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KRISLAI «
Apie 5-ąjj Amendment.}.
Kodėl žmonės ji naudoja?
A. Miller, S. Peck.
L. Prū seikos byla.

Rašo R. Mizara

Dabar mada “tyrinėti”.
Kongresiniai komitetai šau

kia aktorius, šaukia laikraš
čių redaktorius, šaukia rašy
tojus, šaukia darbo unijų par- 
«įgūnus ir vis tyrinėja, vis 
klausinėja, vis nori pašauktą
jį kaip nors “pasigauti.”

Ir, jei ne Konstitucijos 5- 
>$is amendmentas, daug žmo
nių šiandien, kurie yra laisvi, 
sėdėtų kalėjime.

Kai kurie žmonės klausia:
— Kodėl naudotis Penktuo

ju amendmentu ?
Tokiems galima atsakyti:
— O kodėl nesinaudoti? 

Tasai amendmentas yra priim
tas tam, kad asmuo galėtų 
juo naudotis, kad jis galėtu 
apsiginti, kai esti užpultas.

Pirmasis K o n s t i tucijos 
amendmentas g a r a ntfloja 
žmogui laisvę rašyti Fr susi- 
i inkti.
, Penktasis amendmentas ga
rantuoja žmogui teisę atsisa
kyti prieš Save liudyti.

Ką visa tai praktikoje reiš
kia ?

Pažiūrėkime.

Dramaturgas Arthur Mil- 
jeris, kai jis buvo klausinėtas, 
nepasinaudojo Pen ktuoju 
amendmentu, o naudojosi tik 
pirmuoju. Jis prisipažino, kad 
seniau buvo dalyvavęs kairių
jų rašytojų suvažiavimuose, 
bet sakė, jog pats neesąs ko
munistas. >

Tuomet kongresinis komi
tetas pareikalavo, kad jis iš
duotų vardus ir pavardes tų, 
kurie kaitų su juo suvažiavi
muose dalyvavo. Milleris, ne
norėdamas būti išdaviku, atsi
lakė tai padaryti.

Na, ir dabar šis žymus ra
šytojas laukia teismo “dėl 
Kongreso pažeminimo.”

Dienraščio New York Times 
redakcijos personalo narys 
Seymour Peck, kai buvo pa
šauktas liudyti, sakė, kad jis 
yra kadaise buvęs komunis
tas, bet dabar juo nesąs. Ro
dosi, turėjo komitetui to už
sekti.

Bet ne!
Komitetas pareikalavo, kad 

Peek išduotų kitus žmones, 
kurie priklausė komunistų 

'partijai. Jis atsisakė tai pada
ryti; jis vadovavosi Pirmuoju 
amendmentu.
* Neseniai Washingtone įvy
ko Pecko teismas ir jis tapo 
surastas kaltu' Kongreso paže
minime !

Tie visokie tyrinėjimai da
romi tuo tikslu, kad pašauk
tąjį sunaikinti moraliai, kad 
padarytį jį išdaviku, kad su
žlugdyti jį visuomenės akyse, 
o jei ne, tai pasiųsti į kalėji- 

IV mą.
Sakysime, pašauktas asmuo 

H "yra komunistų partijos narys. 
Sakysime, jis prisipažins, kad 
tokiuo esąs. Jei tik to užtek
tų, nebūtų bloga. Bet toks pri
sipažinimas klausinėtojų ne
patenkins. Tuomet jie reika
laus, kad tu išduotum kitus 
žmones. Jei atsisakysi būti iš
daviku, eisi kalėjiman!

(Tąsa 4-tam pusi.)
V

j Gyvenimas
Lietuvoje

j Rubikių kaimas dabar 
pavirsta miesteliu. . .

Vilnius. — Netoli siauro
jo geležinkelio, kuris tę
siasi tarp Utenos ir Anykš
čiu, randasi Rubikių eže- 
ras. Nors apylinkėje ’rado
si vienkiemių, tokios vieto- 

I vės, pavadintos Rubikiai, 
1 seniau nebuvo. 1948 metais 
; pradėjo steigtis kaimas — 
i kolūkis. Dabar Rubikiai 
, jau daugiau negu kaimas— 
• vietovė su keliais tūkstan- 
i čiais gyventojų, su klubu, 
1 skaitykla, ambulatorija, gy- 
I dytoju ir t. t. Jau nurna- 
; tomą, kad Rubikiai bus 
I paskelbti miesteliu, nauju 
miesteliu ,šiame Aukštaiti
jos kampe.

Kur yra trukumų, jie 
yra keliami aikštėn

Lietuvos spaudoje neda- 
tekliai ir trūkumai keliami 
aikštėn atvirai ir nuolatos. 
Ypatingai daug rašoma a- 
pie viską, kas taisytina, 
provincijos spaudoje. Pro
vincijos spauda, tai yra, 
vieetiniai laikraščiai arti
miausiai atspindi vietinius 
reikalus.

Štai žemaičių savait
raštyje “Žemaitis” St.CB^rx 
želis rašo iŠ Kelmės: ’
“Kelmė. Mūsų miestas turi 

per 3,000 gyventojų. . . tik 
labai gaila, kad tokiame 
mieste, jau nekalbant apie 
kaimą, nėra visiems priei
namos bibliotekos, kurio
je būtų galima gaut pasis
kaityti knygų.”

Tuo tarpu “Žibinte”, ku
ris išeina Telšiuose, kores
pondentas, kuris pasirašo 
B., sako:

“Varniai, tai senas istori
nis Liet, miestas, niūksan- 
tis tarp pelkių ir ežerų, da- 
daro niaurų, skurdų ir atsi
likusio miesto įspūdį. Ir gy
venimas čia apsnūdęs. Nė
ra organizacijų (jei kokia 
ir yra, tai tik popieriuje). 
Neturi knygyno, skaityk
los. Laikraščius labai ma
žai teskaito. . .”

Praeita žiema Lietuvoje 
buvo nepaprastai Švelni
Praeita žiema Lietuvoje 

buvo nepaprastai švelni. Ji 
prasidėjo labai anksti — 
praeitų metų spalio pabai
goje bei lapkričio pradžio
je, o šių metų sausis ir va
saris visus stebino savo ši
luma. Vasario mėnesį taip 
atšilo, jog .gyv.oji gamta 
pradėjo atgyti: ėmė žydėti 
karklai, pradėjo kaltis iš 
žemės pirmieji želmenys, iš 
šiltų kraštų parskrido vie
versiai, pempės, gulbes ir 
kiti paukščiai. Nuotakiose 
vietose kolūkiečiai pradė
jo arti laukus. Visi šie reiš
kiniai labai būdingi ne vi
duržiemiui, bet ankstyvam 
pavasariui. Stebėdami tokį 
neįprastą gamtos kalendo
rių, žmonės pradėjo įvai
riai spėlioti: vieni suskato

I Tarybų Sąjunga duos daug 
ekonomines pagalbos, kad 
padėti Vengrij os žmonem s
Maskva. — Vengrijos 

premjeras Janošas Kada
ras ir kiti delegacijos na
riai apleido Tarybų Sąjun
gą. Prieš vengrams aplei
džiant Maskvą, dvi sutartys 
tapo pasirašytos: viena 
tarp abiejų šalių valdžių, 
kita tarp valdančiųjų par
tijų, Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos ir Veng
rijos Socialistų darbininkų 
partijos.

Valstybinė sutartis, pa- 
sirayta Kadaro ir Bulgani- 
no, numato dar glaudesnį 
abiejų šalių bendradarbia
vimą. Tarybų Sąjunga 
teiks ir didžiulės ekonomi
nės pagalbos Vengrijai — 
bilijono rublių vertės reik
menis kraštui pastatyti ant 
tvirtesniu, ekonominiu ko
jų, taipgi tris ketvirtada
lius bilijono kredito.

Partijų bendrame pareiš-i 
kime sakoma, kad už suki
limą Vengrijoje atsakingas! 
Vakarų imperializmas. Iš-l 
reikštas dėgingumas Bul
garijos, Čekoslovakijos,

Dar kitas nacinis generolas jau 
Vale Vokietijos armijos vadovas
Bona. — Bonoje ofeialiai 

paskelbta, kad gen. Hoi- 
zingeriš gynybos- ministe
rijoje užims ginkluotųjų 
pajėgų postą. Hoizingeriui 
bus pavaldūs visų trijų Va
karų Vokietijos ginkluo
tųjų pajėgų rūšių — sau
sumos kariuomenės, kari
nių oro pajėgų ir karinio 
jūrų laivyno — vadai.

Kartu Hoizingeris lieka

INDIJA PASITRAUKS?,
Deli. — Nehru kalbėjo 

parlamente ir davė supras
ti, kad gal artinasi laikas, 
kuomet Indija pasitrauks 
iš Britanijos bendruome
nės.

Paryžius. — Premjeras 
Mollet vėl laimėjo pasitikė
jimą parlamente, bet tik 
221 balsu prieš 188. 111 de
putatų. susilaikė nuo bal
savimo. yUž valdžią ir jos 
politiką Alžvre balsavo 
socialistai, dalis radikalų, 
katalikai ir dešinieji. Prieš 
balsavo kmunistai, Mendes 
-France vądvaujami radi
kalai, kai kurios nepriklau
somos grupės.

kaltinti atliekamus bandy
mus su atominėmis ir van
denilinėmis bombomis ar
ba sieti su šaulės aktyvumo 
padidėjimu, anot-kitų, pasi
keitęs klimatas ir t. t.

Mokslininkas S. Tarvy
das patiekė spaudoj straip
snį, kuriame aiškina, kad 
nėra pamato manyti, "jog 
klimatas keičiasi. Verčiau 
tai laikinas reiškinys.
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Rumunijos, Kinijos ir ke
lių kitų kraštų komunisti
nėms partijoms, kurios 
pritarė intervencijai ir Ka
daro naujai revoliucinei vy
riausybei. Lenkijos ir Ju
goslavijos komunistai ne
minimi.

Ir jugoslavai remia
J. Kadaro vyriausybe• v

Belgradas. — Tuo tarpu, 
kai Kadaras apleido Mask
vą, Belgradą apleido Pran
cūzijos Komunistų partijos 
delegacija. Išleistas bend
ras jugoslavų ir francūzų 
komunistų pareiškimas. 
Kaip žinia, francūzų komu
nistai bene aštriausiai pas
kutiniu laiku kritikuoja Ti
to. Vienok bendrame pa
reiškime sako, kad nepai
sant nesutikimų, abi par
tijos siekia to paties tikslo 
— socializmo. Taipgi sako
ma, kad nors jos skirtingai 
aiškina Vengrijos įvykius, 
jos abi pritaria pamatiniai' 
Kadaro valdžiai, kurios a- 
tėjimas prie valdžios išgel
bėjo socialistinę santvarką.

karo tarybos — patariamo
jo organo prie gynybos mi- 
nistro-pirmininko poste. 
Kaip ginkluotųjų pajėgų 
skyriaus viršininkas, Hoi
zingeris, pasak laikraščių, 
faktiškai jau dabar tampa 
“bundesvero generaliniu 
inspektoriumi”, t. y. aukš
čiausiuoju karininku ’ Va
karų Vokietijos armijoje.

