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KRISLAI
‘Jei tik sveiki būsime!
Žiūrėkite, ko jie nori. f J

Sena tiesa apie pabė
gėlius.

Nėra joks išradimas.
I.enkiasi prieš mokslą.

Rašo A. Bimba

Iš Brooklyno, iš Richmond 
Hill ir iš visur pažangiečiai 
mobilizuojasi užpulti Eliza- 
bethą. Ir tai bus ateinanti šeš
tadienį. Mat, kaip žinia, ten 
įvyks didelė puota pagerbimui 
mūsų visų taip puikiai pažįs- 

. tarno pirmaeilio veikėjo ir 
ihalonaus. draugo, Kazio čiur
lio.

Pasakysiu: nežinau kito 
mūsų judėjime veikėjo, kuris 
b ū t ų labiau užsitarnavęs 
draugiškos pagarbos.

Ypač mes laisviečiai esame 
drg. čiurliui daug skalni. Per 
daugelį paskutinių metų jis 
yra nepavargstančiu m ū s ų 
dienraščio vajįninku *ir rėmė
ju.

Štai kodėl mes šį šeštadie
nį ruošiamiesi būti Elizabetho 
parengime.

Tikiu, jog į šį parengimą su
plauks visi New Jersey pažan
giečiai. Tad su visais iki pasi
matymo !

Ir juokinga ir įdomu. Skai
tau United Press pranešimą iš 

t Londono. Kalbama apie ten 
esančius pabėgėlius iš Vengri
jos.

Girdi, nebegalima su jais 
susikalbėti. Jie reikalauja te
levizijų ir automobilių. O dirb
ti jie nenori. Ypač taip vadi
nami “inteligentai”. Jie skun
džiasi. Jie, girdi, sako, kad 
lengviau dirbdavo ir daugiau 
uždirbdavo ' k o.m unistinėje 
Vengrijoje, negu Anglijoje!

Dar toliau: jie sako, kad 
jiems buvo žadėti aukso kal
nai. Tapo suvilti. Jie reikalau
ja, kad iš Londono būtų at
vežti Amerikon!
♦ šis juokingas ir įdomus pra
nešimas tilpo “Long Island 
Daily Press” vasario 21 d.

»------------- ---------■>

Bet tai nėra jau taip didelė 
naujiena. Kas gi bėgo iš Ven
grijos? Bėgo daugiausia pone
liai. Jiems buvo žadėta kelio
nė Amerikon ir čia vskuo ap
ipintas poniškas gyvenimas. 
Jie buvo sukurstyti sukilti 
prieš liaudies vyriausybę.
«, Bėgo kraštutinis reakcinis 
fašistuojantis elementas. Da
bar jie jaučiasi suviltais. Bet 
tik kai kurie apsigalvoja ir 
grįžta atgal. Dauguma pasilie
ka Londone ir New Yorke ir 
susiriesdami keikia socialisti
nę santvarką.
f ---------- »

Sviete esama visokių galvo
čių. štai labai mokytas Earl 
Ubell. Jis rašo (New York 

, Tribune) šeri j ą straipsnių 
apie senatvę. Jis esąs suradęs, 
kad daug gražiau, ir links
miau gyvena tie senyvi žmo
nės, kurie turi kokį nors užsi
ėmimą.

Bet tai labai sena tiesa. Vi
siškai be jokio užsiėmimo 
žmogui nuobodu. Tai nepade
da sveikatai.

Tik gaila, kad prie kapita
listinių sąlygų ne visiems se
natvės sulaukus paranku susi
nanti kokį nors lengvą, įdomų 

’■užsiėmimą. Ypač tai nukenčia 
didmiesčių žmonės.^ Nei dar
želio, nei medelio, nei gėlelės!

4-tame puslapyje •

Gyvenimas 
Lietuvoje

Tiškevičiaus rūmuose. . .
Vilnius. — Baigta taisyti 

ir pagražinti Palangoje bu
vusius Tiškevičiaus rūmus 
— juose dabar įsisteigė Lie
tuvos . dailininkų kūrybos 
namai. Iškilmingame tų na
mų atidaryme dalyvavo 
dailiniinkai1 A. Žmuidzina
vičius, V. Mackevičius, K. 
Bogdanas, A. Gedminas ir 
kiti.

Pataisyti apleistus ir per 
laiką apžalotus rūmus kai
navo 3 mil. rublių, bet da
bar rūmai tikrai puikūs. 
Tuose rūmuose dailininkų 
grupės dirbs pasikeičiant — 
išvyks viena grupė, atvyks 
kita — visi dailininkai gaus 
progą patapyti ir papiešti 
prie mėlynos lietuviškos 
Baltijos.

. Grįžusieji darbuojasi
Į Lietuvą dar vis grįžta 

pabėgėlių, tarp jų ir tokių, 
kurie nusikalto prieš savo 
liaudį. Bet jie nebaudžiami, 
jiems duodama proga įsi
jungi į kūrybinį gyvenimą. 
Taip antai Alytuje dabar 
gyvena ir dirba kaip šofe
ris Vytautas Feiferis, kuris 
hitlerinės okupacijos metu

I tarnavo 9-ame policijos ba- 
talijone. Jis pokario metais 
gyveno Vakarų Vokietijoje, 
paskui Francūzijoje, bet 
dabar, pasinaudojęs amnes
tija, grįžo į tėvynę.

Iš Vokietijos taipgi grįžo 
Kostas Antanaitis, kuris 
Lietuvoje okupacijos metu 
buvo Plechavičiaus karinė
je formuotėje, tarnavusioje 
naciams. Antanaitis' dabar 
gyvena Raudonikiu kaime, 
Jurbarko apylinkėje ir dar
buojasi miško pramonėje.

Ligonine Leipalingyje
Buržuazinės satvarkos 

metais retai kuris leipalin- 
gietis susirgęs kreipdavosi 
pas gydytoją, nes iiž gydy
mą reikėjo brangiai mokė
ti, o gydytoją galima buvo 
rasti tiktai Lazdijuose, A- 
lytuje ir dar tolimesniuose 
miestuųse. Iš pagrindų pa
gerėjo mediciniškas aptar
navimas dabar. Atidaryta 
ligoninė pačiame Leipalin
gyje. Visos apylinkės mo
terys dabar gimdo tiktai li
goninėje. Gyventojai labai 
gerbia sąžiningas daktares 
Liesionienę ir Sitkienę, a- 
kušerę Vaitkevičiūtę ir ki
tus medicinos darbuotojus.

Ragina pasiskubinti
Juodaičiuose, prie Ario

galos, vidūrinei mokyklai 
patalpos jau senokai pasta
tytos. Bet dėl.vienos ar ki
tos priežasties jos neišbaig
tos ir vaikai dar vis turi 
mokytis sename pastate. 
Beliko tik kai kurie vidiniai 
darbai. Gyventojai su ne- • 
kantrumu laukia naujos 
mokyklos. J. Jocius laiške 
spaudoje primena, kad rei
kėtų pabaigti mokyklos 
darbą. Juodaičių gyvento-

F

Mirė kompozitorius 
Pranas Balevičius

New Yorkas. — Pirma
dienio vakare staiga mirė 
lietuviams gerai žinomas 
kompozitorius Sr pianistas 
Pranas Balwood—Balevi
čius.. Jis buvo 53 metų am
žiaus.

Pranas JBalevičius per 
paskutinį dešimtmetį buvo 
plačiai / pagarsėjęs pažan
giuose Amerikos lietuviuo
se kaip Vienas kūrybingiau
sių mūsų kompozitorių. 
Kaip pianistas jis dalyvavo 
daugelyje koncertų ir a- 
kompanavo chorams, ypa 
tingai vietiniam “Aidui”. 
Lietuvių Meno Sąjunga y- 
ra išleidusi eilę jo kūrinių 
ir kaip tik dabar spaudai 
ruošiama jo rinktinių kū
rinių leidinys. Velionis 
kompozitorius buvo akty
vus meno judėjime.

Balevičius gimė šioje ša
lyje, Pittsburgh© apylinkė
je. Jo tėvai buvo kilę iš Lie
tuvos, tėvas buvo plieno 
darbininkas.

Tarybų Sąjunga, kaltiną, 
kad J V varo sub versi ją .
prieš socializmo šalis :

Dennis atvirai vadino sen.
Eastlandą aršiu rasistu,— 
neturinčiu teises tyrinėti 

; • . J

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinėje asamblėjoje-ta
rybinis delegatas Kuzneco
vas iškėlė kaltinimą, kad 
Amerika varo subversyvę 
veiklą prieš socializmo ša
lis, ypatingai prieš Rytų 
Europos Liaudies demo
kratijas. Jis sakė, kad Ame
rikos Centralinė Žvalgybos 
Agentūra (ČIA), radijas 
“Free Europe” ir visokie 
komitetai po visokiais var
dais, kurių jis įvardino vi
są eilę, vadovauja subver- 
syviam darbui.

Tarybinio delegato kalti
nimus parėmė Bulgarijos 
delegatas Tarabanovas ir 
Čekoslovakijos delegatas 
Ulrichas.

Kuznecovas sakė, kad pa
čioje Amerikoje ir eilėje 
Vakarų Europoą kraštų

“Aš riebi jau mirties, ką dariau, 
tą dariau kaip Kipro patriotas”

Nearti' dvasiškis įspėjo, kad bus 
l^rėiptasi į Jungtines Tautas

Nicosia. — Britai nuteisė 
mirčiai 18 metų ' kiprietį 
studentą. Jis prisipažino, 
kad turėjo ginklus ir pri
klausė nacionalistinei po
grindžio organizacijai EO- 
KA. -

Jaunasis patriotas teis
me laikėsi drąsiai. Britams 
teisėjams jis sakė:

“Aš^ žinau, kad teismas 
inane nuteis mirti. Aš nebi
jau mirties, ką dariau, tą 
dariau kaip Kipro patrio
tas, kaip laisvės pageidau
jąs kiprietis. . .”

Jis buvo pradedąs sakyti, 

jai didžiuojasi savo mokyk
lą, bet nori matyti ją nau
jame pastate.

Visa pažangioji Ameri
kos lietuvių visuomenė ir, 
ypatingai mirusio muziko 
draugai, meninio 'judėjimo 
bendradarbiai, didžiai liūdi 
dėl šios ankstyvos tragiš
kos mirties.

Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau.

amerikiečiai turi įsteigę 
speciales sabotažo ir šni
pinėjimo mokyklas.' Tokiai 
veiklai, sakė jis, ypatingai 
naudojami pabėgėliai iš Ry
tų Europos. Jis sakė, kad. 
tuos sabotuotojus mokina 
Amerikos karinės pajėgos.

Kuznecovui atsakė Ame
rikos delegacijos narys se
natorius Knowlandas. Jis 
vadino , kaltinimus “nepa
remtais” ir “nerimtais”. Jis 
sakė, kad nieko panašaus 
nėra.

Bulgarijos ir Čekoslova
kijos delegatai dar pridėjo, 
kad prie Amerikos agentū
rų, kurios'palaiko subver- 
siją socialistiniuose kraš
tuose, gali būti priskaity- 
tas ir “Amerikos Balsas” 
(“Voice of America”).

kad britai ilgai Kipre nega
lės laikytis, kad jie bus iš
trenkti iš tos graikiškos sa
los, bet teismo sargai jį 
pradėjo tempti laukan.

