardą 
“didžioji gorila” (“big gorilla"). To tai 
jau MorKaiėiui užteko, jis negalėjo to
kio pravardžiavimo pakęsti, tad jis ė- 
mėsi teismisku keliu-tai sustabdyti pas 
tą patį aldermaną Hendersoną su IVlul- 

'leno pagalba.
Buvo šeštadienio gražus vasariškas 

vakaras. Mikas ir keletas kitų jaunuo
lių stovinėjo prie gatvės kerčios ir šį tą 
kalbėjosi, Kaip tuo kartu atėjo besišai
pydamas ir Juozas Vartelis ir nieko ne
laukęs užkalbino:

— Na", tai ką, atėjote pažiūrėti, kaip 
mane ves į džėlą (kalėjimą) ?

— Nu, kas, kame dalykas? — visi su 
nuostaba klausė Juozą.

i— Ar tai dar jūs ' nežinote, kad V. 
Morkaitis mane areštavo už pravardžia
vimą? — ir Juozas pradėjo pasakoti. — 
Vakar pas mane atėjo konstebelis su va- 
rantu, bet manęs nepažino, o aš jį paži- . 
nau ir greit supratau kame dalykas. Aš 
jam pasakiau, kad manęs nėra namie 
ir kad jis paliktų varantą. M:at, aš gir
dėjau, kad Morkaitis ketino mus visus 
ten, iš jo besijuokiančius, pamokyti. Tai 
štai aš ir ateinu — greit pribus ir mano 
advokatas. Aš jau su tokiais teismais 
esu susipažinęs ir žinau ką reikia dary
ti. Kad ir ištrauks kelis dolerius, bet tas 
gorila žinos su kuo turi reikalą, o kartu 
ir jo tarpininkas Mulleris ir pats tas al- 
dermanas.

Besikalbant, atėjo Juozo pora liudi
ninkų, o pagalios ir advokatas. Atėjo ir 
pats Morkaitis su Mulleriu ir visi suėjo
me į aldermano teismabutį. Alderma- 
nas perskaitė kaltinimus ir apklausinė- 
jo skundėją. Pašaukė Juozą ir pasiūlė 
perkalbėtoją, bet Juozas^atmetė, nes jis 
geriau kalba angliškai, negu perkalbėto- 
jas Mulleris. Skundėjo didžiausias kal
tinimas, t.ai kad jį vadina gorila, bet 
nepasakė, kad jį visi vadina gorila, kas 
tik toje kasykloje jį pažįsta, o ne vienas ... 
Juozas; ir kad jis būk nežinąs ką tas 
reiškia. “Ogi monkę”, perkalbėtojas iš
aiškino. Čia visi gardžiai nusijuokė. Ad
vokatas tylėjo per tą visą “procedūrą”, 
tik kada “teisėjas” paklausė Juozą, ar 
jis mokės dešimtį dolerių pabaudos, ar 
eis į kalėjimą ant dešimties dienų, ad
vokatas paklausė aldermaną, ar jis turi 
legalę teisę išduoti varantus už papras
tus kasykloje krečiamus juokus? Ir 
pasakė Juozui:

—\------------ < (Daugiau bus)

P. S. Brooklynas jau rengia fondo pradėjimui bufe- 
tinę vakarienę su dainų programa, kuri įvyks šeštadie
nį, balandžio 13 d., 6 vai. vakare, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N, Y. Įžanga nemo
kama.

ALDLD REIKALAI
Lit. Draugijos naivams 

paaiškinimas
Turiu už garbę pranešti, 

gerbiamieji nariai, kad mes 
nedarytume Draugijai be
reikalingų išlaidų. Pavyz
džiui, mes visi jau esame 
pasvirę į senesnį amžių, 
bet štai kas galima kiekvie
nam labai gražiai padaryti 
be jokio vargo. Kaip žinote, 
daug Draugijos narių ap
leidžia šiaurines valstijas 
ir persikelia gyventi į pie
tų ar vakarų valstijas. 
Jiems atrodo, kad ten yra 
palankesnis oras savo se
natvės amžių praleisti. To
dėl apleisdami savo senąjį

37 narius nemokėjusius už 
šiuos metus. Dėsime visas 
pastangas greitu laiku ma
tyti ir duokles iškolektuoti. 
Praeitais metais 190 kp. 
ne tik išlaikė narių skaičių, 
bet dar dviem nariais pa
augome. Tikimės- ir šiemet 
dar geriau padaryti.

’ Draugiškai,
kp. fin, sekr. J. Žebrys”.

