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KRISLAI Graikija atmetė pasiūlymą.
Nedėkingas žmogus. 
Rinkimai \ Lietuvoje. 
Juozas Aleksaitis. 
Gražina Mizaraitč.

Pašo R. Mizara

kad N.A.T.O. tarpininkaiity 
Kipro salos ginčo reikale

METAI 47-ti

Dagi Hammarskjold Indonezijos darbo unijos 
tariasi su Nasseriu

u t

Ir vienas Keleivio persona
lo narys (J. D.) rašo apie 
kongresinio ne-amerikinio ko
miteto “tyrinėjimus”, praėjo-j 
šią savaitę, New Yorke.

* Jam 'rūpi, ar Bimba ir Miza-j 
ra bus denatūralizuoū. Jam Į 
rūpi, ar jie bus iš Amerikos 

, i.šdeportuoti. J. D. to, matyt, 
*labai nori. Abejoju, ar jis sa
vo gyvenime tai matys, ar jis 
tuo kada nors galės pasi
džiaugti.

O kadaise, kai tas Keleivio i 
pastabu rašytojas pasiryžo iŠ 
Francūzijos atvykti į Ameri
ką, pas Mizara buvo a c kartą 
atėję valdžios žmonės klausti: 
įleisti jį mūsų šalin ar neįleis
ti7 i .

Mizara atsakė: įleiskite.

Matot, kaip buvo ir kaip 
yra! *

• Tu jam duona, jis tau — 
•akmeniu!...

* šių metų kovo 3 dieną Lie
tuvos žmones rinko deputatus 
į vietines — rajonines, miesta- 
vas — tarybas.

Mes dar negavome is pačios 
•Lietuvos žinių apie tų rinkimų 
pasekmes. Bet Chicagos mari
jonų Draugas, kurio redakto
riai atidžiai seka Maskvos 
*‘lzviestijas”, surado apie rin
kimų rezultatus Lietuvoje to
kių duomenų :

* “Iš viso į vietinius sovietus 
išrinkta Lietuvoje 26,383 at
stovai. Visi jie buvo kandida
tui komunistų ir bepartyvių 
bloko. Tarp išrinktų atstovų 

»— 9,576 moterys, arba — 
36,29 procentai; komunistų 
išrinkta 8,481 arba 3.2,14 
proc., o bepaj-tyvių 17,902 — 

$arba 67,86 proc.
“Pagal darbo sritį išrinkta 

1,394 arba 5,28 proc. fabrikų 
z darbininkų ir

053,56 proc. kolūkiečių.
“Keturiose rinkimų apylin

kėse kandidatai negavo abso- 
cdlutės daugumos ir ten 
nauji rinkimai.”

Atėnai. — Graikijos už- 
■ sienio reikalu ministras at- 
metė britu siūlymus, kad 
NATO
< e 
teorija y

i trys šalys, kurios sumtc- 
i resuotos Kipro klausimu — 
! Britanija, Graikija ir Tur- 
| kija, — priklauso prie NA
TO, Šiaurės Atlanto 
ties Organizacijos, 
reiškia, kad .NATO

‘ tarpininkauti, kad 
į ginčą.

Bet Graikijos nusistaty
mas yra visai kitoks. Grai
kai, kaip patys graikų kil
mės kipriečiai (kurie Kipre 
sudaro apie 80 proc. vy- 
ventojų skaičiaus), sako, 
kad Kipro likimas visų pir
ma priklauso patiems Kip
ro žmonėms. Faktas, kad 
Kipras geografiniai randa
si netoli Turkijos ir kad 
penktadalis Kipro gyvento
jų yra turkų kilmės, nereiš
kia, kad Turkija turi teisės 
maišytis į ginčą, o faktas, 
kad britai kaip kolonialiai 
okupantai valdo Kiprą, irgi 
nieko nereiškia iš morali
nio teisinio taško — kiprie- 
čių dauguma nori prisidėti 
prie Graikijos, ir tas reiš
kia, kad nereikia jokių tar
pininkavimų, reikia tik leis-

tarpininkautų gin- 
dėl Kinro salos. B/1‘u 

tokia: visos 
kurios

Sutar-
Tas

išrišti

ti Kipro žmanėms apsi
spręsti.

Tuo tarpu britai atsikrei
pė į kipriečių etnarchą (ar
kivyskupą)1 Makariosą, ku
rį jie laiko po naminiu areš
tu tremtyje saliukėje Indi
jos vandenyne. Britai sakė 
Makariosui, kad jis turėtų 
pasmerkti EOKA, ginkluo
tus Kipro nacionalistus,- ir 
tada jis bus. gražintas Kip- 
ran, o gal su juomi net bus 
.užvestos derybos.

14,132 arba

bus

čia 
savaičių

Juozas Aleksaitis rašo :
“Esu Miami, Floridoje, 

leidžiu savo dviejų 
atostogas. Sveikinu' visus lais-

Giečius, o su sveikinimu įdedu 
ir Laisvei dovaną $10.

“Aido Choras šiais metais 
minės savo 45 metų sukakti. 
Norėčiau, kad jūs jau dabar 
pradėtumėt prisiminti apie 
Aido Chorą ir jo pirmąjį mo
kytoją Ereminą...”

Dėkoju, 
linkėjimus

Juozai, už dovaną, 
ir patarimus!

Accra. — Ghanos radijas 
transliuoja programas sep
tyniomis kalbomis: šešio
mis vietinėmis negrų kalbo
mis ir anglų kalba.

Manila. — Nelegaliai vei
klą Filipinų hukbalahapsai 
(liaudiečiai) paskleidė Ma
nijoje lapelius, kuriuose 
reikalauja tuojautinių rin
kimų.

Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris priėmė tarybinį 
ambasadorių Smirnovą.

vidurinės mokyklos
Gražina Mizaraite

Petrausko dainyno 
buvo pasiųstas iš 
mūsų klasės voka-

* Alytaus
* moksleivė 

rašo:
, “Iš M.

• (kuris jai
Amerikos)
linį ansamblį muzikos moky
tojas išmokė dainuoti daineles 
“Geismai ir svajonės” ir “Va-

karas”.; šias dainas mes jau 
rainavome per dešimtą* klasių 
suruoštą vakarą.

“Kovo 2 d. mes pasirodėme 
su montažu “Koks gražus ma
žytis mūšy kraštas.” šį mon
tažą suruošė literatų būrelis, 
kuriame dalyvauju ir aš. Visi 
iabai gyrė mūsų pasirodymą. 
Mūsų; tikslas, statant šį mon
tažą, buvo parodyti Lietuvos 
gamtos grožį, žadint meilę 
jos tėvynei, jos buičiai, papro
čiams. šiame montaže aš dai
navau ir deklamavau kelis ei
lėraščius...

“Pas mus neseniai buvo at
vykęs Kauno muzikinis dra
mos teatras su Verdi opera 
“Traviata.” Nors bilietai buvo 
nepigūs, bet aš šiaip taip nuė
jau pasiklausyti šios operos. 
Ji man labaii patika. Juk tai 
pirmoji mano matyta opera ir 
pirmoji opera Alytuje...”

Taigi, dzūkų sostinė ir 
^žmonės gyvuoja!

Smagu!

Kasėjų streikas 
Ispanijoje eina, 
-nepaiso teroro

Oviedo. — Ispanijos ang
liakasių srityje, Asturijoje, 
1.200 angliakasių tęsia 
strėiką, nepaisant fašisti
nės! valdžios teroro ir bau
ginimo. Streikas prasidė
jo Ciano de Langreo kasyk
lose dar praeitą savaitę. 
Fašistinė valdžia tuojau pa
skelbė, kad streikieriai bus 
griežtai nubausti,,bet kai 
tas neišgąsdino kasėjų, pa
skelbta, kad armija perima 
kasyklą ir kasėjai tampa 

| “kareiviais”.
Bet ir tas neišgąsdino 

angliakasių ir streikas tę
siasi. Kaip žinia, Oviedo 
srities angliakasiai, kaip 
Asturijos* provincijos bend
rai, pilietinio karo metu pa
sirodė kaip drąsiausieji 
kovotojai prieš, fašizmą. Il
gas laikas po to, 1 
jalistai bendrai pasidavė, 
Asturijos ankliakasiai sa
vo kalnuose vedė partiza
ninę kovą prieš Franco fa
šistus.

Hammarskjoldas norįs sužinoti, 
ar karo stovis dar egzisutoja
Kairas. — Jungtinių Tau- nori likti Gazos srityje, tū

tų generalinis sekretorius retų įsteigti savo postus 
Dag Hammarskjoldas ta- ne tik egip tiško je sienos pu- 
riasi su Egipto prezidentu į sėje, bet ir izraeliečių teri- 
Nasseriu. Hammarskjoldas ' torijoje. 
nori kaip nors išspręsti E- 
gipto-Izraelio santykių ir 
Gazos srities klausimus.

Gazoje padėtis, maždaug 
tokia: Egipto kariuofmenė 
dar neįžengė masiniai Ga- 
zon, bet Egipto pareigūnai 
jau perėmė srities adminis
traciją. Egipto policija ir 
civiliniai pareigūnai tvarko 
sritį, nors Jungt. Tautų ka
riai dar tebėra toje terito
rijoje. Egiptiečiai laukia, 
iki tos jėgos - 
trauks link rubežiaus. i

Hammarskjoldas, 
ma, nori užtikrinimo iš E-

įspėjo, kad jos netoleruos 
anti-darbimnkiško režimo

Izraelis, sakoma, 
Jungt. Tautų jėgų pas. sa
ve nenorįs.

Hammarskjoldas. taipgi 
norįs išspręsti karo stovio 
tarp Egipto ir Izraelio 
klausimą. ’ Egiptas laikosi 
nuomonės, kad paliaubos 
tarp Egipto ir Izraelio, pa
sirašytos 1949 metais, ne
reiškia, kad karinis stovis 
baigtas, o kadangi karinis 
stovis egzistuoja, tai Egip
tas turi teisę nepraleisti Iz- 

' visai pasi- raelio laivų pro Suezą ir A- 
Į kabą. Hammarskjoldas sa- 

ako-! ^^s Nasseriui, kad jeigu 
! karo stovis egzistuoja, tai - • , • - rn^ i r. • _

Jakarta. — Indonezijos 
darbo unijų federacija, ku
ri apima apie du milijonus 
darbo žmonių, atsikreipė į 
prezidentą Sukamo ir no
minuotą premjerą Suwir- 
jo. Unijos sako, kad jos 
negalės toleruoti reakcinėn 
pusėn palinkusio kabineto, 
į kuri Įeitų konservatyvė 
Masjumi partija, bet ku
rion neįeitu komunistai. 
Darbo unijos sako, kad to
kiu atsitikimu jos išeitų į

Liejikų unija 
nori vienybės 
su AFL-CIO

gipto, kad nebus pasiustos Jungtines Tautos turn pa- 
skaitlingesnes karinės jė- re’5? PeF. clei'>'bas J % baietl! 
gos Gazon. Jis sakąs, kad| «-ieiKu neegzistuoja, tai 
toks žingsnis išprovokuotų' Rg'Ptas t}'11 P1 aleisti z- 
Izraelį., Nasseris jam atsa-,1 ae'10 laivus.
kęs, kad Gazos sritis yra | (Iš Londono pranešama, 
pavesta Egipto, i adminis- kad Tarybų Sąjunga remia 
tracijai dr Egiptas! turi tei- Egipto'teišę pilnai kontro- 
sę ten. elgtjsi kaip savo teri- j liuoti Suezą, bet taipgi ra- 
torijoje. Jis sakę, kad Jung- gina Egiptą praleisti Visus 
tinių Tautų jėgos, jeigu jos i laivus, įskaitant Izraelio.)

