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KRISLAI
*‘Ne vien tik duona”. 
Dudincevo knyga. 
Įsijungia.
230 poetų knyga.

Rašo R. Mizara

Vienas rusu jaunas rašyto-j 
jas, Vladimiras Dudincevas- 
parašė romaną, pavadintai 
“Ne vien tik duona”.

Dudincevo romanas pir- 
jniausia. tilpo Leningrado iite-

/ Batūros žurnale “Novi Mir”, i 
/ o vėliau buvo išleistas knyga, j 

j Romanas sukėlė Tarybų Są-i 
I « jungos spaudoje daug diskusi-. 
\ jų ir ginčų. Kritikai jį smar-!

kiai kritikuoja dėl to,kad Du-1 
dincevas “už medžių nemato I 
miško.” Jis, kritikai sako, iš- į 
kraipo tiesą, per daug juodais j 
dažais piešia tarybinių žmo-į 
niu gyvenimą.

Viena Anglijos knygų lei
dykla pasiryžo šią knygą iš
leisti anglų kalba. Iš Tarybų 
Sąjungos leidykla gavo laiš
ką, prašant, kad ji tuč tuojau 
knygos neleistu, nes autorius, 
lAidincevas, norįs ją pataisy
ti, papildyti. Tačiau anglų lei
dykla atsisakė Jaukti papildy
mų ir knygą išspausdino.

Dabai- pranešama, kad ge
gužės mėnesį viena JAV kny
gų leidykla, E. P. Dutton & 
Co'., tą knygą išleis Ameriko
je. Ji bus gatava gegužės mė
nesį. čia irgi ji bus išleista be 
papildymų.

Man rodosi, negerai daro 
leidyklos šitaip traktuojamos 
.autorius.

Rašytojas Antanas Venclo
vą savo pranešime Lietuvos 
rašytojų plenumui, taipgi kiš
ti k a vo Dudincevo romaną.
• — •—

Dudincevo romano išspaus
dinimas Tarybų Sąjungoje pa
rodo, kad ten nėra rašytojai 
“supančioti”, kad jie rašo ir 
jų knygas išleidžia, net ir ta- 
Ja, kai tos knygos geriau pa- 

į tinka “Vakarams” negu socia
listinių šalių žmonėms.
♦ ——

‘Literatūra ir menas” sa
vaitraštyje skaitau:

“A. Venclova pabrėžia, kad 
pastaruoju metu į mūsų (Lie-

* Uivos) tarybinę literatūrą po 
ilgesnės pertraukos vėl įsijun
gia nemaža įvairių kartų ra
šytoji) : K. Borutą, St. Anglic- 
kis, K. Kiela, K. Inčiūra, V. 
Drazdauskas, P. Drevenis ,ir 
Lt. Reikia tikėtis, kad į aktyvų 
mūsų literatūros kūrimo dar
bą vardan šviesaus mūsų tiks
lo įsijungs ir kai kurie kiti ra
šytojai...”

* Tarp, suminėtų rašytojų yra 
talentingų žodžio meistrų. Pas 
mus, Amerikoje, '‘vaduotojų” 
spapda rašė, jog kai kurie tų 
rašytojų esą buvę “išvežti.” 
Mes nežinome, ar jie buvo ka-

’ . da ir kur išvežti ar ne, mums 
svarbu, kad jie įsijungia i kū
rybinį darbą, kuris praturtins 
lietuvių literatūrą.

Iš dipukų rašytojų Ameri
koje taipgi kai kurie jau se
niai spaudoje pasirodė.
* Kur jie? Ar ir jie kur nors 
“išvežti” ar patys išvažiavo?

Maskvoje išėjo rusų kalba 
knyga “Azijos poetai”. Joje

- telpa net 230-ties poetų kūri
niai 1

Išspausdinti: Afganistano,

LJž drąsų užsilaikymą
Pašalino 570 negrįš

Vėliausios
/

Pasaulio naujienos
Alcorn, Miss. — State ko

legijos taryba, susidedanti 
vien iš baltųjų, įsake paša
linti 570 negrų studentų — 
faktinai visus studentus. 
State kolegija yra valstijos 
išlaikoma mokykla specia
liai negrams. *

Dalykas prasidėjo, kai 
negrų profesorius Clennon 
King vietinėje spaudoje 
parašė kelis straipsnius 
prieš N A AGP ir kovingus 
negrus bendrai. Jis sakė, 
kad negrai turi būti paten
kinti likimu ir eiti prie re
formų “laipsniškai” ty
liai, kantriai”.

Bermudos konferencijoj Suezas 
bus vyriausiu dervbų klausimu
Londonas.. — Šio mėnesio 

21 dieną Bermudoj, britams 
priklausančioje saloje prie 
Amerikos kontinento, pra
sidės premjero Macmillano 
ir prez. Eisenhowerio pasi
tarimai. Tai bus derybos, 
kuriose bus,bandoma išly
ginti nesutikimus ir nesusi
pratimus, kurie paskuti
niu laiku išsivystė tarp A- 
merikos ir Britanijos.

Jau beveik tikra, kad vy
riausiu konferencijos klau
siu bus Suezo kanalas. Bri
tai ir francūzai dar vis lai
kosi nuomonės, kad kokia 
nors tarptautinė agentūra

New Yorkas. —Komunis
tų partija paskelbė savo 
naują konstituciją, kuri ta
po priimta neseniai įvy
kusiame tos partijos suva
žiavime.

New: Yorkas. — Tymste- 
rių unijos vadas Beckas, 
kurį nori tyrinėti senatinis 
komitetas, sugrįžo iš Eu
ropos.

Bukareštas. — Buvęs 
Vengrijos premjeras Imre 
Nagy; ir keli jo artimi 
bendradarbiai, kurie ra
dosi vasarvietėje kur nors 
Rumunijoje, dabar pačioje 
sostinėje Bukarešte. Ne
skelbiama, ar Nagy pilnai 
laisvėje ar po kokiu nors 
naminiu areštu.

Nicosia. — Britai sulaiko 
gatvėse 10 ir net jaunesnio 
amžiaus vaikus'ir pas juos 
ieško ginklų bei lapelių.

Burmos, Vietnamo, Indijos, 
Indonezijos, Jordanijos, Ne
palo, Sirijos ir kitų Azijos ša
lių poetų eilėraščiai.

Tai iš tikrųjų įdomi knyga!

Beje, Lietuvos rašytojų ple
nume (konferencijoje) bu^o 
iškeltai pageidavimas, ' kad 
Lietuvos vyriausybė skirtų ra
šytojams premijas už sukur
tus geriausius veikalus.

Manoma, jog tuo būdu bū
tų paskatinti rašytojai dau
giau ir geriau rašyti.

Tame plenume dalyvavo ir 
Justas Paleckis, kuris yra po
etas.

Studentų mitinge profe
sorius tapo pasmerktas 
kaip “Dėdė Tomas”, tai y- 
ra, kaip kantrus nusilei
džiantis vergas. Studentai 
paskelbė, kad jie nelankys 
mokyklos, iki profesorius 
Kingas nebus pašalintas.

Bet baltieji trustistai at
sakė visai kitokiu žingsniu: 
jie urmu pašalino visus stu
dentus. Gubernatorius Co- 
lemanas, pats aršus rasis
tas, paskelbė, kad “stu
dentų demonstracijos nebus 
toleruojamos”.

Mokykla kol kas lieka vi
sai uždaryta.

turi dalintis su Egiptu pa
jamomis iš Suezo kanalo. 
Amerika irgi laikosi tokios 
nuomonės, nors ne ant to
kio laipsnio. Egiptas, kaip 
žinia, laikosi nuomonės, kad 
Suezo kanalas turi būti pil
nai po jo kontrole.

Jugoslavija ir 
Vietnamas jau 
užmezgė ryšius

Hanoi. — Šiaurės Vietna
mo Liaudies respublika ir 
Jugoslavijos Federatyvinė 
Liaudies respublika užmez
gė diplomatinius santykius. 
Derybos diplomatinių san
tykių klausimu vestos ilgą 
laiką. Dabar paskelbta, kad 
abi šalys užmezga ne tik 
diplomatinius santykius, 
bet artimus draugiškus ry
šius, kaip tarp dviejų so
cialistinių šalių.

Jugoslavija iki šiol nepa
laikė ryšių su trimis socia
listiniais kraštais: šiaurės 
Korėja, Šiaurės Vietnamu 
ir Rytų Vokietija. Ji pri
pažįsta Vakarų Vokietiją, 
bet nepripažino ir pietinių 
Korėjos bei Vietnamo vals
tybių. K

Iš dabartinio Jugosla
vijos žingsnio kai kas daro 
išvadą, kad Jugoslavija >su 
laiku pripažins ir* Šiaurės 
Korėją bei Rytinę Vokie
tiją.

Ghana pradžia: 
turės pasekti 
Vakarų Afrika

■ Accra. — Ghanos prem
jeras Nkrumah pareiškė, 
kad Ghana yra tik mažiu
ke pradžia. Ši maža nepri
klausoma respublika, kuri 
tūri tik kokius keturis mi
lijonus gyventojų, yra tik 
mažiukė dalis Vakarų Af
rikos, kuri siekia nepriklau
somybės. Šalia Ghaųos tik 
Liberija yra nepriklauso
ma, sakė Nkrumah, bet lie
ka Nigerija, Francūzijos 
Ekvatorinės Afrika ir eilė 
kitų '-sričių, kurias valdo*

Demonstracijos už
vienybę su Egiptu 
vyko Gazos mieste
Gaza; •— Arabiškieji Ga

zos gyventojai pakartoti
nai . demonstravo ir • reikala
vo, kad Gazos sritis be ą- 
tidėliojimo būtų grąžinta 
Egiptui. Jungtinių. Tautų 
karinės jėgos,j vyriausiai 
danai ir švedai, išvaikė de
monstracijas, sviedė į de
monstrantus ašarines bom
bas ir šaudė virš demons
trantų galvų.

Jungt. Tautų komandie- 
rius Gazoje danas pulki
ninkas Engholmas sako, 
kad kareiviai bandė sulai
kyti demonstrantus, kai jie 
stengėsi prasiveržti prie 
štabo buveinės ir ten iš
kelti Egipto vėliavą. Jis 
sako, kad demonstrantai 
akmenimis apmėtė karei
vius. ,

Kaip ilgai pasiliks?
Demonstracijos prasidė

jo praeitą savaitgalį, tuo
jau po to, kai buvo paskelb
ta, kad Engholm paskirtas 
Gazos komandieriumi. Mat, 
nacionalistai arabai kaman- 
dieriaus paskyrime įmatė 
ženklą, kad Jungt. Tautos 
planuoja ilgokai palaikyti 
okupociją. Jeigu būtų pla
nuota perduoti Gazą E- 
giptui, tai nebūtų reikalo 
paskirti karinį gubernato
rių.

Demonstrantai nešė e- 
giptiškas vėliavas ir šaukė:

J. F. Dulles apie Aziją ir Nixonas 
apie Afriką: ii ere komunistinio 
pavojaus tuose kontinentuose

Camberra, Australiją.— 
SEATO konferencijoje da
lyvauja Amerikos sekreto
rius Dulles., kuris pareiškė, 
kad jis nemato rimto komu
nistinio pavojaus Azijoje. 
Ko daugiau, jis numato, 
kad ir dabar ten esąs ko
munizmas yra tik “laikinas 
reiškinys”, kas reikštų, jog 
Dulles tiki, kad šiaurės 
Vietnamas, Šiaurės Korėja 
ir didžioji Liaudies Kinija 
pakeis savo santvarkas.