97 kp., Plymouth, Pa.:
' “šiuomi prisiunčiu duok
les^ už visus narius, taipgi 
už keturis naujus narius ir 
du senus, pirmiau buvusius 
draugijoje. Juos įrašė kp. 
komiteto geras drg. John 
Lutaikas.

vieną naują narį. Gerai, 
drauge, darbuokitės, kad 
pakelti narių skaičių 2 kp.

Labai gerai, kad fin. se
kretoriai, siųsdami duokles, 
pažymi vietinės kuopos vei
kimą, tada centras turi pro
gą matyti geresnę perspek
tyvą.

45 kp. fin. raštininkas C. 
Marcinkus štai kaip įverti
na 1 centro darbuotę: '

“Čion prisiunčiu čekį už 
$31.75. Tai yra už paskuti
nius narius duoklės už 1957 
įmetus. Dabar stosime į 
darbą gavimui naujų ba
rių, taipgi gražinimui bu
vusių”.

Toliau jis rašo:
“Gerb. K. Depsai, mes Čia 

labai įvertiname jūsų agi
taciją už gavimą naujų na
rių, kurią jūs patalpinote į 
mūsų laikraščius Vilnį ir 
Laisvę, ir toliau pakartoki
te tą patį. Bus viso labo.

Iš 188 kuopos:
“Keturi nariai nemokėję 

duoklių už 1956 metus. Ne
manau, kad jie prigulės 
daugiau. Todėl sulaikykite 
žurnalą šviesą”.

Ačiū sekretoriui už rū
pestingumą, bet sakysiau, 
kad dar reikėtų palaukti. 
Dalykas yra tame: Šiemet 
tikimės išleisti veną iš ge
riausių knygų visoje Drau
gijos istorijoje. Toil knyga 
bus verta ne $2, bet $10. 
Aš tikiu, kad jie, sužinoję 
apie tą brangią knygą, su 
mielu noru pasimokęs 
duokles i u bus Draugijos 
nariais. Norėčiau priminti 
drg. fin. sekr. A. Varanec- 
kui: panaudok savo gabu
mus dėl gavimo naujų na
rių ir senų gražinimui į 

j Draugiją.
Iš 19 kp. rašo fin. sekr 

J. M. Kalminskas:
“Kol kas neblogai sekasi 

kolektuoti duokles. Lieka 
patys kiečiausi žmonės, ku
rie laukia pabaigos metų. O 
juos sutikti yra sunku”.

Taip yra pasakyta, kad 
darbštieji žmonės turi 
darbščių draugų. Jeigu jūs

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

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

Mašinistai, 1-mos klasės, tuoj rei
kalingi. Sėniai 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 Produęts Corp., 
28rd & Ritner Sts. (51-57)

Namų eavininkai prieš 
republikonų siūlymą

N. Y. namų savininkų ko
mitetas pareiškė, kad jis ko
vos legislatūroje prieš repub- 
likonų siūlomą rendų kontro 
lę. Savininkai nori visai kon
trolę panaikinti.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Atidos visiems
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 57-a kuopa rengto 
kalakutienos pietus; bus pa
kankamai valgių ir įsigėri
mų, taipgi graži muzikališka 
programa.

Prasidės pirmą valandą po
piet. Įvyks sekmadienį, kovo 
(March) 24-tą dieną, 29 En
dicott Ss. Įžanga $1.50 Labai- 
gražiai prašome visus daly
vauti.

Rengėjai

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuojx>s pietūs į\ryks šj 

sekmadieni, kovo (March) 24 d., 1- 
mą vai. popiet, L. Bendrovės sve
tainėje, 243 N. Front St. Bilietas 
$1.50 asmeniui. Bus galima ir pa
šokti. Rengėjai. (55-57)

BROCKTON, MASS.

. t Lietuvių Literatūros Draugijos . 
6-ta kuopa rengia draugišką vaka
rą, kuris įvyks Kovo-March 23 d:, 
Lietuvįų Tautiško Namo apatinėje 
salėje, pradžia 7-tą vai. vakare. 
Bus namie gamintų valgių ir Šil
tų (gėrimų. Visi bus sočiai pamy
lėti už visai mažą atlyginimą. Pa
sitarsime mūsų spaudos reikalais ir 
dėl ateinančios vasaros piknikų. 
Prašome visus atsilankyti — vieti
nius ir iš apylinkės.

lizdą, nepamirškite L. L. D. 
organizacijos. Visų pirma 
palikite pas kuopos finan
sų raštininką savo seną ir 
naują antrašą, o sekr. pa
siųs centrai), tada bus tvar
ka ir išvengsime bereikalin
gų centrui išlaidų. Galima 
pačiam tą padaryti para
šant seną ir naują antrašą, 
ir bus viskas tvarkoje,

Aš manau, kad tas bus vi
siems aišku kaip diena. Ne
pamirškite, kada žurnalas 
šviesa pasiųstas nesuranda 
ypatos, kam buvo adresuo
ta, paštas praneša, kad 
tos ypatos nėra ir nepaliko 
adreso. Už tai paštas pri
siunčia bilą, kad ir mažą, 
bet visgi išlaidos.

