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KRISLAI
Gese lama.
Kalmukai.
Rubinsteino palikimas.
Kriminalvstčs.

Rašo R. MIZARA

Gesė Wangyal yra kalmu
ku, tautybės vyrukas. 1922 
metais jis nuvyko i Tibetą 
ir ten mokėsi būti budistų 
kunigu, lama vadinamu.

1951 metais, nujautęs, kad 
neužilgo Tibetas įsijungs Į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, lama Gesė paspruko į 
Indiją.

Šiomis dienomis jis atvy
ko į Jungtines Valstijas ir 
Čia bus “dvasiniu vadovu” 
kalmukams dipukams.

Kiek Amerikoje kalmukų 
esama, nieks tikrai nežino, 
bet žinoma, kad nedaug.

Tačiau spauda ir radijas 
daug plepa apie šį žmogelį, 
tarytum jis būtų kuo nors 
dideliu pasižymėjęs.

Kalmukai gyvena pietinė
je Rusijoje. Jie, sakoma, 
yra palikonys Čingis chano 
armijų, kadaise žiauriai nu
siaubusių Europą.

Milijonieriaus gengsterio 
Serge Rubinsteino užmušė
jų policija dar vis nebesu- 
randa.

Tūli spėja, kad ir nesuras, 
nes jį užmušę “samdyti eks
pertą?!.”

Prieš apie 30 metų kažin 
kur dingo teisėjas Carter, 
mėgęs naktis praleisti nak
tiniuose klubuose su “pane
lėmis.”

Dar ir šiandien nieks ne
žino, kas tą teisėją “sudoro
jo” ir kaip. Žinoma, kad 
jis dingo, kad jo nėra, tai ir 
viskas!

Visa eilė žmogžudysčių, 
atliktų New Yorke, stovi 
neišspręstų, nors buvo dėta 
daug pastangų joms iš
spręsti.

Dėl to ir Rubinsteino pa
smaugimo paslaptis gali ir 
Jfelxti paslaptimi.

•

?$R u bin s teinąs paliko daug 
turto — milijonus dolerių.. 
Tąjį turtą šis žulikas, aiš
ku, neuždirbo, bet gavo suk
tybėmis.

Policija skelbia suradusi 
Rubinsteino namuose eilę 
knygų, kuriosna surašyti 
tūkstančiai žmonių vardų 
ir pavardžių, su kuriais, 
matyt, pasmaugtasis geng- 
steris turėjo tokių ar kito
kių ryšių.

Sakoma, yra pavardžių 
žymių žmonių ir iš Holly- 
wqodo.. Yra nemaža viso
kių mergų ir moterų—po
nių ir panelių — vardų ir 
pavardžių. Su šitomis pa
smaugtasis, manoma, turė
jęs “artimų reikalų.”

Bet savo paliktame testa- 
T^ente raketierius įrašė tik 
dviejų mergų vardus ir pa
vardes, kurioms paliko po 
$10,000 dovanų . Kitos vi
sos jo sugulovės gavo špy
gą. Ir dabar, be abejoji-

(Tąsa 3-čiam pusl.J

ČIANGO JĖGŲ EVAKUAVIMAS 1$ TACHENŲ PRADĖTAS
Po Mendes-France atsistatydinimo

Piiiay nori sudaryti 
naująją vyriausybę
Paryžius. —Antoine Pi- 

nay sutiko bandyti sudaly
ti naują kabinetą. Mendes- 
France kabinetas krito pra
eitos savaitės pabaigoje po 
to, kaip parlamentas išreiš
kė jam nepasitikėjimą Šiau
rės Afrikos klausimu. Par
lamento narių daugumai 
nepatiko Mendes - France 
nusistatyams link Tunisi- 
jos, Alžyro ir Maroko naci
onalistų, kuriems Mendes- 
France buvo pasirengęs da
ryti kai kurias nuolaidas.

Prieš Mendes-France bal
savo dalis generolo de 
Gaulle’o pasekėjų, dalis jo 
paties (radikal - socialistų) 
partijos narių, krikščionys 
demokratai, kai kurie ne
priklausomi. Komunistai ir
gi balsavo prieš Mendes - 
France, kadangi jie priešin
gi jo politikai Vokietijos 
ginklavimo klausimu.

Pinay buvęs premjeras
Antoine Pinay save vadi

na nepriklausomu politiku. 
Jis yra buvęs Francūzijos 
premjeru nuo kovo iki gruo
džio 1952-rais metais. Jo 
vyriausios pastangos tada 
buvo stabilizuoti franką. Jis 
yra fabrikantas - finansie- 
rius ir skaitomas ekonomi
niu ekspertu. Politiniai jis 
konservatyvus.

Pranešama, kad Pinay tu
rėjo ilgoką pasitarimą su

Pusė milijono žmonių miršta 
džiova kas metai Indijoje

Kalkuta. — Kas metai 
apie pusė milijono žmonių 
miršta Indijoje nuo džio
vos, kuri čia gyventojuose 
žinoma paprastai kaip “ko
sulys.” Indijos valdžia da
bai* pradėjo vajų skiepyti 
žmones nuo džiovos BGG 
vaistais. Manoma, kad tri
jų metų bėgyje apie 125 mi
lijonai žmonių bus įskiepy
ti. Bet tas didžiulis skai
čius yra' tik trečdalis In
dijos gyventojų.

Daugelyje atsilikusių sri
čių valdžios pasiųsti medi
kai turi kovoti, prieš gy
ventojų prietarus įkalbinė
jant juos leistis skiepytis.
šiaurinis Vietnamas 
nori ryšių su Pietų 
Vietnamo pareigūnais

Londonas. — Kinijos ra
dijas perduoda žinią iš 
Šiaurinio Vietnamo, kad 
tenykštė valdžia yra pasi
rengusi įsteigti normalius 
santykius su Pietiniu Viet
namu* Vietnamo Liaudies 
Respublika (Šiaurės) norė
tų įsteigti visų ' pirmiausia 
normalius pašto, telegrafo 
ir telefono ryšius su Pie- 
tais. Po to sektų kiti ad
ministraciniai santykiai 
tarp abiejų šalies dalių.

*

Mendes - France. Bandan
tis sudaryti naują kabinetą 
Pinay bandė sužinoti iš 
Mendes-France, kokios yra 
tuoj autinės problemos, ku
rios liečia vyriausybę.

Pinay, panašiai kaip Men
des - France, Stoja už Va
karų Vokietijos ginklavi
mą.v

Johanesburgo negrai gins 
savo namus nuo malanacių

Johanesburgas.— Šios sa
vaitės pabaigoje valdžios 
įsakymu visi Johanesburgo 
negrai turi apleisti savo pa
stoges ir kraustytis toliau 
nuo miesto. Johanesbur
gas malanacių patvarkymu 
turi tapti “grynai baltu 
miestu.”

Praeitą sekmadienį tūks
tančiai negrų susirinko į 
protesto mitingą. Kalban
tieji vadai sakė, kad negrai 
turės, jei-.prireiks, jėga gin
ti savo namus. Planuojama 
šaukti streikus, meldimosi 
mitingus ir tt.

Darbo Federacijos vadovai 
už žingsnius prieš Kiniją

Miami Beach. — Ameri
kos Darbo Federacijos 
nius(AFL) pildomoji tary
bą čia savo posėdyje priė
mė rezoliuciją apie padėtį 
Tolimuose Rytuose. AFL 
vadai, kaip pasirodo iš re
zoliucijos, pilnai remia Ęi- 
senhowerio administracijos 
stovį prieš Kiniją. Rezoliu
cijoje kalbama apie “rusų 
dominuojamą tero ristini 
Mao Tse-tungo režimą” ir 
sakoma, kad Naujoji Kinija 
neturėtų būti jokiu būdu 
įleista į Jungtines Tautas.

AFL vadai taipgi reika
lauja, kad daugiau karinės 
paramos būtų duodama 
Čiangui, Rhee režimui Pie
tinėje Korėjoje, Filipinams 
ir Pietiniam Vietnamui bei 
Laosui ir Kambodijai.

Jugoslavijos kolūkiai jau 
baigia nykti, sako spauda

Belgradas. — Jugoslavi
jos spauda pripažįsta, kad 
kolektyviai ūkiai ten jau 
baigia nykti ir vėl įsigali 
privatinės nuosavybės sis
tema kaimuose. Vien Kro
atijoje iš 1,600 kolūkių da
bar yra apie 1,000 kolūkių, 
tuo tarpu, kai vienu metu 
jų ten buvo apie 7,000.

Vietoje kolūkių steigiami 
tam tikri kooperatyvai.

Londonas. — Britanijos 
atominių mokslininkų žur
nalas sako, kad Amerikos 
“Oppenheimer Case” suda
vė skaudų smūgį Amerikos 
mokslui. ;

Paskutiniai 
pranešimai
Maskva. — Tarybų Są

jungos komunistų partijos 
generalinis sekretorius 
Chruščiovais davė interviu 
W. R. Hearstui, Amerikos 
laikraščių tinklo savininkui, 
Chruščiovas sake Hearstui, 
kad Tarybų Sąjunga stoja 
už taikingus pasitarimus 
apie Formozos padėti.

Kartu įsu Hearstu pas 
Chruščiovą lankėsi ameri
kiečiai k o r e S p o n d e n t ai 
Kingsbury Smith ir Frank 
Co n iff.

Londonas. — Britanijos 
bendruomenes (komonvel- 
toj premjerai laikė svarbų 
slaptą pasitarimą. Manoma, 
kad jie vyriausiai tarėsi dėl 
susidariusios pavojingos pa
dėties Tolimuose Rytuose.

Pekinas. —’ Kinijos radi
jas sako, kad,“Liaudies iš
laisvinimo armija stovi sar
gyboje ir budi, stebi padėti 
ir imtųsi žingsnių apsaugo
ti Kinijos suverenumą, jei
gu vadovybė tai rais reika
lingu dalyku.”

Tokyo. —- Amerikos avia
cijos štabas Tolimuose Ry
tuose skelbia, kad susirėmi- 
n/as su “komunistiniais Mi- 
gaiis,” apie ką buvo praneš
ta praeitos savaitės pabai
goje, įvyko prie šiaurės 
Korėjos krantų. 10 ameri
kiečių saberjet orlaivių da
lyvavo kovoje ir pašovė 
tuos Migus. Tie orlaiviai 
buvo Kinijos arba šiaurės 
Korėjos. šalyse.

‘Laisvės’ suvažiavimas buvo 
gražus ir konstruktyvus

Su pasueifeinimais sudėta virs $1,700 dovaną
Vasario 6 dieną įvykusis giškų sveikinimų, o su.jais 

metinis Laisvės bendrovės. dovanų. Prie dovanų sudė- 
akcininkų -’šėrininkų šuva-: jimo prisidėjo ir patys su- 
žiavimas buvo gražus ir važiavimo dalyviai taip, kad 
konstruktyvus. i iš viso sudėta virš $1,700

dovanomis laikraščiui tvir
tinti.

Suvažiavime dalyvavo 
virš 100 šėrininkų. Išklau
sę pranešimus direktorių 
tarybos, administracijos ir 
redakcijos, suvažiavusieji 
per keletą valandų svarstė 
laikraščio reikalus.

Suvažiavimas tarė, jog 
šiemet, kaip'ir per praėju
sius kelerius metus, be spe
cialaus vajaus dienraščiui 
stiprinti, j f nebus galima 
išlaikyti.

Todėl suvažiavusieji nu
tarė įpareigoti direktorių 
tarybą, kad pastaroji pra
vestų vajų — kuris turėtų 
prasidėti su balandžio mė
nesio pradžia ir baigtųsi su 
liepos mėnesio pradžia—va
ju sukėlimui nemažiau 
$10,000.

