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KRISLAI
Garbingi žmonės. 
Dienraščių tiražas. 
Toks supuvimas! 
Garbinga sukaktis. 
Lowell — pirmutinis. 
“Kaput,” bet kam/ 

Rašo A. Bimba

Pažangioji visuomenė turi 
dfiiig labai nuoširdžių žmonių. 
Tik pažvelkime į sąrašus au
kotojų darbininkiškiems rei
kalams, o pamatysime, kokia 
didelė armija yra susipratusių 
lietuvių.

Daugelis aukoja, bet nenori, 
kad jų vardai būtų skelbiami. 
Ir jie įeina ton pačion pažan
gos armijom

Be šių žmonių šiltos para- 
• mos negalėtų išsilaikyti pa
žangioji spauda. Ypač dien
raščiai Laisvė ir Vilnis reika
lingi tokios paramos.

Gal jokia kita šalis neturi 
. tokios didelės spaudos, kokią 

turi Amerika. Tai vis, žinoma, 
devyniasdešimt devyniais pro
centais komercinė spauda.

šiandien šioje šalyje 1,765 
dienraščiai, bendrai paėmus, 
turi 55,000,000 skaitytojų!

Dienraščių skaitytojų skai
čius 1954 metais paaugo 600,- 
(»00.

Pereitais metais užsidarė 
dvidešimt dienraščių.

Šioje šalyje turime 54 4 sek
madieninius laikraščius. Jų ti
ražas 1954 metais buvo 47,- 
176,450.

Matusowo. išpažintis pavir
to didžiuliu skandalu. Iškilo 
aikštėn baisus vaidmuo val
džios prokurorų, kurie juk 
pastatyti teisybę surasti ir 
ginti. Dabar gi pasirodo, kad 
jie samdo kreivus liudininkus, 
įsako jiems, ką jie turi politi
nėse bylose sakyti prieš teisia
muosius.

Informeris Matusow savo 
išpažintyje paduoda keletą 
tokių pavyzdžių.

Tokie prokurorai yra pie
čiausi sutvėrimai. Ne sufrė- 
muoti darbininkų vadai, bet 
šitie prokurorai turėtų tupėti 
už grotų.

Už didelius pinigus (o val
džiai pinigų netrūksta) gali
ma gauti liudininkais melagių 
tiek ir tiek. Mutusovvų ir Bu- 
fl^fizų pilni šiukšlynai. Už pi
nigus juk raketieriai gauna 
žmogžudžius. Dar lengviau 
gauti liudininkus.

Gal šis atsitikimas su Ma
tusow u atidarys akis daugeliui 
amerikiečių. Turėtų atidaryti.

Šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijai sukanka 40 
Ilga,graži ir garbinga

Šią sukaktį reikėtų 
šia visur atžymėti.

Man labai džiugu,

metų, 
istorija, 
plačiau-

kad Lo-
• Well, Mass., 44-ta kuopa bus 

/pirmutinė. Tam tikslui ji ruo
šia šaunų parengimą. Paren- 
giįnas įvyks šio mėnesio 27 d.

Apie čikagiečių apskrities 
konferencijos nutarimą visoje 
apylinkėje 40-metų sukaktį 
atžymėti jau buvo minėta.

, Teko sužinoti, kad apie tai 
labai /rįmtai galvoja Detroito, 
tĄJylinVčs veikėjai. Gal jie 
turėsią trejetą parengimų — 
vieną Detroite, kitą Grand Ra- 
pidse, o trėčią apie Hart tar
pe farmerių.

(Tąsa 3-čiam pusl.J

C. 10. IR A.F.L. SUSILIES Į VIEJUfl UNIJŲ FEDERACIJĄ
Malenkovas vice-premjeras, 
Žukovas apsaugos ministras 

Aukščiausioji T. S. R. S. Taryba kreipėsi į viso 
pasaulio parlamentus del taikos^apsaugojimo

Maskva. — Maršalas Žu
kovas, kuris iki šiol ėjo ap
saugos (karo reikalų) vice
ministro pareigas, tapo iš
rinktas apsaugos ministru. 
Buvęs premjeras Malenko
vas • tapo išrinktas vice
premjeru ir taipgi elektri
nės energijos ministru. Jis 
taipgi lieka TSRS komunis
tų aprtijos centralinio ko
miteto prezidiumo nariu.

Naujasis premjeras Bul
ganinas pasakė prakalbą 
Aukščiausiojoje Taryboje. 
Tarp kitko jis sakė, kad 
“Liaudies Kinija gali pasi
tikėti savo ištikimu drau
gu, didžiąja tarybine liau
dimi.”
Eisenhoweris apie Žukovą

Washingtonas. — Prezi
dentas vakar davė spaudos 
konferenciją. Jam buvo 
priminta, kad li945-tais me
tais jis pakvietė maršalą 
Žukovą atvykti į šią šalį ir 
kad tik šiomis dienomis Žu-

Beveik pusė darbiečių 
balsavo su A. Bevanu

Londonas.—Kairiųjų dar
biečių vadas A. Bevanas pa
tiekė siūlymą, kad darbie- 
čiai reikalautų parlamente 
tu o j autinių derybų su Tary
bų Sąjunga. Attlee ir kiti 
dešini vadai tam priešinosi. 
Nutarta balsuoti, ir rezul
tatai buvo tokie: 70 depu
tatų balsavo už Bevano pa
siūlymą, 93 deputatai prieš.

Paprastai darbiečių frak
cijoje nuomonių pasidalini
me tarp Attlee ir Bevano 
Bevaną remia tik ketvirta
dalis, daugiausia trečdalis 
deputatų.

Pakistano vyriausybė dabar 
nelegališka, sako teisėjai

KaraČi. — Aukštasis Pa
kistano teismas nusprendė, 
kad dabartinė krašto val
džia nelegali. Ji nelegali, 
sako teismas, nes generali
nis gubernatorius Ghula- 
mas Mohammedas neturėjo 
teisės paleisti parlamentą, 
kaip jis tai padarė praeitų 
metų spalio 24-tą.

Teismas taipgi nusprendė, 
kad nuo to laiko paskirti du 
nauji ministrai nelegališki.

Manoma, kad teismo 
sprendimas atnaujins kovą 
tarp parlamentarinių ele
mentų, kurie turi daugiau
sia paramos Rytiniame Pa
kistane, ir generalinio gu
bernatoriaus, kuris norėtų 
valdyti diktatoriškai.

pRAS NEW YORKE 
Apsiniaukę ir šalčiau.

kovas išsireiškė, kad jis 
mielai dar norėtu Amerika v v

aplankyti.
Eisenhoweris atsakė, kad 

jis ir Žukovas buvo geri 
draugai 1945 metais Berly
ne, kuomet jie abu ten bu
vo kariniai komendantai. 
Bet ar pakvietimas Žuko
vui atvykti į šią šalį dar ga
lioja, jis “turi atsiklausti

Kreipias į parlamentus
Uždarant Aukščiausios 

Tarybos sesiją, ten buvo 
priimtas atsikreipimas į vi
so pasaulio parlamentus, 
įskaitant Amerikos Kon
gresą. Atsikreipime visi 
parlamentai raginami iš
rinkti delegacijas, kurios 
aplankytų kitų kraštų par
lamentus, kad tartis apie 
taiką. Aukščiausioji Tary
ba sako, kad parlamentai 
ypatingai atsakingi už tai-|l'ama> ar.iam iš,, viso pasi-
kos apsaugojimą, nes tai jie 
leidžia įstatymus.

Indonezai sulaikė Amerikos 
laivą su kariška medžiaga

Jakarta.—Indonezijos val
džia uždraudė Amerikos 
prekybiniam laivui “Steel 
Vendor” apleisti uostą. Pa
sirodo, kad laivas veža pen
kias patranka s ir daug 
amunicijos, bet apie tai ne
pranešė Jakartos uosto ad
ministracijai, kaip to rei
kalauja įstatymai.

Indonezų spauda sako, 
kad Amerika tuomi įžeidė 
Indoneziją. Vienas laikraš
tis spėlioja, kad tie ginklai 
ir amunicija faktinai buvo 
vežami ne i filipinus, kaip 
tai aiškina lūivo kapitonas, 
bet indonezams sukilė
liams, kurie dalyje Indone
zijos salų turi savo bazes.

Roma. — Italijos valdžia 
įteikė protestą Jugoslavijai 
dėl Triesto srities. Italai 
sako, kad jugoslavai daro 
sunkenybes Capodistries ir 
kelių kitų Triesto srities ry
tinės dalies vietų gyvento
jams keliauti į patį Triestą.

Pats Triestas dabar pri
klauso Italijai, bet keli ita
liškai kalbanti miesteliai į 
rytus palikti Jugoslavijai. 
Tų miestelių gyventojai tu
ri gimines ir draugus pačia
me Trieste ir norėtų daž
niau į Triestą keliauti, bet 
Jugoslavijos valdžia reika
lauja, kad jie išpildytų pra
šymus ir ima daug laiko, 
iki jie gauna leidimus.

Kopenhaga.—Vakarų Vo
kietija ir Danija pasikeis 
tautinėmis mažumomis.

Paskutiniai
*

Paryžius. — AntoineY Pi
nay paskelbė, kad jo pa
stangos sudaryti kabinetą 
nuėjo niekais. Jis prašė pre
zidento Coty ji atleisti nuo 
užduoties. Prezidentais Co
ty dabar kreipsis į naują 
premjerą kandidatą.

Seotilas. — Amerikiečių 
štabas Korėjoje praneša, 
kad lengvas Amerikos or
laivis buvo pašautas virš 
šiaurinės Korėjos ir du 
amerikiečiai, kurie tuo or
laiviu skrido, buvo užmušti.

