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KRISLAI
Romain Rollando dovana.
Džiugi žinelė.
Ar jie iš tikrųjų kovoja 

draugus ?
Leningrade.

Rašo R. Mizara

NORIMA GILIAU ĮVELTI AMERIKA ČIANGO PUSEJE
_____________________________________________________ s . . s

Valdžia naudoja fašistų metodas, 
sako senatorius Olin Johnston as

Didysis francūzų rašytojas 
^Romain Rolland 1934 metais 
fteikė Lenino Valstybinei Bib
liotekai (knygynui) Maskvo
je keletą paketų, uždarytų, 
“užpečėtytų” paketų.

Savo laiške Bibliotekos di
rektoriui rašytojas daug maž 
šitaip sakė:

—Paketuose yra mano die
noraštis, kurį rašiau karo me
tu 1914-1919 rhetais. Atidary
kite juos 1955 metų sausio 1 
d. ir rastą medžiagą naudo
kite sulyg savo nuožiūra: ga
lite spausdinti, galite ja nau
dotis, kaip išmanote...

Tai darydamas, didysis ra
šytojas 1934 metaiš, matyt, 
nesitikėjo gyventi iki 1955 
metų sausio 1 d.

Na, tai šių metų pradžioje 
Bibliotekos direktorius pa
kvietė visos eilės tarybinių 
kultūrinių organizacijų ir įs
taigų atstovus, po jų akių iš
kilmingai atidarė francūzų 

pašytojo palikimą.
” Ką surado?

Surado 2^650 puslapių ma
šinėle rašyto rašto, bet rašy
tojo ranka korektuoto rašto!

Kokia didelė, kokia brangi 
dovana!

Dabar tasai dienoraštis ver
čiamas iš francūzų į rusų kal
bą ir neužilgo bus išspausdin
tas knygose.

Gi originalas stovės Biblio- 
e per šimtmečius, 
iausias turtas!

Washingtonas. — Senato
rius dinas Johnstonąs pa
reiškė, kad kvosdama tar
nautojus saugumo sumeti
mais, valdžia prieš juos 
naudoja grynai fašistines 
metodas, kurios netinka 
mūsų demokratiniam kraš
tui.

O. Johnstonąs yra demo
kratas senatorius iš South 
Carolines, žinomas«kaip 
“vidurkelio” konservatyvus 
politikas. Jo griežtas pasi
sakymas prieš valdžios ra- 
gangaudizmą čia sukėlė ne
mažą sensaciją. Jo pasisa
kymas skaitomas dar ir 
tuomi svarbiu, kad jis yra 
senato valdžios tarnybų ir 
pašto komiteto pirmininku.

Senatorius Johnstonąs sa
vo nuomonę .išreiškė vieša
me laiške Dr. I. Goldstei- 
nui, Amerikos Žydų , Kon
greso pirmininkui. Johns- 
tonas sveikino tą organiza
ciją, nes ji pasmerkė raga
nų gaudymą valdininkų tar
pe. Ta organizacija ypatin
gai protestavo, kai iš savo 
posto kaip “nepatikimas” 
buvo paleistas aukštas val
dininkas W. Ladejinsky.

Senatorius Johnstonąs sa
ko, kad Ladejinskio, Oppen- 
heimerio ir John Paton Da- 
viso atleidimai iš tarnybų 
parodė, jog valdžia vis la
biau reikalauja iš savo tar-
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Ar 
neša,
1 jo 30 d. Rosario mieste įvyko 
Lietuvių Klubo šaunus koncer
tinis parengimas.

Ši žinia mus tuo džiugina, 
kad per ilgą; laiką Vienybėje 
nebuvome skaitę apie jokį Ar- 

, gentinoje lietuvišką parengi- 
mą-koncertą bei spektaklį.

ntiniečių Vienybė 
kad praėjusių metų spa-

pra-

nautojų, kad jie būtų ne
galvojanti automatai, kad 
neišreikštų mažiausių as
meniškų nuomonių, kitaip 
sakant, prieš juos vartoja
mos fašistinės metodos.

Su tokiomis metodomis, 
sako Johnstonąs, mūsų ša
lis nustumia į šalį gabiau
sius ir labiausiai atsidavu
sius tarnautojus, nes ga
biausi žmonės visuomet yra 
palinkę labiau savarankiš
kai protauti.

Ar Amerikos valdžia leis 
giminėm aplankyti savus, 
kurie kalinami Kinijoje?

Washingtonas. — Valsty
bės departmėntas randasi 
tam tikroje dilemoje, nes

Prezidentas prašo Kongreso duot 
jam ‘laisvas rankas’ prieš Kiniją

‘ “Savui kovoti daug leng
viau...”^

Taip rašo žurnalistas Vil
nyje. Tarp kitko jis sako:

“Tūli, ypatingai sunkesniais 
ląikais, geriau pasirenka ko
voti draugą, negu priešą, nes 
priešą kovojant tenka nuken
tėti, bent kai kuriems. Kas ki
ta kovojant draugus — nėra 
te. pavojaus.

“Kabinėjimas prie žodžių 
spaudoje, ieškojtmas kitokių 
priekabių patvirtina tai. Ban
dymas mokyti kitus rašybos 
patiems jos nepramokus, ro
do, kad tūli žmonės geriau pa
sirenka kovoti draugus, o ne 
priešus.

“Pletkų nešiotojai dažniau
sia turi tikslą ką nors panie
kinti ir tuo pakenkti...”

Pas šitų žodžių rašytoją kai 
kada kyla tokia mintis: Ar 
tie asrųenys, šitaip darydami, 
iš tikrųjų kovoja draugus?!...

Haifa, Izraelis. — Vokie
čių prekybinis laivas “Per- 
gamonas” atplaukė čia. Tai 
pirmas Vokietijos laivas 
nepriklausomo Izraelio uos
te. Kad neprileisti ekstre
mistų izraeliečių demon
stracijų, laivas saugomas 
karinių Izraelio laivukų. 
Įgulai neleista išlipti kran
te.

Karas Costa Rikoje baigtas
Liberia, Costa Rica.—Ka

ras Costa Ricoje jau beveik 
baigtas. Savanorių armija, 
kuri stojo gipti šalį nuo su
kilėlių ir įsiveržėlių, jau de
mobilizuojama. Sostinėje 
įvyko pergalės paradas, ku
riame dalyvavo tie savano
riai kariai.

Visi sukilėliii - įsiveržėlių 
junginiai jau pasitraukė į 
Nicaraguą. Tik vienoje, ki
toje vietoje maži jų būreliai 
dar tebesilaiko, bet su jais, 
sako valdžia, galės apsi
dirbti policija.

Potvynis gresia Notre Dame 
katedrai ir Luvro muziejui

Paryžius.—Senos (Seine) 
išsiliejimas ir sukeltas po
tvynis pradėjo grasinti ar
timai stovinčiai istorinei 
Notre Dame katedrai ir 
Luvrui, didžiausiąm meno 
muziejui pasaulyje.

Vanduo jau pradėjo sunk
tis į Notre Dantė rūšis, kur 
yra palaidoti svarbūs Fran
cūzijos dvasiškiai. Luvro 

»muziejuje šimtai tarnauto
jų darbuojasi dieną naktį, 
kad brangiuosius meno kū
rimus iškelti i antra aukš
tą.

Paryžiaus gyventojai jau 
sunkiai nukentėjo. Boulog
ne - Billancourt industrinia- 

. me priemiestyje daugelis 
žmonių jau turėjo apleisti 
savo namus, o eilė fabrikų, 
tarp jų didysis nacionali
zuotas Renault auto fabri
kas, jau užsidarė.

Armas ištrėmė Monzoną, jam 
davė “diplomatinę tarnybą”

Guatemalos Miestas. — 
Guatemelos valdžia skelbia, 
kad prieš ją rengtas sukili
mas jau baigtas. Jam va
dovavęs pulkininkas Cosen- 
za' pasislėpė Sal Salvadoro 
ambasadoje, kur jam duota 
prieglauda.

Tuo tarpu valdžia paskel
bė, kad pulkininkas Monzo- 
nas, kuris buvo originalės 
juntos narys po Arbenzo 
demokratinės valdžios nu
vertimo, buvo ištremtas. 
Jis buvo suimtas, įsodintas.' 
į orlaivį ir išsiųstas į Ar
gentiną.

Oficialiai valdžia sako 
kad jam buvo duotas 
plomatinis postas.”

“di

Aną dieną New Yorko Ti- 
meso korespondentas Clifton 

parašė savo laikraš
čiui korespondencija iš Lenin
grado. t $4|įii

Įdomiausia man buvo tai, 
kad Leningrade baigiama sub- 
vės (metro) linija.

Tai kasi nors nauja!

Petro Didžiojo įkurtas mies
tas, sako korespondentas, ka
ro žaizda® jau išgydė, atsi
statė.

Leningradas — bene pats 
gražiausias miestas Rusijoje.

Be to, jis labai pramoningas 
ir kultūringas: daug muziejų, 
daug teatrų, pilnas puikių sto- 
vylų, sukurtų žymiausių dai
lininkų. O' tie kanalai, kana
lai su meniškai apipavidalin
tais tiltais!...

Sovietai suėmė buvusį 
nacinį kolaboratorių

Viena. — Sovietų okupa
ciniai pareigūnai Austrijo
je suėmė Vienos savivaldy
bės tarnautoją vertėją Dr. 
Sokolowskį. Sovietai sako, 
kad nors Sokolowskis dabar 
Austrijos pilietis, jis vienu 
metu buvo tarybinis pilie
tis ir karo metu pasidarė 
išdavikas ir nuėjo tarnauti 
naciams.

leis gimines tų amerikiečių 
lakūnų, kurie kaip šnipai 
sėdi kalėjimuose ten. Kini
jos valdžia sako, kad ji 
duos įvažiavimo vizas tų la
kūnu tėvams, žmonoms, vai- 
kams ir kitoms artimoms 
giminėms ir leis jiems ap
lankyti saviškius kalėjime.

Amerikos valdžia jaučia, 
kad tokios kelionės gali pa
sitarnauti pro-kiniškai pro
pagandai, ir nenorėtų, kad 
giminės ten vyktų.

Kaip tik buvo paskelbtas 
Kinijos valdžios pakvieti
mas, kelios iš 11 kalinamų 
lakūnų šeimynos tuojau pa
reiškė/' i<arjfrš norėtų siųs
ti į Kiniją kai kuriuos savo 
narius. Kelios kitos šeimy
nos pareiškė, kad jos neturi 
pakankamai pinigų tam.

Bet Amerikos oro kompa-

giminių

depart- 
klausi- 

neduoti

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhęweris šį pir
madienį turėjo atsikreipti Į 
Kongresą, prašydamas duo
ti valdžiai , įgaliavimą įsi
velti giliau į Kinijos - Čian
go konfliktą. Jis buvo pa
siruošęs reikalauti iš Kon
greso duoti jam “laisvas 
rankas,” paskelbti tas ar 
kitas salas, kurias laiko 
Čiangas, “galutine linija,” 
per kurią kinai negali per
eiti.

nijos, kurios palaiko susi
siekimą su Tolimaisiais Ry
tais, paskelbė, kad jų orlai
viai veltui veš amerikiečius, 
kurie nori aplankyti suim
tuosius lakūnus. Tokiu bū
du pinigų klausimas buvo 
išrištas ir daugiau 
pasiryžo vykti.

Dabar. Valstybės 
mente svarstomas 
mas, — duoti ar
amerikiečiams išvažiavimo 
vizas. Duoti reiškia leisti 
jiems vykti Kinijon, kur 
jie, be abejo, bus gerai 
traktuojami ir įsitikins, kad 
jų saviškiai, nors kalėjime, 
ten gerai traktuojami'taip
gi. Neduoti, ' reiškia . įer
zinti gimines ir viešą Ame
rikos nuomonę.

Praeitos savaitės gale 
Amerikos spaudoje tilpo fo
tografijos tų kalinamų la
kūnų. Fotografijas su sa
vimi atsivežė Jungt. Tautų 
generalinis sekretorius 
Hammarskjoldas.

