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KRISLAI
Apie premjerus.
Hearstas Vilniuje. 
“Atmufins” Vliką. 
Bus naujų skandalų.

Rašo R. Mizara

Dėl Įvykusių permainų Ta
rybų Sąjungos vyriausybėje 

' komercinė spauda, atrodo, iš
eikvos daug rašalo Įvairioms 
spekuliacijoms.

Mums gi rodosi, jog Malen- 
kovo atsistatydinimas iš prem
jero vietos yra savaime aiškus, 
nesi jis, savo rezignacijoje, pa
reiškė, kad premjero pareigos 
jam persunkios.

Naujasis premjeras, marša
las Bulganinas, yra šeštasis ei
linis Tarybų Sąjungos premje
ras. Pirmuoju buvo Leninas, 
vėliau Rykovas, po to Moloto
vas, Stalinas ir Malenkovas.

Amerikinis laikraščių mag
natas William Randolph He
arst jau turėjo su triini žy
miais tarybiniais pareigūnais 
pasikalbėjimą: su Molotovu.

* su Chruščiovu ir su maršalu 
Žukovu.

Nepaisydami Hearsto aš
traus nusistatymo prieš socia
listinę šalį, tarybinė vyria-usy- 

jį lengvai Įsileido ir manda
giai su juo elgiasi.

Niekas jo ten nesekioja, nie
kas nevaržo. Jis kalbasi su to
kiais valstybiniais pareigūnais, 
su kuriais retas svetimšalis 
gauna progos kalbėtis.

• • —
O, beje, Hearstas, skrisda

mas iš Paryžiaus Į Maskvą, 
buvo sustojęs Vilniaus aero
drome.

Ten jis valgė pietus, ir sa
ko, kad Vilniaus aerodromo 
restoranas yra labai gražus ir 
ištaigingas.

Atrodo, jog Vilniaus aero
dromas tampa tn'o punktu, 
kur pasažieriniai lėktuvai, 
skrendą iš Vakarų Europos Į 
Maskvą, daro reguliarius su
stojimus.

Tik neseniai lietuvių tautos 
sostinės aerodrome buvo pa
statyta didžiulė ir labai puoš
iu stotis, teikianti keleiviams 
visus patogumus.

1 Na, ir čia Įvairių kraštų ke
liautojai ragauja lietuviškos 
duonelės, mėselės, bulvių ir 
kopūstų.

Neseniai New Yorke Įvyko 
vilkinių konferencija. Social
demokratas Kairys-Kaminskas 
pasiūlė, kad Vlikas iš Vokieti
jos būtų atkeltas Į Ameriką.

Matyt, taip ir -bus padary- 
) . ta, kadangi net ir Vakarų Vo

kietijoje tam padarui darosi 
ankšta.

Kur Vlikas “apsistos” ? Tū- 
•h siūlo New Yorką. Bet San- 

z daros Vaidyla tam priešinasi, 
t' sakydamas, kad Vlikas tuj-Įs 

savo “sostine” pasirinkti tą 
miestą, kur yra daugiau nesu- 

’ sipratėlių, duodančių “Lietu
vos laisvinimui” pinigų.
J Tokiais miestais, Vaidylos 

•■^nisomone, yra Detroitas, arba 
Bostonas.

Vliko ritieriai, mat, privers
ta mi&d iš auk'ų, kurias žmo- 
liės sudeda “Lietuvai laisvinti.”

Lozoraitis gi kontroliuoja 
“užšaldytuosius” Lietuvos fon
dus Jr tu jam nieko nepadary
si! Jiš, mat, nešiojasi su savi
mi “Kybartų aktą”!

Šiaurės Korėja 
protestavo del 
dviejų lėkt u vii
Pekinas. — Kinijos radi

jas skelbia, kad Korėjos 
Liaudies Respublika (Šiau
rės Korėja) protestavo pa
liaubų komisijai dėl dviejų 
jos orlaivių pašovimo. Kaip, 
yra žinoma, amer i k i e č i ų 
aviacija pašovė du orlaiviu 
keliolika mylių nuo šiaurės 
Korėjos kranto praeitos sa
vaitės pabaigoje.

Buvo skelbiama, kad 
tie orlaiviai buvo “priešo 
Mig’ai,” bet nebuvo sakyta, 
kieno jie buvo: Kinijos, Ko
rėjos ar Tarybų Sąjungos.

Mūsų aviacijos štabas sa
ko, kad tie l\fig’ai (TSRS 
gamybos orlaiviai) atakavo 
žvalgybinį mūsų lėktuvą ir 
mūsų kovos orlaiviai tik at
ėjo tam žvalgybiniam or
laiviui į pagalbą. Korėja 
savo proteste sako, kad 
amerikiečių orlaiviai ataka
vo jos lėktuvus virš terito
rinių Korėjos vandenų be 
jokios provokacijos. Korė
ja reikalauja, kad Ameri
ka atlygintų už pašautus 
orlaivius ir 'atsiprašytų bei 
nubaustų kaltus lakūnus.

Eisenhowerio planas remti 
mokyklas yra nepakankamas

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisephoweris pasiū
lė trijų metų planą finansi
niai remti mokyklas. Pagal 
tą planą federalė, valstijų 
ir miestų’ valdžios išleistų 
$7,000,000,000 mokyklų sta
tybai. Prezidentas siūlo, 
kad Kongresas iš iždo pa
skirtų tam tikslui $1,120,- 
000,000 tam tikslui. Iš. tos 
sumos $220,000,000 eitų kai
po “auka,” o $900,000,000 
paskolomis.

Bet Kongreso demokrati
niai vadai ir daugelis švie
tėjų tuojau pareiškė, kad 
Eisenhowerio planas toli 
nepakankamas, kad tai yra 
tik mažytė dalelė sumos, 
kuri būtų reikalinga, kad 
pastatyti pakankamai pa
talpų mokykloms, pakelti 
mokytojų algas ir bendrai 
pagerinti mokyklinę siste
mą.

Pagal Eisenhowerio planą 
pagalba būtų duodama vals
tijoms dėl mokyklų paskolų 
pavidale. Kadangi daugelis 
valstijų laikosi nusistatymo 
neimti paskolų, tai tų vals
tijų mokykloms nieko ne
tektų.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę ir švelnu.

Beje, ši vilkinių konferenci
ja pasmerkė ’ tautininkus už 
tai, kam jie suorganizavo 
“Lietuvos nepriklausomybės 
fondą” ir jin renka iš žmonių 
aukas!

Juo greičiau Vliką “atmu
fins” Į Ameriką, juo daugiau 
kils skandalų, iš kurių visos 
tvoros juoksis.

Po pakaitų TSRS valdžioje

Tarybų Sąjunga tęsia taikos 
politiką, tvirtina Molotovas

Dar kartą įspėja Amerik. neprovokuot naujo'karo; 
įvairiausi spėliojimai užsienyje apie N. Bulganiną

Maskva. — Po to, kaip 
Malenkovui pasit r a u k u s 
Bulganinas tapo pręmjeru, 
užsienio reikalu ministras 
Molotovas Aukščiau šioje 
Taryboje pasakė kalbą pa
saulinės padėties klausimu.

Molotovas dar kartą pa
brėžė, kad Tarybų Sąjun
gos vyriausias siekis lieka 
apsaugoti pasaulinę taiką. 
Bet, jis sakė, kad Ameri
kos J. V. vadovaujasi “be
protišku manymu,” kad ga
li atkariauti socialistines 
šalis kapitalizmui.

Molotovas sakė, kad da
bartinė Aemrikos užsienio 
politika gali privesti prie 
trečio pasaulinio karo. Jis 
sakė, kad “Tarybų Sąjunga 
nori kompeticijos su Ame
rika ne atominių ginklu ga
minime, bet atominės jėgos 
vartojime taikingiems tiks
lams.”

Jis pridėjo, kad Tarybų 
Sąjunga ' pirma įfegamino 
vandenilinę (hydrogeninę) 
bombą ir tuo atžvilgiu Ame
rika gali būti skaitoma, sa
kė jis, “atsilikusia.”

Bulganino biografija
Naujasis Tarybų Sąjun

gos premjeras Bulganinas 
gimė 1895-ais metais dabar
tiniame Gorki mieste, kuris 
tada buvo žinomas kaip 
Nižni Novgorod. Savo jau
natvėje jis buvo tekstilės 
darbininkas. 1917-ais me
tais i is įstojo i komunistų 
partiją. Pirmais keliais ta
rybinės santvarkos metais 
jis buvo veikėju saugumo

Atstovų hutas pasisakė už 
karinės tarnybos pratęsimą
Washingtonas. — Atstovų 

butas 394-iais balsais prieš 
4 pasisakė už* tai, kad pri
valomos karinės tarnybos 
(drafto) įstatymas būtų 
pratęsiamas ketvirtu kartu 
nuo 1940-tų metų, kuomet 
jis buvo įvestas.

Eisenhowerio administra
cija sako, kad mums reikia 
bent 2,850,000 vyrų ginkluo
tose pajėgose ir savanoriais 
tiek jokiu būdu negalima 
būtų gauti.

Keturi atstovai, kurie 
balsavo prieš privalomos

Vietminai trankės Pietuose, pietiečiai pešasi tarpusavy
Saigonas. — Liaudiečiai 

vietminai baigė evakuoti 
taip vadinamos Cochino 
provincijos pietinę dalį. 
Taip buvo susitarta Žene
voje. Vietminai laivu eva
kuoja savo karius į Šiaurę. 
Bet Cochine neramu. Hoa 
Hao religinės sektos gin
kluoti daliniai pradėjo oku

puoti tą sritį ir pulti Pie
tinio Vietnamo valdišką ka
riuomenę. . Tos sektos va
das Bačutas paskelbė, kad 
jo, o ne valdžios kareiviai 
turi teisę užimti tą sritį.

Praeitą sekmadienį val
džios kariuomenės pėstinin
kų dalinys papuolė į sukilė
lių pinkles.

organuose, kurie kovojo 
prieš kontr-revoliu c i n i u s 
elementus. Jis taipgi daly
vavo ginkluotoje kovoje 
prieš baltagvardiečius ir in- 
terventus Sibire.

1922-ais metais jis pradė
jo darbuotis kaip planuoto
jas sunkioje pra m o n ė j e . 
1931-ais metais jis tapo 
Maskvos miesto tarybos 
pirmininku, kas f a k t i n a i 
reiškia, Maskvos burmistru. 
Tuo jis išbuvo iki 1937 me
tų, kuomet jis tapo valsty
binio banko vedėju. Karo 
metu jis organizavo civili
nį Maskvos apgynimą ir 
parodė tiek gabumo ir atsi
davimo, kad buvo pakeltas į 
generolus, o vėliau į mar
šalus. 1947-ais metais jis 
tapo krašto apsaugos mi
nistru, o 1950-ais metais 
vice-premjenų

Spekuliacijos užsienyje
Londonas. — Konserva

torių spauda ir valdžios ra
teliai sako, kad Malenkovo 
pasitraukimas reiškia, j o g 
baigta “koegzistencijos fa
zė.” Darbiečių “Daily He
rald” ragina nesiskubinti ir 
nedaryti greitų išvadų.

Bonna.— Adenauerio val
džios aukštas pareigūnas 
“neoficialiai” išsireiškė, kad 
pakaitos Maskvoje paleng
vins Vakarų Vokietijos gin
klavimą. Laikraščiai, kurie 
remia Adenauer}, vienu bal
su tvirtina, kad Tarybų Są
jungos politika bus “kietes
nė.” ■ T •

Tie šaltiniai nurodo i fak- V

tarnybos p r a t ę s i m ą, yra 
Noah M. Mason iš Illinois, 
Usher L. Burdick iš. North 
Dakotos, Clare E. Hoffman 
iš Michigan ir Wint Smith 
iš Kansas. Jie visi yra re- 
publikonai.

