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Geras, gražus darbas.
Jau girdėjau...
Nors žodis ir tiesos.
Mandrapypkio planas. 
Apgavo.

Rašo A. Bimba

Pagaliau turime! Nors dar 
šiltas, bet jau gatavas Seno 
Vinco poezijos rinkinys. Apie 
šešiasdešimt eilėraščiu vienoje 
•knygoje!

Apie jų pobūdį ir turinį nie
ko nesakysiu, nes dar neskai- 

< čiau. Tuojau reikės 'imtis skai
tymo.

Knyga daro puikų įspūdį. 
Technika graži- Viršelius piešė 
dailininkas Robertas Feiferis. 
Jis tame darbo tikras meistras.

Kaip jau žinote, rinkinį iš
leido dienraštis Laisvė. Jau 
s i u n t inėjamas prenumerato
riams. Ale ir daugybė tų pre
numeratorių !

Štai kitas svarbus dalykas. 
Girdėjau, kad mūsų įžymusis 
literatas ir visuomenininkas J. 
J. Kaškiaučius baigia ruošti 
storoką savo atsiminimų kny
gą. Neabejoju, jog šį nepa- 

’ prastą kūrinį pasistengs išleis
ki Lietuvių Literatūros Draugi
ja. Jei nepajėgsime šiemet, tai 
kitais metais tikrai.

Taigi, likimui ir bęvlltei ne
pasiduosime. Kasmet didina
me literatūrini lobyną.

Šių metų žurnalo “šviesos” 
pirmas numeris jau gatavas. 
LLD nariai tuojau gausite.

Taip pat, taip sakant, visais 
garais eina darbas prie šių me
tų knygos “Gydymo istorija.” 
Pilnai pasitikiu daktarais Sta- 
nislovaičiu ir Petriką. Jie duos 

■mums naudingo pasiskaitymo 
veikalą.
- Viskas toliau priklausys nuo 
pačių narių. Gaila, kad vienas 
kitas pasiliko Draugijai skal
nais už 1956 metus. Bet duok
lės už šiuos metus, sako sekre
torius, plaukia vidutiniai ge
rai.

Chicagoje py vena žmogelis 
vardu P- Daužvardis. Tai gry
niausio kraujo smetonininkas. 
Jis dar vis tebeatstovauja šio- 
•je Dėdės Šamo žemėje jau se
niai gaisre žuvusį savo patro
ną Antana Smetona.

• Laikas nuo laiko, mažiausia 
vieną sykį per metus, tam 
Daužvardžiui rankon pabučiuo
ja ir Grigaitis su šimučiu.

Gal jūs ir netikėsite, bet šio- 
' mis dienomis ponas Daužvar
dis, kalbėdamas “vasario 16 
proga,” ištarė žodžius šven

čiausios teisybės. Kunigų 
Draugas (vas. 26 d.) sako, p. 
Daužvardis šitaip surikęs:

“Kartais mes pešamės, kas 
Lietuvą valdys, tačiau yra aiš
ku, kad tie, kurie pešasi, nė 
vienas Lietuvos nevaldys.”

Argi mes ne visuomet tokųą 
pranašystę skelbiame?

Raketieriai iš ALT ir VLI- 
Ko pešasi už tai, ko neturi ir 
ko niekuomet nebeturės.

*■ Man labai patinka smarkiai 
;,savo kvailystėmis išgarsėjęs 

Kanados “Mandrapypkis,” po
nas Jonas’ Kardelis, “Nepri- 

*klousomos Lietuvos” bosas.
Štai; šiomis dienomis jis patie
kė mums planą susidorojimui 
su visomis Jungtinėmis Tauto
mis. Va tas planas: .

Iš Jungtinių Tautų turi būti

10.000 Indianos unijistų 
! demonstravo Indianapolyie 

pries suvaržantį įstatymų
Indianapolis. Ind. — Di- 

■ džiulė darbininkų demons- 
! tracija, kurioje dalyvovo 
! apie 10,000 unijistų, įvyko 
j čia. Tai buvo , protesto mi- 
! tingas prieš praveštą įsta- 
• tymą, kuris draudžia taip 
i vadinamą unijinę šapą. Į- 
i statymas pavadintas gražiu 
“teisės į darbą” vardu, bet 

| faktinai tai įstatymas, ku- 
i ris draudžia unijai reika- 
i Jauti teisės atstovauti vi
sus dirbtuvės darbininkus. 
Tą įstatymą pravedė India
nos seimelis.

Panašūs įstatymai jau 
pravesti eilėje kitų valstijų, 
bet kitos vis tokios, kurios 
neturi svarbios pramonės 
ir kur unijistų skaičius pa
lyginamai nedidelis. India
na yra pirma labiau indus
trinė valstija, kur praves
tas tokis įstatymas, ir to
dėl susilaukta tiek protesto.

Nixonas komplimentą vo Maroko 
sultoną,' gyte jo režimo politiką

Nouaseur bazė, Marokas. 
— Vice-prezidentas Nixo- 
nas, kuris lankėsi Maroke 
ir viešėjo pas sultoną Ben- 
Jusefą, jį labai komplimen- 
tavo, gyrė jo politinį reži
mą. Jis sakė, kad sultonas 
Ben-Jusefas yra vadovas, 
kuris “lošia rolę ir už na
cionalinių Maroko sienų”. 
Iš to daroma išvada, kad 
Amerika turi vilties, jog 
Ben-Jusefas su laiku taps 
pro-amerikine politine jė
ga, kuri veiks už Vakarų 
interesus Šiaurės Afriko
je bendrai, tai yra, ne tik 
Maroke, bet ir Alžyre, Tu- 
nisijoje, Libijoje ir t. t.

Nixonas Maroke elgėsi 
lyg per priešrinkiminę ke- 

išmesti visi rusai su visa savo 
Tarybų Sąjunga.

Bet, žinoma, to neužtenka. 
Laukan turi eiti ir visi kiti so
cialistiniai kraštai.

Mes tą seniai žinojome.
Ale tiesiog “pasiuto” tolimas 

Egiptas. Jis “yra kupstas, 
šaukia Kardelis, kuris .Mask
vos kurstomas,' sukėlė Suezo 
įvykius.” Todėl ir jis turi Va
žiuoti laukan! k

Bet ir jis ne vienas. Su juo 
eina visi arabiški kraštai, vi
sos Afrikos tautos, ir visos ar
ba beveik visos, Azijos tautos. 
Todėl, suprantama, turime ir 
jas drėbti laukan iš Jungtinių 
Tautų.

Tokį tiesiog baisų planą 
Mandrapypkis išdėstė savo ga- 
zietoje vasario 20 d- Gerai, kad 
pastebėjau. <

) -------
Visi esame apgauti ir su vil

ti. Taksų numažinimo nebus 
jokio.

Taip užgiedojo prezidentas 
o jam pęituravojo demokratų 
ir republikonų lyderiai.

Vienas geras dalykas: tos 
apgavystės pajutimui šį kartą, 
nereikėjo ilgai laukti po rinki
mų.

Atvyko čia iš visų miestų
Masinę protesto demon

straciją prie seimelio rū
mų surengė valstijos Darbo 
federacija. Darbininkai au
tobusais, traukiniais ir au
tomobiliais atvyko iš visų 
valstijos miestų. CIO ofi- 
ciališkai demonstracijoje 
nedalyvavo, bet tūkstan
čiai CIO darbininkų į ją at
vyko.

Demonstrantai pripildė 
didžiulę aikštę prie seimelio 
rūmu. Demonstrantai buvo 
iškėlę visokius obalsius, ku
rių vieni reikalavo, kad gu
bernatorius Handley anti- 
darbininkišką įstatymą ve
tuotu.

Unijų vadai sakė prakal
bas. Minia su. baubimu ir 
dideliu nepasitenkinimu 
priėmė AFL veikėjo Mulle- 
no pranešimą, kad guberna
torius atsisakė įstatymą ve
tuoti. •

lionę Amerikoje, sakė ste
bėtojai — jis mosikavo mi
nioms, kratė žmonių ran- 
kaš, bučiavo vaikučius ir 
t. t.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris priė
mė Vakari! Vokietijos So
cialdemokratų partijos va
dovą Ollenhauerį ir su juo 
ilgokai kalbėjosi. Ollen- 
haueris jau kelintą savaitę 
vieši šioje šalyje.

Von Brentano 
atvyko j J.A.V.

Washingtonas. — Čia at
vyko Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministras 
H. von Brentano, kuris čia 
tarsis su sekretoriumi Dul
lest!. Paviešėjęs nekurį lai
ką čia, jis vyks Indijon ir 
Australijon.

Prieš apleisdamas Vokie
tiją Brentano sakė, kad vy
riausiai jis tarsis Vokieti
jos vienybės klausimais. 
Nurodoma, kad rinkimams 

i artinantis, Vak. Vokietijos 
krikščionys demokratai, 
kurių žmogumi yra ir 
Brentano, vis. labiau' bijo, 
kad socialdemokratai gali 
laimėti rinkimus. Krikščio
nys demokratai todėl nori 
pasirodyti dideliais Vokie
tijos vienybės šalininkais, 
kad bent kiek > atitraukti 
balsų nuo socialdemokratų.

Washinktonas. — NAA- 
CP sako, kad Ghanos įsis- 
teigimas Afrikoje yra pir
ma kregždė: ši nepriklauso
ma negrų valstybė yra 
ženklas, kad su laiku ne
priklausoma taps visa neg- 

'Tų apgyventa Afrika. , •

Izraelis vėl Delsė 
bet dabar žada 
tikrai pasitraukti

Amerikietis apie Vengrijos 
pabėgėlius: du penktadaliai 
jų tarpe vra kriminalistai •

Jeruzalė. — Vakar, pir
madienį, Izraelio valdžia 
paskelbė, kad tikrai iš
trauks savo karines pajė
gas iš Gazos, srities ir Aka- 
bos įlankos pakraščio Si
najaus pusiasalyje prie Ti
ranos sąsiaurio. Praeitą 
savaitgalį izraeliečiai buvo 
oficiališkai paskelbę, kad 
jie iš tų sričių trauksis, bet 
paskui jie savo nuomonę 
pakeitė. Amerikos delega
tas Jungtinėse Tautose 
Lodge pasakė kalbą, iš ku
rios izraeliečiai padarė iš
vadą, kad jie negauna pa
kankamai garantijų. Mat, 
Lodge sakė, kad susitari
mas Gazos srities reikalu 
turi būti padarytas 1949 m. 
paliaubų sutarties rėmuose. 
Iš to izraeliečiai sprendė, 
kad bus leidžiama egiptie
čiams grįžti į tą sritį, o 
izraeliečiai nori, kad ten 
pastovai, arba bent ilgokam 
laikui, pasiliktų Jungtinių 
Tautų jėgos.

Krizų vyif-ausybejė
Per praeitą savaitgalį Iz

raelyje vystėsi politinė 
krizė,'kuri dar gali, sako
ma, vesti prie tos šalies ka
bineto sugriuvimo. Dėšiniai 
prdfašistinė itaip vadinama

“Izvestia“ kritikuoja Višinskio 
darbuotę per praeities ‘valymus’
Maskva. — Oficialus Ta

rybų Sąjungos organas “Iz
vestia” atspausdino straip
snį, kuriame kritikuoja
mi praeities teismai ir y- 
patingai miręs Andriejus 
Višinskis, kuris buvo pro
kuroru. Kaip žinia, Višins
kis buvo prokuroru, kai 
per garsiuosius ’ valymus 
apie 20 metų atgal buvo nu
teisti Bucharinas, Zinov- 
jevas, Kamenevas ir kiti.

“Izviestia” sako, kad bu
vo nusikaltimas prieš tary
binę jurisprudenciją, prieš

Traukinys be įgulos 
paleistas per sieną

Belfastas. — IRA nacio
nalistai pravedė- teroristinį 
žygį’ jie sulaikė nepriklau
somoje Airijoje prekybinį 
traukinį, suėmė mašinistą 
ir kitus įgulos narius ir 
traukinį paleido bėgiais per 
sieną link Šiaurinės Airijos 
Ten traukinys • atsimušė į 
cementinę plaformą ir ją 
sudaužė.