Okupacijos pasekmės
Kairas. — Agentūros 

MEN’ij) pranešimu, nuo Iz
raelio agresorių rankų Ga
zos sektoriuje žuvo 842 
žmonės, jų tarpe 452 buvo 
nužudyti Chan-Junise, 325 
— Rafache ir 65 Gazoje.

Tokyo. •— Japonijos Ko
munistų partijos CK pa
skelbė pareiškimą Japoni
jos ir Lenkijos diplomatinių 
santykių atkūrimo proga. 
Pareiškime sakoma, kad 
Japonijos santykių norma
lizavimas su socialistinėmis 
šalimis yra stambus indė
lis į taiką visame pasauly
je.

San Francisco. —Naujas, 
bet šiuo kartu siljmas, že
mės drebėjimas buvo jaus
tas Čia.

Tel Avivas. — Izraeliečiai 
sako, kad arabų fedajinai 
apšaudė traukinį netoli Tel 
Avivo.

Meksika. — Apie šimtas 
žmonių, žuvo amunicijos 
fabriko sprogime. ;

Kaip buvo 
tyrinėta 
C Iiirago j e

Chicago. — Šią savaitę 
Chicago je “viešėjo” kon
gresinis neamerikinis ko
mitetas, kuris kamantinėjo 
eilę žurnalistų, tarp jų 
tris Vilnies žmones.

Tarpe įšauktųjų tyrinė
ji man buvo Nellie De 
Schaaf, seniau tūlą laiką 
redagavusi Vilnies anglišką 
skyrių, L. Prūseika ir J. 
Pauliukas.

A. Jonikienė ir V. Andru
lis dėl labai pavojingo savo 
sveikatos stovio negalėjo 
atvykti tyrinėjiman. Kon
gresiniai investigatoriai 
priėmė jų daktarų prane
šimus, bet supynos jiems 
nepanaikintos.

Kamantinėta Nellie De 
Sshaaf. Ji buvo apiberta 
daugybe klausimų: kur gi
mė, kur mokinosi, ar pri
klauso Komunistų partijai, 
ką ji pažįsta. Jai buvo pa
rodyti tūli straipsniai, Ko
rėjos karo metu tilpę Vil
nyje ir lapelis, kurį Chica- 
goje buvo išleidęs Komi
tetas Aggynimui Ameri
kiniu Laisvių. Nellie De 
Schaaf pasakė investigato- 
riams, kad ji gimė West 
Frankfort, bet ar tą jie ne- 
žinio pirmiau. ,

Beveik i visus klausimus 
Nellie De Schaaf atsakė, 
gindamosi Penktuoju A- 
menamentu prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos. Sy
kiu su ja buvo jos legalė pa
tarėja Pearl Hart.

Tuos pačius stereotipiš
kus klausimus statė J. Pau
liukui ir L. Prūseikai. Ty
rinėtojo i išgirdo ta pati — 
Penktaii Amendmentą, ku
ris garantuoja spaudos 
laisvę.

L. Prūseika, iš savo pu
sės, paklausė kongresinin- 
kų, kodėl panašiu tyrinėji
mų nėra kitose demokrati
nėse valstybėse, kaip Ang- 
liioie. Prancūzijoje ir Ita
lijoje? Atsakymo nebuvo.-

Popietinėje sesijoje tę
sėsi ta pat procedūra, ap- 
klausinėiant A. Minerich iš 
kroatų “Narodny Glasnik”, 
J: Zuskar iš slovakų laik
raščio ”Ludove Noviny”, 
W. Kucharski iš Detroito 
savaitraščio “Glos Ludowy” 
ir N. Markov iš Detroito 
bulgarų savaitraščio.

Jų atsakymas, buvo tas 
pats: Pirmasai Amendmen
tas garantuoja spaudos 
laisvę, o Penktasai Amend
mentas užtikrina teisę ne
būti liudininku prieš save.

Washingtonas. —; UE u- 
nija nutarė padovanoti 
naujajai Afrikos negrų 
valstybei Ghanai pilną bib
lioteką. Daugumą tos bib
liotekos knygų ^sudarys kū
riniai apiė unijinį judėji
mą Amerikoje ir kitose ša
lyse.

Tarybų Sąjunga griežtai 
Įspėjo nepradėti naujos 
agresijos prieš Egiptą

Maskva. — Tarybų Są
junga įspėjo Izraelį ir 
Francūziją, kad bet koki 
nauji kariniai žingsniai 
prieš Egiptą bus skaitomi 
nuoga agresija ir kad tokie 
kariniai žingsniai sukeltų 
plataus konflikto pavojų 
visuose Artimuose Rytuo
se.

Tarybų Sąjungos agen
tūros Tass paskleistas pa
reiškimas sako, kad ekstre
mistų rateliai Izraelyje ir 
Francūzijoje siekia naujo 
karo. Kolonizatoriai ir jų 
padėjėjai, sako Tarybų Są
junga, žaidžia su ugnimi.

Paskutiniu laiku Izrae
lio premjeras Ben-Gurio- 
nas, sako tarybinis įspėji
mas, vis labiau kalba apie 
karinės jėgos naudojimą, 
jeigu Izraelio laivams ne
bus leista plaukti pi*) Aka- 
bą. Su tokiais provokuojan
čiais pareiškimais, sako 
Sovietai, Izraelis ignoruoja 
Jungtinių Tautų nutarimus.
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Ragina boikotuoti Suezą
Washingtonas. — Čia iš

kelta, kad Egipto prezi

Makarios negali 
sugrįžti Kiprai]

Londonas. — Britai pa
skelbė, kad jie paleidžia iš 
tremties Seychelles saliukė- 
se Indijos vandenyne • Kip
ro graikų stačiatikių etnar- 
chą Makariosą.. Jis buvo iš
tremtas., nes pritarė nacio
nalistiniam Kipro graikų 
judėjimui už prisijungimą 
prie Graikijos.

Kakarios paleistas ir jis 
gali vykti “bet kur” — tik 
ne į gimtinį Kiprą.

Tuo pačiu laiku britai 
paskelbė, kad jie leistų 
EOKA nacionalistinių par
tizanų vadui generolui 
Krivasui pasišalinti iš Kip
ro, išvykti Graikijon. Bet 
EOKA vadavybė sako, kad 
to nebus., Krivas vadovau
ja. pogrindiniam judėjimui 
jr jis nesitrauks iš Kipro 
britų sąlygomis. Mes Kip
re ir Kipras bus mūsų, — 
jeigu kas trauksis, tai bri
tai, sako neseniai išleistas; 
EOKA lapelis.

* Colombo.—Ceilono prem
jeras Bandaranaike sako, 
kad Ceilonas prisidės prie 
protestų prieš Amerikos ir 
Britanijos atominius ban
dymus Pacifike.

Deli. — Nehru pakviestas 
britų darbiečių vadovas 
Bevanas kalbėjo Indijos 
parlamente jungtinėje a- 
biejų butų sesijoje.

Bonina. — Adenauerio 
žvalgyba sako, kad aplink 
Bonną darbuojasi apie 5,- 
000 svetimų agentų.

dentas Nasseris atsiuntė 
memorandumą Amerikai, 
kuriame kartoja, kad E- 
giptas negali sutikti su rei
kalavimu, kad Suezo ka
nalas būtų pavestas tarp
tautinei kontrolei. Bet Na
sseris sako, kad jeigu iškils 
kokių nors nesutikimų dėl 
navigacijos, tuos nesutiki
mus galės išrišti tarptauti
nis teismas Hagoje.

Amerikos atsinešimas da
bar yra, kad kol kas rei
kia boikotuoti Suezo kana
lu, v-

(Indijoje dabar esąs kai
resnių darbiečių vadas Be- 
vanas pareiškė, kad vie
nintelis būdas atsteigti tai
ką ir tvarką Artimuose 
Rytuose, tai reikia Vaka
rų didžiosioms jėgoms susi
tarti su Tarybų Sąjunga, 
laikyti specialią konferen
ciją tuo klausimu.)

Portland, Ore. — Vietinis 
miesto majoras T. Scbrunk 
suimtas kaip sukčius ir kyr 
šių ėmėjas.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Iškelta,' 
kad Tymsterių unijos va- 
das Beckas, kuris pats da
bar pasinaudojo Penktuo
ju konstituciniu priedu, 
kad neliudyti anie savo fi
nansines machinacijas, dar 
1948 metais smerkė pažan
giečius ir liberalinius pro
fesorius, • kurie naudojosi 
Penktuoju priedu. Jis ta
da sakė, kad “tik komu
nistai naudoja Penktąjį 
priedą”.

Hong Kongas. — Kinija 
paleido iš kalėjimo ir leido 
išvykti Amerikon ameri
kietį' katalikų kunigą Ful- 
gence Grossą.

New Yorkias. — šešta
dienį iš kalėjimo Leavens- 
worthe, Kansase, išeina 
Gus Hali, komunistų va
dovas, buvęs tos partijos 
nacionalinis sekretorius. 
Hali yra buvęs miško dar
bininkas ir metalistas. Jis 
atsėdėjo kalėjime penke- ’ 
rius metus.

Bukareštas. — Rumuni
jos valdžia praplatino vie
tiniu žmonių tarybų galią. 
9t *"

Roslyn Heights, L. L — 
Turėdamas 66 metus Am
žiaus po ilgos ligos mirė 
garsus -dramaturgas Chris- 
tofer Morley.

Washingtonas. — Paskel
bta nauja pakaita karinėje 
vadovybėje: generolas Le- 
mitšeris tampa generalinių 
štabų vice-komandierius.
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DAVE BECKO DALYKAS
' ATRODO, kad tymsterių unijos prezidento Dave 

Becko apklausinėjimas prie semitinio komiteto jau 
baigtas.

Komitetas, pasirodo, turi surinkęs daug duomenų, 
kap Dave Beck ir jo padėjėjai švaistė unijos <pinigus 
asmeniškiems reikalams. Švaistymas unijos pinigų, aiš
ku, yra bloga, yra negera.

Dave Beck daug kartų naudojo Penktąjį amendmen- 
tą, kad nebūtų inkriminuotas. Be to, jis pareiškė, kad 
esąs 100 procentui anti-komunistas. Tai buvo žinoma. 
Nelaimė Amerikos darbininkų ir glūdi tame, kad nema
ža darbo unijų vadovų didžiuojasi, būk jie esą anti-ko- 
munistai, tarytum tai būtų koks dorybės požymis.

Na, tiek to. Apklausinėjimai baigėsi. Jie buvo be 
krašto ir išbubnyti per radiją ir televiziją.