. Tuo tarpu, : kai Dalies

Maskva. — Tarybų Są
junga " sakosi suėmusi 14 
šnipų, kurie atvyko iš Šve
dijos.

Washing ton as. — Lenki
jos ekonominė komisija, ku- 

britai arba francūzai.
Tose srityse gyvena apie 

60 milijonų negrų ir tik 
vienas kitas šimtai tūks
tančių europiečių kolonis
tų. Nėra abejonės, sakė 
Nkrumah, kad su laiku vi
sos tos negriškos sritys iš
sikovos nepriklausomybę, 
gal ir susivienys į vieną di
delę valstybę, kaip buvo 
senovės Ghana, egzistavu
si apie 12 šimtmečių atgal.

“Mes norime vėl būti E- 
gipto dalimi!” “Sveikiname 
Jungtinių Tautų dalinius, 
bet tik trumpam laikui!”

Arabus ' taipgi įerzino 
faktas, kad Jungt. Tautų 
administracija negrąžino į 
miesto majoro (burmistro) 
vietą^Raiso, kuris buvo ma
joru po egiptiška adminis
tracija. Izraeliečiai ji buvo 
ikalinę. Pulkininkas Eng
holmas paskyrė naują mies
to tarybą, kurion įeina ir 
Raisas, bet taipgi įeina ke
li kolaboratoriai, tai yra, 
izraeliečiams tarnavę ga- 
ziečiai arabai.

Jugoslavai trauksis
Gazos srityje randasi a- 

pie 3,000 J. T. karių, dau
giausia skandinavų. Jugos
lavijos mechanizuotas dali
nys, kuris buvo įžengęs 
Gazon, pasitraukė atgal į 
EI Arišą. J. T. komandie- 
rius Palestinos srityje gen. 
Burns po savo komanda 
taipgi turi Indijos karius. 
Bet jis mano, kad jugosla
vai ir . indai visai pasi
trauks, ’ jeigu prisieis ilgiau 
okupuoti Gazos sritį ir E- 
giptas protestuos. Jugosla
vija ir Indija laikosi nuo
monės, kad visos sritys, 
kurias buvo užgrobę izrae
liečiai ir* kurios dabar ran
dasi J. T. rankose, turėtų 
tuojau būti sugrąžintos E- 
giptui.

taip optimistiniai kalbėjo 
apie Aziją, vice-preziden- 
tas Nixonas kalbėjo opti
mistiniai apie Afriką. Libe
rijos sostinėje Monravijoje 
jis pareiškė, kad komuniz
mas nedaro didelės pažan
gos Afrikoje. Jis sakė, kad 
“tarptautinis komunizmas 
koncentruojasi apie Afriką, 
bet be gerų rezultatų.” 

’ Iš Liberijos Nixonas iš
vyko x Prancūzų Ekvatori- 
nėn Afrikon, o iš ten E- 
thiopijon.

G dabar lankosi Amerikoje, 
išreiškė pageidavimą gaut 
ti Amerikos firmij produk
tų pertekliaus.

■' Tokyo. — Trečdalis Japo
nijos parlamento socialis
tų deputatų per paskutinius 
kelerius* metus lankėsi 
Liaudies Kinijoje.

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris išvyks atos
togoms, bet ne Arizonon, 
kaip buvo manyta, o Flori- 
don. Jis tikisi ten atsikra
tyti kosulio. ,

Adis Ababa. ■— Kara
lius Haile SelasięJ priėmė 
vice-prezidentą Nixoną.

Kairas. — Prezidentas 
Našseris pasakė svarbią 
kalbą, kurioje jis atvirai 
sakė, kad Tarybų Sąjun
ga žymiai draugiškesnė E- 
giptui, negu Amerika. Jis 
sakė, kad Sovietai duoda 
Egiptui pagalbos, gerbia 
Egipto neutralumą, o Ame
rika, sulaikydama pagalbą, 
daro ekonominį spaudimą 
ant Egipto.

Jakarta. — Informacijos 
reikalų x ministras. Sudibjo 
oficialiai pripažino, kad 
šalyje viešpatauja rimta 
krizė, kad sukilimai Su
matroje, Borneo ir kitose

Amerika siunčia Maskvon naują 
ambasadorių: Bohlenas-Manilon

Washingtonas. — Eisen
howerio administracija pas
kutiniu laiku daro daug 
pakaitų diplomatiniame 
korpuse — perkelia amba
sadorius, skiria naujus ir 
t. t. Tame perkratyme pa
kaita bus padaryta ir at-

Gyvenimas
J

Lietuvoje ar
Rašytojai susitinka 
su savo skaitytojais

Biržai. — Antrojoje vi
durinėje mokykloje įvyko 
dideliu literatūrinis vaka
ras, kuriame, be vietos li
teratų, dalyvavo svečiai iš 
Pakruojo, Panevėžio, Jo
niškėlio. Į vakarą taip pat 
atvyko rašytojai Eug. Ma- 
tuževičius, K. Kubilinskas, 
K. Saja, žurnalistas V. Mi
sevičius.

Rajoninėje vaikų biblio
tekoje mažieji skaitytojai 
susitiko su savo mylimu po
etu K. Kubilinsku.

Taip pat įvyko jaunųjų 
literatų *• kūrinių aptarimas 
-seminaras. Rašytojai jau
nesniesiems draugams davė 
daug vertingų patarimų.

Naujoji Vilnia. — Dau
giau ' ' kaip 200 “Žalgirio” 
^tąklių gamyklos darbinin- 

■ kų ir tarnautojų dalyvavo 
j susitikime su. rašytoju J. 
Dovydaičiu. Buvo aptarta 
jo’knyga “Dideli įvykiai 
Naujamiestyje”., Po to ra
šytojas papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės po In
diją..

Radviliškis. — Įdomus li
teratūrinis vakaras įvyko 
V. Valsūnienės vardo vi
durinėje mokykloje: į sve
čius pas radviliškiečius at
silankė rašytojai Just. Mar
cinkevičius ir A. Pocius. Jie 
papasakojo apie savo kūry
binį kelią ir planus, paskai
tė savo kūrybos.. Svečiai 
buvo šiltai sutikti.

Lazdijai. Vidurinės mo
kyklos salėje įvyko pasita
rimas, skirtas ideologiniam 
darbui mokyklose aptarti 

Indonezijos dalyse prade
da grėsti kraštui suirimu 
ir pakrikimu.

Havana. — Diktatorius 
Batista paskelbė, kad Cas
tro ir jo vadovaujami suki
lėliai, kurie laiko kai ku
rias sritis rytinėje Kubos 
dalyje, yra “komunistai”.

New Yorkas. — šiandien, 
antradieni, Atstovu buto 
ne-amerikinis komitetas 
pradeda apklausinėti eilę 
pašauktų žurnalistų ir ra
šytojų. Tarp pirmųjų pa
šauktų randasi John Gates, 
Milton Howard, Joseph 
Starobin ir kiti.

stovy beje Maskvoje: da
bartinis ambasadorius Boh- 
lenas bus paskirtas amba
sadoriumi Filipniuose, o da
bartinis ambasadorius Vie
noje L. E. Thompson! Jr. 
vyks Maskvon.

Bohleno perkėlimas su
kėlė nemažai nuostabos ki
tų diplomatų tarpe Mask
voje. Mat, Bohlenas sklan
džiai kalba rusiškai ir 
skaitomas tarybinių reika
lu ekspertu. Kodėl jis stai
ga perkeliamas tokion men- 
kon vieton, kaip Manilon, 
nežinia.

Vienas aiškinimas yra, 
kad tuos naujus perkėli
mus daro ne pats Valstybės 
departmentas savo inciaty- 
va, bet prez. Eisenhowerio’ 
prašymu, o jam pataria 
Republikonų partijos nacio
nalinis komitetas, kuris 
ieško naujų vietų turčiams. 
Taip, antai, Whitney, ku
ris paskirtas ambasadoriu
mi Londone, paskutinėje 
priešrinkiminėje kampani
joje aukojo dideles sumas.

Jungtinės Tautos. —Gha
na jau J. Tautų nare — ji 
tapo priimta vienbalsiai.

New Yorkas. — Queens 
kolegijos provostas pasi-N 
priešino studentų tarybos 
ir profesorių patarėjų nuta
rimui kviesti “Daily Wor- 
kerio” redaktorių John 
Gatesa kalbėti kolegijoje. 
Jo kalba buvo planuota 
šiam trečiadieniui, bet kaip 
dabar atrodo, jos nebus.

bei kultūrinėms priemo
nėms kaime sustiprinti.

Vilkaviškis. —A. Vienuo
lio pjesę “Prieblandoje” 
parodė vilkaviškiečiams 
Kapsuko Valstybinis dra
mos teatras. Spektaklį žiū
rėjo daugiau kaip 300 mies
to gyventojų.

Mažeikių rajono laikraš
čio “Komunistinis rytojus” 
redakcija paskelbė litera-* X 
tūrinį konkursą Spalio 40- 
ųjų metinių garbei. Geriau
sių kūrinių autoriai bus 
premijuojami.

r X
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KURIUO TIKSLU?
LAISVĖJE BUVO rašyta, kad Kongreso “House Com

mittee on Un-American Activities” nusitarė laikyti savo 
posėdžius New Yorke ir į juos šaukia daugybę pažangių
jų laikraščių redaktorių, bendradarbių, rašytojų ir ki
tų asmenų, susijusių su pažangiąja spauda apklausinėji
mui.

Pagal New York Timeso pranešimą, yra išleista dau
giau kaip 30 pašaukimų (subpeanas), reiklaujant, kad 
tas, kuris, pašaukimą gavo, turįs pasirodyti, turįs ateiti 
ir “liudyti”.

Rašoma, jog tarp tų, kurie gavo -pašaukimus, esą ne
maža neangliškosios spaudos redaktorių ir bendradarbių.

Jų tarpe yra ir Laisvės atsakomingasis redaktorius R. 
Mizara ir redaktoriaus padėjėjas, ar kaip pavadinsime, 
A. Bimba.

Kam visa tai daroma? Kuriuo tikslu?
Jungtinių Valstijų Kongresas yra įstaiga, yra mūsų 

šalies, mūsų valstybės vienas svarbiausių organų. Atsi
minkime, einant šalies konstitucija, mūsų valstybė yra 
organizuota, ant trijų, taip sakant, kertinių pagrindų: 
Kongresas leidžia įstatymus, vykdomoji vyriausybė (pre
zidentūra) vykdo įstatymus, o teismai sprendžia, aiški
na įstatymus.

Visa tai labai gerai !
Kongresas —. nėra juokas. Kongresas, sakytume, yra 

pati svarbiausia mūsų šalies įstaiga, pagal kurios nuo
monę, pagal kurios išleistus įstatymus, mes visi gyve
name, jei tie įstatymai esti užgirti Aukščiausiojo Teismo.

Kongresas turi.paskyręs, be kitų, NerAmerikinės veik
los komitetą, kurį mes minėjome aukščiau. Jis važinėja 
ir tyrinėja.

Šis komitetas dabar, šiandien, kovo 12 dieną, prade
da tyrinėjimus New Yorke, federalinio teismo name, 
Foley Sq.