Policija abiejose rube- 
žiaus pusėse pravedė kra
tas įtariamų esančiais IRA 
nariais žmonėse ir prave
dė areštus. IRA vra nele
gali abiejose krašto daly
se, nepriklausomoje Airijo
je lygiai, kaip britų oku
puotoje šiaurinėje._________ j

Niicoaiia. — Britai sakoši 
nukovę Kipro EOKA ko- 
mąndieriaus adjutantą. -

Laisvės partija stojo prieš 
pasitraukimą, socialdemo
kratai, premjeroj Ben-Gu- 
riono partija, svyravo, o 
kairieji socialistai reikala
vo tuoj trauktis.

Pirmadienio rytą buvo 
pranešta, kad premjeras 
Ben-Gurionas paveikė ki
tus ministrus sutikt trauk
tis. Izraelio armijos štabo 
žmonės susitiks su generolu 
Burns, kuris vadovauja 
Jungtinių Tautų jėgoms, 
kad išdirbti perdavimo 
smulkmenas.

Egipto spauda reagavo
Užistęsęs Izraelio delsi

mas iššaukė pasipiktinimo 
komentarus Egipto spau
doje. “Al Arahm” sakė, kad 
to tik galima buvo laukti 
iš Izraelio, kad pažadas 
trauktis, duotas,dar praei
tą penktadienį, ‘ nebuvo 
nuoširdus. “Al Mišri” sako, 
kad tai Amerika kalta už 
Izraelio užsispyrimą. Jei
gu neabūtų buvę leista Izra
eliui statyt visokias sąlygas, 
jeigu būtų buvę reikalauta 
iš jo trauktis besąlyginiai, 
jis jau gal būtų ištraukęs 
savo jėgas iš ■-užgrobtos te- 

j ri tori jos.

teisėtumą, remtis tik prisi
pažinimais. Teoretinis or
ganas “Komunist” neseniai 
sakė, kad prispažinimai 
gali būti išgauti, ir kad 
teismas neturėtų vien jais 
remiantis laikyti žmogų 
kaltu — reikia ir kitų įro
dymų.

“Izvestia” sako, kad tary
biniai advokatai, teisėjai ir 
kiti teisininkai turėtų į 
tuos principus įsidėmėti I 
ir pasimokyti iš praeities 
klaidu.

Tunijos premjeras už 
draugystę su Vakarais
Tunisas. —- Tunisijųs 

premjeras Habibąs . Bour- 
guiba paskelbė, kad Tuni-, 
sijos valdžia nesutinka , su 
neutralizmo pareiškimu, 
kurį Kaire padarė Egip
tas, Sąudi-Arabija, Sirija- 
ir Jordanas. Tie keturi 
kraštai kalbėjo tik ’savo 

.vardu, o ne vardu viso ara
biško pasaulio, sakė j if. Jis 
sakė; kad Tunisija turi 
likti Vakarų sąjungininke.

Hamburgas. — šeši vo
kiečiai geležinkeliečiai už
mušti Eiderstedte, prie
miestyje prie Hamburgo. 
Greitasis traukinys praVa- 
žiavo be signalo ir suvaži
nėjo šešis darbininkus, ku
rie radosi tuo laiku ant bė- 

:gių- . ' ■

New Yorkas. — Ameri
kietis daktaras R. S. Saun
ders vadovauja organiza
cijai “Save the Children 
Federation”, kuri rūpina
si vengrais pabėgėliais. 
Saunders sako, kad netei
singa tikėti, jog visi arba 
bent dauguma Vengrijos 
pabėgėlių yra žmonės, ku
rie kovojo prieš tenykštę 
valdžią. Jis taipgi dalina 
pabėgėlius;

Du penktadaliai jų yra 
kriminalistai ir avantiūris
tai, tai yra, kriminaliniai 
nusikaltėliai, kurie suirutė
je buvo paleisti iš kalėjimų, 
žmonės, kuriems gręsė 
bausmės už kriminalinius 
nusikaltimus, padugnių e- 
lementai, visokie neatsa
kingi elementai, dykaduo
niai avantiūristai ir t. t.

Du penktadalai yra žmo
nės, kurie bėgo, kai sužino
jo, kad nesunku pereiti

“Prąvda” paskelbė Adenauerio 
atsakymą į Bnlganino laišką

Maskva. — Tarybinis ko
munistų organas “Pravda” 
pilnai • perspausdino Vak. 
Vokietijos kanclerio Ade
nauerio atsakymą į N. Bul- 
ganino laišką. Nors “Prav
da” aštrokai kritikuoja A- 
denauerio atsakymą, tas 
laikraštis sako, kad dar lie
ka vilties susitarai, nes 
Adenauerio žodžiai turi ir 
pozityvių faktorių.

“Pravda” sako, kad blo-

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Susiekimas auga

Vilnius. —Lietuvos spau
doje telpa dabar nemažai 
atsikreipimų į gyventojus 
Vilniuje ir Kaune bei ki
tuose didesiuose miestuo
se elgtis atsargiai susisie
kimo atžvilgiu. Susisieki
mas (trafikas) darosi tik
ra problema miestuose, y- 
patingai Vilniuje.

• Vilniuje dabar kursuoja 
daug autobusų, rieda daug 
sunkvežimių-trokų, važinė
ja nemenkas skaičius leng
vųjų automobilių. Mieste 
dabar įtaisytos susisiekimo, 
tvarkymo šviesos svarbes
niuose kryžkeliuose, už
drausta automobiliams var
toti triūbijimą.

/

“Tiesoje” spausdinami 
vietinės milicijos susisieki
mo tvarkymo skyriaus at
kreipimai į pėstininkus ir 
vairuotojus būti atsargiais, 
kad išvengti nelaimių. Ki
taip sakant, Vilnius mo
derne ja, darosi gyvesnis 
didmiestis, ir kartu su tuo 
auga ir problemos, kurios 
kiekvieną didmiestį palie 
čia.

Austrijos sieną, kad išsi
sukti iš visokių nemalonių 
asmeniškų padėčių, nelink— 
mų santykių šeimynose, nu
sivylimų meilėse, mokymo^ 
si problemų (daug jaunuo
lių, kurie pabėgo, pasirodė 
esą blogi mokiniai, tingėję 
mokytis, bijoję egzaminų 
ir t. t. ). Šių dviejų penkta
dalių tarpe randasi daug, 
vidurinės klasės žmonių, 
deklasifikuotų elementų ir 
t. t.

Tik vienas penktadalis 
bėglių yra žmonės, kurie 
aktyviai ir sąmoningai ko
vojo prieš valdžią ir tik jie 
gali būti skaitomi politi
niais bėgliais. Bet ir jų 
tarpe tik mažiukas nuošim
tis kovojo su ginklu ranko
se, tai yra, tik vienas ki

ltas jų atitinka kategorijai, 
kurią komercinė Amerikos 
spauda vadina “laisvės ko
votojais”.

giausias dalykas Adenaue
rio laiške yra faktas, kad 
jis visai ignoruoja Rytų 
Vokietijos egzistavimą. 
Taipgi bloga, kad Adenau- 
ris visai nekalba apie tary
binių piliečių repatrijavi
mą iš Vak. Vokietijos į Ta
rybų Sąjungą.

“Pravda” baigia savo ko
mentarus pareiškimu, kad 
geri santykiai egzistuoja 
tarp Vak. Vokietijos ir Ta
rybų Sąjungos ir jie turi 
būti gerinami.

Cincinnati. — Teismas iš
teisino Karen Correll, dvie- 
iu vaikų motiną, kuri ban
dė apiplėšti maisto krau
tuvę. Ji buvo pradėjusi ply
ta daužyti krautuvės lan
gą, kai policininkas ją pa
stebėjo. Teisme iškelta, 
kad jos vaikai badavo ir ji 
desperacijoje pasiryžo kaip 
nors jiems gauti maišyto. 
Karen Correll turi 17 metų 
amžiaus, ji ištekėjusi už 19 
metų jaunuolio "bedarbio.

Palm Beach, Fla. —Pra
eitą savaitgalį čia mirė 
buvęs aviacijos sekretorius 
H. E. Talbott. Jis mirė nuo 
kraujo paplūdimo smegeny
se. Mirusis turėjo 68 metus 
amžiaus.

Detroitas. — Vasario pir
mą dieną rasistinių chuli
ganų gauja privertė neg
rę siuvėją Ethel Watkins 
kraustytis iš savo namo, 
kurį tik buvo nusipirkusi 
“baltoje apylinkėje”, bet 
dabar ji nutarė grįžti ir 
grįžo. Laikytas masinis 
mitingas, kuriame dalyva
vo 700 žmonių, baltų ir neg
rų, nutarė ją remti ir gin
ti. .
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LAUKAITIS - PAŠTO VIRŠININKAS
BUVĘS SLA PREZIDENTAS, adv.-Vincas Laukaitis, 

neseniai tapo paskirtas Baltimorės miesto pašto, virši
ninku.

» •

Baltimore, aišku, nemažas miestas, milijono gyven
tojų miestas. Laukaitis ten augęs, ten mokęsis, su tuo 
miestu yra sutapęs. Kadaise jis buvo ten teisėjas; įsi
vėlė jis į republikonų partiją ir joje veikė. Na, ir dabar 
Laukaitis gavo už tai gerą “nagradą”. 1

Turime atsiminti, kad pašto viršininkus skiria val
džia. Labai dažnai, kai valdžion įeina kitos partijos 
žmonės, jie pakeičia ir pašto viršininkus, ypatingai di- 
miesčiu.*

Kaip neimsime, Vincas Laukaitis yra pirmas lietuvių 
kilmės amerikietis, paskirtas į tokią svarbią vietą.

Mes jam linkime sėkmės!

ĮDOMUS BANDYMAS INDONEZIJOJE
INDONEZIJOS prezidentas Sukamo sumanė suda

ryti plačią valdžią — tok:ą, kokios gal būt nėra jokioje

Indonezija nauja valstybė, neseniai atgavusi nepri
klausomybę. Tai didelė šalis su arti 100 milijonų gyven
tojų.

Indonezijoje yra apie 27 politinės partijos. Gal būt 
ne visos jos didelės — kai kurios jų tik grupės, tačiau 
partijomis- vadinasi.

Na, tai prezidentas Sukamo, liberalus žmogus, su
manė sudaryti šalies valdžią iš visų partijų atstovų. Su
sišaukė jis visų tų partijų atstovus ir sakė: valdykime 
salį visi bendrai.

Taigi į naują Indonezijos valdžią įeis ir Indonezijos 
Komunistų partija, kuri praėjusiuose parlamento rin
kimuose gavo apie šešis milijonus balsų.

Šį prezidento Sukamo sumanymą linksmai, entuzias- . 
tiškai pasitiko 100,001) žmonių masė, susitelkusi 
prezidentinio ’palociaus Jakartoje. j 
Sukamo nuosprendį, o minia pritarė kalbėtojams viso
kiais šūkiais. Tačiau atsirado dvi grupės — maho
metonų ir katalikų partijų atstovai, — kurie kortiunistų 
įsileidimui valdžon priešinosi. Minia juos nušvilpė.

Katalikų, tenka pasakyti, Indonezijoje yra labai ma
žai. Jų balsas ten nereikšmingas, todėl jų vadovų toks 
pasirodymas mažai ką reiškia.

Visoje Amerikoje pasta
ruoju laiku daug kalbama 
apie infliacijos plitimą. Jau 
taip aukštai yra įkilusios 
kainos ant visko, kad žmo
nės, mažiau uždirbantieji, 
nepriklausantieji unijose, 
dreba iš baimės ir galvoja, 
kas bus, jei vis day kainos 
kils. Unijose priklausan
čių yra mažiau virš dviem 
trečdaliais, negu neunijistų. 
Viso dirbančiųjų už algas 
Jungtinėse Valstijęse yra 
63 milijonai. O organizuo
tų į unijas yra tik apie 20 
milijonų.