Kerenskis sako, kad Beria rengė 
sukilimą prieš Sovietus Kaukaze

New Yorkas. — Buvęs 
Rusijos prezidentas Alek
sandras Kerenskis straips
nyje vietiniame “Times’e” 
sako, kad Beria buvo sušau
dytas už sukilimo rengimą. 
Beria rengęs sukilimą ne 
visos Tarybų Sąjungos maš- 
tabu, sako Kerenskis, bet 
Kaukaze, ypatingai jo gim
tinėje Gruzijoje ir Armėni
joje.

Kerenskis teigia, kad, 
jis 1953-ių metų birželio 
mėnesį dalyvavo Miunche- 
nė, Vokietijoje, sovietinių 
bėglių pasitarime, jam buvo

pasakyta, kad netrukus di
deli dalykai įvyks Kaukaze. 
Apie tai susirinkusius in
formavo gruzinas bėglys 
Gųeguschkori.

Kitas žmogus, kuris in
formavo Kerenskį apie 
Kaukaze rengiamą pervers
mą, buvo generolas Magla- 
kelidze, gruzinas eks-kari- 
ninkas, kuris paskui, tarna
vo Hitleriui.

Kerenskis sako, kad jis 
neturi daiktinių įrodymų, 
jog tas sukilimas buvo'Be- 
rijos rengiamas, bet jis taip 
spėja.

Abi pusi nusileido, sako 
Amerikos laivo kapitonas

Washingtonas. — Lėktuv
nešio “Midway” kapitonas 
Hoįįle sako, kad Pietų Af
rikos valdžia žymiai nusi
leido, kai to lėktuvnešio jū
rininkai išlipo Johanesbur- 
ge: negrams - amerikie
čiams buvo leista gerti in- 
dusų (bet ne baltųjų), trak
tieriuose, jiems buvo leista 
dalyvauti stebėtojais nese- 
greguotame sporto įvykyje 
tarp laivo įgulos ir pietaf- 
rikiečių (bet tik baltieji lo
šė abiejose pusėse) ir tt.

Iš kitos pusės amerikie
čiai irgi darė nusileidimus:

Jie neprotestuodami leido 
savo įgulos daliai (ne
grams) būti diskriminuoja
miems visokiais būdais.

Įvairios negrų organiza
cijos Amerikoje reikalavo, 
kad “Midway” neplauktų į 
Pietų Afrika. C V

Evakuos Tachenus dabar7 '
Tuo tarpu buvo praneš

ta, kad septintojo Amerikos 
laivyno laivai artinasi prie 
Tachenų, kad padėti čiangi- 
niams kariams iš ten pasi
traukti. Bet pačioje For- 
mozoje Čiango klika iki 
šios dienos dar nepripąžb* 

 

no, kad planuojama tas/sa 
las evakuoti.

Pranešimai iš Manilos sa
ko, kad lėktuvnešiai Essex, 
Yorkville ir Kersarge plau
kia link Tachenų. Laivynas 
oficialiai to nepatvirtina.
Admirolas Pride Taivane

Septintojo laivyno virši
ninkas vice-admirolas Pride 
tuo tarpu kreiceriu “Hele
na” iš Hong Konko atplau
kė į Taivaną (Formozą}, 
kur tuojau konferavo su’ 
Čiang Kai-šeku.

Tacheno salos, kurių yra 
dvi, yra mažiukės. Jose yra 
apie 15,000 civilių gyvento
jų ir apie 10,000 Čiango ar
mijos įgulos. Jos yra taip 
arti Kinijos kranto, kad ki-» 
nu patrankos gali jas ap

Paskutiniai Pranešimai
Belgradas.—Teismas pra

dėjo spręsti Djilaso-Dedije- 
ro bylą. Jie teisiami už de
šinę opoziciją Tito valdžiai.

Algona, Iowa. — Dviejų 
Kinijoje'’ kalinamų ameri
kiečių lakūnų šeimynos jau 
galutinai nutarė siųsti savo 
narius į Kiniją pasimatyti 
su kaliniais. Dabar tik klau
simas, ar Amerikos valdžia 
duos išvažiavimui pasus..

Hanoi. — Vietnamo liau
dies respublika (Šiaurinis 
Vietnamas) ir Laos pradėjo 
derybas, kad įsteigti diplo
matinius santykius. Laos, 
kaip Pietinis Vietnamas, 
dar randasi po Francūzijos

odos darbininkų unija 
(FLWU) savo suvažiavime 
298 balsais prieš 18 nutarė 
priimti kvietimą įsileisti į 
AFL Amalgamed Meat Cut
ters and Butcher Workmen 
uniją.

Kailiasiuvių unijos pildo
mosios tarybos nariai Abe 
Fineglass ir Augustus Tom
linson įeina į suvienytos 
unijos tarybą.

San Francisco. — Uosti
ninkų ir krovikų unija rei
kalauja tuojau paleisti ' iš 
kalėjimo Williama L. Pat- 
tersoną, negrų pažangiečių 
vada, v

Maskva. — Aukščiausia
globa, bet turi tam tikrą, TSRS Taryba susirenka į 
autonomiją. , ’posėdį vasario 3 dieną. Apie

Atlantic City. — Nepri- tai praneša tos tarybos pir- 
klausoma kailia s i u v i ų ir mininkas Vorošilovas.

Pasidavusiems kaliniams 
gresia sunkios bausmės

Bostonas. — Keturi kali- 
niai-sukilėliai, kurie per 4 
dienas laikėsi ir laikė kaip 
įkaitus 11 sargų, pasidavė 
praeitos savaitės pabaigoje. 
Jie už tą sukilimą bus teis
ti kovo 15 dieną.

Visi keturi kaliniai jau 
ir taip turi ilgas bausmes, 
ir manoma, kad jiems bus 
pridėta po 40 metų kiek
vienam, kas reikš, kad jie 
visai neturės vilties kada 
nors išeiti iš kalėjimo.

Jie buvo sukilę po to, kai 
jiems nepasisekė pabėgti ir 
dideliame nusivylime buvo 
įpuolę į desperaciją.

Atmeta tarpininkavimą
Iš Kinijos ateina žinią, 

kad tenykštis laikraštis 
“New China,” kuris papras
tai išreiškia valdžios nuo
monę, atmetė mintį, jog 
Jungtinės Tautos gali tar
pininkauti tarp čiango ir 
Kinijos. “New China” sa
ko, kad Čiangas/yra bandi
tas sukilėlis, ir jį eliminuo
ti, nuo ji išlaisvinti Formo- 
zą, yra grynai vidujinis Ki
nijos reikalas.

Pakaitos Gruzijos kabinete
Tiblisi. — Gruzijos komu

nistų partijos organas “Ry
tų Aušra” praneša, kad iš 
savo pareigų atleisti du tos 
respublikos kabineto nariai, 
teisingumo ministras Gėor- 
gi Vasili Mamaladze ir pre
kybos ministras Josif Koč- 
lamazišvili.

Maladzės vietą užima Mi
chailas Limidze, Kotčlama- 
zišvilio vietą — Chalva Sa- 
banadze.

Varšuvos burmistras pa
tiekė planą, kad susirinktų 
atstovai tų miestų, kurie 
labiausiai nukentėjo nuo 
karo, kaip tai Hirošimos, 
Stalingrado, Coventry ir 
pačios Varšuvos, ir pada
rytų pareiškimą už taiką.

Georgetown, Britų Guia
na. •— Iš kalėjimo tapo pa
leista Mrs. Janet Jagan, 
buvusio premjero Nagano 
žmona ir liaudies progre
syvūs partijos generalinė 
sekretorė

Viena. — Austrija ir Če- 
koslavakija pasirašė preky
bos paktą. Austrija ekspor
tuos į Čekoslovakiją leng
vus industrijos dirbinius, 
čekai į Austriją sunkiosios 
pramonės dirbinius.

Saldinai šiaurės jūroje
Bonna. — šiaurės (kitaip 

vadinama Vokiečių) jūra 
nuolat šilsta. Sardinai ir 
tuna, šiltesnių jų jūrų žu
vys,' kurių anksčiau šioje 
jūroje nebuvo, dabar ten 
randamos.

ORAS NEW YORKE 
švelniau, gali snigti
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KARAS KINIJOJE
KINIJOS LIAUDIES VYRIAUSYBĖ pasiryžo iš- 

laisvinti Kinijos pakraščiuose esamas salas, kurių yra 
, visa eilė.

Formoza yra viena tų salų, bet ji nuo Kinijos saus
žemio toliau, apie 100 mylių atstume. Formozoje yra 
apie 5-6 milijonai gyventojų ir ten yra įsitvirtinęs (Ame
rikos ginklais, Amerikos pagalba) Čiang Kai-šekas su 
savo klika. Dėl to Formozą išlaisvinti, Čiang Kai-šeko 
kliką iš ten išmušti Kinijos vyriausybė palieka tolesniam 
laikui.

Pirmiausiai jį, Kinijos liaudies vyriausybė, ryž
tasi išlaisvinti salas, esapčias visiškai arti sausžemio. 
O jų yra daug. Be jų išlaisvinimo negalima būtų ei
ti prie Formozos, nes šitose saloše yra tvirtai įsisti
prinę čiangkaišekininkai.

. praėjusią savaitę Kinijos žmonės kirto skaudų smū
gi čiangkaišekininkams, esantiems Yikiang saloje. Ten 
juos greit nugalėjo ir salą liaudiečiai užėmė.

Netoli Yikiango, apie 8 mylios, yra Tachens salos— 
visa jų grupė. Ten čiangkaišekininkai taipgi įsitvirtinę 
ir iš ten -
pųplimus ant Kinijos.

’ Dėl to yra manoma, kad dabar liaudiečių vyriausybė 
atkreips savo jėgas prieš tas salas, prieš Tachens salas, 
ir jas neužilgo paims, išlaisvins.

Po to bus einama prie kitų salų, pavyzdžiui, Que- 
moy, etc.

Čiang Kai-šeko valdžia, kaip žinoma, sudarė sutartį 
su Amerika, pagal kurią Amerika pažadėjo padėti jam 
apginti Formozą. Bet sutartyje nėra pažymėta, kad 
Amerika padės Čiang Kai-šekui apginti Tachens ir ki
tas salas.

Dabar, kai Pekino vyriausybė kirto smūgį čiang
kaišekininkams Yikiang saloje, kai viskas rodo, kad ji, 
Pekino vyriausybė, kirs kitą smūgį, Tachens salose, tai 
Čiang Kai-šekas reikalavo, kad Amerika įsikištų, kad yra tinkamiausias rašyti 
j,os 7-tasis laivynas, esantis ten arti, stotų jam talkon, lietuviškai, o rusiškas ru-

Mūsų šalies vyriausybė tačiau atsisakė Čiang Kai- siškai. Galėjo tačiau būti

kadangi arti sausžemio—jie dažnai daro už-

KAS KA RAŠO IR SAKO
AR RUSŲ RAIDĖMIS 
BŪTŲ GALIMA 
LIETUVIŠKAI 
PASIREIKŠTI?

Vienybėje tūlas J. Lan- 
skoronskis (gyvenąs Pary
žiuje) rašo apie, lietuvių 
rašytos (lotyniškomis rai
dėmis) kalbos draudimą 
Lietuvoje caro laikais. Jis 
nemano, kad, jei lietuvių 
tauta būtų priėmusi rusiš
ką raidyną, ji būtų ištautė- 
jusi, surusėjusi. J. Lan- 
skoronskis šitaip, sampro
tauja:

“Raidynus yra keitusios 
senovės rvtu tautos, dabar- 
tinęs tolimųjų rytų tautos, 
naujaisiais laikais raidynus 
keitė vokiečiai, skandina
vai, patys rusai, neseniai 
turkai ir daugybė kitų tau-

“Mūsų byloje raidyno 
klausimas buvo siejamas su 
pačia kalba. Buvo tvirtina
ma, o dažnas dargi inteli
gentas ir dabar, kad rusiš
kųjų raidžių įvedimas ga
dintų ir žalotų mūsų kalbą, 
nes esą tomis raidėmis ne
galima išreikšti lietuvių 
kalbos garsų!