Daug žmonių suvažiavi
mui prisiuntė šiltų, drau-

Kinija sako, Amerikos laivynas 
jos vandenyse yra provokacija

Taipei. — Amerikos kari
nio laivyno laivai jau pra
dėjo evakuoti čiango jėgas 
iš Tacheno salų, kurios ran- 
dasi prie pat Kinijos kran
to. Evakuavimo operacijo
se dalyvauja apie 65 kari
niai laivai, sako laivyno ko
munikatas, tarp jų keli lėk
tuvnešiai, kreiceriai, nai
kintuvai.

Laivyno komunikatas sa
ko, kad evakuavimas ims

Čeku ir bulgarų pabėgėliai 
pradeda skaitlingiau grįžti

Washingtonas. — New 
Yorko “Times” biuras čia 
gavo žinias iš Europos, kad 
ten likusių pabėgėlių tarpe 
vis labiau plečiasi sąjūdis 
grįžti namo. Ypatingai tas 
pasireiškia čekoslovakuose 
ir bulgaruose.

Stovyklose Bavarijoje, sa
ko pranešimai, dabartiniu 
laiku randasi apie 6,000 če
kų, slovakų ir bulgarų. 
Apie 300 jų jau yra išreiškę 
savo pasiryžimą grįžti, na
mo. Bėgliai gauna vis dau
giau laiškų nuo savo gimi
nių ir pažįstamų, kuriuose 
jie. raginami grįžti namo.

Washingtonas. — Vice
prezidentas Nixonas išvyko 
ilgesnei kelionei po Karibų 
ir Lotynų Amerikos kraš
tus. Jis lankysis Kuboje. 
Meksikoje, Guatemaloje, EI 
Salvadore, Hondūre, Nica- 
raguoje ir keliose kitose

Suvažiavimas išrinkb i 
direktorių tarybą tuos pa-' 
čius asmenis, kurie laikraš
čio reikalus tvarkė praėju
siais metais.

Po suvažiavimo Liberty 
Auditorijoje įvyko gražus 
banketas, k u r i a m e buvo 
duota daili meninė progra
ma ir pasakyta keletas kal
bu. 4.

Suvažiavimui oras buvo 
nepalankus — per dieną li
jo, ypatingai smarkiai py
lė lietus vakare. Dėl blogo 
oro negalėjo atvykti dau
giau laisviečių iš kitų mies
tų.

Smulkiau apie suvažiavi
mo eigą skaitytojas ras se
kamose Laisvės laidoje, y •

nuo 8 iki 10 dienų. Tache
no salose randasi apie 15,- 
000 Čiango kareivių ir kiek 
daugiau civilių žmonių, ku
rie privalomai turės tas sa- 
liukes apleisti ir vykti su 
amerikiečiais - č i a n g i n i - 
niais. x

Amerikos karinio laivyne 
eskadros tokiu būdu bent 
savaitę rasis prie pat Kini
jos kranto, iš kur juos ga
lėtų pasiekti artilerijos pa
tranku sviediniai, 

c

Kinija sako: provokacija
Pekino radijas vakar pa

skelbė, kad Amerikos kari
nių laivų buvimas Kinijos 
vandenys yra provokacija 
prieš Kiniją ir sudaro di
džiulį karo pavojų. Kinai 
sako, kad Amerika tuo sa
vo žygiu atvirai laužo visas

I

Costa Rica atėmė paskutinę 
aerodromą nuo įsiveržėliu

San Jose. — Costa Ricos i 
valdžios karinės jėgos atė-. 
mė nuo sukilėliu - įsiveržė
liu Los Chiles aerodromu, 
paskutinę aviacijos bazę, 
kuri radosi sukilėliu ranko
se. Du C-47 tipo transpor
tiniai orlaiviai su 67-niais 
kareiviais nusileido tame 
aerodrome ir iššokę karei
viai kulkosvaidžiais apšau
dė aplinkumą. Ar sukilė
liai buvo pasirengę ginti 
aerodromą, nežinia, bet jie 
neturėjo laiko organizuot' 
pasipriešinimą.
Užimtame aerodrome val

džios kariai rado DC-3 ke
leivini orlaivi, kuri sukilę- 
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liai kelios dienos atgal buvo 
užgrobę.

Pragaras yra amžinas, sako 
popiežius Pijus XII-tasis į

Roma. — Popiežius pada
rė pareiškimą, kad kai ku
rių teologų abejojimas^ apie 
pragaro amžinumą yra he- 
rezija. Kai kurie teologai, 
sako popiežius, negali su
gyventi su mintimi, kad į 
pragarą patekęs žmogus 
ten lieka ant visados. Bet 
taip yra, sako popiežius, 
nes tokia yra ‘Dievo valia...

Popiežius pridėjo, kad tas 
nereiškia, jog Dievas nege
ras, negudrus, negailestin
gas arba neteisingas...

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia įsteigė specialią ko
misiją, kuri tyrinės. Dien- 
bienfu kritimą ir jo prie
žastis.

Gstaad, Šveicarija. — čia 
atostogas leidžiantis britų 
maršalas Montgomery pa
reiškė, kad jis nemato tuo
jau tinio karo pavojus.

tarptautines sutartis ir tai
sykles.

Čiango radijas iš kitos 
pusės skelbia, kad Tachenų 
evakuavimas faktinai yra 
“ne pasitraukimas, o prisi
rengimas ofensyviniams žy
giams j patį Kinijos žemy
ną.”

Prašys “J. T. stebėtojų”
Jungtinės Tautos. — Čia 

kalbama, kad Amerika, no
rėdama duoti savo žygiams 
prie Tachenų legalumo 
skraistę, prašys Jungtinių 
Tautų, kad jos pasiųstų sa
vo stebėtojus prie Formo
zos. Kadangi Amerikos de
legacija yra įsitikinusi, kad 
Saugumo Taryboje Sovietai 
tokį pasiūlymą vetuotų, tai 
jis bus iškeltas Generalinė
je Asamblėjoje, kur veto 
negalioja.

Vietminai pasitraukia iš 
visu Pietų Vietnamo dalių

Saigomis. — Pagal Žene
vos paliaubų sutartį liau- 
diečiai - vietminai turi pa
sitraukti iš visu sričių Pie
tiniame Vietname, lygiai, 
kaip francūzai turi pasi
traukti iš viso šiaurinio 
Vietnamo, šiandien (antra
dienį) paskutiniai vietminų 
daliniai pasitrauks iš Ca- 
mau srities pačiame pieti
niame krašto gale, kur par
tizanai per kokius 8 metus 
valdė.

Vietminai laivu bus eva
kuoti į šiaurės Vietnamą. 
Pietinio Vietnamo daliniai 
užims tą sritį ir ten įsteigs 
karine valdžia. 
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Philadelphia, Pa. — Gau
tas-pranešimas, kad Vene- 
zuelos gydytojai planuoja 
įskiepyti visus savo šalies 
vaikus nuo “polio” (vai- 
k i š k o paralyžiaus). Tai 
gal bus pirmutinė šalis to
kio plano griebtis apsaugo
jimui savo vaikų nuo tos 
baisios ligos.

Havana, Cuba. — čionai 
lankosi Jungt. Valstijų vi- 
ee-prezidentas Richard Nix
on su š savo . žmona. Išbus 
tris dienas. Vice-preziden- 
tas žada aplankyti vieną di
džiulį cukraus fabriką.

San Francisco, Calif. — 
Nustatyta, kad balandžio 11 
d. prasidės byla prieš*kai
riosios jūrininkų unijos va
dą Hugh Bryson., kuris yra 
kaltinamas padarymu fal- 
šyvos priesaikos ryšyje su 
Taft-Hartley įstatymu. 
Valdžia sako, kad Bryson 
yra komunistas.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalčiau.
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MATUSOVO DALYKAS—
GEDA AMERIKAI

JUNGTINĖS VALSTIJOS — tvirta valstybė. Joks 
pavojus, nei naminis nei užsieninis, jai negresia. Tasai 

‘“pavojus,” kuri tūli tiek daiig pučia,—“komunistinis pa
vojus”—yra niekas daugiau, kaip blofas, tyčia sudarytas 
blofas samdytojų klasės ir jų ekspertų, kad juo pasire-t 
miant būtų galima sėkmingiau pulti visą darbininkų ju
dėjimą.

Tačiau, būdama tvirta, mūsų valstybė naudoja silp
nus kovos būdus prieš “komunistinį pavojų.” Mūsų ša
lies justicijos departmentas, kuriam pavesta kovoti tą 
“pavojų,” naudoja nešvarius, neleistinus būdus bei prie
mones, — būdus ir priemones, kurios daro didžiausią 
Amerikai gėdą pasaulio žmonių akyse.

Kad taip yra, aiškiai liudija Matusovo dalykas.

HARVEY MATUSOV 1947 metais įstojo į Jungti
nių Valstijų komunistų partiją.

1951 m., matydamas, kaip Amerikoje yra gerbiami šni
pai, šniukštinėtojai, kiek daug jie uždirba pinigų, melagin
gai liudydami prieš komunistus ir bendrai prieš progre
syvius žmone^, Matusov panorėjo ir pats tų pinigų kiek 
tiek gauti, lengviau pagyventi, palakstyti lėktuvais, pa
ūžti, nes pinigų valdžia turi ir ji nesigaili jų šniukšti- 
nėtojams.

Matusov todėl pradėjo tarnauti FBI. Jis pradėjo iš
davinėti žmones—melagingais liudijimais išdavinėti!

1952 metais komunistu partijos vadovai, susekę šel
mystes, Matusovą išbraukė iš partijos eilių ir paskelbė 
viešai, kad žmonės jo pasisaugotų.

Ant syk Matusov patapo garsus, didelis, mokytas 
ir išteklingas! Jam keliai atsidarė visur. Jis gavo gera 
algą, jis ėmė dideles sumas už “keliones ir sugaištis.” 

bjįs, žodžiu, iš nežinomo vyruko patapo didvyris!
y Kaip lengva šiandien Amerikoje didvyriu patapti! 

■s' Matusovą išskėstomis rankomis pasitiko kitas “did
vyris” — Joe McCarthy,:!'Pastarasis ^Matusovo tiek pa
sitikėjo, kad 1953 metų rinkiminėje kampanijoje pa
samdė jam lėktuvą y Wisconsin valstiją, kad Matusovas 
agituotų už makartistinius kandidatus į Kongresą!

Visgi Matusovas turėjo “ką nors duoti,” jeigu jam 
mokėjo riebią algą. Jis davė. Jis davė FBI apie 180

“BE MANĘS,” SAKO 
VOKIEČIŲ JAUNIMAS

Tautininkų Dirvoje telpa 
raštas to laikraščio bendra
darbio, gyvenančio Vakarų 
Vokietijoje. Jis rašo apie 
tai, koks didelis žmonių ju
dėjimas šiuo tarpu vyksta 
pačioje Vakarų Vokietijoje 
prieš jos ginklavimą.
' Skaitome:

“Į visame krašte rengia
mas protesto demonstraci
jas įtrauktos profesinės są
jungos, kurios pagal savo 
paskirtį turėtų likti nuoša
lyje nuo grynai^ politinių 
reikalų, 
giasi gą 
organizačLos, kurių tarpe 
tam tikraJvaidmenį vaidina 

"iFvad. salioniniai bolševikai. | 
Jon dedasi kai kurie bažny
tiniai sluogsniai. Taigi, su
sidaro gana platus frontas.

“Padėtis dar komplikuo
jasi tuo, kad pačio je vokie- • 
čių vyriausybes koalicijoje 
nėra vieningumo. Dvi par
tijos (vokiečių pabėgėlių ir 
laisvųjų demokratų) pasi
sakė už Paryžiaus sutartis, 
bet jos pareiškė, nebalsuo
siančios nž susitarimus dėl 
Saaro krašto. Vyriausybės 
koalicija turi pakankamai 
balsų parlamente sutartims 
patvirtinti. Tačiau tokiems 
svarbiems nutarimams rei
kėtų platesnės bazės. O jei
gu ne tik su opozicija ne
galima surasti bendros kal
bos, bet ir pačioje koalici
joje pasireiškia plyšių, tai 
moralinis dabartinės poli
tikos s va ris imtų šlyti.