EOKA nelegaliuose la
peliuose pąžadėjo britams 
atkeršyti. I

Neapdirbta žeme duodama 
Jugoslavijos kolūkiams
Belgradas. — Jugoslavi

jos valdžia patvarkė, kad 
privatinių valstiečių neap
dirbta žemė bus konfiskuo
ta ir atiduota .' kolūkiams 
kooperatyvams. Jugoslavi
joje yra privatinių viduti- 
jiių ūkių, bet dvarai ir po- 
livarkai konfiskuoti. / •

Vėliausios
Pasaulio

Jungtines Tautos. — Ge
rai informuoti šaltiniai sa
ko, kad jau esama arti su
sitarimo su Izraeliu pasi
traukimo iš Akabos klausi
mu. Bet apie Gazos sritį 
dar nesusitarta. Balsavi
mas apie sankcijas Genera
linėje asamblėjoje vėl atidė
tas.

Washingtonas. — Fran- 
cūzijos premjeras Mollet 
konferavo su prezidentu 
Eisenhoweri u.

Kairas. — Saudi-Arabi- 
jos karalius Saudas pareiš
kė Egipto prezidentui Na- 
sseriui, Jordano karaliui 
Husseinui ir Sirijos prezi
dentui Kuwathly, kad A- 
merika palanki arabams. 
Jis gyrė Eisenhowerio dok
triną šių keturių arabiškų 
šalių vadų pasitarime.

Deli. — Privatinis Nehru 
orlaivis, kuriuomi jis ke
liauja po Indiją, varydamas 
rinkiminę propagandą, už-

Washingtonas. — Komu
nistų partijos vadovas Eu
gene Dennis, kurį senatims 
vidujinio saugumo sub-ko- 
mitetas pasišaukė liudyti, 
atvirai vadino komiteto pir
mininką Eastlandą žymiu 
rasistu. Eastlandas, sena
torius iš Mississippi, yra 
žinomas kaip vienas aršiau
sių diksikratų rasistų.

Eugene Dennis sakė, kad 
senatinis sub-komitetas ne
turi teisės tyrinėti legališką 
Komunistu partijos kon
venciją. Jis atmetė kaltini
mus, kad konvencija gavo 
“instrukcijų” iš- užsienio. 
Jis sakė, kad nei šis, nei 
joks kitas kongresinis ko
mitetas neturi teisės tyri
nėti įvykusi suvažiavimą.

Kuomet Dennis pradėjo

Newarkas. — Negrų pro
testantų pastorius Milton 
Perry per radijo stoti WH- 
BI sakė, kad jis ir kiti dva
siškiai kreipsis į Jungtines 
Tautas ir apskųs Amerikos 
valdžią negrų persekiojime, 
jeigu prezidentas Eisenho- 
weris, kalbąs visokiausio- 

,mis temomis, nesiteiks pra
bilti prieš rasistinio teroro 
siautimą Pietuose.

Pastorius Perry sakė, 
kad “mes kalbame už de
mokratiją visuose pasaulio 
kampuose, bet praktikuo
jame tironiją namie”.

Jis sakė, kad prezidentas 
Eisenhoweriš nesiteikė pra
bilti prieš rasistus, kai bu
vo nūlinčiuotas Emmet Till,

naujienos
sidegė ore, bet lakūnas spė
jo laiku nusileisti ir Nehru 
nenukentėjo.

Washingtonas. — Val
džia sako, kad tūlas filmų 
gamintojas, Boris Morros, 
Rusijoje gimęs žmogus, liu
dys prieš. Soble ir Albania, 
kurie suimti kaip šnipinėję 
svetimai valstybei. Valdžia 
teigia, kad Morros buvęs 
šnipinėjimo aparato narys.

Kairas. — Penki asmenys 
u ž mušti su s i rėmimuose
tarp 'palestiniečių arabų 
ir Egipto policijos. Pales
tiniečiai arabai, » kurie gy
vena stovyklose, demons
travo, sakydami, kad Egip
tas juos išduoda, negina 
pakankamai energingai jų 
reikalų.

New Yorkas. — Komu
nistų partijos nacionalinis 
komitetas pasveikino W. 
Z. Foster į jo 76-o gimta
dienio proga. Jis gavo ne
mažai sveikinimu ir iš už
sienio.

kaltinti Eastlandą kaip ra
sistą, tai kiti sub-komiteto 
nariai, ypatingai senatorius 
Hruska, jį bandė sudrausti.

Dennis savo pareiškimą 
padarė skaitydamas pri
rengtą raštą. Jo drąsus už
silaikymas, padaręs ji kal
tintoju vietoje apkaltinto 
liudytojo, erzino sub-komi
teto narius.

Buffalo, N. Y. —Farme- 
riai pienininikai Chautau
qua, Allegany ir Cattara- 
gus spskrityse protestuoja 
prieš žemas kainas, kurias 
jiems už pieną moka pieni
nės. Jie reiškia savo pratęs
tą nepristatydami pieno, 
išpildami pieno didelius 
kiekius laukuose.

kai Autherine Lucy vedė 
savo heroišką kovą už teisę 
mokintis, kai rasistiniai 
chuliganai Clintone siautė 
prieš rasinę integraciją mo
kyklose.

Perry sakė, kad didelis 
skaičius negrų dvasiškių 
pasirengę pasirašyti po pe
ticija Jungtinėms Tautoms.

New Yorkas. — Naciona
linė Advokatų gildija, pa
žangių teisininkų organi
zacija, pabaigė savo ketu
rių dienij suvažiavimą. 
Tarp priimtų rezoliucijų 
randasi viena, kurioje pre
zidentas Eisenhoweris ra
ginamas pasisakyti prieš 
rasistinį terorą.

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — AFL- 

CIO vice-prezidentas ir ge
ležinkeliečių porterių uni
jos vadovas A. P. Ran
dolph vyks į Accra, naujos 
Afrikos negrų valstybės 
Ghanos (Gold Coast) sosti
nę, kad dalyvauti nepri
klausomybės paskelbimo ce
remonijose. Jis ten atsto
vaus Amerikos organizuotą 
darbininkų judėjimą. Ran
dolph yra negras.

Audubon Park, N. J.-Mirė 
John Green, buvęs CIO 
vice-prezidentaa ir darbuo
tojas jūrininkų unijose. ' 
Jis buvo 60 metų amžiaus, 
buvo gimęs Škotijoje ir 
buvo pažangus unijistas.

35 metų jaunikis “karštai 
myli” savo 79 metų nuotaką

Otisfield, Maine. — 35 
metų amžiaus A. L. Pierce, 
piūvyklos darbininkas, vedė 
Ida F. Grover. Nuotaka tu
ri 79 metus amžiaus. Jau
nikis x fotografavosi su* ja 
apsikabinęs ir jis sakė laik
raštininkams, kad ar jie 
nori tikėti, ar ne, jis yrą 
giliai į ją įsimylėjęs.

Nuotaka pirmu kartu ve
dė 1895 metais. Jos pirmas 
vyras mirė 10 metų* atgal. •

Dar es Salam, Tangany
ika. — Čia teisiamas polici
ninkas W. Unekas, kuris, 
praradęs protą, nušovė 36 
žmones. Jis paskui pasvei
ko ir dabar normališkas. 
Ar jis turės atsakyti už tą 
pamišusi žygį, dar nežinia.

Katmandu. — Sekančią 
savaitę . į Nepalą atvyks 
pirmas Tarybų Sąjungos 
ambasadorius.

Varšuva. — Šią savaitę 
bus' paskelbtas naujo Len
kijos kabineto sąstatas.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
išvyko atostogauti Italijoje.

Budapeštas. — Policija 
suėmė keliasdešimt asme
nų, kurie lankėsi Austrijos, 
Amerikos ir kitose Vaka
ru ambasadose. 4.

Turi “motorolerius“
Lietuvos keliuose ir gat

vėse pasirodo vis daugiau 
taip vadin. motorolerių 
(motoroleriu Lietuv. vadi
nami tam tikro tipo lengvi 
motocikletai, kurie Ameri
koje žinomi kaip motor
scooter”. Jie ypatingai po
puliarūs Italijoje ir Fran
cūzijoje).

Motoroleris mažesnis už 
motociklą, bet žymiar pa- < 
togesnis. Jis tuomi geres
nis, kad juomi galima važi
nėti ir šventadieniškai ap
sirengus, nes žmogus neap
sitaško, kaip važiuojant 
motociklu. Juomi galima 
važiuoti 85 kilometrus per 
valandą (maždaug 55 my
lias).
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BALSAVIMAI INDIJOJE
PRAĖJUSI SEKMADIENĮ, vasario 24 d., Indijos ros- 

publikoje prasidėjo šalies parlamento deputatų rinkamai, 
prasidėjo balsavimai.

Balsavimai prasidėjo vasario 24 d., bet jie baigsis tik 
kovo 12 diena.

Renkamas Indijos parlamentas, žemesnysis jo butas, 
taipgi renkami provincijų arba valstijų seimai. Į parla
mentą teks išrinkti 494 deputatus, o į valstijų seimus iš 
viso reikės išrinkti 3,100.

Turinčiųjų teisę balsuoti Indijoje yra 193,000,000 pilie
čių. Galima įsivaizduoti, koks tai balsuotojų skaičius! 
Bet nemanoma, kad jie visi naudosis ta teise — daugelis 
neis Balsuoti panagiai, kaip neina kitose šalyse. O visgi, 
sakoma, balsuos daugiau negu 50 procentų visų tų, kurie 
turi teisę balsuoti.

Balsavimus Indijoje pravesti, tokius didelius balsavi
mus, nėra lengva. Turime nepamiršti, kad ten dar vis 
viešpatauja didelė beraštybė: dauguma žmonių nemo
ka nei skaityti, nei rašyti. Todėl jie balsuoja pagal ženk
lus: kiekviena partija, turinti kandidatus balsavimuose, 
ant savo balotų išdėsčiusi turi tam tikrus ženklus, todėl 
žmonės pagal juos ir balsuoja.

Atėjęs balsuotojas prie urnos, jis gauna dviejų spalvų 
balotus: žalios spalvos — parlamentui, rudos — valstijų 
seimeliams.

Pasiekti balsuotojus taip jau ne visur lengva. Yra vie
tų, į kurias balsavimo tvarkytojai bei propagandistai 
vyksta labai gerai ginkluoti, nes yra pavojus, kad tigrai 
neužpultų ir nesumaumotų.

Tačiau viskas rodo, jog Indijos politinės partijos yra 
veiklios ir siuntinėja savo propagandistus į kiekvieną

mas Nacionalio Izraelio 
Fondo vajaus pokilyje, 
smerkė Eisenhowerio dok
triną Vidurinių Rytų “ap
gynimui nuo komunistinio 
pavojous”. Trumanas sa
ko : “Eisenhowerio planas 
yra per menkas ir pavėlin
tas”. Jis net taip šiurkščiai 
išsireiškė:

Jungtinių 
arba slėpti

“Šalis (Ameri- 
slapstytis už 

Tautų sijono 
atsakomybę tu

rėjimui savo plano sutai
kymui Vidurinių Rytų kon
flikto”. Čia Trumanas aiš
kiai pasisako, kad jei da
lykas būtų jo valioje, tai 
jis pasielgtų su Viduri
niais Rytais taip, kaip pasi
elgė su Korėja — karą su
kurtų !