Ko jis nori?
Pasakysime atvirai: jeigu komitetas turi teisę “tyrinė-

KITŲ NUOMONĖ APIE 
MŪSŲ LAIKRAŠTĮ , 1 ,

Neseniai , (š. m. vas. 17 
d.) dienraštis “Kauno Tie
sa’’ parašė pastabų apie 
mūsų laikraštį, apie “Lais
vę”. Pasirodo, kad Kauno 
dienraštis mūsų laikraštį 
gauna ir seka, žemiau pa
duodame kai kurias “Kau-. 
no Tiesos” pastabas:

“JAV rytinėse valstijose 
leidžiamas lietuvių dien
raštis. ‘Laisvė’ savo pusla
piuose plačiai nušviečia pa
saulio pažangiųjų jėgų ir 
šių valstijų lietuvių kovą 
už taiką, už žmonijos pa
žangą. Laikraštis ‘Laisvė’ 
laikosi iš suaukotų pažan
giųjų žmonių 
rastis atvirai : 
skleidžia ir 
buržuaziniu 
skleidžiamus ; 
kreiptus prieš 
šalis, prieš darbo

centų. Laik- 
ir aštriai at- 

demaskuoja 
nacionalistų 

šmeižtus, nu- 
) socializmo 

žmonių 
interesu/ kapitalistinėse ša
lyse, jų tarpe ir pačiose 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

“Laisvę” yra susi- 
geriausios, pažan- 
Amerikos lietuviu

Plačiai žinomas A-

telkę 
giosios 
jėgos.
merikos lietuviu visuomenei 
yra Antanas Bimba, 0 taip 
pat rašytojas, šio laikraš
čio redaktorius Rojus Mi- 

I žara, kurio raštai yra gau- 
I šiai leidžiami Lietuvoje.

Publicistiname šio laik
raščio skyriuje “Krislai” 
Antanas Bimba ir Rojus 
Mizara nuolat pasisako a- 
pie svarbiausius Amerikos 
lietuvių visuomeninio gy
venimo uždavinius, kurių 
kertinį akmenį sudaro kova 
už darbo žmonių reikalus, 
už pažangiųjų idėjų pliti
mą, už demokratiją.. .

Įsikūrus Lietuvoje Tary
bų valdžiai, o po to išvijus

nius hortistinius1 ' likučius, 
kurstė nuversti darbo žmo
nių valdžią. Į socialdemo
kratinio tipo organizacijų 
keliamą triukšmą dėl Ven
grijos įvykių “Laisve” at
sakė: “. . . Mes darėme pa
stabų Amerikos darbo uni
jų vadovams dėl 'to, kad jie 
i pasaulinę situaciją žiūri 
tik viena akimi. Jie, pavyz
džiui, regi Vengriją, bet ne
mato Artimųjų Rytų, ne
mato to, kas darosi Egipto\ 
žemėje. Jie nė žodžio neta
ria dėl baisios buities šim
tų tūkstančių arabų tremti
nių, jėga išguitų iš Izrae
lio”. Teisingai atskleisda
mas tikrąją padėtį Vengri
joje, laikraštis aprašo, kaip 
ir kieno interesais buvo or
ganizuotas tas kontrrevo
liucinis išpuolis. Parodyda
mas, kam labiausiai rūpėjo 
hortistinė “laisvė”, laikraš
tis sako:

“Smulkesni žmogeliai iš 
buvusiu dvarininkų tuo me
tu tiesiai puolė į savo dva
rus. Kai kurie valstiečiai 
atpažino nekviestuosius 
svečius ir išvarė juos, pri
grasindami, kad, reikalui e- 
sant, jie panaudos šakes ir 
baslius savo žemei apginti”.

Darbo žmonėms,, tikrie
siems Vengrijos patrio
tams, buvo svetimi reąkci- 

! jos šūkiai. Jie stojo ginti 
I socialistinės Vengrijos, 
i Laikraštis rašo, kaip vienas 
Vengrijos patriotų Bista- 
lanas Mišholce mieste buvo 
išrinktas Nacionalinės 
gvardijos vadovu pirmosio
mis kontrrevoliucijos iš- 
puolimų dienomis. “Kai 
mieste pradėjo veikti bu
vusio lakūno esesininko va
dovaujama banditų grupė, 
rašo laikraštis, — ji buvo 
ryžtingai atremta., 
revoliucinės gaujos

kės vaizdai ir žmonės.' Jie 
be galo domisi medžiaga 
apie Tarybų Lietuvą, kad ją 
valdo darbo žmonės. Dien
raštis daug spausdina me
džiagos apie Lietuvą, infor
muoja savo skaitytojus apie 
respublikos darbo žmonių 
atsiekimus liaudies ūkyje, 
kultūrinio darbo bare.

Laikraštyje galime užtik
ti lietuvių rašytojų kūrinių 
ištraukų. Jame spausdina
mi V. Mykolaičio-Putino ro
manas “Suklilėliai” A. 
Venclovos, Justo Marcinke
vičiaus, Tilvyčio ir kt.*ei
lėraščiai. Taip pat duoda
mos Lietuvoje leidžiamų 
knygų anotacijos, kaip kny
gos “Po Raudonąją vėlia
vą” ir eilės kitų. “Laisvės” 
skaitytojai randa laikrašty
je istorinių vietovių apra
šymus.

Laikraštyje neretai spau
sdinami iš Lietuvos laiš
kai. Juose piešiama, kaip 
gyvena tėvynainiai savo ša
lyje, kaip jaunimas moko
si.*

Laikraštis ’ “Laisvė” lei
džiamas New Yorke, atlie-

moralės esmė. “Laisvė” pa
rodo šią kapitalistinę mo
ralę, parodo ją apnuogintą, 1 
tokią, kokia ji “tyra iš tiesų., 
Straipsnyje, “Miami, FLA”, 
atspausdintame “Laisvės” 
1956 m. gruodžio mėn. 13 d., 
rašoina apie Miami mieštą 
Floridoje.- Straipsnyje pa
sakojama, kaip šiame mies
te sunku darbiu inkams gau
ti darbo, ir apie tai, kad 
sukčiai ten vaikšto apie ge
ležinkelio stotis, gaudyda
mi merginas. “Pamatęs 
merginą, nežinančią, kur 
eiti, apgavikas tuojau pasi
siūlo pagelbėti, nesigaili ir 
pietus užfundyti. Paskui 
pažada surasti labai pelnin
gą darbą, puikią vietą gy
venti ir tam panašiai, iki 
gerai prisivilioja. . .”

Laikraštis nurodo, kad tų 
merginų tolimesnis liki
mas dažnai baigiasi suvižu- 
dybėmis arba, kad neišduo
tų sukčių, jas nužudo tie 
patys agentai. > «

Nors dauguma lietuvių 
ten yra nuvykę prieš 30-40' 
ir daugiau metų, bet jų ka didelį darbą kovoje už 
mintyse dar yra gyvi tėviš- taiką, už progresą”.

SCRANTON, PA.

Arti metai laiko tam atgal, 
Olyphant’o miestelyje, viena 
moteriškė sumanė atsikratyti 
savo vyro, kuris mylėjo Įsiger
ti ir kinas buvo josios jau 
antras vyras. Ji įmokino savo 
i3 m. vaiką, kad jis nušautų 
savo patėvį, kada tas, įsigė
ręs, parvirtęs sofoj, miegojo. 
Vaikas paklausė motinos ir, 
prikišęs šautuvą prie patėvio 
galvos, paleido šūvį ir vietoje 
nudėjo. Moteriške gal manė 
lengvai išsisukti nuo baus
mės, primokydama savo jau- 

_ _  . narnėti vaiką 'atlikti žmogžui- 
Kontr-1 dystę ? Vienok išėjo priešin- 

buvo #ai •’ vaiką padėjo į pataisos

ti”, mes turime lygia teisę viešai paklausti jo norų, jo t hitlerinius grobikus išres-
įspūdingai atremtos Djend- uamua (home of correction*),

tikslų?
Komietas šaukia laikraščių, bedaktorius. Jis šaukia 

“liudyti’* ir artimuosius bendradarbius, ir rašytojus, ir 
kitus asmenis, su laikraščiais mažai bendra turinčius.

Paimkime mažą pavyzdėlį: Ką komitetas nori sužinoti 
apie Laisvę daugiau negu galima sužinoti, ją. skaitant?

Laisvės redakcija juk rašo atvirai. Laisvė eina nuo 
1911 metų. Tai žinomas, sakytum, plačiai žinomas laik
raštis tarp Amerikos lietuvių. •

Nesakome, kad Laisvės redakcija yra be klaidų. Mes 
juk esame žmonės, todėl suklysti turime žmonišką teisę.

Bet tokią teisę turi kiekvienas laikraštis. Juk mes tu
rime Konstituciją, turime Teisių Bilių, kurio Pirma
sis Pataisymas (ar papildymas) garantuoja teisę į spau
dos, žodžio laisvę.

Mes manome, kad visa, ką parašėme, ką mūsų laikraš
tis kada nors bylojo, yra pamatiniai teisinga, nors gal 
tai nepatiko vyriausybei ar kai kuriems mūsij šalies 
sluoksniams.

Na, tai kodėl dabar mus šaukti į kongresinį komitetą? 
Argi jis neturi akių ir ausų, argi jis nemato, kas Laisvėje 
telpa?

publikos, lietuvių tautos 
išgamos bėgo iš savo kraš
to ir nemaža ių susirado 
sau prieglobstį Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Jie 
ten tapo reakcijos jėgų į- 
rankiu, šmeižia tarybinę 
santvarką Lietuvoje, prasi
mano įvairius absurdus. Sa
vo publicistmame skyrely
je “Krislai” 
maskuoja

, “Laisvė” de- 
nacionalistinius 

šmeižikus (laikraštyje va
dinamus dipukus), parodo 
jų tikrąjį veidą. Kartu su 
tuo laikraštis pliekia įvai
raus plauko oportunistus, 
kurie, dėdamiesi darbinin
kų draugais, iš tikrųjų ' tar
nauja buržuazinių - klasių 
interesams ir, kai paaštrėja 
kova, nuo darbininkų kla
sės nusisuka.

ješo ir Verpeleto miestuo
se“. . Tiesos žodis, 
mas laikraštyje, 
stringa Amerikos 
darbininkų širdin.

Skaitydami “Laisvės” 
dienraštį, jo skaitytojai 
piktinasi Anglijos, Francu- 
zijos ir Izraelio agresyviais 
veiksmais prieš Egiptą. 
Laikraštis parodo, kas sle
piasi po šia agresija, nenu- 
tyfėdamas ir JAV pritari
mą jai. “Anglija ir Francū- 
zija pirmiausia užleido ma-

skelbia

lietuvių;

o ja ant 20 metų kalėjimo. 
Moteriškė verkė, bet buvo jau 
pervelu apsigalvoti. Paliko še
ši vaikai be tėvų globos; dar 
vieną pagimdė kalėjime be
laukdama teismo.

Nepaisant persekiojimo
“Laisvė“pažangiųjų jėgų, 

ČIA, AIŠKU, yra kas kita. Šis Kongresinis komitetas 1 tvirtai veda kovą prieš įvai-1 
raus plauko tamsoj skleidė
jus, prieš pažangos prie
šus, prieš buržuazinius na
cionalistus, Lietuvoje turė
jusius šiltas vieteles, o da
bar už dolerius šmeižian
čius. lietuvių tautą. Laik
raštis daug dėmesio skiria 
tam, kad teisingai- infor
muotų skaitytojus apie pa
saulio įvykius, apie kovą už 
taiką, apie taikos jėgų lai
mėjimus tarptautinės poli
tikos arenoje. '

Tuo metu, kada kapitalis
tinė spauda, falsifikuodama 
faktus, šūkavo apie įvykius 
Vengrijoje, “Laisvė” tek 
singai vaizdavo, kas iš tik
rųjų yra kontrrevoliucinio; 
maišto Vengrijoje kaltinin
kai, parode, kad tų įvykių 
įkvėpėjai ir organizatoriai 
yra imperialistinių Šalių 
reakciniai ąjuosksniai. Im
perialistai rėmė Vengrijoje 
dar pasilikusius fašisti-;

yra pasižymėjęs “raganų gaudymu”. Jis yra pasižymė
jęs šiurkščia inkvizicija-teroru prieš tuos, kuriuos šau
kia “liudyti”.