J 97 kp. fin. sekr.
; B. Navickas”.
: | Matote, kur geras & veiki

mas susikoncentruoja. Sma
gu girdėti/ Draugija auga 
nariais.

45 kp. fin. sekr. Vincas 
Smudin rašo: “Čia čekis 
pž $68.50. Tai narių duok
lės už 1957 metus”.

I

Tai tokie ženklai iš St.

kadi nieko nekalbama apie 
naujų narių gavimą.

Liminskas

žuTnalo klausimas

ra*? o:
“Geriausias veikėjas mū

sų kuopoje yra S. Ru- 
saitis, senas darbuotojas. 
Mes jam taipgi padedame, 
kiek: galėdami, tvarkyti. 
Turime šimtą narių, beveik

nesutiksit jų, tai tavo drau
gai sutiks, ir darbas eis pir
myn. Pagirtina 19 kuopa. 
Ji iki šiai dienai aukščiau
sia stovi naujų narių gavi
me ir duoklių mokėjime.

Iš 207 kp. fin. sekr. drg.
J. Kraus rašo:

“Siunčiu duokles už 4 na
rius ir A. Višniauskas au
kavo $1 del centro iždo 
knygų leidimo. Viso $9”.

Turime pripažinti, kad 
aukos pastaruoju laiku y- 
ra labai reikalingos dėl 
centro, ba knygą išleisti su- 
lyg dabartinio brangumo 
yra sunku.

Centro sekr. K. B.Depsas

Rengimo Komisija 
(54-56)

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

rali© Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomson©, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

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

Tuojau parsitraukite tikro hešil- 
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. 32, N. Franklin, Conn.

šešta apskritis Philadel- kižną vieną turime prašyti 
turėjo duoklių, 

pradžioje |me”-

TAIP KALBA PAVASARIS
taip ir gyvuoja-phi j os apylinkėje 

konferenciją
gruodžio, 11956 m. Ten di
džiumoje delegatų mintys' nieko nekalba apie naujų 
buvo, kad Draugija nenu-piarių gavimą. Nejaugi yra 
kentėtų, jeigu būtų žurna- Į pamiršę?
las b vieša sulaikytas leisti,. gg kuopa kol kas yra pa
ir paduoda tokją^nuomonę, sppęUsį su duoklių mokėji

me už 1957 metus. Bet ne- 
(turime manyti, kad dalykai 
nepagerės trumpoje ateity
je. Dar tik pradžia metų, 
yra proga padaryti dar ge
rą progresą. Drg. S. Veshys 
rašo: - ’

“Kadangi yra L. L. D. 
centro komiteto praneši
mas dėl gavimo naujų na
rių, pasistengsime kiek 
galėdami padinti kuopą

kad centro komitetas aps
varstytų tą klausimą. Pas
kutiniame centro komiteto 
susirinkime minėtas klau
simas ir buvo apkalbėtas ir 
nuspręsta, kad nebus prak
tiška nustojus leisti žurna
lą. Nariai negaus, tą,' ką jie 
dabar gauna už savo duok
les. Todėl palikta po seno.

J- ...........--■*

.Iš kuopų veikimo
'•190 kuopos sekretorius 

bašo; Gerb. draugė!

Bet 52 kuopos draugai

tunus . . ,,1 gįaį naujajs nariais . >
prisiunčiu duokles 42 nartų Iš <2 kuopos, So Boston; 
Už 1957 metus, dar turime A; Dambrauskas prisiuntė

■ ■ • ’ <’ . • i ,‘J, ■, ■ .. \ ’ >” '

O kartu su juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs’vie
nos, nepalik be knygų ir jU meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už $&.OOt 
Tuoj kišk penkinUkę j voką ir siųsk, nes šita auksinė proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
piu. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3,.00. i

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada yaikšeiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠL1UPTARN1A1 (Amerikos lietuvių gyveftihio kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, -nuopelnus, 
kultūra ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 

< tik $:<00!
VISOS 4 KNYGOS TIK UK $5.00! Bet kas non tik 1 

ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2»00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR, ALG. MARGĘRIS, .332$ S. Haleted St., Chicago 8, III