Dabar senatas turės bal
suot?, tuo pačiu klausimu. 
Neabejojama, kad ir senate 
privalomos karinės tarny
bos įstatymas bus pratęstas 
ir tokiu būdu po preziden
tinio pasirašymo įstatymas 
įeis galion.

tą, kad Bulganinas yra ka
riškis, maršalas, nors iki 
šiol užsienyje vis buvo tvir
tinama, kad Bulganinas 
“netikras kariškis,” o “po
litikas uniformoje.”

i
Berlj nas. — Socialistinės 

Vienybės Partijos laikraštis 
“Neues Deutschland” sako, 
kad kokios pakaitos neį
vyktų tarybinėje valdžioje, 
Tarybų Sąjunga lieka pa
saulinės taikos tvirtovė.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris ir Dulles atsisakė 
daryti kokius nors komen
tarus apie Bulganino val
džią, bet senatorius Know- 
landas sako, kad “sovieti
nės agresijos pavojus da
bar didesnis.”

New Yorkas. — Kairus 
dienraštis “Daily Worker” 
vedamajame stra i p s n y j e 
klausia, kaip tai galima 
teigti, kad Tarybų Sąjun-; 
ga “atsisako savo taikingos 
politikos” tuo tarpu, kai iki 
šiol čia nepripažinta, kad 
tokia taikos politika iš vi
so egzistuoja? į

Šis laikraštis, išreiškia 
nuomonę, kad taikingoji 
TSRS politika lieka kaip 
buvusi.

> 
Amerikietis, kuris grižo iš 
Vorkutos, kalinamas Berlyne

Berlynas. — Kelios savai
tės atgal Sovietai išlaisvino 
amerikietį kareivį William 
T. Marchuka. Jis 6 metai 
atgal apleido Vakarų Ber
lyną ir atsidūrė rytiniame 
miesto sektoryje. Ten jis 
buvo suimtas kaip šnipas ir 
Sovietai jį kalino Vorkutos 
darbo stovykloje, netoli 
šiaurės ledjūrio.

Kuomet Marchukas kelios 
savaitės atgal buvo grąžin
tas amerikiečiams, apie jį 
buvo rašyta spaudoje. Bu
vo pripažinta, kad prieš su
ėmimą jis tarnavo karinėje 
amerikiečių žvalgyboje.

Dabar pranešama, kad jis 
vėl kalinamas — šiuo kartu 
pačių amerikiečių Vakarų 
Berlyne. Kariniai autorite
tai kaltina jį, kad būdamas 
Sovietų stovykloje jis išda
vęs daug jam žinomų kari
nių Amerikos paslapčių.

Ženeva. — Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komi
tetas praneša, kad R. K. 
prezidentas Paul Rueggeris 
pasitraukė ir jo vietą užims 
Leopoldas Boissieras.

Londonas.^ — Britanijos 
bendruomenės premjerai iš
leido pareiškimą, kad rei
kia ieškoti taikingų būdų 
išvengti karo Tolimuose 
Rytuose.

Afrika.—Malanaciška Strij- 
domo valdžia, uždraudė vi
sokius susirinkimus ir mi
tingus čia, kad neprileisti 
protestų prieš negrų išva
rymą iš miesto. Kaip yra 
žinoma, iki šio šeštadienio 
apie 70,000 negrų turi ap
leisti Siphiatowna, Johanes- 
burgo priemiesti. Tą dieną 
valdžia pradės griauti to 
priemiesčio namus. Ne
grams įsakyta kraustytis 
toliau užu miesto.

Afrikos Nacionalis ^Kon
gresas, pažangi negrų orga
nizacija, pirmadienio vaka
re tame priemiestyje prave
dė masinę protesto demon
straciją, kurios policija ne
drįso išvaikyti. Šalia ’ ne
grų organizacijų prieš val

Skelbiama, kad 
Kinija pašovė 
J.A.V. orlaivi
Tokyo.—Kinijos anti-lėk- 

tuvinės patrankos pašovė 
Amerikos karini orlaivi. 
Amerikietiškas avi a c i j o s 
štabas skelbia, kad tas or
laivis per klaidą tikrai skri
dęs virš Kinijos teritorijos 
i Vakarus nuo Tacheno sa
lyno.

Orlaivis nukrito jūron. 
Du lakūnai buvo išgelbėti 
Čiango karinio laivo. Kitas 
amerikiečiu orlaivis, sako 
pranešimas, buvo peršautas 
toje pačioje apylinkėje, bet 
sugebėjo sugrįžti į savo 
bazę.

Tuo tarpu skelbiama, kad 
amerikiečiai ir čianginiai 
jau evakuavo iš Tacheno 
salyno visus civilius gyven
tojus, kurių ten buvo apie 
15,000. Pirmas -transportas 
su 300 civilių jau pasiekė 
Formoza. Pranešimuose 
nieko nesakoma, ar tie civi
liai turėjo noro būti išve
žami.

Dabar prasidės Tacheno 
čianginių karinių jėgų eva- 
kuavimas.

Djilas ir Dedijeras norėtu 
steigti socialistų partiją

Belgradas.—Djilas ir De
dijeras padavė prašymą Ju
goslavijos valdžiai leisti 
jiems įsteigti naują socialis
tų partiją. Jie sako, kad ta 
partija turės socialdemo
kratinį pobūdį.

Djilas ir Dedijeras, kaip 
žinoma, yra buvę artimi Ti
to bendradarbiai, kurie ne
seniai perėjo į opoziciją. Jie 
kelios savaitės atgal buvo 
teistiKuž priešvalstybinę 
propagandą ir nuteisti, bet 
paleisti laisvėn sąlyginiai.

, Djilas.yra buvęs Tito val
džios vice-premjeras. Dedi
jeras karo metu buvo vie
nas Jugoslavijos partizanų 
vadų. Jie abu dabar teigia, 
kad Tito Komunistų Lyga, 
kaip ten dabar vadinasi 
valstybinė partija, yra per
daug diktatoriška.

Paskutiniai 
pranešimai

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad Molotovas 
praeitą savaitę pasiūlė Bri
tanijos ir Indijos ambasa
doriams sušaukti tarptau
tinę konferenciją Formozos 
klausimu.

Jungtines Tautos. — J. T. 
generalinis sekretorius 
Hammarskjoldas dar palai
ko ryšius su Kinijos prem
jeru Čou, sako Jungtinių 
Tautu šaltiniai. 4,

Washingtonas. — Iš In
dependence, Kan., praneša
ma, kad buvęs prezidentas 
Trumanas sakosi tikįs, jog 
naujas Sovietų premjeras 
darbuosis už taiką...

New Yorkas. — Federali
nis teisėjas Edward J. Di
mock patenkino Elizabeth 
Gurley Flynn ir 12 kitų ko
munistų vadų advokatų 
prašymą. Jie prašė, kad 
nebūtų leidžiama teisingu
mo departmento advoka
tams kvotinėti atsivertusi 
informer į Mat ūso wą prieš 
tai, kai]) jis atvirame teis
me aiškinsis.

Londonas. — Britanijos 
geležinkeliečių unijos keli 
lokalai atsikreipė į unijos 
centrą su raginimu: praves
ti generalinį streiką, pro
testuojant prieš Amerikos 
intervenciją Formozoje. Ke
li uostininkų lokalai jau 
priėmė rezoluciją boikotuo
ti Amerikos karinius krovi
nius.

Senatas pakėlė senatorių 
į generolus leitenantus

Washingtonas. — Senatas 
nubalsavo pakelti senatorių 
J. S. Thurmondą, S. Caro-- 
linos demokratą, į atsargos 
generolus leitenantus. Iki 
šiol Thurmondas buvo at
sargos pulkininkas.

Balsuota beveik vienbal
siai, su vieno susilaikymu,- 
paties senatoriaus Thur- 
morido.

Jtempta padėtis Johanesburge 
del užsimojimo išvvti negrus

džią protestuoja ir eilė bal
tųjų organizacijų. Patrick 
Duncan, buvusio Pietų Af
rikos generalio gubernato
riaus sūnus, suorganizavo 
specialų protesto komitetą. 
Tas komitetas sako, kad 
tūkstančiai baltųjų “stos 
petis petin su negrais, jei
gu prisieis ginti jų namus.”

Prie protesto taipgi pri
sidėjo Alanas Patronas, žy
miausias Pietų Afrikos ra
šytojas, kriygos “Cry The 
Beloved Country” auto
rius. j. b

Teisingumo ministrai Ch. 
L. Swart pareiškė, kad jis 
turės “pakankamai pblici- 
jos, ašarinių granatų ir gu
minių lazdų,” kad atsaky
ti į bet kokias riaušes.”
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TEBESTREIKUOJA
DIENRAŠČIO “Brooklyn Eagle” darbininkų strei

kas tebesitęsia jau per arti dvi savaites.
Išėjo į streiką t. v. “baltakalnieriai,” — redakcijos 

darbininkai, reporteriai ir kiti, priklausą Laikraštininkų 
gildijai, bet juos parėmė ir kitų šakų darbininkai, dir
bantieji dienraščio įstaigoje. Visa tai sudarė tokią pa
dėtį, kad “Brooklyn Eagle,” virš 100 metų, senumo laik
raštis, negali pasirodyti, negali išeiti.

Streikuojantieji reikalauja didesnių algų, samdyto- 
■. jai-leidėjai 'atsisako jų reikalavimą patenkinti. Dėl to 
ir kilo streikas.

Smagu, kad streikieriai susilaukia paramos iš kitų 
pramonių darbininku.Iv v

“TVIRTASIS VYRAS” SUBLIŪŠKO
MENDES-FRANCE buvo skaitomas “labai tvirtu 

vyru,” tvirtu Francūzijos premjeru. Bet tasai “tvirtasis 
vyras” nuvirto nuo koto ir pasiliko netvirtas.

Kodėl Mendes-France negavo parlamento daugumos 
pasitikėjimo ir buvo priverstas pasitraukti iš valdžios? 
Ar jis, iš tokio “tvirto, galingo” premjero taip greit 
'‘nusinakino” be priežasties? Kodėl jis visai neseniai 
buvo “tvirtas,” o dabar “netvirtas”?

\
Francūziįoje yra sakoma: niekas Francuzijoje ne

įlįs tvirtas, kuris stoja už Vokietijos ginklavimą, už 
Vokietijos tvirtinimą.

’ Kai Mendes-France užėmė premjero vietą, jis kele- 
' tu atvejų gavo milžiniškos parlamento deputatų dau- 
/ gumos pasitikėjimą. Jis jautėsi, kad su juo eina visa 
' Francūzija. Už jį, atsiminkime, rodosi, porą kartų, bal- 
savo ir komunistai deputatai, kurių parlamente yra 

t apie 100.
Mendes-France buvo nusistatęs prieš EDC—planą. 

)agal kurį buvo pasiryžta apginkluoti Vakarų Vokietiją. 
‘ Jis sakė, jog tasai planas yra Francūzijai pavojus ir 
K dėl to reikia jį atmesti. Ir jis buvo atmestas.