Kas toliau?
Mums rodosi, mes esame įsitikinę, kad jokie kongre

siniai komitetai darbo unijų reikalų nepataisys, jei pa
tys ūniių nariai nesistengs juos taisyti.

Unijistai, pasimokę iŠ tymsterių unijos negerovių, ku
rias sudarė patys vadovai, turėtų būti apdairesni, ko- 
vingesni ir sutvarkyti savo unijų reikalus taip, kad nie
kas negalėtų graibstyti iždų, kuriuos sukelia patys ei
liniai nariai savo mokesčiais.

ĮDOMIOS SUTUOKTUVES
PASAULINĖS OLIMPIADOS, į kurias suskrenda iš 

viso pasaulio gabieji sportinipkai-atletai, yra ne tik 
lenktyniavimo atletikoje pasirodymai, o ir didelės pažim 
tys jaunų žmonių tarpe. Užsimezga draugiškumo ryšiai 
vienos šalies jaunų žmonių su kitos šalies atletais. Visa 
tai labai daug reiškia ir taikos reikalui.

Bet štai, kas “konkretaus” išėjo iš praėjusiais metais 
įvykusios Olimpiados Melbourne mieste, Australijoje: 
amerikietis atletas Harold Connolly susipažino su žymia 
Čekoslovakijos atlete Olga Fikotova.

Jiedu susipažino Kvsusimylėjo.
Grįžę į savo tėvynes, jiedu keitėsi laiškais ir jau rimtai 

tarėsi susituokti.
Connolly nuvyksta į Praną ir prašo Olgos rankos. Ji 

sutinka. Bet ar sutiks Čekoslovakijos valdžia čekų nu
mylėtą Qlc*ą išleisti į Amev’ką? Pasirodo', Pragos val
džia sutiko dumi jai leidimą, jeigu mergina pasiryžo iš
tekėti.

Įvyksta vestuvės, kokių Čekoslovakijoje retai esti: 
pirmiausia imamas šliubas civilinis, paskui protestantų 
bažnyčioje, paskui katalikų bažnyčioje, (mat, Connolly 
katalikų tikybos). Na, ir baigta!

Tai tik vienas, “apčiuopiamas” praėjusių metų Olim
piados rezultatas!

VILNIEČIŲ ŽODIS
IšVAKAReSE kongresinių apklausinėjimų, kurie 

Chicagoje įvyko kovo mėn. 26-28 dd., Vilnis išspausdino 
tokį pareiškimą:

“Prieš šimtmetį tūkstančiai imigrantų iš europinių 
šalių plaukė į Jungtines Valstijas įsisteigimui ėia naujo 
gyvenimo. Jie kalbėjo savo įgimta kalba ir mažai teži
nojo apie papročius ir tradicijas jų naujai įsisavintos 
šalies.

“1920-ais metais grupė pažangių lietuvių susibūrė ir 
nutarė įsteigti laikraštį tuo tikslu, kad supažindinus imi
grantus s.u šios šalies papročiais, nurodžius tas tradici
jas, kurias puoselėjo tokie žmonės kaip Washingtonas, 
Jeffersonas, Paine ir Abraham Lincoln.

“Vilnis (The Surge) laikraštis įsteigtas 1920-ais me
tais kaipo savaitraštis, o 1926-ais metais tapo dienraščiu. 
Laikraštis nepriklausomas, demokratiškai kontroliuoja
mas ii’ neturi jokių ryšių su bet kokia politine partija.

“Kaipo laikraštis, kuris skiriamas daugiausia lietuvių 
darbininkams ir vidurinės klasės pažangiečiams, Vilnis 
visuomet stojo už pagerinimą darbininkų būkles., rėmė 
darbo unijų veiklą, kovojo už socialę ir bedarbės apdrau- 
dą, už senųjų pensijas ir lygias teises visiems Amerikos 
žmonėms neskirstant į rases, tikybą, ir visuomet prisilai
kant Jungtinių Valstijų Konstitucijos ir Teisių Biliaus. 
Vilnis visuomet buvo priešinga tokiem ‘neamerikiniem 
komitetam” kaip Dies komitetas, kuris pasisavinus Kon
gresinį autoritetą atiminėja liudininkams teisę perklausi- 
nėjimui jų pačių advokatų ir sudarė raganų gaudymą, 
kuris tramdo laisvą minčių išreiškimą, būtiną mūsų de
mokratijai. Mes manome, kad Kongresinio komiteto 

.šaukimas penkių asmenų iš Vilnies, yra tikslas, už
gniaužti spaudos laisvę ir kitokią laisvę, ypač tarpe sve- 
turgimių Chicagoje. Gi laisvė išreiškimui minčių yra 
ypač svarbi ir būtina tiems, kurie neturi galimybių tas 
mintis pareikšti angių kalboje.

“Mes ęsame įsitikinę, kad komiteto tuojautinis tiks
las yra nuslopinti bile kritiką Walter-McCarran Imi
gracinio Akto, kuris nukreiptas ir naudojamas prieš
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dalia"
R. ŽIČKYTĖ

Dainomis išdainuotas, sak
mėmis išsakytas lietuvių tau
tos kelias. Dar iš šiandien 
liaudis dainuoja dainas apie 
teriojantj gimtąjį kraštą kry
žiuotį, apie išsišakojusį varte
liuose praeities vargą. Jose 
girdėti ir mirtinai užplaktų 
sentėvių skundai, ir dvaruose 
išgėdintų dukterų raudos, ir 
pasakojimai apie ilgus amžius 
tvinkusią neapykantą panieki
nimui ir skriaudai, apie am
žius trukusią kovą už kiekvie
ną taip brangią nuo kraujo’ir 
ašarų pajuodusios gimtosios 
žemės j)ėda.

Liaudies kova įamžinta no 
vien tik dainose, sakmėse. 
Apie liaudies išsivadavimo 
kovas pasakojo ir geriausieji 
lietuvių literatūros kūriniai. 
Vieną šių kovų epizodą vaiz
duoja ir įžymus lietuvių dra- 

’ maturgas Balys Sruoga savo 
istorinėje dramoje “Apyauš
rio dalia’’, kurią pastate Vals
tybinis akademinis dramos te
atras. ,

B. Sr u o ga s d r a m o s “ A p y a u š- 
rio dalia’’ istorinį pagrindą su
daro 1769 m. valstiečių suki
limas Šiaulių ekonomijos dva
ruose.

Nebepakeldami kaskart di
dėjančio feodalinio išnaudoji- 

I mo, Žagarės, Joniškio, Len
kaičių valstiečiai sukilo prieš 
Lietuvos paiždinninkio Tyzen
hauzo reformas. Valstiečiai 
reikalavo grąžinti jiems žemę, 

• pakeisti lažą piniginiu mokes- 
Įūiu. Tačiau ir 1769 m. sukili- 
I mas,' kaip ir ankstesnieji vals- 
j liečiu sukilimai, buvo žiauriai 
i numalšintas. Nors ir geriau 
organizuoti, nors ir platesnių 
\alstiečiu masių remiami, Jo
niškio, Žagarės, Lenkaičių 

. valstiečiai atlaikė kariuome
nes spaudimą vos tris mėne
sius. Jau 1769 m. gruodžio 
mėnesį buvo paskelbtas feo- 

■ dalinio teismo sprendimas, 
kuriuo sukilimo vadai buvo 
pasmerkti mirčiai. Vieną iš su
kilimo vadų — valstietį Ban
gą — buvo įsakyta gyvą įpin
ti į besisukantį ratą, sukilimo 
dalyviams Jazauskui ir Radvi
lai buvo įsakyta nukirsti gal
ias, jn kūnus sukapoti i ketu
rias dalis ir pasmaigstyti ties 
vieškeliu. Kiti dalyviai buvo 
pasmerkti mirtinai užplakti 
rykštėmis. Taip užgeso dar 
vienas fe d olų sutremtas lietvL 
vių valstiečių sukilimas.

B. Sruoga panaudojo istori
nę šio sukilimo medžiagą. Jo 
dramos herojų prototipais ta
po įvykių dalyviai—sukilėliai 
Banga, Radvila ir kt. Sunku 
būtų ieškoti šioje dramoje vi
siško autentiškumo istorinei 
sukilimo tiesai. Visų pirma B. 
Sruogai teko daryiti tam tikrą 
istorijos duomenų . atranką, 
panaudoti d r amaturginiam 
kūriniui įdomesnius ar ryš
kesnius momentus, juos api
bendrinti meniniais vaizdais. 
B. Sruoga, besivadovaudamas 
savo meninėmis pažiūromis, 
savo individualia psichologine 
foVnia, iš šios istorinės medži
uos atkūrė visiškai naują, li
teratūrinį kūrinį, išryškinda- 

! mas savo vaizduotės sukurtais 
paveikslais pagrindinę siuže
tinę liniją, atskirus dramos 
personažus.

Pagrindiniai dramos hero
jai — Tyzenhauzo pagrobta 
valstietė mergina Dalia Rad
vilaitė ir pats paiždininkis 
Tyzenhauzas. Bcr jų santy
kius, Dalios kerštą dramoje 
tuokiama pavaizduoti 1769 in. 
valstiečių sukilimą, jo esmę.

B. Sruoga dramoje nedavė 
ryškios išorinės veikėjų cha
rakteristikos, kartais sunkoka 
iš dialogų atkurti ir vidinės 
veikėjų savybės. Tačiau teat
ro kolektyvas tikrai parode 
daug sugebėjimų ir kūrybinės 
minties, atkurdamas dramos 
personažus scenoje. Ypač sa
vitai, ryškiai išsiskiria pasta
tyme išnaudotojų klasės at
stovai — tie visi sukčiai, už 
kurių nugarų, paties Tyzen

įvairias grupes ir paskirus asmenis.
kad’ to Kongresinio komiteto pirmininku 
autorių to Walter-McCarran Akto”. ......

hauzo žodžiais tariant, stovi 
dar suktesni sukčiai, šių vei
kėjų charakteriai giliai indi
vidualizuoti, nupiešti kontras
tingomis spalvomis.

Giliai įsimenanti spektakly
je aktoriaus Juknos sukurta 
Lietuvos paiždininkio Antano 
Tyzenhauzo figūra. Kuriant 
šį vaidmenį, kuriame taip ryš
kiai įsikūnija smurto ir prie
vartos idėjos, lengva buvo nu
krypti į šaržą, groteską. Ak
toriaus S. Juknos sukurtas Ty
zenhauzas žiaurus, ciniškas, 
bet tai — stipri, giliai mąs
tanti, valinga asmenybė, šie 
bruožai daro Tyzenhauzą dar 
šiurpesnį. Stiprus Tyzen
hauzas paskutiniajame veiks
me. Sulinkęs, nuo orgijų išse
kusiu veidu, jis sėlina paskui 
Dalią, gardžiuodamasis minti
mi, kad ji šį kartą jau nebe- 
paspruks iš jo nagų. Kiek 
šiurpios aistros nuo nemigo 
paraudusiose T y z e nhauzo 
akyse! Kiek šiurpaus cinizmo 
jo žodžiuose, taip sausai mes
tuose Daliai, kuri ryžtasi ati
duoti gyvybę, kad išgelbėtų 
sukilimo dalyvius!