St. Petersburg, Fla.
Lietuviai gražiai panikavo
Kovo 16 daugumoje žila

galviai “jaunuoliai” lietuviai 
piknikavo po stogu, t. y. sve
tinėje. Svetainė — gana erd
vus narnas^ šalimais turi kie
mą pasistatyti . automobilius. 
Viduje per visą salę ištiest’ du 
ilgi stalai drabužinėmis stal
tiesėmis uždengti. LLD 45 
kuopos veikėjai Grebi ikai, 
Rubai ir Davidoniai, su pa
galba kitu gaspadinių, savuo
se namuose prisigaminę mais
to, atsigabeno i svetainę, pa
vaišino skaniais valgiais ir gė
rimais apie 80 ten susirinku
siu bei suvažiavusią iš dauge
lio skirtingu valstiją miestu. 
Tūli jau gerokas laikas apsi
gyvenę, kiti tik viešėjusi, besi- 
šildydami Floridos saulėtu 
oru. Tuo pat laiku oras buvo 
ž pie 80 laipsniu, šiltas.

čia teko‘susitikti chicagie- 
čią, detroitiečiu, clevclandie- 
čią, bostoniečių, worcesterie- 
čią ir iš kitur. Kiek čia tu pa
sisveikinimu ii- pasikalbėjimą, 
čia radosi, autorius knygos 
apie dievus Metelionis, poe
tas Vilkelis.

Pasivalgius, rekordinė mu
zika nuo plokšteliu grojo lie
tuviškas dainas ir šokius, gh- 
na skambiai leidžiant per 
garsiakalbi, ir tą “jaunuolių” 
nemažas skaitlius, kad suka, 
tai stika suktini ir polkas trep
si, kaip tikri jaunuoliai.

Pasiteiravau p a s rengimo 
komisiją ir kuopos komitetą. 
Jie išdidžiai pareiškė, kad ją 
pramogos pelningos, ją kuo
pos iždas didelis ir jie labai 
gerai paremsią apšvietą. Esą, 
smagu, kad sueigose pasi- 
Lnksminam ir naudingai su
naudojame parengimą pelną.

Tai yra gražus dalykas: 
kur pažangūs lietuviai nebū
tą, jie neužmiršta organizuo
tumo.

D. J.

Philadelphia, Pa.
Ruošiasi prie vasarinių

> pramogų

Pereita nedėldieni buvo lai
kytas ALDLD 10 apskrities 
komiteto posėdis, kuriame bu
vo apsvarstyta daug dalyku. 
Po apsvarstymo ir po išrinki
mo valdybos šiems metams, 
nutarta atsišaukti i Philadel- 
phijos kuopas, ]<ad jos su
rengtu sekamą vasarą kur 
nors savo apylinkėje ar New 
Jersey valstijoje pikniką. Phi- 
ladelphijos lietuviai visuomet 
pageidavo tokio parengimo, 
būtą gerai, kad tas darbas 
pasisektą.

Taipgi nutarta parengti 
bent kelis basus i Baltimorės 
busimąjį pikniką, kuris įvyks 
birželio 16 d. Sakė, visi va
žiuos į Baltimorę. Baltimorie- 
čiai visada svečius gražiai pri
ima.

Komitetas nutarė šiais me
tais, orui atšilus, surengti 
bent vieną gerą išvažiavimą į 
pajūrį pasimaudyti. O geriau
sia tokiam išvažiavimui vieta 
yra pas A. J. Bekampius, 
Avalon, N. J.

Baigiant posėdį buvo pa
skaitytas laiškas iš Meno Są
jungos Centro. Nutarta užsi
mokėti Meno Sąjungai $5 me
tinės ,mokesties. Prie to komi
teto nariai suaukojo dar $10. 
Viso Meno Sąjungai bus $15.

Didelis ačiū!-
A. LipčiUs

REIKALAUJA KELTI 
GAZOLINO TAKSUS

N. Y. gubernatorius Harri- 
manas reikalauja, kad legis- 
latūra priimtų jo siūlymą pa
kelti vienu centu ant gazolino 
galiono taksus./

Traukinis sudaužė auto, 
Tris keleivius užmušė

Prie Irving miestelio, N. Y. 
'Central keleivinis traukinis 
sudaužė skersai važiuojantį 
automobilį ir užmušė jame 
esančius tris žmones. Tąi atsi
tiko toje vietoje,, kur nebuvo 
jokios apsaugos.