Mendes-France pažadėjo baigti karą Indokinijoje. 
Indokinijos karui nepritarė francūzų tauta, nors jam 
labai pritarė Washingtonas. Neklausydamas Washing- 

t tono, o klausydamas francūzų tautos balso, Mendes - 
France sutiko šaukti Ženevos konferenciją ir ten baigti 

. karą Indokinijoje. Ir karas buvo baigtas.
Kai Mendes-France grįžo iš Ženevos, jis jautėsi dar 

tvirtesniu. Jį buvo pradėję tūli francūzai vadinti 
‘ “Francūzijos ant kojų pastatytoiu,” ir tt., ir tt.

Viskas rodė, kad Mendes-France, atlikęs du didelius 
darbus,—darbus naudingus taikai,—imsis kai kurių vi
dujinių reformų ir jas bandys gyveniman pravesti, nes 
^aus žmonių pritarimą.

_ Tiesa, Mendes-France pasimojo sudrausti francū- 
zus, kad jie mažiau gertų vyno, o daugiau pieno. Tai 
neblogas dalykas, bet tai nėra didelis dalykas, tai šmul

io kute reforma.
. Į Paryžių tuoj nulėkė Anthony Eden, nulėkė ir 

Mr. Dulles. Ir jiedu pradėjo kalbėti Mendes-France. Tu 
dabar esi galingas, tvirtas, tai priimk mūsų planą Va-

• karų Vokietijai ginkluoti, o mes tavęs nepamiršime...
Buvo sušaukta konferencija Londone, pagal kurią

• nutarta Vakarų Vokietiją ginkluoti. Neužilgo kita kon- 
. ferencija įvyko Paryžiuje, kai Londono konferencijos
dėsniai buvo užgirti ir iš naujo iškeltas‘Vakarų Vokieti-

• jos ginklavimo klausimas.
Ir vėl Mendes-France kreipėsi į parlamentą, kad jis 

; užgirtų naują planą, pagal kurį Vokietija turinti būti 
apginkluota. Prasidėjo didžiulė propaganda, — propa- 

'■ ganda Amerikoje ir Anglijoje, — už tai, idant Francūzi- 
~ jos parlamentas Londono ir Paryžiaus konferencijų ta- 
‘ rimus užgirtų. Mendes-France stojo už tai, darbavosi,
• sunkiai darbavosi, prašydamas parlamento narius bąl- 
; suoti už. Tiesa, nedidele dauguma balsų parlamentas

užgyrė Vakarų Vokietijos ginklavimą, bet su tuo Men- 
į dės-France įtaka nusmuko.

Net ir tūli tie parlamento nariai, kurie balsavo už 
Vokietijos ginklavimą, atsipeikėję, pradėjo šiauštis prieš 

. Mendes-France. Jie pasijuto apgauti.
Na, ir to pasėkos žinomos; Mendes-France turėjo 

t pasitraukti iš valdžios vietos. Šiandien Francūzija yra
- be premjero, o žmonių protestai prieš Vokietijos gin

klavimą dar griežčiau ir smarkiau kyla.
Negalima stebėtis tuo, kad francūzai kovoja prieš 

Vokietijos ginklavimą. Atsiminkime, jog tik šiame 
,* amžiuje Francūzija buvo du kartu nuniokota vokiečių 
‘ militaristų. Kuris blaivai galvojantis francūzas nėra 
įsitikinęs, kad, jei Vokietija bus iš naujo apginkluota, 
jo tėvynė bus dar žiauriau, dar pikčiau užpulta ir

- sunaikinta tų pačių vokiškų militaristų?
: Tegu tasai “tvirtasis vyras” '

gerai pagalvoja, o jis supras, kodėl buvo iššluotas iš 
valdžios viršūnės!

APIE “TURTINGIAUSI 
SAO PAULO” LIETUVĮ

Uruguajaus Darbe skai
tome' korespondenciją iš 
Sao Paulo, Brazilijos:

“Kazys Naruševičius yra 
skaitomas vienas turingiau- 
sių S. Pauly j e gyvenančių 
lietuvių: turi Vila Beloje 
(S. Paulo priemiestyje) me
talo apdirbimo dirbtuvę ir 
nepertoliese nuo S. Paulo— 
ūkį ir keramiką. Tiesa, 
Naruševičius, kaip beveik 
visi ateiviai, prasidėjo be
veik iš nieko ir mes esame 
tikri, kad jam, kaįp ir ki
tiems, teko daug pavargti. 
Bet... laikas bėga, turtas 
didėja, o su juo — ir gob
šumas. Tą matome beveik 
daugumoje mūsų praturtė
jusių tautiečių tarpe. Juk 
jau nebe vienąs, seniau 
buvęs net ir socialistinių 
įsitikinimų žmogus, parsi- 
davė už geltonąją naugę.

“Štai, gruodžio 30 d. ‘No- 
ticias de Hoje,’ darbininkų 
dienraštis, įdėjo vieno dar
bininko skundą, kaltinantį 
Naruševičiaus įmonę dėl 
darbininkų darbo knygučių 
suklastojimo tikslu nemo
kėti pilnos algos. Tai va, 
kokiu būdu bei kieno są- 
skaiton sudaromas kapita
las.”

TAS PATS BLOFAS, 
TAS PATS MELAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos vadeivos ir vėl atsišau
kė i Amerikos lietuviu vi
suomenę “prašydami pa
remti šį darbą kiek galint 
gausesnėmis aukomis.”

Kokį darbą?
Žinoma, “Lietuvos laisvi

nimo” darbą. O tai reiškia, 
darbą, kuriuo tie ponai no- i 
ri grąžinti Lietuvon fašiz
mą, darbo žmonių neprie
telių šeimininkavimą.

Atsišaukime prašoma: 
“Nesiskaldykime į frakci
jas ir priešingas viena kitai j 
grupes.” Veltus šauksmas,' 
nes kryžiokų frontas jau į 
seniai susiskaldęs: pirmiau} 
į “diplomatinio šefo” kliką, 
ir Vliką, o vėliau įsikūrė 
tautininkų atskiras “fon
das,” kuriam jie rinks pi
nigus “Lietuvai laisvinti.”

Iš ’tikrųjų, ne Lietuvos 
laisvinimas šitiems samo- 
zvancams rūpi. ’Lietuvos 
liaudis yra išsilaisvinusi iš 
savo neprietelių, kurie ją 
taip žiauriai engė. Šitiems 
samozvancams terūpi, kaip 
juo daugiau pinigų iš žmo
nių iškaulyti ir už juos 
rai paūžti, pasivažinėti, 
ulioti.

DARBO UNIJOS 
IR POLITIKA

Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:

“Nekurtose unijose 
šinieji lyderiai labai rėkia, 
jei kas įneša kokį nors poli
tinį klausimą. Girdi, uni
jos neprivalo kištis į poli
tiką. Tai labai klaidingas 
nusistatymas.

“Kam. gi daugiau, jei ne 
darbininkams, turėtų rūpė
ti politika? Pavyzdžiui, kas 
daugiau kentės, jei dėl vo
kiečių apginklavimo kils ka
ras? Kas nukenčia dau- 
giau, jei ne darbininkai, ka
da dėl darbininkų pasyvu
mo į visas valdvietes sulen
da biznio agentai ir korpo
racijų atstovai?

“Nereikia, žinoma, įsi
vaizduoti, kad visame kame 
dešinieji lyderiai nepolitiš- 
ki. . Tokie kaip Dubinsiąs, 

į siuvėjų unijos galva, Reu- 
theH.s, automobilių darbi- 

Mendes-France dabar llinkll ujjijos galva, aktyviai
dalyyauja politikoj. Jie vi
sur remia imperialistų po

litiką, antisocia 1 i s t i n i u s 
veiksmus. Jie tik tada šau
kia prieš politiką, kada kas 
prakalba už taiką.

“Ne visur darbininkai to
kie pasyvūs. Pavyzdžiui, 
Vakarų Vokietijos Darbo 
Unijų Federacija pasisakė 
prieš. Paryžiaus sutartis. 
Tai labai svarbus politinis 
klausimas. O kad tenai 
priešakyje stovi ne komu
nistai, tai nereikia nei kal
bėt.

“Darbininkų nelaimė ta
me, kad daugumos unijų 
galvinyje stovi žmonės, ku
riems kapitalistų interesai 
artimesni. Jie padeda dar
bininkams tik tiek, kiek rei
kia, kad išsilaikyti jų vado
vybėj. Kada darbininkai 
pradeda kištis ten, kur 
jiems neleistina, tai tada 
jie gatavi sudraskyti uni
jas.

“Darbininkai gali nebūti 
vienodų pažiūrų linkui įvai
rių partijų, bet jų interesai 
visuomet bendri. Jei jie su
prastų klaidą, kurią jie da
ro remdami korporacijų in
teresus ginančias partijas, 
būtų sunku vedžioti juos už 
nosies.

“Jei darbininkai ir nėra 
vienos nuomonės, kas link 
ateities, kas link pakeitimo 
santvarkos s o c i a 1 i s t i ne, 
vistiek jie gali ir turi būti 
vieningi kasdieniniais rei
kalais, kaip skirtingos bur
žuazinės partijos yra vie
ningos buržuazijos bendrais 
reikalais. Jos moka numes
ti į šalį savo ginčus, kada 
reikia ginti savo interesus 
nuo darbo žmonių reikala
vimu.” v
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Leidinys apie architektą t 

L. Stuoka-Gucevičių

VILNIUS. — Praeitais. me
stais buvo paminėtos įžymiojo 
architekto Lauryno Stuokos- 

I Gucevičiaus 200-osios gimimo 
į metinės. Neseniai respublikos 
j knygynuose pasirodė 4000 eg- 
zemplioriu tiražu išleista ar
chitektūros .kandidato E. Bu- 
dreikos knyga “Architektas 
Laurynas Stuoka-Gucevičius.’’ 
Knygą išleido Valstybinė poli
tinės ir mokslinės literatūros

Knygoje skaitytojui pateik
tas L. Stuokos-Gucevičiaus gy
venimo ir kūrybos aprašymas. 
Autorius nušviečia lietuvių 
baudžiauninko sūnaus—genia
laus architekto gyvenimą, jo 
kūrybinę ir politinę veiklą, at
skleidžia jo pažangias visuo- 
menines-politines ir kūrybines 
pažiūras. Straipsnyj pabrėžia
ma L. Stuokos-Gucevičiaus kū
rybos nacionaline ir demokra
tinė forma, kūrybos tradicijų 
tęsimo reikšme vystant lietu
vių tarybinę architektūrą.

Knygoje randame nuotrau
kų, vaizduojančių L. Stuokos- 
Gucevičiaus gyvenimo kai ku
riuos momentus. Likusioji kny- , 
gos dalis (33—165 psl.) skir- | 
ta Įžymiojo lietuvių architekto 
kūriniams, čia stengiamasi na
grinėti Verkių ansambli, Vil
niaus rotušę (dab. Dailės mu
ziejų), rūmus Derečine, Vil
niaus katedrą, Jonavos bažny
čios kopleksą, Vilniaus repre
zentacinius rūmus, Čiobiškiu ir 
Cirkliškių kompleksus, Suder
vės bažnyčią ir kitus L..Stuo- 
kos-Guvevičiaus kūrinius, šių 
statinių moksliškas, i-stoNnis- 
architektūrinis nagrinėjimas 
pailiustruotas gausiomis foto
nuotraukomis, piešiniais, pla
nais bei piūviais.

Knyga duoda galimybę skai
tytojų masėms susipažinti su 
L. Stuokos-Gucevičiaus kūry
biniu palikimu.

Leidinys . didelio formato, 
dailiai apiformintas?.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ? J > .

Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavimui sveikinimai 

- ' 1

Elizabeth, N. J.
*

“Sveikiname Laisyės šėri- 
ninkų suvažiavimą' inlinki- 
me kuo geriausio pasiseki
mo ir geriausių nutarimų 
dėl Laisvės gerovės, kad 
galėtų visuomet išeiti dien
raščiu. Aukojo: LDP, $10. 
Po $5: K. Čiurlis, P. Šiau- 
lis, ir K. Pociūnas. J. Gra- 
daitis, $2. Po $1: A. Skai- 
rius, ir P. Poškus. Viso 
$30.”

Washington, D. C.
‘•‘Brangi Laisve, garbe 

tau!... Per ilgus sunkius 
metus prakaitavai tiesą ir 
šviesą pavergtiems, skriau
džiamiems žmonėms. Būk 
užtarėja dūsaujančių alka
nų vergų. Kovok be palio
vos, iki viso pasaulio dar
bininkiška liaudis taps iš
laisvinta. Čia randate $5. 
Cicilija ir Steponas Joniš
kiečiai.”

Maspeth, N. Y.
“Sveikinu brangios Lais- 

vutės suvažiavimą ir linkiu, 
kad gyvuotų dar per dauge
lį metų, — aplankytų svei
kų ir ligotų namus taip, 
kaip mane per daugelį me
tų. Negaliu sueiti su savo 
pažįstamais pasikalbėti, tai 
brangi laisvutė mane aplan
ko, ir rodos, kad su visais 
pasikalbu, tas mane pra
džiugina. Sveikinu visus 
su $10, Konstancija Kar- 
'onienė.”

CLIFFSIDE PARK, N. J.
“Mes sveikiname Laisvės 

B-vės šėrininkus suvažia
vusius;. linkime, kad daug 
ką gero nutartumęt dien
raščio naudai. Aukojo: 
Geo. Stasiukaitis, $5. K. 
Derenčius, $2. Po $1: J. 
Bakūnas, J. Ališauskas, W. 
Petkevich, ir E. Bakūnie- 
nė. Viso $11.”

Great Ncck, N. Y.
“Sveikiname šį Laisvės 

B-vės suvažiavimą, linkėda
mi, kad apsvarsty tumė t 
svarbiausius laikraštį lie
čiančius klausimus, o ypa
tingai, kaip sustiprinti laik
raštį moraliai ir materia
liai, kad dar galėtų gyvuo
ti per ilgus metus. Aukojo: 
Po $5: LLD 75 kp., NST 
organizacija, J. Kupčinskas 
ir P. B e č i s. Po $2: F. 
Klaston, M. Adomonis, A. 
Simokaitis, A. Bečienė, F. 
Lideikis, ir J. Laukaitienė. 
Viso $31.”

Cleveland, Ohio
“Sekami cleyelandiečiai 

sveikina Laisvės B-vės su
važiavimą ir linki geriausio 
pasisekimo pravesti tari
mus, kurie užtikrintų kuo 
ilgiausią dienraščio gyvavi
mą, kad ateityje tarnautų 
visuomenei dar su didesne 
energija, kaip tarnavo pra
eityje. — Laisvietis, $10., J 
Mankauskas, $5. Po $2: J. 
Simans, J. Krosin, ir J. Pe- 
ti’aus. Po $1: M. Gedmin, 
|V. Kartonas, Clevelandietis, 
ir K. Valaika. Po 50c: F. 
Sutkai-tis, ir smulkių. Vi
so $26. Draugiškai, J. Že- 
brys.”

Easton, Pa.
“Laisvės skaitytojai svei

kina suvažiavimą su $18.
L. Tilwick, $10. Po $2: 'J. 
Stančius, M. Urba, V. Da
niel, ir P. ’ Prahewitz.”

Waterbury, Conn.
“Sveikiname Laisvės B-

vės suvažiavimą, linkime 
visko gero; Po $5: J. ir M. 
Strižauškai, ir P. Bokas. 
Po $2: J. J. Ynamaitis, ir 
V. Krasnitskas. Po $1: K. 
Danisevičius, ir P. Digimas. 
Viso $16.”

Worcester, Mass.
“LLD 11 kp. nariai ir 

Laisvės skaitytojai sveiki
name Laisvės B-vės dali
ninkų metinį suvažiavimą 
su auka $90. Linkime ge
riausių pasekmių suvažiavi
mui ir dienraščiui. Lai gy- 
Aukojo: Po $5: Benderius 
vuoja dienraštis Laisvė! 
ir Ž Draugas. Po $2: C. K. 
Urbonas, Raulušaitis, B. V. 
Bernotai, Senkus, Žilinskai, 
Jaskevičiai, ir Mazurka. Po 
$1: Gerdauskas, Norvaish, 
Ąlupka, Martišus, Mickie
nė, Skliutas, Kalakauskie- 
nė, Sadauskas, L. patrio
tas, draugas, Jusius, šupe- 
nienė, A. Ausiejienė, Va- 
lančiauskienė, Skr a 1 s k i s, 
Steikilbar, Lukas, Novikas, 
Labanauskas, Lozarevičius, 
Žitkus, Vizbaras, L. drau
gas, Pocius, Connie, drau
gas, Valenčiauskas, Petkū- 
nienė, P. patrijotas, Mary 
S., K. draugas, Bakanaus- 
kas. Po 75c: Pačesa, ir Ba
cevičius. Po 50c: Žukienė, 
ir Kibirkštienė. Viso $58.- 
50. Nuo parengimo $31.50.” 
Su pagarba, Jaskevičius.”

Daugiau aukų gauta 
sekamai:

Nuo Chicagiečių (atvežė 
? Jonas Mažeika), $192.

Floridiečiai per Long Dis
tance telephone sveikina su
važiavimą Su $40. •

Mike ir Emilija Simona- 
vičiai, B’klyn, N. Y., $25.

Petras Poškaitis, B’klyn,
N. Y., $20.

Brooklyno vaj i n i n k a i, 
$20.

Po $10: Mr. ir Mrs. A. 
Navikauskai, New Canaan, 
Conn.; Sophie Petkus, 
B’klyn, N. Y.; Lukšių An
tanas; Rėmėjas iš Jamaica, 
N. Y.; V. Tauras, B’klyn,
N. Y.; Brooklyno Moterų 
Kliubas; J. Grybas, Rich
mond Hill, N. Y.; Fairlawn- 
ietis; LLD 185 ,kp., Rich
mond Hill, N. Y.; A. Glo- 
bičius, Newark, N. J.; J. ir
M. Kalvaičiai, B’klyn, N. 
Bklyn, N. Y.; Lukšių. An- 
Y.; M. ir E. Liepai, Wood
haven, N. Y.; Chas. Ne- 
čiunskas, Brooklyn, N. Y.; 
Walter L., K. Milinkevičius, 
B’kyn, N. Y.; Leo Gavrilo
vich, B’klyn, N. Y.; S. Sas- 
na, B’klyn, N. Y.; Juozas 
Balčiūnas, B’klyn, N. Y.; 
Petras Kapickias, B’klyn, N. 
Y.; Brooklyno muzikantas; 
A. P. B’klyn, N. Y.

Po $7: Juozas Banaitis, 
Flushing, N. Y., ir nuo 
Frank Krunglio ir Viktore 
Petraičio stalo.

P. Babarskas, Hollis, L.
L, $6.

Po $5: Tadas Kaškiau- 
čius, S. J.^Mr. ir Mrs. Juš
kai, Mr. ir Mrs. \Mažiliai, 
Mr. ir* Ml’s. Rušinskai, Mr. 
ir Mrs. Baltrušaičiai, Mr. 
ir Mrs. Brown, C. P., Pe
tras Silickas (pas t a r i e j i 
gauti per Antaną, bankįe- 
te); Liet. Tautiškų Kapinių 
B-vė, Plymouth, Pa.; F. ir
O. Reinhardt, Ridgewbode; 
S. Maksimiškis; Buvęs 
torontietis, dabar brookly- 
nietis; M. Žiedelis, B’klyn,
N. Y.; J. Steponaitis, B’
klyn, N. Y.; V. ir O. Če
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puliai, B’klyn, N. Y.; S. ir 
J. Cedronai, B’klyn, N. Y.; 
A. ir D .Veličkai, Rego; 
Park, N. Y.; A. Kalakaus^ 
kienė, B’klyn, N. Y.;’ mT 
Stakoff, B’klyn, N: Y.; Ki 
Petrikienė, B’klyn, N. Y.;' 
A. Deikus, Maspeth, -N. Y.; 
Wm. Skodis, Jamaica, N. 
Y.; Woodhaveno Draugai;
P. ir A. Mikalaus, B’klyn, 
N. Y.; Ex-patersonietis; 
Geo. Bernotą, Woodhaven, 
N. Y.; Anna ir Frank Čer- 
niavičiai, Maspeth, N. Y.; 
J. Stanelis, Westfield, N. J.; 
J. Murmokas, B’klyn, N. 
Y.; W. ir M. Kūlikai, B’
klyn, N. Y.; F. ir M. Krun- 
gliai, Woodhaven, N. Y.; F. 
Kazokienė ir duktė Suzana, 
Jamaica, N. Y.; Antanas ir 
Ilse Bimbai, Richmond Hill, 
N. Y.; Anskiai, B’klyn, N. 
Y.; S. A. T., B’klyn, N. Y.; 
Draugas iš' Pittstono; O. 
Višniauskienė, B;’klyn, N. 
Y.; R. ir E. Mizarai, Jack- 
son Hts., N. Y.; Aido Cho
ras; Magdalena Aleksejus, 
Woodhaven, N. Y.; A. Dal
gis, B’klyn, N. Y.; Ę. ir N. 
Ventai, B’klyn, N. Y ; Ru- 
daminiškis, ir LLD 24 kp.

Po $3: J. Karpavičius, 
B’klyn, N. Y.; S.. B.; F. P. 
Zavis, Bethlehem, Pa.; Jur
gis Kanopa, B’klyn, N. Y.; 
George Wareson, B’klyn, 
N. Y.

Nuo Superintendentų sta
lo $2.75.

Po $2: M. Mickus, Wor
cester, Mass.; John Balai- 
ka, B’klyn, N. Y.; O. Wel- 
musienė, B’klyn, N. Y.;. 
Alice Tamm, B’klyn, N. Y.; 
Frank iš Maspetho.

Po $1: A. Gabalis, B’klyn, 
N. Y.; Albinas Bepirštis, 
B’klyn, N. Y.; Mrs. X.

Viso aukų suvažiavimui 
gauta $1709.80.

Širdingai ačiū visiems už 
puikią paramą dienraščiui.

Laisves Administracija

Kalbinės keistenybės
(Iš mano užrašų knygutės)

Nauji policistai?
“Hormonai areštuoja kau

lų minkštėjimą.” Tai dak
taro Van Delleno straips
niukui antgalvis. Angliš
kai : “Hormones arrest soft
ening of bones.”

Ar čia tikrai taip? Ne
jaugi tie smulkučiai hormo- 
nėliai pajėgtų ką nors areš
tuoti? O gal čia kaip nors 
kitaip išeina

Deja, jei būtume girdėję- 
apie sinonimais vadinamuo
sius žodžius, tuomet tasai 
“areštavimas” mūs negąz 
dintų...

Primink ir Primink s
Tai y tin vienodai rašomi, 

bet skirtingą veikmę rejię 
kią žodžiai, kurie skiriįsi 
tik juos ištariant. Pavyz
džiai: ‘Į

Primink, kad jis neuž
mirštų ateiti. I

Primink šuniui uodegą, 
tai patirsi, kiek, aštrūs jo’ 
dantys.