Organizuoti darbininkai 
išsikovoja sau pakėlimus 
algų atsparai prieš inflici- 
ją, o apie 43 milijonai neor
ganizuotų darbininkų labai 
ribotai tegauna algų pakė
limą. Jų algos -yra apie- 
trečdaliu žemesnės už uni- 
jistų algas. Taigi, juos la
biausia paliečia kainų kili
mas—infliacija.

Prezidentas Eisenhowe
ris savo kalboje į tautą sau- 

; šio 5 d., š. m., atsikreipė į 
kapitalistus ir į darbinin
kus, prašydamas sustoti 
kėlus kainas ir liautis rei
kalavus algas pakelti. Kapi
talistai į prezidento prašy
mą nekelti kainų nekreipė 
dėmesio. Kainoms kylant, 
darbininkai, žinoma, yra 
verčiami reikalauti algų nu
kėlimo, ir infliacija < eina 
blogyn.

Kai. kurie ekonomistai 
pataria prezidentui uždėti 
“lubas”, nustatyti, kiek, o 
ne aukščiau turi būti kainos 
už gaminius ir maisto pro
duktus. Kol kas preziden
tas nesiima veiksmu kainu 
kontrolei, prisimena, kad 
blogai .ir palieka, taip sa
kant, dievo valiai. . .

Kita mintis kyla valdžio- 
kad per didelis pinigų

Išgirdęs prez. Eisenhow
er į reikalaujant 71 bilijono 
dolerių sekančių metų biu
džetui, iždo sekr. Humph
rey pareiškė, jog brenda
ma vis giliau į infliaciją. 
Tik dabar prieš per dideli 
pinigų eikvojimą išstojo re- 
bublikonas senatorius iš N. 
H. valstijos, Styles Bridges, 
kuris yra apropriacijų 
(fondam pinigų paskirsty
mo) komisijoje. Jis mano, 
kad tas veda į infliaciją ir 
jis žada pasiūlyti nukirsti 
iš tų 71 bilijono biudžeto 4 
bilijonus. Jis žada kovoti 
už nukirtimą ir mano, kad 
jis savo tikslą atsieksiąs.

Plačiau pažvelgus į daly
ką, tos kalbos ir tie pasiūly
mai nukirtimų, toli gražu 
nėra ganėtini būdai išgelbė
jimui' šalies iš infliacijos. 
Reikia rimtesnės ekonomi
jos.

Be atidėliojimo turėtų 
būti nukirstas pinigų eik
vojimas užsienio milirari- 
niams reikalams. Anglija 
ir Francūzija jau sumažino 
iškaščius NATO reikalams.

(Anglija ir savo armiją ža
da sumažinti dar 65,000, 
mažindama kaštus). Toliau 
mes turėtume kuo plačiau
siai užvesti prekybą su už
sienių gaminiais civilinių 
žmonių reikalams, už ku
riuos , mums būtų tinkamai 
apmokama. Tada bizniu
kai mūsų įeigos- pakiltų ir 
būtų galima žymiai numuš
ti taksus ant įeigų. Kiek 
korporacijoms būtų nu
mušta taksų, ant tiek kor
poracijos turetir numušti 
kainas ant reikmenų.

Kada taksai ant algų 
už algas sumažėtų darbi
ninkams, ir gyvenimo reik- 
menos atpigtų, tada būtų 
logiška prašyti darbininkų, 
kad, atnaujindami kontrak
tus su kompanijomis, ne
reikalautų pakėlimo algų. 
Tais būdais tai tikrai .būtų 
galima infliaciją pažaboti.

Vaikai ima pavyzdžius iš 
savo tėvų, piliečiai iš savo 
valdžių. Pati valdžia turė
tų parodyti pavyzdį ekono
mijos pravedimui mažini
mu taksų, platinimu biznio, 
tada piliečiai ją paseks ir 
stabilizacija būtų atsiekta.

Pmnis Papilietis

Šiurpos .laiškas 
ii, Lieftovos
mus susitikus 

gatvėje ar prie 
veik visuomet 

klausimas esti: 
laiškų iš tėvy-

- • • . • If)i prie Jv» 
Kalbėtojai sveikino eikvojimas užsienių pagal-;^

NAUJAS JAPONIJOS PREMJERAS
NOBUSUKE KIŠI tapo naujuoju Japonijos premjeru. 

Tai konservatyvus vyras, dar palyginti jaunas, tik 
apie 60 metų.

Pradėjęs eiti premjero pareigas, Kišis pasakė: jis vi
suomet stojo už tai, kad reikėtų Japonijai pradėti di* 
de&nę prekybą su .socialistiniu pasauliu, ypatingai su 
Kinijos Liaudies Respublika. Dafrai\jis tai darysiąs: 
dėsiąs pastangų tuojau sumegzti artimesnius ryšius su 
Pekino valdžia.

Tai, atrodo, nepatiks Washingtonui. Bet Kiši mano, 
kad jis, kai atvyks į Washingtona, viąką gerai išaiškins? 
na, ir Washingtonas sutiks.

Dėl prekybos su Tarybų Sąjunga pirmesnioji Japoni- 
. jos valdžia jau susitarė.

PALEIDO
LABOR YOUTH LEAGUE, — Darbo Jaunimo Sąjun- 

ga — praėjusią savaitę laikė savo suvažiavimą New 
Yorke ir nutarė šią organizaciją paleisti, likviduoti.

LYL buvo suorganizuota Čikagoje 1949 metais. Jos 
vyriausias tikslas buvo: kova už taiką, politinis jauni
mo švietimas.

Ši organizacija buvo žiauriai persekiota, ji buvo pa
skelbta “subversyvine”. Buvo reikalauta, kad ji užsire
gistruotų Justicijos departmente, kaip neištikima!

Aišlju, tai visa atsliepė į jos narius,:;1 darbininkus, 
moksleivius, studentus.

Dabar Jungt. Valstijų darbininkų jaunimas neturi jo
kios savo platesnės organizacijos. O tai yra bloga, nes 

> tokia organizacija yra labai reikalinga.
Spauda pilna žinių apie visokius kriminalinius jau- 

namečių veiksmus. Tėvai będavoja, kad nebegali vaikų 
suvaldyti. Visuomenininkai ir spauda klausia, kas čia 
bus? i .

Mums atrodo, jei darbininkų jaunimas turėtų savo 
plačią politinės apšvietos organizaciją, ji galėtų daug 
pasitarnauti sulaikymui jaunimo nuo “ekscesų”.

Na, nepameskime vilties. Su laiku gims kita darbinin
kų jaunimo organizacija, gal būt, platesnė, didesnė. 
Taip, kaip dabar yra, visuomet negalės būti.

(Liberty) ^Ailtrad., kovo (March) 5, 1957

Išgelbėk imis, viešpatie!
(Feljetonas)

Tai mūsų Dėdės Sarno pa- 
likonys, Linkalno batais ap
siavę jo posūniai, taip kar
štai stvėrė į savo glėbius 
bekelinį karalių Saudasą, 
kaip anas tėvas savo sūnų 
palaidūną, sugrįžusį į savo 
tėviškę. Net ir aksominiais 

z .«• — - 

divonais nuklojo jam taką, paliko, o Hitleris tik kru- 
kad tik didesnį pašlovinimą vinas pėdas ir šeško smar- 
jo didenybei atidavus.

Jūsų Dėdei Vincui per 
televiziją stebint, kaip mū
sų didieji vyrai, pasivertę 
save tais divonais, kad ka
ralius į juos nusišluostytų 
savo purvinas kojas, per
daug stebėtis neteko. Juk 
karalių jau tik rasodnin- 
kuose beliko. Karaliaus 
Saudaso jau gali palikti tik 
paskutinės pėdos į mūsų

bėk mus, viešpatie! <
Bet kada tas, visagalis < 

viešpats, nuo tų visų nege
rovių neišgelbėjo, tai Lie
tuvos artojai patys pradėjo 
save gelbėti ir išsigelbėjo. 
“Tautos vadas” tik savo ke
lines po Kybartais tautai

vę. >
Tad ir mums nuo “slap

tos diplomatijos”, išsigelbė
jimo nėra išrikavimo šauk- * 
tis prie viešpaties. Dėdė''* 
Samas užars paskutiniojo 
karaliaus pėdas, o “slaptoji ■■ 
diplomatija”, kaip ta auksi
nius kiaulinius dedanti 
paukštė, paspruks iš prie 
gėdos stulpo mūsų demo
kratiją kalančių rankų.

Net ir Anglijos karalie
nė Elzbieta, anądien, tin
kamai pasišaipė: Jeigu 
prezidentas Eisenhoweris 
mane pakviestų atvažiuoti 
i Suvienytas Valstijas, tai , 
važiuočiau tik su ta išlyga/ 
kad ir man raudonais divo- 
nais takas būtų 
Baltąjį Namą.

Neblėminu 
Jeigu jau prieš
Imi karalių taip lanksomasi 
ir tursinamąsi, tai jauna 
karalienė 
net 
ta.

karaliaus ir į muziejų.
Dėdė Vincas visai nesi- 

nrečytų, jei karaliaus Sau
daso ant diyono įspaustų 
pėdų dieną, Washingtonas 
pripažintų oficiale tautos 
švente, kad ant Kapitelio 
stogo plevėsuotų ir tas di- 
vonas su karaliaus pėdų į- 
spauddmis. Tai vis būtų di
desnė karaliui garbė, koc 
Dėdė Sania^ ir raustų iš gė
dos. '

Tačiau, duok die, kad šio 
karaliaus pėdos būtų ir pa
skutinės, ne tik ant divo- 
no, o ir ant Dėdės Šamo 
žemės, Nes karalius Sau
das, kaip prezidentą Eisen- 
howerį, taip ir sekretorių 
Dullesą sužavėjo “slapta 
karališka diplomatija”. O 
ar jūs žinote į kokią žvėrį 
ar velioribą panaši ta “slap
ta’diplomatija”? Ogi, va: 
Ką karalius daro, tai ne ta- 

-".vo biznis! Bet ką prisako/ 
i tai klusniai išpildyk ir iš-

nuklotas^ į

karalienės, 
tokį beke-

turėtų prasmės 
įsižeisti, šalčiau priim-žmoniškumo, o aršesni 

plėšriuosius žvėris, jau 
jokios sąžinės neturi, trūks
ta žodžių juos pavadinti.

“Žudė, tai žudėč žmones, 
bet kad dar žiauresnis jų 
darbas, kad labai (kankino, 

j Kai ir mūsų sesdtę Marę 
j žudė, tai tą naktį Daugų 
i valsčiuje 30 šeimų nužudė. 
! Marė ne tiek kaiįkinta, o 
I Aldona vargšė tai daug 
i skausmo perkentėjo:
nupjaustė krūtis iki kaulų • 
ir galvą labai sudaužė, kaip! 
degtukų dėžutė žiužėjo. J. ‘ 
savo motiną už kaklo apsi
kabino .negyvą ir pati varg-

uz 
jie Dede Vincas

Chicago, Ill.
kultūriečiu susirinkimą••

Moterų Kultūros Klubo su* 
sirinkiinas, įvykęs 21 d. vasa
rio, buvo našus savo gerais 
ta rimais ir buvo susirinkęs ne-i 
mažas būrelis narių. Gaila,* 
kad daug narių nesveikavo, 
negalėjo dalyvauti. Linkime 
visoms pasveikti ir būti se> 
kančiame klubo susirinkime. •

Iš gerų tarimų tai bus vie
nas labai svarbus, nutarta pa
remti Midwest Sveturgimių 
Komiteto būsima konferenci
ją, kuri įvyks kovo 17 d., su 
auka $10. Viena delegatė iš
rinkta klubą atstovauti.