“Nesąmonė! Nereikia bū
ti dideliu kalbos mokovu, 
kad tokį tvirtinimą panei
gus: ne tik rusų raidės, bet 
ir bet kurio kito alfabeto 
raidės tinka išreikšti bet 
kurios kalbos garsams. Gi 
raidė yra sutartinis žen
klas. Bet kurį garsą, fone
mą, skiemenį ar visą žodį 
galima susitarti paženklin
ti, kaip tariant, išreikšti bet 
kuriuo nauju rašmeniu.

“Dėka ilgai patirčiai ir 
papratimui, mums atrodo, 
kad lotyniškas alfabetas 

rašyti

Mūsų šalies vyriausybė tačiau atsisakė Čiang Kai- 
šekui čia taikanti.
Čiang Kai-šeko klikai. Sakoma, Formozoje verda di
džiulis nepasitenkinimas Pentagono nusistatymu. Vy
rauja ten nusivylimas, desperacija.

Šiuos žodžius rašant, neoficialiai iš Washington© 
nranešama, kad Washington© vyriausybė pasiuntė Čiang 
Kai-šekui patarimą - įsakymą, kad čiangkaišekininkai 
knoveikiausiai ištrauktų savo jėgas iš Tachens salų ir 
perkeltų jas į Formozą. Kitais žodžiais: Washingtonas 
įsakė čiangkaišekininkams: bėkite, kol galite bėgti, kol 
nesate sučiupti arba išmušti!

Savaime suprantama, kad toks pasiūlymas kirto 
moralį smūgį visiems Kinijos Liaudies Respublikos prie
šams, esantiems Formozoje.

Tuo pačiu kartu Amerikoje plinta nuomonė, kad 
mūsų šalies sudarymas sutarties su Formozos čiang- 
kąišekininkais, pažadant jiems pagalbą, neturi didelės 
vertės. Formozą Kinijos vyriausybė gali išlaisvinti leng
vai, jei tik ji pasiryžtų, nežiūrint 7-tojo laivyno* buvimo 
Kiniios vandenyse.

.. Taigi smūgiai, kuriuos Pekino vyriausybės jėgos 
kerta 'čiangkaišekininkams Kinijos salose, varo į des
peraciją Čiang Kai-šeko kliką ir jo užtarytojus.

pilną laisvę pasiekti savo 
kalba kultūroje ' aukštą 
laipsnį, kad jos pačios, ap- 
sišvietusios, galėtų sąmo
ningai “ištautėti.”

APIE MAHOMETONUS
Vilnis rašo:
“Kiekvienais metais į ma

hometonų šventvietes Mek- 
ką ir Mediną (Saudi Ara
bijoj) suvažiuoja ekskursi
jos iš visų šalių, kur garbi
namas Mahometas. Perei
tais metais tose religinėse 
iškilmėse dalyvavo ir Tary
bų Sąjungos mahometonai.

“Azijos tarybinėse respu
blikose, taip pat ir Totori
joj gyvena milijonai maho
metonų. Jiems, kaip ir 
krikščionims, užtikrinta pil
na religinė laisvė. Jie turi 
savo bažnyčias, teologines 
mokyklas ir centralinę va
dovybę.

“Arabiškų šalių mahome
tonai labai draugiškai pasi
tiko tarybinių šalių pilgri- 
mus, atvykusius į Mekką ir 
Mediną. Tarpe vienų ir ki
tų užsimezgė prįęteliški ry
šiai. Arabams maldinin-. 
kams smagu buvo patirti, 
kad jų religijai Tarybų Są
jungoje nedaroma jokių 
kliūčių.

“Tarybinių mahometonų 
delegacija lankėsi ne tik 
Saudi Arabijoj. Ji pabuvo
jo Sirijoj, Egipte, Lebano- 
ne ir Turkijoje. Visur ji 
buvo didelio dėmesio, cen-' 
tre. Vietos spauda .daug 
apie ją rašė, patiekdama 
plačių informacijų apie ma
hometonų padėtį Sovietų 
Sąjungoje.

“Ir arabų šalyse yra pa
bėgėlių iš centralinės Azi-

Mano atsiminimai iš 1905 
metų revoliucijos

Rašo J. Kazlauskas
Jau porą kartų esu pate-'arti rugieną, prie pat svar- 

_________ ____ Vos tik su- 
. ariau pusę užuoganos, pro 
[miglas pamačiau atvažiuo
jantį didelį vežimą, pilną 
sėdinčių uniformuotų vyrų 
su žybčiojančiomis misingi
nėmis sagomis. Aš sudre
bėjau nuo išgąsčio. Nes 
jau buvau daug girdėjęs, 
kad kai kuriose Lietuvos 
dalyse dragūnai atvykę da
ro kratas, areštuoja nu
žiūrimus vyrus, bruka į ka
lėjimus, arba išsiunčia į to
limą šaltąjį Sibirą. Dides
niuose miesteliuose šventa
dieniais išėjusius žmones iš 
bažnyčios žandarai arba 
raiti kazokai tuojau skirs
tė ir neleido nė su pažįs
tamais pasikalbėti. Dėl to 
ir 'aš, tokių kalbų prisiklau- ‘ 
sęs, buvau baukštus.

Pamatęs uniformuotus 
| vyrus, sukirtau botagu ar
kliams ir greit nuvariau va
gą į kitą galą varsnų.

Maniau, kad toliau nuo 
kelio tie vyrai pro miglas 
•manęs nematys. Bet aš 
taip manydamas apsirikau. 
Jie ne tik mane pamatė, 
bet ir savo arklius sustab
dė ties pat ■ nuarta mano 
vaga. Tuomet mano krū
tinė pradėjo kilnotis. Aš 
maniau, kad širdis iškris 
į medines klumpes.

Iš vežimo iššoko aukš
tas, raudonu veidu jaunas 
vyras. Jis rankoje laikė di
delį brauningą, o po jo pil
ku ploščiumi, šone ant dir
žo, kabojo dvi rankinės 
granatos. Jis’ per arimą 
atėjęs pas mane su šypse
na veide prakalbėjo: Jau
nas vaikine, ar tu šiomis 
dienomis nematei kazokų 
jūsų apylinkėje? Aš pa
kraipiau galvą į šalis, duo
damas ženklą, kad nema
čiau ... Tuomet tas nepa
žįstamas, priėjęs prie ma
nęs arčiau, sakė: Nesibi
jok, mes esame Lietuvos 
artojų draugai, o ne prie
šai. Tada tik aš dasipro- 
tėjau, kad tie uniformuoti 
vyrai yra ne kas kitas, 
kaip tik universiteto stu
dentai. Ir aš savyje atga
vau normalų ūpą. Mes šne
kučiuodami nužingsniavo
me prie jų vežimo. Veži
me sėdinti kiti jo penki uni
formuoti draugai pasitiko 
mane ištiesę rankas svei
kintis, kaip broliai. Besi
kalbant paaiškėjo, kad tar
pe jų buvo keturi lietuviai, 
vienas rusas ir vienas len
kas. Visi labai draugiški.

Toliau besikalbant, vienas 
studentas, išsitraukęs iš Ui-

mijęs Laisvėje R. Mizarą besnio kelio, 
prašantį žinančius ką nors 
apie 1905 metų revoliuciją 
parašyti laikraščiui..

Aš nežinau, kame yra 
svarba. Gal Mizara nori 
rinkti medžiagą knygai ra
šyti, ar tik šiaip sau at
naujinti laikraščio skaityto
jams pusės šimtmečio nau
jienas iš tų taip svarbių, 
gyvenimo istorijoj pažymė
tų didžiojo sąjūdžio 1905 
metų.
' Nors kiekvieno protiškai 
Šveiko žmogaus smegenyse 
yra užrekorduota visi svar
besnieji jo gyvenimo nuo
tykiai, tačiau smulkmeniš
kai aprašyti, kas įvyko 
prieš 50 metų,, nelengvas 
dalykas.

Mizara sako, kad jo. tė
viškės apylinkėje, Dzūkijo
je, jis negirdėjęs jokių re
voliucijos sąjūdžių 1905 m.

(Mizara ne visai taip ra
šė. Jis rašė, kad apylinkės, 
kur jis tuomet gyveno, ne
pasiekė jokia socialdemo
kratinė revoliucinė lietu
viška spauda: nei “Darbi 
niūkų Balsas,” nei socialde
mokratų leidžiami lapeliai. 
Apie revoliucinius sąjū
džius R. 'M. girdėjo ir jau
tė: revoliucijos metu buvo 
areštuotas jo kaimynas,, 
studentas Juozas Jurgaitis.
—Redakcija.)

Tadgi ir aš taip maniau, 
nors tais didžiaisiais sąjū
džio metais aš buvau jau
nas paauglys berniokas, vos 
pradėjęs vyriškus darbus 
dirbti su plūgu, dalgiu ir

nuvažiavo

i artimą 
ir skaitau

kaimo

pievos

Ir tai sudarė didžiulį galvoskaudį priešingai. } yra senų
“Visa eile slavų tautų įnys. Jie ugnim spiaudo į 

(lenkai, čekai, chorvatai...) | tarybinę santvarką.

jos respublikų; . Tai tokie, t. p. >
elementai, kąip ir ‘mūsiš-1 Negaliu pasigirti, kad aš 
kiaf dipukai. Tie bėgliai buvau revoliucionierius...

režimų palieko-JTačiau fiziškai gavau

HEARSTAS VYKSTA TAR. SĄJUNGOM
: VIENAS ARŠIAUSIŲ Tarybų Sąjungos priešų Ame, 

idko.je, laikraštininkas William Randolph Hearst, Jr., 
praėjusią savaitę išskrido lėktuvu į Paryžių, o iš ten 
keliaus į Tarybų Sąjungą.

Turime pažymėti, kad nėra tokio patvoriuose bru- 
do, kurio Hearsto spauda nebūtų pasiėmusi ir gniūž
tėmis metusi Tarybų Sąjungos žmonių veidan.

Tačiau Hearstas šiandien vyksta į Tarybų Sąjungą!
: Jis, žinoma, lengvai gavo pasą, jis gavo iš Tarybų 

Sąjungos vyriausybės vizą (leidimą) ten vykti.
Ką Hearstas ten “matys,” ką jis “girdės,” mums 

yį^iškai nesvarbu.
,/ Galimas dalykas, kad jo straipsniai, “Ką mačiau ir 

. girdėjau Maskvoje,” jau yra laikraščių redakcijose, jau 
parašyti. O gal Hearstas bandys būti objektyviškesniu 
ir'parašyti, ką jis iš tikrųjų matė ir girdėjo Tarybų Są- 

i jungoje.

naudoja lotynišką alfabetą. 
Vokiečiai iš gotiško raidy
no be jokios žalos kalbai 
perėjo į lotyniškąjį. Naudo
jo kurį laiką pasiskolinę iš 
vokiečių gotiškąjį alfabetą 
ir latviai. Latvių katalikus 
ta aplinkybė apsaugojo nuo 
rusiškojo raidyno priversti
no įvedimo. Nemažai go
tiškomis raidėmis spausdin
tų knygų buvo ir pas mus.

“Lietuvių' kalbos garsus 
be jokių sunkumų ir be jo
kios kalbai žalos galima iš
reikšti ir rusiškuoju raidy
nu, kaikuriems garsams ir 
fonemoms, prireikus, įve
dant papildomus rašme
nis.”

Visa tai, ką p. Lansko- 
renskis rašo, be abejojimo, 
yra tiesa. Rusiškomis rai
dėmis galima lietuviškai 
taip lengvai pasireikšti, 
kaip lotyniškomis.

Bet kadangi caro valdžia 
—žiauri ir kvaila valdžia— 
siekėsi rusišką raidyną lie
tuviams antmesti prievarta, 
jėga, tai pastarieji jo ir ne
priėmė. Gal kada nors le- 
tuviai priims rusišką raidy
ną, nieks negali to užgin-

“Tarybinių > mahometonų 
delegacija išsklaidė daug 
melų ir šmeižtų. Arabų 
spauda buvo įspėta netikėti 
melagiams .ir karo kran
kliams.”