Jis turi duomenis apie kiekvieną laikraštį, bet, jo nuo
mone, reikėtų dar ir dar užduoti kirtį tam ar kitam as
meniui, kuris ištikimai dirba tam ar kitam pažangiajam 
laikraščiui. Kartu, žinoma, jis siekiasi užduoti smūgį ir 
pačiam laikraščiui, pačiai spaudai.

, TAI GERAI SUPRANTA šio Kongresinio komiteto 
įmygio esmę ir “Emergency Civil Liberties Committee”, 
kurio viršininkai pasakė: jie žino, jie mato, kad šis 
kongresinio komiteto žygis yra nukreiptas prieš spau
dos laisvę, prieš žodžio laisvę, todėl jis, Komitetas, yra 
pasirengęs padėti pažangiajai spaudai, kiek tik jis be-

Panašiai pasisakė ir American Civil Liberties Union.
Mūsų nuomone, per mažai organizicijų ir įstaigų tuo 

reikalu pasisakė. Galimas daiktas, kad jos pasisakys 
vėliau. ’ .*•

Vienas aiškus ir suprantamas dalykaąj kongresinis ko
mitetas ryžtasi lie jokio reikalo trukdyti spaudos atsto
vus, kenkti pačiai pažangiajai spaudai.

Kai mes tai suprasime, viską suprasime.

2 piul. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 12, 1957
' < '■ ■ ■ < J j. ' < ’ ; ' .

buvo klasta, kokių nedaug 
pasitaiko. Kai Izraelio ar
mijos įsiveržė į Egiptą, tuo
met angliškieji-francūziš- 
kieji agresoriai pasiryžo 
kirsti Egiptui smūgį. Ir tai 
jie darė po priedanga Sue- 
zo kanalo apsaugojimo”, — 
rašo laikraštis. Kitame 
straipsnyje nurodoma: “Va
šingtonas praneša, kad pre
zidentas Eisenhoweri s 'jau 
turk planą tuojau britams 
suteikti 1,300,000,000 dole
rių paskolą padengimui jų 
agresijos prieš Egiptą išlai
dų. Panašią sumą gaus, be 
abejo, ir Francūzijos impe
rialistai. Išvada: britų ir 
francūzų agresija bus ame
rikiečių finansuojama”.

Atskleisdama tuos užku
lisius, už kurių slepiasi ag
resijos prieš Egiptą prie
žastis, “Laisvė” parodo >sa- 
voA skaitytojams, kad visų 
imperialistų yra- vieni tiks
lai: pavergti tautas, išlai
kyti kolonializmą, kad pa
dėtų magnatams iš darbo 
žmonių vargo) ir kraujo 
krautis sau milijonus. • •

Buržuazinės santvarkos 
prigimtis paremta žmo
gaus išnaudojimu, apgau
dinėjimu, z'jo dvasiniu^ir fi
ziniu sunaikinimu. Čia glū
di ir pačios būržų^žinės 
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Vasario 21 dieną, šių metų, • 
kita moteriškė, Olyphont’o 
apylinkėj, baigdama švęsti 
savo gimtadieni, ir pirmiau, 
negu prapiovė tortą (birthday 
cake), tai vyrui, besikalbant 
telefonu su savo, vienu bend
radarbiu Daystrom . įmonėj, 
paleido šūvį ir vietoj nudėjo.

Pasirodė, kad Eugene J. 
Gribbin tą dieną išliko iš dar
bo, idant švęsti žmonos, Doris, 
gimtadienį, ir jiedu, matomai, 
neblogai šventė, per visą die
ną aplankydami keliolika 
smuklių Scrantone, o grįžda
mi namo, dar ir kišenėn bon- 
»ką degtinės įsidėjo. Parvykę 
namo, susikivirčijo ir užbai
gai gimtadienio/ žmonelė pa
leido šūvį vyrui į pečius, kada 
tasai stovėjo prie telefono. Ir 
čia liko trys mergaitės — 12', K
10 ir 8 metu be tėvų globos.

Gribin buvo lavintas įran
kių gamintojas darbininkas 
(toolmaker) ir turėjo tarpe 

tūkstančių metinių jeigu, 
matomai, nežinojo nei: 
leisti savo dolerius, žuri 
kalėjime išsipagiriojusi/ 

pamatė, kad ne. visados geros 
įeigos yra šeimyninė laimė. Ji 
paliepė nuvežti jos nužudyto 
vyro palaikus i Glen Cove, 
Long Island, palaidojimui, į 
teh, iš kur jie buvo kilę: “į 
ten, (kur meš buvom laimingi, 
kada mano vyras uždirbo tik 5

8—9 
tai, 
kaip 
clikė

ko. I?arn)eriai pikįetuoja pie
no pristatymui centrus ir ke
lius, bet valstijinė policija ly
di pieno karavanus sn maši
niniais šautuvais, kad pikietai 
nepastotų kelių. Ir kas gali 
sakyti, kad pas mus, Ameri
koje, nėra demokratijos ir 
žmonių teisių gynėjų ? Bet čia 
klausimas lenda į galvą: O 
gal gi mūsų fameriai nėra 
žmonės? Gal jie nesupranta 
“demokratijos .principų” ?

Šių žodžių rašėjui tankiai 
tenka susitikti su daugeliu 
farmerių ir išsikalbėti iv prisi
klausyti jų dejonių — tikrai 
nepavydėtinas g y v enimas. 
Darbo1 daug be galo, gyvu
liams pašaro kainos siekia de
besis, o už pieną negauna' nei 
pusės tiek, kiek miestų žmo
nės moka pieno trustui. IT taip 
su kiekviena diena farmeriai’ 
gremzda į ekonominę pelky- 
nę. Ir nors farmeriai, ypatin
gai mažieji, ir pradeda pama
tyti, kad tasai gerbūviškas 
medaus mėnesįs pasibaigė ir 
kad vis giliau skęsta stambių
jų žemvaldžių ir bankininkų 
pinklėsna, vienok ir nebando 
ieškotis išeities per organizuo
tą tvirtą kūną — farmerių 
uniją. Šis farmerių streikas 
yra tik mažos apylinkes, ma
žumos .farmerių spontaniškas 
pasipriešinimas, pieno trustui.

Kartą paklausiau vieną, ku
ris atrodė gana nuovokus, ko
dėl gi patys farmeriai nesusi
organizuoja į farmerių ko
operatyvus ir patys nepristati- 
nėja pieno miestelėnams? Jis 
iik nusijuokė ir sako: pir
miau, negu tokia ko-operaci- 
ja užgimtų, tai pieno trustas 
ją pasmaugtų.

Farmeriai bijosi ir prafeižie- 
ii ką nors prieš pieno trustą. 
Tik prasižiok ką tokio, tai 
greit suras priekabę iv tavo 
pieno nepriima. Na, ir stipk 
tada badu. Farmerių sąjunga, 
kurią valdo stambūs žemval- 

•Į’džiai ir pieno trustas, daro su 
Įfarmeriais 'ką. tik nori, ir 
nieks jiems nieko negali pa
dalyti. nes valdžia jų pusėj. 
Taip man 'paaiškino tas far- 
merys. O betgi neprimink f ar
mėnams apie politinę trečią 
partiją: jie-laikosi republiko- 
pams ir demokratams įsikibę 

uodegon ir gana! 1

Ne Farmery s
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UŽMOJIS PRIEŠ *
UNIJAS

t
Nežiūrint kokios pastan

gos darbo unijų ir demo^ 
kratų buvo dedamos perei
to rudens rinkimuose Indi
anoje, republikonai laimė
jo rinkimus. Jie išrinko 
daugumą: trys prieš vieną 
demokratą valstijos seime
lio žemajame bute ir du 
prieš vieną senate. Toki| 
didelis republikonų laimėji
mas juos padrąsino pulti 
unijas ir skelbti visu)* 
“open shop”; atsisakyti nud 
unijinių sutarčių, kokios 
yra buvę iki šiol. *

Kad įvykdyti savo planą, 
tai republikonai patiekė bi
lių, vadinamą “Right-to- 
Work” arba panašų skebi- 
nį įstatymą, priimtą pieti- . 
nėse valstijose, kur rasistai 
ir “demokratai” vadovau
ja.

Kiwanis, Lions klubai ir 
Chamber of Commerce per 
savo republikonų atstovui 
dėjo pastangas praveA 

.’aukščiau minėtą įstatymą, 
sudaužyti unijas taip, kaip 
sudaužytos po 1-ojo pašau-* 
linio karo, 1919-29 metais, 
kuomet jos buvo silpnos.

Visa bėda, kad darbo uni
jų vadai prieš tą “Rįght-to- * 
Work” bilių tik paskuti
nėm dienom ėmėsi kovoti, 
bet jau buvo per vėlu. 
Anksčiau dešinieji AFL- 
CIO unijų vadai net prilau
kė ir persekiojo progresy
vius eilinius narius, kurie 
bandė kalbėti ir įrodyti to 
biliaus pavojingumą uni
joms. Tokius dešinieji uni
jų vadai - biurokratai ap
skelbė raudonaisiais ir n$ 
persekiojo ir šalino iš uni
jų. Tas buvo South Ęend, 
Gary, Fort Wayne, Evans
ville ir kitur. Dešinieji sa
kėsi sukėlę nemažas sumas 
pinigų ir paveiksią napjai 
išrinktą republikonų gu
bernatorių Harold W. Han
dley. ( ,

Visa beda, kad Ameriko
je AFL unijų vadovybė žy-, 
giuoja reakcijai palanku 
keliu, ir reikia rimtai pa
stebėti, kad tas puldo uni
jas nariais, nors ir lėtįj

Reikia priminti, kad In
dianoje net religingi žmo
nės, — katalikai, protes
tantai ir žydai — reiškia 
priešingumą šiam skebž- 
kam “Right-to-Work” įsta
tymui, kuris andai priim
tas. Net prezidento Eiseri- 
howerio paskirtasis Darbo 
Sekretorius Mitchell prie
šingas tam biliui. Čia buvo 
gera proga išvystyti pro
testo judėjimą prieš 
“Right-to-Work” bilių In
dianoje plačiu mastu, jei 
dešinieji unijų vadai būtų 
ėmęsi rimto darbo prieš jį. 
Bet jie trukdę ir dabar tu
ri blogas pasekmes.

Dėl meilužės tris pašovė, 
ir pats nusišovė

Englewood, N. J., gyvento- . 
jas LeRoy Childress ' pašovė 
savo meilužę Alice Joyct*, jos 
brolį ir granma. Apie 50 poli- 
cistų jį gaudė. Vėliau suėmė 
pusgyvį, nes buvo mirtinai 
persišovęs.