Visa kita daugiausiai nšosA 
su kultūriečiu rengiamu ban
ketu. Komisija raportavo, kad 
tikietai platinasi gana gerai** 
ir ji yra užsimojusi labai pui
kiai pavaišint visus, kas tik * 
dalyvaus bankete. Programa 
taipgi bus, įvairi ir skoningai 
prirengta. Mūsų pirmininkė 
d. Samu lion ienė, kuri yra vie
na iš komisijos, labai susijau
dinus pranešė, kad smarkiai ... 
apsirgo jos brolis Palevičius,^ 
Herrin, III. Ji ten išvyko, ir ji 
abejojo ar suspės sugrįžti į 
klubo parengimą. Jos vietą 
užėmė d. Vasiliauskienė, bet 
jeigu viskas išeis gerAi su bro< 
lio sveikata, tai d. Samulįo- 
niene irgi dirbs su* šeiminių-, 
kemis. Mes linkime d. Samulį 
honienei ištvermės, o d. Pale- 
vičiui laimingai pasveikti.

Sekretorė pranešė, kad pa- ■ 
siuntė “Get - Well” kortas 
mūsų ligonėm, d.d. Mažeikie-* 
nei, Bruožienei, Postialko, . , 
Mockevičienei, linkėdama nuo 
klubo visoms geros sveikatos^

Po susirinkimo turėta vai
šės, kurias suteikė valdybą, 
atsilygindama už pereitas vai
šes, kur buvo pagerbta valdy
ba visų, klubo narių. Vaišią 
buvo gerų ir įvairių ir taip na? 
rėš labai draugiškai 
susirinkimo vakarą.

Draugė Jonikienė

iš

SAO PAULO, Brazilija 
Dabar pas 
tautiečiams 
darbovietės, 
pirmiausias 
“Ar gauni
nes? Ka rašo?”

Paskutiniu laiku gauna
ma dauG laišku ir iš visu <._> L V
Lietuvos kampų. Bendrai 
suėmus laiškų turinį, viso
se darbo srityse atsispindi 
progresas, vis daugiau ir 
daugiau užtikrintas s ryto
jus. Bet retkarčiais pasi- 

‘rodo ir kitokio turinio laiš-
Štai ąną dieną sutikau 

gerą pažįstamą J., . kuris 
pasisveikinęs tuoj pakvietė ,žė mirė, 
prie progos užeiti. Girdi, j “Ir ką gi jos vargšės kal- 
paskaitysime laišką, kurį j tos? 
mano žmona gavo iš. Lietu
vos nuo savo giminaičių. 
Sulaukus . sekmadienio už
sukome. Paprašė sėstis, at
nešė laišką ir pradėjo skai
tyti. Laiškas rašytas spa
lio 18, 1956 m. Štai ką 
rašo:

“Aš, Jonas, ir jūsų moti
na ir mano žmona Pranė 
dėkojame jums, brangi se
sute O. už laišką ir už tokią| jo sesuo Julė ir kiti? Tai

bai ir apsiginklavimui veda 
šalį į krizę. Eisenhoweris 
pareikalavo iš Kongreso 
71 bilijono dolerių biudže
to vieneriems metams.. Iš 
to biudžeto prezidentas 
skiria virš keturių bilijonų 
dolerių užsienių pagalbai. 
Didelė dalis iš tų 4 bilijonų 
tektų arabų šalims, pagal 
Eisenhowerio doktriną pa
stoti kelią ten plintančiam 
komunizmui. Monarchijų 
despotizmo nepakęsdami, 
žmonės ten pradeda sukilti 
ir jau braška karališkų 
locių sienos. 1

Mūsų šalies žmonės, 
dirbdami viršaus $600 į 
tus, moka valdžiai taksus, 
iš tų taksų valdžia skiria 
bilijonus dolerių karalių 
ir kapitalistų saugojimui 
nuo komunizmo.

Neseniai Wasbiingtone 
lankėsi Saudi Arabijos ka: 
ralius Saudas. Jis iš korpo
racijų už aliejų ir už iš savo 
žmonių susiplėšia sau $288,- 
000,000 metinių įeigų. Jis 
savo apsigynimu nuo komu
nizmo nesirūpina, krauna
si sau didžiausius turtus ir 
baliavoja su daugybe pačių. 
Koks gyvenimas yra mūsų 
šalies piliečio, uždirbančio 
šiek tiek viršaus šešių šim
tų dolerių? Ir jis turi mo
kėti taksus, iš kurių duo; 
dama Sandui šimtais mili
jonų dolerių! Kokia čia tei
sybė!

Jei pinigai, surinkti iš 
visuomenės taksais, būtų 
duodami Saudi Arabijos 
žmonėms gelbėti išsiliuo- 
suot iš karaliaus Saudo bai
sios . priespaudos, dalykas 
galėtų būti pateisinamas, žmonių pasmerkti, bet , juos 
Gi dabar jokiu būdu nepa- ąuklėti. 
teisinamas eikvojimas <tak- hestiją ir išleido.
sais surinktų pinigų apgy- kių žmonių nereiktų gailė- 
nimui despotų ir milijoni-( tis. Reikėjo visus sušąudy- 
W tooiįgęij

po-

uz-
me-

gražią nuotrauką, v kurią 
jūs mums prisiuntėt visų. 
Čižiūnų. Laiška gavau spa
lio 17.

“O dabar leiskite mums
jus pasveikinti nuo mūsų Urba metų? Ką gi tas jiems

Nieko blogo jos nie
kam nedarė. Kad jos sū
nus išėjo arini jon ir žuvo 
fronte? Arba kad aš tar
navau paruošų ministeri
jos įgaliotinio pavaduotoju 
apskrity? Ne aš, tai kitas 
turi dirbti tą darbą. Aš 
išdirbau tame darbe 8 me
tus ir 10 mėnesių. O kaip 
tokius žmones pavadint, 
kaip Arbačiauskas Juozas,

die! Jei mūsų 
ir sekretorius 

kept kleckus iš 
“slaptos diplomatijos” mil
tų ir šerti savo padonis. 
Tai jau būkite ' tikri, kad 
sūdnoji tik už sąsparos tu
pi.

Juk kaip Dėdės Vinco, 
taip ir jūsų visų pražilusios 
ir nuplikusios galvos atme
na, kaip mes dar Lietuvoje 
būdami, per kryžiaunas 
dienas supuolę ant kelių 
prieš nukryžiavotąjį, šauk
davome Nuo pavietrės, ug
nies, bado ir vainos, išgel-

Neduok 
prezidentas 
pradės

jau nežinau.
“Suaugusius žmones žu

dė, tai gal kada nors iš so
do išvijo. Bet ką gi vaikas, 
kuris guli lopšy* 2 mėnesių,

visų vienu žodžiu sesutę O., i padarė? Is jo vipką gali- 
švogerūlį ir jūsų sūnelį R. į ma padaryti: ir žydą, ir 
Mes linkime jums visiems.' 
geros laimės ir pasisekimo 
jūsų gyvenime, o labiausiai 
sveikatos.

“Brangi mano sesute, jūs 
rašų te man, kad aš jums 
parašyčiau, už ką Arba- • duoti) kokią kančią jie 
čiausk'as Juozas sėdėjo ka- į neša, kol užsikankina? 
Įėjimo penkerius m e t u s . 
Tai už tai, kad jie buvo pri-t 
sidėję prie tos bandos, kuri 
žudė žmones, ir mūsų sesu
tę Marę ir jos dukrelę Al
doną jų banda nužudė.. Tai 
už tai ir buvo nuteistas 25 
fnętams ir jo sesuo Julė 
taip pat buvo nuteista 25 
metams. Juozo žmona de
šimčiai metų, Kavaliaus
kas Jonas taip - pat 25 me
tams, Kaminskas Petras ir
gi *25 metams. Ot už ką jie 
gedėjo 5 metus. Bet mū
sų tarybinė valdžia nenofi

vokietį, kokį nori. Ir tiems 
vietos nebuvo. Tėvus nužu
do, p tokiems mažiems vai
kams perplauna pilvus ir 
sumeta ant negyvų jų tė
vų. Tai ar galima įsivaiz- 

pa-

Ar-

|'ti.
" ■' ■ ■

Tai pritaikė am-
Bet to-

Ba pas juos nėra jokio
: ' ■ ■ '! u. • »> ' ’

bačiauskas.
, “Jūs, brangi sesute, 

/šot man, kad ’jūs išsiuntėt 
siuntinį per V. Vincą, ir 
prašote, kad jį paimčiau ir 
išdalinčiau. Tai aš to ne
padarysiu, ba aš su Ona 
Arbačiauskiene .. nesugyve
nu jau 18 metų. Ir su ja 
ir su visais Arbačiauskais 
nenoriu susitikti ir kalbė
tis. Jiems išsiuntei, tegul 
jie ir turi. Per juos ir mo
tinos būtum netekę. Kai 
Marę nužudė,7 tai ir mūsų 
motina buvo išprotėjus: 
pradėjo laukais eiti. Kur 
gi gali neišproteti dėl tokių 
žmogžudysčių! .0 dąbar tai 
jau nieko. Tik.atmintis, jau 
susilpnėjus ir silpniau gir-

ft O? W

ra-

di. J
“Brangi sesute, rašote, 

k a d anksčiau išsiuntėte 
man ant kostiumo ir moti
nai. Tai mes negavome ir 
negausime, ba tokia pat 
padėtis su Maniusia, kaip 
ir Arbačiauskais. Skirtu
mas tik vienas, kad Maniu
sia nežudė žmonių, bet 
žmoniškumo neturi . Todėl 
ji gerai žino, kad mūsų tė
vai visą laiką vargo po 
dvarus ir nupirko jiems že
mės* ir visus trobesius. Ir 
po Marės mirties viską su
ėmė; ir gyvulius, ir trobe
sius, ir visus drabužius. O 
aš nieko neėmiau ir po tė
vo mirties.”

Ar bereikia ką nors pri
dėti prie lajško? O, taip. 
Kiekvienas 'aukotas cen
tas Lietuvos “išlaisvini
mui” yra padėjimas rengti 
kruvinos puotos, panašios 
kaip Vengrijoj. Prisidėji
mas prie išlaikymo taikos 
reiškia troškimą, kad pana
šios žudynės neatsikartotų 
ne tik Daugų valsčiuje, bet 
ir bile kur. -i

Smulkesnes 
pasidaro pats

išvadas lai 
skaitytojas.
BLDSK-s

'Sausis, 1957
Sao Paulo; Brazilija
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klubo korespondente, negalė- Již 
jo dalyvauti, atrodo, irgi,dėl . : 
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Beirutas. — Iš Amanno, 
Jordano sostinės, praneša* e 
ma, kad ten suimsi keli J

jo dalyvauti, atrodo, 
nesveikatos, tai šiuos 
rašo

niai apsivilkę. Esą, jie renį 
gė. sukilimą prieš karaihį. 
Husseiną



Paskutinės valandos
(Iš ATSIMINIMŲ)

Sėdėjome mes _ dviejose Staiga mes išgirdome 
gretimose vienutėse. Vieno- žingsnius koridoriuje, žing- 
]e buvo Požėla, Giedrys ir(sniai nutilo prie mūsų du- 
aš. Kitoje — Greifenberge-1 rų. Karolis, dar nebaigęs 
ris ir Čarnas. Mes pareika- sapnuoti, atsisėdo. . . kazys
lavome iškviesti kalėjimo 
viršininką. Mes pareiškėme, 
kad paskutines gyvenimo 
valandas norime praleisti 
drauge. Kalėjimo viršinin
kas kategoriškai atsisakė 
įvykdyti mūsų reikalavi-' 
mus, motyvuodamas tuo, | 
kad pagal instrukcijas ne-.nieką tarė jis. 
♦turi tam teisės.

-Prižiūrėtojas, 
♦koridoriuje, 
vo prie vilkelio pažiūrėti, 1- Kas per 
ką veikia mirtininkai. Jis į- mas, — pasipiktinęs pasakė 
prato stebėti, kaip pana-1 jis.
šiais atvejais žmonės ken-| Buvo 12 valanda nakties.