I x. 1 1
4 pust Laisvė (Liberty) Ketvirtu kovo (March) 21,1957

Cleveland, Ohio♦ 7

Svarbus pažrnonys
Svarbus pažrnonys įvyks 

šeštadienį, kovo 30 d., LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Glair Ave. Prasidės 6-tą va
landą vakare. Rengia lietuviu 
draugijos. Kalbės biologijos 
prof. Hyman Lumer. Patyru
sios šeimininkės patieks ska- 
i ią vakarienę ir, kaip papras
tai, su draugiškus patarnavi
mu. Bus muzika šokiams. Tas 
visas bus duodama tik už $1 
Įžangos.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia* visus į šį nepaprastai svar
bą pažmonį.
Sveturgimiu Gynimo Komiteto 

konferencija
V i d urvą kariu Amerikinio 

Mimiteto gynimui sveturgimiu 
konferencija įvyks kovo 31 
d., llollenden Hotelyj, Su
perior ir E. 6-tos gatvių. Kon
ferencija prasidės 10-tą v. ry
te. Lietuviai šioje konferenci
joje irgi privalome dalyvauti 
ir paremti šią organizaciją. 
Kongreso Ne - Amerikinės 
veiklos komitetas pasikėsino 
pulti neangliškąją spaudą., 
kuris kartu siekiasj ir prie 
mūsą lietuviu abieju dienraš
čiu. Amerikinis Komitetas G y-' 
nimui Sveturgimiu gina nekal
tai puolamus sveturgimius ir 
ją spaudos ir žodžio laisvę.

J. N. S.

N. Y. Teatruose
Apollo teatre, Times Sq., 

N. Y., per porą sąįvaičiu. buvo 
perstatyta garsi “Don Giova- 

ni” opera, Austrijos ' miesto 
Salzburge nufilmuota.’

Dabar pradėta rodyti pui
kus Japonijoje darytas fil
mas.

City Center teatre dabar 
perstatoma “Beggar’s opera”.

Sutton teatre — “G r e a t 
Man” filmas.

Pla za teatre — “Lust for 
Life”..

Rivoli — “A round the 
in 80 Days”.

Darbo unijose
i

Skalbyklą darbininką unija 
(Amalgamated Laundry Wor
kers Union) skelbia, kad visi 
jos nariai ir ją šeimynos galės 
gauti veltui Saiko skiepus 
prieš polio unijos sveikatos 
centre.

Skalbyklų darbininkai savo 
unijoje turi 25,000 narių. Ne
menka dalis ją yra kinai.

Kai kurios kitos unijos irgi 
planuoja pasekti skalbyklą 
darbininku unijos pavyzdį.

60 unijistą jau baigė spe
cialius treniravimo kursus, ku
riuos jiems surengė AFL-CIO. 
Tuose kursuose jie gavo in
strukcijas, kaip organizuoti 
“baltakalnierius”, tai yra, 
raštinių tarnautęjus. Kaip ži
nia, AFL-CIO pradeda arti
moje ateityje platų “baltą- 
kalnierių” organizavimo vają.

ILA (uostininką - kroviką) 
unija yra susirūpinusi, -nes 
valstijos sostinėje Albany jo 
legislatūroje planuoja sustip
rinti uostą komisijos galią. 
Jeigu įstatymas praeis, tai 
uostą komisija gaus beveik 
diktatūrines teises ir galės la
biau kenkti unijai.

U++4h|hHhHhH4444+444^++4+*

PROŠVAISTES
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga Iš 330 puslapių 
Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< •

AIDO CHORAS

HELP WANTED—FEMALE

LIETUVIU TARPE
Poneliai bijo darbo

Anądien suėjau parke 
žystanią brooklynieti. Iš 
bėjome apie Lietuvą, 
gaunąs nemažai laišku i 

Jis toliau priminė gavę 
V o k i et i j o s seniai 1 a u k tą “ 
žentą”, ponišku dipukų šei

pro- 
ima. 
ėdę, 

pasipuošę. Kaip tik pradėjo
me kalbėtis apie ateitį, sako 
jis, jie pastatė akis, kuomet 
laivo jiems prisiminta, kad čia 
.jiems toks eiti kur nors dirb
ti ir sau duoną užsidirbti.

Lietuvoje lengvai gyvenę, 
tarnaites turėję, tai dabar 
jiems čia “pragaras”. Ypač 
priešingi eiti “žydams tar
nauti”. Tai esą prieš jų princi
pus; Fašizmas ir antisemitiz
mas tebėra juos apnuodijęs.