Jau -kelios savaitės, kaip 
šioje apylinkėje tęsiasi ūkinin
kų streikas prieš pieno trasią. 
Pieno pristatytojai reikalau
ja aukštesnėj kainos už pieną. 
Vienok pieno trustas apie tai 
girdėt nenori ir prisikvietė 
^ięąteliy ii’ valstjjįn^ pęUei- 
još sau į talką Uužymui strei-

Trečias streikas 
f 225 METUS

Mount Rope, N. J., Shah- 
moon Industries,z Ine., veikia 
nuo Amerikinės Revoliucijos 
laikų., Dabai- 350 tos dirbtu^ 
vės' darUiniįkę paskelbė strei
ką. Tai trečias streikas nuo 
šios

r Londonas. — Kinija* pa
leido iš kalėjimo amerikie- ’ 
tį katąliką misijonięrių 
Paul J. Meekenseną. Jis t 
dėjo 7 metus Šanchajaus 
kalėjime už priešvalstybi- ; 
nę veiklą. - ’ A JįL

" -1    w

— Laikraštis 
kad Ispanija

> H J i «•>

dirbtuvės įsisteigimo. •.
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- # (Tąsa)

■Išklausęs tokios tėviškos vežėjo kal
bos, Mikas tik atsiduso iš visos krūti
nės ir, rodos, pajuto,' kad lyg nuslinko 
jam koks sunkumas nuo krūtinės, ir jis 
gali net lengviau dūsauti. Ir iš tikro, 
jam dabar ne ašaras lieti dėl paliktos

kė ir, išgirdusi juodu besikalbančiu lie
tuviškai, priėjo ir užkalbino irgi lietu
viškai.1 Bet jos lietuviška kalba buvo la
bai prasta, ir ji tai pati sakėsi, kad jau 
pamiršo lietuvių kalbą: ‘‘Čia visi kalba 
vokiškai, o mažai kas lietuviškai.” Ir 
šiame kaime Mikui su dviem bendrake-

Su vėžiu juokų nėr
J. J. Kaškiaučius, M. D

tėviskėlės ir senos motinos, bet rūpintis 
kelione, kad laimingai pereiti prūsų ru
bežių, kad neįkliūti į žandarų nagus ir 
kad sėmingai pasiekti tą laimės šalį A- 
ųieriką.

Kelionė Mikui vyko labai gerai, be jo
kių užtrukimų, ir trečioje savaitėje jis 
jau išvydo jo laime svajotus krantus ir 
tą simbolingą Laisvės Statulą.

Mikas, palikęs Nemuno pakrantes, 
važiavo tą visą popietį ir ištisą naktį; 
tik porą kartų teko sustoti trumpam 
laikui, kad paimti daugiau keleivių h’ 
persėsti į kito vežėjo- vežimą. Kaime 
prie Punsko teko kiek ilgiau palaukti, 
kad Mikas su kitais bendrakeleiviais 
spėjo net ir atsirišę ryšulėlius užkąsti- 
vakarienės. Čia dar prisidėjo kitas ve
žimas ir daugiau keleivių, kad susidarė 
liet apie penkiolika iš viso keliautojų. Ir 
vėl persitvarkę vežimus ir negaišuo
dami laiko leidosi link prūsų rubežiaus. 

♦Naktis buvo gana tamsi, drėgna ir mig
lota ir vėžiavimas buvo be galo vargi
nantis. Ir taip po ilgo ir nuobodaus visą 

yiiaktį važiavimo, vežimai sustojo kokio
je tai pašlaitėje krūmuose, kur pasibai
gė ir kelias, ir vežėjai persergėjo kelei
vius, kad nedegtų ir nerūkytų cigare
čių, nes arti rubežius, “užsilaikykite ra
miai,” — pasakė vežėjas. Tačiau ilgai 
Čia neteko laukti: greitai iš krūmų iš
lindo du juodi šešėliai ir atėjo prie ve
žėjų, kurie užkabinę abrakines ark
liams juos dangstė divonais, nes arkliai 
buvo šlapi nuo prakaito ir miglos. Vy
riškiai, pasikalbėję su vežėjais, paliepė 
keleiviams išlipti iš vežimų ir eile sekti 
pasku juos nedarant jokio triukšmo. 
Buvo jau prieaušris, kai pro krūmus, 
patvoriais, padaržėmis atvedė į ūkininko 
tvartą ir sulaipdino ant šieno ir liepė 
garniai, be baimės ilsėtis.

Aušo rytas. Kieme pasigirdo judėji
mas ir gyvulių bėgiojimas; išleistos 
avys iš tvarto, bėgiodamos po kiemą, 
bliovė. Pažadino ir keleivius, kurie jau 
buvo, ne visi, pradėję užmigti. Ūkinin
ko trobos buvo prie pat rubežiaus, kur 
iš kiemo į rubežių vedė siauras, stati
nių tvora aptvertas kelelis, veikiausiai 
tiksliai tam reikalui. Du “piemenys” 
buvo pasirengę “ginti” avis, instruktavo 
keleivius, kad prisilenkę bėgtų paskui 
4tvių tabūną, kada atkels vartus, ir gerai 
tėmytų, ką jie darys ir sakys. Atkėlė 
vartus, avys pasileido bėgti tuoju kele
liu ir “bėgo” ne į ganyklą, bet per negilų 
rubežiaus griovį į prūso pievaitę ir bul
ves. Vienas iš “piemenų” vijo avis at
gal, o kitas nusivedė keleivius bulvių lau
ku per kalnelį.

Inklonyje migla buvo tiršta, kad už 
*keleto desėtkų metrų nebuvo galima ką 
nors matyti, bet ant kalnelio migla buvo 

• visai skysta taip, kad melsva padangė 
jau žydrėjo nuo tik užtekančios saulės, 
joiri savo*auksiniūis spinduliais- skubino 
sklaidyti miglas ir glostė žemės prakai
tuotą veidą, tlideli rasos lašai pradėjo 
fdeimantiškai spindėti ir žaisti;-pradėjo 
atbusti ir zirzuoliai žiogeliai. Keleiviai 
susėdę pakelėj ilsėjosi ir žvalgėsi po prū- 
sų žemę, Mikas giliai susimąstęs žiūrė- 

#įo pro nykstančias miglas į rytų pusę, į 
patekėjusią saulę tik atsidusęs iš gilu
mos krūtinės ir nubraukęs nuriedėjusias 
per veidą ašaras, pats sau mintyse tarė: 
•Sudie tau, mylima mano motuše, sudie, 
mano gimtoji tėvyne, ir tau, tykusis Ne
munėli! Ir nors dar taip neseniai Mi
kas paliko savo, gimtąjį kraštą, o betgi 
jis jau jo pasiilgo, ypatingai motinos, 
kad jis jau negali grįžti prie jos. Jo 
minty tik kilo klausimas: ką dabar vei
kia mano motušė viena atsikėlusi anksti 
rytą? <

Kiek pasilsėjus^ vadas atvedė kelei- 
'Vius į netolimą prūsų kaimą. Kaimas 
. buvo nedidelis, gal kokie dvidešimt gy- 

, tventojų, kur pačiame kaimo gale gyve
no stambus ūkininkas, į kurį ir atvedė 
keleivius. Butas buvo didelis, erdvus ir 
su išsigėrimui bufetu.' Nekurie keleiviai 

«’ėmėsi valgyti pusryčių, užsisakę ir kokio 
tai gėrimo. Mikas su savo netolimos 
kaimyhystės bendrakeleiviu Vladu Z. 
tik žvalgėsi ir šį tą kalbėjosi. Bute 
vaikštinėjo jau gerai nusenusi moteriš-

leiviais teko praleisti dvi ilgas ir nuo
bodžias dienas. Gerai pasilsėję, Mikas 
su Vladu išėjo pasidairyti po kaimą. Ir 
tai jiedu-beeidami ir besižvaĮgydami šį 
tą kalbėjosi, kaip jų nuostabai kirtęs 
malkas arti trobesio ir prie pat kelio juos 
užkalbino gražiai lietuviškai: “Tai į 
Ameriką važiuojate, Vaikinėliai? O į 
kokį miestą?” Mikas pirmas atsiliepė, 
kad važiuoja ten, kur kasa kietą anglį, 
pas brolį. “O, į Pennsylvania! žinau. 
Aš ten buvau ir kasiau anglį Scrantono 
mieste. Per jaunas anglį kasti. Kasyk
lose labai sunkiai reikia dirbti,” — už
baigė žmogus kalbėti.

Po dviejų dienų ir juos išvežė į mažą 
Prūsijos miestelį, Prostkeną, kur dar te
ko praleisti kitas dvi dieni ir pereiti 
daktarišką sveikatos 'patikrinimą. Čia 
dar teko susitikti penkis lietuvius iš 
Seinų apylinkės, kurie irgi važiavo tą
ja pačia linija per Belgiją.

Po trijų naktų ir.dviejų dienų vargi-** 
riančio važiavimo per Vokietiją, Mikas 
ir kiti keleiviai pasiekė- Belgijos miestą 
Antwerpa^kur irgi reikėjo dvi diėni iš
laukti ir šeštadienio priešpiety jau atsi
sveikinti su Europos žemynu.

šeštadienio rytas buvo saulėtas ir 
malonus. .Keleiviai po vieną iš eilės ėjo 
pro vartus, kur tikrino kiekvieno jų do
kumentus ir leido į laivą nuleistais laip
teliais. Visi lietuviai laikėsi vienoje 
grupėje, kad visiems kartu patekti į vie
ną kajutę bei kambarį. Pakilo laipte
liai, atpalaidavo lynus ir, triūbų kape
li jai' grojant atsisveikinimo maršą, lai
vas iš lėto pradėjo atsitolinti nuo upės 
kranto ir vis tolyn plaukti į platų jūros 
glėbį. Schelde upės krantai ėmė ati
tolti, o laivas jos ramią krūtinę begai- 
lestingai vis aštjiau ir aštriau skriodė. 
Ištyso lynas su daug mažų trikampių vė- 
lukų iki masto viršūnės, tai buvo laivo 
atsižymėjimas praplaukiant Olandijos 
rubežių. Greit upė išsiplėtė taip, kad 
tik vienoje pusėje matėsi žemynas, o de
šinėj pusėj vien tik jūra mėlynavo. Mi
kas ilgai stovėjo prie borto ir žiūrėjo į 
tolstantį Europos žemyną ir kažkaip 
liūdnai galvojo, ąr dar teks kada jam 
nors išvysti šio žemyno pakrantes V

Laive žmonių judėjimas buvo kaip 
skruzdėlyne, ir nejučiomis atėjo ir va
karas. Paraudusi saulė skendo kur 
nors tolimon jūron, o vakaro prieblan
da ėmė viską gaubti, kad kur tik ne
žvelgė keleiviai, visur matėsi tik dan
gaus skliautų briaunos, įsirėmusios į 
plačią jūros krūtinę, ir teikė kokį tai 
liūdnumą. Sekanti diena irgi buvo sau
lėta, bet vėjuota; jūrų bangos tik ritosi 
viena paskui kitą, o laivas tik siūbavo, 
lingavo, kaip koks šapalėlis, mėtomas į 
visas puses. Keleiviai, daugumoj, jau 
sirgo priklia jūrų liga, ir kada suskam
bėjo varpas ant pietų, tai mažai kas ėjo 
valgyti. Jūros bangos tik raitėsi, puto- ’ 
jo ir deimantiškai žybčiojo saulės spin
duliuose. Iš vakarų pusės pradėję 
kas toks juodas išlysti iš jūros ir dauge
lį keleivių sudomino taip, kad su ne
kantrumu žiūrėjo ir* laukė, kas ten pa
sirodys. Juodas taškas vis didėjo’ ir aiš
kėjo: tai buvo laivas, begrįžtantis iš va
karinio pasviečio. Miką, pamačiusį be
grįžtantį laivą į Europą, apėmė, gailes
tis, kad kodėl jis nesiranda aname lai
ve, o šitame; jam pasiilgimas suspaudė 
krūtinę ir dabar jo mintys ir siela ne
traukė j vakarų pusę, į tą laimės* šalį 
Ameriką, bet atgal į tą skurdžią tėviš
kėlę ir tas gražias Nemuno pakrantes.