, čia nepaprastą baimę. Kaip, Supratome, kad artinosi 
gi teko jam nustebti, pama-, paskutinės valandos. . . Ap- 
čius ramiai besikalbančius, f surengdamas Karolis pra- 
Netverdamas smalsumu, jis 

, atidarė duryse langelį ir
paklausė: “Jūs, matyt, nia- 

»jiote, kad jūsų pasigailės?”
—i Ne, kaip tik atvirkš

čiai. Mes įsitikinę, kad 
, šaudys, — pasakė jam 

I’olis. — Pasigailėjimo 
neprašėme. Parašėm 
pareiškimą, kad karo 
ko teismo sprendimą 
kome neteisėtu ir pareika
lavome ‘ iš naujo nagrinėti 
bylą paprastame teisme.

Toks nepaprastas pas
merktųjų elgesys sudomino 
prižiūrėtoją. Jis dažnai pa
žvelgdavo pro vilkelį, ir jo 
žvilgsnyje buvo kažkas 
draugiško. Staiga atsidarė 
langelis ir prižiūrėtojas pa
mojo pirštu Karoliui.

— Jūs, tur būt, norėtu- 
*rmėt ką pranešti gimtiems? 
Štai 'pieštukas ir popierius. 
Patikėkite manim, ą.Š noriu 
įums padėti ir tikrai įteik
siu tam, ką nurodysite.

Pagunda buvo tokia di-j 
dėlė, kad mes nutarėm pa-i 
sinaudoti prižiūrėtojo pas- i 
Įauga. Ir jis neapvylė. To-' 
kiu būdu gruodžio 25 die
ną anapus kalėjimo sienų 
atsirado Karolio Požėlos 
laiškas, pažymėtas gruo
džio 24 dienos data.

Gruodžio 25 dieną, kai a- 
‘tėjo kalifaktorius (taip bu
vo vadinamas valytojas iš 
kriminalinių nusikaltėlių 
tarpo) išnešti “kubilo”, aš 
pastebėjau, kad jis kažko 

j įmirksi. Kai jis netrukus 
grįžo atgal, tuščiu indu ne
šinas ir išėjo jį palikęs, mes 
kruopščiai jį apžiūrėjome 

' ir radome tarp dugno ir šu
lo prilipintą duonos gaba
lą, o jame — laišką. Laiške 
draugai iš bendrųjų kame- 

»rų pranešė, kad jie protes
tuodami paskelbė bado 
streiką, kuriame dalyvau
ja visi suimtieji. Tuo pačiu 
keliu per kalifaktorių mes 
gavome rūkomojo popie-;
riaus ir pieštuką, kuriuo j ^as’ t

i vėliau rašė savo prieŠmir-; Baisus akimirksnis ne- 
tinius laiškus nemirštamieji permaldaujamai artėjo. . . 
didvyriai.

Gruodžio 26 dieną mums gelio kaustytų batų trenks-
* paaiškėjo, kąd prasidėjo mas. 
paskutinė diena ir kad šią šokau, 
naktį viskas bus baigta.

Sunkiausius atsiminimus; draugais. . . ir negirdėjau 
paliko baisioji Ii926 metų varstomų durų. Staiga pa- 
naktis iš gruodžio 26 į 27 ju|au

1 > dieną, kai- fašistiniai bu
deliai žvėriškai nužudė už-|

* , grūdintus ilgametėje po- j 
grindžio kovoje ištikimus

■ Lietuvos liaudies sūnus, at- 
; ' sidavusius darbininkų k|a-

* sės reikalui, — Karoli Po-

atmerkė akis ir įdėmiai pa
žvelgė į duris. Durys atsi
darė, ir prižiūrėtojas pamo
jo Karoliui pirštu. Šis vie
nais apatiniais išėjo į ko
ridorių ir .tuoj pat grįžo 
atgal.

— Kunigas. . . — su pa-

I Paskui Karolį buvo'’išėjęs 
budėjęs-ir Giedrys ir tuoj pat sū- 

dažnai ateida- grįžo.-
Kas per pasityčioji-

su-

mes
tik 

lau-

Kazį Giedrį ir Rapolų Čar- 
nų. Nenorėjau tikėti, kad 
niekad daugiau nepamaty
siu savo brangių' draugų, 
kad šią naktį juos išves vi
siems laikams.

Apačioje, kieme, pasigirdo |lu ir tvirtai paspaudėme 
sunkūs kūjo smūgiai per i viens kitam rankas.
geležį. Aš pribėgau prie' ■— Būk sveikas! Visai 
lango, bet tuoj supratau,' nębaisū! linksmai pratarė 
dar nespėjęs pamatyti, kad 
kala grandines. . . Po kele
to minučių išgirdome greti
mos kameros duris vars
tant. Juozas Greifenberge- 
ris savo lengva eisena priė
jo prie mano langelio.

— Perduok linkėjimų 
mano žmonai ir visiems 
draugams, — pasakė jis.

Mes atsisveikinome. Pas
kui pasibučiavome su Rapo-

Apačioje, bendrose ka
merose, politiniai kaliniai 
nėmiegojo visų naktį. Ko
munistams einant pro ša
lį, jie ėmė giedoti “Interna
cionalų”. Po kalėjimo 
skliautais nakties tyloje de
šimtys sujaudintų rūsčių 
balsų giedojo revoliucines 
dainas palydint savo drau
gus į paskutinę' kelionę.

F. Abromavičius

Su vėžiu juokiu nėra
,1. J. Karkiančius, M, D

b ii o:
— Anksčiau aš negalė- 

iau Įsivaizduoti, kad prie 
visko galima priprasti, net 
aosir>rasti su mintimi apie 
mirtį. Dabar, kai jau aiš
ku. kad po poros valandų 
reikės mirti, aš nuostabiai 
ramus. •

— Duokš tą ponierį ir 
pieštuką, — kreipdamasis 
’ mane pasakė Karolis. — 
reikia parašyti laiškus 
draugams ir giminėms.

I aiškai jau parašyti . ir 
įteikti man, aš juos rūpes
tingai paslėpiau. Kazvs sė
dėjo ant savų gultu, Karolis

akių neatitraukdapiąs, žiū
rėjau i juos. ;

— Žinote, — tarė Požėla, 
— dėl savęs aš visiškai ra
mus. Partija ne pirmą kar
tą gauna pakelti sunkias 
žaizdas, kurias padaro re
akcija, ir visada jas grei
tai užgydydavo. Taip bus ir 
dabar: Juk mūsų partija 
semiasi jėgų liaudyje. At
vira fašistinė diktatūra ir 
jos pasekmės sukels darbo 
masių ir geriausios inteli
gentijos dalies pasipiktini
mą. Padidės trauka į mūsų 
partiją. Aš neabejoju, kad 
Lietuvos darbininkų klasė, 
Komunistų partijos vado
vaujama, galų gale pasieks 
pergalę. Mane kankina 
mintis apie kančias ąrtimų- 
ių, kurie turės pakelti mūsų 
žuvimų. Kaip pakels mano 
mirtį nėščia žmona. . . Man

Vis labiau ir labiau siau
čia grėsmingosios vėžio li
gos. Vis dažniau ir vis dau
giau nuo vėžio miršta žmo
nių. Baisi, šiurpi istorija! 
Ir vis tai produktas mūsų 
pašėlusios, kreivai persunk
tos civilizacijos, be atodai
ros šuoliais bėgančio mėš
lungiško progreso, mūsų 
risčia bėgančio skurdaus 
gyvenimo. Visos mūsų gy
venimo aplinkybės turi 
tamprių ryšių su šita ne
lemta vėžio liga. Daug par
eina nuo maisto, nuo gėri
mo, nuo rūkymo, nuo gy
venvietės, klimato, net ir 
nuo pagražinimo priemo
nių, kosmetikų, dažų.

Ir visos šitos priežasčių 
virtinės taip lengvai nestab
dysi. Ir tu pats turi budėt, 
saugotis, ir valdžia, ir pra
monės vedėjai.

Visi, manau, bus girdėję tai taip, bet ir mums nekas, 
apie “radžio (radiumo) li
gos” tragediją, kuri numa
rino visas nedidelio fabri
ko darbininkes ir visą per
sonalą. Tai įvyko prieš 35- 
40 metų, Niūvarko prie
miesty.

Kelios dešimtys moterų 
gamino laikrodžiams skait- 
mes, kad jos švitėtų pa
tamsy. Su laibučiais šepe
tukais dažė radžio atskies
tą gelsvą tyrę ir tepliojo 
viršum skaitmenų. Vis lū
pom pavilgydavo šepetukų 
galiukus. Deja, pervėlai 
persigandusi publika suži
nojo, kad visos šitos belai
mės kuklios darbininkės ne
išvengiamai numirs nuo 
kraujo bei kaulų vėžio, kurį 
padare po truputi nurija
mos radžio dalelytės, ta- 
d'iioakttyviioji gelto nute, ne-

dikio. Tikiuosi, kad tau,— 
kreipėsi Karolis į mane, — 
pavyks jį pamatyti. Per
duok jam karštų priešmir
tinį tėvo" linkėjimą. . .

Tarsi gyvų matau Karo
lį, stovintį prie krosnies. Jo 
gražus įkvėptas veidas šiek 
tiek paniuro. Ramybė jo 
veide ] 
rastai įtempus dvasios jė- monėj dirbai 

metų ?

tęs mokslas ir išradimai 
smarkiai pasistūmėjo pir
myn. Daugybė pagaminta 
naujų vaistų, chemikalų, 
nuodų. Mes jų griebiamės, 
vartojame, visai nesirūpin
dami, kokia bus ilgainiui 
jų veikmė’. Vartojame 
vabzdžiams DDT, gėles bei 
daržoves purkščiam nuo
dingais skysčiais, mostelės 
su suodžiais bei derva, su 
hormonais teplioj'ame ant 
odos, antakių.

Pavojus čia toks, kad 
daugumas šitokių prepara
tų yra vėžiagamiai (“car- 
cinogenous,” ‘cancer - pro
ducing”) agentai: per me
tų metus sukelia vėžius la
boratorijų žvėreliams, pe
lėms, žiurkėms. Nuo DDT 
žiurkės gauna kepenų vėžį.

Taip

Kaip DDT, taip ir kitokie 
nuodingi, vabzdžių naikin
tojai pasiekia ir mus.

Viena, kad tiesiogiai mes 
jii {kvėpuojam arba ir nu- 
ryjam. O antra; aplinki
niais keliais mus pasiekia 
tie nuodai. Daržinės,, klė
bys, karvidės apipurkščia- 
mos DDT arba panašiais 
nuodais. Taipo pat karvės 
gauna tų nuodų, o nuo pie
no, nuo mėsos gaunam po 
truputį ir mes. Ir taip mū
sų kūno audiniuose susida
ro ilgainiui , pavojingi vė- 
žiagamių nuodų kiekiai...

Beje, buvo pagaminti ir 
smarkesni vabzdžiams nai
kiu t i nuodai. Sakysim, 
AAF — “Acetylamino fluo
rene,” bet agrikultūros de
partmental uždraudė: per
daug jau pavojingas chemi
kalas ... Panašiai ir su se-kaltai atrodanti tyrė.