Skaitytoju Balsai
GERAI PADARĖ

Andai Laisvėje radau J. Vil
kelio pareiškimą, kad ne jis 
yra Eks-Mainierys, ne 
tik.avo S. Jurgį ir tas 
n as ne jam priklauso.

Gerai J. Vilkelis

jis kri- 
nuopel-

Mums svarbu pabrėžti čia tik tai: Štai, aršiausias 
Tarybų Sąjungos priešas gauna vizą .įvažiuoti j Tarybų 
Sąjungą!
; ■ Kur toji “geležinė uždanga”?

■ Tuo pačiu kartu yra tūkstančiai amerikiečių,—vi
sokių profesijų amerikiečių,—kurie norėtų pamatyti Ta
rybų Sąjungą,, susipažinti su josios santvarka, su žmonių 
gyvenimu, bet negali: jų valstybės departmentas neiš
leidžia!

Yra daug Tarybų Sąjungos piliečių, kurie trokštų 
atvykti į Ameriką, susipažinti su mūsų šalies santvarka 
ir. žmonių gyvenimu, bet jiems mūsų valstybės depart
mentas neduoda vizų!

Bet

Kada nors, beje, viso pa
saulio žmonės susipras, ap- 
sišvies ir tuomet, galimas 
daiktas, jie savanoriškai 
pasirinks vieną kurią kal
bą ir ja susikalbės,
tai bus ne tuoj, ne mūsų 
gyvenime.

J. Stalinas kadaise, kalbė
damas apie tautas, sakė 
maždaug taip: jei nori drū
čiai suveržti, pirmiau pri
valai atleisti. Išeitų 
taip: jei nori kad tau
tos ilgainiui sąmoningai 
•drūčiai susij ung tų, tai 
pirmiausia tenka duoti jums

padarė, 
kad viešai apie tai paaiškino. 
Aš ir pats maniau, kad tai bu
vo jo straipsnis; man taip vie
nas asmuo aiškino.

Turiu prisipažinti, kad ir 
mane vargina panašus neuž
tarnautas nuopelnas.

Laisvės No. 245-tame (pta- i 
ėjusių metų) buvo rašyta, kad 
į Kultūrinio Centro garbės na
rius įsirašė A. J. P. Camda- 
uietis, paaukodamas $100.

Kai kurie draugai žino, kad 
mano slapyvardis yra Camda- 
nietis, tai jie siunčia man svei- ’ 
kinimus ir pagyrus. Negalėda
mas visiems asmeniškai daly- i 
ką išaiškinti, pareiškiu viešai,, : 
kad ta garbė ne man priklau
so. A. J. P. yra senas C am de
ri o gyventojas ir,jam tas gar
bingas darbas, o- ne man, prL 
klauso. Kaip tas mano slapy

vardis ten pakliuvo, nežinau.
Laisvės redakcija ir admi

nistracija mudu abudu gerai 
pažįsta ir rodosi galėjo patė- 

imyti, kad čia randasi sumai
nyti du asmenys,, tik vieno yra 
i pirmosios' raidės, o kito — ne.

- Camdanietis
(Kultūrinio Centro reikalus 

tvarko Liet. Namo Bendrovės 
vedėjai, tad Laisvės redakcija 
nežino, kuris “Camdenietis” 
aukojo $100. Be to, prie au
kavusiojo $100’ yra pridėti ini-'
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skaudžiai nukentėti iš prie
žasties valstiečių sukilimo 
prieš didįjį tironą Rusijos 
carą. Teisybė, kad Dzūki
joje, kiek aš atmenu, revo
liucijos sūkurys palietė tik
tai kai kurias vietas. Antrą, 
emus, jeigu kuriame dides
niame miestelyje, bUžnyt- 
kiemyje arba ir kaime 
kas svarbesnio įvykdavo, 
tai pasiutusi carizmo cen
zūra stengėsi užgniaužti. 
Arba, trumpiau pasakius, 
tuolaikinė valdžia bandė už
daryti Visiems lūpas, kad 
jie nekalbėtų apie revoliu
ciją.

Aš pamenu, kai skaičiau 
valsčiaus raštinėje caro val
džios. įsakymą valsčių vir
šaičiams (vaitams) ir kai
mų seniūnams-šaltyš.iams:

Jeigu kaimo šaltyšius iš
girs ką nors kalbant apie 
sukilimą valstiečių prieš jo 
didybę carą Nikolajų An
trąjį, tai turi būti nubaus
tas nemažiau kaip dviem 
savaitėm arešto.

Tadgi tuomet, jeigu kur 
Į nors kaime ar miestelyje 
ir .įvykdavo kokie revoliu- 

i elniai veiksmai, tai valstie
čiai bijojo apie tai prasi
žioti. Todėl artimi kaimai 
negalėjo* greit sužinoti, kas 
svarbesnio įvyksta jų: arti
moje kaimynystėje.

Tuo metu mano tėvas bu
vo parvykęs iš Amerikos. 
Jis buvo plačiai apsiskaitęs 
ir dažnai parsinešdavo iš 
kokio tai dvaro pono len
kišką laikraštį G a z e t a 
Warszawska.” Pasiskaitęs, 
jis mumis daug naujienų pa
sakydavo1. Dėl to . mes dau
giau žinojome, kad dedasi 
giau žinojome, kas dedasi 
Lietuvoje,. Rusijoje ir kitur.

Aš iki mirties negalėsiux 
užmiršti 1905 metų vieno 
migloto rudens ryt(x Išėjo

klamacijos, spausdintos tri- -i 
mis kalbomis: rusų, lietu- I 
vių ir lenkų. i

Aš tiems Lietuvos laisvės | 
kovūnams pasižadėjau vis
ką padaryti pagal jų prašy- < 
mą. O jie visi paspaudė 
mano ranką, sukirto botagu 
savo dideliems juodbėriams 
ir greit 
link.

Nuėjau 
duoburį
Suprantama, kad tai negali
mas daiktas^už-'ūfTmetų at- 
simintUvišą lapelio turinį. 
Bet prisimenu gerai, kur 
stambiomis raidėmis buvo 
kreiptasi į valstiečius ir 
stambesnius ūkininkus, kad 
jie nemokėtų caro valdžiai 
mokesčių, kad neleistų savo 
jaunų sūnų į caro kariuo
menę, kad biedni valstiečiai,, 
susijungę į kuopas, eitų į 
valdiškas girias ir prisi
kirstu sau užtenkamai me
džių pasistatymui sau ge
resnių gyvenimui namų. 
Trumpai suglaudus, ' buvo* 
parašyta, kad valstiečiai vk 
sai nutrauktų visus ryšius 
su caro valdžia, kad stotų 
visi į kovotojų eiles ir tęstų 
kovą, iki visa Lietuva bus 
laisva.

Perskaičius lapelį, mano 
noras arti rugieną išnyko. 
Išsikinkęs arklius, parjo
jau namo ir uždariau tvar
te. Man duoti studentų si- į 
dabriniai pinigai nedavė ra-v ■ 
mybės. Aš dažnai, įkišęs 
ranką į kišenę, juos čiupi
nėjau bei skambinau, nes as 
tiek daug pinigų niekuomet 
nebuvau turėjęs.

Užsirūkęs kvepiantį ciga
re tą, nuėjau pas savo vien
mintį draugą. Pasikalbėjus 
apie svarbų reikalą, aš jam 
daviau pusę nuo studentų 
gautų cigaretų ir keletą si
dabrinių pinigų. Iš pra- 
džios mano draugas nelaba* i 
"•orėjo su manim eiti ant 
plento telegrafo stulpų pro- # 
klamacijas lipinti, bet pa
galiau sutiko.

Abudu pa sikišo me lape
lius po kailiniais užantyj ir 
nužingsniavome per laukus 
į plentą. Atsargiai aplink 
apsidairę, pradėjome lape
lius lipdinti, eidami nuo vie
no stulpo prie kito; už ko
kio pusvalandžio mes aplip- 
dinome kožną stulpą virš 
vieno viorsto ruožte tarpe 
Burukavo dvaro ir Švente
žerio bažnytkaimio.

Retkarčiais praeiviai ir 
pravažiuojantieji sustoję 
samlsiai skaitė ant stulpų 
lapelius. O man, net sukai
tusiam bėgiojant, visiškai iš 
galvos išgaravo mintis, kad 
aš dirbu pavojingą darbą.

Baigdamas užsigeidžiau 
dar porą prilipinti kiek 
aukščiau ant stulpo, kaį^

šeniaus gražią cigaretų dė-j ietaip būtų lengva juos bi- 
žutę, padavė man. O an- Įe kam nuplėšti. Aš ūmai
tras,. įkišęs ranką į kišenę, 
pasiėmė saują pinigų, pada
vė man, sakydamas: Jau
nas vaikine, šie pinigai ir 
kvepianti papirosai duoda
mi tau, Tačiau tu turėsi 
mažą ir lengvą darbą at
likti., Jis, pasilenkęs, iš
traukė iš didelio juodo 
krepšio pluoštą lapelių ir 
duodamas man į ranką sa
kė: Štai, imk šituos la
pelius ;. o kada gausi gerą 
progą, kai niekas nemato, 
prilipdyk ūkininkams ant 
durų,, ant sienų ir kitur, 
kur žmonės galėtų juos 
greičiau pamatyti ir skaity
ti... Bet lipindamas būk 
labai atsargus, kad nieks 
tavęs nematytų.

Aš; priėmęs lapelius, pa
žvelgiau į jų turinį. Tai 
buvo atsišaukimai arba, 
kaip tuomet vadino, pro-

išgirdau savo draugo balsą: 
“Ei! Juozai! Ana ten kas 
tokie atjoja! Gal kazo
kai i... ” Bet aš nekreipiau 
į tai daug atydos. Vėl pro 
miglotą orą apsidairiau, 
manydamas, kad kaimiečiai 
joja namo iš Lazdijų tur
gaus, 
kau!

Tačiau labai apsiri

jus daugiau)

Washingtonas. — Gene
rolas Ridgeway, kuriam su
kanka 60. metų, nepasi
trauks iš tarnybos. Jis liks 
armijos generalinio štabo 
viršininku.

G roton, Conn. — Didysis 
atominis submarines.^Nau
tilus” jau pravedė pirnw> 
pasinėrimo bandymą. Jis 
išbuvo po vandeniu vieną 
valandą. Viskas ėjo gerai.
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PAMPUŠKA
/ Vertė A.
/ Jau kelias dienas sumuštos armijos 

likučiai traukė per miestą. Tai buvo 
. nebe kariuomenė, o padrikos gaujos. Il

gomis nešvariomis barzdomis, suplyšu- 
siomis uniformomis, žmonės vilkosi su
glebę* be vėliavos, be vadovybės. Visi 
jie atrodė priblokšti, atbukę* nusikama
vę, praradę bet kokį pasiryžimą, ir žing- 
sniavof stumiami vien įpročio iš nuovar
gio, vos tik sustoję. Daugiausia tai bu
vo sumobilizuoti atsarginiai, taikingi 
piliečiai, ramūs palūkininkai, dabar 
linkstą po šautuvo sunkumu; buvo taip 
pat ir skrajojančios gvardijos jauniklių, 
lengvai pasiduodančių baimei ir vėl už
sidegančių entuziazmu, visuomet pasi- 

\uosusių ir bėgti ir pulti; tarp jų — vie
nur kitur būrelis raudonkelnių, nuotru
pa kokios nors divizijos, sutriuškintos 
dideliame mūšyje; tamsūs artileristai, 
pasimetę šiame pėstininkų mišinyje, ir 
šen ten 1— žvilgantis šalmas sunkiai 
slenkančio dragūno, kur ne be vargo se
kė paskui lengvą ’infanteristo žingsnį.