“Kuriem velniam tavos 
mirties man reikia?

Tu man gyva esi 
reikalingesnė...”

Giliui įsimenanti ir scena, 
kai Tyzennauzas, išgirdęs šū
vį, jo įsakymu paleistą į bajo
ro Skačkausko nugarą, išsiima 
nosinaitę ir abejingai ima 
šluostyti rankas, tartum paju
tęs ant jų dar šiltą savo bend
ro kraują... Aktoriaus S. Juk
nos sukurtas, giliai individua
lizuotas Tyzenhauzo paveiks
las vienas ryškiausių spektak
lyje.

Kontrastu Tyzenhauzui iš
ryškėja spektaklyje bajoras 
Skačkauskas. Jau pirmajame 
veiksme, kai jis įtūžęs įsiver
žia į vyskupo Masalskio vasa
ros rezidenciją, kai jis kviečia ( 
vyskupą remti bajorų kovąj 
prieš karalių, kuris varžo ba-: 
jorų laisvę, “laisvę gerti, dau
žyti snukius, tinginiauti”, kai 
jis, neradęs vyskupo pritari
mo, grasina išparceliuosiąs.: 
vyskupo mergas. Jaut pirmąją-j 
me paveiksle Skačkauskas pa-į 
rodo savo bukaprotiškumą, i 
gaidišką pasipūtimą, tuštybę ! 
ir menkystę. Vaizdingas Škac-, 
kauskas (aktorius J. Kava- į 
liauskas) — ir scenoje, kai 
nepavykus nukreipti valstiečių 
į savo pusę, jis ateina reika
lauti iš Tyzenhauzo ■ atlygini
mo už valstiečių padarytus j 
nuostolius, kai jis, laikydamas j 
didžiuliui nuopelnu, kyšteli iš
tikimybės ženklan Tyzenhau
zui, nepastebėdamas jo ironi
jos, savo sužeistą galvą. Tem
peramentingai, nors vietomis 
kiek schematiškai, sukurtas 
spektaklyje bajoro Skačkaus
ko vaidmuo ryškiai simboli
zuoja anarchiją beskleidusių 
bajorų bukagalviškumą, jų iš
davikišką politiką valstiečių 
atžvilgiu.

Kaip kontrastas Skačkaus- 
kui spektaklyje išryškėja dar 
viena išnaudotojų1 klasei at
stovaujanti asmenybe — Vil
niaus vyskupas Masalskis. 
Jis ne rėksnys ir ne atviras ci
nikas. Tačiau jo perdėtai sal
džioje šypsenoje dar daugiau 
ironijos, negu Tyzehauzo vei
de. Kai maro epidemijų, bado 
ihvalinti valstiečiai kreipiasi 
pagalbos Į “geraširdį” Vil
niaus vyskupą, jis iškalbingai 
įremia akis Į dangų ir pasiūlo 
valstiečiams eiti išpažinties... 
'račiau vyskupo v a i d m u o 
spektaklyje kuriamas dau
giau išviršinėmis priemonė
mis. Mizanscenose, ypač po
kalbių su Tyzenhauzu mėtų, 
aktoriui B. Saudargui aiškiai 
pristinga spalvų ir priemonių 
išreikšti Masalskio dviveidiš
kumui ir cinizmui, ir jis neat
skleidžia viso, taip būdingo 
aukštajai dvasiškijai iipgaulli
mo.

(Bus daugiau)

Reikia pastebėti, 
yra vienas

LITERATU RA-MENAS
Seno Vinco eilėraščiai

Sic eilėraščiai bei poemos tapo sukur
ti per apie penkiasdešimt metų laiko
tarpį.

Taip savo pratarmę eilėraščių rinki- ', 
nyje pradeda Senas Vincas. Penkiasde
šimt metų—pusė šimtmečio — tai ilgas 
laikotarpis, ypatingai, jeigu ši pusė 
šimtmečio yra mūsiškė, apėmusi du pa
sauliniu karu, revoliucijas ir didžiules 
pakaitas, mačiusi trečdalį pasaulio iške
liant ant savo pergalingų stiebų socializ
mo vėliava, v

Ir štai jis—Senas Vincas — žilaplau
kis, žengiantis į aštuoniasdešimt metų, 
bet ne senelis, aukšto ūgio ir tiesus kaip 
Lietuvos pušis, aštraus ir gyvo žvilgsnio, 
valstietis ir darbininkas—štai jis, Lie
tuvos sūnus ir Šešupės pakraščių perso
dintas šion šalin, per tą pusę šimtmečio 
nenusilenkęs audroms, likęs ištikimas 
savo darbo klasės idealams, dar mums 
dainuojąs savo vilties dainą — štai jis 
dabar mums patiekia savo rinktinius ei
lėraščius.

Autoriaus fotografija, telpanti kny
gos pirmuose puslapiuose, gan simboliš
kai vaizduoja Seno Vinco rolę; fonas— 
medžiai ir laukai—atstovauja jo valstie- 
tiškumą—jis kilęs iš valstiečių, jis ir da
bar gyvena mažoje farmukėje; trumpų 
rankovių marškiniai ir rankų žestas— 
darbininko, proletaro—Senas Vincas il
gus metus praleido ir dirbtuvėse; ir, pa
galiau, ant lauke pastatyto staliuko ra
šomoji mašinėlė—jis literatas, beletris
tas, rašytojas.

Taip, Senas Vincas yra rašytojas. Jį 
tokiu pripažino ne tik Amerikos lietu
viai, kurių tarpe jis gyvena, bet tokiu jį 
vis labiau pripažįsta senosios giiųtinės, 
Lietuvos, kritikai. Ką Senas Vincas 
daugiau nekurtų arba visai nekurtų, lie
tuvių tautos literatūroje jam jau užtik
rinta garbinga vieta. 

« • • • •
Senas Vincas yra geriausiai žinomas 

kaip apysakų kūrėjas. Kaip tai pažymė
ta jo dabartinio eilėraščių rinkinio ledė- 
jų žodyje, jis dar 40 metų atgal savo 
raštais atkreipė tokio rimto kritiko kaip 
Kapsuko dėmesį. Nestebėtina. Nestebė
tina taipgi, kad Lietuvos kritikai jo raš
tus dabar aukštai įvertina, kaip juos 
įvertino pažangieji Amerikos lietuviai— 
jo apysakos pilnos liaudies sąmojaus, jos 
rašytos vaizdinga gyva kalba, jose ryški 
rašytojo jautrumas gyvenimo detalei, 
žmonių psichologijos supratimas, meilė 
prispaustajam ir persekiojamajam, ne
apykanta spaudėjui. Senas Vincas savo 
apysakose įstengia perkelti skaitytoją i 
tą aplinką ir epochą, kurią vaizduoja ne 
mechaniškomis aiškinimo priemonėmis, 
o savo stiliaus pilnakraujiškumu ir gy
vumu bei turtinga vaizduote.

Bet Senas Vincas nėra vien prozinin
kas— jis ir poetas. Per tą visą pusę 
šimtmečio, per kurį jis reiškėsi ir reiš
kiasi šioje šalyje ir anksčiau Škotijoje, 
jis rašė ir eiles. Apie tuos eilėraščius 
Senas Vincas pratarmėje sako, kad 
“....Karpant tuos nebylius eilėraščius iš
senų, pageltusių trupančių laikraščių 
puslapių, atrodė, kad jie keliasi iš grabo 
ir vėl pradės kalbėti i skaitytojus!”

Kaip jie į mus kalba?
Tos pačios savybes, kurios reiškiasi 

Seno Vinco prozoje, apysakose, ryški ir 
eilėraščiuose: vaizduotė, kartus sarkas- 
tinis jumoras, liaudiškos kalbos puikus 
valdymas, patarliškas simbolizmas, kan
danti satyra, šiltakraujis jausmingu
mas. Bet tebūna leista man pasakyti 
pačioje pradžioje, kad aš skaitau prozi
nę beletristiką pirmu Seno Vjnco in
strumentu, ii’ manau, kad nors lietuvių 
literatūros kritika jį visuomet Įvertins 
už visą kūrybą, vyriausieji jo įnašai į 
mūšų raštijos lobyną bus rasti prozos 
lauke. .

Seno Vinco poezija Įvairi, daugiato
mė, beveik niekad nenuobodi. Jis vaiz
dingai prisimena vaikystės dienas (su 
ypatingu ryškumu tokiame stipriame 
eilėraštyje kai]) “Atmenu,” apie, varg
dienio piemenėlio likimą), jis mėgsta 
pusiau-jumoristiniai pafilosofuoti (Kai 
ant mūsų žemės beribis buvo rūkas be 
šviesos, pirmas augmuo buvo grybas, 
nieks neužginčys tos tiesos....), jis su
kandančiu sarkazmu pliekia priešuš 
(“Viršžmogio likimas”' apie Hitlerį), jis 
moka metaforiniai ir „tuo pačiu laįku 
poetiniai vaizduoti gamtą lygiagrečiai.

Senas Vincas

su žmogaus jausmais, kaip tai eilėraš-». 
tyje “Žinau, ateis pavasarėlis”:

Štai dobi’.o lapeliai kruta 
Viršum vandens, balos klane, 
tarsi, girdžiu jo balsą drūtą: 
Skęstu! šok šen, gelbėk mane!

Jis rašo apie kovas, kartais ir apie 
beviltę, bet ta beviltė niekad nėra be iš
eities, ir iš užu jos viltis dvelkia. Net 
kalbėdamas apie gyvenimo kelio galą 
Senas Vincas nepuola elegijon, kaip kai 
kurie mūsų poetai, bet dainuoja: 
Žinau, kaip žinome kiekvienas, 
Kad reiks užmerkti ir akis... t
Už tai Liaudis, drėkindama blakstienas, 
“Ilsėkis, Sūnau,” man pasakys.

Čia, kaip matome, jausmo vyriausia 
styga yra ne galo fatalizmas, bet faktas, 
kad liaudis amžina, kad ji lieka gyventi, 
kad pasitraukęs yra tik jos sūnus, ku
ris tikį į jos amžinybę.

Iš kitos pusės, jumoro skyriuje Senas 
Vincas moka tikrai mandrapypkiškai 
pagnybti ir pašiepti žmonijos priešus. 
Eilėse “Spąstuos Pagavęs Barsuką” jis 
taip pasakoja:

Ir taip vargšas Hitleriukas, 
Kaip vijurkas dar vis sukas— 
Vienur puola, kitur ginas, 
Kilpa prieš akis vaizdinas.