Lenkijos mokslininkai tyrinėja 
Suvalkų srityj lietuvių genčių 
jotvingių, sūdavų .piliakalnius

Lietuvoje viešėjo Varšu
vos Valstybinio archeolčgi- 

kaip lo- jos muziejaus geležies am-

Beckas patieks 
savo finansini 
rekordą pilnai

Washingtonas. — Tyms- 
terių unijos prezidentas 
Dave Beck, kurį senatinis 
komitetas tyrinėja už dide
lių paskolų ėmimą iš savo 
unijos iždo, žada patiekti 
komitetui pilną finansinį 
rekordą. Beckas pripažįs
ta, kad jis paskolas ėmė be 
unijos narių žinios ir ne
mokėdamas palūkanų, jis 
sako, kad visus pinigus 
pilnai sugrąžino.

Beckas prisistatys sena- 
tiniam komitetui ateinantį 
antradienį. Jis patieks re
kordą, bet jis ‘reikalaus, 
kad tas nebūtų skelbiama 
viešumon. Jis taipgi sakė, 
kad pasinaudos Penktuo
ju konstifuciniu pataisymu, 
jeigu rastų reikalo.

> Colombo. — Trys kairios 
Ceilono partijos — komu- 

j08 nistai ir dvi trockistinės 
grupės, pradėjo derybas a- 
pie susivienijimą

žiaus skyriaus vedėjas isto
rijos mokslų magistras J. 
Antonievičius. Jis susipaži
no su Lietuvos archeologų 
darbais, Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir Telšių muziejuose 
saugoma medžiaga, su kai 
kuriais mūsų respublikos 
archeologiniais bei istori
niais paminklais. Vasario 
mėn. J. Antonievičius Lie
tuvos Mokslų akademijos 
Istorijos institute supažin
dino mūsų archeologus, is
torikus, muziejų darbuoto
jus su , kasinėjimų darbais 
Suvalkų apskrityje. < • • •

Lenkijos Liaudies Res
publikos teritorijoje yra 
dalis jotvįngių-sūduvių ir 
kitų li.etuvių-prūsų kadaise 
gyventų plotų. Lenkijos ar
cheologai paskutiniu metu 
ėmė intensyviai tyrinėti iki 
šiol dar mažai kasinėtus tu 
sričių archeologinius pa- 
pamįnklus. Ypač didelis dė
mesys skiriamas Suvalkų- 
Augustavo pilkapiams ir 
kapinynams. Įdomius rezul
tatus davė 1956 m. pilkapių 
tyrinėjimai Suvalkų apskri
tyje esančioje vietovėje, 
vadinamoje Šveicarija. Čia 
buvo ištirtas vienas iš 
stambiausių iki šiol baltų 
gyventuose plotuose kasinė
tų pilkapių. Pilkapio cent
re, \po sukrautais akmeni
mis rastas senyvo amžiaus

vyro kapas. Kapo duobės 
gale prie mirusiojo galvos 
rasti du ietigaliai, sidabru 
ir žalvariu /papuoštos ka
manos, avims kirpti žirklės. 
Drabužis ant krūtinės buvo 
susegtas dviem segėmis. 
Prie kairiojo šono padėtas 
kalavijas makštyse, kurios 
papuoštos žalvariu, gyvu
lių figūrėlėmis, auksinėmis 
plokštelėmis. Skydo išliko 
tik geležiniai apkaustai. 
Prie kojų rasti’ pentinai, 
dar vienų kamanų ir balno 
liekanos. Ir viso kape ras
ta apie 160 įvairių daiktų. 
Radiniai leidžia kapą da
tuoti IV amžiaus.

■ Tai yra turtingiausias iki 
šiol baltų gyventuose . plo
tuose rastas IV a. kapas. 
Neabejotina, kad čia palai
dotas koks nors senovės 
jotvingių genties vadas, šis 
radinys visoje Lenkijoje Su
kėlė didžiulį susidomėjimą. 
Kasinėjimus aplankė apie 
10,000 asmenų iš įvairių 
Lenkijos vietų.

St. Paul. —Liejikų (Mine 
Mill) unijos suvažiavime 
tos organizacijos prezi
dentas John Clark sakė, 
kad ji nori' vienybės su 
plieno darbininkų unija, ku
ri priklauso prie AFL-CIO. 
Liejikai, kurie patys yra 
metalo kasėjai ir liedinto- 
jai, labai artimi plieno pra
monei. Bet vienybės kely
je stovi plienininkų unijos 
(United Steelworkers of 
America) vadovybė su 
MacDonaldu priešakyje, 
taipgi AFL-CIO vadai, y- 
patingai George Meany.

Clark sakė, kad kur tik 
Mine-Mill unija turi jėgų, 
jos politinė veikla yra gy
va ir padeda išrinkti uni
joms palankius liberalinius 
politikus. Nors Mine-Mill 
unija neskaitlinga (ji turi 
apie 100,000 narių), kai ku
riose vakarinėse valstijose 
ji yra vadovaujanti unija.

generalinį streiką.
Kaip žinia, valdžios krizė 

Indonezijoje tęsiasi. Nacio
nalistai bandė sudaryti ka-' 
bilietą tik iš savo partijos 
ir radikalių musulmonų, bet 
anie atsisakė eiti valdžion 
be Masjumi. Komunistai 
sako, kad nieko neturi 
prieš nacionalistų-radikalių 
musulmonų kabinetą ir jį 
remtų, bet jeigu įeitų Mas
jumi, tai ir jie 
vietos valdžioje, 
nia, komunistai paskuti
niuose rinkimuose gavo 6 
milijonus balsų ir turi ga
lingą frakciją parlamente.

Darbo unijų judėjimas į- 
nešė visai naują notą į In
donezijos valdžios krizę.

Tuo tarpu, kai unijos į- 
spėja, kad jos netoleruos 
reakcinės valdžios, jos kitu- 
atžvilgiu duoda paramą 
Sukamo nacionalistams ko
voje prieš sukilėlius, reak-w 
cinius karininkus. Sumat- < 
roję, kaip tik toje Indone
zijos dalyje, kur įvyko re
akcinių karininkų sukili
mai, dabar vyksta masi
niai unįjistų mitingai ii* 
demonstracijos. Unijistai 
reikalauja, kad vietinės ad
ministracijos, kurios dabar * 
karininkų rankose, klausy
tu centralinės valdžios.

reikalaus
Kaip ži-'

vėliausios 
žinios

Gary, Ind. — 4,500 U. S. 
Steel kompanijos darbinin
kų baigė streiką, kuris tę
sėsi savaitę. Kompanija at
sisakė de-rėtis, iki darbinin
kai negrįš darbban. Darbi
ninkų dauguma, bet ne 
daug daugiau kaip pusė, 
nutarė nusileisti kompani
jai.

Bermuda. — Eisenhowe- 
ris ir Macmillanas laikė 
savo pirmus pasitarimus 
vietiniame golfo klube. Ei- 
senhoweris su savimi atsi
vežė ir golfo įrankius, bet 
Macmillanas sakė, kad var
gu . bus laiko golfavimui... 
Pranešama, kad pirmieji 
pasitarimai sukosi aplink 
Suezo kanalą, 

i v
Jacksonville, Fla. — šeši 

statybos darbininkai tapo 
užmušti, kai keltuvas nu
krito nuo penkto aukšto. 
Keturi užmušti vietoje, o 
du mirė kiek vėliau.

Londonas. — Britanijos 
valdžia atmetė geležinkeli
ninkų unijos reikalavimus 
pakelti algas, ir gali būti, 
kad įvyks streikas Britani
jos geležinkeliuose. Darbo’ 

| reikalų ministras Iain
Kainas. — Egipto admi- Į Macleod pasišaukė pas sa- 

nistracija Gazos srityje, ku
ri po izraeliečių pasitrau
kimo panaikino draudimą 
rodytis gatvėse nakties me
tu, dabar draudimą atnau
jino.

Lansing, Mich. — Auto- 
darbininkų vadas Reuthe- 
ris, kalbėdamas Michigano 
universiteto studentų mi
tinge, sakė, kad jis neturi 
.mažiausios abejonės, jog po 
20 metų Amerikoje vyraus 
keturių dienų darbo savai
tė.

Londonas. — Vietinė bri
tų spauda sako, kad prem
jeras Macmillanas pasiūlys 
Eisenhoweriui pakviesti A- 
merikon karalienę.

Teheranas. — Tarybų Są
junga pasiuntė Irano Šachui 
dovaną: asmenišką orlaivį, 
panašų į tuos, kuriuos įtei
kė Nasseriui ir Nehrui.

Buenos Aires. — Argen
tinos “prezidentas Araimbu- 
ru sako, kad šaliai gręsia 
rimta ekonominė krizė.

ve geležinkelininkų meta
listų, mechanikų ir kitų 
pagrindinių pramonių 
darbininkus ir su jais tarė
si apie susidariusią padėtį, 
nes streikai gresia ne tik

geležinkeliams, bet ir sun
kiose pramonės šakose.

Maskva. — Kadaro vado
vaujama Vengrijos dele
gacija veda derybas su Ta
rybų Sąjungos vadais 
Kremliuje. Kadaras sakė, 
kad sunkiausioje Vengrijai 
valandoje Tarybų Sąjun
ga jai atėjo pagalbon, už 
ką1 ji liks amžinai dėkinga.

i
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Ar strontiiiinas galely 
užmiodyt visą pasaulį?

Jau daugelis, mokslininkų okeano sprogdinimų ir

(Tąsa) kūrinių, kuriuose nepakan- auga ir metodas, ir meno
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1-ASIS IR 5-ASIS AMENDMENTAI
RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI, kurie buvo (prač- 

jusią savaitę) pašaukti pas. kongresinį ne-amerikinės 
veiklos komitetą New Yorke apklausinėjimui, savo tei
sėms ginti naudojo Jungtinių Valstijų Konstitucijos 1-ąjį 
ir 5-ąjį Amendmentus (pataisymus arba papildymus).

Kas gi yra tie Amendmentai? Kodėl juos puolamieji 
darbininkų judėjimo veikėjai, kairieji rašytojai, žurna
listai ir redaktoriai naudoja?

Verta su jais susipažinti kiekvienam amerikiečiui. 
Ir mes čia juos skaitytojams paduosime. Bet pirmiau 
negu juos paduosime, tenka susipažinti su tuo, kaip ir 
kodėl tie Amendmentai buvo pridėti prie Jungtinių Val
stijų Konstitucijos.

MŪSŲ ŠALIES Konstitucija buvo parašyta ir kon
stitucinės konferencijos ar suvažiavimo priimta 1787 me
tais. Tai buvo jau po to, kai Jungtinės Valstijos laimėjo 
karą prieš Angliją, kai jos tapo nepriklausomos.

Bet priėmus Konstituciją, piliečiai, kurie kovojo 
prieš anglus Revoliuciniame Kare, pamatė, kad joje 
nem kai kurių dalykų, saugojančių, ginan'-’ų jų kaip! 
piliečių teises.

Karas buvo laimėtas, šalies konstitucija priimta, ta
čiau gyventojai nesijautė saugūs, nesijautė laisvi, ka
dangi konstitucija neturėjo tų skyrių, kurie jų laisvę 
apsaugotų.