Laisvųjų šaulių legijonai, pasipuošę 
herojiškais pavadinimais: “Laisvės ko
votojai, “Mirties draugai”, “Kapų 
broliai”, ėjo gatvėm, panašūs į banditus. 
Jų vadai, buvusieji gelumbės, grūdų, la
šinių ir muilo pirkliai, atsitiktiniai ko
votojai, gavę karininko vardą už storą 
kišenių ar už ilgus ūsus, apsikarstę gin
klais, apsivilkę flanele su galoriais, kal
bėjo griausmingu balsu, svarstė žygio 
planus ir pagyrūniškai tvirtino, kad jie 
vieni nešą merdinčią Prancūziją ant sa
vo pečių; bet jie patys kartais bijodavo 
savų kareivių, baisių pramuštgalvių, 
plėšikų ir padaužų, neretai stebinčių sa
vo drąsumu.

Ėjo gandas, kad prūsai netrukus* į- 
žengs į Ruaną.

Tautinė gvardija, kuri per pasta
ruosius du mėnesius labai atsargiai vyk
dė žvalgybą gretimuose miškuose, daž
nai pašaudama savo pačių sargybinius 
ir ruošdamasi mūšiui kiekvieną kartą, 
kai triušelis krustelėdavo krūmokšniuo-

" išsiskirstė dabai* po namus. < Jos 
'^mundurai, jos ginklai, visi jos rinrties 

pabūklai, kuriais ji dar taip neseniai 
baidė vieškelių stulpus per tris mynąs 
aplinkui, staiga kažkur dingo. v- 

Paskutiniai prancūzų kareiviai persi
kėlė per Seną, skubėdami per Sen-Seve- 
rą ir Bur-Ašarą į Point-Odemerą; o už- 

t pakaly visų* tarp dviejų adjutantų, žing
sniavo generolas — pėsčias, nusiminęs, 
bejėgis ką nors padaryti su $om pakri- 
kusiom gaujom* nes ir pats jis jautėsi 
netekęs galvos šioje katastrofoje, kuri 
ištiko tautą, pripratusią vien nugalėti, 
o dabar -taip gėdingai sumuštą, nepai
sant jos legendarinio narsumo.

Gūdi tyla, šiurpulingas nebylus lūke
sys pakibo virš miešto. Ne vienas pil
votas, krautuvėj subobėjęs miesčionis 
nerimaudamas laukė nugalėtojų ir slap
čia drebėjo, kad jo iešmų ir didžiųjų 
virtuvės peilių nepalaikytų ginklais.

Gyvenimas tarytum sustojo; parduo
tuvės buvo uždarytos, gatvėje — nė gy
vos dvasios. Tik retkarčiais koks nors 
miestelėnas, šios tylos įbaugintas, pa- 

^>skubomis kiūtino pasieniais.
t Sekančią dieną po prancūzų kariuo
menės išvykimo, popietėje, nežinia iš 
l$ur atsiradęs būrelis ulonų greitai pra
jojo per miestą. Kiek vėliau juoda ma
sė nusileido Sent-Katrin šlaitais, o nuo 
Darnetalio ir Buagijomo pasirodė kitos 
dvi užkariautojų srovės. Trijų korpusų 
priešakinės saugos vienu metu susitiko 
rotušės aikštėje, ir visomis gretimomis 
gatvėmis slinko vokiečių kariuomenė, 
išskleisdama savo batalijonus, nuo ku- 

, rių sunkaus ritmingo žingsnio tratėjo 
grindinys.

Nepažįstamas gomurinis balsas, davi
nėja komandą, skambėjo prie namų, 
kurie atrodė apleisti, išmirę; bet už su- 
vertų langinių nematomos akys stebėjo 
šiuos* nugalėtojus, kurių valdžion “pa
gal karo teisę” perėjo dabar miestas, 
piliečių turtas ir gyvybė. Savo kamba
rių prietemoje gyventojai buvo apimti 
siaubo, kylančio mumyse per žemės dre
bėjimą ir kitas gaivališkas nelaimes, 
prieš kurias bet kokia išminties galia 
Va Šitoks jausmas pagauna

" .jus visados, kai nustojusi dalykų tvar
ka suyra, kai dingsta tikrumas dėl sa- 
vęs, kai visa, ką globojo žmonių ir gam
tos įstatymai, atsiduria laukinių, sužvė
rėjusių instinktų valdžioje. Žemės dre
bėjimas, laidojąs visą tautą po griūvam

Churginas
čiais namais, patvinusi upė, nešanti so
diečių ir jaučių lavonus drauge1 su iš
rautomis iš stogų sijomis, ir triumfuo
janti armija, žudanti tuos, kas ginasi, 
o kitus varanti į nelaisvę, plėšianti var
dan Kalavijo ir dėkojanti savo dievui 
patrankų šūviais, — yra vienodai bai
sūs negandai, kurie pakerta mums taip 
skiepijamą tikėjimą amžinu teisingu
mu, dangaus apvaizda ir žmogaus pro
tu.

i Tuo tarpu prie kiekvienų durų beldės 
; nedideli būreliai, kurie netrukus pra

nykdavo namuose. Po įsiveržimo prasi
dėjo okupacija. Dabar nugalėtojų pa
reiga buvo stengtis įtikti nugalėtojams.

Po kurio laiko, pirmam išgąsčiui pra
ėjus, vėl įsiviešpatavo rimtis. Daugely
je šeimų prūsų karininkas valgė už vie
no stalo. Kartais jisai, būdamas gerai 
išauklėtas, iš mandagumo reiškė užuo
jautą Prancūzijai, tikindamas, kad jam 
esą skaudu dalyvauti šiame kare. Už 
tokias kalbas šeimininkai jam būdavo 
dėkingi; be to, ne šiandieną, tai rytoj 
kiekvienam galėjo būt reikalingas jo už
tarimas. Gyvendamas su juo geruoju, 
gal būt, gausi maitinti vieną kita burna 
mažiau. O ir kam gi įžeidinėti tą žmo
gų, nuo kurio visiškai priklausai? Tai 
būtų nebe! tiek drąsa, kiek beprotybė. O 

. beprotiškom aistrom šiandieną jau* ne
išgalima apkaltint ruaniečių, kaip kad 
anuomet, karžygiškos gynybos laikais, 
kada jų miestas išgarsėjo. Galiausiai 
buvo nurodoma į pagrindinį prancūzų 
mandagumo dėsnį: su atėjūnu, girdi, 
nedera broliautis viešumoj, tačiau* nie
kas nedraudžia elgtis su juo gražiai pas 
save namuose. Gatvėje prancūzas jo 
nepažindavo, tačiau namie noriai su juo 
šnekučiuodavos, ir vokietis kas vakarą 
vis iligau sėdėdavo, Šildydamasis prie 
bendro židinio.

Pamažu miestas atgavo savo įprastą 
išvaizdą. Prancūzai vis dar nesirodė, 
bet gatvės knibždėjo prūsų kareiviais. 
Tiesą sakant, mėlynųjų husarų karinin
kai, įžūliai tempusieji grindiniu savo il
gus mirties pabūklus, rodė paprastiems 
piliečiams ne daug daugiau paniekos,, 
negu savi šaulių karininkai, kurie prieš 

^metus sėdėjo tose pačiose kavinėse.
ir vis dėlto ore buvo kažin kas nepa

gaunamo ir keisto, kažkokia neapken- 
či 
koksai 
priešo.
šąsias įstaigas, keitė valgių skonį, suda
lydamas įspūdį, jog -esi kelionėje, labai

\ tkdi, tarp pavojingų ir laukinių tautų.
Nugalėtojai reikalavo pinigų, daug 

pinigų. Gyventojai vis mokėjo. Tiesa, 
jie buvo turtingi. Bet juo Normandijos 
pirklys darosi lobi ogesnis, juo skaudes
nė jam kiekviena auka, juo labiau ken
čia jis, matydamas mažiausią savo tur
to dalelytę sprūstant į svetimas rankas.

Tuo tarpu dvi trys mylios už miesto,, 
plaukiant pasrioviu, ties Kruase, Djep- 
daliu ar Bjesaru, valtininkai ir žvejai daž
nai išvilkdavo iš vandens uniformuotą 
vokiečio lavoną, išpampusį, akmeniu su- 
traškyta galva, nudėtą peiliu ar bato 
smūgiu, arba tiesiog stumte nustumtą 
nuo tilto į vandenį. Upės maurai laido
jo tas paslaptingo, žvėriško, bet teisėto 
keršto aukas, tas nežinomas karžygys- 
tes, tuos nebylius antpuolius, kur kas 
pavojingesnius už kautynes dienos švie
soj, tuos žygius be garbės trimitų.

Mat, neapykanta atėjūnui visada pa
žadina keletą narsuolių, pasiryžusių 
mirt dėl ’idėjos.

Kai pasirodė, jog vokiečiai, nors ir su- . 
rakinę miestą savo geležine drausme* 
vis dėlto nepadarė nė vieno tų žvėriškų 
darbų, kuriuos jiems priskįrdavo gan
dai per visą jų triumfingą žygį, — rua- 
niečiai atkuto, ir vietiniai komersantai < 
vėl ėmė svajoti apie prekybą. ’ Vienas 
kitas turėjo reikalų Havre, dar užimta
me prancūzų; tad buvo nutarta, pamė
gint pasiekti tą uostą — vykti sausu ke
liu iki D j epo, o toliau — jūra..

Kai kas kreipėsi į pažįstamus vokie
čių karininkus, ’ir iš armijos vado buvo 
gautas leidimas važiuoti.

Šiai kelionei buvo pasamdytas didelis . 
ketverto arkių diližanas, ir dešimt žmo
nių užsisakė sau vietas pas jo savinin
ką; nuspręsta išvažiuoti antradienio ry
tą* prieš auštant* kad galima būtų iš
vengti sambūrių.

(Bus daugiau) . .

ai svetima atmosfera, nelyginant 
kvapas — kvapas užplūdusio 
Jisai skverbėsi į namus, į vie-

Šis tas iš ligonines
Rašo Vincas Kazlauskas

(Pabaiga)
Tas ir kiti nuostatai nelie

čia visu& ligonius vienodai. 
Kiekvieno kitokia liga, kitoks 
ir patvarkymas. Valgius skirs
to pagal ligonio ligą. Vieniems 
leidžia valgyti viską, kas j’ra 
patiekta, kitiems nekurie val
giai draudžiami. Tie visi pa
tvarkymai ateina iš daktarą 
specialistų. Jie daro operaci
jas, jie gydo kitas ligas, jie ir 
tą visą aparatą įsuka: slau
gėms priduoda sąrašus, o jos 
tą visą pildo. Daktarai ateina 
peržiūrėti tuos rekordus. Ma
tydami ligonio stovį, jie pakei
čia patvarkymus.

Daktaras chirurgas padaro 
operaciją ir jo darbas baig
tas. Jis ateina pas ligonį sykį 
į dieną ar kas antrą, pasako 
“alo, kaip jautiesi.” Tai ir vis
kas. Daktaras ateina dažniau 
ir ilgiau pastovi pas tuos, ku
rie yra turėję sunkias opera
cijas. Tiems atraišioja žaiz
das, išlupinėja susiuvimus. O 

j šiaip viskas atliekama ligoni
nė® štabo.

Už operacijas specialistams 
veikia mokėti skyrium, ligoni
nė nieko su tuo neturi. Už ope
racijos kambarį, už anesteti
kus, už ligoninėje priežiūrą, 
kambarį, valgį, medikaciją 
vėl atskirai.
Paties ligonio užsilaikymas

Ligoninės disciplina yra aš
tri. Prižiūrėtojai turi ją pildy
ti,, nes ligoninės vyriausybė 
taip reikalauja ir dėl keletos 
priežasčių.

Ligoniui įsakymus duoda li
goninės arba kambario tvar
kytojai i p slaugės^

Ligonis keltis ir eiti bet kur 
l>o aperacijos negali be leidi
mo, be įsakyrrto: “kelkis ir 
cik!”