New Yorkas. — Federalis 
teisėjais John W. Clancy nu
teisė pusei metų kalėjimo 
Albertą Kahną, leidyklos 
Cameron & Kahn vedėją. Iš

Abejoja, ar Pinay galės sudaryti 
kabinetą; krizis dar vis tęsiasi
Paryžius. — Nors anks

čiau buvo manyta, kad Pi- 
n ay ry tdj ^^ptgiktadienį) 
pristatys naujai sudarytą 
kabinetą, dabar labai abejo-

t seks naują valdžią sudary
ti. Labai galimas- dalykas, 
kad Pinay praneš preziden
tui, jog negalėjo išpildyti 
jam uždėtos misijos. To
kiu atsitikimu prezidentas 
parinktų kitą kandidatą į 
premjerus.

Neįleisti Liaudies Kiniją į Jungt. 
Tautas nesąmonėj sako J. Nehru

C- z

Londonas.—Indijos prem
jeras Jawahrlal N e h r u , 
kuris čia vieši kaipo Brita
nijos Bendruomenės prem
jerų konferencijos dalyvis, 
davė spaudos interviu. Jis 
vyriausiai kalbėio apie Ki
nijos Formozos klausima.

Nehru sakė, kad padėtis 
Tolimuose Rytuose rimta, 
kad Formozos . klausimas 
“painus,” bet jis gali būti 
išrištas, jeigu jis būtų 
traktuojamas kaip vidujinis 
kinu reikalas. Bet didžiau
sia nesąmonė, sakė Nehru,

J ohanesbur go negrai priešinasi, 
bando slapstytis nuo policijos
Johanešburgas. — Pietų 

Afrikos rasistinės valdžios 
policija jau pradėjo jėga 
išvaryti negrus iš miesto. 
Jie varu verčiami vykti į to
lokai nuo Joha n e s b u r g o 
esantį Meadowlands, kur 
jiems įtaisytos naujos pa-' 
stogės.

Bet didžiulė daugumą Jo- 
hanesburgo negrų nenori 
vykti, nes iš naujos vietps 
jiems pertoli važiuoti dirb
ti Johanesburge. Jie taipgi 
sako, kad jie per dešimtme
čius gyveno Johanesburge, 
yra savo naipų savininkai ir

0

Pranešimai
jo buvo reikalauta, kad jis 
Įteiktų teismui dokumentus 
apie atsievrtusio informato
riaus M a tusowo knygą 
“False Witness,” kurią ta 
leidykla rengiasi įspausti in
ti. .

Leidykla sako, kad Kahno 
nuteisimas yra bandymas 
neprileisti tos knygos spaus
dinimo.

Stockholmas. — Švedijos 
parlamentas priėmė Sovie
tų pakvietimą atsiusti dele
gaciją Maskvon. Delegaci
ja vyks birželįo mėnesi.

Tokyo. — Amerikos laivai 
pradėjo evakuoti iš Tache- 
nų čiango kareivius.

Vyriausias Pinay sunku
mas buvo MRP (krikščio
nių demokratų) atsisaky
mas eiti i kabinėta. Antra 
sunkenybė ta, kad ir gene
rolo de Gaulle’o pasekėjai 
laikėsi rezervuotai.

Manoma, kad jeigu Pinay 
paskelbs, kad kabineto su
daryti negali, prezidentas 
kreipsis į kurį MRP vadą, 
greičiausiai į Pierre Pflim- 
liną, buvusį žemes ūkio rei
kalu ministrą.

yra nepriimti Kinijos į 
Jungtines Tautas, tuo tar
pu, kai nėra mažiausios 
abejonės, kad dabartinė Ki
nijos valdžia a t s t o v a uja 
faktiną galią toje arti 600 
milijonų gyventojų šalyje.

Klaustas apie Pietų Af
rikos rasistinę politiką, 
Nehru sakė, kad su laiku 
tas gali privesti net prie 
tarptautinių konfliktų, nes 
Afrikos ir Azijos žmonės 
negali tokios rasistinės val
džios toleruoti.

niekas neturi teisės juos 
varyti.

Šimtai negrų šeimvnų su 
visa savo manta nusikraus
tė giliau į negrų kvartalo 
centrą, kur slapstosi nuo 
policijos. Apie 300 šeimynų 
iau iškraustyta. Policija 
i uos su visa manta sunkve
žimiais vežė, po tvirta gin
kluota apsauga.

Belgradas. — Gerai in
formuoti šaltiniai sako, kad 
valdžia nepatenkins Djilaso 
ir Dedijero prašymo leisti 
jiems įsteigti socialistinę paverčia visus šokių vaka- 
partiją. | rus į “laukinius saliūnus.”

Nauja suvienyta federacija 
turėsianti 15,500,000 narių
Industrinės unijos palaikys savo autonomiją; 
Meany taps prezidentu, Reutheris jo padėjėju

Miami Beach, Fla.—Ame- 
rikos Darbo Federacija 
(AFL) ir Industrinių Uni
jų Kongresas (CIO) nutarė 
susilieti į vieną galingą uni
jų sąjungą, kuri apims 15 
milijonų Amerikos unijistų. 
Amerikos unijinis judėji
mas tokiu būdu grįžta prie 
pagrindinės vienybės apie 
20 metų po to, kaip suskilo 
i dvi didžias sąjungas. Bet 
dabartinė suvienyta sąjun
ga turės bent tris kartus 
daugiau narių, negu turėjo 
20 metų atgal.

Turi detališką planą
AFL ir CIO vienybės ko

mitetas išdirbo detališką 
planą, dėl kurio abi pusi su
tiko. Dabar susiliejimo pla
ną turės patvirtinti AFL ir 
CIO suvažiavimai, bet skel
biama, kad nėra abejonės, 
jog patvirtins.

\ AFL savo suvažiavimą 
laikys rugpjūčio 15 dieną 
Chicagoje. CIO buvo pla
navęs laikyti savo suvažia- i

Šeši senato nariai balsavo 
prieš paktą su čianginiais

Washingtonas. — Senatas 
nubalsavo paremti Eisen- 
howerio pasiūlytą paktą su 
Čiangu apie Formozą, pa
gal kurį Amerika pasižada 
ginti Čiango kliką toje salo
je. 64 senatoriai pasisakė 
už tą paktą, bet 6 pasisakė 
prieš. Savaitė atgal tik trys 
senatoriai laikėsi priešingo 
nusistatymo.

Šie šeši senatoriai yra 
Dennis Chavez iš Naujosios 
Meksikos, Albert Gore ir 
Estes Kefauver iš Tennes
see, Herbert Lehman iš New 
Yorko, W. Morse iš Orego
no ir William Langer iš N. 
Dakoios.

Langeris yra republiko- 
nas, Morse nepriklausomas, 
likusieji yra demokratai.

Pekinas. — Kinijos užsie
nio reikalų ministras Čou 
En-lajus pasveikino Bulga
nina su jo išrinkimu į prem
jerus.

Clevelandas. —Apeliaci
jos teismas nusprendė ne
išleisti po kaucija daktaro 
Sheppardo, kuris buvo nu
teistas kalėjimui iki gyvos 
galvos už savo žmonos Ma
rilyn nužudymą. •

Spilsby, Anglija. — Vieti
nis majoras sako, kad ame
rikiečiai kareiviai, kurie 
ten netoli turi savo bazę, 

sutarties

vimą Buffalo mieste spalio 
17, bet dabar manoma, kad 
suvažiavimas bus atkeltas j 
tą pačią datą ir tą pati 
miestą kaip AFL, kad tuo
jau po vienybės
ratifikavimo bendras suva
žiavimas galėtų būti laiko
mas.

Industrinės unijos liks
Vienas pagrindinių vieny- • 

bes sutarties punktų yra, 
kad CIO unijos, veikiančios 
industrijų pagrindu, nebus 
paleistos arba įlietos į ama- * 
tines AFL unijas, kaip tai 
kadaise reikalavo AFL va
dai, kuomet tik buvo kalba
ma apie vienybę. Industri
nės unijos likos ir jos nau
joje sąjungoje sudarys au
tonominį vienetą, kuris bus 
žinomas kaip Council of In
dustrial Organizations, kas 
reiškia, kad ta autonominė 
bendros sąjungos dalis pa
laikys tuos pačius inicialus: 
CIO'.

Koks bus bendras suvie
nytos sąjungos vardas, dar 
nežinoma.

Meany taps prezidentu
Jau taipgi /susitarta, kad 

suvienytos sąjungos prezi
dentu bus dabartinis AFL 
prezidentas George Meany. 
Reutheris, dabartinis CIO 
prezidentas, taps suvieny
tos organizacijos vice-prezi- 
dentu.

Reutheris padarė pareiš
kimą, kad jis tokiu sutvar
kymu yra “pilnai patenkin-

Meany taps prezidentu, 
kai]) tai aiškinama, nes jis 
atstovauja skaitlingesnę ir 
senesnę organizaciją. AFL 
turi apie 10 milijonų na
rių, CIO apie 5.

Vienybė ir Kanadoje
Iš Toronto pranešama, 

kad tenykštės dvi unijų są- ' 
jungos, Canadian Congress 
of Laboj’ ir Trades and La
bor Congress, irgi susivie
nys pasekant Amerikos uni
jas.

Šios dvi Kanados unijų 
sąjungos ves platų vajų, kad 
prijungti prie savęs unijas, 
kurios dabar nepriklauso 
nei prie CIO, nei prie AFL. 
Manoma, kad vyriausiai jie 
turi omenyje tokias unijas 
kaip geležinkeliečius.

Ar kairios unijos, kurios 
po karo buvo išmestos iš 
CIO, bus priimtos, nieko ne
sakoma. Viena tokia unija, 
kailiasiuviai, padariusi visą 
eilę koncesijų ir nusileidi
mų, neseniai buvo priimtai 
AFL mėsininkų unija, nors 
pats AFL centras tam prie
šinasi.
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MAŽIAU ĮKARŠČIO, 
DAUGIAU ŠVIESOS!>

DĖL TO, KAD maršalas Bulganinas pradėjo eiti 
Tarybų Sąjungos ministrų tarybos pirmininko (prem
jero) pareigas, kurias, po Stalino mirties, ėjo Malenko
vas, tūli Amerikos laikraščiai, radijo bendradarbiai ir 
net valstybiniai pareigūnai, rodosi, “eina iš galvos.” Jie 
karščiuodamiesi spekuliuoja, pranašauja, plepa ir, dau
gumoje atsitikimų, plepa niekalus.