Vieta man neleidžia cituoti kitų šio 
rinkinio eilėraščių rūšių. Tiek galimh 
būtų bendrai pasakyti, kad geriausieji 
šio rinkinio eilėraščiai yra pirmieji, pa
remti vaikystės atsiminimais, o vertės 
atžvilgiu kitame gale stovi tie eilėraš
čiai, kurie apibūdinti kaip sveikinimai 
jubiliatams. Šiuose jaučiasi tam tikras 
šablonas, vienkartinė vertė.

Kalbos atžvilgiu Seno Vinco poezija 
turtinga, kaip yra ir jo apysakos. Kaip 
visi vaizduotės žodingi poetai, taip ir 
Senas Vincas sau ima “poetinę teisę” 
vartoti išsireiškimus skirtingose negu 
įprastose prasmėse. Kartais tas nueinh 
bent kiek per toli, į tam tikrą klaidin
gumą. Pavyzdžiui,( viršelyje randame 
sekamą: 5

Iš tavęs, Liaudie, esu kilęs: 
Suaugęs siela ir širdim... 
Dėkoju tiem, kurie dalijas 
Šio rinkinėlio išeitim. *

“Išeitis” šioje vietoje bent kiek rai
žo ausį, nes prasmė to žodžio gan kito
kia ir negali būti perkelta į išėjimą 
išeitis yra išeitis — dažniausiai iš keb
lios padėties.

Na, bet tai mažmožis. Daug svarbes
nės mintys, negu viena kita kalbinė ne- 
tikslybė, veržiasi priekin perskaičius 
Seno Vinco eilėraščius. Eilėse “Vaikys
tės dienas prisiminus” poetas dainuoja:

Ji ranką pridėjo prie savos širdies, 
Skarele pamojavo, 
o lūpos kuždėjo vien sudie, sudie... 
Sugrįžk,vaikeli mano.
Pats Vincas nesugrįžo prie motinėlės,- 

bet jo eilės skrenda link motinos tėvy
nės—kaip tai Šimkus neseniai išsireiš
kė “Pergalėje” apie kito Amerikos lie-' 
tuvių literato kūrybą, apie L. Prūseikos 
knygą, taip ir Seno Vinco raštai skren
da kaip tas paukštelis namolei, kur ji/ 
gimė ir iš kur sau sėmėsi peno. Į

R. Baranikas i



*

♦

v

*

t

t

Įspūdžiai iš Floridos
Šios žiemužės pabaigoje
Buvau Floridoj, viešėjau
Ir gana daug gražių vietų 
Ten atydžiai apžiurėjau.

Taigi čia ir parašysiu,
Kur ir ką aš ten stebėjau, 
Ir be baimės pasakysiu,
Ką mačiau ir ką girdėjau:

Tenai yra šiltas oras,
Skaisti saulė šildo, šviečia, 
Tai už tai ir daug svietelio 
Žiemos laiku ten sukviečia.

Bet išeinant arkliais groti, 
Reik kur “kvoterį’7 įrišti, 
Kad lenktynėms pasibaigus 
Nereikt pėsčiam namo grįžti.

O garsioji mūs Miamė—
Tai turtingas, gražus miestas, 
Ir namų gi savininkams— 
Tai druska, duona ir sviestas.

O Miamės pajūryje
Tai biznieriai sukas, kruta 
Ir tenai jie tokie gudrūs, 
Kad be britvu žmones skuta.

So. Boston, Mass.
DĖMESIO

Bostonui, Worcesteriui, 
Brocktonui ir šiai visai 

apylinkei
Po įvykusio LLD apskrities 

komiteto posėdžio kovo 17 d. 
ir po pietų, .kuriuos paruošė 

So. bos tonietės 
buvo iškeltas Jono 

reikalas. Lowellietis 
Blažionis pateikė 

jo skaudų

Kai žiūri ten į tuos žmones, 
Tai atrodo, kad bagoti,

■ Ir matyt, kad jie tik nori 
Sau linksmai pabaliavoti.

Jie dienomis pajūriuose 
Šiltai maudos, prakaituoja, 
O naktimis gi salėse 
Linksmai šoka, baliavoja.

Beje, ten yr’ ir panelių, 
Kaip lelijų mergužėlių, 
Ir matyt, kad jos norėtų 
Nuo tavęs meilių žodelių.

Bet, brolyti, reik kantrybės;
Mat, jeigu tu joms pamerksi, 
Tai šimtines iš kišenės 
Kaip bematant gi neteksi.

Beje, žmonės ten važiuoja 
Ir sveikatos sau ieškoti, 
Bet daug iš jų apsigauna— 
Pasilieka gi ligoti.

Ten yr’ gražūs sodai, parkai 
Ir ten pat arklių lenktynės, 
Ir žmonelių tiek prieina, 
Kad net lūžta gi sėdynės.

Čia, mat, viešbučiai brangiausi, 
Kur gyvena tik turtuoliai, 
Ir juos viskuo aptarnauja 
Nuskriausti žmonės, varguoliai.

Apie klimatą gi kalbant, 
Tai būni lyg kad sužliugęs 
Ir, saulutei nuolat šviečiant, 
Visuomet būni apdegęs.

Ten ir lietuvių gyvena, 
Prisipirkę sau namelių. 
Ir dažnai jiems prisieina 
Padirbėti dėl svetelių.

Bet aš visgi nesigailiu, 
Kad buvau ten nuvažiavęs;
Jūk be to gi tokio vaizdo 
Jokiu būdu būč’ negavęs.

Taigi jums visiems patarčiau 
Važiuot Floridos matyti;
Bet kad ten apsigyventi,

Taigi ir baigsiu rašyti, 
jau nėra ko sakyti, 
jei dar ką atsiminsiu, 
stengsiuos vėl parašyti.

Jono,s Juška.

Nes 
Bet 
Tai

darbščios 
drauges, 
Karseno 
draugas
duomenis liečiant 
likimų. Ir po išsikalbėjimo-pa- 
sitarimų kaip ir kuo jam su
teikti nors kokią pagalbą, visi 
pritarė, kad reikia surengti 
pobūvį-pietus So. Bostone ir 
drauges So. bostonietės priža
dėjo visus atsilankiusius, už 
mažą kainą, pavaišinti viso
kiais gardėsiais. •

čia Avorcekteriškė draugė 
Pilkauskienė sakė: mes iš Us- 
terio atvažiuosime keliolika 
auto'niobilių. Prašysim ir savo 
garsųjį duetą, būtent Dirvelie- 
nę ir Sabaliauską.

O Šimaitis sako: ir broekto- 
niečiai nebus namie; manau, 
kad ir mūsų trio tada čia bus 
ir dainuos.

Stasys • Pau

New Britain, Conn.
Aną dieną grįžtų iš dar

bo, nugi manęs jau laukia 
J. Aukščiūnas. Mintis lak
sto, rodos, jis su žmona 
saulėtoje Floridoje.

Pasisveikinus, Jonas pa
sakė tik ką sugrįžęs iš šil
tesnio pasviečio, jaučiasi 
gerai, bet, anot jo, namie 
visados geriausia.

Aukščiūnai — malonūs 
žmonės. Jonas, kada tik 
mus aplanko, ateina ne 
tuščiomis. Šį kartą apdo
vanojo su šviežiais vaisiais 
tik nuo Floridos medžių. 
Jie buvo skanūs.

Dėkingi Aukščiūnam už 
dovanėlę, mes jiems linki
me laimingiausios sveika
tos, ilgo, gražaus gyveni
mo.

Vikutis

Minėjo 102 metą sukaktį

Hudson, N. Y., gyventoja 
Helen Cochrane Gates minė
jo savo 102 mėty sukaktį. Ji 
yra mirusio valstijos 
čiausio teismo teisėjo 
Cochrane sesuo.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

aukš-
Aaron

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Natu- 

ralio Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, 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.

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. 32, N. Franklin, Conn.

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 or call BA. 3-8000, Ext. 
381. (49-63)

RATE CLERK. Day work, 40 
hr. wk. 8:30 to 5:30, general of
fice, pleasant working conditions, 
company benefits. Must have 
working knowledge of Middle At
lantic tariffs or is now studying 
tariff application. Salary open, con
tact Mr. Richard Mead, in person. 
At MUSHROOM TRANSPORT
ATION CO.,’ INC., 6921 Castor 
Ave., Phila 49, Pa. Or call PI. 2- 
8100, arrange appointment for in
terview. (59-65)

HELP WANTED—FEMALE

LABORATORY TECHNICIANS 

Immediate openings:
1 General 

1 Chemistry
1 Bacteriology.

Apply or call: Dr. O. E. Owen. 
OSTEOPATHIC HOSPITAL, 48th 
& Spruce Sts., Phila. SH. 8-1000 

(59-65)

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

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

PARCELS TO RUSSIA, INC.
su savo vyrų 

gruipc sakė, kad dalyvausią. 
Taigi ir meno bus įvairi, gra
ži programa.

Smagu būtų, kad su pagal- ’ 
ha draugo Gitčiaus ar čiula- 
dos galėtų ir Jomis Karsonas 
dalyvauti. O jei negalės, tai 
labai malūnu būtų, kad nors 
jo žmona, dukra ar anūkė 
pribūtų i pobūvį. Jos visos 
trys per metų metus Jonui, 
kaip invalidui kiekvieną die
ną šiuo tuo gelbėjo. Tai būtų 
lyg kukli padėka joms už mū
sų draugo prižiūrėjimą.

Dabar ilgos dienos, keliai 
geri ir sniego nebus. Tai ir 
yra proga iš Fitchburgo, iš 
Haverhill, iš Lyyno, Lawren
ce ii- Nashua draugams atvyk
ti.

Bus ir kitų kolonijų žmonių. 
Draugas Jonas Karsonas — ne 
vien tik Lowellio draugas, jis 
yra Bostono, Worcesterio, 
Brocktono ir visų nuoširdus 
draugas. Todėl ir suvažiuos 
ji pagerbti visi. Tai bus ba
landžio 14 dieną, 1 valandą, 
pietų laiku, 3.18 Broadway, 
So Boston, Mass.

Tą dieną susitiksime visi.
Nors Usterio Jusius' su 

Skliutu minėtame posėdyje 
nedalyvavo, vienok jiedu vis- 
tiek tą pačią vietą užima, ku
rią turėjo pernai.

Šiuo kartu nedalyvavo ir 
drauigas Karsonas, o seniau 
visuomet dalyvaudavo,, kol 
buvo jaunas ir sveikas; daug 
jis veikė ir vėliau, netekęs 
kojų. Kaip visi mes atmenam, 
vis buvo tarpe mūsų. Dabar, 
Blažonjs sako, Karsonas jau 
ir rankas vargiai bevaldąs? 
Jam. mūsų pagalba būtinai

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esamo autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj, 
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. zltdara kasdien,—
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

Pri-

Comptometer-Operator. Experi
enced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits.
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Shunk Sts.