Kiekvienam svarbu gerai ).enio (“selemium”) vartoji-
apsižiūrėt aplink save ir 
giliai apsisvarstyt iš' anks
to, kol dar nąpervėlu. Tu, 
jau kiek pagyvenęs, drauge, 
paklausk savęs keletą klau
simų. Kokioj vietovėj gy
veni, arti kokio fabriko? 
Ar daug dūmų ir suodžių

naikina rau-
vabaliukus.

department©
susekė, kad

pasiekta tik nepap- tavo mieste? Kokioj pra-

Kalėjimo tyla sutrikdė dau-

Aš krūptlėjau ir pa- 
Buvau pasirengęs 

eiti drauge su brangiasiais

, kad Karolis stipriai 
mane apkabino ir iš visos 
širdies keletą kartų karštai 
pabučiavoi Paskutinis stip
rus rankos paspaudimas ir 
paskutiniai žodžiai:

— Pasakyk visiems drau
gams ir artimiesiems, kad

prieš. 15-20 
Gal gyveni pietų 

bei pietvakarių Valstijoj? 
Ar neperdaug būvi saulėje 
ypač jei tu raudonplaukis 
ar blondinas? Jei laukų bei 
daržų darbininkaš, kokį 
nuodą vartoji vabzdžiams 
bei kirminams naikint? 
Kaip su kosmetikais, mo
terys: kuo tepliojate lūpas, 
antakius, vokus? Kokią 
mostelę v a r t o j a t e odai 
minkštint, su kokiais hor
monais? Kokiais dažais 
nuspalvinti jūsų gėrimai, 
konservai/ uogienės? Jūsų 
riebi vištiena bene bus tik 
dirbtinai nutukinta, su hor-

ne baisu mirti, Kai žinai 
kam gyveni ir už ką mirs-

Dar kartų apsikabinome, 
stipriai paspaudėme ran
kas, ir, abu — Karolis ir 
K^azys išėjo nebegrįžtamai.

Pavojingi maisto ir ge-’ 
rimų dažai (“food dyes”). 
Dirbtiniai nudažyti Flori
dos apelsinai, žirniai, vai
sių sunkos patraukia akį; 
taipo pat ir nubaltintos fi
gos, baltučiukai miltai, da
žytos uogos (vyšnios). Žali 
dažai, taipgi ir geltoni yra 
vėžiagamiai: turi “beta- 
naphtylamine” nuodų. Ki
ti turi sulfoninčs rūkšties 
(“sulfonic acid)”), kuri 
dar pavojingesnė . . .

Na, ir mes lengvabūdiš
kai vartojam spalvuotus 
saldainius, pyragus, vaisius., 
jų sunkas, šiaip gėrimus, 
konservus, margariną.: val
gom, geriam, nė nemirkse- 
dami... ir skanu ir gražu...

O kaip su vištomis,, su 
vištiena? Kur perkate viš
tas ? - Kas ir kur ir kaip 
jas augino? Ar tik nebus 
tos vištos tokios riebios 
nuo įsodintų galvon mote
riškų hormonų? Faktas 
yra tas, kad jauniems viš
čiukams, gaidžiukams įso
dinamos po smegenimis 
k a r š č i a g a m i ų hormonų 
(“estrogenic hormone, stil
bestrol”) tabletės, nuo ku
rių gaidžiukai palaipsniui 
suvištėja ir darosi riebūs.' 
Tai kas iš to? Ogi štai kas. į 
Dirbtinis, sintetinis mote
riškas hormonas daug pa
deda moterims, persirišt 
per gyvenimo p e r vartos 
laikotarpį. Bet vyrams nuo 
to m o t e r i š k o hormono, 
dažniau ii’ ilgiau vartojamo, 
atsirandą krūties vėžys, pe
lėms atsiranda krūties vė
žys, isčių (gimdos) vėžys, 
pūslės vėžys ir kraujo vė- 
žyh (“leukemia”). Atseit, 
kad ir moterims reikia nuo
saikiai vartot tą 
hormoną.

ganngų

nizuotą” vištieną, tenka ir 
susirgt, ypač jei‘valgytum 
ir tų vištų galvas, kur teb
esti dar ir neištirpusių hor
monų tablečių. Nuo tokių 
vištų galvų suserga ir žvė
reliai, žebenkštes: pasidaro 
nevaisingos, sterilios.

Kaip tik šituo- hormonu 
užtaisomi ir tepalai, kre
mai: girdi, atjauniną odą. 
Rekomenduojami tepliotis 
keturis kartus kasdien, 
liekant visai nakčiai. . *»

1 O; kaip su pieštukais 
tepalais a n t a k i a m s, 
kams? Jie turi daug 
glies dervos, kuri jau
niai paskilbusi, kaipo vėžio 
gamintoja. Kaip su arseni
ko druskomis, kuriomis už
taisomi plaukų tepalai, “to-

pa-

bei 
vo- 
an- 
se-

mu. Gražiai 
donus daržų 
Agrikultūros 
mokslininkai 
nuo selenio pėlės gąuna 
kepenų vėžį. Patarė nevar- 
tot šitokio smarkaus che
mikalo, bet kas ten labai 
klauso patarimo, nebent bū
tų visai užginta? Ir tuo 
tarpu žemele prisisotina 
nuodų, juos į save sutrau
kia daržovės ir vaisiai, o | 
mes ramiai visa tai niam-1 
niojam, įsisavinąm...
Daug blogiau su arseniku, 

k u r i u o sistemingai api- 
purkščiami medžiai, dar
žovės, žoles, kurs, beje, 
ir kaipo prezervatas. Lai
kotarpiais maisto ir vaistų 
administnacija (“Food and 
drug administration”) su
ko nfiskuoja obuolių siuntą, 
arba kokius konservus, bet 
tai tik retas atsitikimas: 
venas iš ši nito. O arse-

nikai,” aliejai, mostys, pa- 
mados, lūpų tepiniai? Kos
metikai cirkuliunoja beveik 
be jokios inspekcijos. Iš 
vį$o tik trys inspektoriai 
paskirti visai bilioninei kos
metikų apyvartai!.. Žmo
nių sveikatai apsaugot mū
sų valdžia neturi pinigų...

Saules šviesa—geras-daik- 
tas, bet ir tai reikia su sai
ku. Nuo didelio saulėj plėš
kėj imo atsiranda odos vė
žių. Statistikų duomenys 
parodo, kad pietinėse vals
tijose kur kas dažniau su
sidaro odos vėžiai: ben^še-Į 
šis kartus dažniau, negu, 
sakysim, Mišigano valsti
joj. šviesiaplaukiai balta
odžiai ypač opūs šituo at
žvilgiu. Juodbruviai atspa
resni, o negrai niekad ne
gauna odos vėžio.

Yra visa eilė, specifiškų 
darbų, tam tikrose pramo- 
nes imohese,‘ kur darbinin- teresting. 
kai nuo darbo gauna vėžį. 
Jau seniu seniausia žino
mas odos vėžys, ypač maš- 
nos vėžys, kurį gaudavo ka
minkrėčiai, nuo suodžių.^

Plaučių vėžį triskart grei
čiau gauna mechanikai, o 
dažytojai, inžinieriai maši
nistai, liejyklų darbininkai 
metalų tašytojai, — triskart 
greičiau, pegu tų įmonių 
raštinių darbuotojai.

Kobalto kasyklose dau- - 
giau kasėjų (80 procentų) 
numiršta nuo plaučių vėžio. . 
Urano kasyklose pusė dar
bininkų miršta nuo plaučių 
vėžio.

(Daugiau bus)

PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS 
Excellent Opportunity 

for Advancement
have openings for stengraphers'We

or graduating seniors to take dicta, 
tion from managers & other execu
tives, other pleasant reception-type 
duties of greeting customers & 
answering telephone keep job in- 

Pleasan surroundings, 
health coverage plan & life inis. 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC.
5200 Chestnut St,, 7 N. 52nd St.
4667 Paul St., 1405 W. Erie Ave. .
5543 N. 5th St, 101 S. 11th St

(41-44)

ROCKWELL MANUFACTURING COMPANY
t

Manufacturers of NORDSTROM Valves, DELTA Power Tools, 
Water, Gas and Parking Meters, and other products, 

is seeking experienced
INDUSTRIAL ENGINEERS

AND
HYDROLIC ENGINEERS

to help operate the biggest little business in AMERICA, where 
many opportunities exist for ambitious men.—Positions filled 
may call for traveling or relocating in another* state.—Salary 
commensurate with abtljties. V •
APPLY, WRITE OR WIRE RESUME TO PERSONNEL MGR.

Rockwell Manufacturing Co.
Box 151 BARBERTON, OHIO

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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
t 0

Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

AIR CIRCUIT BREAKER

TOOL AND
. DIE MAKERS

Small and medium 
punch & die experience. 

Graduate apprentices 
preferred,

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

Excellent wages, , Life & 
Health Insurance. Liberal 
Pension Plan. Annual au
tomatic increases. P a i (I 
Holidays.

APPLY
WRITE

IN PERSON, 
OR PHONE

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

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
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, dabarJtik $1.00. •

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

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.

GENERAL 
teLECTRIC COgau/ Tegul ir nedaug jo 

sime, bet visa esmė yra ta, 
kiek mes į save su traukiam 
visokių nuodų, iŠ visokių 

~ ’ ir su-
ir pe

Šitokie klausimai ne be1 
pagrindo. Vėžys yra pada
ras moderninės industrinės 
nesveikos civilizacijos. Tai 
yra užsiėmimo ir laplinky- 
bių sukelta ligą.

Per vienų ar dvi gentkar- zultatas-—vėžiai

Šaltinių. Taip nuodai 
sikaupia organizmė-

6901 Elmwood Avenue 
Philadelphia ’ 42, Pa.

Mention Ad
Laisvė

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



Cleveland, Ohio
wMire Juozas Raila

Hartford, Conn
Juozas atvažiavo iš Lie

tuvos, iš Pušaloto parapijos 
į Ameriką li912 metais ir 
apsigyveno čia su kitais sa- 

*vo šeimos nariais: Onute, 
Elzbieta ir Antanu Raitais. 
Tuo laiku čia darbas gauti 
buvo sunku ir todėl Juozui 
prisiėjo pabūti be darbo; iki 
susirado ir, kaip visiems 
ateiviams, iš karto prisiėjo 
dirbti prie paprastų darbų. 
Jis čia tuojau prisirašė 
prie lietuvių pažangiųjų ir 
apšvietus organizacijų, pri
gulėjo prie Mirtos Choro, 
dainavo ir vaidino persta
tymuose ir; buvo visų my
limas.

Kada Jungtinės Valstijos 
stojo Į Pirmąjį pasaulinį 
karą, Juozas išėjo tarnau
ti į kariuomenę ir buvo iš
siųstas į Europą. Iš karo 
grižo sveikas, ir tuojau su
sirado darbą pragyvenimui 
ir taipgi stojo prie draugi
jinių darbų, kurie čia buvo 
pačiame žydėjime: LSS 
3-čia kuopa išaugo iki su- 
virš 300 narių. AUDLD 22 
kuopos narių skaičius grei
tai augo. /

Clevelande zdsgyvenes a- 
pie 13 metų. Juozas Raila 
Išvažiavo ieškoti geresnių 
uždarbių Į Pennsylvanijos 
anglies kasyklas, anie 
Scran tono apylinke. Ten 
kiek pagyvenęs, apsivedė ir 
išaugino šeima iš 3 berniu
kų ir vienos dukrelės. Da
bar vyriausias sūnus James 
jau yra vedęs ir jau augina 
3 berniukus ir vieną dukre
lę, antras sūnus Tarnas jau 
paimtas i kariuomene ir 
kiti du, Juozukas ir Onytė 
Petrone, kurie gimę' dvy
nukais. tebegyvena su tė
vais. Pastaruoju laiku Juo
zas Raila turėjo įsigijęs 
nemažą ūk j, farmą, ir ant 
jos ir užbaigė savo gyveni
mą.

Juozo Railos mirtis sutei
kė didžiausią nubudimą: 
jo gyvenimo draugei Mary
tei, visai šeimai ir anū
kams, sesutėms- Onutei 
Dulskienei, Elzbietai Deš- 
kevičienei ir broliui Anta
nui ir anūkams; Lietuvoje 
gyvenantiems: sesutei Ma
rytei, broliui Pranui ir a- 
nūkams.

Lai būna lengva iam nau
josios tėvynės žemelė, o 
mes čia likę Juozo nepamir
šime.