ĮNe karščiuotis ir .spekuliuoti tenka, o suprasti. 
Ne patvoriuose reikia rinkti medžiagą supratimui? to, 
kas įvyko Tarybų Sąjungos parlamento sesijoje praėjusį 
antradienį, o reikia imti medžiagą tą, kurią duoda ob- 

. jektyvė padėtis Tarybų Sąjungoje ir pasaulyje.
Tik rimtai, šaltai galvodami mes suprasime vykstan- 

čiuosius veiksnius Tarybų Sąjungoje.

Anksčiau t i 1 p u s i a m e 
straipsnyje padavėme eilę 
geografinių vardų, kurie 
keitė savo reikšmę istorijos 
bėgyje. Čia paduosime dau
giau tokių ir bendrai įdo
mių geografinių vietovar
džiu. 4-

Kaledonija. Taip romėnai 
vadino dalį dabartinės Ško-

Kanaanas. Vardas teri
torijos, kuri apima dabarti
nį Libaną ir Izraelį.

Kartaga. Senovės finikie
čių kolonija šiaurės Afriko
je, kur dabar randasi Tu-

I nisija.
Konstantinopolis. Seno

vės vardąs dabartiniam Is- 
tambului.

Euxine. Romėnų vardas 
dabartinei Juodajai jūrai.

Tolimoji Indija. Senovės' 
e

Indokinijos vardas.
Frieslandas. Kadaise (Vi

duramžiais) gyvavusi vals
tybė, kuri apėmė dabarti
nės Olandijos šiaurinę dalį. 
Dabar Frieslandu vadina
ma mažiukė Olandijos pro
vincija.
Germa ni j a. Taip romėnai 

vadino visą teritoriją į ry
tus nuo Reino, į šiaurę nuo 
Dunojaus ir į vakarus nuo 
Vislos. Daugumą tos teri
torijos apgyveno germanai, 
bet buvo ir kitų tautų.

Heilas. Senoviškas Grai
kijos vardas.

Helespontas. Senoviškas 
Dardanelų sąsiaurio vardas.

4, U

Helvetia, Dalis Galijos,

PLEPĖJIMAS, SPEKULIAVIMAS dėl to, kuris iš 
vadovaujančių Tarybų Sąjungos komunistų partijos ir 
vyriausybės žmonių “pataps tikruoju bosu,” yųa nerim
tas ir tiesiog beprasmis dalykas.

Įsisąmoninkime šituo supratimu:
Kaip ligi šiol; tai]) ir ateityje Tarybų Sąjungos ko

munistu partija ir vyriausybė kolektyviai vadovaus vi
sos šalies ekonominiams ir politiniams veiksniams, ne
paisant, kas bus šalies premjeru, nepaisant to, kas bus 
komunistų partijos generaliniu sekretoriumi.

Vienas asmuo, nors jis gali būti labai gabus asmuo, 
turės reikšmės tik tiek, kiek jo darbai susiderins su vi- 

' sa kolektyve vadovybe. Partijos suvažiavimai, partijos 
Centro Komitetas, partijos prezidijumas, iš vienos pu
sės, Tarybų Sąjungos parlamentas (aukščiausioji ta
ryba), Veikiantysis komitetas ir ministrų taryba—iš 

; kitos nustato gaires ir pagal jas veda šalį į tolimesnius.
vis didesnius pasiekimus. I

Tuojau po to, kai Stalinas mirė, prieš arti dvejus| 
metus, mes rašėme, jog premjero pareigas tgali eiti tas J 
ar kitas asmuo, tačiau Stalino vietos niekas greit ne- į dabar sudaro vakarų 
užims, nes Stalinas, kaip Leninas, buvo ne tik prem- ; Šveicariją. Kartais tas vie- 
jeras, o ir daugiau kas: ilgametis veikėjas, didžios iš
minties ir mokslo žmogus,, vadovas,—sakytume, unika- 

, lūs asmuo. •
Todėl buržuazijos plepėjimai, būk

muo būsiąs “tikrasis Stalinas,” neturi
tas ar kitas as- 
jokio pagrindo.

atsistatydinimasMUMS RODOSI, kad Malenkovo 
turi labai gerų pamokų daugelio šalių žmonėms.

Štai, didžiulės šalies premjeras atvyksta j parlamen
tą ir prašo, kad pastarasis priimtų jo atsistatydinimą, 
kad leistu jam pasitraukti iš tos vietos!

Kodėl ?
Todėl, kad arti dvejų metų jo buvimo premjeru pa

tirtis parodė, kad jis neturįs užtenkamai patyrimų ir 
sugebėjimu toms pareigoms eiti. Todėl, kad jis jaučia 
net nusikaltęs dėl kai kurio atsilikimo šalies žemės ūky
je, kuriam jis vadovavo!

Ar tai ne gražus, ar tai ne žmoniškas žestas?
Jei buržuazinių šalių aukštieji valstybiniai parei

gūnai — kiekvienas jų—rimtai pernagrinėtų savo silp
nybes ir nesugebėjimus, jei jie, to akiregyje, prašytų sa
vo šalies parlamentus juos paleisti iš vietų, tai gal kokia 
90 procentų valdžių ant syk sukristų.

Malenkovas, beje, prašė parlamentą, kad jam duotų 
eiti kokias kitas, sulyg jo sugebėjimais, pareigas, kurias 
jis pasižada nuoširdžiai eiti, atlikti!

TAIKA AR KARAS? Tenka įsisąmoninti dar vie
nu dalyku, jei norime objektyviai suprasti Tarybų Są
jungos naminę ir užsieninę politiką:

Tarybų Sąjunga, nežiūrint, kuris asmuo bus prem
jeru, laikysis taikos politikos, koegzistencijos-—taikaus 
sugyvenimo su kitomis šalimis—politikos.

Tuojau po to, kai Malenkovas pasitraukė iš prem
jero vietos, kai parlamentas užgyrė Bulganiną prem
jeru, buržuazinė spauda pradėjo pranašauti: dabar, gir
di, tarybinė valdžia, vadovaujama naujo premjero, bus 
labiau karinga valdžia, karinės politikos valdžia.

Bet toji pati spauda ir tie patys mūsų šalies pra
našai, per visą laiką, kai Malenkovas buvo premjeru, 
skelbė ir skelbė, kad sovietinė vyriausybė laikosi karinės 
politikos. Kaip greit tai spaudai ir tiems pranašams 
Malenkovas jau patapo taikos angelu, o Bulganinas ka
ro troškė ju!

Tiek Molotovas, tiek Chruščiovas, tiek maršalas 
Žukovas, kalbėjusieji su Hearstu, o vėliau Molotovas, 
maršalas Konevas ir kiti—parlamento’sesijoje pirmiau
siai pabrėžė, kad sovietinės vyriausybės politikos kerti
niu akmeniu yra taikos pasaulyje išlaikymas.

Jie pabrėžė, kad jie trokšta taikoje sugyventi su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Jeigu parlamentas nutarė daugiau skirti lėšų gin
klavimuisi, tai jis tai padarė išeidamas iš to, kas šian
dien darosi Kinijos pakraščiuose, išeidama iš to, ką

tovardis vartojamas visos 
dabartinės Šveicarijos api
būdinimui.

Hibernia. Senovėje taip 
buvo vadinama dabartinė 
Airija.

Hiercsolym&. Taip graikų 
kalboje vadinama Jeruzalė.

Hispanija. Taip romėnai 
vadino visą Iberijos pusia
salį, tai yra dabartinę Is
paniją ir Portugaliją.

Iberia. Senovės vardas 
dabartiniam Iberijos pusia
saliui. Romėnai lygiai taip 
vienu metu vadino ir da
bartinę Gruziją Tarybų Są
jungoje.

Ilium. Senovės Try mies
to (Mažojoje Azijoje) ro
mėniškas vardas.

Jebus. Labai senas Jeru
zalės vardaš. Jeruzalė taip
gi buvo žinoma kaip Salem. 
Ariel, Hierosolyma, Relia 
Capitolina.

Jutlandija. Pusiasalis, ant 
kuriolrandasi Danija.

Karakorum. Viduramžiš
ka Gengis chano sostinė 
prie Orkono upės Mongoli
joje.

Kurdistanas.' Kurdų ap
gyventas kraštas, kuris tuo 
tarpu padalintas tarp Tur
kijos, Irako, Irano ir Tary
bų Armėnijos.
Kustėnbunda.s. Taip Au

stro - Vengrijos imperijos 
laikais buvo vadinamas Is- 
trijos pusiasalis, kuriame 
randasi Triestas.

Levantas. Kraštai į Ry
tus nuo Viduržemio jūros,--

Libanas, Sirija,’ Palestina, 
Turkija, Egiptas.

Mažoji Rusija. Viduram
žių karalija tarp Alpių ir 
Apeninų pusiasalio, dabar
tinė Šiaurės Italija.

Lombardija. Viduramžių 
karalija tarp Alpių ir Ape
ninų pusiasalio, dabartinė 
Šiaurės Italija.

Makedonija. Aleksandro 
Didžiojo laikais Makedoni
jos ^imperija buvo didžiau
sia pasaulyje. Dabar Ma
kedonija yra sritis, kuri pa
dalinta tarp Graikijos, Bul
garijos ir Jugoslavijos. Ju
goslavijoje makedoniečiai 
turi ūutonominę sritį. Da
bartiniai makedoniečiai yra 
slavų šeimos tauta.

Malacca. Taip seniau bu
vo vadinamas Mala jos pu
siasalis Pietrytinėje Azijo
je.