Vyko visoje šalyje žmonių bruzdėjimas.
Visa tai vertė tuos, kurie daro įstatymus (Kongre

są) gerai pagalvoti ir hntis kokių nors priemonių žmonių 
reikalavimams patenkinti.

1789 metais Kongresui buvo pasiūlyta dešimt Kon
stitucijos pataisymų, amendmentų. Jie buvo priimti-už- 
girti 1791 metais, šitie pataisymai-amendmentai buvo 
pavadinti “Bill of Rights” — TEISIŲ BILIUMI (sąra
šu). • . . . ,

Ir šiandien daugelis žmonių dažnai sako: Aš vado
vaujuosi teisėmis, išdėstytomis Teisių Biliuje. Toks pa
sakymas reiškia: jis, toks asmuo, vadovaujasi konstitu
ciniais pataisymais.

MES ČIA NEKALBĖSIME apie visus Teisių Biliaus 
amendmentus-skyrius-pataisymus. Paimsime. tik du 
aukščiau suminėtuosius — 1-ąjį ir 5-ąjj.

Pirmasis amendmentas sako:
^Kongresas neišleis jokio įstatymo dėlei vals

tybinės religijos įsteigimo, nei jokio įstatymo 
draudžiančio laisvai išpažinti bet kurią religiją, 
nei jokio įstatymo aprėžiančio žodžio ar spaudos 

■ laisvę ar žmonių teisę ramiai sueiti į susirinkimus 
ir duoti valdžiai prašymus, kad pašalintų skriau
das bei vykdytų teisybę”.

Penktasis amendmentas sako:
“Joks asmuo negali būti laikomas teismui už 

šnirčia baudžiamą nusikaltimą ar už kurią kitą 
žiaurią piktadarybę kitaip, kaip po to, kai prisie
kusiųjų teismas (grand džiūrė) bendrai jį įkaiti
na, išskiriant bylas, kylančias kariuomenės ar 
karinio laivyno jėgose ar. milici joje, esant jai tie
sioginėje tarnyboje laike karo arba pavojaus vi
suomenei; ir joks asmuo^nebus du kartu teisia
mas už tą patį nusikaltimą, iš naujo statant jį į 
pavojų, jo gyvybę ar jo sąnarį; joks asmuo nebus 
priverstas jokioje kriminalinėje byloje liudyti 
pats prieš save, neigi bus atimta bet kam gyvybė, 
laisvė ar nuosavybė be tinkamos teisinės proce
dūros; neigi privati nuosavybė bus imima. viešu
mos naudai be teisingo už tai atlyginimo”.

Štai, ką reiškia'1-asis ir 5-asis amendmentai!
Tenka priminti, kad kongresiniai komitetai dažnai 

nepaiso 1-ojo amendments, bet su 5-tuoj.u jie priversti 
skaitytis, kadangi Aukščiausias 'Teismas taip patvar
kė. Jis sakė, jog kiekvienas asmuo turi teisę atsisakyti 
prieš save liudyti.

Neseniai Kongresas išleido įstatymą, sulyg kuriuo 
asmuo gali būti priverstas liudyti, jei jis esąs kaltinamas 
šalies gyvybinių reikalų išdavime, bet tokiuo atveju tam 
asmeniui yra pažadama, kad jis už savo atliktus ir pri
pažintus nusižengimus nebus baustas.

KAI KUR1E reakcionieriai šiandien jau siūlo, kad 
Koi)gresas atšauktų Penktąjį amendmentą arba jį “pa
taisytų”. Bet prieš tai kyla protestų.

Net ir federalinis teisėjas Medina, kuris nuteisė 
kalėjiman komunistų judėjimo vadovus (Dennisą, Gate- 
są, Davisą ir kitus), neseniai viešai maž daug taip pasa
kė: Penktąjį amendmentą privalome saugoti kaip savo 
akį. Tegu verčiau visi komunistai būtų laisvi,'kad tik 
pasiliktų Penktasis amendmentas.

Turime pripažinti, kad teisėjas Medina čia. buvo

yra ištarę savo žodi/ prieš 
atominių ir vandenilinių 
bombų bandymus. Tyrinėji
mų pavojus nuo tų bombų 

metų, 
visam 
tik 50 
pilnai

tęsiasi jau virš 15 
be*t, sakoma, kad 
pasaulyje randasi 
mokslininkų, kurie 
žino viską apie tą pavojų.
Bet ir tie, kurie žino, negali 

publikai. Viskas 
su branduoliniu 

skaitolma karine
surišta 
mokslu 
slaptybe.

Kanadoje medžiotoja1’ 
nušovė keletą laukinių an
čių, i as išsikepė ir suvalgė 
Potam smarkiai susirgę 
Pasirodė, kad tos antys lai 
ke kelionės į šiaurius, buve 
sustojusios prie vieno la 
bai radioaktyvio prūdo pri< 
Oak Ridge, Tenn, Ten jor 
prilesė augmenų ir vabalu 
kurie buvo primirkę rad;o 
aktyvių dulkių. Tas paro 
do. kaip nusisėdusios radio 
akt y vės dulkės suimamo^ 
augmenų. Paukščiai ir gv- 
vuliai tuos augmens suėda 
ir kuo daugiau suėda, tu c 
daugiau radioaktyvumo bū
na jų raumenyse. Laiku’ 
bėgant, žmogus tuos paukš
čius ir gyvulius suvalgo irl 
tuomi gauna daug didesne 
dozę radioaktyvių dulkių 
negu tiek, kiek ore yra.

Vienas iš blogiaus’ų ra- i 
dioaktyvių elementų yra 
Strontium 90. Per prezidem 
tinius rinkimus demokra. 
tai iškėlė klausimą apie a- 
tominių bandymų sustab
dymą. Nors, viešai nebedis- 
kusuojama Strontium 90 
bet mokslininkai tarn sa
vęs veda karštus debatų0 
apie tai, kiek pasaulis gal’ 
toleruoti šito elemento, ku
ris susirenka į kaulus ir pa
gimdo kaulu veži arba ’ 
kraują iv sukelia leukemija 
Blogiausia tas, kad ne til 
mėsoje randasi radioaktv 
vi Strontium, bet ir karvės 
piene ir pieno produktuos^ 
—svieste ir sūryje.

Ne- 
vados bandymų, nes vėjas 
pučia iš vakartj į rytus — 
ypač tie vėjai, kurie smar
kiai pučia nuo 10,000 iki 
20,000 pėdų virš žemės. 
Kaip tik tie vėjai ir išnešio
ja radioaktyvės dulkes.

Jeiguj tos dulkės nukris
tų ant žemės ir ten pasilik
tų, nebūtij jau, taip didelio 
vąvojaus, bet 
jas. !
stembrius ir vaisius. Mary
land valstijoje darė bandy
mus ant pupų — string 
lAeans. Atrado, kad lapuose 
buvo 35 sykius daugiau ra- 
lioaktyvumo, negu pupelė- 
■e. Bet tokius lapus dažnai 
■ušeria gyvuliams. New 
Yorko mieste tyrinėjo pie- 
m ir atrado, kad radio- 
■.trontiumo kiekis pakilo 
^er 60 proc. pirmose dvie- 
ose savaitėse 1956 m. rug- 
■ėjo mėn.

Dr.' William G. Cahan, 
Trbęs Memorial Center' li
goninėje, kuri pašvęsta vie 
’ėžio ligoms, labai susirū- 
oinęs šituo radioaktyvumu, 
lis sako, kad jau ir taip y- 
ra daug dalykų mūsų civili
zacijoje, kurie gali vėžį 
oradėti, o dadėjus dar .šitą 
“atomic fall-out”, kaip va
dinama tos dulkės, susida- 

! to tikras pavojus. Daktarė 
! Tane Vaughan Anglijoie ty- 

‘inėjimus daro su zuikiais. 
7iems nuo užgimimo duoda

Strontium 90 gimst? 
kuomet termobranduolinėr 
bombos sprogsta. Metala° 
Strontium buvo nuo senia’ 
žinomas. Jis randasi gam
toje ir nėra radioaktyvus 
Bet forma Strontium 90 at
sirado tik tada, kada žiųo- 
gus pradėjo sprogdini’’ 
vandenilio bombas, šitos 
bombos tokios stiprios, kad 
jų radioaktyvės dulkės iš
keliamos viršum atmosfe
ros į stratosferą. 'Šito ele i 
mento radioaktyvumas la 
bai ilgai neišdyla. Jis pra

M. Sluckis kalbėjo apie 
socialistinį realizmą, kaip 
metodą, leidžiantį teisin
gai, iš galiai partinių pozi
cijų vaizduoti gyvenimą vi
same jo sudėtingume, visa
me jo revoliuciniame vysty
mesi. Idėjinės rašytojų po
zicijos šiuo metu turi būti 
labai aiškios, Šiandien 
vykstančioje aštrioje ideo
loginėje dviejų pasaulėžiū
rų kovoje rašytojo žodis tm 
ri skambėti aiškiai ir ko
vingai. Tai reiškia nuolat 
stiprinti idėjinius tarybi-

- y , • - ' nes literatūros pagrindus,
ųaus, et augmenys Kalbėtojas pareiškia kriti- 
sutraukia į savo lapus,] neg pagįabaį dgl kaį kurjų

kamai skamba gyvenimo 
tiesa.

—Socialistinis ' realizmas 
buvo ir pasiliks vairuojan
ti tarybinės literatūros jė
ga, — pasakė rašytojas K. 
Boruta. — Socialistinio re
alizmo suprastintas trak
tavimas darė žalą literatū
ros vystymuisi.

V. Mykolaitis-Putinas sa
vo pasisakyme palietė kai 
kuriuos rašytojo darbo, kū
rybos esmės ir metodo 
klausimus. Kalbėtojas nu
rodo, kad meno ir literatū
ros pagrindą sudaro kūrėjo 
pasaulėžiūra ir moralė. Iš 
pasaulėžiūros ir moralės iž

Actas išgelbėjo gyvybę
Jauna vos dvejeto metų 

mergaitė palaipsniui pra
dėjo sausai kosėti. Josios 
tėvai manė, kad tik taip 
sau jinai pagavusį slogą 
krūtinėje, arba koks ma
žas trupinys maisto beval
gant įlindo į kvėpavimo 
vamzdelius. Tačiau kuo to
liau, kosulys darėsi vis įky
resnis, aršesnis, ypač nak
ties laiku. Pašauktas šei
mos gydytojas per kokį lai
ką dėjo visas pastangas, 
kad apmalšinus mergaitės 
kosulį su įvairiais vaistais. 
Tačiau kosulys vis didėjo, 
ėjo vis aršyn.

Tėvai susirūpinę nuvežė 
ją pas specialistus gydyto
jus, kurie gerai išegzami- 
navę pasakė, kad jų jauna 
dukryte turi k r o n i š k ą 
bronchitą. Jokiu džiovos 
ženklų nesuradę, parašė re- 

Tozas Strontium 90 ir at- ceptą ir liepė vežtis namo, 
'anda, kad ir labai mažos 
1ozės susikoncentruoja ten,. ____ _
kur kaulai smarkiau nugai^yįaįg vaistais, i 

' 2 kiek nepagerėjo, 
šingai — j__

guzai, rimtai susirgo.