Dangus pradėjo niauktis, rūstauti 
taip, kad tolumoj tamsūs debesų puokš- 
tai. maišėsi, raitėsi su jūros bangomis; 
oras visai subiaurėjo, o laivas dar la
biau, kaip bespėkis,; blaškėsi ir kovojo su 
gamtos stichija. a Mikas irgi susirgo ir 
išgulėjo lovelėje keturias dienas neatsi- 
kėlęs, nei valgęs, iki oras kiek pagerėjo. 
Ir taip per visą jūros kelionę gamta bu
vo rūsti ir saulė nepasirodė; vien tik 
ūkanos ir piirkšna lydėjo laivą su keliais 
šimtais keleivių, siekiančių, susirasti sau 
laimės tolimame, vakar ini anie' pasvie
tyje. ' ,/

(Bus daugiau) ,

(Pabaiga)

Ką šita energija daro vė
žiui, tai štai ką. Bilionai 
energijos dalelyčių, iššau
namųjų, sprogstant kobalto 
atomams, milionų pėdų per 
sekundę greičiu, perskro
džia vėžio narvelius, su
griauna, sujaukia jų gyve
nimo planą ir sulaiko jų 
tolesnį augimą. Tai vėžys 
palaipsniui ir susitraukia, 
nyksta.’ Kaip tiktai vėžio 
narveliai (celės) tapo su
skaldyti, suniokoti, aplinki
niai sveiki kūno audiniai 
greit atsigriebia, ir rezulta
te vėžys tolydžio menkėja 
ir susitraukia.

Kartais vėžio išnykimas 
vyksta gana greit. ( šešiųde- 
šimtų metų žmogui augo 
vėžys išeinamojoj žarnoj. 
Per viena mėnesi atominiai 
kobalto spinduliai sutriuš
kino nelabąjį vėžį. Vėžys 
susitraukė, subliūško, išny
ko...

Kas ypač svarbu, tai tas 
faktas, kad atominiai ko
balto spinduliai tokie tiks
lūs ų* efektyvūs, Be to, jie 
ne taip jau sunkiai gauna
mi ir n e taip jau labai 
brangūs. Šitokie galingi 
kobalto vienetai atsiras 
daugely vietų, visuose kraš
tuose.

Jau ir dabar Chalk River 
urano kasyklos pagamino 
i-r ištobulino du kobalto vie
netus,. kurie savo galingu
mu prašoka visas gydomą
sias radioaktyvias priemo
nes, gaunamas visam pa
sauly. Tiedu vienetai sėk
mingai veikia ir aptarnau
ja savo centrus: vienas 
centras- — tai Londono 
miestas, Ontarijo valstijoj, 
Kanadoj, o kitas — Sąska- 
tuno mieste (Saskatoon, 
Saskatchewan), Kanadoj.

Dar daugiau: net septyni 
tokie kobalto vienetai bai
giami gamint Chalk, River 
kasyklose, iš jų penki pa
skirti Jungtinėms Valsti
joms. Lig šioliai jie jau 
veikiausiai bus pasiekę sa
vo vietoves.

Tikrai stebėtinas moks
lo pasiekimas. Kiekvienas 
Kobalto vienetas, per savo 
baisingus spindulius, perva
ro po 20-30 vėžio ligonių 
kasdien. Ypač pažymėtina 
m i 1 ž i n iš k a perveriamoji 
spindulių jėga. Nuo dabar 

I bet koks vėžys, bet kokioj 
kūno gilumoj, pasiekiamas 
šitų atominių kobalto spin
dulių. ' 1

Ta perveriamoji, persmei
giamoji spindulių jėga jau 
davė puikių rezultatų gi
liai augančių vėžių nuoty
kiais. Daktaras Smitas 
jau iš anksto numatė gilu
minių vėžio gydymų gali
mybę, tuojau kaip tik atsi
darė Londono klinika.* Jis 
tuomet pareiškė:

“Yra pragaištingai pikta 
vėžių grupė, kuri atkakliai 
mums priešinasi ir nepasi
duoda nuveikiama... plau
čių vėžys, stemplės (ryklės) 
vėžys, kasos (pankretinės, 
saldžiosios liaukos), skil
vio vėžys. Šitie vėžiai to
kie pasalingi savo pradžioj, 
tokie marinami, mirtingi 
savo veikme, kad tučtuojau 
ir be .atidėliojimo, be delsi
mo mes privalome padėt 
juos po radioaktyvaus ko
balto potencialumais.” x ■

Daktaras Smitas turėjo, 
progą ištirti kobalto viene
to galimumus, plaučių vėžio 
atsitikime. Vienas karei
vis, buvęs karo imtiniu Ei-., 
lipinuose ir gyvenęs skur
dų gyvenimą, grįžęs Ame
rikon, nesveikavo, Jo gy
dytojas galvojo, bene bus

jam įsimetusi džiova. Greit 
pasirodė, kad dar blogiau: 
plaučių vėžys.

Ligonis būtij gal dar gy
venęs šešetą mėnesių, kai 
jį pradėjo gydyt kobalto 
spinduliais. Po trijų tokio 
kasdieninio gydymo savai
čių, dr. Smitas-nuėmė jam 
vėl rentgeno spindulių pa
veikslą. Raportą' padarė 
šitokį:

“Įvyko labai įstabi plau
čio žaizdos atmaina, šešė
lis labai .žymiai sumažėjo... 
plautis išsivėdina ir nebė
ra ženklo * skystimo krūti
nėj.”

Žmogui buvo numatoma 
tik šeši mėnesai gyvenimo, 
o štai jis pradeda iš naujo 
įsikabint į gyvenimą.

Ypatingai atominių ko
balto spindulių pranašumas 
yra tas, kad, nežiūrint jų 
milžiniško stiprumo, jie vei
kia gana švelniai aplinki
nius sveikus audinius. Daug 
švelniau, negu paprastos, 
silpnos radioaktyvumo for
mos (radis, rentgeno spin
duliai).

Raštinės tarnautojas ga
vo stemplės vėžį. Nuotykis 
beviltiškas. Operacijos da
ryt nėr ko nė bandyt: dar 
greičiau numarintų ligonį. 
Paprasta radžio arba rent
geno radiacija bus labai pa
vojinga ligoniui. Tuo tar
pu vėžys jau beveik visai 
užkimšo ryklę, ir tik tru
putis skysčio tebuvo galima I 
nuryt.

Štai ligonis nuvežtas į 
“Victoria Hospital Cancer 
Clinic.” Stemplės vėžį ata
kavo kobūlto spinduliais 
tris savaites, kasdien vis iš 
truputį kitos pozicijos, 
k r y ž m i n i a is spinduliais, 
kad kuo mažiau gautų pa- 
sižeisti normalieji audiniai.

Po trijų gydymo savaičių, 
vėžio žiedas beveik išnyko. 
Ligonis gali valgyt ir ryt 
be skausmo, ir netrukus 
paskui vėl grįžo prie savo 
darbo.

Ar jis pastoviai išgydy
tas? Šitokį klausimą chi
rurgai atsako labai, labai 
atsargiai. Reikia palūkėt 
penkis metus, ir tik tada 
bus galima tikriau spręsti.

i

Kai kada vėžys gali vėl 
pasikarto t. Tuomet ir vėl 
jis bombarduojamas atomi
niais kobalto spinduliais, 
šitaip atsitiko dviem pagy
venusiom moterim su įsčių, 
(gimdos) vėžiu. Vėl atsi
radusį įsčių vėžį sugebėjo 
suvaldyt tie patys atomi
niai kobalto spinduliai.

Galima drąsiai sakyt, kad 
nuo pat Skladovskos - Kiuri 
radžio atradimo (jau 5Š 
metai), šitie galingieji ato
miniai kobalto spinduliai 
yra vienintelė viltis vėžio 
ligoms. Tik vis ir vis pa-, 
kartojama: skubiau, sku
biau, greičiau, be delsimo, 
tai tikresni bus rezultatai.

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai.

MEDŪS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

ra lio Raudonu Dobilu Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

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

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) .$1,35.

$ svarai, puse galiono, 32.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

Chicago, ID.
Kovo 3 d. Vilnies svetainė

je įvyko sekimingas mitingas, 
šauktas Lietuvių Komiteto Gy
nimui šveturgimių. Veikėjų ir 
narių atsilankė veik iš visų 
Chicagos lietuvių kolonijų.

Pirmiausiai komiteto sekre
torius patiekė raportą iš ko
miteto veiklos ir nurodė bū
siančios Vidurvakarių srities 
konferencijos svarbą atšauki
mui Wialter-McCaiTan įstaty
mo. Konferencija įvyks sek
madienį, kovo 17 d., Midwest 
Hotel, 6 North Hamlin, Chica- 
goje. Pradžia 9 vai. ryte.

Miesto komiteto sekr. R. 
Heith raportavo iš Ameriki
nio Komiteto Gynimui Svetur- 
girnių atsibuvusios nacionalės 
konferencijos Los Angeles, 
Calif. Ir pabrėžė konfferenci- 
jos tarimų svarbą.

Abiejuose raportuose buvo 
pabrėžta svarba organizaci- 

4-tame puslapyje

Jei jūsų dantys iapgedę, 
prakiurę, skauda, nesku- 
pauk kreipkis pas dentistą. 
Iš sugedusių dantų išsivys- 
tio kitokių ligų.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

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

DICTAPHONE OPERATOR. Per
manent position, must be able to 
operate IBM standard electric type
writer. 5 day week Salary de
pending on ability and experience. 
Center City location. Apply:

BRENTWOOD SPORTSWEAR 
22nd & Arch St. RI. 6-9441

(47-49)

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. Paid 
Holidays.

APPLY IN PERSON,
WRITE OR PHONE

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

GENERAL
ELECTRIC CO.

6901 Elmwood Avenue 
Philadelphia 42, Pa.

Mention Ad

(44-50)

DICTAPHONE OPĖRATOR. Know
ledge of stenography and typing. 
Prefer young lady over 25. Must 
be steady and neat. 5 day week. 
Convenient location. Salary com
mensurate with ability and expe
rience Call Mr. Heckrote. MA. 7- 
7488. (47-49)

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS
Excellent Opportunity 

for Advancement
We have openings for stengraphers 
or graduating seniors to take dicta
tion from managers & other execu
tives, other pleasant reception-type 
duties of greeting customers' 
answdWng telephone keep job in
teresting. Pleasant surroundings, 
health coverage plan & life ins. 
Paid vacation.

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

(46-49)

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI. 1-mos klases. 
Operatoriai prie Planers, med. ir 
sunkaus darbo. Reikalingi visiems 
trims šiftams. Turinti savo įran
kius ir mokanti skaityti blue 
prints, ir sustatyti. Linksmos dar
bo sąlygos, 45 vai. savaite. Apmo
kamos šventės ir atostogos. JONES 
MACHINE TOOL WORKS, INC., 
Rt. 23, vic. Valley Forge Inter
change of Expressway & Turnpike, 
King of Prussia, Pa. Broadway 9- 
4400. Priminkite skelbimą

(48-51)

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J, Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-- 
veniniu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c. |

USNYNE — Istorija Poezijoje |

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap- | 
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas, j
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS. | 

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. |

■Ūkanos I;
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai i 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos I 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, I 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. j

Džiaugsmai ir Sielvartai |
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, | 
136 puslapių, kaina tik $1.00 Į

Pavasario Godos į
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, j 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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

■— ■ ■■iff t g1 h* 1 — rty—• —* r1 yicttwwww

■ i.i ■■■. „„...i

3 pusi. Laisve (Liberty), Antrad., kovo (March) 12, 1957



Worcester, Mass.
Kovo (March) 5 d. įvy

ko L. S. ir D. pašelpines 
draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Is valdybos ir 
įvairiu biznio komisijų ra
portų pasirodo, kad bizniš 
pereitą mėnesį buvo neblo
gas.