Tokių dipukų tarpe yra ne
mažai. Iš sykio jie stato savo 
ožį, bet su laiku pripranta ir 
dar greičiau “suamerikonė- 

negu senieji lietuviai a- 
merikiečiai

Daug keliavęs, daug matęs
Pirmadienio vakaro užeina 

į Kultūrinį Centrą seniai ma
tytas mūsų geras laisvietis 
Pranas Varaška.

Pranas grįžo iš ilgos kelio
nės. Išvyko iš B rook lyno pra
eitą lapkričio mėn. ir' iki šiol 
važinėjo. Apvažiavo daugelį 
miestų ir valstijų. Pasiekė Ca- 
liforniją, taipgi buvo -nuvykęs 
Meksikon.

Geriausia jam patiko, sako 
Pranas, California, geriau
sias miestas —•. Los Angeles. 
Prasčiausia vieta — Meksika, 
nes ten darbininkui — didelis 
'-argas, skurdas.

Maniau, kad j?. Varaška, 
tie$ pavažinėjęs ir tiekxdaug 
matęs,'dabar pasiliks su mu
mis Now Yorke. Bot ne. Jis 
pasiliksias čia tik iki rudens ir 
tada vėl su paukščiais skri-

;Daugiau bus galima su 
pasikalbėti Aido Choro 
reųgime šeštadienį.

j u o 
pa

Rep.

K. Songailos laidotuvės 
penktadienį, kovo 22
Kazys Sųngaila mirė antra

dienį kovo 19, turėdamas 68 
m. amžiaus.

Pašarvotas LaRosa Funeral 
Home, 324 Mac Dongai St., 

(kampas Broadway, Br^oklyne 
prie Eastern Parkway stoties 
(parūpino Bieliausko - Ballas 
laidotuvių firma).

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, kovo 22 d., kaip 3 vai. po 
pietų. Bus palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.

Šermeninėje kalbės Lais
vės red. R. Mizara.'

Velionis paliko > nuliūdime 
žmoną Eleonorą, sūnus Victo- 
rą ir Edwarda, dukterį Anuo 
Haley, ir d ui anūkūs.

Velionis buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas, taipgi 
LDS 159 kuopos protokolų 
sekretorius. '

Prieš trejus metus jis turė
jo pavojingą operaciją. Po 
operacijos buvo sustiprėjęs, 
bet, matyt, nebuvo pilnai su- 
sveikęs. ' ' s

MILDRED STEN^LER IR 
DAINININKŲ BANKETO 

KOMISIJAI
LDS kuopų ir ?. Apskrities 

komiteto bendras susirinki
mas įvyks šį šeštadięnį 5-tą 
vai. vakare Kultūriniam Cent* 
re.

Visi sir banketo reikalu su- 
giję komiteto nariai prašomi 
būti laiku, šis susisinkimas 
bus paskutinis prieš įvykstantį 
banketą 6-tą d. balandžio.

Matulis

finansinė parama'Laisvei 
visada reikalingai.

pa-

Gates, Thomas ir Wolfe 
kalbėjo 800 studentų

forume Columbia 
kalbėjo komunis- 
“Daily Workėrio’< 
John Gates, socia- 

Viešame 
u n iversitete 
Iii vadas ir 
redaktorius
istų vadks Norman Thomas ir 
anti - komunistinis liberalas 
Bertram D. Wolfe, rašytojas, 
lai buvo viešas forumas, ku
riame diskusuoti Įvairūs klau
simai. Daugiausia diskusuoti 
l;o%unizrho klausimai.

Susirinko didelė studentų 
minia, net apie 800, kas skai
toma nepaprastu dalyku uni
versiteto foru muose. Geriau
siu- atveju i tokius forumus 
susirenka apie 200 studentų.

V i s a s s u s i f 1 o m ė j i m a s, 
pasirodė, buvo Gatesu, 
per klausimu periodą 
i Jausimai statyti jam.

tik sėdėjo

nes 
visi 

Tho- 
irm a s ir Wolfe 

klausėsi.
Gates kalboje sakė,

Amerikos Ko
savo 

kad jis skaito 
munistų partiją kaip turinčią 
ateitį, nes ateitį turi sacializ- 
mast o komunistai yra socia
lizmo nešėjai. Jis, betgi, pri
dėjo, kad komunistai neskai
to savęs dabAr, kaip tai bū
davo praeityje, vieninteliais 
parinktais ir neklaidingais, ir 
kad tai tik jie gali socializmą 
atnešti. Jis sakė, kad Komu
nistų partija tampa labiau de
mokratine, mažiau monolitiš-

Thomas 
k jausimais

sutiko kai kuriais 
su Gatesir, jis suti-

New Yorko spaudoje
šiol “Daily Worker” 

vienintelis New Yorkobuvo
angliškas dienraštis, kurio ko
pija kainuoja 10 centų. Du 
laikraščiai, rytmetiniai tabloi- 

, diniai “News” ir “Mirror”, 
kurie turi masinę cirkuliaciją 
ir lengvai gali išsilaikyti, ko-į 
piją pardavinėja už 1 centus, Į 
o likusioji laikraščiai už 5 
centus.