“Galima suprasti, kad vo
kiečių vyriausybės padėtis 
nėra lengva. Opozicija prieš 

i ją sumobilizavo gatvę. Jau- 
! nimo tarpe platinamas’šū- 
• kis ‘Be manęs,/ t. y. jam' 
' sakoma: kurkite savo ka- 
j riuomenę, bet be mūsų, mes 

jon nestosime!”
Sakoma, jei Vakarų Vo-

kieti jos valdžią, nesiskaity- 
dama su visuomenes noru, 
kada nors „ir pradėtų gin
kluotis, tai daug vokiečių 
jaunų,vyrų, paimtų kariuo
menėn, pabėgtų į Rytų Vo
kietija.

akcijos jun
gos ; pacifistines

“NEVIENYBĖ” 
JUOS APSĖDA

Marijonų laikraštis Drau
gas pradeda verkšlenti, kad 
kad tarp lietuviškų kryžio
kų pradeda reikštis skaidy
masis. Seniau, girdi, net 
“valdžios sferose” lietu
viai buvo statyti “vieningu
mo pavyzdžiu,” o dabar jau 
to nesą.

Dalykas toks: “pastaruo
ju laiku ‘juodoji katė’ ir 
mūsų vienybės keliu perbė
go.”

Toji “nevienybė” tarp lie
tuviškų kryžiokų jaučiama 
jau seniai.

Tūli jau pradeda atvirai 
j kalbėti prieš patentuotus 
“Lietuvos laisvintojus” — 
tokius, kaip Šimutis, Gri
gaitis. Įsivaizduokime: per 
metų eilę šitie vyrukai ren
ka iš visuomenės aukas, rė
kia, kad jie labai daug dir
bą “Lietuvai laisvinti,” kad 
jau pavargę, tačiau neužlei
džia tų vietų kitiems, jau
nesniems ir, galimas daik
tas, gabesniems “laisvinto- 
jams.” Dėl to prieš juos 
organizuojasi įvairios gru
pės ir žada prie pirmos 
progos juos iš ALT išvers
ti. Tačiau tos progos nesu
randa. Na, ir imasi pyktis!

Tuo tarpu kačių koncer
tas verda tarp Lozoraičio 
ir Vliko. Pačiame Vlike nė
ra ramybės.
■ Tautininkai, supykę ant 
ALT vadovų, pradėjo orga
nizuoti 'savo'? fondą “Lietu
vos išlaisvinimo” reikalais.

Tarp lenkiškųjų kryžiokų 
taipgi įsimaišė kokia nors 
“juodoji katė”. ir ten jau 
seniai pleška, peklos ugnis.

vardų ir pavardžių žmonių, “pavojingų Amerikai.”
Jis teigė kongresiniam komitetui, jog tokio dienraš

čio, kaip “New York Times,” įstaigoje dirbą apie 100 
komunistų, o žurnalo “Time” įstaigoje—apie 70 komu
nistų !...

Matusovas liudijo prieš profesorių Lattimore, “įro
dinėdamas.” jog tasai profesorius esąs “pavojingas.”

Jis įvardijo daugybę nekaltų žmonių, nes turėjo ką 
nors įvardinti, gaudamas riebias pinigų sumas.

Jis pagaliau buvo pradėtas naudoti teismuose liu
dytoju,—politiniuose teismuose, kur sprendžiami didieji 
mūsų šalies reikalai, kur sprendžiama per ilgus metus 
užsitarnavusiu Amerikos darbininkų judėjimui veikėjų 
likimas.

.. Jis buvo vyriausiuoju liudytoju Elizabeth Gurley 
Flynn ir jos 11-kos draugų teisme, suruoštame' pagal 
Smitho aktą.

Matusovas liudijo EI Paso mieste, Teksuose, prieš 
darbo unijų veikėją Clinton Jencks.

Bet ką gi jis liudijo? Jei jis būtų pasakęs, jog tą ar 
kitą asmenį pažįsta, aišku, tuo džiūrimanų nebūtų įtiki
nęs. Dėl to Matusovą pasiėmė justicijos, departmento ad
vokatai (prokuroras) ir pasakė jam, ką jis turįs liudyti. 
Valdžios advokatai suformulavo jo liudijimus.

Dėl to, kai jis buvo pašauktas liudyti, Matusovas 
išdidžiai kartojo tai, ką iš anksto su valdžios advokatais 
sutaisė, būtent, kad tas- ir kitas asmuo ryžosi mokyti 
kitus žmones jėga ir prievarta nuversti mūsų šalies 
valdžią!...
• __  •

MES NEŽINOME, kas paveikė, kodėl ir kaip Ma
tusovas nusitarė būti ir vėl žmogumi ir atvirai prisipa
žinti, kad visa tai, ką jis teismuose sakė, buvo didžiau
sia klasta, buvo baisiausias melas, sudarytas bendrai su 
justicijos departmento agentais.

(Užtenka pasakyti, kad Matusovas kaip tik tai ir 
padarė. Jis prisiektuose afideivituose parodė, kad jo 
liudijimas Elizabeth Gurley Flynn ir jos draugų teisme, 
taipgi Jencks’o teisme buvo melagingi, sufabrikuoti, su- 
klastuoti!

Jis netgi parašė ir knygą, kuri neužilgo išeis iš 
.spaudos, oavadintą “False Witness” (Klastingas liudy
tojas), kurioje visa tai smulkiai išdėsto. Kai jis buvo 
užklaustas, kodėl taip padarė, Matusovas atsakė, kad jį 
pradėjo kankinti sąžinė, kad jis, atgailaudamas dėl pa
siuntimo kalėjiman nekaltų darbininkų veikėju, dabar 
bando atitaisyti atliktus savo nešvarius darbelius, — 
atitaisyti iškėlimu tų klastų, kurias atlieka valdžios žmo
nės.

Visa tai suėmus, kyla klausimas: Argi tai ne gėda 
mūsų šaliai, mūsų. Amerikai?

PASTABOS
Chicagiškis klerikalų 

“Draugas” isteriškai šaukia 
“laisvąjį pasaulį” kruvinon 
kovon prieš socialistinį pa
saulį.

“Klupčiojimai, nusileidi
mai ir paliaubos nieko gero 
nežada laisvajam pasau
liui.” rašo “Drauge” Jonas 
Brazdžionis.

Toliau jis nurodinėja, kiek 
iš nusileidimų ir paliaubų 
laimėję komunistai. Ypač 
paskutiniu metu Korėjoje 
ir Indokinijoje.

“Jeigu paliaubos duoda 
tik komunistams grobį,” rė
kia Brazdžionis, “tai laisva
sis pasaulis arba sukvailė
jo... arba gyvena tik šia 
diena, o rytojaus dieną—te
gu būna pragaras po kojo
mis.” \

Kiekvienas taikos šalinin
kų laimėjimas, aišku, vare 
desperacijon tokius atomi
nio karo garbintojus, kaip 
“Draugo” rašeiva Brazdžio
nis.

Lietuvos “laisvintojai” 
rimtai susirūpino Č i a n g 
Kai-šeko padėtimi. Kai tik 
išgirdo, kad Kinijos liaudie- 
čiai pasiryžo iškrapštyti 
Kinijos “laisvintoją” iš For- 
mozos, jie nusiskubino Wa- 
shingtonan patarti Eisen- 
howerio administracijai ne
daryti jokių Kinijos komu
nistams nusileidimų.

Lietuviškieji “vaduotojai” 
gerai žino tai: Jeigu Kini
jos “vaduotojas” Čiang Kai- 
sekas praras viltis į Kiniją 
ir koją įkelti, tai kaip Lie
tuvos “vaduotoja?’ besuras

kelius į Kauną ir Vilnių?
Smūtnos dienos visiems 

“vaduotojams” atėjo. Ne- 
dyvai, kad jie dabar isteriš
kai rėkia.

Kai pereitą vasarą Stude- 
bakerio darbininkai, dirbą 
So. Bend, Ind., darbavietė
se, paklausė kompanijos ir 
unijos vadų prašymo nusi- 
kapoti algas iki 25 procen
tų, tada mes rašėme, kad 
tai buvo padaryta klaida.

Dabar toji pati kompani
ja jau reikalauja dar žy
miau darbininkų algas ka
poti. Tuo pačiu metu dau
gelį darbininkų ir iš darbų 
atleidinėja.

Pasimokinę iš praeities f 
klaidų, dabar tie patys dar
bininkai vieningai pasiprie
šino kompanijos pasimoji- 
mui ir privertė unijos va
dus ginti darbininkų reika
lus, o ne pataikauti kompa
nijai. 

• \

Korporacijos ir kitos di
džiojo biznio įstaigos 1954 
metais išleido virš 8 bilijo
nus dolerių , vien tik pasi- 
garsinimams.

Didžioji tos pinigų krūvos 
dalis pateko didžiajai spau
dai. Joje - tilpo didžiuliai 
garsinimai ir prielaųkūs 
kompanijoms aprašymai. 
Pasamdyti rašytojai dirbo, 
kad tik daugiau išgarsinti 
jų biznį ir apginti jų rei
kalus.

Gaudami tokius riebius 
garsinimus,, didlapiai taipgi 
iš to darosi nemažai pelnų,.

Žinome gerai, kad mūsų 
spauda — “Laisvė” ir “Vil
nis” — tokių riebių skelbi
mų niekad neturėjo ir ne
turės. 0 tai reiškia, kad jai 
reikia gauti įplaukų iš kitų 
šaltinių. Kitaip, mūsų dien
raščiai negalėtų išsilaikyti.

Visi tai turime supras
ti, kaip svarbu savą spau
dą nuolatos remti, jos rei
kalais rūpintis, kajd jinai 
galėtų mūsų, darbo žmonių, 
reikalus ištikimai ginti.-

United Steel Korporacija 
skelbia padariusi 1954 me
tais gryno pelno arti du 
šimtus milijonų dolerių.

Tačiau ji skaito praėju
sius metus “blogais me
tais.” nes, girdi, Korėjoje ir 
Indokinijoje mūšiai sulai
kyti, o tai % reiškia mažesnį 
.karinių užsakymų kiekį.

Pelnagrobiai visada trokš
ta nuolatinio karo. Tada 
jie galėtų dar daugiau pel
nytis. 

_ •
Prez. Eisenhowerio pasiū

lymas Kongresui. žmonių 
sveikatos reikalais dar sy
kį parodo, kam jis gali ir 
nori pasitarnauti.

Prezidentas siūlo skirti 
25 milijonus dolerių, ku
riais būtų finansuojamos 
privatinės apdraudos kom
panijos neva dėl apsidrau
dusių žmonių gerovės. Bet 
jis griežtai atmeta siūlomą 
nacionalės žmonių sveika
tos planą, maždaug panašų, 
kokį praktikuoja Churchillo 
valdomoje Anglijoje.

Toksai planas, republiko- 
nų ir visų makartistų aki
mis žiūrint, yra “socialisti
nis.” Bet jis Amerikos liau
džiai būtų naudingas, kuo- 
męt, prezidento s i ū 1 o m a s 
planas yęa bilijoninėms ap
draudos korporacijoms nau
dingas. j

500 protestantų bažnyčių 
atstovų Los Angeles mieste 
išgirdo ir užgyrė metodistų 
vyskupo Gerard. H. Kenne
dy persergėjimą, kad Ame
rikoje fašizmas auga ir kad 
reikia visiems prieš. jį ko
voti.

Kai valdžia pakliūna į ke
lių žmonių rankas, tada de
mokratijai ir progresui 
mirtis, pastebėjo vyskupas 
Kennedy. Grikis

Persergėjimai apie širdį-3
J. J. Kaškiaučius, M. D. X

Širdį mes turim tik tą 
vieną. O gaila. Toks ne
pavaduojamai svarbus or
ganas—ir vienai vienas turi 
varyt savo vienodą darbą, 
visą mielą gyvenimą.