Mare Nostrum. Lotyniš
kai tas reiškia “mūsų jūra.” 
Romėnai .taip vadino visą 
Viduržemio j jūrą.

Media. Šenovės kraštas 
dabartinio Irano šiaurva
kariniame kampe, šeštame 
amžiuje prieš Kristų Me
dia susiliejo su Persija.

Mesopotamija, šalis tarp 
Tigro ir Efrato. Dabar ten 
randasi Irakas.

Mcldau. Per Pragą te
kančios Vltavos upės seniau 
vartotas vokiškas vardas.

Moravia. Dabartinės Če
koslovakijos centralinė da
lis su Brno miestu centre. 
Taip ta provincija buvo va
dinama- Austro- Vengrijos 
imperijos laikais.

New Amsterdam. Senas 
New Yorko vardas.

Naujoji Ispanija. Taip iš 
karto buvo vadinama da
bartinė Meksika.

Norumbega. Senoviški že
mėlapiai rodė tokį miestą 
esant Šiaurės Amerikoje. 
Moksliniai to miesto egzis
tavimas niekad nebuvo 
tvirtintas.
s (Bus daugiau)

Rašo D. M. šolomskas
kad “Sovietų armija jau 
neturi jėgų,” kiti tvirtino, 
kad “Sovietai tyčia neina 
pirmyn ir nenori padėti 
Amerikos ir Anglijos už
pultoms armijoms vakaruo
se.”

K 1945 metų sausio 6 dieną 
Anglijos premjeras Church- 
illas parašė Stalinui laišką, 
kuriame reikalavo: ar So
vietų armija galės greitai 
pradėti Lenkijoje ofensyvą, 
ir pasiduodamas šalinin
kams atskiros taikos su 
Hitleriu, rašė, kad nuo Sta
lino atsakymo “prigulės vi
si mūsų svarbūs nutari
mai.” Reikia suprasti, nu
tarimai, ar kariauti toliau 
prieš Hitlerį, ar daryti at
skirą taiką.

Didžiausias Tarybų 
ofensyvas

Tarybų Sąjunga dėjo pa
stangų sudaryti anti-hitle- 
riškų jėgų koaliciją dar 
pirm to, kai Hitleris užpuo
lė Lenkiją. Karo laiku ji 
viską darė, kad išlaikyti tą 
koaliciją. Nereikia nei aiš
kinti, kad jos padėtis buvo 
sunki. Per trejus metus 
Anglija ir Amerika darė 
užtikrinimus Tarybų Są
jungai, kad tuč-tuojau, bus 
atidarytas antrasis frontas 
prieš Hitlerį Francijoje, ir 
per trejus metus jo atida
rymas buvo vis atidėtas. 
Kaip vėliau išaiškėjo, An
glijos premjeras Churchil- 
las net ant Amerikos pre
zidento Roosevelto labai py
ko, kam pastarasis norėjo 
prisilaikyti susitarimų su 
Tarybų Sąjunga. į

Aišku, kad 
priešo laimėj in 
jis jau žino 4 
Churchillas, įžūlaudamas 
iš Stalino ofensyvo, ten pat 
klausė, kada ir kur jis bus, 
žinoma, pažadėdamas tą 
laikyti slaptybėje.

Stalinas, siekdamas atei
ti Amerikos ir Anglijos jė
goms į pagalbą, ’ išlaikyti 
čielybėje anti-hitlerišką ko
aliciją, sekamą dieną atsa
kė Churchillui, kad nepai
sant žiemos, baisių šalčių ir 
sniegų, Tarybų armija an
troje dalyje sausio, tai yra, 
po 15 dienos, pradės ofen
syvą. . . •

Generolas Kraminovas ra
šo, kad už poros dienų po 
Stalino atsakymo Hitlerio 
generalinis štabas jau žino
jo apie ruošiamą Sovietų 
armijos ofensyvą. Dieną ir 
naktį naciai pradėjo ga
benti savo armiją, tankus 
ir kanuoles iš vakarų prieš 
Sovietus.

Bet Stalinas, žadėdamas 
ofensyvą pradėt antroje da
lyje sausio, žinojo, su kuo 
turi reįkalą. Milžiniškas 
Sovietų armijos ofensy
vas nuo Baltijos iki Adrio- 
tiko jūrų buvo pradėtas sa
vaite anksčiau, tai yra sau
sio 12 dieną, kada hitleri
ninkai jo dar nelaukė.

“...Tai buvo didžiausias 
iš visų ofensyvą laike An
trojo pasaulinio, karo,”—ra
šo amerikietis R. IngersoJ 
savo veikale “Top Secret.”

Subyrėjo Hitlerio visas 
frontas. Apie milijonas jo 
armijos vien Rytų Prūsijo
je buvo sumušta, apsupta ir 
vėliau .suimta. Daug dau
giau sumušta Lenkijoje, 

ir Ven-

“negelbsti Amerikai ir An
glijai karą laimėti,” sausio 
24 dieną redakciniame 
“Sprendžiamoji Valanda” 
rašė, kad Tarybų armija 
ein'a linkui Berlyno, ir sa
kė: “Rusai Rytų Prūsiją 
(vokiečių tvirtumą) jau su
kapojo į kavalkus, trisde
šimt vokiečių divizijų apsu
po... Sulaužė galingas jų 
tvirtumas išilgai Vislos upę, 
kurias vokiečiai skaitė ge
riausiomis’ po Rytų Prūsi
jos... rusai jau paėmė 
Bygdoszec (Bromberg) 
tvirtovę ir tuo neutraliza
vo Toruno tvirtovę

Mažiau kaip į mėnesį lai
ko visa Lenki j a. buvo išlais
vinta. Tarybų armija, kaip 
rašo generolas Zametinas, 
“suėmė 350,000 vokiečių ofi- 
cierių ir kareivių į nelais- 
vęš; suėmė ar sunaikino 
vir 3,000 nacių lėktuvų; 4,- 
500 tankų; 12,000 įvakių 
kanuolių, ir hitleyininKai 
žiauriose kovose neteko ne
mažiau 800,000 kareivių ir 
oficierių užmuštų.” Su-, 
prantama, buvo ir Sovietų 
dideli nuostoliai, bet jie lai
mėjo. Jų armija vietomis 
perėjo Oderio upę ir pradė
jo ruoštis paskutiniam smū
giui — puolimui Berlyno. 
Lenkija buvo išlaisvinta. 
Prasidėjo naujas jos žmo
nių istorijos lapas. Per 
dešimt metų Lenkijos liau
dis daug atsiekė, labai pa
gerino savo gyvenimą* ir 
smarkiai darbuojasi, kad 
pasaulyje nebūtų daugiau 
karų.

APIE LENKIJOS 
IŠLAISVINIMĄ

Pasiruošimas
1939 metais į porą savai

čių Hitlerio gaujos paver
gė Lenkiją. Tų laikų po
niška Lenkija, kuri rėmėsi 
k i tų tautų pavergimu 
ir lenkų darbininkų ir vals
tiečių žiauraus išnaudojimu, 
po pirmais nacių smūgiais 
sugriuvo. Prasidėjo baisios 
Lenkijos žmonių kančios po 
nacių jungu. Prasidėjo ir 
Antrasis pasaulinis karas.

1944 metais Tarybų Są
jungos armija, kirtusi 
daug smūgių Hitlerio jė
goms, įžengė į Lenkiją. Ne 
tik hitlerininkai, bet ir “de
mokratinių” kapitalo žalių 
karo “strategai” tikėjosi, 
kad Tarybų armija negalės 
toliau maršuoti. Tie “stra
tegai” įrodinėjo, kad Hitle
ris priartėjo prie Vokieti
jos; jo armijos susisieki
mai buvo geri, ją pilnai ga
lėjo aprūpinti ginklais ir 
amunicija.

Kitokioje padėtyje buvo 
Tarybų armija. Per tre
jus metus ji kovojo savo 
žalyje, pirma besitraukda
ma, o paskui varydama na
cius nuo Kaukazo ir Stalin
grado net iki Vokietijos 
sienų. Užnugaryje buvo 
sugriauta šimtai miestų, 
susprogdinta ir sunaikin
ta tūkstančiai tiltų, dešim
tys tūkstančių gelžkelių 
mylių. Fabrikai, gaminanti 
ginklus, amuniciją, kitokius 
armijai reikmenis, buvo to
li. Visa tai reikėjo gamin
ti Urainose ar kitur ir ga
benti į frontą. Aišku, kad 

j armijos aptarnavimas, ap- 
| rūpinimas keleriopai buvo 
i sunkesnis, kaip Hitlerio ar- 
i mijos, pasiekusios savo na
mus.

Ir kada Ii944 metų pabai
goje Hitlerio jėgos kirto 
Amerikos ir Anglijos armi
joms smūgį Belgijoje, taip 
žinomą “Bulge” smūgį, 
tai'jau tada tie turčių ka
ro “strategai” buvo dau
giau negu įsitikinę, kad ne
galės Tarybų armija įveikti 
Hitlerio jėgas Lenkijoje ir 
Rytų Prūsijoje.

• Romos popiežius ir kiti, 
kurie rūpinosi “išgelbėti 
pasaulį nuo bolševizmo,” 
dėjo pastanlgų, kad atskel
ti nuo Taiybų Sąjungos 
Angliją ir Ameriką, pada
ryti atskirą taiką tarpe 
hitleriškos Vokietijos įš vie
nos pusės, Anglijos ir Ame
rikos—iš, kitos.♦

1944 metų pabaigoje Ta
rybų armija buvo įžengus 
į Rytų Prūsiją, Lenkijoje 
frontas ėjo išilgai Narevo

<

pa-

“Vijniai” ir “Kaunai” 
Amerikos J. Valstybėse

Kaunas ir Worcesteris 
(Mass.) turi maždaug apie 
tiek pat gyventojų: 200,000, 
Miestas Amerikoje, kuris 
prilygsta gyventojų skai
čiumi-Vilniui, yra Jersey 
City, N. J., turintis apie 
300,000 gyventojų.