Ant mūsų nelaimės, ne 
tik Harry Truamanas šū
kauja už karą Vidurinių 
Rytų konflikto išrišimui, 
bet ir Adlai Stevensonas 
užgiedojo iš tokių pat ka
rinių gaidų kaip Trumanas.

Vasario .16 d. kalbėdamas 
San Francisco, Adlai Ste
vensonas stipriai smerkė 
Eisenhowerio plana Viduri
nių Rytų kovų .išrišimui, 
nes, jo nuomone, per švel
niai ten elgiamasi ir jis 
pareiškė: “Aš pasakysiu 
grynai, aiškiai, kad mes 
(reiškia, demokratai) pro- 
ponuojame apveikimui tų, 
painiavų net karu rizikuo
ti”.

žygius. Tuomi jis save išsi
davė ir todėl piliečiai už jį 
į prezidentus nebalsavo.

Tegu demokratų vadai 
straksi, kiek jie nori, bet 
Eisenhowerio politika, Su- 
ezo kanalo klausimu, iki 
šiol buvo taikymo politika. 
Jo reikalavimas Izraelio be
sąlyginiai atsitraukti iš Ga- 
zo srities yra žingsnis tai
kos keliu išrišti Suezo ka
nalo klausimą.

Viduriniai Rytai yra 
parako bačka. Į ją braižy
mas dektuku, kaip Truma
nas ir Stevenson siūlo, 
žaibo greitumu gali uždek-

agituoti balsuotojus, už ką jie turi balsuoti.
Žodžiu, šitie ri.nkimai-balsavimai turi nemaža pamo

komos reikšmės, nemaža per juos paskleidžiama žmonėse 
apšvietos.

; žymieji denio- 
vadai pradėjo 
už karą. Tru- 

įvėlimas šalies į

senhoweris turėjo daug rū
pesčio užgesinti Trumano 
uždegtą karą Korėjoje, to
dėl jis atsargiai žiūri į Vi
durinių Rytų konkf liktą, 
kad nepadaryti trumaninės 
žioplystės. o

Karo kurstytojų silpnybė 
yra tame, kad jie nemato 
to fakto, jog arabų valsty
bės yra iki gyvo kaulo į- 
skaudintos svetimų impe
rialistų išnaudojimo ir jos 
yra pasiryžusios kovoti už 
savo teises naudotis savo 
kraštų gamtiniais turtais. 
Arabų šalių žmonės trokšta 
laisvės ir jie kovoja už ją. 
Kas mano, kad ginklu gali 
pergalėti tas kilnias arabų 
idėjas, labai klysta. Pasi- 
liuosavo iš svetimų impe
rialistų išnaudojimo Indija, 
išsikovojo sau laisvę iš sve
timų imperialistų išnaudo- 
dojimo ir iš priespaudos sa
viškių išnaudotojų Kinijos

k r a t ų 
agitaciją

! mano
i Korėjos karą davė jam ii-: mi gamr ir
kartu demokratų partijai i mmetųjų didžiųjų valstybių 

rašyta (vakar dienos Lais- cFį labai stiprius smūgius' kaimynai aiabai. Nei.a pa- 
vėje), rinkimuose dalyvauja keturios . partijos: Kongre- prezidentiniais rinkimais! kuii juos galėtų su-

KAIP JAU BUVO pas nu

so partija. Komunistų partija, Socialistų partija ir Tau- i 
tinė partija, — pastaroji dešiniausia, šovinistinė.

Kuri partija rinkimus laimės? Šiandien kiekvienas, 
kiek tiek nusimanąs apie Indijos reikalus, sako: Kongre
so partija (Neh.ru vadovaujama) rinkimus laimės.

Indijos Komunistų partija nėra nariais skaitlinga, bet 
gaji, po Kongreso partijos tvirčiausia. Tačiau jai laimėti 
rinkimus, atrodo, nebus galima. Kodėl? Todėl, kad Kon- 
greso partijos vadovybė \jau ne kartą sakė, kad ji stoja 
už socializmo įkūrimą Indijoje. Tiesa, palengvą, pa
laipsnį prie socializmo priėjimą, bet visgi ji sto ja už socia
listinę Indiją. Kongreso partija stoja už taiką, už d ran
kiškų ryšių palaikymą su socialistini^ pasauliu. Visa 
tai, aišku, yra gėra, bet Indijos komunistams reiškia, 
kad jie negalį Kongreso partijos griežtai, smarkiai kri
tikuoti. Jų rinkiniine platforma negali eiti labai toli į 
kairę nuo Nehru vadovaujamos partijos.

Tačiau Indijos komunistai, kaip praneša iš New Delhi, 
rinkiminėje kampanijoje uoliai dalyvauja, nes jie žino, 
kad tai yra geras būdas darbo žmonėms šviesti.

Kongreso partijoje, kaip jau ne kartą buvo rašyta, 
nėfa didelės vienybės. Liberalas Nehru žiūri į dabartį 
ir ateitį vienaip, o ^dešinysis jos sparnas — kitaip.

Privalome suprasti, kad Kongreso partijoje yra ne
maža
pritaria, bet jie yrą partijoje ir ją remia pinigiškai dėl

kad kongreso partijoje yra ne- 
kapitalistų ir dvarininkų, kurie socializmui ne

1952 ir 1956 m., kad, rodo
si, jie turėtų rausti iš gė
dos, prisiminę karą, nes pi
liečiai juos pasmerkė už ka
rą. Bet ne! Jie tebesilaiko 
savo pragaištingos politi
kos ir gana.

Prezidento Eisenowerio 
doktrina sulaikymui plin
tančio komunizmo Viduri
niuose Rytuose vis dar 
skaitosi su Jungtinėmis 
Tautomis. Bet Trumanas 
ir Stevensonas paniekinan
čiai atmeta Jungtines Tau
tas ir kursto prie karo žy
gių-

Kiti du 
dai kalba 
Trumanas 
Senatorius Joseph C. O’Ma- 
honey, demokratas iš Wyo. 
valstijos, ir senatorius Es
tes Kefauveris, buvęs de
mokratų partijos kandida
tas i vice-prėzidentus, ~sa-

;, kuri juos galėtų su
laikyti nuo kovos už taip 
šventus principus — nepri
klausomybę ir laisvę.

Pmri’s Papilietis ,

demokratų va- 
skirtingai, negu 
ir Stevensonas.

to, kad manų šitaip-; jeigu Kongreso partiją suskaldysi-ko, kad administracija per- 
me, jeigu Nehru pasiliks su maža, palyginti, žmonių daug 
grupe, tai Indijos komunistai gali pasiekti didelių lai- kompanijų 
mėjimų. patiekdama

—: — tų planui

pasidavė aliejaus 
reikalavimams, 
Viduriniu Ry- 

rezoliųciją. Jei 
ĮDOMUS DALYKAS yra tas: Kašmire, kuris neseniai tų dviejų senatorių nuomo- 

tapo įjungtas į, Indijos, respubliką, balsavimai neįvyks.
Tos valstijos seimas išrinks tam tikrą skaičių atstovų į 
visos Indijos parlamentą.

Nors Kašmiras tapo įjungtas į Indijos rešpubliką, ta
čiau Jungtinėse Tautose dėl jo Pakistanas dar vis kelia 
skandalą. Be to,* sakoma, jog Pakistanas ne juokais, ruo
šiasi ginklo pagalba Kašmirą iš Indijos atimti.

Indijoje yra ir kitokių nesantaikų. Turime atsiminti, 
kad ten nėra vienos kalbos, ten nėra vienos tautos; ten 
jų yra visa eilė. Kai kurių sričių žmonės nori atsiskirti 
nuo Indijos.

-Mūsų nuomone, pati didžiausia klaida buvo padaryta 
Indijoje tuomet, kai toji šalis buvo suskaldyta, kai nuo 
Indijos buvo atskeltas Pakistanas, mahometoniškais re
ligiškais sumetimais. To labai troško anglai imperialis
tai ir jie savo tikslą pasiekė.

Dabartinis Indijos parlamentas renkamas penkeriems 
metams. Reikia manyti, kad per tą laiką didžioji ir įdo
mioji Indija gerokai pasiirs pirmyn į progresą, į ekono
minį sutvirtėjimą. u

mėjimų.

--  - -----------------------------....................- .. 'V ........................ ,r

2 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 27, 1957

nė yra teisinga, Us mes ri
zikuotume karu grynai už 
aliejaus kompanijų pelnus. 
Ar begali būti blogesnis da-: 
lykas!

Reakciniai republikonai, 
Nixonas ir Knowlandas,zne- 
pasitenkinę Jungtinėmis 
Tautomis, dažnai murma, 
kad nesiskaityti su jomis, 
bet taip grubijonEkai dar 
nėra išstoję, kad nesiskai
tyti, kaip išstojo Trumanas 
ir Stevensonas.

Turime džiaugtis savo 
šalies piliečių mokėjimu pa
žinti Adląi Steverisoną. Jei 
jis būtų, buvęs išrinktas 
prezidentu, tai jau dabar 
Viduriniuose Rytuose lie
tųsi Amerikos kareivių

Kas nauja ateinančio 
pavasario madose?
Tarpe naujausių yra:
Visokių formų pečiams 

apsiau štai (palerinkos). 
Vieni iš pačios suknelės au
dinio, kiti kontrastinių au
dinių ar spalvų.

Spalvingai margos, gėlė
tos medžiagos vasarinėms 
suknelėms.

Iš tų pačių gėlėtai pražy
dusių medžiagų daromos 
visokiausių formų plačiais 
bryliais skrybėlės ir mažo
sios kepuraitės, o kartais 
suknelės medžiaga pavarto
ta skrybėlei tik pagražinti.

Kostiumai minkštos iš
vaizdos; linijos švelnios; 
trumpi ar vidutinio ilgio 
žaketai.

Daug visokių formų lie
menių (veskit’s). Vienos jų 
tik iki juosmens, kitos il
gesnės, visiškai artimps lie
tuviško tautinio kostiumo 
kiklikams.

Tebepasiįieka madoje 
dutinio pločio praktiški 
labai platūs (nors ir nė 
bai praktiški) sijonai —
sų formų: įkypai kirptieji, 
taip pat klostytiniai ir su- 
trauktiniai.

Dar stipriai laikosi prieš 
porą sezonų atėjusios, ma- 
don figūrą gaubiančios 
siauros suknelės (sheath). 
Šia mada gali pasidžiaugti 
tiktai iš tikro turinčios “ką 
parodyti”. Dauguma mote
rų tos mados suknelių ne
pirktų, jeigu jos pačios įga
lėtų save matyti tokiomis, 
kokiomis'jas mato kiti.
V;:,.■ :i..,,.N.M.

Laboratorijoje prie gau
sybės įvairiausių aparatų 
bei vamzdelių sėdi susikau
pusi moteris. Kaktoje įsirė
žusios kelios raukšlės, akys 
įtemptai stebi judrių rankų 
darbą, o smegenys be per
stojo dirba.

Ir taip metai iš metų.
Motina ir mokslininkė. 