Yra ir kitokių labai svar
bių organų, bet su jais1 tru
putį lengviau. Jie išvysty
ti poromis, po du: dvi akys, 
dvi ausys, du plaučiai, dvi 
kiaušidės, du pautai, dvi 
rankos, dvi kojos, dvi ant- 
inkstinės liaukos, net ir du 
smegenų pusrutuliai. O šir- 

) dis tik vienintelė viena, pa
dėjėjų bei pavaduotojų ne
turi. Užtat ji bent tvirta, 
tampri, patvari. Gamta šir
dį dosniai apdovanojo, ap
rūpino ją specialiais prie
taisais, vožtuvais, kelių rū
šių ypatingais nervais. Pa
tys širdies raumenys kaip 
tai skirtingi nuo kitų rau
menų, daug stipresni, tam
presni, gaivesni.

Dar vienas labai ypatin
gas dalykas apie širdį. Nie
kas negali tikrai iš anksto 
nusakyt jos gajumo, jos ga
bumo vis dar laikytis ir 
darbuotis. Nei pats ligonis, 
nei jo gydytojas negali iš- 
pranašaut ir nuspėt, kurion 
kada pusėn pasuks ta ligo
ta širdis.

Sunykusi, suvargusi, jau 
septintą dešimtį varanti se
nely te pasišaukė gydytoją. 
Širdis jai silpna, šlubuoja, 
trūkčioja, nereguliariai mu
ša. Jai jau pora gydytojų 
sakė, kad ji rimta ligonis. 
Šis gydytojas rado ją lovoj 
susigūžusią, čiūpuoj a n č i ą 
savo pulsą.

—Ar dar laikysis mano 
širdis? kada ji visai man 
sustos? — paklausė ligone.

Gydytojas ją apžiūrėjo. 
Taip, ’širdies esama apy- 
silpnės. Bet gydytojas žino 
ligonės psichologiją, ir jis 
jos negąsdins, negandins, 
nes tai ją visai sukniužintų. 
Tai jis ją padrąsino ir vil
ties pridavė. Jau šitiek il

gų metų šita širdis tamste
lei tarnavo, tai nestebėtina, 
kad ji kartais nori truputį 
pasilsėt ir peršoka, aplei
džia kokį mušimą. Tai vis 
tiek pat, kaip ir priilsęs 
žmogus nori truputį atsi
sėst ir atsikvėpt.

Gydytojas jai patarė vis 
sau iš lengvelio ką daryt, 
ramiai ir be baimės. Pri
skyrė dietą, vitaminų pre
paratą. Liepė jai keltis ir 
vaikštinėt. Tai senutei da
bar jau suėjo ir 80 metų, 
o vis ji po truputį kruta, 
laikosi.

Antra vertus, štai kitas 
nuotykis. Stambus, augalo
tas, darnus vyras, penktą 
dešimtį varąs, turi kiek pa
žeistą širdį. Jis tai žino, 
gydytojai jam sakė. Atėjo 
jis pas savo gerą pažįsta
mą gydytoją, kad tas >m 
patikrintų širdį. Elektro
kardiograma parodė* paguo
džiamai, neblogiau, kaip bū
davo per kelerius metus. 
Bet štaf rytojaus dieną tas . 
žmogus nebegyvas* Netikė
jai, staiga užsikimšo didžio
ji vainikinė (“coronary”) 
širdies arterija. To paties 
kraujo krešulėlis užkimšo 
ir užkirto kraujagyslę...

Šitokios tragedijos iš 
anksto niekas nenusakys. O 
esti širdžių, su visokiais 
trūkumais bei ydomis, per
augusių, išpurtusių, o vis * 
dėlto jos patvariai, kad ir 

rnetaip rimtingai, eina ir ei- 
’na savo gyvybinę pareigą. 
Svarbiausia tokiam žmogui 
nesigraužt be reikalo, negy
vent po baimės ir nerimo 
rimbu. Būk viltingas ir ra
mus, dirbinėk nuosaikiai, 
tik neperdėdamas, tai, į&d 
ir silpna, širdis tarnaus tau 
patvariai metų metus. Do- 

! mėkis gyvenimo eiga, neat- 
| titrūk nuo gyvenimo, būk 
I jo kovų dalyvis, tai ir pa
gyvensi ilgiau ir naudin
giau.

Žinios iš Lietuvos

Anekdotai
Didelė meile

Petronė: “Žinai, kaimy
nėle, anądien aplankiau se
ną pažįstamą Triušienę. Ji 
jau 20 metų kai ištekėjusi, 
bet jos vyras visados va
karais namie būna.”

Kaimynė Antosė: “Vaje, 
vaje! Tai tikrai puikus ty7 
rasis meilės pavyzdis!”

Petronė: “Bet jų gydyto
jas tą visai kitaip aiškina.”

Antosė: “Kitaip? O kaip 
gi gydytojas tą aiškina?”

Petronė: “Gydytojas sa
ko, tai vyro paralyžius kal
tas?’

■ •

Artima kelionė
Barbutė (susitikus kai

mynę Jonienę sako): “Ma
no tėvas šiandien išvažiavo 
savo brolį aplankyti.”

Jonienė: “Bet aš visai ne
seniai pasitikau tavo tėvelį 
namo einant. Jis negalėjo 
tokiu trumpu laiku1 kitan 
miestan suvažinėti.”

Barbutė: “Jam to ir da
ryt nereikėjo. Tėvelio bro
lis, o mano dėdė Pilypas šio 
paties miesto kalėjime ran
dasi.”

Sutaisė J. B. Pranašias

AUKŠTAS ĮVERTINIMAS
VILNIUS. — šiomis dieno

mis'ūš Visasąjunginės Statybi
nių medžiagų pramonės minis
terijos į Vilnių buvo atsiųsta 
telegrama. Joje pranešama, 
kad už pasiektus gamybinius 
rodiklius visasąjunginiame so
cialistiniame lenktyniavime 
per šių metų 10 mėnesių eilė 
respublikos statybinių medžia
gų pramonės darbininkų ap
dovanojama ženkleliu “Dar
bo pirmūnas?’

Apdovanoto jų tarpe. — Pa
baigų plytinės degikas S. Ba
belis, Alebastro fabriko kal
kių degikas K. Daugėla, Dvar
čionių plytinės daugiasamčio 
ekskavatoriaus mašinistas P.' 
ščeponavičius ir kiti, iš viso 
37 žmonės.

K. Petraitis

ATSKAITINIS KONCERTAS
KAUNAS* — Verslinės ko

operacijos klube įvyko moky-' 
tojų namų saviveiklininkų kon
certas, skirtas šio kolektyvo 
Įsikūrimo trečioms metinėms 
pažymėti. Per «šiuos metus 
Kauno mokytojų namų choras 
iš mažos grupės išaugo į dide
lį, darnų kolektyvą ir dabar 
jungia apie šimtą žmonių, 
šiais motais mokytojų choras 
koncertavo Leningrade, Rygo
je,. Taline.

Koncerto metu choras dai
navo Sviešnikovo harmonizuo
ta rusu liaudies dainą “Varia
go žuvimas,” Dvariono “Ant 
Nemuno kranto” ir kt. Tauti
nių. šokių ratelis atliko lietu
vių liaudies žaidimą “Kolūkio

pirmininkas,” “Rugeliai” ir ki
tus šokius.

T. Balkevičius

LENKTYNIUOJA ŽVEJAI
KLAIPĖDA. — Į Maskvos 

prišakinių įmonių kolektyvų 
raginimą lenktyniauti už penk
mečio plano įvykdymą pirma 
laiko aktyviai atsiliepia Klai
pėdos žvejai. Mažojo žvejy
bos tralerio 185 įgula (kapi
tonas drg. Oja), dar birželio 
mėnesį įvykdžiusi metinę žu
vies sugąvimo užduotį, kovo
ja už penkmečio planp įvyk
dymą iki 1955 metų pradžią

Į lenktyniavimą įsijungi^ ir 
vidutiniųjų žvejybos tralerių 
įgulos.

K.
Kolūkiečiai skaito knygas
Molėtai. — Kirovo kolūkio 

bibliotekoje kiekvienais luo
tais didėja knygų fondas, au
ga skaitytojų skaičius. Šiuo 
metu bibliotekoje yra daugiau 
kaip 2000 knygų, o taip pat 
daug žurnalų. Daugiau kaip 
šimtas klūkio narių yra nuola
tiniai bibliotekos lankytojai. 
Jie ypač dažnai čia atsilanko 
paskutiniu metu, esant ilgiems 
žiemos vakarams.

Kolūkiečiai P. žala, S. Sima
navičius, E. Pelakauskaitė ir 
kiti šiemet perskaitė jau po 
20—25 knygas. ,

A. Matulionis

Guatemala. — Fašistinė 
Armaso valdžia nuteisė su
šaudymui dar du kareiviu. 
Jie kaltinami dalyvavime 
sausio 20 d. “sukilime.”

2 pual.-Laisve (Ubarty)- Antrad., vasario (Feb.) 8, 1955
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Antanas Venclova

Seniausios pasaulyje kultūros tauta - 
». darbščioji kinų tauta

(Pabaiga)
Čia galima nupirkti ste-< 

buklingų subtiliai padarytų 
meno daiktelių iš koralo ir 
iš įvairių spalvų akmenų, 
galima rasti mikroskopinio 
didumo gyvuliukų, paga
mintų iš stiklo, ir šilkinių 
paukščių, stebinančių savo 
forma ir spalvomis. Gali 
rasti čia įvairiausių dirbi
nių iš Kinijos pietų medžio 
bambuko, nepaprastai grei- 
,tai augančio ir labai tvirto. 
Dirbiniai iš popieriaus ir 
odos, iš jūros žolių ir kitų 
medžiagų stebina savo sko
niu, grakštumu ir grožiu. 
Ligi paskutinių laikų Kini
joje yra išlikę šimtai ir 
tūkstančiai, o gal ir milijo
nai įvairiausių meistrų, ku- 
rfe* ištisomis kartomis, per- 
imdamį patyrimą iš senųjų 
meistrų, tobulina savo me
ną, sukurdami nėr e g e t a i 
subtilius meno kūrinius, ko
kių nematysi jokiame kita
me krašte.
Mėgsta viską, kas gražu

Kinų liaudis mėgsta vis
ką, kas gražu, ir visokiais 
būdais stengiasi savo gyve
nimą pagražinti. Čia gali-

I

GUY de M AU P AS ANT

PAMPUŠKA
(Tąsa)

Nustebęs grafas prašnekino išeinantį 
iš klebonijos sargą; sena bažnyčios žiur
kė atsakė:

— Ne, tai žmonės nepikti; jie net, sa
fe^, ne iš Prūsų, o dar iš kaž kur toliau, 
tikrai /nežinau,, iš kur. Visi jie palikę 
namie šeimą, vaikus. Manote, jiems ka- 
£as baisiai malonus? Ten, lygiai, kaip 
ir pas mus, verkia žmonos. Jiems irgi 
iš to bus vieno.s tik bėdos ir nelaimės. 
Čionai kol kas dar ne taip jau bloga, — 
jie nieko neskriaudžia ir dirba, lyg pas 
save namie. Bėdini žmonės turi, mano
te, vienas kitam padėti... Dėl karo juk 
kalti didžiūnai.

Korniude taip pasipiktino ta nuošir
džia santaika tarp nugalėtųjų ir jų po
nų, kad tuoj grįžo į viešbutį ir jau dau
giau nebesirodė. Luazo juokais paste
bėjo:/

— Jie rūpinasi prieaugliu.
Bet ponas Kare - Lamadonas rimtai 

atsakė:
• — Jie atstato tai, ką sugriovė.

Tuo tarpu vežėjo vis dar negalėjo su
ieškoti. Pagaliau jį surado smuklėje, 
broliškai sėdintį už vieno stalo su vokie
čių karininko pasiuntiniu. Grafas jį 
paklausė:
b Argi tamstai nebuvo įsakyta de
rintai valandai pakinkyti arklius?
x— Gal -ir buvo, bet kad aš paskui ga

vau kitokį įsakymą.
— Būtent?