Amerikoje iš viso . yra (
(pagal gyventojų skaičių)1 į Vislos upes,'per Karatų 
apie 10 Vilniaus didumo 
miestų ir apie 20 “Kaunu.” 
Tarp šių randasi lietuviams 
pažįstamas Scrantonas, Pa.

Žemiausia vieta Ameriko
je yra taip vadinamas “Mir
ties Slėnis” (Death Valley), 
kuris randasi Kalifornijoje 
prie Arizonos sienos. Slė
nis yra 200 pėdų žemiau jū
ros lygio.

Indusai savo religiją skai
to tolerantiškiausią pasau
lyje. Jie šventaisiais skaito 
ne tik savo, bet svetimų re
ligijų steigėjus arba šven
tuosius. Indusai tiki, kad 
Mozė, Jėzus, Mohametas ir 
Konfucijus visi buvo šventi.

Jungtinės Valstijos'ir kiti kraštai nori'padaryti su Va
karų Vokietija.

, Tik šitaip galvodami, amerikiečiai blaiviau Supras 
visa tai, kas ir kodėl įvyko bei vyksta Tarybų Sąjungoje.

Kalnus ir Vengrijoje. Rei
kia pasakyti, kad Lenkijo
je Narevo ir Vislos upės 
yra galingos ir šimtmečiais 
tarnavo kaip armijų sulai
kymo linija . Caro laikais 
Rusija ten buvo pastačius 
daug ir galingų tvirtumų 
prieš Vokietijos jėgas. Po
niška Lenkija tas tvirtumas 
panaujino. Gi Hitleris, ka
da jį grūdo Tarybų armija 
linkui Lenkijos, tai suvarė 
kelis milijonus pavergtų 
šalių žmonių ir išilgai tas 
upes pastatė skirtingais 
vardais “volus,”” — “neper
einamas sienas.”

Kad įveikti apie du mili
jonus Hitlerio armijos ant 
tų .tvirtumų, tai Tarybų ar
mija turėjo pasiruošti. To
dėl kelis mėnesius' frontas 
kaip ir vietoje stovėjo. Ša
lininkai atskiros taikos su 
Hitleriu naudojosi ta. pro
ga, diena iš dienos šaukę,

i

didžiausias 
kS būna, kai 
vo planus.

Karpatų Kalmfbse 
grijoje. < l

Net “New York 
kuris išvakarėse 
ofensyvo darė išvadas, kad 
Sovietų armija “neteko jė
gų,” kad Sovietų vadai

Times,” 
Sovietų

Ar neregys gali 
vairuoti auto?
Tas klausimas labai srrfar- 

kiai iškilo su pranešimu iŠ 
Californijos. Sakoma, kad 
ten surasta šeši šimtai au
tomobilistų, kurie yra lega- 
liškai neregiai, bet vairuoja 
automobilius.' Tuojau pa-

New Yorko valstijoje.
Tai panašu į labai pavo? 

jingą skandalą. Kaip, kiek
vienas paklaus, aklas žmo
gus gali vairuoti automo
bilį? Kaip jis neužsimuša? 
Kodėl ant mūsų kelių nelai
mių skaičius nėra dar di
desnis?

Reikia žinoti, jog čia įei
na neregystės supratimo 
apibūdinimas. Aišku, kad 
visiškas, pilnas neregys jo
kiu būdu negali vairuoti ir 
nevairuoja jokios auto ma
šinos. Bet legališka, įsta
tymais nustatyta neregystė 
labai skiriasi nuo pilnos ne
regystės. Įstatymai, susieję 
su automobilių vairavimu, 
pripažįsta žmogų neregiu 
tada, kada jis negali atskir
ti ženklų dvidešimties pėdų 
atstume. Vadinasi, jisai 
nepakankamai mato ir ne
turėti! mašinos vairuoti. Jis 
skaitomas “aklu.”

Bet ar vien regėjimas ga
li būti didžiausia nelaime, 
vairuojant automobilį? 
Kaip su kitais žmogaus fi
ziniais sutrikimais? Jie ir
gi gali būti pavojingi. \Da- ■ 
leiskime, kad žmogui Reu
matizmas -arba artritas ski-. 
ka rankas bei kojas. Ar tas ’ 
negali atsiliepti ant jo aku- 
ratnumo prie automobilio x

labai gali.
Pradedama rimtai galvoti 

apie bent jau tūlų 
pavojų praš; 
ma apie per 
sveikatos patikrinimą.

(Tąsa 4—tame puslap.)

au tūlų panašių 
alinimą.7 Kalba- 
iodinį žmogus
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Lowell, Mass.
Paskutinis paraginimas

Liet. Literatūros Draugijos 
44-tos kp. svarbus susirinki
mas Įvyks šį sekmadienį, 3 v. 
po piet, 14 Tyler St., Lowell, 
Mass. Taigi šiuomi dar kartą 
ir tai paskutinį, darau para
ginimą visiems draugams ir 
draugėms, kad ateitumėt lai
ku' ir dalyvautume! šiame su
sirinkime būtinai.

žinokime, jog tai susir. pir
mas šiais metais ir prieš vyks
tantį mūsų gražų parengimą. 
Šiame susir. turėsime nuspręs
ti visą sudėtį, kaip turės būti 
ir ką pravesti koncertiniame 
bankiete, kuris yra ruošiamas 
27-toje vasario.

To negana, kad atvažiuoja 
iš Montellos Liuosybės Choro 
Trio išpildymui gražios dainų 
programos. Negana ir to, kad 
turėsime nemažai svečių su
važiavusių iš apylinkės, bet 
tam visam pasitikimui reikia , 
patiems atatinkamai, —■ pilnu
tėliai prisiruošti, be jokių trū
kumų pasitikti tuos brangius 
svečius, kurie mus linksmins 
ir kurie mums padės gražią 
publiką sudaryt'.

Lai šis paminėjimas 40 me
tų L.L.D. gyvavimo išeina pui
kiai ir džiuginančiai’

Dar rengimo komisija turi 
ti c išspręstų klausimų dėl pa
ties parengimo,ir tūlais klau
simais nori plačiau pasitarti 
suslrinkimę su 'draugais-gėmis, 
todėl visi ir visos ir tie, kurie 
dar nesate pasimokėję, kad ir 
už pereitus metus, ateikite ir 
pagelbėkite šiame apšviotos 
darbe; pagelbėkite įvykdyti

GUY de MAUPAŠANT

(Tąsa)
Visa tai buvo daroma labai gudriai ir 

atsargiai, neperžengiant padorumo ribų. 
Bet, kiekvienas dievobaimingos moteriš
kės žodis vis labiau ir labiau griovė su- 
rūstintos kurtizanės atkaklumą. Paskui 
pokalbis nukrypo ši-ek tiek į šalį, ir vie
nuolė, apsikarsčiusi rąžančiais, ėmė pa
sakoti apie savo ordiną, apie savo vie
nuolyno viršininkę, apie pačią save, apie 
jauilutę savo draugę, brangią seselę iš 
šv. Niceforo. Abi jas iššaukė į Havrą 
slaugyti sergančių raupais kareivių, ku
rių ten esą pilnos ligonines. Ji nupasa
kojo tų vargšų būklę, smulkiai atvaiz
duodama jų ligą. Ir štai dabar, kai jos 
dėl prūso užgaidų privestos gaišti kely
je, tikriausiai miršta tūkstančiai pran
cūzų, kuriuos joms, gal, būtų pavykę iš
gelbėti! Slaugyti kareivius — tai jos 
specialybė. Jai tekę būti Krime, Itali
joj, Austrijoj; ir, kalbėdama apie savo 
žygius, ji darėsi panaši į vieną tų vie
nuolių kovotojų, kurios lyg tam ir gimu
sios, kad žingsniuotų drauge su kariuo
mene, gelbėjamos mūšio lauke sužeis
tuosius ir geriau už bet kokį karininiką 
vienu savo žodžiu tramdydamos stačio

kus ir neklaužadas, — tikra “pulko sese
lė”, kurios veidas, visas subiauriotas ir 
išmargintas rauplių, atrodė lyg koks ka
ro nuniokojimų simbolis.

Efektas buvo toks puikus, jog po jos 
jau niekas nebešnekėjo.

Pavalgę, visi tučtuojau išsiskirstė po 
savo kambarius ir tiktai sekantį rytą, 
gan vėlai, susirinko apačioj.

Pusryčiai praėjo ramiai. Vakar pasė- 
tajai sėklai buvo duodama laiko sudygti 
ir subrandint vaisių.

Grafienė pasiūlė popiet pasivaikščioti. 
Tuomet grafas, kaip buvo susitarta, pa
ėmė storulę už parankės ir atsiliko drau
ge su ja nuo kompanijos.

Jis ėmė kalbėti su ja tuo tėviškai fa
miliariu, kiek paniekinamu tonu, kuriuo 
rimti ponai šnekasi su mergaitėmis, va
dindamas ją “vaikeli mano”, žiūrėdamas 
į ją iš savo visuomeninės padėties ir ne
pažeidžiamos garbės aukštybių. Jis iš 
karto perėjo prie paties dalyko:

< ’Vadinasi, nors jums jau ir anks
čiau tekdavo ne kartą daryti tai, ko iš 
jūsų dabar prašo, bet jūs pasiryžusi mus 
laikyti ir toliau čia, kur mums visiems 
gresia smurtas ir prievarta tuo atveju, 
jei prūsai prakištų?

/ 
gražų kultūringą popietį bei 
vakarą.

Jeigu šį sekmadienį, vasario 
13 dieną, 3 vai. po piet, įvyks 
geras susirinkimas, tai komisi
ja užtikrina, jog nuo to vis
kas priklausys ir, vasario (Fe
bruary) 27 d., mūsų rengiamas 
bankietas su puikiuoju maistu, 
šaunia dainų programa, sma
gia muzika, puikiausiai paten
kins mylimus svečius, kulių 
tikimės turėti apsčiai. Tada, ir 
tik tada didingai galėsime sa
kyti, jog “tikslas atsiektas”!