♦ Primink jam, ' kad\^rytį 
daugiau linų primintų negtu 
'iandien primynė. . į

Ndrs minte prisimynęs 
aiškink, o jis vis nesupran
ta. j

Eik dar molio minti. * .
• Kas čia tiek daug pūta

vo primynė?
Jam tik puse žodžio už

mink, o jis tuoj visą giminę 
prisimins...

Tai dar toli ne visos tų' 
dviejų žodžių skirtingos 
prasmės... O tūli “žinovai” 
teigia, būk bile žoods tik 
vienui vieną prasmę tegalįs 
turėti.

J. B. Pranašas



A

GUY de MAU PAS Am Anekdotai

(Tąsa)
Tąsyk ponia Luazo neiškentė ir davė 

valią savo įgimtam storžieviškumui:
— Negi mes taip ir tupėsim čionai iki 

pat mirties? Jeigu jau toks yra tos kek
šės amatas ir jinai užsiima tuo su visais 
vyrais, tai kokią gi ji turi teisę tą arba 
kitą atstumti? Juk, atsiprašant, tąsėsi 
gi jinai Ruane su visais, kas tik pakliu
vo, net su vežikais! Taip, mano ponia, 
su prefekto vežėju! Man tai puikiai ži
noma, — jis perka pas mus vyną. O 
dabar, štai, kada mus reikia ištraukti iš 
bėdos, toji snarglė dar maivos!.. Man 
rodos, tam karininkui negalima prikiš
ti. Gal būt, jis jau seniai pasninkauja; 
jis, aišku, atiduotu pirmenybę kuriai 
nors iš mūsų trijų. Bet, kaip matote, 
jis tenkinas vien ta, kuri prieinama vi
siems. Jisai gerbia ištekėjusias mote
ris. Tik pagalvokit, juk jis čia šeimi
ninkas. Užtenka jam pasakyti “noriu” 
— ir jisai, turėdamas tiek kareivių, ga
li mus paimt jėga.

Dvi kitos damos krūptelėjo. Gražia
jai poniai Kare-Lamadon sužibo akys, ir 
ji trupučiuką pabalo, tarytum jau vaiz
duodamas! mintyse, kaip karininkas ją 
prievartauja.

Priėjo vyrai, iki tol šnekučiavusieji 
nuošaliai. Luazo nebetvėrė apmaudu: 
jis buvo pasiruošęs “tai mergai” surišti 
kojas ir rankas ir atiduoti ją prūsui. 
Bet grafas, turėdamas savo gyslose tri
jų ambasadorių kraujo ir apdovanotas 
diplomato išvaizda, buvo gudresnės po
litikos šalininkas:

— Reikėtų ją gražumu palenkti,—ta
rė jis.

Prasidėjo sąmokslas.
Ponios prisišliejo viena prie kitos ir 

tylomis ėmė tartis; netrukus visi prisi
dėjo prie pokalbio, kiekvienas, nė kiek 
nepažeisdamas padorumo, dėstė savo 
samprotavimus. Ypačiai damos išras
davo grakščių posakių ir stebėtinai pra
šmatnių išsireiškimų patiems nešvan- 
Kiausiems dalykams pasakyti. Pašalinis 

’ žmogus nebūtų nieko supratęs — tokia 
puiki buvo žodžių atranka. Bet kadangi. 
toji drovumo skraistė, kuria dangstosi 
kiekviena padori moteris, yra labai plo
na ir paviršutiniška, — tai mūsų poniu
tės, pasijutusios savo stichijoj, su did
žiausiu malonumu pasinėrė į tą nešva
rią istoriją ir, tarytum smaližius virė
jas, ruošiąs kitam vakarienę, su pasi
gardžiavimu tvarkė meilės reikaliukus.

Nuotaika vėl pasitaisė; visas tas įvy
kis dabar jiems atrodė juokingas. Gan 
drąsūs grafo sąmojai buvo taip vykę, jog 
sukėlė veiduose šypseną. Luazo, savo 
ruožtu, paleido kur kas šmaikštesnių žo
delių, bet dėl jų niekas neįsižeidė. t Da
bar visų galvose sukosi ponios Luazo 
grubiai išreikšta mintis:, “Jeigu jau 
toks yra tos mergšės amatas, tai kodėl 
gi jinai spiriasi būtent -tam karinin
kui?” Atrodė, kad žavingoji ponia Ka
re-Lamadon, būdama Pampuškos vieto- 

, je, nė negalvotų jam priešintis.
Blokada buvo ruošiama ilgai, tartum 

^reikėjo pulti tvirtovę. Smulkiai susita
rė, kokią kas vaidins rolę, kokius pavar

tos argumentus, kokių imsis priemonių. 
Buvo sudarytas atakų planas, numaty
tos visos karo gudrybės ir pagaliau štur
mas, po kurio ši gyva tvirtovė turėjo 
įsileisti priešą.'

• Vienas tik Korniude laikės nuošaliai, 
nė iš tolo neprisidėdamas prie sąmokslo.

' y Visi buvo taip susirūpinę tais reika
lais, jog netgi nepastebėjo, kaip sugrįžo 
Pampuška. Bet vos girdimas “š-š-š”, 
išsprūdęs iš grafo lūpų, privertė juos 
pakelti akis. Ji buvo čia pat. Visi iš- 

. r-kart nutilo ir pradžioje tajp sumišo, jog s 
J nedrįso jos prašnekinti. Grafienė, išėju- 
/ si gerą saloninės veidmainybės mokyklą, 
į paklausė pirmoji:

, — Na, ar įdomios buvo krikštynos?
|» Storulė, dar susijaudinusi, ėmė pasa- 
Fkoti apie visa, ką matė — apie veidus, 

manieras, atvaizdavo net pačią bažny
čią, Pagaliau ji pridūrė:
# —^.fCaip gera kartais pasimelsti!

Iki pusryčių damos tenkinosi tuo, kad 
yisaip rodė jai savo prielankumą, norė
damos tokiu būdu'sužadinti jojė pasiti
kėjimą ir Jdusnumą jų patarimams.

Bet vos tik susėdus už stalo, tuojau

Į

f

*

Vertė A. Churginas
prasidėjo puolimas. Po miglotų kalbų 
apie pasiaukojimą pacitavo keletą pa
vyzdžių iš senovės: Juditę ir Holoferną, 
paskiau, nežinia kodėl, — Lukreciją ir 
Sekstą; prisiminė ir Kleopatrą, kuri 
priimdavo į savo patalą visus priešo kar
vedžius, paversdama juos paklusniau
siais vergais. Po to sekė kažkokia fan
tastiška istorija, gimusi šių nemokšų 
milijonierių smegenyse, apie romėnus, 
kurios nuėjo į Kapują ir čia užmigdė 
savo glėby Hanibalą, jo karininkus ir 
ištisas samdininkų falangas. Prisiminė 
visas moteris, kurios sustabdė užkariau
tojus, paversdamos savo kūną kovos lau
ku, primesdamos jiems, tartum ginklu, 
savo valią, — moteris, nugalėjusias sa
vo didvyriškais mylavimais šlykšiausius 
ii’ nekenčiamiausius padarus, paaukoju
sius savo nekaltybę vardan keršto ir pa
sišventimo.

Santūriais žodžiais pasakojo net apie 
vieną kilmingą anglę, liepusią įskiepyti 
jai baisią limpamą ligą, kad galėtų ja 
apkrėsti Bonapartą, kuris išsigelbėjo 
tik per stebuklą, lemtingojo pasimaty
mo metu staiga pajutęs silpnumą.

Visa tai buvo papasakota su pridera
mu atsargumu; tik retkarčiais, lyg pa
skatinimas kitiems, sušvisdavo dirbtinis 
entuziazmas.

Galėtum, pagaliau, tiesiog pamanyti, 
kad vienintelė moterų paskirtis šiame 
pasaulyje — amžinai aukotis 'ir tarnau
ti kiekvieno kareivos uždaigomis.

Vienuolės, tarsi nieko negirdėdamos, 
sėdėjo giliai susimąsčiusios; Pampuška 
tylėjo.

Visą popietę j’i buvo palikta ramybė
je, kad apsigalvotų. Bet dabar, kreip
damas į ją, kažkodėl nebesakė '“ma
dam”, tuo būdu lyg stengdamiesi ją nu
kelti nuo tos pakopos, kurion ji buvo jų 
akyse pakilusi, ir duoti pajusti visą jos 
menkybę.

Kaip tik tuo metu, kai atnešė sriubą, 
vėl pasirodė ponas Folanvi ir pakartojo 
vakarykštį klausimą:

— Prūsų karininkas teiraujasi, ar pa
nelė Elizabetė Ruse nėra dar pakeitus 
nusistatymo?

Pampuška sausai atsakė:
— Ne. '
Per pietus koalicija kiek susilpnėjo. 

Luazo tris kartus nevykusiai išsireiškė. 
Kiekvienas nėrėsi iš kailio, ieškodamas 
naujų pavyzdžių, bet veltui; staiga gra
fienė, gal būt, visai netyčia, jausdama 
neaiškų norą pagerbti religiją, paklau
sė vyresniąją vienuolę apie didžiuosius 
šventųjų darbus; daugelį tų darbų mes 
šiaipjau būtumę linkę laikyti nusikalti
mais, tačiau bažnyčia lengvai juos atlei
džia, jeigu tik jie daromi viešpaties gar
bei ir mūsų artimo labui. Tai buvo ga
lingas argumentas, ir grafienė juo pa
sinaudojo. Tuomet, gal būt, iš nebylaus 
solidarumo ar iš to slapto noro įtikinti, 
kuriuo pasižymi visi bažnyčios tarnai, 
ar, pagaliau, tiesiog per kažkokį nesą
moningą, kvailą paslaugumą, — senoji 
vienuolė, kaip tyčia, suteikė sąmokslui 
baisią paspirtį. Ją laikė dorovė, — ji 
staiga pasirodė drąsi, šneki ir ugninga. 
Jos nenugąsdino kazuistikos labrintai; 
jos pažiūros buvo kietos, kaip geležis, 
tikėjimas niekad nesvyravo, sąžinė neži
nojo abejonių. Abraomo auką ji laikė 
paprastu dalyku: ji pati būtų nužudžiu
si savo tėvą ir motiną, jeigu tik tokia 
būtų dangaus valia. Jos nuomone, kiek
vienas žygis, padarytas kilniais tikslais, 
buvo malonus viešpačiui. Pasinaudoda- 
iųa savo nelauktos sąjungininkės religi
niu autoritetu, grafienė privertė ją įsak
miai pavaizduoti žinomą moralinį prin
cipą: tikslas pateisina priemones.

Jinai paklausė: '• z
— Tai jūs manot, sesele, kad dievas 

laimina bet kokį žingsnį ir atleidžia bet 
kokią nuodėmę, jei tik mūsų siekimai— 
švarūs?

— Kas gi gali tuo abejoti, ponia?' Sa
vaime peiktinas veiksmas dažnai virsta 
net nuopelnu, jei mūsų tikslai esti geri.

Taip šnekėjosi jos, aiškindamos dievo 
valią, nuspėdamos jo norus, painiodamos 
jį į tokius dalykus, kurie jo absoliučiai 
nelietė.

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

JOHN LENIGAN
Varde LDLD 45 kp. reiškiame giliausią už

uojautą Natalijai Lenigan, mirus jos vyrui, 
taipgi kadangi ji pati nelabai sveikuoja, tai mes 
visi linkime jai kuo greičiausia susveikti, kad 
vėl taip energingai galėtų su mumis darbuotis.