Dėl kompair’jos godumo 
450 liko be darbo

Cleveland Murray Mfg. Co 
sumanė savo įmonę iš Cle- 
velando iškelti į Lawrence
burg, Tenn., kur darbinin
kai dar neorganizuoti, su 
tikslu padaryti daugiau 
pelno iš neorganizuoti dar
bininkų prakaito. Godumas 
apgalėjo visą padorumą. 
450 darbininkų, ir iš jįj ne- 
kurie yra išdirbę po kelias 
dešimt metų toje kompani
joje ir dauguma jau sulau
kusių pusamžio, kur jie gali 
gauti darbus? United Auto 
Workers unijos lokalo 65 
pirmininkas , Fr.ank May, 
pasmerkdamas, tokį kompa
nijos pasielgimą, tarpe kit
ko sakė: “Jeigu kompanija 
būtų turėjusi nuostolių, ga
lėjo parodyti skaitlines ir 
mes būtume susitaikę, bet 
jis to . nepadarė, nes žino, 
kad ji darė gerus pelnus. 
Bgt norėdama dar didesnių 
pelnų, paliko mus bedar
biais”.

JNS

Atsakys už tetos užmušimą
Bellevue ligoninė pripaži

no, kad kolegijos studentas R. 
B. Greenwald yra pilno proto 
ir turi atsakyti už nušovimą 
savo tetos Izabelės Polinaky.

Per apie 
valstijoj 
-apiplėšė 
dalykas! 
kad taip 
plečiasi.

užmušė
Baisus 

negera, 
dalykai

Apie šį ir tą

5 mėnesius Conn 
kriminalistai
12 žmonių.
Kas nors 

tokie baisūs
Mes rūpinamės už

tūkstančių mylių nuo mūsų, 
kad ten padaryti tvarkas, o 
visai nesirūpinome tuo, kas 
darosi namie. Pasibaisėtina 
betvarkė.

Atvykę lietuviai iš kitų 
| valstijų klausinėja: Pas jus 
buvo per radio lietuviški pus
valandžiai, kur jie dingo, kas 
pasidarė? Buvo New Britaine, 
buvo Hartforde. Nežino, kad 
seniai pranykę.

Klausėjams tenka pasaky
ti teisybę. Tų programų savi
ninkai nenorėjo skaitytis su 
visais lietuviais ii- organizaci
jomis - draugijomis. Klausė 
visokiu ’“Lietuvos vaduotojų”, 
visokių raketierių. Tai ir išny
ko. Dar kada nors 
i piktų pakalbėti apie

atskirai 
tai.

Motorų 
banketą 
Girdėt, 

nemaža

Kovo 10 d. Liet. 
Klubas rengia gražų 
su gražia programa, 
atvyks iš Waterbury
grupė žmonių. Kaip teko gir
dėt, Kristina Stanislovaitie- 
nė atvyks. Klubietės žada 
Kristinos prašyt papasakoti 
ką nors, o ji daug gali ir žino 
daug ką pasakyt pamokinan
čių dalykų : apie maistą, svei
katą ir abelnai žmonių gyve
nimą. Kelios eilėraščių mylė
tojos pajieks gražių poemų.

Iš Middletown - Higganum, 
Conn., atvyks visi lietuviai. 
Iš New Haven visuomet bū
na, ten netinginiai, nesenstan
ti žmonės.
. New Britain, kaip kaimy
nai, visuomet gražiai skaitlin
gai pasirodo.

Banketas įvyks kovo 10 d. 
Durys atsidarys 3 vai. popiet. 
Vakarienė 4:30 vai. popiet. 
Vieta: 157 Hungerford St.

PASTEBĖJOME, KAD LLD 
Centras išleis šiems metams 
svarbia knyga, parašytą Dr. 
STANISLO V A I Č 1 O ir DR. 
PETRIKOS, apie sveikatą. O 
mums, jau paaugusiems žmo
nėms, kaip tik ir bus labai 
naudinga. Abudu daktarai tu
ri daug specialybių savo pro
fesijose.

Dabar tik LLD nariai pri
valėtų susirūpinti pasimokėji- 
mu duoklių. Mes žinome, kad 
šiandien svarbesnę knygą nu
sipirkti kainuoja $5 ir 
giau, o daktariškos 
nepaprastai brangios,
mos galime gauti tik už $2 į 
metus į

ri au-
,knygos

Na, o

LLD pasimokėdami.
68 kp. susirinkimas
kovo 11 d., 7:30 vai.
Nariai būkite spor-

atsilankykit susirinki- 
Veikiausia pastebėjote 

praneši-

įvyksta 
vakare, 
tais, 
man.
Centro sekretoriaus 
mą apie LLD ątovį šiuo laiku 
Jau nemažai kuopų visi na
riai 
Kaip 
šiam 
savo 
jo!

yra pasimokėję duokles, 
gražu! Kaip apsišvietu- 
žmogui smagu atlikus 
užduotį apšvietos dirvo-

Reporteris

Tėvas kankina dukterį
Frank Carlo teisme kalti

namas, kad' jis savo 4 mėne
sių dukterį visaip kankina, 
spiaudo į jos veidą, iškišęs 
per langą laukan už kojų lai
ko. Jo žmona tvirtina, 
jis vaikų nekenčia.

New York© spaudoje
Visi New Yorko laikraščiai 

tikra apatija, reiškia, 
d i d ž i u su s i d o m ė j imu, 

majoro W,agnerio pra- 
kad jis vėl rengiasi

su tani
ne su 
priėmė 
nešimą,

HELP WANTED MALE

Kas girdėti lietuvių tarpe

kandidatuoti. Visi sutinka kad i*’a*P lietuviai.
jis apygeriai atlieka savo par
eigas, visi sutinka, kad nebū
tų didžiausia nelaimė, 
jis ir nekandidatuotų, 
palankiausią ve d a m ą 
n i apie Wagneri 
“Times”, o labiausiai 
gą, nežinia kokiais 
mais, parašė “World 
gram”.

Jeigu
Benė 

straips- 
parašė 

priešin
simi et i- 
- Telū

New Yorko “Times’’ pusla
piuose anądien tilpo du ilgi 
reportažai apie padėtį vieti
niame meno pasaulyje, kaip 
gyvena ir verčiasi dailininkai. 
Pasirodo, kad meno galerijos, 
kuriose išstatomi paveikslai, 
parduoda vis daugiau- jų, da
ro didelius pelnus, 
pačiu laiku pačių 
dailininkų padėtis 
“Times
j imą pas kokį tūkstantį 
tęsinių dailininkų ir surado, 
kad tik mažiukė dalis pragy
vena iš savo meno. Dailinin
kas kuris iš savo paveikslų 
pardavimo gauna bent tūks
tantį i metus, skaitomas 
mingu, pasiekusiu aukštą 
gą ir t. t.

Bet tuo 
kūrėjų 

sunkėja, 
pravedė apklausinė- 

pro-

lai-
ran-

kad“Daily Worker” sako, 
piimu kartu ilgo laiko bėgyje 
namų savininkai buvo geriau 
ir labiau masiniai susiorgani
zavę, negu kai prisiėjo vykti į 
Albany kovai dėl nuomų-ren- 
dų kontrolės. Savininkai taip
gi pravedė pikietavimo dės- 
monstracijas prie Republikonu 
partijos štabo čia pat New 

,Yorke. Jie tą darė, nors gerai 
žino, kad dauguma republiko
nu politikierių ir šiaip jiems 
ištikimai tarnauja. Tik jie no
rėjo dubeltavai užtikrinti, kad 
jų interesai Icgislatūroje 
apsaugoti.

N epą p) 'a stas sa v i n in k ų 
lumas prieš kontroles yra 
jimas unijistams ir šiaip
dies organizacijoms, sako “Dai
ly Worker,” kad negali snausti.

bu

ve i Ic- 
Įs pė- 
liau-

LAIMĖJO $7,500
jBrookly n ietis taxi vairuoto

jas S. Storey laimėjo teisme 
$7,500, kaip nuostolius už ne
teisingą areštą ir1 sumušimą. 
Policija manė, kad jis yra ieš
komas kriminalistas.

Pardavę negeras TV tubas

Bronxo d žiūrė svarsto bilą, 
užvestą prieš tris televizijos 
ir radijo dalių pardavėjus, ku
rie išpardavė netikusių lem
pučių (tubes) $400,000 sumo
je.

Vilnies

Dvejos laidotuvės
Ketvirtadienio vakare prisi

rinko pilnutėlė šalinsko šer
meninė. Susirinko .gidiečiai ir 

Buvo nemažai
ii kitataučių, ypač vienos ko
legijos studentų, Elenos Ker
iu! ienės sūnaus draugų. Buvo 
keletas iš Newarko-, menininų, 
Balevičiaus draugų. Atvyko ir 
is Cliffside Park.

Viename kambaryje gulėjo 
Elena Keršulienė, kitame — 
muzikas Pranas Balevičius. 
Abu aid iečiai. Elena kiek pir-i 
miau Aido Chore dainuodavo. 
Pranas visą laiką, kol'jis čia 
gyveno, chorui akompanuoda
vo.

Koks tai supuolimas. Abu 
aid iečiai pašarvoti tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje šermeni
nėje. Abu Amerikoje gimę, 
abu- turėjo po 53 mietus am
žiaus.

Aido Choro pirmininkas Ji 
Grybas, paaiškinęs apie muzi
ko Balevičiaus nuopelnus ir 
tragišką mirti, pranešė, kad 
Aido Choras, savo akompanis- 
to garbei, padainuos porą 
dainelių, kurias Pranas labai 
mylėjo, joms muziką sukūrė. 
Dainavo choristai liūdnai, bet 
stipriai Ne vienam ašara tuo 
metu per veidą nuriedėjo.

Vėliau choristai persikėlė į 
kitą kambarį ir padainavo vie
ną dainelę buvusiai aidietei 
Elenai Keršulienci.

Pranas Balevčius buvo pa
laidotas penktadienį Cypress 
Hills kapinyne. . \

Prieš išlydėsiant šermeninė
je R. Mizara pasakė atsisvei
kinimo kalbą.

Elena Keršulienė pąlaidota 
šeštadienį Evergreen kapiny
ne, 
k ė

šia jis būtų laimėjęs, už pada
rytą jam žalą gavęs tinkamą 
atlyginimą.

Jis buvo religingas žmogus, 
tankiai lankydavo katalikišką 
bažnyčią, bet sykiui jis buvo 
kerštinčius ir už kompanijos 
padarytą jam skriaudą bandė 
“visuomenę bausti”. Aišku, 
kad jis negalėjo būti ir proti
ngai pilnai normai iškas.

Lietuviškos vestuvės
Atsiminkime visi, kad arti

nasi svarbus sekmadienis, ko*- 
vo 10 d. Liberty Auditorijoje 
tą dieną draugų Yakščių ves
tuves kelsime.

Girdėjau, kad bus tikrai 
lietuviškos vestuvės. Bus svo
tas ir svočia, pajauniai ir pa
mergės, kaip kad Lietuvoje. O 
jau valgių 
bus tiek, 
įveikti.

Vietos
šiem, kurie turės kvietimus. O 
tie, kurie jų neturi, gali įsigy
ti pas klubietės moteris, 
rios ta pramoga 
taipgi galima gauti 
Brazauską'pašaukus 
v i ų kultūrinį 
VI.9-4678.

Teatruose
i

Cameo teatras (8th avė- ir 
44th st.) po ilgokos pertrau
kos vėl rodo tarybinius filmus, 
šiuo kartu rodomas svarbus 
filmas “Nemirtingoji įgula” 
(“The Immortal Garrison”). 
Tai filmaę pagal Konstantino 
Simonovo knygą, kuriame vaiz
duojamos pirmos nacių užpuo
limo ant Tarybų Sąjungos die
nos. x ■

Filmas iššaukė daug diskusi
jų pačioje Tarybų Sąjungoje ir 
užsienyje. Mat, filme, kaip ir 
knygoje, vaizduojamas ne tik 
tarybinių karių didvyriškumas 
ir atsidavimas, bet ir faktas, 
kad atakai atremti nebuvo tam 
tikra prasme tinkamo 
rengimo.