Gerai, jei taip, tai visi LLD 
nariai ir Laisvės skaitytojai 
nusirinkime šį sekmadienį į 
klubo svetainę, kaip 3 vai. 
po piet.

J. M. Karsonas

Worcester, Mass
LLD susivienijusių kuopų, 11 kp. 

mėnesinis susirinkimas jvyks vasa- 
rio 14 d., 7:30 vai. vak., 29 Endicott 
Street.

Draugai ir drauges, atsilankykite 
visi. Šis bus pirmas formaliai 11 
kuopos susirinkimas po susivieniji
mo moterų 155-tos kuopos su 11-ta 
kuopa. Naujoji valdyba pradas sa
vo pareigas. Svarbu duokles visiem 
Užsimokėti į draugiją. Taipgi turė
sime tik nepilną savaite laiko iki 
vasario 20 d., kurioje jvyks vieny
bės bankietas. Čia pilnai prisiruo
šime tik galėsime gerai atlikti. 
Taip sakant “užsakai" puikiai pra
ėjo, tai turi būti šaunios ir “vestu
vės.“ Kp. Sekr.

So. Boston, Mass.
Blynų Vakariene

Sekmadienį, vasaro-Fcb. 20, 6-tą 
vai. vakare jvyks skani vakarienė. 
Bus 318 Broadway.

Vakarienė bus pagaminta pagal 
dziukišką, žemaitišką ir kapsišką 
skonj. Ji taipgi bus vegeterijoniška. 
Labai skanių blynų ir kitokių pat- 
rovų. Nuoširdžiai kviečiame visus 

atsilankyti. ■ Moterų Kliubas

Verte A. Churgilias
Pampuška nieko neatsake.
Jisai stengėsi ją palenkti švelnumu, 

jausmais. įtikinėjimais. Visą laiką pa
silikdamas “ponu grafu”, jis, reikalui 
esant, mokėjo būti galantiškas, netgi 
meilus ir nesišykštėjo komplimentų. Jis 
kėlė iš anksto į padanges jos didžią pa
slaugą, kalbėjo apie jų visų dėkingumą; 
paskui, staiga nustojęs jai sakyti “jūs”, 
linksmai tarė:

— O žinai ką, brangioji, jis galės did
žiuotis, paragavęs tokios gražios mergi
nos, kokių jo tėvynėje vargu ar daug at
sirastų.

Pampuška neatsakė nė žodžio ir pasi
vijo kitus,

Grįžus viešbutin, ji nuėjo į savo kam
barį ir daugiau nebepasirodė. Nerimas 
augo kas minutę. Ką j gi ji mano da
ryti? Jeigu ji tebesispyijios ir toliau, — 
kas'tada?

Išmušė pietų valanda, bet storulės 
laukė veltui. Pagaliau atėjo ponas Fo- 
lanvi ir pranešė, kad panelė Ruse ne
sveikuojanti ir galima sėsti už stalo. Vi
si pastatė ausis. Grafas prisiartino 
prie šeimininko ir paklausė tyliai:

— Na, kaip, tvarkoj?
— Tvarkoj.
Padorumo dėlei jis nieko kitiems ne

pasakė, tik truputį linktelėjo galva. ’Vi
sų krūtinės lengviau atsiduso ir links
mybė sušvito veiduose. Luazo sušuko:

—Po perkūnais! Statau šampano, jei 
tik jo čionai atsiras!

Ir ponia Luazo kone apalpo, pamačiu
si šeimininką, grįžtantį su šešiais bute
liais rankose. Kiekvienas bematant pa
sidarė kalbus, judrus ir žaismingas. Ne
suvaldomas džiaugsmas pripildė visų 
širdis. Grafas, rodos, fik dabar paste
bėjo, kokia žavinga ponia KarerLama- 
don. Fabrikantas .bėrė komplimentus 
grafienei. Pašnekesys atgijo, linksmybe 
ir sąmojis tryško savaime.

Staiga Luazo pakėlė ranką ir susirū
pinusiu veidu garsiai riktelėjo:

— Tyliau!
Visi nuščiuvo, sumišę, beveik išsigan

dę. Tuomet jis įtempė klausą, abiem 
rankom paprašė dėmesio, pažvelgė į lu
bas, valandėlę vėl klausėsi kažko-ir jau 
normaliu balsu tarė:

— Būkit ramūs, viskas eina puikiau
siai.

(Bus daugiau) K *

MONTREAL, CANADA New Jersey naujienos
Bus tuneliai—ar vėl tik 

planas
Montreale. važiuotės padė

tis tikrai yra neapsakomai 
bloga. Bloga važiuotė mies
te, juo blogesnė išvažiavi
mui iš miesto, kadangi .ap
link miestą upės, o tiltai 
siauri. Daug kalbėta, daug 
planuota tokios padėties 
pašalinimui, bet nieko kon
kretaus lig šiol nėra pada
ryta. Dabartinė naujoji 
miesto taryba vėl- iš naujo 
pagyvino šį reikalą — bent 
jau diskusijų formoje — ir, 
galimas daiktas, bus priei
ta kiek nors prie konkre
tesnių žygių.

Pirmoj eilėj projektuoja
ma pravesti tunelius apa
čia Šv. Lauryno upės ir še
šių šakų tunelį apačia 
Mount Royal kalno. Tačiau 
šis projektas kainuotų bai
sią sumą pinigų. Pavyz
džiui, po kalnu pravedimas 
tunelio, maždaug apskait- 
liuoja, kainuotų $100,000 
viena pėda. O visas dar
bas kainuotų apie $600,- 
000,000. Miestas, aišku, pats 
savo lėšomis jokiu būdu ne
pajėgs pravesti šio projek
to. Tikimasi gauti pagalbą 
iš provincialės ir federalės 
valdžių. Ar šios valdžios 
prisidės? Abejotina. Karo 
pabūklams, sugriovimui vi
sa ko, ką žmonija pastato, 
valdžia negaili pinigų, bet 
būdavojimui ko nors gero 
dėl žmonių—nė cento.

i k

Pašalintas
Naujoji miesto adminis

tracija, pravesdama peror
ganizavimą policijos jėgų, 
palietė ir taip vadinamą 
anti-komunistinio s k v a d o 
departmentą (kuris čia tur
būt vienintelis ir yra iš vi
sų Kanados miestų), šio 
departmento viršininko pa
dėjėjas, leitenantas John 
Boyczum, pašalintas iš tos 
vietos ir perkeltas į rytinę 
paprasto miesto policijos 28 
stotį. Veikiantysis policijos 
direktorius’ spaudos atsto
vams atsisakė duoti prie
žastį dėl jo perkėlimo. Pats 
Boyczum irgi atsisakė ko
mentuoti dėl jo tokio stai
gaus ir netikėto pakeitimo. 
Tiek tik pasiskundė, kad jis 
tyrinėjęs komunizmą nuo 
1930 m. Neoficialiai spėja
ma, kad šio skvado veiki
mas bus susiaurintas ir gal 
dar daugiau' pakaitų įvyk
dyta.

Koks šio anti - subersy- 
vinio skvado veikimas buvo 
ir yra? Sekti bet kokias 
sueigas, kur atrodo gali bū
ti, kaip jie vadina, “komu
nistų susirinkimas,” konfis
kuoti komunistinę literatū
rą, o svarbiausia, tai, laike 
darbininkų streikų, bendra
darbiauti su streiklaužiais 
ir persekioti ir demorali
zuoti streikierius. • Prieš 
šiuos jo metodus yra pasi
sakę visa eilė unijų vadų.

Unija įteikė miestui 
pasiūlymus

National Syndicate Unijų 
Centralinė Taryba pasiuntė 
savo delegaciją į miesto val
dybą ir įteikė eilę pasiūly
mų, kurie, jei būtų priimti, 
išeitų miesto gyventojų, 
ypač darbo žmonių, naudai. 
Pirmiausiai,- Melegaci j a pa
stebėjo ir siūlė ką nors da
ryti palengvinimui ekono
minės padėties bedarbiams, 
kuri šiuo momentu yra ga
na rimta. Pabaigoj sausio 
mėnesio visiškai nustojusių 
darbo yra virš 67,000 darbi
ninkų. Mažiems namų savi
ninkams, jei pats gyvena 
savo s tūboj, taksai turėtų 
būti uždedami skaitliuojant 
jo pajamas ar ant rendos 
vertybės, negu kad dabar 
skaitliuojama sulyg namo 

* vertybės.
Taipgi kituose pasiūly

muose įdėjo, kad būtų per
imta į savivaldybės rankas 
elektros, gazo ir telefono 
įstaigos, arba num a ž i n t i 
mokesčius. Taip pat 5,0% 
kad būtų skirta miestui už 
parduotus čia automobilių 
leidimus ir taip lygiai už 
automobiliams naudojimo 
gazo taksus.
Pavogė policijos automobilį

Vienoje kavinėje, ant 
Bonsecourse gatvės, kilo 
triukšmas. Savininkas pa
šaukė policiją. Patruliuo
janti radijo policija tuojau 
ten pribuvo ir triukšmą nu
malšino. Bet policininkai 
išėjo, žiūri, kad vieta, kur 
jų automobilis buvo pasta
tytas, tuščia — automobilio 
nėra, pavogtas. Jaunieji 
policininkai, nusiminę ir su 
paraudusiais Veidais, grįžo 
į savo nuovados raštinę ra
portuoti apie pavogtą auto
mobilį. Tačiau už kiek lai
ko automobilis buvo atras
tas nesugadintas ant Har
bor ir Lafontaine gatvių 
kampo.