— tai yra, sąnariuose. 1 
’ose koncentruotose vieto- 
•>e jau randama i 
iradžia vėžio. Todėl aiš
ku, kad nors lygiai ant že
mės pultų radio-dulkės, au- Ftzsimmons armijos ligo- 
^menai ir gyvūnai, jas nėly- ninę. Ligoninėje kuo grei
tai sunaudoja, jas sukon- čiausiai buvo' nutraukta 
’entruoja į pavojingą tirs- - X-spindulių nuotrauka, kū
limą kai kuriose kūno da- 

’yse.
Čia aišku, kad kuo di

džiausias pavojus gręsia 
■>esčioms moterims ir au-Į 
^autiems vaikams, nes; 
strontium 90 koncentruoja-Į

operacijai per silpna. Tuo
met gydytojas W. Currence
rimtai susimąstęs galvojo: j L-
Ką dabar reikės daryti gel
bėjimui jaunos gyvybės?...

Jisai priėjęs atidarė di
deles spintos duris, kuri 
buvo užversta senomis me- 
dikališkomis knygomis, ir 
atidarinėdamas knygų la
pus ieškojo, ar nerasiąs už
rašų senovės gydytojų, kaip 
nugalėti tuos žmogaus gry
na-akim nematomus gyvū
nus, kurie naikina žmonių 

Jisai surado už- 
kad daktaras An- 
pasekmingai išgy- 
ligonius, kurie tu

rėję ausų uždegimus pseu
domonas aeruginosa bakte
rijomis. Dr. Annapolis gy
dęs tas ausų infekcijas su 
paprasto virtuvės atskiesto 
virinamo acto, karštais ga
rais.

Parašytas receptas: du 
Per ilgą, laiką gydant na- stalavus šaukštus acto 

muose su specialistų prira- esencijos į kvortą vandens; 
‘ ' N. sveikata nė Įvirinti vandenį, iki prade- 

_ ... . , bet prie-Ida garuoti.
šingai — jauna ' mergaitė 

, Su šeimos 
gydytojo patarimu, jinai 
buvo nuvežta i Denverio

gyvybes. 
rašuose, 
nopolis

Tuomet ab- 
gaubti galvą su paklode, 
kad garai nesiskleistų į ša
lis, bet eitų tiesiai j infek- 
tuotą ligonio vietą... Šitaip 
reikia kartoti po trejetą 
sykių kasdien. Garai turi 
būt leidžiami ne ilgiau kaip 
po 15 ar 20 minučių.

t- ri aiškiai parodė, kad mer- 
bronchuose pence perskaitęs 

didelė infekcija, | Annapoliso. gydymo būdus.

Ligoninėje kuo grei-

gaitės ne tik 
randasi č

•a bet ir plaučiuose % atsivėrę 
kelios žaizdos. Buvo grieb
tasi griežtų priemonių gy
dyti su antibiotikais. Ta-

Tačiau daktaras W. Cur- 
daktaro

ir receptą, dar vis dvejoda
mas: Kad ausys ir plaučiai 
—tai labai skirtingi žmo
gaus organai. Bet jeigu 

; virtuvės actas■i kur sparčiau kaulai auga. c}a[. ,neuzl^° gydytojai pa- paprastas
... . . j stebėjo, kad penicilinas, nugalėjo žiaurias bakteri-

Žmonijai lieka tik viena aureomycinas ir streptomy-l jas> negalėjo padaryti
šeitis — nuolat protestuoti cinas sunaikino daugelį ki- 
orieš atominius bandymus tų rūšių bakterijų, bet 
‘r rašyti laiškus į Kongresą plaučiuose infekcijos bakte- 
T Jungtines Tautas, kad rijų neįveikia. Jos šių 
ižgintų tolimesn ius a lomi-' vaistų visai neboja, labai 
liūs bandymus. ’ atsparios. Nors ligonėsI - - - ...

C. Staneslow i _. , , .,a ^rejo, bet neilgam...
I ? Tuomet bakteriologai su 

— Paul Rama- mikroskopais pradėjo ieš-

visi antibiotikai, tai vistiek 
reikia ant jaunos mergaitės 
plaučių išbandyti...

Jisai nieko nelaukdamas 
pastatė iš baltų pąklodžm 
būdelę, 'apgaubdamas mer-

kūrinys. J*s toliau pažy- i 
mi, kad mūsų epocha yra 
besivystančio komun i z m o 
epocha su marksistine pa
saulėžiūra. Tai yra mūsų 
kūrybos ir metodo pagrin
das.

-^•Giliau, drąsiau, meist- 
riškiau varduoti gyvenimą, 
rašyti tiesą, — tokia min-> 
tis plačiai skambėjo plenu
me. 4

Mūsų literatūros klasikas t 
A. Vienuolis - Žukauskas, 
pasidalinęs su jaunaisiais 
kūrybinio darbo draugais 
savo patyr’mu, pabrėžė ra
šytojų atsakomybę rašyti 
giliai ir drąsiai gyvenimo 
tiesą ir gyvenimo tikro
vės paveikslais auklėti 
darbo žmones. Tar. S-gos 
K. P. XX suvaž i a v i m a s 
mums, rašytojams, — kal-

. Vienuolis, — at
skleidė begalines socialisti
nio realizmo metodu kuria- »• 
mos literatūros perspekty
vas, paragino giliai ir visa
pusiškai atspindėti gyveni- < 

juo tiesą, nenukrypti nuo* 
tikrovės, vengt1 melo, dirb
tinumo, pažinti ir suprasti 
gyvenimą visame jo įvairu
me.

Gyvenimą reikia drąsiau, 
įvairiau atskleisti literatū
roje—apte tai kalbėjo Jus
tinas Marcinkevičius, pa
lietęs nūdienės tematikos 
bei poezijos klausimus. Ra
šytojas negali gyventi pasi
traukęs nuo savo dienų 
prolemų, nuo dabartinių 
gyvenimo. Rašytojas nori 
ne tik vaizduoti, bet ‘r veik
ti gyvenimą. Todėl reikia* 
skatinti, palaikyti šiuos ra
šytojų pilietinius siekimus, 
daugiau pasitikėti rašytoju* 
skatinti bolševikišką drąsą 
vaizduojant gyvenimą lite
ratūroje. Kalbėtojas pabrė- 
žia, jog rašytojai, kurie 
drąsiai imasi vaizduoti da
bartį, turi būti labiau ska
tinam1 ir pritariami.

J. Avyžius savo pasisaky
me pabrėžė, kad rašytojai? 
tiktai stovėdami arčiausiai 
šių dienų gyvenimo bei* 
įvairiapusiškai vaizduoda
mi tarybinę tikrovę, dau
giausia gali padėti partijai 
socialistinės statybos reika
le. Partija ir liaudis,—sa
ko kalbėtojas, — laukia iš* 
mūsų t‘esaus, giliaimeniško 
žodžio. Mūsų šviesiame so
cializmo rūme nemaža ne-j 
gerovių ir trūkumų. Ra
šytojų pilietinė pareiga, —' 
kalbėjo J. Avyžius, — pri-, 
sidėti prie darbo žmonių 
moralinio tvirtėjimo, kovo
ti už geriausias jo morali
nes, idėjines savybes. Kuo 
didesnė gyvenimo tiesa, 
kuo sudėtingesni nūdienės 
tikrovės reiškiniai, tuo ji 
reikalauja didesnės meni
nės jėgos jai atskleisti. *

Tarybinės lietuvių litera
tūros pasiekimai labai 
džiugūs — aktyviai verdat ‘ 
mūsų literatūra, turinga 
vyresniųjų ■ ir pačios jau
niausios literatūrinės kar
tos, knygomis, — pasakė K. 
Inčiūra. Toks pakilimas » 
skatina dirbti ir kurti.

—Mums reikia, — pabrė
žė V. Radai tis, — tvirtinti 
ir gausinti kūrybines per
gales nūdienėje tematikoje. 
Yra sukurti ir kuriami ver
tingi kūriniai apie mūšų 
praeitį. Tuo tarpu dabar-* 
tink) gyvenimo temomis 
turime per maža kūrinių^ 
ir čia yra svarbių spragų, * 
kurias reikia kuo greičiau

įžl
(Pabaiga 3-mę pusi.)
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i sveikata šiek tiek ir' page- gaitės galvą ir atnešęs elek
tra kaitinamą dubinęlį įpy
lė porą šaukštų acto į kvor
tą vandens ir laukė, iki 
vanduo, pradės g a r u q t i. 
Tuomet jis Įkišo tą garuo
jantį dubinėlį į būdelę neto
li nuo mergaitės nosies.

Palaikęs 20 minučių iš
traukė, ir taip kartodamas 
kasdien po tris kartus per 
visą savaitę leido mergaitei 
kvėpuoti karštus garus. 
Staiga ligones kosulys pra
dėjo švelnėti ir retėti, o už 
poros savaičių ir svoris pa
maži sunkėjo.

Už mėnesio, laiko mergai
tę išleido iš. ligoninės na- 
mo> ir šiandien ji yra svei
ka ir linksma. Dr. Cur- 
rence pastebi: kad jisai ne
daug tethki į acto gydomuo
sius stebuklus. Bet jam ge
rai pasisekė su actu vieną 
gyvybę išgelbėti nuo mir
ties. ■ Progresas 
, . ....... ....A. ' ---------- -

Paryžius. - 
lieras, socialistas ir buvęs 

kalbėjo parla- 
, gindamas; Molleto 

/aidžios politika.. Apart so
cialistų, kitos frakcijas he-

randa pusę radioaktyvumr irepijeras,
kas 28 metus. Po. 56 metr ^nte, i 

ketvirtadalį ra ' 11...
dioaktyvumo. Bet daur # - . ..
anksčiau, negu net pirmiej’ ^°j°> jis baigė kalbą, 

per 10 metų ar 
šitos dulkės jau

dar turės 
dioaktyvumo. Bet daur

28 metai,
mažiau,
bus persist j oje į debesius ir

Valletta, Malta. — Maltos 
nręmieras Min.toffas ir na

šu lietum ir sniegu nukritę!-ionalistinės opozicijos va- 
ant žemės, ant žolės, ant 
medžių ir žmonių. Kadangi 
dulkės turi laiko apkeliauti 
stratosferoje 1 visą pasaulį, 
tai visur lygiai nukrenta — 
ar būsi tame kontinente, ar 
kitame. Nėra kur pasislėp
ti.* Beje, tokiu titulu “No 
Place To Hide” anglų 
mokslininkas parašė knygą 
1948 metais. Bet Jungtinės 
Valstijos gauna dar 50 pro
centų daugiau, negu kitur,, 
nes gauna ir kitokių radio
aktyvių dulkių' iš Pacifiko

das Caruąna taip smarkiai 
susiginčijo parlamente, kad 
prieita prie muštynių. Min- 
toffas stoja už autonomiją 
no, Britanijos globa, Carua
na už pilna nepriklausomy
bę nuo Britanijos.

- Tarybų SąJakarta.
jungos Aukščiausios tary
bos prezidiumo pirminin
kas Vorošilovas šį gegužės 
mėnesį Sukamo, pakviestas 

į atvykę Jakarton, Indone
zijos sostinėm

koti nežinomo didžiausio 
priešo mergaitės spiaudu- 
liuose. Ir jiems benagri- 
nėjant pasisekė surasti 
tuos baisūnus, kurie nioko
jo jaunutės ligonės plau
čius. Tie mirtini žiaurūs 
priešai buvo pseudomonas 
aeruginosa. Gydytojai, pa
tekę tokioj keblioj padėty, 
dar kartą bandė gydyti su 
chloromycitinu, ir sulfadia- 
zinu, tačiau ir šie vaistai 
>nieko negelbėjo...