Šios dvi sunkios pareigos 
reikalauja nemaža jėgų, di
delės valios. Tačiau ' Eženi 
Koton sugebėjo suderinti 
šiuos du kilnius, bet kartu 
ir atsakingus darbus.

Atrodė, kad ir Eženi Ko
ton, ir jos vyras Erne Ko
ton, kurio laboratorijoje ji 
dirbo, daugiau niekas nerū
pėjo. Jiedu stengėsi! būti 
nuošalyje nub visų politinių 
įvykių, n u o visuomeninės 
veiklos, nuo visko, kas gali 
pakenkti jų moksliniam 
darbui.

Ir vieną dieną gyvenimas 
jiems padiktavo ką kitą. 
Pasaulyje, o ypač Europo
je, per daug įkaito atmosfe
ra. Hitlerio atėjimas į val
džią privertė susimąstyti ir 
Erne Koton, ir jo žmoną. 
Šis liūdnas, tiek daug nelai- 
;nių atnešęs žmonijai įvykis 
grasino laisvei visalme pa
saulyje. Abu Koton įstojo į 
Antifašistinį inteligentijos 
komitetą; Eženi Koton vy
ras atvirai pasisakė prieš 
Hitlerio ir Musolinio inter
venciją Ispanijoje, o vėliau 
ir prieš Miuncheno įvykius.

Kai į Francūziją įsiveržė 
fašistinė ’Vokietijos kariuo
menė ir kai gestapas kartu 
su sūnumi areštavo ir jos 
vyrą, Eženi Koton suprato, 
kad negalima vi$ų jėgų 
skirti vien tik šeimai ir pro- 
fesijonalinei veiklai, kad 
yra dar, gal būt, ir svarbes
niu uždavinių.

Eženi Koton visuomeninė 
, veikla vis labiau ir labiau

ton pasakytų žodžių: “Be 
taikos nebus vaikams duo
nos, nebus židinio, šeimyni
nės laimės ir ateities.” Eže
ni Koton visada ragindavo 
moteris glaudžiau susiburti 
apie Tarptautinę demokra
tinę moterų federaciją. Ji 
paprastai ir aiškiai išreikš
davo šios federacijos tiks
lus.

— Šiame pasaulyje, kur 
yra nelygybė, — kalbėdavo 
Eženi Koton, — mes nori
me įnešti teisingumo; ten, 
kur siautėja karas, mes no
rime sudaryti taiką; ten. 
kur netekę pagalbos, mirš
ta vaikai, mes norime ap-' 
ginti gyvybę. ' -

Šiandien Eženi Koton 
daugelis vadina didelės šei
mos motina. O ši šeima tik
rai skaitlinga. Per dešimtį 
metų Tarptautinė demokra
tinė moterų federacija su
jungė 200 milijonų moterų. 
Šis skaičius metai iš metų 
vis' didėja, nes į Federaciją 
priimamos vis naujos ir 
naujos įvairių šalių moteini 
organizacijos.

Pasauliniame moterų 
kongrese, kuris įvyko 1953 
m. Kopenhagoje, dėkodama 
už jai pareikštą pasitikėji
mą, Eženi Koton kalbėjo:

— Mano amžiuje duoti 
sutikimą ir toliau vadovau
ti tokiai dinamiškai Fede
racijai — didžiulė drąsa. 
Tačiau jūsų4 entuziazmas 
mane tiek pajaunino, kad 
aš nė minutės nesvyravau.

Praslinko dar keleri me
tai. O Eženi Koton vis tokia 
pat energinga ir darbšti, 
rūpestinga 'motina ir bobu
tė.

Karšta širdis nežino se
natvės.

(Iš Tarybinė moteris)

kraujas. Tiesa, Stevensonas!

vi- 
ir 

la- 
vi-

Prancūzijos moterų sąjun
gą, o vėliau buvo viena ini
ciatorių sukuriant Tarptau
tinę demokratinę moterų 
federaciją. Kai 1951 metų 
vasarą Tarptautinėmis pre-s 
mijomis “Už taikos sustip
rinimą tautų tarpe” buvo 
apdovanoti pirmieji septyni 
įvairių pasaulio šalių visuo? 
meniniai veikėjai, jų tarpe 
buvo ir Eženi Koton.

Tais pačiais metais Eženi 
Koton šventė savo 70-metį. 
Šia proga surengtame va
kare ji kalbėjo:

— Šiandien aš norėčiau 
pasidžiaugti kartu su viso
mis moterimis kovotojo
mis už taiką. Jos visos yra 
mano geriausieji draugai.

Tai tiesa. Jeigu anksčiau 
Eženi Koton buvo žinoma 
palyginti- siaurame rate 
kaip fizikos mokslų dakta
ras, tai dabar jos vardas 
tapo brangus visems taiką 
mylintiems pasaulio žmo
nėms. Šią žilą, jau 75-rių 
metų moterį vieni pažįsta 
asmeniškai, kiti iš nuotrau
kų, treti iš' jos. jautrių kal
bų, pasakytų įvairių konfe
rencijų, kongresų, posėdžių 
metu.

Myli ir žino ją ne vien su
augusieji. Josios švelnių 
rankų glamonę ilgai prisi
mins Pasaulinio fnoterų 
kongreso Lozanoje jauniau
sioji dalyvė, juodauodė 
mergaitė iš Prancūzų Kon
go ir danų berniukas — 
Pasaulinio moterų kongre* 
so Kopenhagoj^ dalyvis.

Motinos , ir vaikai nie
kuomet neužmirš Eženi Ko-

tekinas. — Kinijos dele
gacija išvyko Afrikon, kur 
dalyvaus Ghanos (buvusios 
Gold Coast) nepriklauso
mybės įsteigimo šventėje.

^Today’s Pattern
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Printed Pattern
Cock 6ne

35"

9361ONE SIZE MEDIUM

Printed Pattern
Printed Pattern ,9361 — pattern 

all one piece. Cut entire apron at 
•one time; 3 styles included- Each 
1 yard 35-inch. Medium size.<» r

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hid 19,N., Y.

pusė puoduko sviesto
1 puodukas cukraus
2 kiaušiniai
2 puodukai cake flour
2 šaukšteliai baking pow

der
pusė šaukštelio druskos 
2 trečdaliai puoduko pieno 
šaukštelis vanilla extract 
vyšnių filingo 
putelės viršui apdėti 
marasčino vyšnių.
Sutrink sykiu sviestą su, 

cukrum. Kiaušinius įmai
šyk po vieną. Sykiu persi
jok miltus, kepamąją pudrą 
ir druską; dalimis įmaišyk 
į mišinį: dalį miltų, pas
kiau dalį pieno, vėl miltų ir 
pieno iki visą sumaišysi. 
Įmaišyk vanilla ekstraktą.

Supilk mišinį į pateptas 
8 colių pločio blėteles. Kepk 
vidutiniu karščiu (375 FA 
apie 25 minutes. Lai atvės*- 
ta. Išimk iš blėtelių. Padėk 
ant grotelių visiškai atšalti. 
Vieną aptepk vyšnių filiu-4 
gu, antruoju apteptąjį ap
denk. Viršutinį aptepk pu
tele. Pagražink čielomis 
vyšniomis ir mėtos lapais.

Vyšnių f dingas
pusė puoduko cukraus 
ketvirtadalis puoduko mil

tų
Keli grūdeliai druskos 
puodukas pieno 
2 kiaušinių tryniai 

pusė šaukštelio almond ex
tract

2 trečdaliai puoduko sau
sai nusunktų raudonųjų 
rūkščių vyšnių (be kauliu- 
kų). ' . .

Sumaišyk cukrų, miltas 
ir druską. Užkaitink iki vi
rimo pieną, supilk į cukraus 
mišinį. Virk virš karšto 
vandens 3 minutes, nuolat 
maišant. Atšaldyk; Įmaišyk 
vyšnias ir ekstraktą. Gerai 
sumaišyk ir gerai atšaldyk.

Torto paviršiui, putele
1 puodukas cukraus 
trečdalis puoduko vandens 
šaukštelis cider vinegar »
2 kiaušinių baltymai 
pusė šaukštelio almond ex

tract.
Pavirk sykiu cukrų, van

denį ir cidrinį actą iki syrū- 
pas varvinamas nuo galo, 
šaukšto nusidrieks tęsliu 
siūlu. Kietai suplak balty
mus; laipsniškai dadėk sy- 
rupą prie baltymų vis tebe- 
plakant, iki putelė pasida
rys standi. Įmaišyk eks
traktą. Norint padaryti rfi- 
žava, įmaišyk kelis lašus 
raudono valgomojo dažo 
(food coloring). Aptepk pd- 
tele viršutinį torto klodą.

Kaip filingą, taip pat ir 
’ putelę geriausia tepti pirui 
e pat paduodant tortą ant 
j stalo, gražiau atrodo.

• ’ rSumažėjo aksidentai
Neseniai Vilniaus mili

cijos susisiekimo (trafiko) 
skyrius patvarkė, kad aų- 
tomobilstai važinėtų be 
triūbijimo. Dabar milicija 
skelbia, kad geri rezultatai 
jau gali būti matomi su
sisiekimo aksidentai suma
žėjo.

Susisiekimas automobi
liais Vilniuje dabar gan gy
vas. Ne tik daug vietinių 
žmonių turi auto mobilius, 
bet turistus vežą automobi
liai važinėja tarp miesto bt 
aerodromo, kur dabar su
stoja daugelis užsieniečių 
pakelyje iš Vakarų Euro
pos Maskvon. •;

Neh.ru
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SUKILĖLIAI
* (Tąsa)
t Prie tvartų arti šulinys. Iš jo semda- 

\ yo vandenį gyvuliams girdyti. “Kotas” 
jau buvo bepraeinąs tolyn, bet staiga pa
junta nenugalimą norą žvilgtelėti į šuli
nį. čia tas pats šulinys, į kurį stačia 
galva šoko ta merga. Šiurpulys nukrečia 
Rubikio’kūną, ir baimė suspaudžia širdį. 
Jis kaip per sapną eina prie šulinio ir 
žiūri į vidų. Jis mato lyg veidrodyje grei
tai skrendančius debesis ir juodą savo 
paties galvą.

w Jis atsilošia ir atbulas žengia* pora 
žingsnių atgal. Smarkus vėjo smūgis vos 
neapverčia jo aukštielninko.
t Tuo tarpu mėnųcf išniro į švarią 
skliauto aikštę. Sidabrinė šviesa užliejo 
medžius, pastatus, c kiemą ir šulinį. Ir 
štai Rubikis regi tą šiurpų, nepamiršta
mą vaizdą: prie šulinio guli negyva su
kruvinta mergaitė;’ pamėlynavusios lū
pos, patinę veidai, ppšiau pravertos stik
linės akys, išsitaršę juodi plaukai.

Rubikis pasipurtė, pakratė galvą ir 
jau norėjo eiti tolyn, kaip staiga pro 
tvarto kampą iš šešėlio žengė vyras. Tą 
pat akimirką “kotas” suprato, kad tai 
jis, Pranaitis.