Serga
Julė Jarmalinskienė turė

jo labai sunkią vidurių ope
raciją.. Jau antra savaitė 
guli ligoninėje ir dar nesiti
ki išeiti be kokių dviejų sa
vaičių ar daugiau. Ligonė

Ilgametį Jersey City gyven
toją Petrą Kalantą ištiko 
skaudi nelaime. Jisai per dau
gelį metų, ar tai žiemos lai
ku- ar vasaros, važiuodavo pas 
lietuvius ūkininkus Patter- 
burg, N. J., praleisti liuosą< 
iaiką. Jisai ten buvo žinomas, 
kaipo nuolatinis jų namų lan
kytojas.

Ir štai 29-tą dieną sausio, 
važiuojant į namus ar pas 
ūkininkus, jį ištiko skaudi ne
laimė. Jo automobilis iškrypo 
ir nuvirto 40-tis pėdų pakal
nėn. Automobilis tiek sulam
dytas, kad jo pasitaisymui nė
ra vilties. Gi P. Kalanta, ei
nant pakalnėn jo mašinai, iš
krito per automobilio viršų, iš
plėšdamas visą jo viršų, iv 
susižeidė sunkiai.

Tačiau tikrai patirti nelai
mę yra sunku; kadangi Kalan- 

[ ta randasi kritiškoje padėty-'* 
j e Flemington, N. J., ligoninė
je ip tolokai nuo Jersey City 
ar Newark; sunku jį aplan
kyti.

Bet tie, kurie jį aplanke, 
sako, kad gyvybei pavojus 
csąš\ Slaugės ir daktaras ti
ll rų detališkų (smulkmeniškų) 
žinių šiuo tarpu nesuteikia, 
tik sako, gal reikės operaci
jos.

Petras Kalanta yuk nevedęs 
ir turi arti 70-tis metų. Būda
mas sveikas, sugyveno su vi
sais santaikoje. Iš Lietuvos, jei 
neklystu, pareina nuo Varė
nos. Nežinau taipgi, ar jisai 
turi kokių giminių čionai.

Buvę bayonniečiai ir dabar 
įsikūrę Patterburg gyventojai 
Barščiai išvyko trim mėnesiam 
į Floridą. Jie gyvena farmers- 
ką gyvenimą. Įsikūrę gražiai, 
bet, žiemos šalčių bijodami, iš
vyko į Floridą. Barstys gyve
na iš pensijos.

štai, ir vėl netekome gero 
draugo, progrosyvio žmogaus 
ir mūsų organizacijų nario ir 
Laisvės skaitytojo, Jurgio Kaz
lausko. Jisai mirė 3-čią dieną 
vasario. Velionis nesijautė ge
rai ir buvo išvykęs į Floridą 
sveikatą taisyti, tačiau nepa
vyko. Sugrįžęs. į Elizabethą, 
pasidavė į ligoninę sveikatos 
ištyrimui, bet neilgai joje teko 
būti. Nelaboji mirtis jį atsky
rė nu-o šeimos ir draugų.

Užuojauta velionio šeimai!

Įsitėmykitc, kad juokinga 
komedija “Prašvilpta Laimė” 
bus suvaidinta Newark, N. J., 
Ukrainų svetainėje, 57 Bea
con St., kovo F3-tą dieną, 3 :30 
vai. po piet. Įžanga nemoka
ma. Tad visi juokų mylėtojai 
prašome įsitėmyti dieną, lai
ką ir svetainės vietą. Garsin
kite šią komediją-vaidinimą ir 
neapsiriksite atvykę pamatyti. 
Ją vaidins Brooklyn© meninin
kai.

štai šiais metais mūsų darbš
tusis draugas su savo gyveni
mo drauge, Elizabeth© gyven
tojai, Churliai, švęs savo 10- 
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ir nekurie jo artimi 
draugai jau sako, kad būtų 
geru dalyku jiems suruošti 
gražų pokylį atžymėjimui jų 
gražaus gyvenimo.

Taip, su tų draugų mintimis 
pilnai sutinku, tik reikia ir bū
tina tai gyvenimai! įvykinti. 
Mes matome draugus Churlius 
visuose parengimuose, netik 
New Jersey valstijoje, bet ir 
Richmond Hill. Jie, vykdami 
su savo mašina, pasiima ir tuos 
draugus, kurie nori vykti. Jie 
niekuomet vieni neatvyksta, 
visada atsiveža pilną vežimą 
norinčių vykti. Jisai su savo 
karu1 patarnauja organizaci
joms, reikalui esant. Jįsai yra 
darbštus, kaip Laisvės taip ir 
Inūsų organizacijoms. Tai 
gerbtini draugai.

K. C hurl i s yra įdėjęs daug 
darbo organizacijose, netik 
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randasi Montreal General 
Western Division ligoninė
je. J. .

Elizabeth’©, bet seniau gyven
damas ir Bayonnėje.

" • """
Ir štai iš gyvųjų tarpo išsi

skyrė Kearny, N. J., mūsų ge
ras draugas Žilionis. Velioni 
žilionį pažinojau tik iš maty
mo. Tikrai neteko patirti jo il
gesnę gyvenimo istoriją. Būtų 
gerai, kad vietos draugai pa
rašytų plačiau apie velionio 
gyvenimą.

Na, ir senukas Vizbaras, eli- 
zabethietis, vėl juda. Jo drau
gai sako, kad, nepaisant jo 
senatvės, virš 9.0-ties metų ir 
jo rimto susirgimo, parvykęs 
iš ligoninės, jis ir vėl nueina į 
savo skutyklą, ir -dar, sakoma, 
nekuriuos jisai apdailina.

Reikia stebėtis jo sveikatos 
tvirtumu.

Laimingai Vizbarui sulaukti 
šimtinės metų!

Pilietis

Norwood, Mass.
“Surprise party" rengia L.D.S. 3 

kuopa pirmadieni, vasario 21 d., 7 
vai. vakare, Finų svetainėje, 47 
Chapel Court, Norwood. Nariai ii’ 
pašaliniai Norwoodo ir apylinkės 
kviečiami dalyvaut.

Rengimo Komisija

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia žaislų parę, sekmadienį, 
vasario-Feb. 13 d., pradžia 2-rą vai. 
dieną. 
Taipgi 
narius 
vauti.
vaišinsite tik už $1.00.

Salė: 155 Hungerford St. 
bus skaniu užkandžiu. Visus 
ir nedarius kviečiame daly- 
Cia pasilinksminsite ir pasi-

Komisija

“0t Komedija! - Cha-Cha-Cha...’,’

OJL

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

P. M.Kovo-March 26, 7:30
✓

Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sis.

Wilkes-Barre, Pa.

Balandžio-April 17

Vaidintojai yra užkviesti ir į New Haven, Conn., bet 
diena, kurią vaidins, dar nėra nustatyta.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiapli^as. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

Kovo-March 12. 7:30 P. M
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark. N. J
Kovo-March 13, 7:30

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon

P. M.
st.

Montello, Mass.

3 pusl.-Laisve (Liberty) Penktad., vasario (Feb,.) H, 1955
i 

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Kas galvojama ir planuoja
ma kitose kolonijose?

Visuose paminėjimuose, be
je, prisiminkime Draugijos gy
nimo reikalus.

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras Molotovas 
Aukščiausios Tarybos posėdy
je padarė smarkų pranešimą. 
Jis pabrėžą, kad, jo suprati
mu, kapitalistai ir naujo karo 
kurstytojai neturėtų perdaug 
straksėti. Tegu jie atsimena, 
jis pasakė, Pirmojo ir Antro
jo karų istoriją. Su trečiuoju 
karu jiems būtų dar pieščiau.

Molotovas nemano, kad to
kiame kare suplėškėtų visa 
civilizacija. Būtų “kaput”, Jis 
sako, bet tiktai kapitalizmui.

Ar kapitalistinio laivo vai
ruotojai susipras laiku? Molo
tovo žodžiai neturėtų jiems 
per vieną ausį įeiti, o per kitą 
išeiti.

Bostonas ir Apylinke
Aldona Wallen iš Montello, Mass.,’ 

dainuos-vaidins Bostone vasario-Feb. 
11 ir 12 vakarais Boston University 
Teatre. Ji dainuos vadovaujamą 
ponios Ford rolę komiškoje operoje 
"Sir John in Love”, kurią statamu* 
zikos mokykla. Nuvykite pamatyti 
tą veikalą ir jame vaidinančią mūt 
sų dainininkę Aldoną.

Geo. Shimaitis

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin

kimas jvyks šeštadieni, vasario 12, 
2 vai. popiet, 2507 E. Madison St.

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



ŽINIOS IS LIETUVOS
LITERATŪRINIS VAKARAS

KLAIPĖDA.—Neseniai gru
pė Vilniaus Valstybinio peda
goginio instituto literatų lan
kėsi pas Klaipėdos mokytojų 
instituto studentus, čia buvo 
surengtas literatūrinis ,savos 
kūrybos vakaras. Padagoginio 
instituto studentas Bubnys 
skaitė savo apysaką “Pašauki
mo keliu,” studentas Mačens- 
kas — mokyklinio amžiaus 
vaikams skirtą apsakymėlį 
“Sraigtelis.” Po to buvo nagri
nėjama jaunųjų kūryba.

A. Kučinskas
DĖMĖTIEJI ELNIAI RES

PUBLIKOS MIŠKUOSE

žvėrys 
krašto

Dubravos miške neseniai pa
leisti dvidešimt keturi dėmė
tieji elniai. Naujieji 
atsiųsti iš • Altajaus
Bojsko elnių tarybinio ūkio. 
Dėmėtieji elniai gyvena tik 
Tolimuosiuose Rytuose. Seno
vėje jų yra buvę Azijoje ir kai 

vietose. Dė- 
panašūs 

gyvenan- 
šiek tiek 
turi 5—6

kuriose Europos 
,mėtieji elniai labai

į šiaurės Lietuvoje 
čius elnius, tik jie 
mažesni. Jų kailis
išilgines šviesias dėmelių eilu
tes. Dėmėtųjų elnių ragai, ku
riuos jie kiekvienais metais 
numeta, vartojami medicinoje. 
Iš jų gaminami vaistai — pan- 
tokrinas.