(56-62)

Clerk-Typist. Experienced pre
ferred. Excellent working condi
tions. All Company benefits. 5 day 
week. Salary depending on ability 
and exp. Apply BEST MARKETS, 
Personnel Dept, Front & Shuttle 
Sts. (56-62)

SVARBI PASTABA
Visos su niuinis susijungusios agentūros nėra uždarytos. 

Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūsų klientų patogumui, 
mes atidarėme savo skyrius sekamuose miestuose;4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4*4* 4*4* 4*4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4*4*4* 4* 4*4* 4* 4*4* 4*4*4* 4*4* 4* 4*4*4* 4s 4* 4* 4* 4*4*%* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4*r J* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 414* 4* 4*4* 4*4* ^|* 

|v. VARGUOLIS |

I Svajonių ir buities Sakais |
se? Nedaug būdavo tokių dienų, kad 
nuo vienos bei kitos kasyklos juodas ve
žimas dviejų mulų traukiamas nebūt 
pravažiavęs mainieriais apgyventa gat- 

’ve ir sustojęs kur prie lūšnelės. Net jis, 
rodos, dabar dar girdi tuos verksmus 
našlių ir našlaičių, netekusių duonda
vio. O kas anglių kompanijai? Kai vie
nas žuvo, jo vieton gavo kitą ir kompa
nijai pelnas eina, kaip ėjo, nes atėjūnų 
niekad netrūko: dar bosams rankas bu
čiavo ir kyšius kišo už tuos . kruvinus 
darbus.

Ir šiandien Mikas, taip paskendęs pra
eities svajonėse, mato, kaip gyvenimo 
likimas visai kitaip jį vedė buitiės takais 
per tą ilgą metų eilę, negu svajojo; kad 
jaunystės svajonės buvo tik sapnai. Vie
nok Mikas dabar jaučia pats savyje kaip 
ir kokį tai didelį pasitenkinimą, kad jis 
nei kartą nesusižavėjo nė jokiomis vilio
nėmis, bet mokėjo žygiuoti vien teisybės, 
kad ir gruzuotais, takais; kad jis nesu
klupo, neišklydo savojoje žygiuoteje net 
ir tada, kada jį gaubė tamsūs rūkai ir 
beviltė jam lėmė rytdieną. Jis tik prisi
minė tą puikųjį rytą ir štai, ve, jis. ma
to ir šį taip puikų saulėlydį, ir jam ro
dos, jog tai buvo tik viena ištisa/ ilga 
diena. O betgi prabėgo jau ilga metų eilė 
— keturios dešimtys ir penki. Saulė pa
skendo kur nors tolumon, kaip tolimon 
jūron ir tik dangus dar raudonavo įsta- 
bingumą, tą jaunystės žavėjantį grožį. 
Mikas tik liūdnai atsiduso iš gilumos 
krūtinės ir pamąstė: Saulė nusileido, bet 
ji ryt ir vėl užtekės; vėl kelsis naujas, 
skaitus pavasario rytas. Bet jaunystės 
rytas praėjo ir nebegrįš — jis tik at
mintyje lieka, — kad buities vakaras 
jau artėja ir takai trumpėja.

(Pabaiga)
, Taip mainierio žmona kentė baimę ir 
Ijautė pavojų jojo gyvybei ir vis prašė, 
ragino savo vyrą grįžti į “tėvynę”. O 
vyras dar vis tikėjosi kiek užsidirbti 

♦pinigų ir tik tada grįžti į gimtąjį kraš- 
žo-■ ją ramino sekančiais

v

i

džiais:
Pačiutėle, dar palaukim,
Dar iš mainų skebus varo, 
Geras laikas. Mūsų gengvėj 
Storą vėnis atsidaro. . .

Dar palaukim, dar palaukim.
Taip ją nuolat jis ramino 
Ir vis dirbo, vis kankinos, 
Kiek pralobęs grįžt ketino.

Ir taip ne vienas mainierys atėjūnas, 
bet šimtai, o ga'l ir tūkstančiai panašiai 
svajojo, kiek pralobus grįžti į savo 
gimtąsias tėvynes. Bet daugeliui net ir 
šitoksai likimas teko:

Dirst per langą. . . Mėnuo šviečia.
Ant vežimo prieš mėnulį 
Žiūri vyrai du mainieriai, 
O prie jų lavonas guli.

Moteriškė kai pamatė, 
Nesavu balsu suriko: 
Dieve, tave, mano vyras 
Mane sirata paliko!

Ir pribėgus prie lavono, 
Plėšia, tąso jo krūtinę, 
Pati šaukė: kas tau yraj? 
Juk mes grįžšim į tėvynę!

Į tėvynę, į tėvynę.' . .
Ėmė alpti, tuoj nurimo. . . 
O atėjęs daktaras rado 
Tik du kūnus ant vežimo.

Ir tai. ne vienas, bet šimtai ir tūkstan
čiai * čia mainierių atėjūnų gyveno kas
dieninėje baimėje, bet su ta vilčia, kad 
kiek susitaupius, kiek pralobus ir grįžti 
į tėvynės šalį. Ir Mikas/nepaisant kaip 
buvo savo svajonėse įsivaizdavęs šią 
laimės šalį, bet kada susipažino su sun
kiais anglių kasyklose darbais, kada 
pamatė į kokį pavojų kasyklų darbinin
kas kasdien neša savo sveikatą ir gyvy-* 
bę, ir kad mainierio gyvybė neturi ir gy- 

. vulio (mulo) vertės, tai Mikas, ir svajoti 
nesvajojo, kad ant visados čia apsigy
venti. Jis prisiminė, kaip Antano 
Krupkos apdegusį lavoną parvežė ir pa
metė prie durų jo našlei ir našlaičiams. 
Jis prisiminė ir tą keturioliką mainie
rių, 1914 metais nudardėjusių kelis šim
tus pėdų šulinio dugnan, kada plyšo 
keltuvo dugnas. O kiek daugiau tokių 
bei panašių nelaimių įvykdavo kasyklo-

žodis skaitytojams: šiame apsakymė
lyje viskas yra rašoma iš tikrų gyveni
mo įvykių, patirtų paties rašėjo per ei
lę metų jo paties praleistų kietųjų anglių 
kasyklose aukštutinėje dalyje. Visi var
dai, pavardės ir visi vietovardžiai yra 
fiktyvūs, tad jei tarpe skaitytojų ir pa
sitaikys kas nors su panašia pavarde, 
kaip kad yra šiame rašinyje, tai visai 
netikslus supuolimas, incidentas.

Nesivelinkite, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate j Lais

vės prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalitė 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 
po kiek galite mokėti į mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

3 puti. Laisvi (Liberty) šeštad., kovo (March) 30, 1957

Aist

James J. Hines mirė Long 
Beach Memorial ligoninėje. 
Buvo 80 mėty amžiaus. Prieš 
20 mėty jis buvo stambus de
mokratų vadas. Vėliau įsivė
lė •nelcgalėn gemblerystėn ir 
arti ketverius metus išbuvo 
Sing Sing kalėjime. 1944 m. 
rugsėjo mėn. buvo iš kalėjimo 
paleistas.

Bitaulas, išradėjas naujo
New

Taip 1

AR BIBLIJOS 
PASAKA- 

apie Samsono spėką 
turi kokią (reikšmę?

F
mišinio — Nauja Gyduolė - 
Era—galvai mazgoti, sako: 
Stiprūs plaukai duoda energijos, 
daro asmenį jaunu, 
jas juos vaiMoja per 40 metų, 
turi jaunus .plaukus ir nepapras
tą energiją. Jis pataria visiems 
mėginti. Pi’islusklte $2.00 už 8 oz. 
bonką: .

F. BITAUTAS 
303 So. Pearl St 
Denver, Colorado

Pats išradę

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

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

SKYRIAI
DETROIT
11601 Jos. Campa u Avė. 
Detroit 12, Mich.

■ Tel.: Townsend 8-0298

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

Typist-Stenographers. Immediate 
Openings. 5 day week. Center Qty. 
Exp. helpful, but not necessary. *. 
Perm, employment. Pleasant work
ing conditions. Salary depending 
on ability and experience. Apply 
HOME READERS SERVICE, INC., 
702 Liberty Trust Building, or call 
RI. 6-5146.

Užra&ykite Laisvę savo draugui

Į DARBĄ!

Kviečia Jus “Laisvės” Direktoriai

SUKELTI DIENRAŠČIUI

310,000 FONDA
Vajus prasidės su 15-ta diena balandžio ir eis per ištisus 3 mėnesius— iki 
15-tos dienos liepos. Laisvė prašo visuomenės per tuos tris mėnesius, su
kelti $10,000 fondą užtikrinimui dienraščio egzistencijos 1957 metams. Tai 
stambi suma! Bus didelis darbas, reikalinga plati talka, šalies plotme—nuo 
Atlantiko iki Pacifiko. Pasiraitykime rankoves ir šventai stokime j darbą 
apšvietos reikalui. ,

Fondo Sukėlimui Rekomenduojami Būdai

Rengimas įvairių pramogų Laisves naudai

Rinkimas laukų prie kiekvienos progos

Verbavimas asmenų į Prietėlių Klubus 
Pr lieteliams metine duokle —< $25

Gavimas Laisvei nors kiek naujų skaitytojų

Be aukščiau suminėtų būdų, naudokite patys savo iniciatyvą ir veikite kaip 
tik išmanydami, nes be to mūsų dienraštis gyvuoti negalėtų.

Neskūpaukite Pramogas Garsinti Laikraštyje

Kai tik nutariate rengti kokią pramogą, tuojau praneškite Laisvės admi
nistracijai. Mes pasirūpinsime išgarsinimu, nes išgarsinimas—labai svarbu.

Kai sukeliate kiek finansų fondui, prašome prisiusi Laisvės Administracijai.

i

LAISVE
Richmond Hill 19, N. Y110-12 Atlantic ’Avenue

. .. . ‘. .-y ; J.,.. ... į.
i ■ i



Bridgeport, Conn.
Jonas Kulikauskas ligoninėje

Buvęs Brooklyn ietis, o vė
liau apsigyvenęs Bridgeport?,
Jonas Kulikauskas turėjo ne
laimę su automobiliu. Jam va
žiuojant Nr. 22 keliu, netoli 
Brewster, N. Y., jo automobi
lis apsiverto ir jis, Jonas Ku
likauskas, tapo sunkokai su
žeistas. Dabar jis randasi 
Northern Westchester ligoni
nėje, Mt. Kisco, N. Y. Nelai
mė įvyko kovo 2", d. anksti 
ryte.

Mirė Steponas Tamošiūnas

Anksti nedėlios rytą, kovo 
24, š. m., mirė Steponas Ta- 
mošiūnas-Thompson. Tamo
šiūnas mirė nesirgęs, vos su
laukęs 65 metu amžiaus. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis. Paliko žmoną, sūnų, 
du brolius ir vieną seserį. Lie
tuvoje yra jo 1 brolis ir 1 se
serys.