Kitaip sakant, filmas 
čia tema, kuri anksčiau
biniuose filmuose buvo vengia
ma.

Filmas dėl šios priežasties 
iššaukė nemenką susidomėji
mą.

šalia šio pilno ilgio meninio 
filmo rodomas ir dokumenti
nis tarybinis filmas, vaizduo
jantis Spalio revoliucijos me
tinių šventimą Maskvoje.

TILE SUDfcTOJAS •
»

Susipažinęs su marmuru, geras 
nuolatinis darbas tinkamam — pil
nai darbą žinančiam — vyrui. ABC « 
MARBLE CO., 1100 Stebbins Ave., 
tarp 166 ir 167 Sts., Bronx DA. « 
3-9000

(39-43-46)

MOULD MAKER

Exp'd fitting, pinning and finish
ing bronze moulds. Permadent 
Prod., 1780 Broadway, N. Y. C.

CI. 7-2133
(43-45)

HELP WANTED—FEMALE ,

NAMŲ DARBININK.fi 
* 1

Žemiau 40 metų, Forest Hill, L. I., 
namuose. Turi kalbėti’angliškai ir * 
būti linksma. 5 dienos, guolis kitur.' 
Šaukite: *

BO. 3-3997

MACHINERY & EQUIPMENT
prisi-

palie- 
tary-

ir kitokiu gardėsių 
kad jų. negalėsime

bus užtikrintos vi-

ku
ru pinasi, 
pas W. 
i Lietu- C

c e ntrą :

Rep.

Prie kapo A. Bimbą pasa- 
atsisveikinimo kalbą.

Šypsena persimainė
Jurgis Miliauskas - Metes- 

kis, a t r o d o, nebeišsisu'ks 
iš kalėjimo. Ketvirtadienį jis 
buvo pristatytas teisėjui J. A. 
Mullenj kuris atmetė Miliaus
ko gynėjo argumentus, kad 
jis dirbinęs ir dėliojęs bombas 
būdamas nesveiko proto sto
vyje. Teisėjas patvarkė, kad 
jis turi būt kalėjimai! uždary
tas ir netrukus bus teisniamas 
kaip kriminalistas.

Visada šypsojęs ’ bombinin- 
kas, išgirdęs tokį teisėjo žodį, 
sudrebėjo. Jis suprato, kad 
jam gresia kalėjimas visam 
likusiam gyvenimui. Dar ban
dė šypsotis, bet jau dirbtinai.

Dabar gal jis dasiprotės, 
kad tokia jo kova prieš kom
panijos padarytą jam skriau
dą yra niekam nenaudinga. 
Jeigui jis, vietoje bombas vie
šose įstaigose dėliojęs. būtų 
veikęs su organizuotais darbi
ninkais, su unijomis, . veikiau-

KALENDORIUS
1957 Melų

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

Bull dozers (3) D6—(l), L7, 1 truck 
crane, good serviceable equipment 
that will afford you many years 
of good service. All we ask is your 
inspection. You’ll save plenty. 
Private Concern. Pioneer 6-5770. 
Nassau, L. I. (43-45)

BU8INESS OPPORTUNITIES

PARSIDUODA LUNCHEONETTE V 
ŠeštadienJiais ir sekmadieniais užtik- . 
ras. Nėra kompėticijos. 
nė sekcija. Renda $65 
Įeigos $600 į savaitę, 
sas, prieinama kaina.

38*01 Vernon Blvd.,

Industri- 
į mėnesį. 
Geras ly- 

4
L. I. C.

(42-44)
Daugiau įvairių parengi

mų Laisvės naudki.

LYL suvažiavimas nutarė 
likviduoti organizaciją

Praeitą savaitę čia -įvyko 
pažangios jaunimo organiza
cijos Labar Youth League 
(Darbininkų Jaunimo1 Lygos), 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
50 delegatų iš 10 valstijų. Su
važiavimas nutarė likviduioti 
organizaciją ir leisti pažan
giam jaunimui ieškoti kitų or
ganizaciniu formų, gal kartu 
su kitomis socialistinėmis ir 
kairiomis jaunimo grupėmis.

LYL susiorganizavo Chica- 
goje 1949-ais metais. Prieš tai 
kairusis jaunimas spietėsi or
ganizacijoje American Youth 
for Democracy, kuri susidarė, 
kai likvidavosi Komunistinio 
jaunimo Sąjunga, kad sudary
ti platesnę organizaciją. 
Komjaunimas, savo ružtu, iš-

ASTORIA. QUEENS. Naujai išde- 
koruotas Stationery ir Luncheon
ette, dabar uždarytas iš priežasties 
staigmenos. Tik % bloko nuo Mil
lion Dollar Boys Club. Gross $400 
iki $450. Gera proga patyrusiam as
meniui. Pamatymas sulyg jūsų pa
togumu. RA. 6-3569. (41-48)

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 tilex maudynes, ga
ru šildoma ir dalinai išfornišiuoti. 
1100 Stebbins Ave., tarp 166 ir 167^ 
Sts., Bronx. DA. 3-9060.

, (39-43-46)

Bergen Co., N. J. 9 šeimų na- 
mas ir krautuvė. $6,000 į metus * 
įeigų. . Kaina $45,000.

Wallington, N. J. Mėsinyčia ir 
groserpė. Įeigos $750 į savaitę. Su 
4 rūmų apt ir vonia. 2 karams •

Savinin
kas atsistato. Kaina nužeminta iki 
$15,500. Geros sąlygos. D’Agostino 

, 290 Market St., E. Pa
terson, N. J. Fairlawn 6-1180.

(40-46)

augo iš Socialistipio jaunimo 
organizacijos Ypsels (Young 
People’s Socialist League).

.1950 metais LYL tapo 
įtraukta Į “subversyvių” or
ganizacijų sąrašą ir ji nemen
kai persekiota. • Paskutiniais 
heleriais metais ji buvo gan 
silpna organizacija,’- kurios 
stipriausieji skyriai ’ gjwavo 
universitetuose, bet kuri turė
jo mažai narių jaunų fabriko garadžius, 50x100 plotas, 
darbininkų' tarpe.

Likvidavimosi
je sakoma, kad skyrių disku
sijose pasirodė, jog nusistaty
mai narių tarpe gan skirtingi, 
kad daugelis LYL narių vei
kia ir su kitomis organizaci
jomis, ir kad nėra pagrindo 
organizaciją palaikyti.

rezoliucijo- Rltį Co>>

Antram terminui, taipgi pilnam
Miesto ■ majoras Wagneris 

pagaliau paskelbė, kaip tai 
galima buvo iš jo laukti, kad 
jis lapkričio mėnesį kandida
tuos antram terminui į savo 
dabartinį postą. Reiškia, ban
dęs tapti senatorium ir jam 
nepasisekus, jis patenkintas 
likti New Yorko miesto galva.

Bet dar kai ko norėta iš 
Wagnerio žinoti: ar jis, jeigu 
išrinktas, liktų majoru per vi
są terminą? Ar neužsimanys 
vėl kandidatuoti į Senatą? Tą 
klausimą jam. statinėjo demo- 
kraitų politikieriai ir Wa&ne- 
ris dabar d aye atsakymą pra
eitą savaitgalį: jis kandida-^

tuoja ir ne tik kandidatuoja, 
bet planuoja ištarnauti visą 
terminą.

Taipgi kandidatuoja kitam 
terminui miesto tarybos galva 
A be Stark ir kontrolierius Ge- 
losa. šie du patys turi ambi
cijas tapti miesto majoru. Kai 
atrodė, kad Wjagneris gali 
būti išrinktas į Senatą, jie už- 
kulisuose jau buvo pradėję 
kaip ir tarpusavio kovą, kad< 
užgriebti partijos nominaciją. 
Dabar jie abu sako, kad labai 
patenkinti Wagnerio nutari
mu vėl kandidatuoti. Kad jie^ 
tikrumoje jaučia kaip tik at
virkščiai, betgi, gerai žinoma.

PASIRENDAVOJA
Pasirendavoja Hardware Store 

vieta, moderniška, ~24 x 55, pilnas 
sklępas, nėra kompėticijos, gera 
vieta, miestukas ir žmonės. Priei-* 
narna renaa, geros sąlygos. 1136 
Willis Ave., Albertson, L. I.

(44-46).

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti kostiu

mai, palitai, batai ir baltiniai. Ga
lite patys naudoti, ąr pasiųsti Eu
ropon. Labai prieinamos kainos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187th St. (Nuo St. 
Nicholas Ave.), IRT 191st St., 
N. Y. C.

REAL ESTATE
/

DUTCH COLONIAL. 7 rūmų, ant 
72 x 100 gražaus' kiemo. Visas cus
tom wood built, užima 15x23. Gy
venamasis rūmas, graži ugniavietė, 
valgymas virtuvėje, malonus, sce
niškomis sienomis valgomasis kam
barys. Den ir uždari porčiai. 3 eks
tra dideli miegrūmiai. Turite pa
matyti,. kad įvertinti. Kreipkitės 
pas A. Juergens, 167 Dikeman St. 
Hempstead. Tel. I V. 1-0388.

(40-46)

w
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BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laisves
110-12 Atlantic Ave.. Richmond Hill 19, N. Y.'

PRANEŠIMAI
j . MONTELLO, MASS.

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

■ Rengėjos (44-47)

MATTHEW A

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*ac**oc*

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

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

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas ■ 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir. mokestį.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Klube bus Open 

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

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

Dalyvaus ir Christina Stanislo- 
yaitienė iš Waterburio.

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

DAUGIAU ŠVIESOS
Tranzito autoritetas. (TA) 

skelbia, kad ’ subvės stotys 
Times svėrė dabar apšviestos 
flourescento šviesomis ii* jos 
dabar yra net 19 kartų švie
sesnės, negu buvo iki šiol. 
Times’* skvero stotys turi būti 
labiau apšviestos, sako TA, 
nes į jas nusileidžia žmonės iš 
skvero, kur tokia daugybė 
šviesų nakties metu, kad be
veik šviesu’ kaip dieną. Tad, 
stotis, kuri gali atrodyti pa
kankamai ' apšviesta kitoje 
miesto dalyje, Times skvere 
žmogui atrodydavo, dėl kon
trasto, apytamsė.

MUZIKOS IR MENO 
MOKYKLA

New Yorke egzistuoja viena 
speciali vidurinė mokykla, 
kurią lanko tik labai gabūs 4 
mene arba muzikoje jaunuo- , 
liai. Ji vadinasi High School 
of Music and Art; Spaudoje 
buvo skelbiama, kad planuo
jama tą mokyklą uždaryti, 
bet dabar pati mokyklos va
dovybė viešai paskelbė, kad 

tęs savo egzistavimą.ji

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS. 13 kuopos mėnesinis susi- 

rinkimąs įvyks ketvirtadienio vaka
re, kovo 7 d., Liberty Auditorijoje. 
Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti. Ypač tie, kurie dar nepa- 
simokėje 6aVb mokesčių/ turėtų at. 
eiti į susirinkimą ir pasimokėti.

Valdyba (43-45)

FURNISHED ROOM WANTED
Young American Lithuanian wants 

a furnished room in Manhattan or 
Brooklyn, with Lithuanian family. 
About $5 weekly rate. Please write 
or call from Mort, to Fri. A. S., 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. VI. 9-1827. (43-44)

TĖVAS MOKINĘS 
VAIKĄ VOGTI

Elizabeth, N. J,, 15 metų 
jaunuolis*' Aiva Nordstrom, & 
kaltinamas trijuose apiplėši
muose, ^teisme pareiškė, kad 
tėvas jį mokinęs vogti. Jis yra • 
trijuose apiplėšimuose laimė- . 
jęs $140 ir apie $2,000 vertės 
įvairių daiktų. x

4 pusi. Laisvi (Liberty) An trad., kovo (March) 5,1957
\ h
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DARBININK.fi