Gyvuliška baimė apėmė Rudį. Užuot 
smogęs savo priešą^ kaip buvo ketinęs, 
lazda ar kirviu, jis leidosi bėgti rūmų 
link. Užpuolikas vejasi. Trenkia šūvis: 
Rubikis jaučia, kad nepataikė. Pribėgęs 
ligi didelės apskritos klombos prieš rū
mus, jis pasuka aplinkui. Tuo tarpu 
Pranaitis šoka tiesiog per klombą ir at
siduria priešais bėglį.

Trinktelėjo, antras7 šūvis, ir “kotas” 
sukniubo toje pat vietoje.

Pranaitis tarsi nustebęs sustojo prie 
lavono. Iš lėto koja pavertė ii aukštelnin- 
ką. Rubikis krustelėjo, konvulsyviai 
gniaužtelėjo kumštis ir pasiliko begulįs. 
Mėnulio šviesoje blankiai bolavo jo vei
das, o už juostos, pro trinyčių skvernus 
blizgėjo kirvio ašmenys.

< Staiga du šunes iš krūmų įnirtingai 
puolė Pranaitį. Vieną jis atmušė koja, 
išsitraukė antrą pistoletą ir taikliu šū
viu paguldė vietoje. Antrasis, kaudamas 
dingo krūmuose. Pranaitis greitai api
bėgo rūmus ir iš sodo leidosi prie veran
dos.

Ponas Jurkevičius, vėlai užpūtęs švie
są, dar nebuvo užmigęs, kai lauke trink
telėjo pirmasis šūvis. Greitai pašokęs iš 
lovos, jis išbėgo iš savo1 kambario ir me
tėsi prie stogiangįo iš kiemo pusės. Tą 

, pąt akimirka Pranaitis, keliais šuoliais 
peršokęs klombą, atsistojo prieš Rubikį.

Antrasis šūvis privertė juristą pasi
traukti nuo lango. Jis puolė atgal į savo 
kambarį, nustvėrė šautuvą ir tuo pat me
tu išgirdo šunų draskymąsi ir trečią šū
vį. Paskui — bėgančio žmogaus trepsė
jimą iš sodo pusės.
* Atsargiai atsidaręs duris, ponas Jurke
vičius i"ėjo į balkonėlį. Čia pat atsirado 

r^ir prievaizdas, pažandintas ' triukšmo.
■ Persisvėrę per balkonėlio atramą, jiedu 
pamatė svetimą žmogų, pasilypėjusį ve
randos laipteliais, pritūpsį prie durų ir 
krapštantį užraktą.

— Pranaitis. . . — pakuždomis ištarė 
•Pšemickis. — Laužiasi pas poną Skrods- 
kį. Reikia šauktis pagalbos.

— Nė garso! . . — sušvokštė juristas.
4 Jis ryžtingai prisidėjo prie peties šau
tuvą.

Kai Pranaitis pamatė ant žemės ty
santį užmuštą Rubikį, viena vienintelė 
mintis kaip žaibas perskrodė jo sąmonę,: 
dabar Skrodskis! Jis žinojo, kad iŠ s ve
randos lengviausia patekti į Skroidskio 
kambarį.

Pribėgęs prie verandos durų, jis savo 
raktais bandė jas atrakinti. Jo krūtinėje 
siautėjo toks nirtulys, kad rankos drebė
jo, jr raktas niekaip nelindo į užraktą.

... — Dideliam žvėriui parako negai
la. — staiga suskambo jam Gugio žo
džiai, ir jis pamato gudriai primerktą 
žmogelio akį. ,
... — Taip, Petrai, dideliam žvėriui 

parako negaila, — kartoja jis savo drau
gui tuos pačius žodžius ir petimi užgula 

.. duris.
v Staiga verandoje, pasigirdo iš siaubo 
gergždžiantis pono Skrodskio šauksmas:

— Pagalbos!. , Pagalbos!. . Pagal
bos!.. z

Iš balkano trinktelėjo (šūvis.
Pranaitis pajuto, tarsi didelis, juodas 

žvėris, atsistojęs piestu, smoge jam lete
ną į galvą. . .

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

žvakė, viename 
popierių, - kita- 
duonos, sūrio, 

stiklas. Tai ku-

Tamsus, sunkus gumulas užsirito ant 
krūtinės ir spaudžia vis gilyn, gilyn, gi
lyn. : .

Viskas išnyko.
XXX vr

Vieną vėlyvą lapkričio vakarą kunigas 
Mackevičius sėdėjo savo kambaryje, pas
kendęs sunkiose mintyse.

Lauke stūgavo vėjas, smulkus lietus, 
švokšdamas, protarpiais plakė langus. 
Tačiau kunigo kambary buvo šilta. Mar
celė rūpestingai apkamšė visus plyšius 
ir gerai kūrena krosnį.

Ant stalo dega lajinė 
gale pasklaidyta visokių 
me — lėkštėje padėta 
sviesto, garuoja arbatos
nigo vakarienė. Jis paima duonos rieke
lę, plonai patepa sviestu, atsipiauna sū
rio ir valgo, užsigerdamas arbata.

Kai Marcelė sutvarkė stalą, jis įside
gė pypkę ir, tankiai papsėdamas, ėmė 
vaikščioti iš kampo į kampą. Jis visados 
taip daro, kai turi ką apgalvoti. O šį 
kartą galvoti yra apie ką.

Tik vakar jis grįžo iš Žemaitijos. Daug 
•kur buvo, daug matė, daug patyrė. At
lankė jis Petrą Balsį Lydiškėse. Skur
džiai, bet pakenčiamai įsikūręs. Išderėjo 
jam iš dėdės palankesnes sąlygas, pado
vanojo karvutę iš savo tėviškės; parsi
ves ją pats iš Tytuvėnų. Jaunoji Balsienė 
greitai apsiprato naujoje vietoje ir jau 
turi gerų bičiulių kaime.

Bet jis domėjosi ne vien buitiniais jau
navedžių reikalais. Jam rūpėjo ir toje 
apylinkėje ugdyti žmonių širdyse nepasi
tenkinimą ponais ir vyriausybe, paruošti 
ateisiančiam žygiui. Jis papasakojo Pet
rui ką girdėjo iš Viktoro Survilos ir 
skaitė slaptoje spaudoje. Jis žino, kad 
Petras sumanus vyras ir sugebės tai pa
naudoti, pasitaikius progai. Jis nudžiu
go, pamatęs, kad naujas gyvenimas ne
atšaldė Balsio širdyje pasiryžimo stoti į 
sukiliėlių eiles, kai ateis lemiama diena. 
Priešingai, noras gauti žemės ir susikur
ti šviesesnį gyvenimą tą pasiryžimą dar 
labiau sustiprino. Jis atsiskyrė su Bal
siais lydimas šiltų bičiulystės jausmų ir 
susirišęs dideliu bendro darbo reikalu.

V aidžia Žemaitijoje Duari ir ima aKy- 
iai semi įiepauKimus žmones, o ypač 
tuos, nurie paiamo rysius su Tiize ir 
Klaipeda ir įtariami, Kad gauna drau
džiamos literatūros, o gal ir guiKių. An
tai, del AKeiaicio promamacijų, giesmių 
ir uoneiaicio poemos isKeita uiueie pon
tine uyia. Apnaitinti ne tiK AKeiaitis su 
studentu uueevicium, bet ir du dvarinin
kai — urajevsKis su Montvila ir Kaimie
tis kukulis. bucevicius su Montvila jau 
sėdi Vilniaus citaueieje, Kųnutį gauuo 
policija. Ypač griežtai įsakė Vilniaus ge- 
ne.ra.bgubernat.orius Nazimovas suimti 
Akelaitį. U z apsileidimą jo įesKant arba 
už bandymą pašiepti kailininkai būsią a- 
tiduoti Karo teismui.

Vakar ponas Šilingas, susitikęs par va- 
žiuojantį Mackevičių, papasakojo, kaip 
Kuarevičius SurvilisKy suklaidino žan
darą^ kuris buvo iš Kauno pasiųstas su
imti Akelaičio. Proklamacijų autorius 
pasislėpė ir galima spėti, kad jau spėjo 
pasprukti į Prūsiją. ,

Galvodamas apie jaučiamą visame 
krašte bruzdėjimą ir valdžios pastangas 
jį, ūžghiaužti, Mackevičius tiki, kad le
miamoji diena artėja. Revoliucinis judė- 

• jimas Lenkijoje jau taip įsisiūbavo, kad 
ima nerimti ir Lietuva. Valdžios bandy
mai tą judėjimą nuslopinti kelia dar di
desnį pasipriešinimą. Antai, Vilniaus 
manifestantams išsklaidyti buvo pasiųs-' 
ta kariuomenė. Bematant ėmė plisti gan
dai, kad Vilniuje esama tiek ir tiek už
muštų, ir Varšuvoje rugsėjo 2 dieną pas
kelbta gedulą ir pamaldos už kritusius 
Vilniuje kankinius.

Padėtis Lietuvoje valdžiai pasirodė to
kia pavojinga, kad jau rugpiūčio 24 die
ną, taigi anksčiau negu Lenkijoje, pas
kelbta karo padėtis.
!. Vyriausybės ' budrumo pasėkas patyrė 
ant savo kąilio ir jis pats Mackevičius. Į 
Žemaitiją važinėjo jis pe savo malonu
mui, bet vyskupo šaukiąmas. Ir štai grį
žo atlikęs sunkią bausmę už savo veiklą, 
už tai, kad žmones kurstė prieš cieso
riaus valdžią, už tai, kad revoliucines 

. idėjas skleidė. ’, ', , .
{Daugiau , c

HARTFORD, CONN.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

BALU JI MULERANK M

Buvo nenuilstantis darbuotojas darbininkų ju
dėjime. Jam nebuvo jokis veiklos darbas per
sunkus ar negalimas. Jo mirtis ne tik yra .nuo
stolis šeimai, bet ir darbininkų klasei. Me$ reiš
kiame širdingą užuojautą žmonai Margaret, 
dukrelėms Phyllis, Florence ir Mildred, posū
niui Frank/EndruJ<aitis ir kitiems giminėms, 
draugams kantriai pergyventi tą tai]) liūdną 
laikotarpį, netekus savo mylimo.

4

A. Grimaila
J. M. Lukštai
Frentas '
D. B. Navickai
V. M. Staugaičiai
C. Yenkeliūnienė
K. ir Mrs. Lągauskai
Mr. Wrebleski '
M. Kazelenko
O. Visockienė

Gaisras sunaikino bowlingales

West Long Branch Bowling 
Center, N. J., kilęs gaisras 
sugadino 20 alių, padaryda
mas virš $100,000 nuostolių.

Prašo pagelbininkų

East Meadow Cancer Komi
tetas prašo pagelbininkų fon
dui sukelti.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Clerk-Typists. Rec. high school 
grads. We have perm, position 
with a natl. org. Pleasant work
ing cond„ paid vacation, free hos
pitalization. We are located with
in one block of Broad & Olney. 
Call Mr. Kilty, LI. 8 -8208. Write 
Box M - 7, 711 Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. (34-40)

HELP WANTED-MALE

FOREMAN •
With Forge shop experience. Good 

opportunity. Write or apply 
PHILA STEEL & IRON CORP. 

Washington & Walnut St.
CONSHOHOCKEN 

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

MEDUS
KOD£L TURIME VALGYT! 