Korespondentas

DAR VIENAS “ŽALIASIS 
FABRIKAS” 

A *
Vilkija. — Septyni rajono 

kolūkiai turi pasistatę 28 šilt
namius. Neseniai P. Cvirkos 
vardo kolūkio daržininkai 
ankstyvąsias daržoves paso
dino dar viename naujai Įreng
tame šiltnamyje. 300 kvadra
tinių metrų plote jau vešliai 
sužaliavo ridikėliai, kalafi,jo
nų, ankstyvųjų kopūstų, svo
gūnų ir kitų daržovių daigai. 
Ridikėliai išleido po keletą la
pelių, ir kovo mėnesi kolūkie
čiai tikėjosi parduoti pirmąjį 
jų derlių.

Erdvu ir šviesu “žaliajame 
fabrike”. Čia veikia centraP- 
nis apšildymas, vandentiekis, 
šviečia elektra. šiltnamyje 
daržoves prižiūri daržininkas 
J. Treška, kolūkietės Urbaitie- 
nė, Sadauskienė, Milerienė. 
Moterys visuomet turi darbo. 
Jos pagamino 17,000 pūdinio 
puodelių, i kuriuos sodins 
agurkus ir pomidorus.

B. Marcinkevičienė

Policistų divizija kovai su 
jaunuolių prasižengimais

. 'Policijos k o misijonierius 
Kennedy sudarė 417 policistų 
diviziją, kurios bus pareiga 
kovoti su jaunimo tai pe besi
plečiančiomis kriminalystė- 
mis ir išdykavimais.

t
Mildred Stensler

ir 
KITŲ DAINININKŲ BEI MENININKŲ

Rengia LDS 3-ioji Apskritis 

|vyks šeštadienio Vakarą, 6 P. M.

Balandžio 6 April
LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kaina $3.00 Asmeniui

Bus Daili Dainų Programa

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

Mūsų Skyrius New Yorke Randasi 
f

78 Second Avenue .
(arti visų subvių) ,

Pirmos lubos Tol OP.. 4-1540

Mums yra linksma pranešti, kad jau galime siuntinį priėmę išsiųsti 
tuojau. Siuntiniai yra pristatomi adresantams i 6 ar 7 savaites.

Mūsų 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, Tnc., yra laisniuota per USSR, autori
zuota per Intourist, Maskvoje, priėmimui siuntinių muitų.

ŽZ RADIO CITY MUSIC HALI.
Showplace of the Nation Rockefeller Center ,

THE MUSIC HALL’S GREAT EASTER SHOW 
AUDREY HEPBURN • FRED ASTAIRE 

in

“FUNNY FACE”
Co-starring KAY THOMPSON with MICHEL AUCLAIR • ROBERT FLEMYK8 

Produced by ROGER EDENS • Directed by STANLEY DONEN 
Technicolor® and Visfavliion® • A Paramount Picture 1

DIDELIS VELYKINIS TEATRAS! Juokų'pilna 
filmą ekrane, estradoje Velykinis spektaklis* su 
Corps de Ballpt ir Simfonijos Orkestru. Tai puikus 
vaizdas visai šeimai pamatyti Velykų šventėse.

I

Aido Choro šunim- 
hurum

Pirmoj vietoj reikia pagir
ti šurum-burum rengimo ko
misiją, kuri viską labai gra
žiai prirengė. Svetainė buvo 
gražiai išpuošta. Išpuošimui 

I daug padėjo W. Brazauskas 
ir P. Grabauskas. Virtuvės 
darbininkės-kai p r igamino 
maisto įvairaus ir pakanka
mai. Maisto parūpintojais bu
vo Helen Hoffman, Ilso Bim
ba, O. Kazlauskienė, S. Sas- 
na, V. Kazlauskas.

Publikos susirinko skaitlin
gai. Skaniai pasivalgo ir įsigė- 
gėrė. Aido Chorui suteikė gra
žios piniginės paramos. Tas 
pridavė aidiečiams-tėms dau
giau energijos smarkiau dar
buotis dainos-vaidybos srity
je.

Didelis susidomėjimas 
polkos kontestu

Konteste dalyvavo didelis 
būrys šokėjų. Bet laimėtojais 
buvo tik dvi poros. Pirmą do
vaną gavo Meškėnienė ir Ži
linskas, antrą -—N. Ventienė 
ir J. Gužas. '

Aidas sudainavo koletą dai
nų vienas ir keletą su visa 
publika. Dainavimas išėjo 
stipriai-galingai.

Eva Mizarienė, buvusi Ai
do Choro pirmininkė, pasakė 
labai gražią kalbą. Ačiū jai.

Aido Chorui dovanos

Aido Chorui suteikė vertin
gų dovanų:

Joseph Alexaitis $10 (iš 
Floridos prisiuntė).

Apolonija Bechis iš great 
Nock, N. Y., $10.25.

Anna Titanis — $$9.50.
M. Klimas — $5.
Olga Reinhardt, J. Kairys, 

Ch. Balchunas ir Veronika 
Balkus — po $2.

O. žiurinskas — $1
M. šmagorienė — vyno ga

lioną, N. Ventienė — vyno du 
butelius. Keikais visą pare 
aprūpino choristės.

Širdingai dėkui apdovanoju
siems ir visiems atsilankiu
siems. Tas padarė šurum-bu
rum pilnai pasekmingą.

Aido Choro pirm.
Jonas Grybas

Kas girdėti lietuvių tarpe
Aido Choras mums dainuos

Balandžio 6 d. mus visus, 
kurie tik dalyvausime banke
te, palinksmins Aido Choras 
ii- Aidsietyno kvartetas, ku- 
i lems vadovauja Mildred 
Stensler. Choras dainuos šiam 
momentui pritaikytas dainas.

Na, ir visi kartu galėsime 
smarkiai padainuoti kelias 
J and iškas dainas. • z

Banketas, prasidės 6 vai. 
vakaro. Gausime Vakarienę 
skanių valgių su visokiais pri- 
d čekais. Patyrusi virė.)a Ka- 
nopienė ir ’kitos mums parū
pins valgius.

Dalyvaudami šiame banke
te taipgi pagerbsime Aido 
Chora, Aidsietyną, jų mokyto
ja ir visus abelnai mūsų dai- 

I iiininkiis-menininkus. Jie mus 
Imksmina per daugelį metų, 
tai bal. 6 d. mes jiems suteik
sime pagarbos žodį.

LDS Apskritis ir vietines 
kuopos tikisi daug svečių, 'ko
dėl buvo paimta banketui pa
ti didžioji salė. Tad vietos vi
siems bus ikvalios. Tik reikia 
dalyvauti.

Vilnių tebeskaito Lenkijos 
miestu

N. Y. Times anądien pasta
tė galvosūkių mėgėjams klau
simą, koks yra “Lenkijos 
miestas iš penkių raidžiu”.

“Times” neatleido iš 
darbo tuos, kurie yra 
apkaltinti paniekoje
Praeitais metais trys dien

raščio “Times” tarnautojai ir 
vienas iš “Daily News” tapo 
pašaukti į senatinį vidujinio 
saugumo sub-komitetą. Jie 
buvo klausinėjami apie praei
tį ir visi keturi pasinaudojo 
pirmuoju konstituciniu patai
symu, atsisakydami liudyti, 
nes apklausinėjimai laužo 
spaudos ir žodžio laisvę.

Visi keturi apkaltinti ’ pa
niekoje. Dabar teismas rado 
kaltu “Times” redakcinį dar
bininką Seymour Peck’ą. Ki
tas “Times” samdinys, Aldo
nas Whitmanas, knis teistas 
sekantį mėnesį.

“News” pašalino savo sam
dinį William A. Price tuojau 
po to, kaip buvo sužinota, jog 
jis šaukiamas korųitetan. Bet 
“Times” trys tarnautojai dai 
neatleisti iš darbo, jie ten dar 
dirba. Jie laisvėje po kaucija.

Vienok. kitas “Times” 
bendradarbis, Melvin Barnett, 
kuris panaudojo penktąjį kon
stitucijos pataisymą, atsisaky
damas liudyti, išmestas iš 
darbo.

Atsakymas b u v o t o k s : 
“Wilno”.

Daugelis lietuvių skaito šį 
dJdlapį. O jo redaktoriai, visai 
nepaiso lietuvių tautos ■— net 
Lietuvos sostinę priskiria len
kams.

Tai parodo, kokios teisybes 
sis laikraštis laikosi.

Daug važinėjo, daug mate

Dailininkė Ale k s audra 
Murker neseniai grįžo iš il
gos kelionės po Europą. Ji ap
lankė Olandiją, Šveicariją, Is
paniją, Prancūziją, Italiją. 
Studijavo tenykštę dailę. Par
sivežė daug patyrimų.

Norėtų Lietuvą aplankyti

Daugelis lietuvių pasikalbė
jimuose teiraujasi, kada bus 
galima Lietuvą aplankyti, sa
vo gimines pamatyti.

Turistų važiavimas į Tary
bų Sąjungą, kaip Intourist 
įstaiga informuoja, i.yra žy
miai praplėstas. Rygoje jau 
įkurtas tos įstaigos skyrius. 
.Manoma netrukus įsteigti 
skyrių ir Vjlniuje.

Jeigu ne šaltasis karas, tai 
\( ikiausia ir dabar būtų gali
ma aplankyti Lietuvą. Ne
draugiški santykiai tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos ir tu
ristams kenkia.

Rep.

Seimelio demokratu 
frakcijos lyderis 

užstoja J. Mallesą
Valstijos seimelio (Asamb

lėjoj demokratu frakcijos 
lyderis Eugene P. "Hannigan 
atsikreipė į generalinį proku
rorą unijistų vado, James 
Math's reikalu. Kaip žinia, 
teismas nutarė atimti piliety
bę nuo Matle’o, elektros dar
bininkų unijos (UE) organi
zavimo direktoriaus.

Banniganas sako, kad teis
mas vyriausiai naudojosi da
viniais, kilniuos tiekė Kornfe- 
deris, nuolatinis informeris. 
Banniganas prašo generalinio 
prdkuroro, kad būtų ištyrinė
tas šio samdomo liudininko 
teisingumas.

Matlcsui pagalbon jau atė
jo eilė žymių asmenų. Vakari
nio pakraščio krovikų unijos 
vadas Harry Bridges, kuris 
pats ilgai per teismus kovojo 
prieš deportavimą, sakė, kad 
reikės dėti visas pastangas, 
kad Matles laimėtų savo by
lą aukštesniuose teismuose,- 
nes kitaip nupilietinimas gre
sia daugeliui liatuiralizuotų 
piliečių.