Nauja garbės narė prisi
rašė prie LSD draugijos— 
Alena Kemėžienė. Linkiu 
naujai narei gerų pasek
mių ir nepatingėt prie*ben
dro veikimo.

Mirė Mrs. Julia M. 
(K u pst as) 1 Kud i rk ien ė, 53 
metų amžiaus, gyvenusi 24 
Stockton St.. Mirė vasario
28 d., o palaidota kovo 2 d., 
švento Jonov kapinėse.

Julia Worcestery gimusi, 
duktė Antano ir Annos 
(Gutauskas). Kupstas. Ve
lionė paliko dideliame liū
desy vyrą Josephą Kudir
ką, \vi dukteris—Carol E. 
Kudirka ir Ruth, žmoną 
John P. Loveli, brolį John 
Kupstas, Baltimore, Md., 
i)- anūkus.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija suteikė velio
nei paskutinį patarnavimą: 
grabnešius ir gražių gėlių 
vainiką, tąipg-i pareiškė gi
lią užuojautą šeimai, gi
minėms ir draugams. O 
tau, Julia,-lai būna lengva 
šios šalies žemė...

PARENGIMAI
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 57 kuopos kala
kutienos pietūs su progra
ma prasidės 1 vai. popiet, 
sekmadienį, kovo (March) 
24 d. Įžanga $1.50.

O balandžio 6 d/ Lietuvos 
dukterys rengia Lietuvos 
sūnums nepaprastą banke
tą. Bus programa ir šokiai, 
duos pakankamai skanaus 
valgio ir gardžių gėrimų. 
Vakarienė prasidės 5 vai. 
vakare ir tesis iki vėlumos 
naktį. Taigi, kas tik norite 
tikrinu, Lietuvos dukterys 
visus palinksmins.

Abu parengimai įvyks
29 Endicott St.

L. S. ir D. draugija pa
aukojo $10 Raudonajam 
Kryžiui. *

Sekantis L. S. draugijos 
Susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., 7:30 vai. vakare, 
gorintieji prigulėti prie 
geros draugijos, prisirašy- 
kic'prie L. S. ir D. drau
gijos.\

Roseland’ III.
$100 už niekšų nurodymą

North Roseland Communi
ty susivienijimas, kad apsisau
goti nuo niekšų, paskyrė $100 
tam, kas nurodys moterų bei 
vaikų užpuolikus, taipgi $25 
už nurodymą nuosavybių su
žaloto jų.

Vaišins žvaigždes
Fernwood Sport Club vai

šins savo baseball žvaigždes. 
Jų tarpe yra šie lietuviai: R. 
Butkus, J. Vaitkus ir J. Zalec- 

v kis.
Netikėtos vaišės

Vasario 1 d., po Aido'Cho
ro pamokų, visi aidiečiai bu
vo pakviesti j žemutinę svetai- 

' nę vaišėms.
Albinas Petronis atžymėda

mas savo vardadienį sukvietė 
savo gimines, draugus ir visą 
Aido Chorą vaišėms. O ka
dangi A. Petronis ir sūnus Er
nest yra alaus išvežiotojai, tai 
ne tik alučio, bet. ir kitokių 
gėrimų netrūko prie skanių 
užkandžių. Visi linksminosi 
iki vėlumos.

Kacįangi A. Petrpnis turi 
stiprų balsą ir yra geras vai- 
dyla, tai mes jam linkime su
laukti daug,, daug vardadie
nių. * .

Nauja solistė
Palmira Burneckas jau la

vina savo stiprų balsą ir mes 
ją išgirsime Aido Choro kon- 
ierte kovo* 24 d.

Aido Choras* jai sudainavo 
‘‘Ilgiausių metų”.

J rėmėju7 eiles Įstojo M. 
Train is ir J. NagTockas. Lauk
sime ir daugiau.

A. Murelienė sugrįžus iš 
ligoninės ėjo geryn, bet paga
vo ‘flu” ir vėl ją suvargino. 
Gaila, kad mūsu gerą daini
ninkę ir veiklią moterį’ ligos 
kankina. Mes velijame jai 
greitai ligas nugalėti ir vėl 
būti su aidinčiais.

Dan Yla

Lawrence, Mass.• I
Tūlas Evans mėgino par

duoti savo automobilį už 
$75. Niekas nepirko. Su
manė jis jį išvalyti ir be
valydamas rado, $40,000. 
Pinigus atidavė policijai. 
Jei niekas neatsišauks, pa
siliks jam.

Miestai ir miestukai, 
kaip Worcester, Lowell, 
Haverhill, Lawrence/ Fitch
burg ir kiti, susitarė ir 
reikalavo gubernatoriaus, 
kad.‘kelias No. 110 būtų 
pratiestas nuo Worcesterio 
iki Salisbury ’ maudynių. 
Gavo atsakymą, kad reikės 
ilgai palaukti, kol visa tai 
bus padaryta. .

•
14 Lawrencaus advoka

tų iš Bar Association rei
kalauja, kad būtų pakelta 
apdrauda ant automobilių 
nuo $5,000 iki $10,000, nuo 
$10,000 iki $20,000.

Miesto aldermanas N. J. 
Callahan reikalauja, kad 
'majoras duotų pinigų dar 
dviem geriamojo vandens 
šulniams įtaisyti. J

•
Aną dieną užėjau į Lietu

viu Piliečiu Klubą ir ra
dau ten B. Petrik-Petruš- 
kevičių. S akė jis, kad turįs 
gerą naujieną: sūnus su
grįžo iš armijos. Sūnus- jau 
21 metu, v

Neseniai Lawrencuje 
oras buvo toks šiltas, kad 
siekė 70 laipsnių. Turėjo
me pečius uždaryti.

•
Berašant šias žineles, 

laiškanešys atnešė Laisvę. 
Skaitau ir nustembu: Pra
nas Balevičius tragiškai 
mirė: Visai neseniai teko 
su Bąlevičium sveikintis 
laike Laisvės bendrovės šė- 
rininku suvažiavimo./ Tai 
buvo talentingas pianistas. 
Linkiu jam amžinos ramy
bės, o jo giminėms — nuo
širdi užuojauta.

Neprašyta viešnia mirtis 
traukia iš mūs ' tarpo ge
riausius žmohešxNeteKome 
Juozo Šukio, Juozo GaL 
gausko, o dabar ir Pr. Ba- 
levičiaus. Daugiau darbuo
kimės, kad "užpi ldy tu pi e tą 
spragą, kurią paliko geni 
žmonių mirtis. ’ v

1 •
Laikas prisiminti ir apie 

tai, kad LLD 37 kuopos 
valdyba sušauktų narių su
sirinkimą ir kad nariai pa
simokė tų savo duokles. Juo 
greičiau pasimokėsime, tuo 
geriau bus mums patiems, 
kuopai ir centrui.

Mūsų miesto tėvai jau ir 
vėl kalba apie taksų ant 
nejudamo turto pakėlimą. 
Manoma pakelti po $5 nuo 
šimto. Tai paliestų ne tik 
namų savininkus, o ir ren- 
dauninkus. Valdininkams 
pinigų netrūksta, jie sau 
algas pasikelia, bet kaip su 
tais, kurie mažai dirba ar
ba visai nedirba?

S. Penkauskas 
----- i_______

'Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

New
LIETUVIU TARPE

Siunčia ir brangius dalykus

Vieną
Grybu nuvežėme 
nių į Parcels To 
gą* 1530 Bedford

sekmadieni su J. 
porą siu n t i- 
Russia į štai- 
Avė., Brook-

tris siuntėjų

iki priėjome 
O net

daugiausia

Randame net 
eiles, ’’rurėjome 
poros valandų, 

'ptfie priėmėjo. 1 
trys priėmėjai.

Siuntėių tarpe 
lietuvių '* dipukų, 
viską. Vienas jt| pasiuntė 
Kaunan net keturis siuntinius, 
kuriuose buvo ir laikrodžių ir 
kitokių

> kurių 
lengvai

brangių papuošalų, be 
Lietuvos žmonės gali 
apsieiti.

Kaunietis žydas su dovanomis

Prie mūsų atsistojo su siun
tiniu vienas kaunietis žydų 
kilmės dipukas. Jis sako turįs 
sūnų, ■ Tarybų Sąjungoje tar- Į 
liaujantį armijoje, tai siunčiąs' 
jam dovanų.

Pasirodo, kad šiam kaunie
čiui pasisekė nuo nacių pabėg
ti ir Ameriką pasiekti. Tokių 
žydų kilmės laimingųjų labai 
mažai, nes naciai ir lietuviški 
fašistai daugumą žydų likvi
davo, sunaikino, jų turtą kon
fiskavo. Nemažai to turto tūli 
lietuviški dipukai ir Ameri
kon atsivežė.

Parcels To Russia įstaiga 
yra didelė. Joje dirba apie 50 
darbininkų. Ji taipgi turi sky
rius New Yorke, Hartforde, 
Detroite, Los Angeles..

Įdomu tai, kad jos įkūrėjas 
ir vedėjas J. Feigncris yra gi
męs Vilniuje. Jis sudarė pla
ną ir susitarė sui Tarybų Są
junga kaip siuntinius ten siųs
ti. ši įstaiga siunčia siuntinius 
į visus Tarybų Sąjungos kam
pus. Už pasiųstus siuntinius 
mokėti, nes siuntėjau viską iš 
ten nebereikia jokių mokesčių 
anksto sumoka.

Iš Floridos sveikina aidiečius

Jonas Juška iš Floridos pri
siuntė atvirlaiškį Aido (.'boro 
pirmininkui Jonui G r y b ir i. 
Sveikina jis visus aidiečius ir 
rašo, kad jis ten “turi gerus 
laikus”.

"Dar vis nieko nesako/ kada 
mūsų choristas ir poetas Juš
ka namo grįš ir mums papasa
kos, ką jis ten matė ir patyrė.

Rep.

Užmuštas auto nelaimėje
Bronxo gyventojas J. A. 

Brunner skubinosi pagauti 
traukinį, kad laiku suspėjus į 
darbą. Besiskubindamas pa
puolė tarp dviejų automobi
lių ir buvo ant vietos-užmuš- 
tas.

Vilnies
KALENDORIUS

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

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

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

RICHMOND HILL, N. Y.
LLf) 185 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 13 d. 7:,30 v. v., 110-06 
Atlantic Avė. Nariai malonėkite 
dalyvauti. (47-48)

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

Laisves 
i • ■ •

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

"Rengėjai kviečia visus Didžiojo* * 
1 lNew Yorko ir apylinkės apšvies 
Į Jtos brangintojus isitėmyti dieną] J 
< i ir dalyvauti šiame parengime. ! ’

_______ ____ t
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MIRUS

HELENAI KERŠIJI TENEI
Širdingiausią užuojautą jos vyrui, Lietuvių 

Namo Bendrovės prezidentui Walteriui Keršu- 
liui, ii’ jos sūmii Edward u i reiškia

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS 
DIREKTORIAI

Siuvėjų unijos lokalas už 
nuomų kontroles palaikymą

j Praeitą savaitę 1LGWIT 
, (moteriškų drabužių siuvėjų 
unijos) lokalas surengė mitin
gą, kuriame pasisakyta apie 
nuomų kontrolę. Prie šio.loka
lo priklauso 25,000 siuvėjų, 
žinoma, tik dalis narių daly-

Lokalo sekretorius Zim 
rnermanas pasakė ilgoką kai

Politinėje padangėje
Republikonai nelinksmi...
W ashingtone prezidentas 

Eisenhoweris su- šypsena ir 
geroje nuotaikoje paskelbė, 
kad jis turi kandidatą į New 
Yorko gubernatorius: buvusį 
Republikonų partijos naciona
linio komiteto pirmininką Le
onardą Hall’ą, tą vyrą, kuris 
buvo kaip ir Eisenhowerio lai- 
m ė. j i m o “menedžeris”.