Ligonės svoris greit puolė 
žemyn, nors jinai buvo ge
rai maitinama pienu, mėsa, 
kiaušiniais, vaisių sunko
mis. Prie to dar buvo aps- 
č i a i ' geležies. Ligoninės 
štabo gydytojai ir chirur
gai nutarė mergaitei dary
ti operaciją. . .Tačiau vėl iš 
naujo patikrinuš jos svei
katą pasirodė, kad jinai 2 pust Laisvė (Liberty) Panktad., kovo (March) 22, 1957



iv. varguolis • ;:Ką veikia Lietuvos rašytojai
ir bmiies talkais

(Tąsa)
— Nemokėk baudos, bet eik į kalėjimą. 

Aš pirmadienį tave išimsiu iš kalėjimo ir 
kartu išimsiu ir varantą pas šerifų (pa- 
viečio viršininką) ir pačiam aldermanui. 
Pažiūrėsime, ar jis žino įstatymus ir ar 
jis gali būti aldermanu? — ir tai pasa
kęs išėjo savais keliais.

Aldermanas, neva -parodyti savo au
toritetą, parašė raščiuką ir padavęs 
konstebeliui, paliepė vesti Juozą į poli
cijos dabokle, kuri radosi tik skersai 
gatvės. “Teismas” baigėsi. Konstebelis, 
jmvedęs Juozą policijos daboklėn, pa
metė raščiuką ir pats nėrė per duris. , 
Policijos viršyta, perskaitęs raščiuką, 
pažiūrėjo į Juozą ir pasakė: “gali sau ei
ti, tu čia mums nereikalingas”.

Tai ir buvo paskutinis Mullerio suk
tos avantiūros žygis, nes ne uoi ilgam 
jis pardavė savo karčiama ir išsidangi
no kaž kur. Hendersonas irgi buvo iš- 
balsuotas laukan r- aldermano tarnystės.

Pirmas pasaulinis karas ne tik kad ne
mažėjo, bet dar plėtėsi. Rusijos prole-

• tarinė revoliucija sukrėtė alijantus ir 
lėmė jiems pralaimėjimą karo. Bet karo

t šalininkai nesnaudė, jie skleidė agitaciją 
dieną ir naktį, kad reikia pamokyti Kai
zerį; reikia sumušti kaizerinį militariz- 
mą ir apginti demokratiją; reikia Ame
rikai eiti i karą, kad užbaigti visus ka
rus — kad karai daugiau nebekiltų. O 
nuskandinimas “Liusitaniios” karo ša
lininkams kaip tik buvo aliejus ant ug- ” 
nies; tas įvykis davė geriausią progą 
šaukt visa gerkle karo pelnagrobgiams. 
Ir kurie tik tikėjosi gerai pasipelnyti i\ 
karo, tokie tik rankas trynė iš džiaugs
mo ir gelbėjo skleisti agitaciją, drumsti 
tykų vandenį. Na, o drumstame vande
nyje geriau pasižuvauti. Prisirengimo 
karui • demonstracijų triūbos staugė vi
su miestų ir miestelių gatvėse, įkarštis 
•už karą siekė aukščiausia laipsnį iki, pa
galios Amerika įsivėlė karo audrom 
Mikui irgi teko vilkėti kario uniformą 
ir valgyti Prancūzijos apkasuose kariš
kio duoną. .

Baigėsi -karas. Gyvenimas pradėjo 
grįžti į senas, normales vėžes, bet kartu 
ir nedarbas pradėjo rodyti savuosius 

’ \ dantis. Mikas, palikęs kariškio mundie- 
rą, vėl apsivilko mainierio “garnitūrą” 
ir vėl sunkiai dirba, prakaituoja anglies 
kasyklose; vėl Mikas mato tą patį dau
gelio mainierių tamsumą. Ir jei laike 
karo darbų pirkinėjimas ir boseliams ky
šininkavimas buvo kaip ir pradingęs, 

,tai reiškiantis nedarbui vėl pradėjo grįž
ti į “madą”; vėl tamsūnai mainieriai 
pradėjo vestis boselius į karčiamas už
mokesčio dienoje pavaišinti. Net atsi
rasdavo ir tokių tamsūnų, kurie parsi- 

»vesdavo boselius pas save į namus ir ne 
tik vaišindavo, bet pavesdavo ir savo 
žmonas tiems nenaudėliams. ■

Mikas gerai pažinojo vieną, jau ilgus
* metus dirbusį anglies kasyklose ir gana 
pažangu vvra, Motiejų Šalčių, kuriam 
“dasiedė”, kaip jis sakydavo, žiūrėti į 
daugelio mainierių tamsumą, tai me-

Uęs mainieriauti, įsigijo karčiamos ver
slą. Kartą Mikas netikėtinai susitiko 
Motiejų Šalčių centrinėje miesto gat

avoje, kuris susistabdė Miką pokalbiui 
ir ilgai nelaukęs paklausė Miką, ar dar 
jis vis tebedirba kasyklose?

— Ar dar tu vis dirbi mainose? Mesk.
♦ Esi jaunas, tai kam smaugiesi mainose: 

nieko gero mainose neužgyvensi. Imkis 
ką kitą. — Ir nebaigęs kalbėti, pradėjo 
sukti cigaretę ir pasiūlė ir Mikui. Mikas 
nebuvo rūkočius, tai paačiavęs nėpriėmė 
siūlymo. Šalčius užsidegęs cigaretę ir 
lėtai leisdamas dūmus iš nosies per švie-

, šiai rusvus ir tvarkiai suraitytus ūse
lius, vėl tęsė savo pokalbį. Ir pagalios 
pasiūlė Mikui net ir propoziciją:

— Kaip tau patiktų dirbti karčiamoj?
Mikas su nuostaba žiūrėjo į Šalčiaus 

besišypsantį veidą (jis visados turėjo 
draugišką šypsą) ir nežinojo nė ką Šal
čiui atsakyti.

e — Man reikalingas geras vyras dirb-
* ti karčiamoj pas mane, ir aš manau, 

kad tu būtum tam darbui labai tinka
mas — negeri, nerūkai ir ne kaziriuoji,

*ne gembleriuoji. O uždirbti uždirbsi ne
mažiau kaip ir mainose, ir nereiks gerti 
anglines dulkes ir parako dūmus. Ką 
manai?

darbą

ir sekė- 
išdirbo

— Bet kad aš niekad nesu tokį dar
bą nė nebandęs dirbti, tai koks iš manęs 
bus baro (bufeto) darbininkas (barten- 
derys) ? — Mikas klausiančiai atsakė.

—Pas mane aukštos klasės ponai neuž
eina, tai ir poniškus gėralus nereikia 
mokėti sutaisyti — tik paprasti darbi
ninkai, mainieriai ir kiti. O prileisti 
stiklą alaus, ar padėti bonką degtinės 
nereikia išeiti aukštus mokslus. Apsis- 
Varstyk ir užeiki kada pas mane pasikal
bėti.’ Aš labai norėčiau, kad tu pas ma
ne stotai dirbti. — Ir pasakęs sudie, Šal
čius nusiskubino savais keliais.

Mikas pagalvojo: Na, gal gi ir būtų 
gerai — gal būtų geriau, negu kasyk
lose? Kodėl nepabandyti? — pats sa
vęs klausė. Juk Šalčius geras vyras, 
viengungis ir teisingas, tai jis manęs 
neskriaus. O ką jau gero aš ir kasyklose 
užgyvensiu? — vėl Mikas statėsi sau 
klausimą. Tik sveikatą padėsiu. . . Į 
Lietuvą grįžti viltis jau dingu ši,' tai 
reikia dairytis, kaip čionai susikurti 
patogesnį bei lengvesnį gyvenimą. — 
Ir Mikas’ nusprendė išbandyti 

' karčiamoje.
. Karčiamos darbas Mikui kad 

si, bet nepatiko, Vienok jis
net keletą mėnesių, kad gerai išbandyti 
— vis manė, gal priprasiąs. Priprasti 
Mikas nepriprato, bet daug ką pamatė, 
patyrė per tuos menesius; jis pirmiau
sia patyrė, kad ir pats Šalčius nemėgo 
karčiamos darbo, bet gyventi reikia ir 
jau kartą įėjęs į tokį biznį, jau turi lai
kytis, nes kitokio amato bei biznio ne
moka. Jis gerai mokėjo savo darbinin
kams, o pats daugiau tik prižiūrėjo, kad 
biznis būtų tvarkoje.

Už keliolikos miestinių kvartalų nuo 
centrinės Slocum miestelio gatvės, bu
vo didelė Pušių Gojaus (Pine Grove) ka
sykla, kur dirbo apie 1,500 darbininkų 
-mainierių. Didžiuma, šioje kasykloje 
mainierių gal buvo slaviškos kilmės, bet 
nemažai dirbo ir mūs brolių lietuvių. 
Šalčiaus karčiama buvo tik du< kvarta
lai nuo minėtos kasyklos, tai čia ir už
eidavo daug mainierių išsigerti. O jau . 
užmokesčio dienoje . karčiama būdavo' 
sausai užsikimšusi minėtos kasyklos 
mainieriais, kas Mikui davė gerą progą 
prisižiūrėti, kaip tamsūs mainieriai, 
net ir leiberiai, kad ir mažas gavę algas 
(pėdės), bet bosams ir boseliams pirkda
vo gėrimą. Bosų pilvą)) buvo dideli ir 
jų gerklės gana rajos: .penis niekad ne
būdavo gana. Ne kartą Mikas pastebėjo, 
kaip boselis prisirijęs iki gūžiui, nuei
davo į išvietę ir kišdavo pirštą gerklėn, 
kad išvemti surytą degtinę ir kad ir vėl 
galėtų daugiau gerti. Ir ne tik kad ryjo 
mainierių pirktą degtinę, ir alų, nesidro
vėjo ir pinigus imti.

Kartą užmokesčio dienoje, į karčia
mos priekambarį atėjo gana vargingai 
atrodanti dar jauna moteriškė. Mikas, 
kaip paprastai, nuėjo paklausti, kokį gė
rimą moteriškė užsisakys. Bet moteriš
kė nė jokio gėrimo nenorėjo, o tik pasi
vėlino pasėdėti ir palaukti, iki jos vyras 
ateis pasiėmęs darbo užmokestį (ma
tyti, kad taip buvo susitarta). Mikas, 
atsiprašęs moteriškę, nuėjo- prie savo 
darbo, bet nepoilgam suskambėjo iš 
kambario varpelis, . reiškia, šaukia pa
tarnautoją. Mikas ir vėl nusiskubino į 
kambarį. Vyriškis jau buvo atėjęs ir 
šaukėsi gėrimo, bet moteriškė nieko 
neėmė gerti, o tik reikalavo pinigų iš 

1 vyro, kad į i galėtų nupirkti nors būti
niausių dalykų vaikams. Vyriškis prie
šinosi, aiškindamas savo žmonai, kad 
jis negalįs jai tiek duoti, kiek ji reika
lauja: “Praeitą pėdę neužfundijau, tai 
šią pėdę gavau mažesnę, negu pirmiau, 
o jei ir šiandien neužfundysiu, tai kitą 
pėdę visai nieko negausiu — dirbsiu 
kompanijai tik už išlaidas (ekspensus)” 
— ir prasivėręs duris žiūrėjo į barrū- 
mį, ar nepamatys savo boselį prie baro.