MEDŲ
L Naturalis ir tikras medus 

bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.

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

Tuojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už 1/į 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

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

S. Yorken
M. L. Butkevičiai
J. L. Žemaičiai
J. M. Strižauskai
J. Ambrose
A. Bakevich
Felix Roman
A. Shopienė
A. J. Laurin
C. Remeitienė
Julia Vorty
Mildred Roman

Stanley Barrison
Helen Kolwiet
A. F. Bagdonai
J. M. Barnett
M. Naktiniai
J. Jasas
M. Johnson
A. M. Raulinaičiai
J. Kazlauskas
Frank Bacis .

J. Beržinis
M. M. Seliokai
A. O. Kiškiūnai
M. Sabaliauskienė
A. Dagilienė
A. Grigaliūnas
J. M. Margainiai

A. A. Latve n
A. Grigaitienė
A. Rudžinskienė
P. A. Žilinskai

At-!
Ambrozu,

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

»

SALES MANAGER $150 WEEKLY. DRAW
We want a hard-hitting aggressive, dynamic man with direct-tothe 
home sales know-how as sales manager for our new child training 
program in Philadelphia area.

Work for an independent co affiliated with the oldest and largest 
organization of its kind with $60,000,000 volume last year.

Recent promotions to Division Mgr. make this wonderful op
portunity for field sales mgr. possible.

$150 DRA PAID WEEKLY FROM DAY YOU START. (NO 
STRINGS.) HIGH COMM AND HIGH OVERRIDE. PRODUCTION 
BONUS. INTENSIVE TRAINING. CO SUPPLIES ALL LEADS. 
DAYTIME WORK ONLY 9 A M TO 4:30 P M. WE HELP YOU 
TO BUILD YOUR SALES FORCE.

NO CONVASSING. NO TRAVEL. NO COLLECTING. NO SERV
ICING. NO CREDIT REJECTS. NO FALSE PROMISES. FUR
THER ADVANCEMENT IF YOU CAN PRODUCE QUALITY, 
BUSINESS IN* VOLUME.

Also openings for top notch salesman. Liberal Draw & Commis
sion Monday thru Wednesday.

For details about this unusual opportunity sec our assistant to 
the president. Mr Wm Jennings, Adelphia Hotel, Chestnut St. 10-12, 
1-3 P. M. or write Box M-17 711 Jefferson Bldg., Philadelphia 7, Pa.

Philadelphia, Pa.
NUOŠIRDI PADĖK/Y .Skotch, V. Fergis, O.
Nbrs ir pavėluotai, noriu Sa;ainienčs,_ 

išreikšti širdingą ačiū vi- vahauskienes. 
siemS draugams ir drau- i 
genis, kurie daug pagelbėjo I 
man, kai mano mylimas j 
Antanas Smitas sirgo. Pa- i 
dėjo: Bronė ir Antanas 
Ramanauskai, Petras Ba
ranauskas, Teodora ir Jo
nas Belackai, Marijona Mi
lius, R. ir A. Markiai, P. 
Degutienė,' J. .Šapranaus- 
kieno. Šie asmenys daug 
pagelbėjo man laike jo li
gos.

Ačiū visiems draugams 
ir draugėms, kurie atsilan
kė į šermenis ir kurie pa
lydėjo Antaną į jo amžinus 
namus; visiems, kurie pir
ko gėles ir kurie prisiuntė' 
užuojautos laiškus ir atvi
rutes.

Negaliu visiems asme
niškai atsakyt, nes daug jų 
gavau ir iš labai toli. Ne
surandu žodžių pasakyti, 
kaip man buvo malonu 
skaityti laiškus L. Prūsei- 
kos, K. Petrikienoe, L. Ka
valiauskaitės, S. Sasnos, A. 
ir S. Matulių. Skaitant, bu
vo graudu,1 bet ir daug su
raminimo -ir stiprybės jie 
pridavė. Žinau, kad ne aš 
viena jo liūdžiu, bet daug 
jo ir mano draugų gailisi, 
netekę Antano.

Ačiū Rojui Mizarai už 
pasakytą kalbą šermeni
nėje,’ A. J. Pranaičiui — 
kapinėse, J. Bekampiui — 
prie užkandžių. Visi gra
žiai kalbėjo apie Antano 
gyvenimą ir darbus.

Ačiū grabnešiams, taip
gi šeimininkei O. Žalnerai- 
fienei už t pagaminimą ska
nių pietų', o V. Paliepienei, 
B e k a m pienei, Merkienei, 
Urbienei už patarnavimą 
prie stalų.

Taipgi dėkoju už dova
nas, kurias gavau nuo se- 
kąmų.: vStasiukaičio, Vai t-, 

Keršansko, A. žalio,

Ačiū visiems už užuojau
tą ir suraminimą!

Julija Šmitienė 
sūnus Viktoras '

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi* 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

So. Boston, Mass.
AČIŪ VISIEMS

Dėkoj u Antan u i B i m bai 
ir, visam Laisvės štabui, 
taipgi visiems, kurie taip 
gražiai spaudoje aprašė 
mano mylimo tėvelio Juozo 
Šukio gyvenimą ir mirtį. 
Jis visiems gerą darė, tik 
gaila, kad jis nekreipė už
tenkamai • dėmesio j savo 
sveikatą į didesnį poilsį; la
bai daug veikė.

Jis buvo nuoširdus žmo
gus. Nepyko jis nė ant tų, 
kurie jį apkalbėjo; jis vi
siems linkėjo gero.

Ačiū visiems ir nuo ma
no motinėlės už jūsų iš
reikštą jai užuojautą, taip
gi ačiū, nuo mano vyi’o ir 
nuo manęs už užuojautos 
pareiškimus. ’

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

s %

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Paraše 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- 
Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50,

Tai 
vis.
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Duktė
Olga Graham-Shūkis, 

žentas Fraflik, 
žmona
Susanna Slinkis

HELP WANTED—-FEMALL Į

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00. .

PHILADELPHIA,
* Immediate positions 

available for 
ACCOUNTING 

GEN/ LEDGER POSTING 
& ACCTS. RECEIVABLE 

Burroughs machine operation.
Experience required. Also 

BILLER
Experience on Burroughs ma

chine or we will train good typ
ist, willing to learn machine 
operation. Center City. 5 dhys.- 

PHONE MISS SPANIER, 
RI. 6-7837.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50., / , (36-42) j

----------------------------------:---------------------------- ----------------------------- !

^svengUmui slogų miego
kite inemažiau 8 valandų,! 
saugokitės per daugi nau
dojimo akohūlinių gėrimų. 
■»■■■■ ■■ M     ■ > ................. - ■■ ■ J.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hitt 10, N. Y.

3 pųsL Laisvė (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 27, 1957
h #=T

v



BALTIMORE, MD.
Gubernatorius McKeldin Saud is a dictator ... As 

paskelbė (“Proclaimed”) 2 much as we hate Commu- 
savaites švęsti proga dvie-jnism, Soviet Russia is a 
jų buvusių prezidentų gim-1 paradise compared to Saudi 

__  ____ ; for 
courageous men who 

for

HELP WANTED MALE i

tinių dienų (“birthdays”). Arabia. Three cheers 
Bet atrodo, kad pono gu-| the 
bernatoriaus pareiškimas! will not sell their souls 
siekia toliau, negu buvusius: al] the oil in Arabia”, 
prezidentus. Jis be kitko sa-1 
vo proklamacijoje priduria;
štai ką:

“Now is the time to re-'.... ___ ..........._
double our efforts on the Snapelio House of Delegates 
offensive of truth to bom-; leis daktarams pasikelti 
bard land behind the iron ' mokesčius, tai bus šitaip: 
curtain. . . The tyrant must i ligoniui nuėjus į ofisą, kur 
not be permitted to regroup Į buvo $3, bus $4. Naminis 
the forces. . .”

Ponas gub. vadina 
nimis”, kurie 
nuo tironų, 
tironu jungą, kurie įsikūi 
socialistine 
ponas gubernatorius nepa
vadino

Baltimorės daktarai 
kalnu ja didesniu mokesčiu 
už ju profesiją. Jeigu An

rei-

Išvyko Į Floridą
Išvyko į Floridą vienas mū

sų įžymus veikėjas, Aido Cho
ro sekretorius Jonas Juška.
(Į Floridą iškeliavo \lėl ke

lių priežasčių. Viena, tai pa
taisyti - sustiprinti sveikatą. 
Antra, tai kad nuvežė ka nors 
meniško f 1 o, r i diečiams iš 
Brook lyno.

Francūzijos premjeras I LIETUVIŲ TARPE
trumpai paviešėjo čia
Pirmadienio rytą Jdlewild 

aerodroman atskrido 
zijos premjeras Guy 
(išsitaria Gi Molė),
drotne jis buvo” sutiktas 

jį sutiko

i vizitas prieš 4 P. M. buvo 
“tiro-į$5; nuo 4 iki 11 P. M. $7; 

pasiliuosavo i po 11 vai. $10. Tai jau be- 
kurie numetė įveik neužsimoka sirgti. Nes 

’ ” "re vėlai apsirgus, daktaras —
sistemą. Kodėl $10, gyduolės 7 ar 8 dole1

riai, tai va tau $18 tik už 
vieną vizitą, o retai kada 
vieno pašaukimo užtenka.

Tai va, kodėl reikia rei- 
_____ i ir kovoti už visuo- 

. . -. i meninę mediciną, o dakta-
pareigunm nusi-1 raį ]<aįp Įam vejkimuį 

priešinasi. Aš gaunu laiš
kų iš Lietuvos; jie man ra
šo, kad Lietuvoje: mokyk
los., vaistai, ligoninės ir o- 
peracijos nemokamos. Na, 
o mes Amerikoje turime tą 
vežimą vežti, apmokėdami 
iš savo kišenės. O jeigu ki
šenė tuščia, tai kas tada 
atsitinka?

tironu, karaliaus 
•ries kuri žemai 

nasikloniojo, kuomet Arą-
bijos vergu savininkas čia ]<:Liauti
buvo? Kodėl mūsų valsty
bes aukšti j 
lenkė prieš arabų diktato- i 
rių, kuomet mes vadiname' 
save demokratija? Na, ir 
kitus, bandome mokinti būti 
demokratais. Tai kodėl mū-| 
sų aukšti pareigūnai nepa-į 
mokino arabų diktatoriaus i 
būti demokratiškesnių?

• Bet čia iau kitas dalykas, i 
Čia jau doleriu isimaišo.! 
Reikia žinoti, kad arabų ! 
diktatorius yra turtingiau-; 
sias žmogus pasaulyje. Jis! 
turi metinių įplaukų apie I 
$300,000,000 tik iš Aramcoį 
aliejaus kompanijos. Sau-j 
das išlipdamas, iš laivo, ku-! 
nuo iis atvažiavo į Ameri-1
ka, išdalino laivo 
$20,000, didžiumoje auksi- 
nais laikrodėliais.