Aišku, kad Eisenhoweris 
pagaliau tuomi nori IlaUTii 
atsimokėti. New Yorko guber
natoriaus vieta nemenka ir ji 
dar tuomi svarbesnė, kad kar
tais ji yra pirma kopėčia į 
dar aukštesnes vietas — New 
Yorko gubernatoriai dažnai 
turi ambicijų tapti šalies pre
zidentais. Kas žino kokios yra 
Hall’o ambicijos?

Bet Eisenhowerio pareiški
mas Washingtone neiššaukė 
šypsenų New Yorke ir Alba- 
nyje. Vietiniai republikonai, 
kaip matyti, visai nežinojo, 
ką jiems ten ruošia Eisenho
weris. štai jie čia turi savo 
machinacijas, čia 'randasi eilė 
republikonų vadų, kurie turi 
ambicijas, čia yra jo paties 
mašina, kuri turi visokias 
“skolas” atmokėti tam ar ki
tam. visokiais darbais, postais, 
nominacijomis, o čia įsimaišo 
Ike ir iš tolo sako : Hali turėtų 
būti nominuotas,. nes jis man 
buvo geras!

1957 Metu 

bą, kurioje aiškino apie nuo
mas New Yorke ir kas būtų, 
jeigu republikonams pasisek
tų kontroles panaikinti arba 
susilpninti.
* Vienbalsiai priimta rezoliu
cija, kuri smerkia bet kokį 
kontrolės silpninimą. Rezoliu
cija. pasiųsta valstijos asamb
lėjom valstijos, senatan, gu
bernatoriui Harrimanui ir t. t.

sudaryti 
projek- 

susisukę 
kad jie

Tad, kaip sakyta, republi- 
konuose čia viešpatauja dide
lis nepasitenkinimas Ike’u.

Wagneris ir Harrimanas
Miesto majoras Wagneris 

nusiskubino pas gubernatorių 
Ilarimaną ir tarėsi, ką dary
ti apie tuos tyrinėjimus vie
šuose projektuose.

Kaip žinia, republikonai ir 
jų rėksningasis dešinio sparno 
“Daily News” bando 
įspūdį, kad viešuose 
tuose komunistai turi 
sau patogias gūštas, 
kai kuriuos projektus beveik 
valdo, o demokratų administ
racijos mieste ir valstijoje tai 
stebi pro pirštus. Wagneris ii: 
Harrimafnas susirūpino, nes 
jie mano, kad jiems vėl, gali 
būti užsegtas “pro-raudonų- 
ių” etiketas.

Kaip žinia, gubernatorius 
Harrimanas siūlo, kad valsti
jos komisijonierius tyrinėji
mams A. J. Reutheris peržiū
rėtų tyrinėjimus, kuriuos jau 
praeityje padarė miesto tyri
nėjimo komisijonierius Ten
ney. Wagneris vis nurodo, kad 
Tenney jau pakankamai dar- 

raportus apie komunistus pro
jektuose, kad jo pasidarbavi
mu daugelis projektų parei
gūnų išmesta.

Bet republikonai reikalaut 
ja ne peržiūrėti senus tyrinė
jimus, o pradėti visai naują, 
kad jį vestų Reutheris ir Ten- 
ųey kartu,, kad būtų vieši ap
klausinėjimai, didelis triūkš- 
mas ir t. t. — vienu žodžiu, 
kad tokie laikraščiai kaip 
“News”, ir “Mirror” vėl šu
nį irgėtų sensąciniais antgal- 
viais apie baisų komunitinį są
mokslą projektuose. I

Jei jus norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**oc*

New Yorko spaudoje
“World - Telegram” iškelia 

editoriale, kad republikonų 
kontroliuojamas valstijos sei
melis nutarė pirkti namą vals
tijos apšvietos komisijonieriui 
James E. Allenui, ir ne bet 
kokį namą, o namą, kuris kai
nuos apie $85,000. Tai bent 8 
arba daugiau -kartų daugiau, 
negau eilinis žmonių namelis.

“World - Telegram” nuro
do, kad tai tikras skandalas. 
Komisijonierius Allen gatina 
algą, ir nemenką, kaip visi ki
ti aukšti pareigūnai, ir nėra 
jokio pamato, kodėl jam rei
kėtų dar pirkti 
namą.
tokia pradžia, sako tas laik
raštis, tai paskui namų pirki
mai ir kitiems pareigūnams 
seks ir tam nebus galo.

tokį brangų
Jeigu bus padaryta

“Times’’ primena savo skai
tytojams, kad Eamon de Va
lera, trumpai žinomas kaip 
“Dev”, kuris vėl taps Airijos 
premjeru, yra newyorkietis. 
De Valera, kaip žinoma, gimė 
New Yorke ir čia praleido sa
vo jaunystę. Jis tik kaip suau
gęs žmogus išvyko Airijon.

Kelios savaites atgal “Daily 
Workeryje” tos redakcijos 
narys Abner Berry, negras, 
rašė apie tai, kaip Amerikos 
ųegrai atsineša į Egipto-Izra- 
elio konfliktą. Jo bendra išva
da buvo, kad negrai čia žiūri 
su tam tikra simpatija į abiejų 
kraštų pozicijas.

Dabar “Daily Workeryje” 
tilpo Ben Daviso, žinomo neg
rų komunistų vado atsakymas 
į Berry straipsnį. Davis nuro
do, kad Berry perdaug bend
rai ir miglotai sprendžia klau
simus. Jis sako, kad nepaisant 
simpatijų Izraelio žmonėms, 
Amerikos negrų didi dauguma 
stojaJ prieš Izraelio poziciją, 
nes joje mato kolonializmo 
imperializmo požymius.

n

Jau antra savaitė, kai 
sunkiai serga populiarioji 
teatrinė menininkė Adelė 
Rainienė. Liga—shingles. 
Po rūpestingo gydytojo 
priežiūra gydosi namie, 26 
Crosby Ave., Brooklyne.

Linkime jai greičiausio 
ir pilno pėsveikimo. V.

Aido Ch. šunim burum
Aido Choras kasmet suren

gia pasilinksminimo vakarėlį 
— “šunim. burum”. Tai ir šie
met tai padarys.
' Vakarėlis yra jau visai ne
toli, kovo (March) 23 d. va- 

Auditorijoje, 
Avė., Rich- 

žinoma, Aido

karą, Liberty 
110-06 Atlantic 
mond Hill.

Kaip jau yra
Choras labai daug ko duoda
publikai savo parengimuose. 
Tai ir šį kartą choras yra pa
siruošęs vairiomis vaišėmis 
pavaišinti savo svečius.

Duos gražią meninę pro
gramą, kuri susidės iš dainų 
ir kitko. •

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

.Visi prašomi ir kviečiami 
dalyvauti šiame parengime. 
Aido Choras kviečia jus ir 
prašo kviesti jūsų draugus ir 
pažįstamus.

Netekusi kontroles užsimušė
St. Regis Co.' vice preziden

to J. M. Murray žmona užsi
mušė, kai jos auto išėjo iš 
kontrolės ir suisidaužė.

----------------------------------------------- -—...
HELP WANTED—FEMALE

Chambermaid, waitress. , Small 
private room. Sleep in. Mountaii^? 
in summer. Steady for right one. 
Must be experienced & have good, 
recent ref. Call LE. 2-3070 
_______________________________>

BUSINESS OPPORTUNITIES

t

Auto Service Stotis. Laukia kel
tuvas ir šulinys. 2 aulo garadžius, 
raštinė ir pastatas kartu. Randa
si ant Main St., Freeport, L. I. 8 
m. lease. Privatiškas savininkas. 
Kaina prieinama Nassau kaimas 
auga, s Mr. Ragone. Freeport 8- 
9351. 7 v. r., Iki 7 v. v. 46-52)

Chicago, HI.
(Tąsa iš trečio pusi.) 1 

joms rinkti delegatus į konfe
renciją atšaukimui Walter- 
McCarran Akto, kuris at
kreiptas prieš sveturgimius, 
kas jie bebūtų, Įsipilietinę ar 
ne. Pakvietimai yra išsiunti
nėti visoms organizacijoms 
dalyvauti šioje svarbioje atei
vių . reikalais konferencijoje.

Mitingas išrinko 3 delega
tus ir nusitarė skaitlingai da
lyvauti advokatų pagerbimo 
bankete, kuris įvyks vakare 
po konferencijos.

Dabar svarbu, kad Chica- 
gos ir jos artimų kolonijų lie
tuvių organizacijoms turėti 
delegatus Walter - McCarrąjf 
įstatymo atšaukimo konferen
cijoje, nes šiuo laiku Vidurva- 
karių sintyje deportacijas są
raše jau yra 35 svęturgimiai, 
kjariy tarpe randasi 6 lietu
viai (4 Chicagoje ir 2‘už jos 
ribų).

L.K.G.S. Narys

SUMUŠĖ DĖL 15 CENTŲ

Du jaunuoliai paprašė 70 
metų senuko F. Engleman 15 
centų. Kai jis atsisakė išpil
dyti jų prašymą, jie smarkiai 
jį sumušė. Dabai* jis randasi 
ligoninėje kritiškoje padėtyje, 
o sumušėjai — kalėjime.

tris šių meCų

žuvo 31 asmuo

Mažiau auto nelaimių

Per pirmus 
mėnesius New Yorko miesto 
auto nelaimėse 
mažiau, negu per tokį laiko
tarpį praeitais 
metais užsimušė 77 asrhenys, 
praeitais metais 108.

metais, šiais

Suėmė vagilių bažnyčioje
<

Brooklyno policistas Van- 
derhoef savo karu vaikėsi pa
vogtą autompbilį, iš kurio iššo- ' 
kęs M. Salemo smuko į St. 
Michaels bažnyčią, kurioje 
tuo metu buvo laikytos mišios. 
Policistas suėmė aujįp vagilių 
bažnyčioje.

--------------------- -------- y«
146 gaisragesiai paaukštinti

Gaisra gesių komisijonierius 
Cavanah paaukštino 146 pasu 
žymėjusius gaisragesius: 59
pakėlė į kapitonus, 78 į leite
nantus ir 7 į marinų inžinie
rius.

L

______________ >
Traukinis nupiovė koją

Chester Nimmo belaukda
mas traukinio Atlantic AvS. 
ir Vau Sinderen Avė. stotyje 
netikėtai nukrito ant relių, 
kuomet traukinis jau buvo vi
sai arti. Papulęs po traukiniu 
neteko kairėsės kojos ir dabar 
randasi ligoninėj kritiškoje 
padėtyje.

Brooklynas iš anksto ruošiasi • • 
darbui sukelti Laisvei $10,000 11

BALANDŽIO 13 APRIL 
• • < 
l’Bus graži dainų programa ir but 
• • duodan^a bufetinė vakarienė. 
J1 Pradžia 6-tą vai. vakare 
‘ . Įėjimas N emokamai

t

LIBERTY AUDITORIUM j J
110-12 Atlantic Avenue ' •

Richmond Hill, N. Y. '