— Vaikai basi. Aš pati, matai į ką pa
naši, apsiskuduravusi, o kur maisto 
krautuvei skola? Ah, bože nioj bože! — 
užbaigė, kaip dejuodama moteriškė sa
vo karpatiškoje kalboje. Vyriškis irgi 
atrodė gana suvargusiu žmogum. Mi
kas tik atsiduso, matydamas tokį supu
vimą ir žmonių tamšumą. “Ir kada jūs, 
vargšai, pabusite?! —pats sau pagalvo-

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

šalinti. Yra taip pat palin
kimo į mažare’kšmes smul
kias temas, ypač apsakymo 
žanre, šitai galima paste
bėti ir dramatur gijoje, 
vaizdu ojančioje kolūkinį 
kaimą. Pastarojo meto 
pjesėse pastebimas vienaša
liškas kolūkinio gyvenamo, 
kolūkinių kadrų vaizdavi
mas. Mūsų gyvenimo trū
kumų kritika turi būti aš
trus ginklas jiems šalinti. 
Atsisakydam* gyvenimo la- 
kavimo, kai kurie rašytojai 
metėsi i kita kraštutinumą 
— ėmė vaizduoti tikrovę, 
ypač kolūkinį kaimą, tik 
juodomis spalvomis.

A. Baltakis kvietė savo 
plunksnos draugus neuž- 

j miršti darbininkų klasės 
gyvenimo, vaizduoti šlovin
gąją' darbininkų klasę, jos 

i žmones, jos .buitį, jos kas- 
i dienybes ir žygda r b i u s. 
Kalbėtojas pabrėžė poetų 
pareigą — toliau tęsti šlo
vingąsias Juliaus planomo 
ir Vytauto Montvilos tra
dicijas. Mūsų darbininkų 
klasė, jos gyvenimas verti 
poetų plunksnos, verti kuo 
daugiau puikių kūrinių.

—Mes, rašytoja*, esame 
į tie žmonės, jaudina n č i a i 
■ kalbėjo E. Mieželaitis, — 
kurie didele dalimi esame 
atsakingi už eilinio žmo
gaus sielą, sąmonę, jo elge
sį ir veiksmus. Tai reišk*a, 
kad, stovėdamas arti žmo
gaus, jausdamas jo širdies 
plakimą, jo pulsą, rašyto
jas kartu labai atidžiai se
ka, kuria kryptimi slenka 
žmog'aus mintis, žmogaus 

! sąmonė. Šiandien negali 
būti joldų abejonių, jog 
žmonijos sąmonėjimas eina 
socializmo kryptimis. Soči-

K. Kubilinskas savo kal
bą skyrė labai svarbiai mū
sų jauniaus’osios kartos 
auklėjimo sričiai — vaikų 
literatūrai. Vaikų literatū
ra šiuo metu atsiliekantis 
tarybinės lietuvių literatū
ros baras: kai kurie stip
rūs talentai pasitraukė iš 
jos ir dirba kituose žanruo
se. Tik skiriant visą dė
mesį vaikų literatūrai, ga
lima sustiprinti jos auklė
jantį vaidmenį.

Plenume buvo Pečiami li
teratūrinės kritikos ir lite
ratūros mokslo klausimai. 
Kalbėjusieji J. Avyžius,. V. 
Žilionis, V. Drazdauskas, 
J. Tornau ir kt. pažymėjo 
didžia šios srities literatū
ros ' darbuotojų pareigą, 
grynmant tarybinę litera
tūrą, jos kūrybinį metodą' 
nuo įvairių liekanų, įvairių 
negerovių. Tuo pačiu rei
kia kelti literatūrinės kriti
kos veiks m i n g u m ą, jos 
meistriškumą. Literatūros 
krit’kai turi kelti teorinį 
savo lygį, jautriai skatinti 
nūdienės tematikos kūri
nius, gilintis į gyvenimo 
reiškinius. Plenume buvo 
pasisakyta prieš nedrau
gišką pažiūrą į kritiką, 
prieš jos niekinimą. Šiuo 
metu pastebimas aiškus pa- 
g y v ė j imas literatūrinėje 
kritikoje, ir tuo galima t’k 
pasidžiaugti.

Kai kurie pasisakiusieji, 
kaip P. Širvys, pareiškė 
priekaištų spaūdai. Spau
da turi būti reiklesnė, jaut
resnė, vengti administravi
mo, stiprinti savo poveikį 
literatūrai.

Tiek pranešime, Bėk ir 
diskusijose buvo pažymėti 
rimti dr'amaturgijos ir ki-; 
nomaturgijos trūkumai. Į 

, Pretenzijas Lietuvos

HELP WANTED—FEMALE PHILADELPHIA, PA.

LABORATORY TECHNICIANS

Immediate openings: 
1 General 

1 Chemistry
1 Bacteriology.

Apply or call: Dr. O. E« Owen.

OSTEOPATHIC HOSPITAL, 48th 
& Spruce Sts., Phila. SH. 8-100.

(57-63)

HELP WANTED-MALE

Immediate openings in large new 
Phila. Hospital. General duty, 
operating & j-ecovery 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)

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

(56-62)

Mašinistai, 1-mos klasės, tuoj rei
kalingi. Seniai įsteigta firma turi 
vietos patyrusioms mašinistams. 
Pataisymo šapa. Liberališki apmo
kėjimai darbininkams. Nėra skir
tumo amžiuje. Puikios vietos vy
rams, kurie patikimi ir mokanti 
darbą. Kreiptis 9 iki 11 A. M., vi
są savaitę. Crown Products Corp., 
28rd & Ritner Sts. (51-57)

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

Dental Technicians (3). t Com
mercial Lab. Exp. in crown and/or 
bridge, or capable asst, in Dept. 
Finisher and waxer in metal dept. 
Salary open. All Company bene
fits. Write or apply: Rucci Dent
al Laboratory, 86 Tanner St., Had
donfield, N. J. Haddonfield 9-®08».

Typist-Stenographers. Immediate 
operiings. 5 day wk. Center City. 
Exp. helpful, but not necessary. 
Perm, employment. Pleasant work
ing conditions. Salary depending on 
ability and exp. Apply HOME 
READERS SERVICE, INC. 702 
Liberty Trust Bldg., or call RI. 
5146. (56-59)

Frižiūrėtojai-Janltors (2). Kata
likų Mokslų Įstaigoje. Nuolatinis 
apskritų metų darbas. Nuo llf:30 
v. v. iki 7:30 v. ryto. į dienų sa
vaitė. Alga pagal gabumą ir paty
rimą. Puiki proga. Rašykite: Box 
M-7, 711 Jefferson Bldg., Phila., Pa.

(56-58)

Dictaphone1 Operators wanted at 
once. Knowledge of Stenography 
and typing. Prefer young lady over 
25. Must be steady and neat. 5 
day wk. Convenient location. Salary 
commensurate with ability and exp. 
1220 Buttonwood St. or Call Mr. 
Heckrote, MA. 7-7483. . (56-62)

FITTERS

Prie sunkaus plieno. Su patyri
mu. Nuolatinis darbas su gerai 
įsteigta kompanija. Kreipkitės į 
Wheclerweld Div.

C. H. WHEELER MFG. 60.
S. Main St., /Imbler, Pą.

(57-59/

mė Kreipimąsi į visus res
publikos rašytojus, litera
tūrinį jaunimą, literatūros 
darbuotojus. V. T.

Knygynas ruošia 15 koncertų

Brooklyno viešasis knygy
nas paskelbė, kad jis ruošia 
15 “gyvosios muzikos” kon
certu iki balandžio 18 d.
—— z

Molders. Tuoj reikalingi. Prie 
mašinų ir kitų reikmenų. Nuolati
nis darbas. Puikios sąlygos. Kreip
kitės: WEST PHILADELPHIA 
BRONZE COMPANY, 20 N. 41st 
St., Phila., Pa. Ar skambinkite: 
Baring 2-5958.

<57-61>'

alizmąs yrą ta idėja, kurią, Kultūros ministerijai pa- 
±---------- reiškė J. Požėra. Min*steri-

ieškodami iše’tieS iš sočia- ja vis dar labai neryžtin- 
linio skurdo ir nelygybės, gai ir nerangiai sprendžia 
iš kultūrinio sustingimo ir klausimus, susijusius s u 
reakcijos. Socialistinė ide- į filmų gamyba, 
ologija, marksizmo - lėni-, 
nizmo mokslas, sudarė pla
čias palankiausias sąlygas 
revoliuciniam pasaulio at- 
sijauninimui.

Ap*e nepakankmą rašy
tojų dėmesį auklė j i m o 
p r o b 1 e moms kalbėjo Vil
niaus Valstybinio V. Kap^ 
suko vardo universiteto 
dėstytoja L Kostkeviciūtė. 
Ji pripažino, kad universi
teto lietuvių literatūros ka
tedra silpnai domėjosi stu
dentų auklėjimu, nesugebė
jo re*kiamai užkirsti kelio 
kai kurioms nesve i k o m s 
tendencijoms jų tarpe.

Priaugančios kartos auk
lėjimo problemoms buvo 
skirta ir Lietuvos Grožinės 
literatūros leidyklos vy
riausiojo redaktoriaus J. 
Tornau kalba.

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
auklėjimo darbui jaunimo 
tarpe stiprinti reikalinga 
gerų; literatūros, istorijos, 
geografijos vadovėlių, pil
naverčių programų viduri
nei mokyklai. Tornau pa
reiškė nuomonę, kad vidu
rinės. mokyklos moksleiviai 
turi būti geriau auklėjami, 
įgyti daugiau žinių iš lite
ratūros, istorijos. Jaunimą' 
reikia jautriau auklėti mei
lės savo tautai, tautų drau- 

inter- 
Rei- 
dau- 

t'ary-

Įsisavino milijonai žmonių, reiškė J. Požėra. Min’steri-

,j°.
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(Daugiau bus)

■ Kas Skaito, ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

gystės, pyoletarinio 
nac*onaližmo dvasia, 
kia mūsų jaunimui 
giau pasakoti apie 
bu santvarkos pasiekimus,
propaguoti revol i u c i n e s 
darbininkų klasės, lietuvių 
l*audies tradicijas.

Apie aiškiai taisytiną pa
dėtį mokyklinių vadovėlių 
ir programų srityje kalbėjo 
taip pat rašytojas V. Žilio- 
nis.. . ;ii - ■

< f

K. Sajos ir V. Miliūno 
nuomone, reikia peržiūrėt* 
dramaturgų santykius su 
teatrais, su Kultūros mi
nisterija, ' suteikti pjesių 
autoriams daugiau sava
rankiškumo. R. Narecionis 
pareiškė priekaištus dra
maturgų sekcijai.

Vertimų meistriškumo 
klausimams paskyrė savo 
pasisakymus A. Churginas 
ir Z. Kasnickis. Pastarasis 
plačiai akcentavo lietuvių 
literatūros kurmių verti
mų, jos popu 1 i a r i n i m o 
klausimus. Jis, tarp kit
ko, pasiūlė, kad, siekiant 
kiek galint daugiau popu- 
liarizuot* lietuvių literatū
rą, rusų kalba būtų leidžia
mas almanachas “Soviets- 
kaja Pribaltika.”

Susirinkusieji įdėmiai iš
klausė neseniai iš Pietų A- 
merikos į tėviškę sugrįžu
sio rašytojo Lino Valbasio 
pasisakymą.