Varde LDLD 45 kp.,

Negirdėjo—netiki
Jokūbas: “Kodėl tu nieko 

man neatsakai?”
Abromas: “Aš atsakiau 

tau, Jokūbai; vietoje žodžiu 
sakęs, aš galvą papurčiau.”

Jokūbas: “Aš tau neti
kiu; jei būtum galvą pa
purtęs, tai aš būčiau bent 
barškėjimą išgirdęs...”

Abromas: “Ar tai tu ma
nai mano galva kokia ak
menukų pripilta skardinė!”

Norwood- Mass,
» *

"Surprise party" rengia L.D.S. A 
kuopa pirmadienį, vasario 21 d., 7 
vai. vakare. Finų svetainėje, 47 
Chapel Court, Norwood. Nariai ir 
pašaliniai Norwoodo ir apylinkės 
kviečiami dąlyvaut.

Rengimo Komisija i
(29-31) ■ ”

(Bus daugiau)

i

viau, atrodo, jie atsisveikins 
su pora savo dantų, negu su 
pora dolerių. Nesuprantu aš 
jų. Manau, jog tokių draugų 
užeisime kiekvienoje kolonijo
je. Reikia labai daug kantry
bės.”

Manau komentarų nereikia. 
Labai aišku. L.L.D. 68 kuopos 
narių susirinkimas įvyksta se
kantį pirmadieni, vasario 14 
d., 7:30 vai.
stengkime dalyvauti ir 
mokėkime duokles.

Kaip būtų 
džioje metų 
mokėtume.

L.D.S. 79

vakare. Pasi- 
pasi-

Teisme
Teisėjas: “Kaltinamasis 

pagautas kišenes betušti- 
nant. Uždedu jam bausmę 
$50!”

Gynėjas:' “Ant. nelai
mės, jūsų malone, mano 
klijentas tiek pinigų su sa
vim neturi...”

Kišenvagis tuo tarpu pri
silenkęs šnibžda kažką sa
vo gynėjui.

Gynėjas (baigia pradėtąjį 
sakinį): “Bet jeigu jūsų 
malonė paleisite jį dešim
čiai minu tų laisvą, jis pri
statys jums tuos penkias
dešimt dolerių!”

Worcester, Mass ?
LLD susivienijusių kuopų, 11 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks vasa* 
rio 14 d., 7:30 vaL vak., 29 Endicott 
Street.

Draugai ir draugės, atsilankykite 
visi. Šis bus pirmas formaliai IĮ 
kuopos susirinkimas po susivieniji; 
rno moterų 155-tos kuopos su U-ta 
kuopa. Naujoji valdyba pradės sa
vo pareigas. Svarbu duokles visiem 
užsimokėti j draugiją. Taipgi turė
sime tik nepilną savaite laiko iki 
vasario 20 d., kurioje įvyks vieny
bės bankietas. Čia pilnai prisiruo
šime tik galėsime gerai atlikti. 
Taip sakant "užsakai* puikiai pra
ėjo, tai turi būti šaunios ir 1<vestū- h 
vės." Kp. Sekt.

So. Boston, Mass.l
> * 
r

Blynų Vakarienė

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

Vakarienė bus pagaminta pagal 
dziukišką, žemaitišką ir, kapsiškg 
skonį. Ji taipgi bus vegeterijonišką. 
Labai skanių blynų ir kitokių pai- 
rovų. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. Moterų Kliubas;

gražu, kad 
visi nariai

pra- 
p a si-

kuopo rengia 
parengimą

Kovo 13 d. po pietų, Lietu
vių Namo Bendrovės salėje, 
157 Hungersford St., Hart
ford, xConn. įvyks L.D.S. 79 
kuopos parengimas. Kuopa 
kviečia narius ir nena- 
i’ius dalyvauti, pasilinksminti, 
ir šiaip pasikalbėti, kaip kas 
myli.

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia žaislų parę, sekmadienį, 
vasario-Feb. 13 d., pradžia 2-rą vai. 
dieną.
Taipgi bus skanių užkandžių. Visus 
narius ir nenarius kviečiame daly
vauti. Čia pasilinksminsite ir pasi
vaišinsite tik už $1.00.

Komisija

Sale: 155 Hungerford St.

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks šeštadienį, vasario 12, 
2 vai. popiet, 2507 E. Madison St..

Gerbiami nariai mūsų gerbiamos 
organizacijos, malonėkite visi susi
rinkti į šį svarbų susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų ir mūs vi
sų yra būtinas reikalas būti susi
rinkime ir apsvarstyti organizacijos 
veiklą ateičiai. r

Valdyba

Kazirninlcas

Montello, Mass

Lowell, Mass.
F Reikia turėti gerą susirinkimą

Pereitas L.L.D. 44-tos kuo
pos susirinkimas įvyko, žino-- 
ma, bet jis buvo mažas. Pada
rytas jame vienas tarimas, bū
tent, surengti vieną kaipo me
tinį ir kaipo paminėjimui 40 
metų L.L.D. gyvavimo sukak
ties parengimą.

Išrinkta komisija iš trijų : 
S. Paulenka, J. Blažonis ir J. 
M. Karsonas. Nutarta rengti 
gerą bankietą vasario 27 d., 
4 vai. po pietų, 14 Tyler St. 
Tačiau nutarimas, tai yra vie
nas dalykas, kurį galima pa
daryti ir mažame susirinkime 
gerai apgalvojus. Bet įvykdy
mas to tarimo,—-kitas klausi
mas. čia jau reikalinga plati 
Ik oo p e ra c i j a—a p i b e n d rintų jė
gų visų narių ir gerųjų prie
volių, kad tas parengimas, ar
ba, taip sakant, paminėjimas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
40 metų gyvavimo išeitų su ge
riausiom pasekmėm. Dėl to at- 
žymėjimo ir yra užprašytas 
žymusis Trio iš Liuosybės Cho
ro — Montello, Mass., kuris 
duos dainų pųjkią programą. J

Mums reikalinga turėti pla- • Bostono ir visos apylinkės 
tesnis pasitarimas tuo svarbiu : lietuviams įdomu žinoti 
reikalu. Atminkime, kad mes 
tikimės turėti svečių net iš ki
tų miestų, todėl reikalingas 
geresnis prisirengimas, negu 
paprastai. Tuo klausimu yra 
šaukiamas platesnis susirinki
mas vasario 13 dieną, 3 vai. 
po piet, 14 Tyler St. Susimil
dami, draugai ir draugės, pri
būkite tą dieną paskirtuoju 
laiku, tai viskas bus atlikta 
trumpesniu laiku be užvilki
mo. Čia bus išduotas geras 
raportas, kas jau nuveikta iki 
šiol ir ką dar reikia būtinai 
dangiau atlikti, kad viskas 
parengime išeitų geriausia. ✓

Tik pačiame f susirinkime pa- 
' a iškęs pats svarbumas, todėl 
vasario 13 turi įvykti * skait- 
Hngcsnis susirinkimas. Tik 
nuo gero susirinkimo priklau
sys geras galutinas prisirengi
mas ir tik tuomet galima bus 
apturėti džiuginančios pasek
mės iš koncertinio bankieto.

Kviečiame L.L.D. narius ir 
visus Laisvės 
tu dalyvauti

Ime. O kas gi iš gerų apavietą 
mylėtojų neprisidės kuo nors 
prie pagerbimo Lietuvių Li
teratūros Draugijos garbingos 
praeities, pažymėjimui jos 40 
metų gyvavimo?!

J.M. Karsonas

ska ity to jus kar
šiame susirinki-

Hartford, Conn.
SUSIRINKIMAI IR 

PARENGIMAI

Laisvės No. 26 šių metų 
skaitau A. Bimbos Krislus. Jis 
rašo: “žinau nė vieną, bet ke
letą LLD narių, kuriuos seniai 
pažįstų ir skaitau gerais, susi
pratusiai žmonėmis.

“Su jais apie viską galima 
pasikalbėti. Jie labai daug ži
no. Bet kaip tik prisieina už
simokėti duokles, tai gyva bė
da. Ne sykį, bet dešimtį sykių 
turi prie jų prieiti ir prašyti, 
ir tiktai pabaigoje metų 

į jau pradžioje kitų metų 
] taip iškolektuojį. Daug

arba 
šiaip 
leng-

Garsioji mūsų dainininkė 
Aldona Wallen dainuos ir vai
dins Boston University Teatre 
vasario (Feb.) 11 ir 12 vaka
rais ir vasario 13-tos popietį, 
Bostone.

Aldona vaidins vadovaujan
čia ponios Ford rolę komiško
je operoje “Sir John In Love.” 
Opera yra gaminta vadovau
jantis Shakespeare komedija 
“The Merry Wives of Wind
sor,” iš kurios pagamino ope
rą, parašė muziką britų kom
pozitorius Sir Ralph Vaughn- 
Williams.

Operą stato scenon Fine 
Arts mokykla, vadovaujama 
p. Robert A. Choate. Miss Sa
rah Caldwell, Muzikos Teatro 
direktorė, vadovauja operos 
pastatymui.

Aldona, jau girdėta koncer
tuose Brooklyne, Chicagoje ir 
daugelyje vietų Naujoje An
glijoje, toliau studijuoja Bos
tono Universiteto Muzikos Di
vizijoje, siekiasi • bachelor of 
fine arts laipsnio mene.

Šis Aldonos' operetinis išsto
jimas nėra pirmas,— praėju
sią vasarą■ jinai dainavo, vai
dino keletą rolių operose, ku
rios buvo statomos Plymouth 
Rock Centre of Music and 
Drama. Viena tų rolių buvo 
paskubusioje operoje “Tosca.”

Montelliečiai ir iš apylinkių 
mūsų teatrų mėgėjai, nepra
leiskite progos, eikite pamaty
ti tuos veikalus, kuriuose vai
dins mūsų meno mylėtoja, dai
nininkė* Aldona Wallen.

Geo. Shimaitis >

St. Petersburg, Fla.
Laisvės No. 23 tilpo draugų 

ir draugių užuojauta Natalei 
Lenigan, mirus jos vyrui. Ten 
praleisti draugės ir draugo 
Žablackų vardai, kurie irgi 
prisidėjo prie išreiškimo už
uojautos.

Atsiprašau dd_. Zablackus 
už klaidą. J. V.

A
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Gražus buvo Laisvės banketas

Vasario 6-tą, po Laisvės da
lininkų suvažiavimo, Liberty 
Auditorijoje įvyko Laisvės 
banketas. Nežiūrint labai lie
tingo, vėjuoto oro ir kitų ren
gėjams nepalankių priežasčių, 
svečių atvyko arti tiek, kiek 
buvo planuota. Skaniai paga
mintų valgių matėsi ant stalų 
gausiai iki galo.

Trumpą kalbų programą ve
dė Antanas Bimba. Iškvietė 
tarti žodį kitą svečius iš to
liau : Joną Mažeika iš Chica- 
gos, dienraščio Vilnies red., 
atvykusį atstovauti chicagie- 
čius;7 taipgi vvorcesteriečių at
stovą Yeskevičių ir fotografą 
Rauduvę iš Pittston. Patsai ve
dėjas ’irgi suteikė dalyviams 
glaudžią sutrauką to, 
važiavimas tarė, 
dienraščio reikalus. Ta proga 
prisidėjo su pasveikinimais 
Laisvei dar grupė tų, kurie ne
buvo turėję progos dalyvauti 
suvažiavime.