• Visai nekinkyti.
— Kas jums tai įsakė?
— Ogi prūsų komendantas.
— Kodėl?
— Ką aš žinau? Eikit jo paties klau

skit. Man draudžia kinkyti, aš ir nu
kinkau — štai ir viskas.

— Ar jis pats tai įsakė?
— Ne, jišai pranešė man per viešbu

čio šeimininką.
' Kada?

— Vakar vakare, kai rengiausi eit

Visi trys grįžo labai susirūpinę.
Jie prašė pakviesti poną Folanvi, bet 

tarnaitė atsakė, kad šeimininkas dėl sa
vo dusulio niekad nesikelia • anksčiau 
kaip dešimtą. Jai net esą griežtai už
drausta žadinti jį ligi to laiko, — ne- 
įent,^al, tik gaisrui ištikus.

Tuomet jie norėjo pasikąlbėti su ka
rininku, bet tai pasirodė irgi visiškai 
neįmanoma, nors jis gyveno čia pat, 
viešbutyje: vienas Folanvi turėjo teisę 
kreiptis j jį visokiais asmeninio pobū
džio reikalais. Teko laukti. Damos iš*

sivaikščiojo po savo kambarius ir sten
gėsi kaip nors greičiau prastumti laiką.

Korniude įsitaisė virtuvėj pas aukštą 
židinį, kur smagiai liepsnojo ugnis. Jis 
liepė atnešti mažą staliuką ir butelį ą- 
laus ir 'išsitraukė savo pypkę, kuri de
mokratų tarpe buvo gerbiama ne ma
žiau už jos savininką, lyg, tarnaudama 
jam, ji tuo pačiu tarnavo ir’ tėvynei. 
Ivo puiki sepijos kaulo pypkė, nuo- 

apdegusi, juoda, kaip jos šeimi- 
dantys, žvilganti, kvapinga, išr 
prisitaikiusi prie Korniude ran- 
papildanti jo veidą. Jis sėdėjo 

stingęs, žvilgčiodamas tai į židi- 
psną, tai į baltą bokalo kepurę; 

po kiekvieno gurkšnio jis, patenkintas, 
perbraukdavo liesais pirštais per savo 
ilgus riebius plaukus ir nulaižydavo nuo 
ūsų putas.

Luazo pasisakė norįs pamiklinti ko
jas ir nuėjo iškišti savo vyno vietiniams 
pirkliams. Grafas ir fabrikantas kalbė
josi apie politiką. Jie bandė nuspėti 
Prancūzijos ateitį. Vienas tikėjo Orlea
no dinastija, kitas galvojo, kad tuo me
tu, (kai paskutinė viltis jau bus žuvusi, 
ateis nežinomas išgelbėtojas, koks nors

— Ko jis nori?.. Ko jis nori? Jisai 
nori miegoti su manim!

Niekas dėl to žodžio neįsižeidė,—toks 
didelis buvo visų pasipiktinimas. Kor
niude taip smarkiai trenkė į stalą boka
lu, jog tas sudužo. Apfnaudo bangos pa
gautas, kiekvienas garsiai šaukė, smerk
damas prūso begėdiškumą; susidarė net 
kažkoks bendras atspirties frontas, nely
ginant visi turėjo sudėti tą auką, kurios 
reikalavo ’iš Pampuškos. Grafas pasa
kė pasibjaurėdamas, kad tie atėjūnai el
giasi kaip senovės barbarai. Ypač mo
terys reiškė Pampuškai savo karštą ir 
meilingą užuojautą. Vienuolės, kurios 
ateidavo apačion tik valgyti, tylėjo, ne- 
pakeldamos akių.

Pirmam įkarščiui atslūgus, vis dėlto 
sėdo pietauti, bet kalbėjo nedaug;, visi 
buvo susimąstę.

Ponios greit išsivaikščiojo, o vyrai li
ko parūkyti ir sulošti partiją “ekarte”. 
Pakvietė į kompaniją ir poną Folanvi, 
tikėdamiesi kaip nors iš jo sužinoti, 
kaip įveikti karininko užsispyrimą. Bet 
burliungiui rūpėjo tik kortos; jis neno
rėjo nieko klausyti ir visą laiką kartojo:

— Na,, greičiau, ponai, prie darbo!
Jis lošė taip atsidėjęs, kad net užmirš

davo atsikrenkšti, ir jo krūtinė kartais 
virsdavo tikrais vargonais. Jo plaučiai 
iššvilpdavo ištisą astmos gamą, prade
dant žemais, sodriais tonais ir baigiant 
aštriu, parpiančiu balseliu, kaip tų jau
nų, mėginančių giedoti gaidžiukų.

(Bus daugiau)

(Lš kelionės įspūdžių)
ma dar priminti, pavyz
džiui, kinietiškas chrizante
mų parodas, kuriose suren
kamos šios gėlės, pasižy
minčios Kinijoje nepapras
tu formų, spalvų ir dydžio 
įvairumu. Chrizantemų Ki
nijoje yra dydžio sulig ko
pūsto galva ir tokių mažy
čių, kaip pačios mažiausios 
mūsų gėlės. Chrizantemų 
Kinijoje,, kaip pasakoja, esą 
ligi 2000 rūšių. Šios gėlės 
žiedą pamatysi dažnai pa
vaizduotą tiek porceliano 
vazoje, tiek dailininko pa
veiksle, tiek poeto eilėraš
ty j\.

Ypačiai Kinijos pietuose, 
Kantone, mus stebino dar 
vienas reiškinys, kurio 
anksčiau niekur nepasitai
kydavo matyti. Tai medžiai 
neūžaugos. Įsivaizduokite 
medį, pasodintą vazone, tu
rintį aukščio kaip ranka li
gi alkūnės. Nuo tikro me
džio jis niekuo nesiskiria— 
toks pat liemuo, šakos ir la
pai, tik visa tai labai mažos 
apimties. Ties mūsų vieš
bučiu Kantone augo ir ki
tokių medžių. Vienas jų 
buvo liūto formos. Jam

Vertė A. Churginas 

akių vietoje buvo įstatytos 
mažos elektros lemputės, 
taip pat pritaisytas liežu
vis, ir naktį toks “liūtas” 
atrodė .iš tikrųjų gana įdo
miai.

Kinų liaudis visur mėg/ta 
grožį ir meną. Jį mitai 
liaudies demonstrac i j o s e, 
spalvingų šokių, įvairių tau
tybių liaudies aprėdų spal
vingume, jį sutinki buvu
siuose imperatorių rūmuo
se ir paprastoje valstiečio 
troboje. Atvykusį į Kiniją 
domina ir žavi ne tik sa
votiška šio didelio krašto 
gamta, dideli miestai, žmo
nių darbštumas, kuklumas, 
mandagumas, bet ir gausu
mas turtingos dvasinės kul
tūros kiekvienoje kasdieni
nio gyvenimo smulkmenoje. 
Juo ilgiau būni Kinijoje, 
juo daugiau susiduri su jos 
žmonėmis, jų darbu ir me
nine kūryba, juo labiau jau
ti, kad iš tikrųjų negalima 
nepamilti šios nuostabios 
tautos, kuri tiek daug da
vė žmonijos kultūrai ir ku
rios kūrybinė galia yra ne
išsemiama.

darbininkai uždirba per savai
te po $64.45. Tadgi yra dide
lis skirtumas tarpe kompani
jų pagyrūnų ir unijų statisti
kų.

Dabar pažiūrėkime, ką sako 
prezidento Eisenhowerio vy
riausias p ata re j as. žymus 
valstybės . ekonomistas Dr. A. 
Burns, panagrinėjęs visos ša
lies ekonomiją, pareiškė bevil
tiškai apie šių metų gerovę. 
Jis teigia, kad bedarbių prob
lema ir šiemet bus neišspręsta. 
Nors darbai ir- padaugėtų ir 
visos šalies ekonomija pagerė-

“Pinigų turėsi - 
ŽEMĖ

—Kodėl kelio į Ukmergę 
negrindžiate?— neretai pa
keleiviai teiraudavosi pas 
Laičių apylinkės valstiečius.

—Antstolio bijom, — atsi
kirsdavo tie.

Jų žodžiuose, pąsakytuo
se tarytum juokais, būdavo 
daug karčios tiesos. Ne ke
lių taisymas rūpėjo Michab 

i liškių, Kunigiškių ir kitų 
kaimų gyventojams buržu
azijos valdymo metais.. Rei
kėjo sukti galvą,, iš ko mo
kesčius sumokėjus, kaip, 
prasimaitinus. Išspręsti ši
tai ne visada pavykdavo, 
nors ir darbščiausias bū
tum. Ar laukuoše nėužde- 
'rėjo ar sveikata sušlubavo, 

I žiūrėk, — jau atneša raus
vą popierėlį, kviečiantį į 
teismą.

Jakutiškių kaime šiaudais 
dengtoje trobelėje gyveno 
Buklių šeima. Jai, priklau
sė 7 hektarai žemės. Be
kovodami už duonos kąsnį, 
Bukliai prasiskolino. Už
griuvo teismai, kalėjimas. 
Gyvenimas tapo> nebepake
liamas, ir Buklys nusižudė. 
Po jo mirties įvyko varžy
tynes, žemė buvo parduota, 
o Buklienė su dviem ma
žais vaikais priversta išei
ti kur akys mato/

1940 m. .pradžioje pana
šus įvykis atsitiko- Šauku- 
vos kaime! Del 347 litų 
skolos ūkio bankui iš varžy- 
tyinių buvo .parduotas Žė
ruolio 5 hektarų ūkelis.

ŽMONIŲ AIMANOS
Kad ir ne koks buvo ke

lias iš Ukmergės į Michai- 
į liškįus, teismo antstolis čia 
/■ ’' - ■ > - r % A ' • b-* ■.

Ką mums žada šie metai?
Vos tik įžengę į gyvenimo tų,, mes vistiek turėsime arti 

naujuosius kalendorinius me- keturių milijonų bedarbių, 
tus, gal ne vienas iš mūsų pa
galvojame: Ką gi mums duos 
šie nauji metai? Ar jie bus 
kuomi nors geresni už praei

Kai katrie ekonomistai išsi- 
reiškia, kad tokioje didelėje

tus, 1954, metus? Ar bus dau
giau darbų, ir ar sumažės tre
čiojo karo pavojus?...

Į šiuos visus klausimus nie
kas teigiamai nebegali atsaky
ti. Nors pranašavimų yra 
daug, bet tie visi spėliojimai 
labai viens nuo kito skiriasi. 
Komercinėj spaudoj jau pla
čiai rašoma apie šių metų ge
ruosius laikus! Sunku tikrai 
suprasti, ar čia mums kalba 
tie patys republikonų auksa
burniai, kaip kad praeitą me
tą mums kalbėjo apie gerbūvį, 
arba mažium bus kiek nors 
teisybės. Nes šiemet jau kai 
katrie ir unijų vadai spėja, 
kad bus daug daugiau darbų, 
negu kad bujvo praeitais me
tais. Jeigu gyvi būsime, tai pa
matysime.

Ekonomistai ir didieji fab
rikantai sako, kad per praei
tus du mėnesius, abelnai 
imant, darbininkų valandinė 
mokestis pakilo .šešiais centais*. 
Ir abelnas (average) darbi
ninkų uždarbis yra $1.91 į va-< 
landą. O savaitinė užmokestis 
— $76.17. Bet unijų vadai 
čionai minėtas fabrikantų 
ekonomistų skaitlines griežtai 
užginčija. Unijų vadų surink
tos statistikos parodo, kad da
bartiniu laiku,, abelnai imant,

šalyje, kaip mūsų, ir labai 
aukštai išvystytoje industrijo
je trys milijonai bedarbių ne
sudaro problemos. Nes tai 
esąs normalus dalykas. Darbi
ninkų prieauglis kožną metą 
yra nuo 6000,000 iki 750,000, 
kurie, kaipo nauja darbo jėga, 
ieško bent kokio sau užsiėmi
mo, arba darbo. O darbų taip 
greit ir tiek daug jokiu būdu 
negalima išvystyti... Prie dide
lio darbininkų prieauglio rei
kia dar pridėti naujoviškas 
fabrikų mašinas, kurios savo 
mechaniškumu irgi daug dar
bininkų prašalina iš fabrikų, 
ir tuomi padidina bedarbių ei
les ir sukelia šalyje didelę ne
darbo problemą.