—Mano brangūs draugai 
ir bičiuliai! Iš visos širdies 
sveikinu jus, — pasakė Li
nas Valbasys. — L i n k i u 
jums, literatūros ir meno 
kūrėjams, kasmet atskleisti 
vis naujus socialistinės sta
tybos horizontus. !

Plenume kalbėjo svečiai 
—TSRS Rašytojų sąjun
gos valdybos sekretorius V. 
Ažajevas ir V. Ozerovas.

Diskusijose taip, pat, pa
sisakė P. Drevinis, J. Usa- 
čiovas, G. Astrauskas ir 
kiti —iš visa. 31 žmogus.

Plenume kalbą pasakė 
Lietuvos Aukščiausi o s1 o s 
Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas J'. Paleckis.

Po A. Venclovos baigia’ 
mojo žodžio plenumas priė-

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

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, DABAR TIK $1.00.

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

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašarasfnuo 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. > ‘

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

MAISTAS IR SVORIS
Maistas ir svoris labai 

tampriai susiję. Tai labai 
aiškus dalykas, tai aksioma. 
Galite kaltinti liaukas, ti
roidinę liauką, bet visu daž
niausia nutikimas paeina 
nuo nuolatinio, ' įprastinio i 
persivalgymo. Bet' koks val
gymas padarys tave riebu, 
sunkų, atims tau žmonišką! 
formą, jei valgai perdaug.] 11(,sitvel.ia

Tiesa, žmogus nutunki! kad 
greičiau nuo saldimų irjcija”, 
krakmolų.
pyragų, džiovimų ir viso-j 
kiaušių miltinių skanėstų,' tojai 
daug bulvių, i ‘ 
padažų, grietinės, 
štai jūsų nelaimė.
visi jie geri daiktai, jei jų' 
valgysi tik po truputį ir 
porečiai.

Žmogui jau pagyvenusiam 
šitokių skanių miltiniu, 
cukrinių valgių, skanėstų 
geriau vfeai nevartot. Jei 
vartot, tai tik kad . para
gaut ir gana, tik kad piktą 
pagundą ar smalsumą pa
tenkint. Geriausia tokiai 
pagundai nepasiduot, 
šit akys, labai plačios, 
pamato tokią gausą, tokią 
įvairybę skanių, g a r d ž i ų 
valgių. Čia jau reikia va
lios, pasiryžimo, uolaus, nu
sistatymo. Ne, gana, dau
giau nebevalgysiu, man ne
sveika. ..

Nutukęs žmogus, ypač 
jau senyvas žmogus daž
niau serga, grėičiau miršta. 
Kraujospūdis darosi aukš
tokas,' širdžiai perdaug es
ti darbo, o tai ir pats, maz
gų mazgas. Senyvam žmo
gui daug geriau, daug svei
kiau būt liesam, negu rie
biam. Jaunam žmogui, vai
kui, 

'kita fiziologija.
net geriau but truputį rie-j 
,biam, bet senyvam žmogui | 
—kaip tik atbulai.

Nemažai žmonių gyvena 
iš pensijos. Regūlingo fizi
nio darbo neturi, tingimuo
ju, o valgo dvigubai. Val
gymas pasidaro jam beveik 
vienintelis pasitenkinimas. 
Na, tai jis ir kerta, prisi- 
kerta, kad ir kvėpuot, atsi- 
pūkšt vargiai galt Jei ši
taip esti diena dienon, bus 
blogai! Kol dar nepervėlu. 
siaurink, mažink savo die
ta. Tai labai svarbus hi
gienos, sveikatingumo dės
nis.

NewYori<o^K^fe?lnl(H
LIETUVIU TARPE AIDO CHORAS

Teatruose REAL ESTATE

Radio City Music Hali te
atras rodo filmą “Funny 
Face”. Kartu scenoje statoma 
“velykinė programa”.

“Vaduotojai” .norėtų 
deportuoti A. Bimbą

Neamerikinio komiteto ty
rinėjime vienas tyrinėtojų is- 

I sireiškė, kad reikėtų Antaną 
Bambą nupiliet'inti. To if* užte- 

i ko lietuviškiems “vaduoto- 
įj'amą”. Jie dabar džiaugsmu 

Jie jau skelbia, 
žmogus nutunki! kad “Bimbai gresia deporta- 
nuo saldimų ir; ei ja”, nors apie tai niekas iš 

Daug duonos, ■ tyrinėtojų nėra išsitaręs. • • I
ll Viso-: Nesuprantu, kodėl “vaduo- 

i” taip nori Bimbą depar- 
i ie icilu, tati^kti, tuoti į Lietuvą. Argi tai jiems 

sviesto: nors kiek padėtų “išlaisvinti” 
Savaime bent vieną Lietuvos kampelį?

Kalbantis apie tai vienas 
brooklynie t i s “vaduotojų” 
pritarėjas ma»o, kad tokis 

.jokios “ v a d u o t o j a m s ” 
neduoti]. Jis mano, 

naujiesiems 1 i e t u v i a m s 
(dipukams) reikėtų bandyti 
Lietuvon grįžti ir ten su Lie
tuvos žmonėmis iš vidaus ko
voti prieš visokias blogybes.

naudos

apie mūsų didmiesčio galimybes
Miesto majoras Wagnoris 

padare savo trečią metinį pra
mins to 
metai 
opli-

negu

n ('g-u

Mu
kai

nedarbo paliesti

Lietuvių Kultūrinį Centrą 
atlanko nemažai lietuviu 
kriaučių. Išsikalbėjus su jais 
]>asirodo, kad šiuo metu ma
žai kas pastoviai dirba, dau
giausia dirbinėja tik po savai
tę kitą ir vėl turi eiti į bedar
bių apdrauclos rašti 
truotis.

nešimą, raportą apie 
stovį. Atrodo, kad kas 
Wagneris darosi labiau 
mistiškas ir entuziastiškas
jis viską mato teigiamoje 
šviesoje ir .mūsų didmiesčiui 
numato begalinę ateiti.

* Jis sakė, kad mieste dabar 
dirba daugiau žmonių, 
bile kuomet praeityje, 
ipiestas yi;a turtingesnis, 
bile kuomet praeityje,
.statyba varoma pirmyn dides
niu tempu, negu bile kuomet 
praeityje ir 1.1. Jis sakė, kad 
nedarbas sumažėjo ant 8 pro
centų, kad padaugūj'o krautu
vių skaičius ir 1.1.

Bet daug ko Wagneris ne
paminėjo arba jjaminėjo la
bai trumpai, praeinančiai.

Tiesa, kad miestas turtin
gesnis, negu'bile kuomet pi a- 
cityje, bet taipgi tiesa, kad 
apie 20 procentų gyvena tik
ruose lūšnynuose, o apie 50 
procentų moka nuomas, ku
rios aukštesnės, " ga1/*- 
tl!

;kad statoma daug 
pastatu — „ant Park 

Fifth Ave., Madison St. 
didžiuliai betono, stiklo 
alumino pastatai, ku

liuose įsitaiso visokios komer
cines raštines, bet nestatoma 
pakankamai ligoninių.

W.agn.eris nepabrėžė fakto, 
kad susikimšimas New Yorko 
mokyklose yra begalinis, kad 
dauguma vaikų lanko mokyk
las pamainomis, kad klasės 
tokios didelės, jog mokytojai 
negali jų suvaldyti.

Majoras Wagneris kalbėjo 
/.pie “rasinės ir religinės dis
kriminacijos liekanų” panai
kinimą, bet jis nesakė nieko 
konkrečiai apie diskriminaci
jos ir segregacijos pabaigimą 
viešuose projektuose.

Wagneris savo raporte, pa
sakytame miesto taryboje, 
taipgi pabrėžė, kad “miesto' 
administracijoje 
rupcijos”. Niek 
'miesto 
visokie 
pačios

nauj ų

nebuvo ko- 
š, tikriausiai 

taryba, kurioje vyksta 
tyrinėjimai apie jos 

narių karupciją, jam
etikėj o.

kūdikiui — tai visai

Didysis Šurum-BurUm
jau šį išeštadienį

Aidas kviečia lietuvių visuo
mene skaitlingai susirinkti į 
Liberty Auditoriją, kur pra
leisi! labai smagiai ir įvairiai 
iaiką.

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

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

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

Aido Choro pirm.

bus

iRKO teatrai pradėjo rody
ti komišką filmą “The Giri 
('ant’ Help It” (laisvai išver
tus — “Mergina kitaip nega
li”). Merginos rolėje Jayne 
Mansfield, blondinė, kuri la
biau žinoma dėl savo figūros, 
negu dėl sugebėjimo vaidinti. 
Kitose rolėse Tom Ewell (ku
ris kartu, su Marilyn Mon
roe vaidino filme “The Seven 
Year Itch”), Edmund O’Brien 
ir Julie London.

Loews teatrai rodo filmą 
“The Mountain”. Vyriausiose 
rolėse senas filjmų veteranas 
Spencer Tracy ir jaunas ga
bus aktorius Robert Wagner.

Toje pačioje programoje 
rodomas kitas filmas “The 
Violent People”.

FLORAL PARK, L. T., gražūs na-f 
mai, patogi transport arija, geras* 
šapin'imas. 7 rūmų iilytų ir Stucca, 
daug ekstra įrengimų, už $16,990, 
puikus pirkinys. Privatinis savi- * 
ninkas, pamatykite, persitikrinkite. 
PR. 5-7272. (55-61»

BUSINESS OPPORTUNITIES

Bayridge—Delicatessen, 
virš 30 
renda.

541

įsteigta 
metų. Gera įeiga, žema 
Tinkama porai.

Mr. Thompson
86th St., B’klyn, N\ Y.

SI!. 5-7850
(57-61)

—------------------------------------ >

Banketas Hugho
MnJzaco garbei >

ŠĮ šeštadieni Estonian Hali 
(2061 Lexington Ave. prie* 
125th St.) Įvyks banketas, ku
riame bus pagerbtas kapito
nas HughMulzacas, drąsusis 
negras jūrininkas, kuris karo 
metu vadovavo laivui “Booker 
T. Washington”. Kapitonas 
Mulzacas ir eilė kitų jūrinin
kų, kuriems pe‘r keleris metus 
nebuvo leista plaukti jūron 
dėl jų politinių Įsitikinimų, 
dabar tą teisę teismo keliu at
gavo. /

Banketas rengiamas tam 
laimėjimui atžymėti ir Mulza- 
cui pagerbti. Kaip žinia, Mul
zacas yra. ne tik jūrininkas*,1 
bet ir dailininkas, kuris savo 
kūriniais nemenkai pagarsėjo 
paskutinių kelerių 
gyje.

Bankete kalbės Robesonas, 
dainuos Earl 
keto pradžia 
tos vakare.

Astor teatras Brooklyne ro
do francūzišką filmą “The 
Snow Was Black”.MIRĖ

Bro.oklynietė Petronėlė 
donienė mirė kovo 7 d., turė
dama 67 metus amžiaus. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis kovo 11 d., šv. Trejy
bės kapinėse.

, Velionė paliko nuliūdime 
dukrą Adelę, sūnų,' Joną ir 
vieną anūką.