Tai kas arabu diktatoriui 
drįstų pasakyti, kad jis eitų 
prie demokratnės sistemos.! 
Juk jis gerai žino, kas bu- ■ 
vo su Rusijos caru, bus ir! 
su arabų diktatoriumi, tik 
gal ne ryt, ne kita mėnesi 
ar ne kita meta, bet visrri 
ateis toji valanda, kada 
Saudo karūna nusiris nuo 
jo galvos, kaip nusirito Ru
sijos caro. O juk atsime
nam, kai bažnyčiose ir cer-i 
kvėse melsdavosi už carą, 
kuomet sakydavo: “Buže 
caria chrany”. Bet kas at
sitiko? Ar ji maldos išgel
bėjo!? Tai ateis 
vergų savininkui 
kia pati padėtis, 
valanda.

Vienas “Sun” 
dentas, Noel, 
pasveikindamas

ir arabii
Sandui to-

korespon- 
Markrįdge, 
New Yor-

na maišą 
gražaus 
nuopelno. Jonas Juška,

t nuveš tenykščiams 
m e n i šk o k ū ry b ainio

nuvy- 
on, nesėdės po pal

mes pavėsiu rankas susidėjęs. 
Jis ton dirbs, apkeliaus dau
gelį vietų, aplankys lietuvių 
kolonijas, susipažins su drau
gais, sir vietos veikėjais, me
nininkais, lietuviškais kultū- 
ristais. Na tai ii- mums parveš 
caug naujo iš šiltosios Flori
dos. Prie to dar gal būt jis 
mums parašys gražių eilučių, 
ten pabuvojęs, pasidairęs, pri
sirinkęs floridinės medžiagos 
tam tikslui.

Joną pažįstu nuo pat atvy
kimo i šią šalį — tai pulkas 
metų.

Jonas Juška yra vienas 
tų kietai užsigrūdinusių ii’
palaužiaimų darbuotojų visuo
meniškame gyvenime. Tai 
žmogus vėtytas ir mėtytas, 
lankstytas ir kraipytas ir į 
veidą purvais taškytas. Vie
nok j’o iš proletarinės vagos 
išmušti niekam nepavyko.

Jonas yra pergyvenęs vi
sokių sunkiu susidūrimų savo 
darbuotės laikotarpiu. Bet Jo
nas yra toks, koks buvo. Dir
ba užmotą savo darbą, kaip 
dirbo.

Fancū- 
Mollet 
Aero

gun 
iškilmingai — ji sutiko vice 
prezidentas Nixopas, valsty
bės sekretorius Dulles ir armi
jos generalinio štabo viršinin
kas generolas Maxwell Tay
lor. Patrankos iššovė 19 šūvių 
saliutą ir premjero laukė mili- 
tarinė garbės sargyba.

Iš aerodromo Moilet nuvy
ko i Francūzijos generalinį 
konsulatą, o iš ten ' popiet nu-* 
vyko į LaGuardia aerodromą, 
iš kur išskrido Washingtonan..

Gerai žinomas > laidotuvių 
direktorius M. Ballas (Bie
liauskas) dabar su savo žmo
na leidžia atostogas Fltfrido-

Don’t Knock the Rock’ 
beveik sukėlė riaušes

MOULD MAKER 4
Exp’d fitting, planning and finish-* 
ing bronze zmoulds. Permanent Pro
ducts, 1780 Broadway, N. Y.

CI. 7-2133
(40?42f

tI

iš
n o-

Aberdeen, Md., tai yra 
Armijos “testing installa
tion”, kur dirba daug civi
linių darbininkų. Dėl prie
žasties “naujų ginklų”,, pa
leido iš darbo 700 darbiniu-

' kų. Marylando valstijos se
natorius Beall paklausė ar
mijos sekretoriaus, kad pa
aiškintų, kodėl tiek daug 
darbininku buvo atleista, 
Armijos sekr. Brucker pa
aiškino taip: “. . . there has 
been a two thirds reduc
tion ir the testing of con
ventional weapons at Aber-lsvaigęs. Jis neparodo- aukšta

Jonas yra rašytojas, para
šęs gražių veikalų, ypač eilė
raščių. Taip pat yra aktorius- 
rcžiscris.

Jonas visuomeniškame gy
venime yra didelis žmogus. 
Faktai kalba ir niekas negali 
to užginčyti.

Tačiau Jonas puikybes 
svaigalais niekad nebuvo ap-

Neseniai jie minėjo auksinę 
avo vedybų sukaktį.

Sutikau Juozą Dobrow 
brovolski). Jis pardavęs 
seną apdraudos ir nuosavybių 
agentūrą, kitiems todėl, kad 
jau dabar sveikata jam nelei
džia intensyviai dirbti.,O prie 
to biznio turėjęs nemažai dar
bo. , ,

Bet visai to darbo jis nėra 
nutraukęs. Jeigu kas į jo raš
tinę tais reikalais užeina, jis 
jiems mielu noru patarnauja.

(Do- 
savo

‘Rašytojas’, ‘leidėjas’ 
atėjo ir išėjo, - ir jie 
išsinešė net $30,000...

Vasario 7 d. mirė Andrius 
Mikoliūnas, gyvenęs E1 
hurst, N. Y. Mirė sulaukės 
metų amžiaus.

Nuliūdime paliko žmona, 
sūnūs ir 9 anūkai.

m-
75

du

deen (hiring 1957 fiscal 
year. . .”

Tai matot, kaip yra ka
pitalistinėje sistemoje. Ne
žiūrint, kur tu nedirbtum, 
ar tai privatinėje industri
joje, ar armijos skyriuje, ar 
valdžios darbuose, kaip* tik 
iie numato, kad galima 
darbininkus sumažinti, taip 
iie greit jos paleidžia, ne
žiūrint, kaip jie būtų ilgai 
išdirbę, nežiūrint, kiek jie 
yra senumo. Na, jeigu dar
bininkas paleistas, iš darbo 
jau virš 45 metų, kur jis 
gaus kitą darbą? Po 45 me-

me 'titule sėdįs. Vienok jo 
darbai rodo daug nuopelnų jo 
bięgrafijai ir istorijai.

Mos turime palinkėti Jonui 
linksmai laiką praleisti Flori
doj ir laimingai sugryžti pas 
mus ir kartu darbuotis meno 
srityje.

Mes lauksime 
tant iš šiltosios 
naujom jėgom, 
čia, pilna prospektyvės pajė
gos risti tą sunkų gyvenimo 
ritulį, kuris rišasi su visos 
•žmonijos gyvenimo reikalais.

Mrs. Natalie Baird, turtin
go plieno fabrikanto našlei, 
anądien patalpino garsinimą 
laikraščiuose, kad ji. nori'par
duoti savo ‘ namą Queense. 
Praeitą savaitgali pas ją apsi
lankė du elegantiški vyrai. Jie 
persistatė kaip rašytojas ir 
leidėjas. “Leidyklos savinin
kas” sakė, kad jis ieško kaip 
tik tokio tylaus namo, kad ra
šytojas ten galėtų baigti rašy
ti svarbią knygą, kurią jis, 
1 ei d ė j as, spausd ins.

Prasidėjo pasikalbėjimai 
apie literatūrą, meną, o tur
tingoji našlė užrūkė jai siūlo
mą cigaretą. Cigaretas, betgi, 
bematant ją užmigdė, o kada 
ji atbudo, ji nerado nei tų ele- 
gantiškų vyrų, nei savo $30,- 
000 vertės brangakmenų.

‘ Policija, kaip tai susekusi, 
jau suėmė ir “rašytoją” ir 
“leidėją”. Pasirodė, kad tie du 
vyrai, James Mitchell, ir Law
rence Baker, abu1 gerai iš
mokslinti ir tikri frantai, jau 
seniai praveda tokias vagys
tes. Jų bute rasta daug brang
akmenų, kailinių, ir t. t.

, Jie dabar ilsisi šaltojoje, 
laukdami teismo.

Poniutė Bail’d atgavo 
vo brangenybes.

Penktadienį mus aplankė 
Juozas Weiss, kurio per tris 
pereitas savaites nematėme. 
Sako, sirginėjęs, tai negalėjęs 
nei iš namų išeiti. Dabar jau
čiasi neprastai.

♦

Dėlto jis nedalyvavo ir 
Laisvės šėrininkų suvažiavime 
ir bankete. Tai veikiausia pir
mą sykį jam neteko juose da
lyvauti, neš jis niekad jų ne
apleidžia.

Paramuont teatras Manhat- 
tane dabar rodo filmą “Don’t 
Knock the Rock” — ir polici
ja turi daugybę bėdų su tuo 
filmu1. Ypatingai tos bėdos bu
vo aitrios praeitą savaitgalį, 
per tris šventadieniškas die
nas, kuomet dešimtys tūks
tančių vidurinių mokyklų jau
nuolių! dėl to filmo Times 
skvere beveik sukėlė riaušes.

Mat, tas filmas turi tos taip 
vadinamos Rock and Roll 
džiazinio pobūdžio' muzikos 
paskiausios mados, kuri yra 
taip populiari jaunime. Kad 
patekti teatran, tūkstančiai 
jaunuolių pradėdavo rinktis 
dar prieš auštant ir didelės 
minios .stovinėjo prie teatro ir 
aplinkinėse gatvėse. Policija 
buvo priversta pastatyti net 
barikadas, prisiėjo atvesti ir 
raitąją policiją, kad palaikyti 
tvarką.

Buvo betvarkė 
dar blogiaui buvo 
aiVė. Jaunuoliai 
mo metu šokinėjo
kos taktą tarp suolų, 
klykė, švilpavo. Teatro direk
cija baisiai susirūpino, kad 
dar gali sugriūti didžiulis bal
konas, kuris irgi buvo kimšte 
prikimštas. Policija turėjo pa
daryti tvarką ir pačiame teat
re, kur balkono dalis tapo iš
tuštinta....

Mašinistai. Marmuro išdirbystė. 
Puiki proga išmokti rankų darbą. 
Duosime ir gyvenimui vietą. Rei
kalingi paliudijimai. ABC MARBLE 
CO., 1100 Prospect Ave., Bronx, 
N. Y. Skambinkite tik paprastom 
diertom. DA. 3-9060.

TILE SUDfiTOJAS

Susipažinęs su marmuru, geras 
nuolatinis 
nai darbą 
MARBLE 
tarp 166 
.3-9060

darbas tinkamam — pli
kinančiam — vyrui. ABC 
CO., 1100 Stebbins Ave., 

ir 167 Sts., Bronx DA!

(39-43-46)’

HELP WANTED—FEMALE 4
I

Rep.

ir sa-

New Yorko 
spaudoje

Praęito savaitgalio “Wor- 
keryje” bendradarbis Lester 
Ėbdney patiekė įdomų ir jau
dinantį reportažą apie tai, 
kaip gyvena, žmonės Harlemo 
lūšnynuose rpūsu didmiestyje. 
Jis aprašo, kaip pelnagrobiai 
savininkai paima senus apart
mentus, padalina plonutėmis 
kartono sienomis kiekvieną 
kambarį Į “dviejų kambarių 
apartmentus”. Parodo, kaip 
namuoše, kur anksčiau gyve
no keturios šeimos, dabar gy
vena 20 ir t. t.

ko'majorą, kad jis nenalen- P niekas nesamdo, o pensi-
kė galvos Arabijos diktato
riui, rašo sekamai: “Arheri- j 
cans are against tyranny, 
Saud is a slave owner, we 
are now against slavery,

ja dar už 20 metų, tai ką 
tokie darbininkai turi da
ryti? Tai tau “American 
way of life”.