Kai katrie ekonomistai ir 
didieji industrialistai sako, 
kad tu/omi tenka jau visiems 
rimtai susirūpinti, reikia ieš
koti priemonių, kad kokiu bū
du sumažinus bedarbių eiles.

Tai, mat, kur glūdi kapita
listinės tvarkos netobulumas 
darbo klausimu: jau ir didie
ji kapitalizmo šulai prisipažįs
ta, kad jie esą bejėgiai iš
spręsti nedarbo problemą. Net 
ii gerovės laikų pranašai, be
gindami ir prižadėdami šiais 
metais daug darbų, patys su
klumpa: Sako: Nors šie metai 
bus daug geresni už praeitus
metus, tačiau ekonomistai pri 
valą saugoti visą šalies ekd 
nomiją kaip savo akį, nes ma
žiausias iškrypimas, arba klai
da, gali privesti šalį prie elide- 
lės krizės.

Didžiųjų unijų vadai sako, 
kad jie šiemet vės daug aš
tresnę kovą su pel na grobia is, 
negu kad praeitais metais. Jie 
grasina kovoti netiktai strei
kais, bet ir žodžiu, spauda, ir 
rems pinigais laike rinkimų 
visus darbininkų kandidatus į 
svarbesnes valdžios vietas.

Progresas

Žmonės sakydavo:
teisme laimėsi”
lankydavosi dažnai. Po 
kiekvieno tokio apsilanky
mo, kuriame nors kieme 
pasigirsdavo aimanos. Sun
ku būdavo suprasti, ką sa
kydavo raudančios moterys 
ir vaikai. Aiškiai išsiskir
davo tik vienas žodis, daug 
kartų kartojamas su dide
le meile ir neviltim — “Že
mė!”

Šis žodis draskė daugelio 
žemdirbių širdis, priminda
mas jiems vargingą gyve
nimą ir niūrią ateitį. Mai
tintoja buvo šykšti tiems,, 
kurie ją dirbo, o mokesčiai 
nepakeliamai dideli.

Michailiškiai teismo bijo
jo kaip ugnies? Juk buržua
zinis teismas jų reikalų ne
gynė. Viena, gal būt čia 
gimusi, liaudies patarlė sa
kė: “Pinigų turėsi—teisme 
laimėsi.”

Penki hektarai žemės Ku
nigiškiuose priklausė Povi- 
lavičiams. šešių asmenų 
šeimoje tik vienas tebuvo 
darbingas. Nesulaukdami 
liūdno galo, jie likvidavo 
savo ūkelį ir išsikėlė nežinia 
-kur. Tas pats atsitiko su 
Michailiškiuose gyvenusiais 
žižiais. Tokio likimo die
na iš dienos su nerimu lau
kė Povilavičiaus kaimyno 
Vaclovo Usonio gausi šei
ma.

Maždaug kas mėnesį bu- 
. vęs Ukmergės apskrities 
teismas ‘ nuspręsdavo išva
ryti nuo žemės po vieną 
Laičių ar kitų gretimų apy
linkių valstietį. 1939 me
tais teismo posėdžiuose bu
vo apsvarstytos 379 civili
nės bylos, iš ' kurių dauge
lis baigėsi varžytynėmis.

Dar šimtai ukmergiškių 
būtų netekę žemės, jeigu 
Lietuva nebūtų tapus tary
binėj jeigu žemė nebūtų pa
skelbta visos liaudies nuo
savybe,

NAUJAS GYVENIMAS
__Kita vaga Laičių apyiin- 
kės žemdirbių gyvenimas 
pasisuko tarybinės san
tvarkos metais. Tarybų Są
jungos Konstitucija užti
krino jiems teisę į darbą, 
į mokslą, į poilsį. Prieš ket
verius metus Michailiškių, 
Kunigiškių ir gretimų vie- 

■ tovių darbo valstiečiai su
sibūrė į “Raudonosios vė
liavos” kolūkį. Kolektyvi
nio darbo dėka kolūkiečiai 
jau pasiekė nemažus laimė
jimus. Jų žemės ūkio ar
telė šiuo metu'yra pirmau
janti Ukmergės rajone. 
Ten, kur anksčiau bujojo 
vargas ir skurdas, dabar 
trykšta kuriamojo darbo 
entuziazmas.

Vaclovo Usonio šeimoje— 
vienuolika asmenų. Šiuo 
n^etu Usonis dirba kolūkio 
pirmininko pavad u o t o j u. 
Artelėje taip pat dirba jo 
žmona ir vyriausias sūnus 
Albertas. Vyresnioji duktė 
Vlada užpernai baigė uni
versitetą ir dabar mokyto
jauja Kaune. Vanda Uso- 
nytė tebesimoko universite
te . Danutė — technikume. 
Alfonsas — Ukmergės pe
dagoginėje mokykloje, Leo
nas — vidurinėje, Birutė ir 
Regina — septynmetėje mo
kykloje.

Kitaip dabar gyvena visi 
“Raudonosios vėliavos” ar
telės nariai. Jų gerovė die
na iš dienos auga, nes spar
čiai kyla viso kolūkio eko
nomika. Štai, 1954 metais 
grūdinių kultūrų derlingu
mas artelėje buvo beveik 
dvigubai didesnis, negu
1953 m. Vidutiniškiai iš 
kiekvieno hektaro numato
ma prikulti daugiau kaip 
po 10 centnerių grūdų. Pa
lyginti su 1953 m. kolūkio 
pajamos padidėjo kehasde- 
šimčia tūkstančių. Ypač 
daug pajamų gauta iš gy
vulininkystės.

Gamybiniai pasiekimai 
užtikrino kolūkiečiams gau
sų darbadienį. 1953 metais 
už kiekvieną darbadienį že
mės ūkio artelės nariai ga
vo po 2.6 kilogramo grūdų.
1954 m. už kiekvieną darba
dienį numatoma išduoti po 
3.5 kilogramo grūdų, dau
giau kaip po rublį, o taip 
pat nemaža kitų žemės" ūkio 
produktų. Vien avanso už 
darbadienius išduota po 2 
kilogramus grūdų. P. Ig
natavičiaus šeima avansu 
grūdų gavo apie pusantros 
tonos.

NAUJAS VAIZDAS
Kasmet .keičiasi kolūkio 

vaizdas. Per ketverius pra
ėjusius metus kolūkio ribo
se pastatytą tiek naujų ūki
nių pastatų, kiek anksčiau 
jų nebuvo pastatoma apy
linkėje per ištisus dešimt
mečius. Kolūkio centre au
ga ir plečiasi naujoji gy
venvietė. Jau pastatytos 
dvi kaividės. kiaulidė, grū
dų ir du pašarų sandėliai, 
grūdų džiovykla, stalių 
dirbtuvės, lentpiūvė, lina- 
mmc. šiuo metu, S, žižio 
vadovaujami, statybininkai 
statd naują kolūkio valdy
bos būstinę, kultūros na
mus, mūrinę arklidę. Nau
juose kultūros namuose yra 
numatoma įrengi 300 vietų 
salę, kambarius bibliotekai 
•ir skaityklai

1954 metais radiofikuota 
50 kolūkiečių butų, visuo
meniniai pastatai. Kolūky
je veikia biblioteka, klu-

Mokslininkai bulves 
skutą armijoje

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Ginkluotų Jėgų 
Komisijoje išgirsta keistų 
parodymų. Sakoma, kad 
šiandien daug mūsų žymių 
mokslininkų, draftuotų į ar
miją, bulves skuta ir kito
kiais panašiais darbais pri
versti užsiimti. Tuo tarpu 
armijos vadai skundžiasi, 
kad jiems labai trūksta 
mokslinių jėgų. Kongres- 
manas Hinshaw davė pa
siūlymą, kad būtų sudaryta 
iš penkių narių Kongreso 
taryba prižiūrėjimui, kad 
mokslininkams armijoje ne
reikėtų bulves skusti!

$400,000 už paveikslą 
apie Kristų ir Mariją

New York. — Laivų sa
vininkas ir milijonierius 
Niarchos nupirko El Gre
co piešinį “Pieta.” Užmo
kėjo net $400,000, Piešinys 
sukurtas prieš 365 metus. 
Kūrinys vaizduoja Mariją 
Magdaleną prie Kristaus 
tuojau po jo nuėmimo nuo 
kryžiaus.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mo, jos ant Rubinsteino 
spiaudo.

•

Toks sutvėrimas, kaip 
Rubinsteinas, aišku, tegali 
sirpti tik tokioje santvar
koje, kurioje doleris yra 
viešpats.

Socialistiniame pasaulyje 
toks nenaudėlis negalėtų 
krautis milijonų, nieko nau
dingo nedirbdamas. Soci
alistinėje santvarkoje jis 
būtų priverstas dirbti vi
suomeniškai naudingą dar
bą.

Dėl to visokie vagys, 
gengsteriai, raketieriai ir 
jų palaikytojai žiauriai 
šmeižia socialistines šalis ir 
persekioja tuos, kurie prieš 
juos kovoja.

Rubinsteino dalykas — 
smūgis į antakį tiems, ku
rie taip karštai ir aklai gi
na “laisvojo verslo” san
tvarką.

New Yorko miesto polici
jos komisijonierius Francis 
W. H. Adams oficialiai pra
nešė: 1954 metais didmies
tyje buvo atlikta daugiau 
kriminalybių negu kuriais 
kitais metais. .

Iš viso buvo atlikta 295,- 
622 kriminalybės, kurių po
licija “teatnąrpliojo” tik 
virš 50 procentų!

Bloga!

So. Boston, Mass.
Blynų Vakarienė

Sekmadieni, vasaro-Feb. 20, 6-tą 
vai. vakare jvyks skani vakarienė. 
Bus 318 Broadway

Vakarienė bus pagaminta pagal 
dziukišką, žemaitiška ir kapsišką 
skonį. Ji taipgi bus vegeterijoniška. 
Labai skaniu blynu ir kitokių pat- 
rovų. Nuoširdžiai kviečiamo visus 
atsilankyti.

Moterų Kliubas

bas-skaitykla, septynmetė 
mokykla. 20 kolūkiečių jau 
antri metai mokosi agro
technikos kursuose, ku
riems vadovauja kolūkįo 
agronomas V. Dubovikaitė.

Negrįžtamon praeitin nu
grimzdo Laičių apylinkės 
gyventojų vargai.

V. šarpis
’ Lt ------------ J U ■ . t - - Į—f ■ -p, ; Į- Į j ~ Į —1■■ ~j -.f- TTl ~TIT~—~*n7||rW*11
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BossaMn

New Yorkn^/Wa7i niro Fabrikantai norėtu 
uždrausti streikuoti

Metai, kai Aido Chore Darbiečiai reikalauja Rubinsteinas rekordavc
kad choras silpnai
Pagalvojau giliai:

Bet niispreti- 
darbai nesudegs, jiiosr 
kada .tiktai panorėsiu 

praneš’ a n

pa- Ru-

Kalbos pasiekė mano dide
les ausis, 
gyvuoja.
laiko labai neturiu, darbų-dar
belių d angy bė
džiau : 
rasiu, 
dirbti. Sumanymą
žmonai. Ji atsakė: ąisime cho
rą paremti.

Koks vaizdas atėjus naujai. 
Paragė kaista. Na, kaip aš iš
sižiosiu, pradėsiu dainuoti! La
bai nejauku. O čia į naujokus 
pirmieji dainininkai žvilgsnius 
mėto. Tiesiog karšta darosi. 
Bet tikėjausi nedrąsą nugalė
ti ir atrodo, kad baigiu.