Ligonis negali atrišti ir už
rišti žaizdas. -Jam neleistina 
ligonius kilnotu paversti ar 
kaip kitaipt jiiėris gelbėti. Tai
syklės saka: yra kambario pri
žiūrėtojas, yra slaugės tiktai 
tam. Reikale turi juos šaukti. | 

Stipresni ligoniai privalo pa
tys save apsivalyti. Nusipraus
ti duodama šilto vandenio. 
Kūnui nusimazgoti štai kaip 
daroma: paimi abrūsėlį, sušla
pini, vandenį nuspaudi, išmui- 
luoji ir triniesi su muiluotu 
abrūsėliu. Paplovęs abrūsėlį, 
vėl nuspaudi kiek galima sau
siau, nušluostai muilus. Taip 
turi nusiprausti visur, kiek 
rankos pasiekia. Reikia saugo
ti, kad nesušlapintum paklo
dę. Nugarą numazgoja prižiū
rėtojai. Silpną ligonį n u prau
sia prižiūrėtojai.

Taipgi dantų švarą prižiūri 
patys ligoniai.

Ligoniui duodama šėputė su
sidėti indus prausimuisi ir ki
tiems reikalams. Stalčiuose su
sidedi savuosius įrankius: 
skustuvą, šukas, šepetuką 
dantims, muilą, paišelius, po
pierines nosines ir visus ki
tus sau reikalingus mažus 
daiktelius. Užpakalyje šepu- 
tės kabo abrūsas ir abrūsėlis. 
Tuos duoda ligoninė. Palei lo
vą yra beskutė atliekoms dė
ti. Maisto liekanas palieki ta
me inde, kuriuo atnešė.

Yra betvarkių žmonių, ku>- 
rie meta ant grindų viską, kas 
tik jiems papuola. Yra tokių, 
kurie spiaudo ant grindų. Gal 
netikėsite, bet esu matęs. To
kių ligonių niekas nemyli, ne
kenčia, net ir daktarams pa
sako. Juos mokina, bara ir 
kolioja.

Gražus užsilaikymas nieko 
nekainuoja, galima jo visuo
met ir visur prisilaikyti.

čia kalbu tik apie minėtos 
ligoninės tvarką, kurioje aš 
buvau. Kitų ligoninių gali ^ū- 
ti irgi tokia pat. Paliečiau Be

duinuos klausimus, kurie gali 
būti naudingi turintiems pa
tekti į ligonines. Niekada ne-, 
buvusiam tokioje vietoje yra 
sunkoka, iki viską surandi ii’; 
fermatai. u

LIGONIŲ i^ANKYMAS

Niek.uoinet nereikia vytis

ambulansą, jeigu ligonį veža 
į ligoninę. r

Niekuomet nereikia s praus
tis ligonį atlankyti tuojau, 
ypatingai po sunkios operaci
jos. įteikia suprasti, kad ligo
niui yra labai bloga. Jis nega
li kalbėti, sunku žodi ištarti, 
jis negali net žiūrėti. Jis nori 
gulėti, ilsėtis tykiai, ramiai. 
Kuomet ateina lankytojai, pi
la ligonį įvairiais klausimais, 
ji nuvargina, apsunkina jo 
sveikatą, tiesiog jam pasunki
na kančią.

Ligonį reikia lankyti tik ta
da, kada 
sveikti, 
skausmai
trumpai, nedaugiau dešimties 
minutų, tik stipresnius ilgiau. 
Manykite šitaip: jeigu žmogui 
reikia operacijos, tai ji turi 
būti padaryta, žmogus jį at
lankęs, neišgelbėsi, o jeigu pa
sveiks,, tai pasimatysi. Tad ne
reikia striokuoti jį atlankyti.

jau jis pradeda 
pagerėja, didieji 
praeina. Lankyti

Noriu priminti pora nuoti-

Štai, atveža žmogų tik gy
vą. Išegzaminavus, tuojau gul
do į lovą, įleidžia puskvortę 
kraujo ir jam įsako iš lovos 
nesikelti, nerūkyti.

Kai vakare viskas apnyks
ta, jis griebia cigaretes ir rū
ko. Buvo pagautas, pranešta 
daktarui. Daktaras jį labai 
barė. Sako — mes tave norime 
pagydyti, o tu rūkai ir keliesi 
iš lovos per naktį kelis kartus.

Tam žmogui suvarė ketu
rias puskvartes kraujo ir vie
ną kokio skysto maisto, palei
do namo ir pasakė:— jeigu 
nepašitaisysi, tai mirsi.

Kitas nuotikis:
Smegenų specialistas atėjo 

pažiūrėti ligonį,, kuriam jis 
padarė operaciją, pusę galvos 
atskeldamas. Apsidairęs, pa
matė ant staliuko saldainių 
“baksą.” Ligonis silpnas, jis 
jų nevalgo, nors jam buvo at
siųstos. Daktaras griebė abie- 
mis rankomis ir kad taršo, tai 
taršo. Jau gerokai suvalgęs, 
klausia jauno vaikinėlio — ar 
valgai saldainius?

—Ne.
j Klausia manęs. Atsakiau —• 

ireSs
—Tai aš jūsų dalį suvalgy

siu.
Pasiima daugiau ir skuba 

iš kambario valgydamas sal- 
daines. Tik už kcletos minutų 
įbėga į kambarį klausdamas—• 
ar aš čia nepalikau skrynutės 
su savo įrankiais? Atsakome 
jam — neatsinešei. Jis grie
bė dar saldainių ir skubėda
mas laukan kalba — kai ka
da aš “crazy,” nežinau, ką 
darau. (Pačiupinėjęs sau vir
šugalvį, juokdamasis, pridū
rė). O, dar tebėra, viskas ge
rai.

Tai taip ir išdūmė 
keliais.

savais

Girardville, Pa.
Uždaro kasyklas

Sausio 1'0 d. Readingo .ang
lies kompanija uždarė dvi di
dėles kasyklas, “Locust Gap“ 
ir “Potts.” Atleido iš darbo 
neribotam laikui 1,700 anglia
kasių ir šiaip darbininkų.

Uždarymo priežastys: ma
žėjimas kietajai-angliai rinkų 
ii taupymo sumetimai. Kasy
klos randasi tarp Ashlando ir 
Mt. Calmerio. Ta pati kompa
nija pernai uždarė “Maple 
Hili’, “Knickerbocker” ir Ma- 
banoy City kasyklas. Jau po 
to nebuvo galima gauti jokio 
darbo kasyklose, o po uždary
mo šią kasyklų darbininkams 
daro didesnį vargą ir nedarbą.

Gi valdžia nieko šiuo reika
lu neveikia. Bedarbių pensijos 
išsibaigė. Kas gali, palikę vis
ką, traukia į didmiesčius duo
nos užsidirbti.

Readingo anglies kompani
ja buvo-viena iš didžiausių šio
je apylinkėje ir kietosios ang
lies srityje. Dabar, prisi.plėšu- 
si milijonus dolerių, pradėjo 
uždarinėti kasyklas, o darbi-

ninku® palieka ant dievo va
lios.

Neduoda verst brekelio
Praeitais metais subankru

tavo Hammond anglies kom
panija, nųnešdama algas vi
siems darbininkams už vieną 
mėnesį. Unija skundė kompa
niją ir per teismą mėgina at
gauti darbininkų algas* bet 
dar nieko negirdėti: byla ilga 
ir nežinia, ar darbininkai lai
mės.

Na, o savininkai išėmė pum- 
pas ir užleido kasyklą vande
niu, o didžiulį brekelį parda
vė laužui, nesiskaitydama su 
unija nei darbininkų reikala
vimais. Kai darbininkai atėjo 
griauti brekelį, tai mainieriai 
ir jų žmonos nužygiavo ir su 
pikietavimu sustabdė griovi
mą. Jie sakė: atmokėkite mū
sų algas, o tada derėkitės dėl 
griovimo.

Nežinia, kuo visa tai baig
sis, bet šis mainierių žygis^oa- 
rodo, kad ten, kur vienybe^- 
galybė.

Mirė A. Kazokas
Neseniai mirė ir tapo pa

laidotas (Kalvarijos kapinėse, 
šenadoryje) A. Kazokas, gi
męs Lietuvoje. Velionis sirgo 
mainierių azma ir nuo tos li
gos mirė. Buvo nevedęs ir bu
vo pažangus ’ žmogus. Velionis 
priklausė LDS 34 kuopai ir 
ALDLD. Skaitė dienraštį Lais
vę ir rėme darbininkų judėji
mą ir spaudą, aukodamas tam, 
kiek galėjo.

Tad ilsėkis, drauge, ramiai 
šalies šaltoje žemelėje!

Worcester, Mass
LLD 11 ir 115 kuopų 

istorinis įvykis
Sausio 10 d. abi kuopos 

susivienijo ir pasiliko po li
tu numeriu. Taigi nuo da
bar mūsų kolonijoj bus tik 
LLD 11-ta kuopa, kuriai 
galės priklausyti vyrai ir 
moterys. Čia buvo išrinkti 
darbštūs ir energijos pil
ni asmenys į 11-tos kuopos 
valdybą.

šiemet sueina 40 metų 
nuo įsikūrimo šios garbin
gos draugijos, tai yra ju- • 
biliejiniai metai. Vienybė 
visur reikalinga* kad ši 
draugija gyvuotų. Reikia 
žiūrėti kiekvienam, kad 
duoklė būtų sumokėta ir 
kad kiekvienas pasistengtų 
gauti naujų narių, kad 
kiekvienas LLD 11 kuopos \ 
susirinkimas būtų toks gra
žus ir skaitlingas, kaip kad 
buvo vienybės susirinkimas. 
Šiais jubiliejiniais metais 
pasistenkime būti visuose 
susirinkimuose, tai tada 
mūsų vienybė bus tikrai* is
torinis įvykis.

SiOS

IŠ LIETUVOS
6Kiekvienam galvijui po 

tonas siloso
UKMERGĖ. Černiachov

skio vardo kolūkyje šiemet 
pagaminta siloso žymiai 
daugiau, negu ankstesniais 
metais. Ankstyvojo siloso 
gamybos užduotis buvo vir
šyta 40 tonų. Pastaruoju 
metu dar užraugta daug 
pašarų. Iš kiekvienos lau
kininkystės brigados žalio
sios masės — atolo, cukri
nių rūnkelių, kopūstų ir 
kitų daržovių lapų — iš
teklių pagaminta po 40— 
60 tonų siloso, 
siloso

Vėlyvojo 
gamybos užduotis 

viršyta daugiau kaip 250 
tonų. Kiekvienam galvijui 
žiėmai vidutiniškai tenka 
po 6 tonas siloso.

Po 200—250 tonų vir- 
šumplaninio vėlyvojo siloso 
pasigamino “Tulpiak’iemio” 
ir Ždanovo vardo kolūkiai.

T. Gedminas

Veisiamos Ondatros
Tarybų Lietuvoje vykdo

mi švelniaplaukių kailinių 
žvėrelių aklimatizavimo 
darbai. Pas mus vėl gyvena 
bebrai. Prieš keletą metų 
buvo paleistos kanadiškos 
audinės, juodsidabrės lapės, 
Sibiro voveraitės.

Šį rudenį iš Archangels
ko srities buvo atgabentos 
ondatros. Jos įkurdintos 
Alsoko (Trakų rajonas) ir 
Jaros ežeruose bei Jaros u- 
pėje (Anykščių rajonas).

Mūsų respublikos vande
nyse ondatrų anksčiau nie
kada nebuvo. Joms gyven
ti tačiau čia klimatinės są
lygos yra palankios. Šių 
žvėrelių kaileliai yra ver
tingi. Iš ondatrų kailiukų 
'gaminama puiki jūros ko
rikų imitacija. Jų mėsa — 
valgoma.

Ondatros yra pusiau van
deniniai gyventojai. Jos ge
rai plauko ir nardo. Jų olos 
panašios į bebrų gyvenvie
tes. Anga pakliūti j olą 
būna po vandeniu. Tai ap
saugo žvėriukus nuo prie
šų. Ondatroms ypač pavo
jingi šeškai, ūdros, audinės, 
lapės. J. Sakas,

Sausio 16 d. LLD 11-ta 
kuopa turėjo gražų banke
tą. Ačiū mūsų draugėms už 
tokį šaunų paruošimą ska
naus maisto. Seniai jau 
taip besisvečiavom. šis pa
rengimas buvo dienraščio 
Laisvės naudai. Čia visi 
gražiai pasikalbėjome ir be-, 
sivaišindami smagiai laiką 
praleidome. Čia mūsų Lais
vės vajįninkąs J. Jaškevi- 
jius išdavė gražų raportą iš 
Laisvės vajaus, pagirdomas 
visus skaitytojus, kad jį 
gražiai priėmė, atsinaujino 
Laisvę ir dar aukų davė. 
O šio vakaro dalyviai taip
gi sudėjo Laisvei aukų. Pri- 
dljdš pelną nuo parengimo, 
pasidarė $90.