Publika labai šiltai Įvertino 
dainų programą. Ją suteikė 
Mildred Stensler vadavybėje 
neseniai įsikūręs, jos vadovau

ką su- 
nu.švietė

Iš Kriaučių susirinkimo
unijos 54 skyriaus 

susirinkimas 
, Brooklyn, N. 
nemažai, bet

11-27

tu r ė tų 
kriautė 

kriaučių. Nepaisymas 
organizacijos, pavedi-

Sausio 26 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 
metinis 
Arion PI 
sirinko 
lankytis daug daugiau 
uių h 
savos 
mas tik koletai Jiarių ją valdy
ti yra bloga “tendencija.”

Pirmininkas Vincas Zavec- 
kas, atidaręs susirinkimą, pa
kvietė išduoti raportus iš uni
jos aukštesnių įstaigų. J. Pe
terson ir J. Bernotą raportavo 
iš Joint Boardo, pareikšdami, 
kad tų įstaigų viršininkai ra
mino kriaučius pranašaudami, 
kad ateina dideli užsakymai 
drabužių pramonėje, ypatin
gai daug kareiviškų uniformų. 
Ar pranašavimas išsipildys, 
tai kitas klausimas.

kriau- 
ir visi

darbo

Delegatas Ch. Kundrotas 
raportavo iš lietuviškų-dirbtu- 
yių stovio, pareikšdamas, kad 
lietuviškose dirbtuvėse kriau- 
čiai yra kamuojami nedarbo. 
Pavyzdžiui: Atkočaitis, išlai
kęs savo dirbtuvę uždarą arti 
dvejus metus, pardavė kita
taučiams. Jie perdirbo tą ma
šineriją į kitokią lainę, siųs 
tik mažiems vaikams kokius 
tai drabužius. Lietuviai tokių 
drabužių nesiuvo ir j-iems ne
bus progos ten gauti darbą.

Armakauskas gavo darbo, 
bet labai mažai, ir ten darbi
ninkai neužganėdinti, nes per
mažai uždirba.

Diržio dirba vidutiniai. Jis 
ketina sustabdyti darbą porai 
savaičių.

Zorlando dirbtuvėje 
čiai darbo turi pilnai 
užsiganėdinę su darbu.

Mičiulio 'dirbtuvėje 
beveik nėra. Iškilęs koks ten 
įvykis, kurio nei mandrusis Sa
liamonas negalėtų išspręsti. 
Pavyzdžiui: darbininkai į uni
ją užsimokėję pilnai, turi uni
jos kortas gruodžio mėnesio, 
1954 m., tačiau gauna laiškus 
iš ligos bei pomirtinės apdrau- 
dos fondo viršininko, kad esa
te suspenduoti nuo benefito 
atsitikus ligai ar mirčiai. Dar
bininkai negauna nei už Kalė
dų šventę užmokesties. Paga
liau Mičiulis apsiėmė mokėti. 
Rodosi, kad tarp Mičiulio ir 
virš minėto fondo viršininko 
yra kas netvarkoje. Bet darbi
ninkams patartina nenusimin
ti dėl to pranešimo, kad esate 
suspenduoti, nes atsitikime li
gos ar mirties, vienas iš jų 
dviejų turės jums atlyginti.

Matulio dirbtuvėje darbinin
kai praėjusiais metais dirbo 
gerai. Gruodžio pabaigoje už
baigė overkotų sezoną, gauna 

jamas kvartetas, akompanuo
jamas muziko Balevičiaus. Ja
me dainavo 
taipgi 
Tadas

pati mokytoja, 
Elena Brazauskienė, 
Kaškiaučiuą, Jonas 

Dainavo dviemis atve
damų, tačiau publika 
nenorėjo juos atleisti.

jais. 10 
vis dar 
Paskiausiose trijose mokytoja 
Stensler uždirigavo dainavi
mui visą publiką.

Pristatyta šio pobūvio vaišių 
gamintoja - šeimininkė Anelė 
Kanopa entuziastiškai pasvei
kinta.

Šeimininkystėje ir prie pa
davimo valgių ant stalo pagel
bėjo N. Buknienė, O Čepulienė, 
O Kazlauskiene, 1. Bimbienė, 
Babarskas M. Stakovas, G. 
Waresonas. Taipgi tūli direk
toriai ir keletas narių iš paties 
Laisvės štabo visų skyrių pri
sidėjo vienokiu* ar kitokiu dar
bu. Darbų susidarė daugiau 
dėl to, kad šeštadienio vakarą 
toje pat salėje buvo įvykusios 
vestuvės, vieniems Auditorijos 
darbininkams neįmanoma su
spėti salę paruošti. Rep.

dirbtuvėje darbo

, nes darbinin-

lapkočių, bet permažai, tai 
darbininkai neišdirbo pilno 
laiko, šiaip pas Matulį-Vaiginį 
jokių skundų nėra.

_* Šimėnas, kuris buvo gana 
stambus kriaučių kontrakto- 
rius ir verauzninkas, pagaliau 
išėjo iš biznio, pardavė maši
neriją po kavalką.

Bubelio 
yra labai mažai, bet ten nei 
“trubelių” nėra 
kai užsiganėdinę.

R. Hali dirbtuvėje daugumo
je dirba lietuviai, nors yra 
daug ir kitataučių. Ten dirba 
apskritus metus. Jie nežino, 
kas yra nedarbas. Ten šapos 
pirmininku yra M. Nazveckas.

Tai tiek iš Ch. Kundroto ra
porto.

J. Glaveckas išrinktas bo
ard direktoriumi į vietą P. 
Grabausko, kuris randasi ligo
ninėje.

V. Mięhelsonui rezignavus 
iš CIO City Council pareigų, 
tapo išrinktas V. Ubarevičius.

Kriaučius

Eagle streikas eina 
antrą savaitę

Brooklyne leidžiamo dien
raščio Eagle darbininkai bai
gia antrą savaitę streiko lan
ke. Pirmesnieji bandymai de
rėtis nedavė pasėkų. Pirmo
sios 10 dienų buvo streikie- 
riamsi žiaurios — nepaprastai 
šaltas oras, sniegas, lietus. Ta
čiau pikietavimas buvo vykdo
mas be pertraukos, tarsi nieko 
nebūta.

Streikuoja redakcinio ir ko
mercinio skyriaus darbininkai. 
Unija jau pradėjo .teikti strei- 
kieriams būtiniausią išgyveni
mui paramą. Taipgi pradėjo 
gauti paramos iš kitur palai
kymui streikieriams - pikietuo- 
tojams centro, kavinės. Duo
nos išvežiotojai aną dieną at
gabeno 50 bandukių duonos. 
tPuvęs to laikraščio streikieriu 
1937 metais, dabar real 
late biznierius Houstone 
siuntė $50.

.es- 
at-

Kavinėje, 314 Fulton 
kas dieną pikietuotojams 
minami sandvičiai ir kava.

St., 
ga-

New Yorko valstija planuo
ja buvusį džiovininkams sani
tarijų mą prie Orisville pavers
ti jaunamečiams prasižengė
liams bendrabučiu. Sako, kad 
privatinėse įstaigose, daugiau
sia religinėse, vieno jaunuolio 
išlaikymas kainuoja po $3,000 
metams.

Žydų Amerikoje 300 m. Mokytojai mobilizuoja 
sukakties paroda išvyką j Albany

Prasidės šį šeštadienį, vasa
rio 12-tą, 2 vai. Trijuose dide
liuose kambariuose virš Phoe
nix Teatro, 189 Second Ave., 
išstatyti virš 500 paveikslų, 
spausdinių, dokumentų. Gi 
programoje dainomis ir instru
mentas pademonstruos žydų 
kompozitorių kūrinius. \

Kaip tyrinėtojas elgtųsi 
patekęs į ';ana pasaulį”?

Visa Amerika kalba apie ju
moristinį beveik valandos ilgu
mo rekordą “Tyrinėtojas”. Tai 
yra dramatinis škicas, užre- 
korduotas ir imantis apie va
landą ilgio. Jis pirmiausia bu
vo perduotas per Kanados 
valstybines radijo stotis. Da- 
babar jis labai populiarus šio
je šalyję.

šis jumoristinis/ rekordas 
vaizduoja, kas atsitiktų, jei ty
rinėtojas atsidurtų aname pa
saulyje; kaip, vietoje leistis 
švento Petro tyrinėjimams, ar 
tinka rojui ar peklai, jis ten 
pat įsteigia “pastovaus įėjimo 
tyrinėjimo komisiją;” kaip 
jam pasiseka pasiųsti “žemyn” 
(į pragarą,) Jeffersoną, Paine 
ir kitus kaip jis paskui ten 
pats atsiduria, ir taip toliau.

Džiaugiasi laimėjimu
Civilinių Teisių Kongresas 

iškilmingu banketu paminės 
laimėjimą Pattersono byloje. 
Ta pat proga pasiruošia į nau
jus veiksmus teisių gynimui, 
Kovingasis menininkas Paul 
Robeson bus vyriausiu kalbė
toju*. Taipgi kalbės* buvusio 
sufragisčių judėjimo darbuo
toja, dabai* tebepasiliekanti 
teisių apgynėjų eilėse Nora 
Stanton .Barney. Tikisi ir dai
nų, muzikos. C ' f

įvyks jau šio ketvirtadienio 
vakarą, tuojau po klarbo, 7 
vai., Small’s ParadĮise, 7th 
Avė. prie 135 th St., New 
Yorke. Vakarienė kainuos S3.

T. G.

Rodys Roosevelto 
gyvenimo filmą .

New Yorko lenkų klube, 
219 Second Ave. (netoli 14th 
St.) šio sekmadienio popietį, 
vasario 13-tą, rodys filmą’ 
“The Rosevelt Story,” doku- 
mentališką, biografinį kūrinį 
iš velionio prezidento gyveni
mo. Taipgi kalbės lenkų laik
raščio Glos Ludowy redakto
rius Thos. X. Dombrowski.

Mitingą rengia protestui 
prieš apginklavimą Vokietijos 
fašistų.

Filmas taipgi bus rodomas 
ir 11-tos vakarą, 8 vai, Įėji
mas nemokamas.

Kaimynas

Konferencija svarstys 
teisią gynimą

Vasario 12-tą, Lincolno gi
mimo dieną, New Yorko Civil 
Liberties Unija vykdys 35-ją 
savo metinę konferenciją Ho
tel Roosevelt, Madison Ąve. ir 
45th St. ' .

Pietų metu x kalbės žymus 
istorikas profesorius Henry 
Steele Commager. ' Aiškins 
reikšmę šiandieninio spaudi
mo, kad žmonės vadovautųsi 
tiktai valdovų leistomis minti
mis, atsisakytų teisės turėti 
savo nuomones ir jas reikšti.

New Yorko miestui vyriau
siu patarėju-advokatu majo
ras Wagneris paskyrė brook- 
lynietį Peter Campbell Brown, 
41 m. Jo metinė alga yra $25,- 
000. Gyvena 365 Clinton Ave.

Didžiojo New Yorko moky
tojų organizacijos planuoja 
siųsti masinę delegaciją Į Al
bany vasario 17-tą. Jų leidžia
mas laikraštukas New York 
Teachers Ne.ws atsišaukė tam p .. v
darbui paramos. Keliaus spe
cialiais traukiniais/ ir busais.

Ateinantį sekmadienį New 
Yorko ir apylinkės lietuviai 
turės progą išgirsti tą rekor- 
duotą komediją Liberty Audi
torijoje. Tai bus kultūriniame 
popietyje, kurį rengia L.L.D. 
185 kuopa.

Bot ši meniška programa 
bus tik dalis pobūvio. Svar
biausioji dalis bus mums vi
siems gerai žinomo rašytojo 
Bonoskio-Baranausko paskaita 
apie Whitmana. Bonoskis-Ba- 
ranauskas taipgi pasakos apie 
savo naujai rašomą knygą, 
apie tai, kaip jo knyga “Ug
nies Slėnis” dabar verčiama į 
eilę kalbų užsienyje ir t. t.