Atėjus į muzikos kambarį, 
lyg nusiminimas ar liūdnumas 
staipstėsi akyse. Mokytoja 
Mildred Stensler, kai]) ir visa
da, sėdi prie piano. Į kairę dvi 
altos, į dešinę trys sopranos, 
du tenorai i)- vienas beisas, tai 
ir visas choras.

Rodos, tuoj po Naujų Metų 
choras turėjo šurum-burum, j 
kurį susirinko gražus būrelis 
svečių. Mokytoja stvėrėsi ta 
proga agituoti, kad svečiai 
ateitų į chorą, padėtų suvai
dinti operetę “Pepita.” Sako, 
jeigu niekas nepadės, tai to 
gražaus veikalo nepastatysi
me. Tuojau penki prisidėjo ir 
kitą penktadienį atėjo, šian
dieną visi dainuojame. Choras 
didėjo ir augo. Dabar jau tu
rime geroką būrelį daininin
kų. Tikimės, kad su laiku ateis 
ir tie, kurie pasižadėjo. Mes 
jų laukiame.

Per abu metų sezonus- iš
mokau 21 dainą, nors jos dar 
ne visos buvo dainuotos publi
kai.

Chore priklausyti yra ma
lonu. Tenka susiglausti su gra
žiomis dainelėmis, su menu, 
kultūra; susipažinti su akto
riais. žmogus jautiesi labai 
patenkintas gavės progą da
lyvauti tokioje grupėje.

Mūsų choriečiai, kaip mote
rys, taip ir vyrai,, yra labai 
draugiški', malonūs. Niekas ne
siveda aukštai. Sutinkame 
gražiai, kaip maloni šeima. 
Buvau manęs, gal paliausiu 
ėjęs dainuoti kai choras su
tvirtės, bet ta mintis dingo kur 
nors dausose. Aš taip labai 
pamylėjau dainas, choriečius, 
o ypatingai mokytoją, kad bū
tų labai gaila iš choro skirtis.

Mokytoja man patinka dau
geliu atžvilgių. Per metus lai
ko nemačiau piktos. Ji labai 
mikliai vartoja “saikaladžį”. 
Nežinau, ar ji ėjo tam moky
tis, ar naturališkai tuos di

ldžius gabumus turi. Pasitaiko, 
kad kai kurie choristai tarp 
savęs kalbasi,
kenkia klausai laike pamokų. 
Bet ji gražiai paprašo, kad ne
sikalbėtų.

Mokytojos 
delis. Ji turi 
už Newarko.
gijos sueikvoja kelyje. Mes, 
choristai, kai vieni dainuoja 
pamokose kiti gauname pro
gą pailsėti. Bet m.okytoja per 
tas dvi valandas turi pertrau
kos tik 5 minutes. Ji sunkiai 
dirba, pailsta. O po to reikia 
grįžti namo vėlumoje nakties.

• Tas menkas uždarbis jai ne- 
atmoka. Ne, ne tas ją traukia. 
Ją traukia daina, kūryba. Ji 
turi tam pašaukimą ir ji eina 
tuo keliu. Kiek ji yra pasidar
bavusi' visuomenei ir chorie- 

z čiams, sunku žodžiu apsakyti.
Tas viskas ir pririša mane 

prie dainų ir prie tos gra
žiausios grupės; Kol sveikata 
ir aplinkybės leis, tolei dai
nuosiu.

Yra žmonių, kurie mėgina 
pakenkti chorui, 
kad jame randasi 
žmonių.

Reikia pasakyti, 
ir bendrai menas
amžiaus. Tiesa, visiems butų 
gražu matyti chore daug jau
nų jėgų. Bet, ką darysi, jeigu 
Xignu Argi dėl to jau reikia

žinoma, tas

pasiaukojimas di- 
atvažiuoti net iš 
Tiek laiko, ener-

Pajuokia, 
senesnių

kad daina 
nepažįsta

tyrinėti nejudomo 
turto taksavimą

American Labor Party
siuntė laiški} majorui Wagne- 
riui ir visiems Miesto Tarybos 
nariams, taipgi spaudai. Laiš
ke pažymi, kad mieste real 
estate apkainavimas taksavi- 
mo tikslams yra skandališkas. 
Ragino Miesto Tarybą padėti 
taisyti.

Kokia ta padėtis? Laiške 
rašo:

“1932 matais — kada neju- 
domojo turto vertė buvo nu
puolusi žemiausia—New Yor
ko miesto real estate buvo ap- 
kainuota $19.6 bilijonų. Dvi
dešimt trejais metais vėliau, 
1955 m., aukščiausioje poka
rinėje real estate vertybėje, 
dar prisidėjus bilijonų dole
rių vertybės naujomis statybo
mis ir kada perkamoji-par- 
duodamoji real estate verty
bė yra aukštesnė, negu bent 
kada nors buvo, 
apkainavime yra
real estate Įvertinti 
kaip vertą $21 bilijono, 
tai reikštų vos tiktai 
centų pakilimą bėgiu 
tų.

“Padėtis > va dar

nau jajame 
pasiūlyta 

tiktai 
Juk 
pro-

} nic-
lo

daugiau 
neteisinga, kada į ją prisižiū
rime arčiau. Matome faktą, 
kad neproporcionalė to pakė
limo dalis uždėta ant gyven
tojų namų. Ji uždėta ant vie
nos ir dviejų šeimų namukų, 
kuomet didžiosios komercinės 
ir industrinės nuosavybės 
liktos beveik tokios pat 
nos, kokios buvo. Neretai 
kainuojamos dar žemiau, 
gu buvo pačiu blogiausiu 
presijos laikotarpiu.

“Tokios milžiniškos/viu 
vybės, kai], Irving Trust Co. 
Buildingas, New Yorko Stock 
Exchange ir 40 Wall Street 
vis dar tebėra apkainuotomis 
žemiau, negu buvo 1932 me
tais. nežiūr’nt to, kad padau
gėjo išrendavimai ir gauna 
aukštesnes, remias.”

ALP toliau nurodo, kad jei
gu viename tiktai Manhattane 
pelningieji daug milijonų ver
tės pastatai būtų apkainuoja- 
mi pagal jų tikrąją vertybę, 
jeigu jie būtų teisingai tak
šnoti, miestui prisidėtų bent 
150 milijonų dolerių ekstra 
pajamų kas metai.

visų savo pnesŲ ir 
prietelip kalbas

Tolimesnis tyrinėjimas
binsteino rekordų pastangose 
atidengti žmogžudį, išryškina 
visokiausių milijonieriaus trik- 
sų, kuriuos jis vartojo užval
dyti visus aplink save.

Paskiausiais laikais jis krei
pęsis į specialistus, kurie gali 
perimti ir užrekorduoti pokal
bius telefonu. Tūli atsisakė, 
bet kiti sutiko. Jie periminėjo 
kitų kompanijų pokalbius te
lefonu ir jam pristatinėjo re
kordus. Tuo būdu jis pirmiau
sia suspėdavo į pelningas apy
vartas. Jis tuo būdu gavo ži
nias apie savo priešų planus.

Tuo pat būdu jis sekiojęs 
ii’ merginas. Pats nesivaržy
damas naudotis visomis, ku
riomis galėjo, konkurentus 
prašalindavo nuo tų, kurių pa
čiam reikėjo. Sakoma, jog jis 
buvo specialiai pirkęsis bran
gų instrumentą, kad patirtų, 
ką apie jį mano, ką kalba Pat 
Wray, viena iš jo gražuolių. 
Jis tą buvęs pastatęs po jos 
lova. Mat, dabar yra instru
mentu, kurie turi “iiusis” ir 
gali užrekorduoti viską, ką iš
girsta. Yra galimų įjungti Į 
telefoną. Yra ir galimų nešio
tis kišenėje, batarėjomis ope
ruojamų “klausovų.” Jais “pa
gauna” tuos, kurie išsikalba 
daugiau, negu reikia, apie 
ve ar apie kitus.

sa-

pa-

ap
lie
ti e-

Iš Sing Sing kalėjimo 
asmenis perkėlė į Auburn. 
Mčnama, jog tai daryta tikslu 
sumaišyti žingsnius . planavu
siems sukilimą.

Brooklyn, N. Y
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Witliamsburgo lietuviai ruo
šiasi dalyvauti L.O.S. 1 kuo
pos vakarienėje, kuri Įvyks va
sario 19, Piliečių Klubo salė
je, 280 Union Avė., Brookly- 
ne. Patartina iš anksto Įsigyti 
Įžangos bilietą. Bus gerų 
gių, visokių gėrimų.

vai'-

BROOKLYN, N. V.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo biznio skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, vasario-Feb. 11 d., 
prasdės 8 vai. vakare, Kliubo salo
je, 280 Union Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbu kiekvienam susipa
žinti su Kliubo biznio reikalais.

Valdyba.

lei-
Tea-

Mokytojai domisi 
Matusowo Įvykiu

New Yorko mokytojų 
džiamas laikraštukas
chers News savo vėliausioje 
laidoje Įdomauja, ar miesJnė 
mokyklų viršenybė naudojosi 
Matusowo liudymais persekio
jimui mokytojų.

Mokytojai prisimena, kad 
Matusowas prieš porą metų 
rašė Hearsto laikraštyje Jour- 
nal-American, kad 1950 me
tais įvykęs mokytojų lyg ir 
streikas (stoppage) buvęs “su
organizuotas f komunistų.” 
Taipgi rašė, jog ir 1948 City 
College streikas buvęs kilęs 
“dėl komunistų.”

Unijos laikraštukas klausia: 
“Įdomu, kaip toli mūsų pačių 
Švietimo ir Aukštesniojo švie
timo Tarybos naudojosi 
informeriu.” į

tuo

Ar Tamsta jau gavai 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

JL.ais«

panaikinti, pamiršti 
nedainuoti parengi- 

Kodėl atmesti kas yra

chorą 
dainas, 
muose ? 
gražu ?

šis metinis raportas nėra 
choro raportu. Rašiau, kad 
norėjau savo mintis pasakyti.

(27-28)

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkmas 

įvyks trečiadienį, vasario 9 dieną, 
pradžia 7:30 vai. vak., 110-06 At
lantic Avė. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti ir jau laikas pasimokėti 
duokles į draugiją už 1955 metus. 
O kurie dar nesate pasimokėję už 
praėjusius metus, malonėkite pasi
mokėti. —Komitetas

Sugrįžo iš ligoninės
Kazimieras Šimkus sugrįžo 

iš ligoninės, ten išbuvęs su virš 
dvi savaites. Jisai ip jo žmo
na dėkingi visiems jį atlankiu
siems asmeniškai ar laiškais. 
Jo prieteliai dabar gali ji ras
ti namie, 31-02 9‘^nd St., Jack- 
son Heights, L. I., N. Y.

Artisto Reinhardt 
kūriniu paroda

Dailininko Ad Reinhardt’to 
kūriniai išstatyti parodon Bet
ty Parsons Galerijoje 15 E. 
57th St., New Yorke.

Ten bus dar porą savaičių. 
Paroda prasidėjo sausio 31- 
mą, baigsis 19-tą.

Vyksta i Floridą
Į pabaigą šio /mėnesio išva

žiuoja Į Floridą Brooklyne pa
garsėjęs sūrių pardavinėtojas 
A. Goodwin. Jei Florida jam 
patiks, tai jis mano ten pasto
viai apsigyventi.

Teko sužinoti, kad sunko
kai sirginėja žinoma pažan- 
gietė Mary Merk (Markevičie
nė). Sveika būdama ji buvo 
nuoširdi veikėja, daugeliui 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių gerai pažįstama, žinau’, 
kad josios drangai, prieteliai 
ir pažįstami vėlina jai pa
sveikti. Tuo tarpu būtų gražu 
ligonę aplankyti. Ji gydosi sa
vo namuose, 399 So. 4th St., 
Apt. 5, Williamsburge.

Rep.