Geras dalykas, kuris 
sumaišytas su blogu
Asamblėja 87 balsais prieš 

56 priėmė nutarimą, kad ne
darbo apdraudos maksimam 
iš $36 turi būti pakeltas į $45. 
Reiškia, darbininkai. kurie 
dirbo pakankamai ilgai ir už
dirbo pilnas algas, nedarbo 
metu gali tikėtis numatomam 
laikui po $45 į savaitę — jei
gu valstijos sonatas balsuos 
panašiai, kaip asamblėja ir 
Harrimanas nutarimo neve
tuos.

Naujasis Įstatymas, žino
ma, iš to taško palankus, bet 
prie jo prikergtas toks prie
das, kuris jį visą padaro taip 
blogu, kad unijos nenori jo 
priėmimo. Priedas sako, kad 
nedarbo apdraudos kiekvieną 
abejotiną atsitikimą turi 
svarstyti teismas. Dabar yra 
taip, kad tokius klausimus 
svarsto administraciniai ap
klausinėjimai.

.Unijos labai priešingos to
kiai teisminei procedūrai, nes 
tas reikštų ilgus užvilkimus. 
Darbininkams gali tekti, dar
bo netekus ir jei kas netvar
koje, laukti ilgusjnėnesius, iki 
teismas išneš sprendimą, o 
tuo tarpu jie negaus pašalpos 
čekių.

MAŽIAU BENAMIŲ VAIKŲ

N. Y. Vaikų gerovės biuro 
direktorius Dupson raportuo
ja, kad pereitais metais jo 
įstaiga turėjo 14,665 bena
mius vaikus, o 1941. metais tu
rėta 20,256.

Sudaužė auto ir užsimušė
Mahwah, N. Jt, gvventęja 

Mrs. Rose Kuiken savo auto 
įvažiavo į trailerį; Automobi
lis buvo sudaužytas, o ji ant 
vietos užsimušė^ ‘ :

I — ■

Vedybų liudijimuose 
jau nereikės minėti, 
kurios rasės žmogus

New Yorko valstijos vedybų 
dokumentuose (certifikatuo- 
se) dabar reikia paduoti jau
navedžių rasę — baltos, neg
rų arba “orientališkos”. Da
bar valstijos senatas vienbal
siai priėmė nutarimą, kad tą 
rasės minėjimą reikia iš doku
mentų išmesti. Manoma, kad 
nebus kliūčių ir tas nutarimas 
pavirs taisykle.

Prieš rasės minėjimą žmo
gaus dokumentuose praeitais 
metais pradėjo kovoti James 
Watsonas, vienintelis negras 
senatorius, newyorkietis. Ka
da jis praeitą vasarą turėjo 
išpildyti vedybų leidimui pra
šymą, jis pirmu kartu sužino
jo, kad ten reikia atsakyti ir 
kokios rasės esi. “Ką bendro 
rasės klausimas čia turi ? Kam 
kas galvoje,- kurios rasės jau
nikis arba nuotaka?” klausė 
senatorius.

Ir jis pradėjo veiklą prieš 
tą rasistinę taisyklę.

RANDAVOJIMUI
, Pasirendavoja 5 kambariai su 

maudyne, moderniškai įrengti; ren- 
da $72.oo į mčneęj. Geras transpor- 
tacijos susisiekimas.' šaukite GL. 6- 
3073.

' (60-62)

ii MATTHEW A. č 
BUYUS

:: (buyauskas) ••
« I 11
• • laidotuvių ::

DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172
c , ::

Teatruose
Jan Kiepura New Yorke

Garsus lenkų dainininkas 
Jan Kiepura ir jo žmona Mar
tha Eggerth atvyko New Yor- 
kan, kur jie City Center teat
re, pradedant balandžio 10 
diena, dainuos operetėje 
“Linksmoji našlė”.

Jan Kiepura prieš antra pa
saulinį karą buvo populiarus 
Rytų, Europoje, Įskaitant Lie
tuvą, kur jis ir Martha Eg
gerth buvo plačiai žinomi iš 
filmų.

Geriausieji filmai

Trys New Yorke dabar ro
domi filmai susilauks didesnio 
populiarumo dabar, kai pa
skelbta,'kad laimėjo taip va
dinamus “oskerius”, — pre
mijas, kurias išduoda filmų 
akademija.

Pryzą kaip geriausias filmas 
laimėjo “Around the World 
in 80 Days”, kurį pagamino 
Michael Todd, šis filmas 
laimėjo ir penkius kitus pry- 
zus, kaip tai už fotografiją 
spalvose, muziką ir t. t. Fil
mas ir taip jau populiarus ir 
jis susilauks dar didesnio po
puliarumo.

Filmas “Anastasią” taipgi 
įgaus daugiam populiarumo, 
nes du vyriausieji jame vaidi
ną aktoriai, Yul Brynner ir 
Ingrid Bergman laimėjo pry- 
zus kaip geriausieji šių metų 
aktoriai.

“The Giant” taps papulia- 
riškesniu, nes direktorius 
George Stevens gavo pryzą už 
geri a u si ą d irega v i m ą.

Kandidatėmis prieš Ingrid 
Bergman kaip geriausią šių 
metų aktorę buvo Carroll Ba
ker, kuri vaidina filme “Baby 
Doll”; Katherine Hepburn, 
kuri vaiditia filme “The Rain
maker” ir Dorothy Malone, 
vaidinanti filme “Written in 
the Wind”.

Prieš Brynneri kandidatavo 
Kirk Douglas, vaidinąs filme 
“Lust for Life”.-
Jack Londono filmas, suktas 

Kryme, čia rodomas

Cameo teatras, New Yorke, 
bal. 2 d. pradės rodyti filmą 
“Meksikietis”, šis filmas bu
vo sudarytas Kryme, Tarybų 
Sąjungoje, iš amerikiečio ra
šytojo Jack Londono veikalo 
“The Mexican”. Tai daugia
spalvis filmas.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks ketvirtadienio vakare, 
balandžio 4, Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Ypač tie, kuriems laikas užsimo
kėti mokesčius, turėtų dalyvauti
Turime svarbių reikalų aptarti.

Valdyba (63-64)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, balandžio 2, 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės nemokėtos 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. ,

Valdyba (62-63)

BROCKTON, MASS.*

LLD 6 kp. mėnesinis susirinki- ’ 
mas jvyks pirmadienį, balandžio 
(April) I d. (April fool dienoje). 
Visi nariai dalyvaukite, išgirskite 
raportą iš 7-tos Apskrities konfe
rencijos. Jau netoli ir vasara, tu
rime pasitarti dėl vasarinių pa
rengimų. O nariai, kurie dar ne
sate užsimokėję duoklių už šiuos 
metus, esate prašomi ateiti ir už
simokėti.

Geo. Shimaitis, fin. rašt.
162-63)

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. 

x I
? (50-56) i

4 pusi. Labvft (Liberty) šeštad., kovo (March) 30, 1957

REAL ESTATE

Cypress Hills. Mos turinio kolo-r 
lą dviejų šeinių namų pardavimui* 
Taipgi VV’oodhavone 8' rūmų namą, 
tinkamas motinai ir dukteriai. Dvi 
virtuvės, dvi vonios. Reikia ma- e 
tyli. $13,500. Taipgi turime kitą 
dviem šeimom namą su dviem 5 
rūmų apart metilais. $18,000. Lo- 
BIASE, 86-72 801 h SI., Woodhaven, 
L. I * VI. 9-1060. (62-65)

TRUCKS

International. 1947 Truck, 14 ft. 
Body panel in A-l mechanical con
dition, fully equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself# 
EX. 2-9802. L. I. C. (62-69)

KRISLAI :
(Tąsa iš pirmo pusi.)

»
O jei žmogus nėra komunis

tų partijos Tiarys, bet kada 
nors yra buvęs ar turėjęs ko
kių ryšių su komunistais, jei 
jis prisipažins, tuomet inkvi
zitoriai reikalaus, kad jis iš
duotu tuos, st^ kuriais turėjo 
ryšių. O jei atsisakys, jam 
gresia kalėjimas.

Be to, inkvizitoriai gali pa
šaukti šnipą, dirbantį už algą, 
gyvenantį iš melagingų liūdi-, 
jimų, kuris pasakys: aš žinau, 
kad šis asmuo, kuris sakosi 
nesąs komunistų partijos na
rys, meluoja — jis yra toę * 
partijos narys!

Na, kas tuomet? Inkvizito
riai patikės melagiui-šnipui, o 
ne tau.

Man pasakojo, kad depor
tacijos byloje prieš L. Prūsei- 
ką buvo iššauktas vienas šni
pas ir “liudijo”, kad L. Prū- 
seika buvo tokiame ir tokiame 
komunistų partijos suvažiavi
me (žurnalistas gali būti ko
munistų suvažiavime ir nebū
damas komunistu.) Iš tikrųjų 
Prūseika nėra buvęs tame su
važiavime. Bet inkvizitoriai 
paklausė šnipo, o ne L. Prū- 
seikos! (

štai, kodėl tokiais atvejais 
žmonės, laikosi Penktojo 
r.mendmento.

Taksio šoferis grąžino $2,000, 
gavo $100 dovaną

Taksio šoferis Louis Fires- 
ter rado savo automobilyje 
paliktą pinigine su dviem 
tūkstančiais dolerių*. Jis Įteikė 
radini policijai, kuri suieško
jo savininkę, tūlą Alice Mor-' 
ris. Mrs. Morris Įteikė taksi- 
ninkui šimtinę kaip dovaną.

PAJIEŠKOJIMAI
Domininkas Benkus, paieško sa

vo dviejų brolių, Jankos ir Salvos
Bcnkų. Jie gyvena Argentinoj —- 
miestas Baradėro ar Bragado. Bū
čiau dėkingas, jeigu jie susisiektų 
su manim. D. Benkus, 3 Elmwood 
Ave., Bradford, Mass. (61-62)

prošvaistės ::
" . I»H Širdį Jaudinanti
** Jono Kaškaičio «»
” .. '•
• • Poezija • ::
• • . ’ *j j Taipgi trumpa autoriaus ;• 

biografija, kuri labai ;;
’ • Įdomi J:
’ ■ Knyga iš 830 puslapių J ’
• • Kaina tik $1.56 JIH H
:; Laisve !'
.. • •.. 110-12 Atlantic Avė. • •
‘ ’ Richmond Hill 19, N. Y U
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upokilis ii
M \ ’ »
« • « I
' • Brooklynas iš anksto ruošiasi«» 
I ’ darbui sukelti Laisvei $10,000 , J

BALANDŽIO 13 APRIL;;
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• duodama bufetine vakarienė. «» 
‘ Pradžia 6-tą vai. vakare J J
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• LIBERTY AUDITORIUM ’ • ♦
• HO-12 Atlantic Avenue ' •
• Richmond Hill, N. Y. "• * ’ I »
1 1 11
j Rengėjai kviečia visus Didžiojo' • ♦ 
,New Yorko ir apylinkės apšvie-J ’ 
Jtos brangintojus isitėmytį dieną1 •
• ir dalyvauti šiame parengime. U.