Delegatu į Laisvės su
važiavimą išrinkome J. Jas- 
kevičių, kad jis atstovautų 
mūsų kuopą ir, žinoma, šią 
dovaną nuvežtų. (Aukoto
jų vardai tilps vėliau.)

Draugai ūkininkai Jakai
čiai aukojo šiam banketui 
4 tuzinus kiaušinių ir sūrį. 
Ačiū už aukas visiems ir. 
už atsilankymą į šį paren
gimą, kuris davė Laisvei 
gražios paramos. O jums, 
draugės gaspadinės, ačiū už

Dabar pranešu visiems, 
kad abiejų kuopų vienybės 
banketas įvyks vasario (Fe
bruary) 20 dieną, 5 vai. va
kare, 29 Endicott St. Pra* 
nešu visiems iš anksto, kad 
visi galėtumėt pasiruošti ir 
p^s mus dalyvautų tai ti
krai bus istorinis'banketas.

Ateinantis LLD 11 kuo
pos susirinkimas įvyks vai 
sario 14 7:30 vakare.

Koresp. J. M. L.

Milijonai pavirto

Miestinis Transit Autorite
tas sakė, kad jis sutaupys 
miestui šešis milijonus dolerių 
praretindamas, pabloiinfla- 
m as patarnavimą tūlomis va- 
žiuotės linijomis ir visai su* 
stabdydamas kitas.. Pasirodė, 
kad tų sutaupų buvo tiktai 
apie $30,000.

Įvyko tas, nuo ko unijistal 
linijų darbininkai ir kiti run-' 
t: padėties stebėtojai įspėjo. 
Sumažėjo skaičiai keleivių ir 
pajamų. Vieni panaudojo pri
vatines linijas, o kiti buvo įsi
versti susilaikyti nuo važinėji
mo, kai linijos pasiliko nepa
kenčiamai toli ar reikia neri
botai ilgai laukti.

3 psii.A4Laisv§ (Liberty)- Antrad., sausio (Jan



NewYorto^^fc^Zlntof
—gggssg i .i/Jit.1;, N.ini1.:;..'’”’■T.I'irxgssgass'i 'i" ................ ....................—ai.u*. .xx, 'sr. .asssscamsaan

Nušovė unijos 
organizatorių

Brooklyno sekcijoje vadina
moje East New York u, prie 
Autumn ir Sutter Avės, atra
do automobiliu je nušautą 
Walter C. Smith, 45 metu, su 
2 kulkomis galvoje ir dviemis 
kitur kūne.

Smith dirbo orbanizatoriumi 
laivakroviu unijos — Interna
tional Longshoremen’s Associ
ation — lokalui 205, gauda
mas po $200 algos savaitei. 
Gyveno 708 Cross Bay Blvd.,

I

Broad Channel, Queens, su 
žmona Pauline ir sūneliu Wal
ler, 12-kos metų.

Kadangi Smith darbo sritys 
vyriausia buvo toje teritorijo
je, kurioje veikia gengsteriz- 
mu paskilbęs Tony Anastasia^ 
r.pauda įtardinėja, kad Anas
tasia gauja galėjusi Smithą 
nudėti. Anastasia nori tą sritį 
užvaldyti, suvaryti visus dar
bininkus Į jo paties valdomą 
lokalą 1114-tą. Spėlioja, kad 
tai pasėka savitarpinio karo 
už valdymą. Jeigu tas tiesa, 
vargiai kada ta žmogžudystė 
bus pilnai išaiškinta.

Mokytojai pikietovo 
Švietimo Tarybą

Miestinei švietimo Tarybai 
posėdžiaujant, mokytojų or
ganizacijų atstovų masinis pi- 
kietas maršavo prie Tarybos 
butinės, 110 Livingston St., 
Brook lyne.

Tuo pat sykiu organizacijų 
atstovybė perpildė Tarybos 
posėdžio kambarį ir ten išbu
vo nuo 3 iki 9 valandos. Rei
kalavo mokytojams algų prie
dų ir didesnių paskyrų visiems 
mokyklų reikalams. Reikalau
ja, kad mokytojams mažiau
sioji alga būtų pakelta nuo 
dabartinės $3,450 iki $4,000 ir 
kad aukščiausioji nebūtų dau
giau $9,000.

Visa numatyta sekamų me
tų budžetui suma yra $310,- 
449,116. Tai yra $21,616,016 
daugiau, negu bėgamiesiems 
metams. z

Mrs. Shirley C. Fisk, Public 
Education Association vice
prezidentė, gubernatoriaus 
Harrimano duktė, kritikavo 
Tarybos budžetui komisiją, 
kad ji nepabrėžė budžeto pa
gal kiekvieno skyriaus reika
lą. Ji sakė, jog taip išdėstytą 
reikalą visuomenė pilniau su
prastų ir daugiau paremtų.

Tarpe daugelio kitų pilieti
nių organizacijų, dalyvavo ir 
American Labor Party. Jos se
kretorius Morris Goldin pa
reiškė, kad jo partija remia 
mokytojų reikalavimus. Taip
gi pasiūlė kai kur būtinus ki
tus pagerinimus. i

Advokatą Gildija šaukia 
konferenciją dėl rendą

Visašališkosios Advokatų 
Gildijos New Yorko skyrius 
šaukia visuomenę atsiųsti sa
vo atstovus į konferenciją dėl 
rendų. Jie atstovams išdėstys 
rendų dabartinį stovį įstaty
mišku atžvilgiu. Parodys, kas 
galėtų atsitikti, jeigu kontro
lės įstatymas nebūtų pratęs
tas. Išaiškins, ką daryti, jeigu 
norima tą kontrolę pratęsti.

Jeigu Valstijos Seimelis ne
veiks pratęsimui kontrolės įs
tatymo, jis savaime pasibaigs 
gale birželio mėnesio.

Konferencija įvyks sausio 
26-tos vakar#, 8 vai., Great 
Northern Hotel, 118 W. 
57th St. ž. ■

Nuteisti mirtin už žmogžu
dystę apiplėšime, trys plėšikai 
vėl gavo nuo teisėjo Irving 
Kaufmano atidėjimą jų mir
ties. šis jau yra ketvirtasis, 
sueina arti 5 metai nub jų pra
sikaltimo.

Veteranas iššoko pro 
langą ir į auto

Charles R . Benson, buvęs 
sužalotas kare, ruošiamas iš 
Veteranų Administracijos pa
stato išvežti į Kings Park li
goninę, ištrūko nuo prižiūro- 
\o, tam pradėjus šaukti am- 
bulansą. Pribėgęs langą, nėrė 
laukan iš 8-jo aukšto.

Gatvėje daug žmonių vos 
nepaštyro iš išgąsčio. Tačiau 
jis pataikė ant auto ir su vi
su jo bletiniu stogu atsidūrė 
ant sėdynės. Iš viršaus visai
nesusižeidė. Stebimas,* kad 
gal turės kokių vidinių žaizdų.

__  v

Ragino pratęsti rendą 
kontrolę 2 metams

Gubernatorius Harriman pa
siūlė Valstijos Seimeliui, kad 
nutartų pratęsti rendų kontro
lę dvejiems metams. Taipgi 
reikalavo nutarti pataisas, ku
rios apsaugotų gyventojus tų 
namu, kuriu savininkai siekia 
nesvietiškai didelių pelnų, h 
ragino įgalinti rendų adminis
tratorių iškontroliuoti vendas 
ten, kur nėra stokos namų ir 
kur tuščių namų randasi 5 ar 
daugiau procentai.

Nubaudė teršėjus
Magistratas teisėjas Fitz

patrick miestiniame Manhat
tan teisme vieną dieną surin
ko $940 nuo prasikaltėlių ter
šime miesto. Tą sumą sumokė
jo 257 asmenys. Jų pabau
dos buvo nuo $2 iki $20.

jdomu pažiūrėti
Sausio 20-tą puošniame Wal

dorf-Astoria viešbutyje atsida
lė Motorama — visokių mo
torais varomų auto modelių ir 
namams mašinų bei įrankiu 
paroda. Baigsis sausio 25-tą. 
Įėjimas yra nemokamas. Va
landos visais darbadieniais 
nuo 10 ryto, sekmadienį nuo 
1 vai. Užsidaro pusiaunaktį.

Parodo 28 skirtingų, jau 
pagamintų ar gaminamų var
tojimui auto, taipgi išbando
mųjų, planuojamų gaminti ka
da nors ateityje.

Namams reikmenų skyriuje 
yra “rytojaus virtuvė,” šaldy
tuvai, pečiai, televizijos, vai
kų sargai ir kitokį naujovi- 
niai įrankiai.

TEATRININKAMS
Brooklyno Liaudies Tea

tro susirinkimas įvyks šio 
trečiadienio vakarą, sausio 
26-tą, Lietuvių Kultūrinia
me Centre. Prašome susi
rinkti ne vėliau 8-tos vai.

Turėsime perrinkti valdy
bą ir pasitarti “Prašvilptos 
laimės” išvykomis, turime 
keletą pakvietimų.

Kviečiame ateiti narius ir
teatru besidominčius paša
linius bei norinčius Liau
dies Teatro darbuose daly
vauti. Valdyba

Gaso eksplozija
Gaso eksplozija bute išdau

žė 4 butų langus ir buto savi
ninkę Mary Cedrone nusiuntė 
į ligoninę. Eksplozija ištiko 
jai užkuriant gasą po išvaly
mo gaso takų pečiuje.

Susirinkimas1111

LLD 1 kuopos svarbus me
tinis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, sausio 27-tą, 7:30 
vakaro, L. A. Pi], Klubo pa
talpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Nariai skaitlingu 
atsilankymd suteiktų kuopai 
pavyzdingą metų pradžią. 
Lauksime.

' Valdyba

Pasiūlė taksavimui 
planą, pakaitas

New Yorko Valstijos Seime
lio mažumos atstovų bute ly
deris Eugene F. Bannigan, kal
bėdamas spaudos ir radio at
stovų konferencijo je, sakė, jog 
jis pasiūlys , pakaitų taksavi- 
me. Spėjama, kad jis tam turi 
gubernatoriaus Harrimano ir 
kitų demokratų lyderių prita
rimą, kitaip būtų to nepasiū
lęs.

Tarpe vyriausiųjų yra:
10 procentų taksų nuo pa-

jamų nuolaidą palaikyti tik
tai uždirbantiems ne daugiau 
$5,000 per metus.

Kitus taksus nuo pajamų 
laipsniškai kelti — nuo dides
nio uždarbio imti daugiau pro
centų, kad turintis $9,000 iki 
$11,00 pajamų mokėtų po 7 
procentus. Taip daugėtų iki 
turintysis $15,000 ar daugiau 
metinių pajamų mokėtų 10 
procentų taksu.

Panaikinti neinkorporuo
tiems bizniams duodamą 25 
procentų nuolaidą taksų.

Uždėti po 2 centus ant ga
liono gasolinos ir po 3 centus 
ant dieseliams vartojamo ku
ro.

Ant Rockaway Blvd, netoli 
8 5 th St., Ozone Park, nežino
mas motoristas užmušė George 
Ovatti, 79 metų.

Washingtonas.—Wolf La- 
dejinskis išskrido į Vietna
mą, kur jis laikys aukštą 
postą amerikiečių ekonomi
nėje misijoje.