Bus ir diskusijos ir bendrai 
draugiškas kultūrinis popietis. 
Visi nuoširdžiai kviečiami.

Rengėjai

Mirė užmuštojo žmona
Bronxe užmuštojo 74 metų 

amžiaus Alexander Brustofski 
žmona mirė ųž. kelių valandų 
po sužinojimo, kad jos vyras 
tapo nužudytas. Jos širdis ne
galėjo panešti išgąsčio irgai- 
lesties.

Spėliojama, būk Brustofskj 
užmušė apiplėšimo tikslais. Jį 
rado jo paties namų k ori d o- 

i riuje.

Jaunimas vykdys 
konferenciją

New Yorko Valstijos Darbo 
Jaunimo Lyga šaukia savo me
tinę konferenciją New Yorke 
kovo 4, 5 ir 6 dienomis. Svars
tys pasėkas praėjusių rinkimų 
ir galimybes ateinantiems. 
Planuos veiklą už daugiau 
progų jaunimui siektiš moks
lo, darbų, nedarbo apdraudos 
jaunimui. O už vis daugiau 
jaunimas yra • susirūpinęs *iš-. 
saugojimu* taikos.

Pasiruošdami konferencijai, 
vietiniai jaunimo organizaci
jos skyriai vasario 25-tos va
karą vykdys šokius Manhat
tan Center. J. D.

Newyorkietis , Taliaga, 55 
m., nukrito 3 aukštus bandy
damas pro langą pareiti į už
rakintą savo butą. Išliko veik 
sveikas.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

5S5SKBB

AIDO CHORAS
Po vienos savaitės poilsio, 

vasario 4 d. aidiečiai turėjo 
susirinkimą. Kaip paprastai, 
susir. ir dainų praktika atsi
buvo Liet. Kultūros Centre, 
Richmond Hill, N. Y. Kadangi 
tas buvo metinis susir., taigi 
tarimai bei raportai fr valdy
bos rinkimas įvyko pirm dainų 
praktikos.

Choro kasierius serga, tai 
finansų raportą išdavė Aido 
pirm. J. Grybas. Raportas 
vienbalsiai priimtas. Pasirodė, 
kad tuo atžvilgiu* choras ne
blogai sustovi.

Perrinkta valdyba: pirm, 
pasiliko tas pats-—J. G.; jo 
pagelbininkė ta pati—N. B.; 
seki*, irgi likosi tas pats — 
J. J.; kasierius išrinktas nau
jas—V. Kazlauskas; koresp. 
—A. K., ir dar darinkta tam 
tikra komisija iš trijų asmenų, 
kuri veiks sykiu su valdyba ir 
Aido mokytoja.

Aidas tarė: kaip geriau pri
sidėti, dalyvauti su* meniška 
programa būsimame ateinantį 
pavasarį festivalyje. Pasiliko 
dar galutinai nenuspręsta,— 
tą turėsime padaryti, trumpo
je ateityje. Kalbėjome apie 
tai, kaip padaryti, kad mes 
galėtume surengti dėl publi
kos palinksminimo ir Aido 
naudos porą gerų pramogų į 
metus, apart pikniko. Yra pa
geidaujama, kad turėtume vie
ną gerą parengimą su menine 
programa pavasarį, o kitą to
kį pat gerą—rudenį. Kalbėta 
turėti pikniką birželio (June) 
menesi. Radosi choristu, kurie 
norėtų surengti šurum-burum 
artimoje ateityje. Būtų geras 
dalykas visiems choristams ir 
Aido( ’ prieteliams susiejus 
linksmai praleisti vieną po
pietį arba vakarą.

Aš smulkmeniškai nerašau, 
nes nenoriu užimti daug vie
tos laikraštyje. Norintiems 
daugiau žinoti apie ateities 
veiklą, reikia atsilankyti į Ai
do pamokas penktadienių va
karais.

Girdėjau pokalbiuose išsi
reiškimus apie praeito koncer
to trūkumus*. Yra faktas, kad 
koncerto programa galėjo bū
ti geriau išpildyta, bet galėjo 
būti ir prašiau. Tą faktą tu
rimo pripažinti, kad pas mus 
nėra profesionalų menininkų, 
todėl negalima' tįkėtis profe
sionališkos programos.

Per šį susirinkimą daugu
ma choristų pasisakė již tai,

ĮSPŪDINGA FILMĄ APIE WEST POINT IR KADEST, KURIE 
GARBINGAI IŠKILO AUKŠTYN

TYRONE PQWER — MAUREEN O’HARA
JOHN FORD’S PERSTATYME

“THE LONG GRAY LINE”
Columbia filma-Cinemascope-Spalva Technicolor

Ekstra priedas: Mr. Magoo kartūnas. Spalva Technicolor ir bus 
rodoma Cinemascope — “MR. MAGOO FLEW”

CAPITOL Teatrąs — Broadway, prie 51st St.

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

Dėl žmogžudystės 
tardė daug žmonių

Dėl nužudymo jaunuolės 
Anne Yarrow buvo šaukiami 
į policiją visi, kurie tik buvo 
numatyti su ja turėjus bent 
kokį kontaktą, ką nors apie ją 
žinoję. Iš arti šimto apklausi
nėtų, dar nebuvo* pavykę su
rasti jokių pėdsakų. Pašaukė 
ir įtartąjį jos sekiojime vyriš
kį. Tačiau ir jį negalėjo 
ti.

įtar-

Nubaudė už turėjimą 
pavojingo kuro

Aliejumi šildomus butus ap- 
žiūrinėjantieji inspektoriai ke
liuose butuose radę po šimtą 
su viršum galionų kerosines, 
įstatymai leidžia bute turėti 
tik iki 100 galionų. Pirkimu 
vienu kartu po daug, tie žmo
nės norėjo' pirkti pigiau, taip
gi turėti pristatytą į namus.

Teisme nuspręsta, kad tie 
gyventojai pastatė patys savo 
gyvybę pavojun. Kiekvieną 
nuteisė pasimokėti po $25 
baudos.

pa-

Mokėjęs taupyti taksus
Leonard Greene, buvęs Man

hattan taksų kolektoriumi tai- 
pe 1935-47 metų, teisme prisi
pažino, jog jis pagelbėdaves 
marininkams išpildyti taksų 
blankas. Jis surasdavęs kiek
vienam tiek visokių galimy
bių sutaupyti nuo taksų išlai- 
dėlių, kad susidarytų 25 do
leriai “sutaupą.” Tą “sutaupy
tą” sumą jis pasiimdavęs kaip 
užmokestį už išpildymą blan
kų.

Jį taipgi kaltino, kad jis ne
mokėjo savųjų taksų už 1951 
metus.

Du 
Park 
kaip

17 m. vyrukai, Ozone 
gyventojai, areštuoti 

apvaginėtojai namų.

ban

Brooklyn, N. Y.
Williamsburgas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šaunų 
kietą, kuris jvyks šeštadienį, vasa- 
rio-Feb. 19 d. Pradžia 7 vai. vaka
re, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Bus labai gera vakarienė, pui
kiausi valgiai ir apetito paakstini- 
mui bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems.

Bilietas tik $3.00. Labai prašo
me išanksto įsigyti bilietą.

Rengėjai

kad turime daugiau* ir geriau 
mokintis, prisirengti. Aš ma
nau, kad tą galėsime ir turė
sime įvykdyti. A. K.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
. DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

- Savininkas
306 UNION AVENŪE.

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Prasideda portorikiečių 
tautininkų teismas

New Yorke renkama džiū- 
rė, kuri teis lt portoi^kiečių. 
Juos kaltina esant suokalbi
ninkais sukilimui kurstyti. Va
dovauja fed erai is teisėj as Mc- 
Gohey. 
■B.—t—1 I > ■ I ■! ■■■■■ ....... .... .......... ................... ■ —il.ll.l . ...............
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE 
(iki 45 mėty)

gražiuose Flushing namuo-

Payionė, mylinti vaikus, priežiūrai 
4 metų berniuko. Atlyginimas, 
venimas
se ir patenkinanti alga. Turi būti 
sveika ir pasitikima.

Šaukite FL. 3-3889
(27-29)

HOUSEWORKER for Bayside homo 
(in 20’s); to do plain cooking, laun
dry and ironing. All modern 
veniences. 1 į days off. Must

■ good references and speak 
English. $125 a month. Call 
side 9-5786.

con-
have
some
Bay*

(28-30)

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

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 ALBA
Su nuolaida pardavmas, paties savi
ninko pabudavotas, 4 metų senumo, 
6 rūmų (3 miegrūmiai— grynų ply
tų, Ii maudynių, brass plumbing, 
aliejum šiltu vandeniu šildoma. Iš
taisytas skiepas, tiled skalbykla, 
garadžius, breeze-way, sewers, ant 
50x100 lotas. Labai patogu del mo
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutartį. Tik 
norintiems pirkti. Saukite —

FLusbing 3-0256
(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
OZONE PARK

Tuojau užimama, 6 rūmų (3 mieg
rūmiai) modernizuoti namai, pui
kiose sąlygose. Cimentinis garadžius, 
GE Oil burner, paveiksluoti langai, 
iš užpakalio patio, gėlės, shrubs, me
džiai kieme. Labai patogu į mokyk
las, bažnyčias ir krautuves. Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartį. Tel. VI. 3-0761.

(24-30)

PARDUODA SAVININKES 
(apleidžia miestą) 

BALDWIN, North, tuojau užima
mas 2 aukštu, rūmai, mūrinis ir 
medžio šingeliai — 6 miegrūmiai^ 
maudynės. Kostumerskai statytas. 
CŽfpe Cod. Central Hall, Patio, ga
radžius. Labai patogu su mokyklo
mis ir krautuvėmis. Greitam parda
vimui tik $24,500. Pamatymas pagal 
sutartį, šaukite: IV. 9-0428.

(27-29)

WLADYSLAW ' 
SZACHACZ

REAL ESTATE. INSURANCE
NOTARY PUBLIC

65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y, 
DAVENPORT 6-0719

PARDUODA SAVININKAS LE
VITTOWN. Tuojau užimamas, 4 
miegrūmiai, 1950 Ranch, 2 maudy
nės, storms, screens, cementuotas 
driveway, garadžiui pamatas. Nuei
nama j miesto mokyklą, patogu su 
krautuvėmis. Bušu j parapijines 
mokyklas. Greitam pardavimui tik 
$12,300.

LE. 9-2836
(29-31)

Neranda, kas nužudė 
Rubinsteiną

Už dviejų savaičių po Ru- 
binsteino nužudymo policija 
dar neturėjo nieko, kuo galė
tų susekti žmogžudžius. Tuo 
tarpu toje srityje darbavosi 
minia seklių, skaitė jo užra
šus ir užrekorduotus pokal
bius, tyrinėjo jam atsiųstus 
laiškus ir net kalėdines atviru
tes, šankiojo į tardymą šimtus 
žmonių. ,

NAUDINGA SVEIKATAI
Nemokamai teikiamos pre- 

iekcijos apie sveikatą (angliu
kai), su filmu apie širdį, įvyks 
Brooklyne vasario 16 ir 23 va- 
karais/..

16-tą bus Bedford skaity-' 
klos (library) patalpoje, kam
pas Franklin Ave. ir Hancock 
St. 23-čią įvyks Williamburge, 
knygyne, kampas Devoe ir 
Leonard Sts.