Dabar
Telegram 
i ica 
kaina iš

didlapiai “World- 
ir “Journal-Ame— 

paskelbė’, kad pakelia 
k 5 centų į 10. Ar kiti 
iai paseks juos, šiuos 

žodžius rašant dar nebuvo ži
bama.

“Staa tšz e i tu ng”, vieni ote
lis vokiečiu kalbos dienraštis 

Yorke, primena, kad 
pirmą pasaulinį karą 
didmiestyje , ėjo net 

vokiečių dienraščiai — •

New

šiame 
penki
du socialistiniai (kairus ir de
šinesnis), vienas liberalinis, 
vienas pro religinis ir vienai 
dėžiniai nacionalistinis. Dabar 
“Staatszeitung” liko vieninte
liu. Jo kryptis yra konserva
tyviai liberalinė.

• “Times” reiškia nuomonę, 
kad New Yorko valstija turė
tu neleisti bizniams statyti sa
vo iškabas garsinimus (bill
boards) prie naujų vieškelių.

Brooklyno Moterims
Moterų klubo llabai svarbus 

susirinkixnas\. įvyks kovo 21-os 
vakarą, Auditorijoj. Visos ne
les prašomos dalyvauti.

v Valdyba

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
/ 

Newark 5, N. J.
MAriet 2-5172

ko, kad komunistai savo pas
kutiniame suvažiavime pada
re žingsnius pirmyn demokra
tėjime. Bet jis užginčijo G atvė
so teigimą, kad “trečdalis pa
saulio yra socialistinis” Jis 
sakė, kad komunizmas, tai ne 
socializmas. ,

Thomas pakišo Gatesui pe
ticiją, kurioje reikalaujama, 
kad Tarybų Sąjungą ištrauk
tų savo karines jėgas iš Veng
rijos, Jis klausė Gateso, ar jis 
tokią peticiją pasirašytų. 
Gates atsakė, kad pasirašytų 
po peticija už karinių jėgų iš
traukimą, bet tai turėtų būti 
peticija už visų, Rytų ir Va
karų, karinių jėgų ištraūkimą 
iš visur.

Bertram Wolfe įsikišo su 
pastaba, kad tai yra “tarybi
nės diplomatijos /keliamas rei
kalavimas’/ bęt Thomas atsa
kė, kad tuomi ta mintis dar 
netampa bloga, jis pats ma
nąs, kad ištraukti visas kari-/ 
nes jėgas iš užsienio bazių bū
tų puikus dalykas.

Forumą pirmadienį suren
gė John Dewey vardo sąjun
ga, liberalinė studentų orga
nizacija. Buvo numatyta, kad 
Gates kalbės dar dviejuose 
forumuose Columbijoje. Vie
ną rengia socialistinis Dėbso 
vardo klubas.

Columbia u n i v ersitetas 
skaitomas didžiausiu 'šioje ša
lyje.

“Times’’ sako, kad tos rekla
mos - garsinimai gadina gam
tos vaizdus ir be to yra pavo
jingi, nes automobilių vairuo
tojai geriau matytų visokius 
užrašus ir kelių ženklus, jei
gu jie neskęstų spalvingų 
rėksmingų garsinimų* jūroje.

LAIMĖJO ALGŲ 
PAKĖLIMĄ

Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher Workers unija 
laimėjo' savo nariams po $7 į 
savaitę ir kitų pagerinimų. 
Tai paliečia apie 2,000 darbi
ninkų.

mo
ku ri

STATYS NAUJĄ MOKYKLĄ
Paskirta penki milijonai do

lerių pastatymui naujos 
kyklos Sheepshead Bay, 
turės 25,000 sėdynių.

Užsimušė auto nelaimėje
James

kontrolės
Parkway,
mobilį ir

Simmons, netekęs 
ant Grand Central 
sudaužė savo auto- 

pats užsimušė.

Trokas užmušė mergaitę
9 metų mergaitė Diane Per- 

sico buvo netoli savo namų 
užmušta troko, kuomet ji ėjo 
skersai gatvę.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. X

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
Skyriaus sysirinkjmas įvyks 1957 
m. kovo men. 27 d., 5 vai. 30 min. 
vakare, Unijos patalpose — 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y. Bus 
svarbių pranešimų.- (55-56)

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti* savo na 
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame 
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Didysis Šurum-BurUm
jau šį šeštadienį

Aidas kviečia lietuvių visuo
menę skaitlingai susirinkti į 
Liberty Auditoriją, kur pra- 
leisit labai smagiai ir įvairiai 
iaiką.