Filmos-Teatrai. /
Radio City Music Hall pra

dėjo rodyti Perlberg-Seaton 
filmą “The Bridges at Toko- 
ri,” gamintą pagal James A. 
Michener’io knygą. Vaizduoja 
neva Korėjos karą — Holly- 
woodiškai. Viskas daugiausia 
paremta lakūnais, vieno jų 
lomansu. Nežiūrint, kad yra 
bauginančių scenų tų lėktuvų 
veiksmuose, išsikeliant . į orą 
ii* nusileidžiant, jiems “viskap 
sekasi.” Net gi meilei dar ran
da progų. 1

Gaila, kad tie 137 tūkstan
čiai ten. mirusių, dingusių be 

'žinios ir sužalotų turbūt “ne
žinojo to,” kaip ten viskas 
“gerai sekėsi.”

Scenoje, kaip ir visuomet, 
linksmi spektakliai.

Stanley Teatre pradėjo ro
dyti naują filmą “Problem 
Child.” Įdomiai parodo, ko
kios ten gali pasitaikyti vaikų 
problemos ir kaip tarybinė vi
suomenė jas išriša. Tėvams, 
vaikams ir visiems susidomė
jusiems vaikų iy jaunimo ge- 
rove filmas suteikia rimtos 
galvosenos, kai palygini su mū 
sų šalyje vartojamais būdais 
jaunimo problemai “spręsti.”

Greta to, rodo “Palace of 
Learning,” iš ką tik užbaigto 
Maskvos Universiteto.

Kaimyniją teatruose dabar 
rodomas vertas pamatyti “Ba
refoot Contesa,” meniskai gra
žus ir visuomeniškai nežalin
gas. Negerovė tiktai tame, katf 
tūlose vietose rodomasis an
trasis filmas yra ragangau- 
džių garbinimo įrankiu. Vie
nu tokių šlamštų yra ‘•“Opera
tion Manhunt.”

__.__ \
Tarpe gerųjų yra: “Romeo 

and Juliet,” “Aida,” “Cinera
ma,” “Lili,” “A Sjtar is Born,” 
“Gate of Hell.”

Tarpe geriausių veikalų sce
noje įskaitytini ‘Th Splendid 
Error,” “Doctor’s Dilemma,” 
“The Troublemakers,” “Co
medy in Music.” Yra ir eilė ki
tų vertų matyti.

Buvęs valdininkas 
nevykdė nuostatą

New Yorko trafiko teisme 
Sylvester J. Garamella, ka
daise buvęs policijos deputu 
komisi jonieriumi tris mėne
sius, tapo nubaustas pasimo- 
kėti $350 už 7 trafiko tikin
tus.

Garamella dirba advokato 
padėjėju. Kai jo raštinėn pa
šaukė patikrinti, telefonistė 
atsi 1 i e p ė “ k o m i s i j o n i er i a u s
i 'ašti n ė. ” ž i nge i d au j anč i am, 
kuriuo komisijonieriumi jis 
yra, atsakė, jog “buvęs”.

Pasirodo, titulą pasilaikyti 
—malonu, bet vykdyti tą, ką 
kitiems įsakydavo, tai jau ki
ta problema.

.... ..... (___________

Vaikas vos nesušalo 
dėl savo šuniuko

Lennie Goldfaben, 12 m., 
\edinas savo šuniuką nubėgo 
į Bronx Park, pažaisti ant eže
rėlio. Vydamasis paukštį, šuo 
įšoko į aketę. Vaikas šoko 
paskui. Prisilaikydamas ake
tės krašto, graibė aplink ake
tę. Tačiau šuo dingo iš akių.

Pradėjus kojoms ir rankoms 
stirti nuo šalčio, vaikas išlipo. 
Bet bematant jo drabužiai su
šalo į ledą. Visgi jis šiaip taip 
dasigavo į apartmentinį namą. 
Prisiglaudusį prie radijato- 
riaus jį ten atrado namo pri
žiūru vas. Įgabenęs į butą, su
teikė pirmąją pagalbą ii1 pa
šaukė ambulansą. Tikimasi, 
kad vaikas pasveiks.

WLADYSLAW 
SZACHACZ

REAL ESTATE. INSURANCE
NOTARY PUBLIC 
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 DOVANOM DAIKTAI j|

Vokietijos, Austrijos ir Itali- S. 
jos. Rankų darbo švininiai, o 
krištolo lempom pagrindai, $

Triplex, Overlay. $
■J FINKELSTEIN & SON | 
i į 81 Deląncey St., N. Y. C. S

Tel. CA. 6-9087 |

PARDAVIMAI
• NAMAS PARDAVIMUI

7 šeimų mūrinis namas, su dviem 
krautuvėm. Geroj pramonių apy
linkėj. Geras pirkinys. Parduoda sa
vininkas. Pirkėjui yra apartmen- 
t.as. Kaina prieinama. Dėl daugiau 
informacijų, prašome skambinti.

ULSTER 3-3597
(16-17)

RANDAVOJIMAI
ANT rendos

Cypress‘Hills. Pasirenduoja 3 kam
bariai, ant pirmo aukšto (front)., 
atskiras įėjimas; Vėliausios mados 
ištaisymas. NaujA maudynė ir vir
tuvė. (Knotty pine cabinet^). Ex
tra dideli. 2 blokai nuo Jamaica L 
stoties. TA. 7-6731.

(16-17)

TONY’Š 
» . * 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls
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MATTHEW AJi
BUY US

. I • •

U (BUYAUSKAS) <>

:: LAIDOTUVIŲ ••
:: direktorius ::
:: ;

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

MArket 2-5172

Ka h•ina Stelmokiene
Mirė Sausio 16, š. m., Newark, N. J.

Išreiškiame giliausią užuojautą velionės vy
rui Motiejui/ dukterei Onai, ir žentui Frod’ui 
jų liūdesio valandoj.

Jurgis ir Ona Jamison
Mildred Stensler

Livingston, N. J.

SERGA
Vėl sunkiai serga Kazimie

ras Šimkus (Jackson Heights 
gyventojas, seniau gyvenęs 
Maspethe). Sausio 21-mą nu
gabentas į Queens ligoninę, 
164th St., Jamaica. Skyrius 
North 3, trečiame aukšte. Lan
kymo valandos trečiadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3 iki 4. 
Jo žmona, pranešdama šią ži
nią, sakė, jog ligonis džiaug
tųsi, jei draugai jį atlankytų.

Linkime greit pasveikti ii’ 
sustiprėti.

Reikalauja patikrinti 
gasinius įrankius

New Yorko Valstijos Seime
liui Įteiktas kilius, reikalau- 
jantjs, kad gaso kompanijos ’ 
kas mėnuo patikrintųj namuo
se vartojamus šaldytuvus, pe
čius ar kitus kokius gasu va
romus ar kaitinamus mecha
nizmus.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174
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Laisvės Bendrovės Dalininkų .

SUVAŽIAVIMAS 
ir

D 11 WT W V1 V A GJQb Am JnM *1 m JKl JL Am
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į šuva- H 
žiavimą. O po suvažiavimo vakare bus banketas. H 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy- H 
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. H 

Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare. U
«• 

• •

Vasario 6 February
lt 

• • 

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

Labai prašome visus atsilankyti į bankietą, o būsite U 
r dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų. Ren- H 

gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos Ibankiete, kad H 
U tinkamai visus aprūpinti maistu. \ ••
a » e t

Bilietas $3.00 asmeniui
H • •
• • 1 Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.

:: - . .

Smith nušautas ne dėl 
unijos, sako unijistai

International Longshore
men’s Association (ILA) virši
ninkai sako, jog nėra jokios 
nuožiūros, kad Smithas būtų 
tapęs nušautu dėl savitarpinės 
kovos unijoje. Sako, jog jis 
visur turėjo unijoje apsčiai 
draugų ir kad jo nužudymas 
“unijistus pritrenkė ir nuliū
dino.”

Sakoma, kad policija tardė 
Smitho du brolius unijistus, 
tūlus kitus unijistus ir jo žmo
ną. Tačiau nerado nieko, kuo 
galėtų patikrinti spaudoje 
skelbtus spėliojimus, būk jis 
nužudytas dėl varžybų užvir
tas unijoje.

PABĖGO BE TURTO
Now Yorke jaunas plėšikas 

buvo nuo algų nešėjos atėmęs 
virš pustrečio tūkstančio do
lerių. Tačiau bėgančiam nuo 
gaudytojo išslido pundelis iš 
rankų. Pabirusį turtą nuo 
gatvės1 surinko jo gaudytojai.

4 push Laisvė (Liberty) Antrad., sausio (Jan)) 25, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE s

GENERAL HOUSEWORKER. In 
20’s, emotionally unattached to 
share Doctor’s home, assist mother 
of 2 children and keep the place 
spic & span. Newly arrived OK, 
but must speak English. Good wages 
for right person. Call Glen Covo 
4-4680.

(16-17) 
/-------------------------------------------- “X

AVON neperkamas kiekvienoje 
krautuvėje. 75,000 motorų ištisai\U. 
S. tenkinasi ’nuolatinėm jeigom ves
damos nuolatinj Avon biznj iš savo 
namų, šaukite del pasitarimo:

IIL. 6-1800 — OL. 8-4561

HELP WANTED—Male
DOMESTIC PORA. Linksmiuose, 

paprastuose namuose — prie auto 
vairavimo, virimo ir lengvų skalbi
nių. Iki 45 m., veiklūs, su vėliau
siais paliudijimais. 2 vaikai (14ir8) 
Turės nuosavą lovą, poilsiavimo 
kambarį (su TV), taipgi maudynę. 
Apmokėjimas $300—350 į mėnesį. 
Šaukite: GREAT NECK 2-5251—

Collect.
(15-17)

REAL ESTATE

ELMHURST —2 FAMILY
$14,400

, Owner Selling
4258 79th St., Elmhurst

(13-19)

NEW HYDE PARK—$11,490
Parduoda savininkas — Agentas, 
užimt inas į 30 dienų, 3 miegrūmiai, 
moderninė virtuvė, pilnas skiepas, 
H. W. Oil. Ideališka vieta. Nuei
nama j mokyklą.

Saukite: IV. 9-3838
(15-17)

PARK SLOPE (Atlantic. Avė., 
bet. Underhill-Vanderbilt Aves.)^— 
2 three st'«r. bricks in good condi
tion. An ideal buy for business 
minded persons. Only $15,000 (for 
both). Serious buyers only. Call 
ULstėr 7-6902.

(15-17) 
-------------------------------------/----------- 

BY OWNER, in Port Washington, 
L. I., 3 family brick (2-5’s; 1-4), 
60 days possesion of complete build
ing. 3 garages, full cellar, on SO- 
116 plot. Convenient to village, 
schools, and LIRR. For quick sale 
only $23,000. Inspection by appoint
ment. Serious buyers only. Call
PO. 7-5827. f

(16-187

FLATBUSH-by ownet Imme
diate possesion. Beautiful, old 1 
family home, 50x100 . 11 rooms, 
close to schools. For quick sale only 
$19,500. Inspection by appointment 
invited. ES. 7-6814.

(16-17)

Motinos žudytojai 
tapo nuteisti

New Yorko generalių sesi
jų džiūrė nuteisė 18 metų 
William Byers mirtin, o 15 me
tų Theresa Gresh — kalėji
mam žmogžudystės metų By
ers tebebuvo 17 metų.

Jaunuoliai buvo kaltinami 
nužudyme tos mergšės moti
nos, Anna Gresh, 43 metų. Ji
nai draudusi jiems meilikau'- 
tis ir dėl to susitarę ją pra
šalinti. Pakliuvus i kalėjimą, 
ta jų vaikiška neva “meilė” \ 
išgaravo, jiedu liudijo vienflW 
prieš kitą.

Mrs. Gresh buvo plaktuH'u 
primušta ir peiliu pribadyta 
jos pačios bute 199 Avenue B, 
1954 metų kovo 4 dieną. Jos 
kūną rado už 22 dienų, mau
dynėje apipiltą vapna, kada 
jau kaimynai pradėjo pajus
ti, jog bute kas nors baisiai 
bloga.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Jei Tamsta dar ne»r<ų^- 
meruoji dienraštį Laisvę, 
tuojau užsisakykite. Jis kaT 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.