Senas Balti mo,rietis

Jono sugrįš- 
Floridos su 

siu. tvirta vil-

$5,000 kaucijos už 4 pašovimą
B. IT. Garrison padėtas po 

$5,000 kaucija už keturių jau
nuolių pašovimą.

PRANEŠIMA)
BROCKTON, <MASS.

6 kuopos mėnesinis susi- 
įvyks pirmadienį, kovo

4 d., pradžia 7 vai. vakare, 
Taut. Namo kambariuose, 
visi nariai dalyvauti, nes

Kovingas Montgomery 
negrų veikėjas kalbės 
čia apie vedamą kovą

Vienas žymiausių Montgo- 
mery’o (Alabamos)* negrų 
veikėjų, protestantų pastorius 
Ralph Abernathy, • atvyksta 
New Yorkan, kur jis šį šešta
dienį kalbės Brooklyne Urban 
Leaguo mitinge, Concord bap
tistų bažnyčioje, 833 Marcy 
Ave.

Jis aprašo, kaip 20 šeimy
nų turi dalintis vienu prausi
mosi kambariui, kaip viena su
lūžusi purvina vpnia turi tar
nauti visiems, ’ kaip žiurkės 
vaikštinėja po tuos apytam
sius skylėtus apartmentus.
. Ir kas dar prisideda prie 
tos tragedijos, tai faktas, kad 
už tokias landynes varguoliai 
priversti mokėti net apie $80 
dolerių mėnesiui, tai yra, apie 

balti kitur moka už 
moderniškus apart-

tiek, kiek 
apygerius 
mentus.

NAMŲ DARBININKE

Žemiau 40 metų, Forest Hill, L. I., 
namuose. Turi kabėti angliškai ir 
būti linksma. 5 dienos, guolis kitur. 
Saukite:

DO. 3-3997
•(40-42)

ant
gatvėje, bet 
pačiame te-, 
filmo rody- 
pagal muzi- 

baubė.

OPERATORES
Morrow. Kalnierių prisiuvėjos 
Polo Shirts.

CHICKIE GARMENTS
124 Wooster St., N. Y. C.

WA. 5-0103

t

(38-40)

BUSINESS OPPORTUNITIES «

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

' (39-43-46)

Elizabeth. N. .1.

BANKETAS
Pagerbimui K. Čiurlio

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Pradžia lygiai 7-tą vai. vakare

Kviečia L. D. S. 3-čioji Apskritis

jau tik už 
prisirengti

Bus graži menine programa 
Prašome nesivėlinti, būkite laiku.

Rusų Svetainėje
408 Court St., Elizabeth, N. J.

Fin. Rast.
(40-41)

LLD 
rinkimas 
(March) 
Lietuvių 
Prašomi
yra svarbių reikalų, kuriuos turė
sime aptarti. Pavasaris 
keletos savaičių, turimo 
piknikams.

Geo. Shimaitis,

Įvyks šeštadienį

Kovo 2 Mareli

-r

M

Abernathy yra antras po 
Martin Luther King, Montgo
mery negrų veikėjas. Jis drą
siai vadovavo autobusų boiko- 
tu i, prie jo namų rasistai iš
sprogdino bombą, 
nužudyti ir t. t.

Vietinės negrų 
jos rengiasi duoti
mą kovingam veikėjui, 
atvyksta, taip sakant, 
fronto linijų’’ — pačios 
bamos.

jį kesintasi

tuose lūšnynuose

Teisėjas Medina dabar 
jau kalba už penktąjį 
Konstituc. pataisymą
Praeitą savaitę teisėjas Me

dina kiek nustebino- konserva- 
tyvę grupę žmonių, kuriems 
jis kalbėjo. Medina kalbėjo 
ultra - konservatyvės organi
zacijos “Sons of . the Ameri
can Revolution’’ pietuose iš
taigingame WaldorfwAstoria 
viešbutyje. Jo kalbos tema 
buvo — civilinės laisvės.

Medina, tas pats Medina, 
kuris posėdžiavo pirmai ko
munistų bylai po Smitho aktu 
ir tada rodėsi komunizmo ėdi
ku, dabar kalbėjo liberališ- 
kiauj.jiis sakę.,-kad pilnai sto
ja -už konstitucijos penktąjį 
pataisymą ir “verčiau matytų 
visus komunistus laisvėje, ne
gu paneigti kokias nors, mūsų 
konstitucines teises kovoje 
prieš komunistus”.

Dauguma susirinkusių plo
jo, bet bent keli pietų daly
viai baubė — jiems nepatiko 
Medinos perdaug liberališka 
kalba.

Medina sakė, kad konstituci
jos penktas pataisymas, ga
rantuojąs žmogui teisę neliu
dyti, kad savęs neinkriminuo
ti, turi būti palaikytas.

RESTAURANTAS ant 5th Avė., 
modeminiai rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. Jeigos $200 į dieną. 
Pardavimo priežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tin
kamą pąsiūlymą imsime atydon.

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

Sheet Meta! dirbtuvė pardavimui, 
Pilnai įrehgta — geras biznis. 57 
Dodge trokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemu aprokavimu.

. (37-435

Bergen Co.» N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 j metus 
įeigų.i Kaina $45,000.

Wallington, N. J. MėsinyČia ir 
grosernė. Jeigos $750 į savaitę. Su 
4 rūmų apt. ir vonia. 2 karams 
garadžius, 50 x 100 plotas. Savinin
kas atsistato. Kaina nužeminta iki 
$15,500. Geros 
Rlty Co., 290 
terson, N. J.

sąlygos. D’Agostino
Market St., E. Pa-
Fairlawn 6-1130. 4

(40-46)

ASTORIA RESTAURANT

Parsiduoda restaurantas, labai ge
ras biznis, gali būti dar geresnis. 
Geras lysas. Patvarkysime ant leng
vų išmokesčių. Pardavimo priežas
tis—nesveikata. ĄS. 8-9772.

*. (40-42)---- :------------- t
REAL ESTATE

BROCKTON, MASS.
LLD Aspkritics iteikalai

Mudu su Rainardu buvome nu
skyrė dieną dėl 7-tosios Apskrities 
konferencijos kovo 24, So. Bostone. 
Dabar gavome laišką ųuo J. Jaske- 
vičiaus iš Worcesterio, 'kur rašo, 
jog jie nori, kad konferencija būtų 
šaukiama kovo 17 - d. Taigi mes 
sutinkame su jais ir tegu konferen'- 
cija įvyks kovo (March) 17 d., 10 
vai. ryte.

LLD Askrities komiteto narys
Geo. Shlmaltis (40-43)

WORCESTER, MASS.

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

Visiems yra žinoma, kad Aido 
Choras, apart geros vakarienės, 
visuomet duoda gražią dainų pro
gramą. Taigi ir šiame bankete ai- 
diečiai tradiciniai linksmins svečius 
su gražiom dainom.

Širdingai kviečiame visus meną; 
mylinčius dalyvauti Šiame bankete.

Aldo Choras (39-42)

organizaci- 
šiltą sutiki- 

kuris 
“iš 

Ala-

Policijos su kadetais rungtyne

New Yorko policininkai ne
kokie šauliai — jų geriausių 
šaulių grupėj turėjo rungtynes 
su West Point armijos kadetų 
šaulių ekspertų grupe ir kade
tai laimėjo. Iki šiol policijos 
dopartmentas teigdavo, kad 
policininkai šaudyme visuo
met viršesni už kariškius.

Nuoma 
kolektuojama du kart per'mė
nesį. Mat, kai. kurie žmonės 
ten gyvena iš miestinės pašal
pos, o pašalpos čekiai ateina 
kas antrą savaitę. Kolektoriai 
nori pribūti, kąd laiku išplėš
ti savo' .dalį.

Rodney aprašo, kaip tokiose 
apverktinose, sąlygose kai ku
rios šeimininkės desperatiškai 
stengiasi palaikyti Švarą ir 
tvarką,, bet tas beveik, bevil- 
tinga. Nėra kur drabužius 
skalbti, nėra kur juos džiovin
ti, nėra tinkamos vietos apsi
prausti ir t. t. Rodney rapor- 
tažas lyg kalba į tuos visus, 
kurie teigia^ kad mūsų turtin
goje’šalyji nėra įkvėpimo ko
voti, nes “žmonės-patenkinti” 
— rodo' jiems, jog tai iliuzija.

Prisipažino du nušovęs

. Jaunuolis Richard Marx 
prisipažino, apiplėšimo tikslu 
nušovęs krautuvės manadžerį 
ir taksiko vairuotoją. Apiplė
šime du kiti jaunuoliai \jam 
padėję. t *

kiti jaunuoliai \jam

Aš, Juozas Garanski (Gaurons- 
kis), paieŠkau savo bro}io Vinco 
Garanskio. Turiu svarbi! reikalą. Jis 
iš Lietuvos paeina iš Sarkalių kai
mo, Tryškių pašto, Kuršėnų rajono. 
Girdėjau, kad dabar gyvena Con
necticut, valstijoj. Prašau jo paties, 
arba kas žinote apie jį, kreiptis 
prie mai^s, Ačiū:
ranski, 373 Gorge 
Park, N. J. ■ ’7

Juozas ' Ga-
Rd., Cliffside

(3z9-40)

KRISLAI /

(Tąsa iš pirmo pusi.)
* - Į

Pijus XII jau esą susitaikęs 
su dievu, kad nebėra nuodė
mė panaudoti vaistys žmogaus’ 
kančių sumažinimui, net jei, 
kartais, tas ir prisidėtų prie 
jo gyvenimo sutrumpinimo.

■ O tai daryti iki šiol buvo ir 
popiežiaus ir katalikų bažny
čios griežtai draudžiama.

Tas, žinoma, nepaliesdavo 
paties popiežiaus ir kunigų. 
Jie tai dėl kiekvieno pilvo su
skaudėjimo a p s i statydavo 
daktarais, kad tik nereikėtų 
be reikalo kentėti.

Draudžiama buvo tik eili
niams žmonėms pasilengvinti 
kančias. Atsiminkime, kaip ir 
per ilgiausius amžius popie
žiai ir ta pati bažnyčia draus
davo panaudoti mokslines 
priemones palengvinimui gim
dymo. , Tik, šiais laikais moks
las iš popiežiaus išplėšė tą 
teisę dėl eilinių katalikių.

Kova ilga ir supki, bet 
mokslas laimi.

DUTCH COLONIAL. 7 rūmų, ant 
72x100 gražaus kiemo. Visas cus
tom wood built, užima 15x23. Gy-7 
venamasis rūmas, graži ugniavietė, 
valgymas virtuvėje, malonus, sce
niškomis sienomis valgomasis kam
barys. Den ir uždari porčiai. 3 eks
tra dideli miegrūmiai. 
matyti, kad įvertinti, 
pas A. Juergens, 167 
St., Hempstead. Tel.

Turite pa- 
Kreipkit^s 

Dyckerman 
IV. 1-0388.

(40-46) * ♦

Prašo 10,000 savanorių / 
darbuotojų

United Cerebral Palsy ko
mitetas prašo 10,000 savano
rių darbuotojų balandžio 8 d. 
pravesti finansinį vajų Queens 
apskrityje. <

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*(My**O6*

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