šiame šurum-burum bus 
visko: dainų, muzikos, valgio, 
gėrimo, svarbių pranešimų ir 
lietuviškos polkos kontestas— 
geriausiai šokantiems bus 
duodama dovana.

Taigi, kaip matote, bus tiek 
įvairumo, kad jaunimas ir se
nimas turėsim daug smagumo. 
Įėjimas nemokamas ir durys 
atdaros visiems.

Aidas lauks jūsų visų, iš 
toli ir iš arti. Visi būsit malo- 
niai priimti.

Aido Choro pirm.

PASKOLA IŠGELBĖJO
IŠ ^KALĖJIMO

MERGINOS e

Linksmos ir patraukiančios, turin
čios greitus pirštus prie sample 
card darbo. $42 pradžiai, vėliau* 
pakėlimai.
DU-ALL SAMPLE (ARD CORP.

139 DUANE St., N. Y. C.

REAL ESTATE

FLORAL PARK, L. T„ gražūs na
mai, patogi transport acj ja, geras 
šapin’imas. 7 rūmų plytų ir Stucca, 
daug ekstra įrengimų, už $16,990, 
puikus pirkinys. Privatinis savi
ninkas, pamatykite, persitikrinkite. 
PR. 5-7272. ’ (55-6»

N. Y. ATVYKS 32,000
PUERTORIKIEČIŲ *

Miesto planavimo depart- 
mentas apskaičiuoja, kad 
šiais metais New Yorkan at
vyks apsigyventi apie 32,000 
puertorikiečių. Jr taip kas 
metai jų čia gali po tieky at
vykti. šiuo metu N. Y. yra 
apie 550,000 puertorikiečių.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Today’s Pattern
NEW*Printed pattern

Mrs. M. Hasbrouck buvo 
areštuota ir nuteista pasimo- 
kėti $100 ar eiti 3,0 dienų ka
lėjimai! už auto vairavimą gir
tame stovyje. Ji gavo paskolą 
$100, tai pasimo.kėjo bausmę.

Easier to cut 
. Sew and fit

Harlemo tiltas taisomas
Harlemo upės tiltas ties 

145 St. uždarytas ir pradėtas 
taisymo darbas. Taisymas kai
nuos, $1,616,000.

Teisiamas policisto užmušėjas
Virgil Richardson pristaty

tas teismui už užmušimą poli
cisto Win. C. Long praeito 
rugsėjo 2 d. autobusų stoties 
apiplėšimo metu.

Būsią aukštesnės rendos 
x_ 400,000 rendauninkų

( Regdų komitetas Albany 
legislat.ūrai išdirbo planą, pa- 
gal'kurį apie 400,000 N. Y. 
miesto rendauninkų turėsią 
mokėti pakeltas vendas.

N. Y. APSIEISIĄS BE 
TAKSŲ KĖLIMO

majoras Wagneris 
kad šiais metais ne
kelti taksų ant nuo-

tvirtina, 
reikėsią 
savybių.

£038 )) ((
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Printed Pattern
Printed PatteriM 9038: Misses* \ 

Sizes 10, 12, 14, 16, 18, 20. Size 
16, upper version, 1% yards 35-t 
inch; middle version, 1% yards;
lower. 2 yards.

ROEBLING PLUMBING &
HEATING CO., INC.

Gesiniai ir elektros pečiai. 
Visą šildymo sistemą jvedam. 
Specialistai namų, industrijos ir 
fabriko darbų. Išmokesčiai. 
EVergreen 8-1438. Vakarais TW. 
7-2054

392 So. 2nd St., B’klyn.

Užsakymą su 35 centaią) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich-, 
mond Hill 19, N. Y.

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Brooklynas iš anksto ruošiasi 
darbui sukelti Laisvei $10,000

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

Knyga iš 304 puslapiu
Kainp tik $2.00 <

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

BALANDŽIO 13 APRIL
Bus graži dainų programa ir bus; 

duodama bufetinė vakarienė. | 
Pradžia 6-tą vai. vakare

Įėjimas Nemokamai 1
♦ 1

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Rengėjai kviečia visus Didžiojo1 
New Yorko ir apylinkės apšvie-l 
tos brangintojus isitėmyti dieną; 
ir dalyvauti šiame parengime. <