.15,0.00 dar
di r b a n č i ų R e public 

fabri- 
L. L, 
darbi-

Republic fabrikuose 
kalba apie streiką

Atstovai apie 
b i ninku
Aviation K o r poraci j os 
kuose Farmingdale, 
skelbia, jog7 vykdys 
ninku balsavhną streiko klau
simu. Tai paskelbė Adam 
Dombrowski, International 
Association of Machinists 
Lodge 1987 prezidentai.

Senoji sutartis baigiasi va
sario 18-tą. Gi naujajai sutar
čiai gauti derybose tebėra 
bai didelis skirtumas tarp 
ko unija reikalauja ir ką 
sai sutinka duoti.

to, 
bo-

MARBLE TABLE SALE
60X20 $CJ9 

:■ ..-.v..: BRASS..BA.SE • .•. - .
Beautifully Grained Travertime

BON BAZAR 228 W. 4 st. 
WA. 4-8740

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J;

MArket 2-5172

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberls

(«Į

IMPORTUOTI 4
DOVANOM DAIKTAI |

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

• Triplex, Overlay. iff
FINKELSTEIN & SON |

81 Delancey St, N.Y.C. g
Tel. CA. 6-9087 3

Stambieji fabrikantai ir pre
kybininkai savo organizacijos 
(Chamber of Commerce) su
sirinkime priėmė rezoliuciją, 
kuria pasisako prieš panaiki
nimą ar pakeitimą Condon- 
Wadlin Įstatymo. Tas Įstatas 
uždraudžia valdinių Įstaigų 
darbiniąkams streikuoti. O 
kol tas palaikomas, jie laukia 
progos pastiprinti Įstatus ir 
prieš darbininkų streikus 
vatinėse industrijose.

“RAšYKL.

pri-

Laisviečių suvažiavime 
prieina prie manęs, .$2 siū
lydamas, J. Steponaitis ir 
sako: “Še, rašyk!” Jam 
aiškinuosi, kad aš suvažia
vimui sveikinimų neimu, 
prašau kreiptis prie Kava
liauskaitės. Bet jis vistiek 
spiriasi: “Rašyk ... gėly
nui!” Priėmiau ir padėko
jau jam.

Gėlyno pavasariniame 
de dabar yra $13.50.

fon-

Priteisė atpildą už 
skriaudą ligoninėje

Veteranas Robert Turifer, 
32 m., buvo prieš miestą už
vedęs bylą, Jis sakė, kad jis 
buvo patalpintas miestinės 
Bellevue ligoninės proto ligo
nių skyriun, nors jo nesveika
ta buvo visai kita. Jis sirgo skil
vio nesveikata, bet kąd Kings
bridge veteranų ligoninė bu
vo perpildyta, jį siuntė anon.

Skunde teismui sakė, kad 
kuomet jis užprotestavo prieš 
talpinimą jo. pamišėlių sky
riun, ji sumušė ir apkaustė 
(įdėjo Į straitjacket). O kai ji
sai gulėjo sukaustytas, bejė
gis apsiginti, pamišėlis jį su
kandžiojo ir kitaip sužalojo. 
Nuo to jis neteko ylenos akies.

Numatyta, kad jam būtų 
priteikę atpildą. Miesto advo
katas jam pasiūlė susitaikyti. 
Jis pasiūlymą priėmė. Jam su
mokės apie 50 tūkstančių. Už
vedant bylą jis reikalavo 
tūkstančiu.

100

New Yorko Valstijos Seime
liui pasiūlyta sudaryti 9 asme
nų, komisija, kuri nustatytų 
visos valstijos teismams vie
nodą procedūrą įvairiais Įsta
tymiškais klausimais.

b XIX
Mes turime didelį pasirinkimą 

importuotų vynų.
Schaefer Otto 

WINE & LIQUOR STORE 
65-57 Myrtle Ave., Glendale 

HEgeman 3-0077 
Klauskite Mr. Smith jums 

pątarnauti.
Mums patinka ir pristatyti

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8^74

1 Ligoninės name trys 
susirgo paralyžiumi

New Yorke 63 šeimų apait- 
mente prie 1303 York Avė. 
praėjusiomis trimis savaitėmis 
trys asmenys susirgo vaikų 
paralyžiumi. Tame ypatin
giausią tas, kad namas yra 
vartojamas kaip New York 
Hospital daktarų ir kito per
sonalo rezidencija. Pirmiausia 
susirgo 3 metų mergytė, kitu 
du yra suaugę* daktaras ir ki
to daktaro žmona.

Jelke pasiruošia bylai 
šildydamasis Floridoje

Jelkės byloje buvusios įvel
tos mergšės jau seniai tapo 
ištrauktos iš darbų, iš namų, 
Kad būtų New Yorke, arti tar
dytojų, kurie pasiruošia Jel
kės teismui. Tačiau toji artu
mo taisyklė milijonierių ko ne
liečia. Jis išvyko pasišvitinti 
Floridos saule. Su juo išskrido 
sykiu ir vienas jo advokatų, 
Arthur Robert Steljes.

Spauda aprašė, kad jis ir 
jo žmona su didele meile at
sibučiavo lėktuvu stotyje!

Po ištiso mėnesio vakacijų 
Arizonoje, grįžo namo Vincas 
Karlonas. Arizonos klimatas 
Kartonui gerai paveikė į svei
katą. Atrodo atjaunėjęs ir 
linksmas.

New Yorko CIO siūlo 
išmesti pečiukus, 
statyti namus

New Yorko Miesto CIO Ta
ryba pasiuntė miesto valdinin
kams užgyrimą plano praša
linti kambariuose vartojamus 
aliejinius pečiukus, kaip ar
šius žmogžudžius didmiesčio 
gyventojų. Paskiausia žuvęs 
(sykiu su trimis, vaikais) Mi
chael Keenan buvęs veikliu, 
CIO narys.

Tuo patim: CIO pastebi, jog 
atėmimas vienatinės priNmo-
nes apšildymui gyvenantiems 
hišnynuose ir senybiniuose na
muose problemos neišspręs 
kol nebus pakankamai tinka
mų namų. Tad pareiškė, jog:

“Pristatymas pakankamai ir 
saugių namų turi būti miesto 
ir valstijos valdžių pirmiau- 
siuoju projektu.”

i -
Pittsburgh, Pa. — Vasa- 

rid 3 d. traukinys “New 
York - to - Chicago Gotham 
Limited” nusirito nuo bė
gių. Nelaimė įvyko prie 
Leetonia, Ohio. Tačiau pra
nešta, kad nelaimėje nė
vienas žmogus nebuvo Įtiek 
sunkiau sužeistas.

Eagle Pass, Tex.-'^ries po
rą metų iš Meksiko$vbuvo 
Amerikon įšmugeliuKta 
daug White Char oi ai s 
veislės karvių ir jaučių. Jų 
vertė siekė net milijoną do
lerių. Dabar visi šitie gal
vijai sugrąžinti atgal Mek- 
sikon.

Maskva.—Sovietų Sąjun
gos radijas sausio 31 d. pla
čiai atžymėjo buvusio pre
zidento Roosevelto 73-čią 
gimtadienį. Tai skaitoma 
nepaprastu atsitikimu.

Roma. — Popiežiaus svei
kata vėl gerokai pašlijusi. 
Jis negalėjo asmeniškai da
lyvauti tradiciniame bažny
čios festivalyje.

' Londonas.— Nubėgęs nuo
bėgių 18 vagonų tavorinis 
traukinys pataikė į vienos 
Šeimos stubą ir ją sugrio
vė. Kokiu tai stebuklingu 
būdu šeši šeimos nariai iš
liko gyvais.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NURSE—up to 35; experienced; 
well mannered, cheerful and liking 
and understandng children. Boys 9 
and 2; girl 4. In fine Manhattan 
home. $50 for the right person. 
Write: F. 3-Room 830, 11 W. 42nd 
St., N. X-C.

' i (26-29)

MERGINGS
Darbas šapoje; malonios darbo 
sąlygos. Gera alga. Pašalpos.

KNOMARK MFG. CO.
330 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(25-27)

SMITH EMPLOYMENT AGENCY 
81-11 Roosevelt Ave., 

Jackson Heights
Open Tuesdays and Thursdays 

till 7 P. M.
Typists, Clerks, Stėnos 

Secretaries and Receptionists 
To $75

H.S. Grads Register Now

MOTERIŠKE 
(iki 45 metų)

Pavienė, mylinti vaikus, priežiūrai 
4 metų berniuko. Atlyginimas, gy
venimas gražiuose Flushing namuo
se ir patenkinanti alga. Turi būti 
sveika ir pasitikima.

Šaukite FL. 3-3889 <
(2TO9)

MALE and FEMALE
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REAL ESTATE

MASPETH AVENUE — tuojau UŽ- 
imtinas 1 šeimos mūrinis namas. 
5 miegrūmiai, tiled maudynė, hard
wood grindys, 1 karui garadžus. 
Greitam pardavimui tik $10,000 
($1,500 įmokėti).

MENCONE REALTY 
Tel. GL. 5-6424

(24-30)

WHITESTONE—M ALB A
Su nuolaida pardavmas, paties savi
ninko pabudavotas, 4 metų senumo, ' 
6 rūmų (3 miegrūmiai— grynų ply
tų, lį malj'cfyniuX brass plumbing, 
alipjtrrfisiltu vandehni šildoma. Iš
taisytas skiepas, tiled skalbykla, t 

; gAradžius, breeze-way, \ewers, ant 
50x100 lotas. Labai patogu del mo
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutartį. /Tik 
norintiems pirkti. Ša j kute —

FLushing 3-0256
(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
OZONE PA11K

Tuojau užimama, 6 rūmų (3 mieg
rūmiai) modernižuotf namai, pui
kiose sąlygose. Cimehtinis garadžius, 
GE Oil burner, paveiksluoti langai, 
iš užpakalio patio, gėle^ shrubs, me
džiai kieme. Labai patogiai mokyk
las, bažnyčias ir krautuves>Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartį. Tbl. VI. 3-0761. \

\ (24-BO)

PARDĮJODAl SAVININKAS 
LAURELTON

Tuojau užimamįas, 3 miegrūtniai, 
ranch—70x120—Knotty pine virtu
vė. Labai patogu \u mokyklomis ir 
bažnyčiomis. $12,990x_ Pamatymas 
pagal sutartį, krepkitės^tįk norinjž 
pirkti.

Tel. LAURELTON 7-3796
(25-27)

PARDUODA SAVININKAS 
DYKER HEIGHTS

Pilnas užėmirhas pasirašant doku
mentus. Semi-Det 3
ir *4 screene

PARDUODA SAVININKAS* 
(apleidžia miestą)

BALDWIN, North, tuojau užima
mas 2 aukštu, 6$ rūmai, mūrinis ir 
medžio šingeliai — 6 miegrūmiai, 2 
maudynės. Kostumerskai statytas. 
Cape Cod. Central Hall, Patio, ga- 
radžius. Labai patogu su mokyklo
mis ir krautuvėmis. Greitam parda
vimui tik $24,500. Pamatymas pagal 
sutartį. Šaukite: IV. 9-0423.

(27-29)

Terrace, kiemas! 
Daug ekstrą^engmų. Arti prie mo
kyklų, žnyčių, krautuvių, trans- 

 

portįjefjos. Greitam pardavimui - 
$1 .' Pamatymas pagal sutartį.

TErrace 7-4372 jį 
(25-27

Washingtonas. — Demo
kratai senatorius Kefauver 
ir sen. Russell reikalauja,, 
kad Kongresas patyrinėtų 
vyriausybės pasiūlymą su
mažinti ginkluotas jė 
Jie priešingl\tokį suma 
žinimui. Ir ifi demokra
tai Kongrese priešingi bilc 
kokiam sumažinimdi.

Washingtonas. — Senatas 
ruošiasi pradėjimui diskusi
jų dėl vyriausybės sudary
to Rytinės Azijos pakto. 
Manoma, kad sutartis leng
vai praeis.

4 piisl. Laisve (Liberty) Ant^ad., vasario (Feb.) 8, 1955