Du- Charles Teiinev 
dels tyrinėjimą

Tyrinėjimų k o misijonie- 
riuis Chąrles Tenney paskel
bė, kad jis nesiskubins tyrinė
ti miesto tarybos narį Rober
tą Ė. Barnes. Barnes, QueenS 
republikonas yra kaltinamas, 
kaip tai buvo kaltinami keli 
kiti miesto tarybos nariai ne
tolimoje praeityje, kad jie 
naudojosi savo pozicija mies
to administracijoje ir f davė 
kontraktus firmoms, su kurio
mis jie turėjo tam tikrus ry
šius. ,

Tenney sako, kad bus lau 
kiama su Barneso tyrinėjimu, 
iki bus baigta tyrinėti du kitu 
tarybos nariu: Hugh Quinn ir 
Edwarda Cunninghamą. Anie 
du yra demokratai.

metų be

Brooklynietis Vladas Wal
ters mirė kovo 9 .d., turėda
mas 70 metų amžiaus. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis kovo 13 d., Šv. Jono kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Elzbietą, dukteris Ru
sienę ir Beržinskienę.

Robinsonas. Ban- 
pusę po aštun-

Y7* : ;■
U

kviečią visus at-Jūrininkai 
silankyi i banketą. Pelnas ei
na Jūrininkų gynybos komi
tetui.

žinoma, 
dirbtuvių beliko vi- 

i — tik keturios. Bet 
O buvo

kriaučių < 
sai mažai

tos silpnai veikia, 
keli tuzinai.

Kovo 27 d. siuvėjai turės 
savo unijos 54-tojo skyriaus 
susirinkimą, unijos- patalpose, 
11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Prasidės 5:3() vai.' Tame susi
rinkime būsią sužinota plA- 

JautiaiYl čiau apie kriaučių 'darbus.
Penktadienį supilsime 

naują kapą

Dar visai neseniai tekdavo 
susitikti, ypač didesniuose 
progresyvių parengimuose, 
Kazį Sungaila, o dabar jau jis 
iš mūsų tarpo ant visados pa
sitraukęs. Jis mirė kovo 19 d. 
Kovo 22 d. palydėsim!' jį į 
Cypress Hills kapinyną.

Gaila gero lietuvio, nuolati
nio Laisvės skaitytojo, rėmė-

ir

K. Sungailos laidotuvės 
šiandien, kovo 22 dieną

Viei’j ant mažos salos vienuolė (Deborah Kerr) su jūrininku 
(vhidina Robert Mitchum) susipažįsta su vienas kitu.. Vaiz
das iš 20t'h Century Fox filmo “Heaven Knows, Mr. Allison”. 
Spalvingas, ir giliomis erdviomis scenomis, dabar Roxy teatre.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. •>

Atidos visiemsKazys Sungaila. mirė antra
dienį kovo 19, turėdamas 68 
m. amžiaus. ,

Pašarvotas LaRosa Funeral 
Home, 324 MacDougal St., 
kampas Broadway, Brookly
ne, i už bloko Į vakarus nuo 
Eastern Parkway stoties. Lai- 
toves prižiūri Ballas (Bie
liausko) Įstaiga.

Laidotuvės Įvyks penktadie
nį, kovo 22 d., 3 vai. po pietų, 
Cypress Hills kapinėse. Mrs. 
Sungaila ir šeima prašo drau
gus ir pažįstamus ji palydėti. 

• šermeninėje kalbės Laisvės 
red. R. Mizara.

Mergaitę pavogus gavo 
trejus metus

Mary Jackson 
tuota. ir nuteista 
me trejus metus
šešių savaičių mergaitės Joa- 
ne Wells. Ji sako, tai dariusi, 
kad 
nes 
tęs.

kalėjimo

buvo areš- 
išbūti kalėji- 
už pavogimą

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 57-a kuopa 
kalakutienos pietus; 
kankamai valgių 
mų, taipgi 
programa.

Prasidės 
piet. įvyks
(March) 24-tą dieną, 29 En
dicott Ss. Įžanga $1.50 Labai 
gražiai prašome visus daly* 
vauti. „ ’

Susi
rengia 

bus pa
ir išsigėri-

graži muzikališka

pirmą valandą po- 
sekmadienį, kovosavo vyrelį patenkinti, 

jis labai norėjęs mergai-Beis Goldo byla 
' i * 

bus svarstoma Pagimdė du berniukus 
ir mergaitę

Mineola gyventoja J. Foun
taine pagimdė trejetuką — 
du berniukus ir mergaitę. 
Prieš šešerius metus jinai pa
gimdė dvynukus — abu ber
niukus.

Rengėjai

1954-ais metais buvęs Kai- 
Jiasiuvių unijos prezidentas 
Ben Goldas tapo nuteistas tre
jiems metams kalėjimo; Jį 
kaltino, .jog jis neteisingai 
prisiekęs sakydamas, kad jis 
pasitraukė iš Komunistų par
tijos. Kaip žinia, Goldas pasi
traukė iš K.P., kad galėtų lik
tis unijos' vadu ir pasirašyti 
po lipdymais, kaip to reika
lauja įstatymai. Bet. valdžia 
turinti žinių, kad Goldas par
tijos neapleido.

Šių metų pradžioje, betgi, 
byla, varoma per Įvairias 
teismines instancijas, pasiekė 
šalies Aukščiausią teismą. 
Aukščiausias teismas pakeitė 
žemesniųjų teismų nuospren
dį, išnešė sprendimą, kad 
prieš Goldą nėra pakanka
mai įrodymų ir įsakė žemes
niems teismams bylą iš naujo 
svarstyti.

Distrikto teismas dabar by
lą pradės svarstyti gegužės 
mėnesio 6 dieną.

NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopos pietūs įvyks 
sekmadieni, kovo (March) 24 d., 
mą vai. popiet, L. Bendrovės sve
tainėje, 243 N. Front St. Bilietas 
$1.50 asmeniui. Bus galima ir pa-, 
šokti. Rengėjai. (55-57) •

Kazys daug metų dirbo 
kietosios anglies kasyklose. 
Aišku, kad tas darbas jam 
galėjo pakenkti, sveikatą su
silpninti. New York an atvy
ko, rodos, prieš 25 metus, 
čia jis buvo apartmentinių 
namų superintendentu.

Tai dar vieno laisviečio ne
tekome.

ši
Gubernatoriaus Harrimano 

siūlymas atmestas

Albany legislatūroje 
likonai atstovai, kurie 
daugumą, atmetė gub. 
mano siūlymą pakelti 
centu ant gazolino
taksus ir tuos pinigus naudo
ti vieškeliams gerinti.

repub- 
sudaro 
Harri- 
vienu 

galiono

Parašė L. Prūseika

i €

su

Suimti keturi narkotistai

Matulis

proto žmonių negauna 
mediciniškos pagalbos, 
milijono nevvyorkiečių 
artritu ir reumatizmu.

Šeštadieni linksminsimės 
su aidiečiais

:_________  _

Trys vyrai ir viena moteris 
areštuoti ir kiekvienas po 
$3,000 kaucija padėti. Jų na
muose rasta nemažai narkoti
kų.

Columbia forume, kuri 
rengė Dėbso klubas, šalia 
teso kalbėjo socialistinio jau
nimo atstovas Harringtonas ir 
ACLU atstovas Ackley.

75 žmones, šeši buvo 
sužeisti ar apdegę, 
motina su 8 men. vai-

• • Brooklynas iš anksto ruošiasi • • 
11 darbui sukelti Laisvei $10,000 , > 
< > • •
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vienas 
savai- 

John Gates prakalbų 
Pirmadienį jis kal-

Columbia u n i v ers i te te
foru— 

,surengė liberaline 
Antra-

kalbėjo 350 studentų 
forume, kurį suorga- 
socialistinis Dėbso 

Ketvirtadienį jis kal-

Tas mitingas įvyks Martini
que 
3 2nd 
mas
(lentai ir nestudentai.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., kovo (March) 22, 1957

viešbutyje, Broadway ii 
St. Pradžia 5 vai. Įėji- 

stu-

j;Rengėjai kviečia visūs Didžiojo* J 
CNew Yorko ir apylinkės apšvie-<» 
J J tos orangintojus įsitėmyti dieną} ’ 
i • ir dalyvauti šiame parengime.

LIBERTY AUDITORIUM R 
<» 

110-12 Atlantic Avenue • ’ I » 
Richmond Hili, N. ¥. J J

laisvas. Kviečiami

J }Bus graži dainų programa ir bus]
• • duodama bufetinė vakarienė. 1
J} Pradžia 6-tą vai. vakarė
' • Įėjimas Nemokamai

Nuo ko miršta 
ir kuom serga 

' newvorkieciai
Miesto administracija sako, 

kad daugiau negu pusė mir
čių New Yorko mieste ateina 
nuo širdies priepuolių arba 
kraujagyslių ligų. Po to seka 
vėžys. Po vėžio seka įvairios 
senatvės chroniškos ligos, po 
to Įvairios staigios ligos. Džio- 
va-tirberkuliozė, kuri kadaise 
stovėjo pirmoje vietoje, dabar 
tarp paskutinių.

Taipgi iškelta, kad iš 8 mi- 
y Hjonų New Yorko gyventojų 

apie pusė milijono yra vienu 
arba kitu laiku buvę nepilnai 
sveiko proto, šimtai tūkstančių 
randasi valstijos ir privatinė
se psichiatrinėse ligoninėse, 
daugelis gydosi .pijvatiniai 
pas gydytojus, o daugelis ne
pilno 
jokios 
Pusė 
serga

Šį šeštadienį susirinksimo 
Liberty Auditoriją, šurum-bu- 
rum prasidės kaip 7 vai. va
kare.

Pasilinksminimą ruošia mū
sų visų mylimas Aido Choras. 
O kai jis ką surengia, tai tik
rai galima tikėtis daug Įvai
rumų : dainų, muzikos, šokių, 
taipgi ir skanių valgių bei gė
rimų.

Tad visi, kuriems tik aplin
kybės leidžia, būkime kovo 
23 d., Liberty Auditorijoje.

Rep.

MILDRED STENSLER IR
DAINININKŲ BANKETO 

KOMISIJAI
♦

LDS kuopų ir. Apskrities 
komiteto bendras susirinki
mas įvyks šį šeštadienį 5-tą 
vai. vakare Kultūriniam Cent
re.

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

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis

“John© G a teso 
kalbų savaite”

Kaip tai išsireiškė 
Columbia studentas, j 
te yra “ 
savaitė”, 
bėjo
800 studentų publikai 
me, kurį 
John Dewey grupė, 
d i on į jis 
publikai 
nizavo 
Klubas.
l.-ė.jo dar vienai Columbia gru
pei, o penktadienį jis kalbės 
masiniame studentų mitinge, 
kurį rengia New Yorko Civi
lių laisvių sąjunga (Civil Li
berties union), liberalinė or
ganizacija, kuri gina civilines 
teises. Tos organizacijos vado
vaujantieji asmenys yra an- 
ti-komunistai, bet jie rengia 
mitingą su Gateso prakalba, 
kad parodyti miestui, jog blo
gai pasielgta draudžiant “Dai
ly Workorio” redaktoriui kal
bėti miesto kolegijose.

Išgelbėjo iš gaisro 75 žmones

Užsidegus 24, šeimų, apart- 
mentiniam namui, gaisrage- 
siai turėjo' daug darbo iki iš
gelbėjo 
sunkiai 
tarp jų 
kučiu.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka

MATTHEW A 
BUVUS 

(BUYAUSKAS)

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

Knyga iŠ 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y r ♦

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

Rado lavoną retęžiuose

Ronkonkoma ežero pakraš
tyje rastas negiliai palaidotas 
W,m, Obst lavonas', retežiais 
surakintas. Wm. Obst dingo 
1950 metais. Nežinia, kas jį 
nužudė ir ten palaidojo.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

-ac’-ac-
426 Lafayette St

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 .

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

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y