Dėmėtieji elniai minta au
galiniu maistu, žiemą, ypač 
kai yra daug sniego, jiems rei
kalinga miške padėti šieno.

Dubravos miške medžioklė 
yra draudžiama. Vilkų čia da
bar neužtinkama. Iš trijų pu
sių apsupdamas šį mišką. Ne
munas sulaikys elnius išleisto
je vietoje.

J. Šokas

Vairuoti Auto?
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Dabartinė padėtis su vai
ruotojų leidimais, kuriuos 
išdavinė]a važiuotės biuras, 
yra labai nemoderniška. Pa
imkime vidutinį amerikietį, 
kuris nori gauti leidimą. 
Jis išlaikė vairavimo kvo
timą, perėjo regėjimo eg
zaminą ir gavo leidimą. 
Leidimas geras porai ar 
trejetui metų. Atėjus tai 
dienai, žmogus nuėjo į va
žiuotės biurą, išpildė tam 
tikrą aplikaciiją, ir be jokių 
kitokių ceremonijų gaVo 
naują leidimą. Jokių kvo
timų bei egzaminų atlikimo 
iš jo nebereikalauta. Bet 
galimas daiktas, kad per tą 
porą ar trejetą metų jo 
akys pavojingai susilpnėjo, 
arba šiaip sveikata labai 
pakriko. Galimas daiktas, 
kad per tą laikotarpį jo 
nervai suiro, arba gal jis 
širdies ligą gavo, ar kokia 
kitokia nelaimė padarė jį 
nebetinkamu vairuoti au
tomobilį. Niekas apie tai 
iš jo nebesiteirauja. Ga
vęs naują leidimą, žmogus 
sėdo j mašiną ir paleido ją 
75 mylias per valandą!

Pav., Didžiojo New Yor
ko Saugumo Taryba pati
krino 8,000 vairuotojų. Vi
si jie turėjo gerus, lega- 
liškus leidimus. Visi jie 
juos gavo jau seniai. Visi 
jie tada buvo egzaminuoti 
ir pripažiųti pilnai'sveikais, 
geromis, sveikomis akimis. 
Betgi dabar surado, kad 
net 1,600 jų turi pakrikusį 
regėjimą.. Net šešiolika šim
tų iš aštuonių tūkstančių 
neturėtų vairuoti automobi
lius, nepataisę savo akių, 
bet vairuoja!

Kaip nekalbėsime, tokia 
padėtis tikrai netoleruoja
ma, tikrai pavojinga. Ar 
dar reikia stebėtis, kad ant 
mūsų šalies kelių tiek daug 

Kas nors anksčiau ar vė
liau turės būti daroma, 
baisiausių auto nelaimių 
įvyksta? I Vairuotojas

NewWto^^ig^yZlnlov
Albanyje biliai prieš 
rendauninkus

Valsti- 
bilių, 

muša į

Albanyje jau įteikta 
jos Seimeliui gausybė 
kurių didelė dauguma 
\ieną tašką—sudaryti sąlygas 
pakelti remias tiesioginiai ar 
netiesioginiai.

Tiems biliams paremti stam
biųjų real estate savininkai 
Albanyje nuolat palaiko savo 
advokatus (lobi jistus), kurie 
už juosi agituoja. O viešojo 
posėdžio dieną, kada buvo 
leista piliečiams pasisakyti už 
ar prieš tuos bilius, pasiuntė 
masinę delegaciją.

Rendauninkų ir vartotojų 
organizacijos taip pat veikia. 
Jiems veikimą apsunkina tas, 
kad spauda jų reikalavimų 
dažniausia visiškai nepaduo
da. O jei paduoda, tai supai
niotus. Nors rendauninkų rei- t
kalavimai taikomi prieš aplu- 
pikes turtuoles kompanijas, 
tačiau spauda tuos reikalavi
mus apsuka taip, kad atrody
tų, būk rendauninkai jau pa
siraitoję rankoves smaugti 
.mažųjų namelių savininką, ku
ris išrendavimui turi gal tik 
vieną butą.

Advokaty Gildija siūlo 
rendy kontrolei 
nuostatus

NewAdvokatų Gildijos 
Yorko skyrius Įteikė visiems 
Valstijos Seimelio nariams sa
vus pasiūlymus rendų kontro
lės reikale. Pareiškime sako, 
jog tie pasiūlymai pateikti ne 
taip sair iš mados, bet po nuo
dugnaus studijavimo padėties.

Galima daleisti, jog advoka
tai yra gerai informuoti apie 
padėtį, nes ’*z'v;
nepereina 
be advokato, 
išrendavimai,

jokia nuosavybe 
iš rankų į rankas 

Net stambesni 
kuriems pasira

šomos sutartys, nevykdomi be 
jų. štai, ką jie pasiūlė:

Pratęsti rendu kontrole iki 
1957 m. birželio 30-tos.

Nustatyti, kokius patarnavi
mus savininkas teikė ar priva
lo teikti pirm 1943 metu ko
vo 1-mos.

Panaikinti įstatymą, kuris 
leidžia taip vadinamąjį “sava
norišką” pridėjimą rendos.

Atšaukti bile kokį duotą pa
kėlimą rendos, jei savininkas 
nesuteikia rendauninkui pri
klausomo patarnavimo.

Suteikti rendauninkui teisę 
patikrinti savininko rekordus.

Įsakyti stenografiškai užra
šyti viską, kas svarstoma Vals- 
li j in ėję Rendų Komisijoje.

Uždrausti salinti iš buto as
menį, kol nėra pristatytas tam 
dokumentas iš valdinės komi
sijos.

Pratęsti nuo vienerių iki 
dvejų metų laikotarpį, kuriuo 
rendauninkas galėtų reikalau
ti atgal permokėtos rendos.

Reikalauti, kad Valstijinė 
Rendoms Komisija išspausdin
tų taisykles ir nuostatus, ku
riais vadovaujasi peržiūrint 
prašymus pertvarkyti remias.
Įvest galimybę neteisėtai pra

šalintam iš buto bėgiu trejų 
metų užvesti prieš savininką 
bylą gavimui atpildo, įskai
tant už kraustymosi ir padi
dėjusios rendos iškaštį, taingi 
atmokestį advokatui ir už bile 
kokią kitą dėl to paneštą 
skriaudą.

Greta kitko, advokatai žy
mi, jog mieste dar toli iki 5 
procentų tuščių butų. Penkj 
procentai tuščių namų skaity
tus! pakankama priežastimi 
iškontroliuoti vendas. Ir kele
tas esamųjų tuščių yra tušti 
dėl to, kad rendos neprieina
mos.

Vasario 13 įdomus popietis 
jaunimin ir senimui

Liberty Auditorijoje šį sek
madienį, 3 vai., įvyksianti pro
jekcijų ir įvairumų programa 
bus įdomi visiems lietuviams, 
jaunimui ir senimui. Amerikos 
lietuvis Philip Bonoskis-Baia- 
nauskas kalbės apie žymųjį 
Amerikos poetą Walt Whit
mana. Gi lietuviškai girdėsite 
pranešimą apie Amerikos pre
zidentą Abraham Lincoln ii' 
jo gyventąją gadynę, apie tai,

Atidarė senukams 
centrą

Brooklyne prie Kings Coun
ty ligoninės atidaromas pirma
sis, išbandymasis centras sens
telėjusiems žmonėms. Dakta
rai priėjo išvados, jog dauge
lis atgabentųjų į ligoninę se
nų žmonių nėra tikrais ligo
niais. Iš rūpesties dėl savo ne
saugumo, dėl neturėjimo gy
venimui tikslo, nebuvimo kuo 
ij- kur užsiimti naudingai, jie 
tariasi esą sergančiais. Kartą 
atsigulę, daugiau surambėja, 
bijosi keltis.

Centre bus įvairių užsiėmi
mų. Ligoninėje esančius senio
kus paakstins atitinkamomis 
valandomis ten nueiti ir stę- 
bės, kaip tas veiks į jų svei
katą. Tikimasi, kad tuo būdu 
daugelis atgaus savimi pasiti
kėjimą ir stengsis sugrįžti į 
sveik uosius.

Komitetas pasinaikino
Civilinių Teisių Kongresas 

praneša, jog su juo koopera
vęs Politiniams Kaliniams šelp
ti Komitetas užsidarė. Tačiau 
pati teisių gynimo organizaci
ja tebeveikia po senovei.

Pranešime sako, jog komi
tetas užsidarė dėl priežasčių, 
“kurių jis negali kontroliuoti.” 
Reiškia padėką visiems rėmu- 
siems tą darbą ir viltį, kad Įsi
kūrus naujam komitetui vi
suomenė ir ateityje kalinių 
šelpimą parems.

•New York o miestui reko
menduoja plėsti traukiniais 
susisiekimą su užmiesčiais. Sa
ko, jog turėtų pravesti gclž-' 
kelį per George Washington 
tiltą* ir per planuojamąjį iš 
Brooklyno į Staten 
Daug svieto paliktų 
auto, palengvėtų 
miesto gatvėmis.

Island, 
ten savo 
važiuoto

Bankierius Richard A. Bren
ner paskirtas Adelphi Kolegi
jos trustistu.

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

Mes turime didelj pasirinkimą 
importuotų vynų. 

Schaefer Otto
WINE & LIQUOR STORE 

65-57 Myrtle Ave., Glendale 
IIEgeman 3-0077 

Klauskite Mr. Smith jums 
patarnauti.

Mums patinka ir pristatyti

MARBLE TABLE SALE
60X20 

BRASS BASE
Beautifully Grained Travertime

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

kuo jis reikšmingas mums, šių 
laikų gyventojams. Netrūks ii1 
juokų. Pasiklausysime “tyrinė
to.) o” veiksmų.

Kviečiame visus, nesigailėsi
te atėję. Įėjimas nemokamas.

Auditorija randasi prie At
lantic 
m on d 
blokų 
kinio

Avė. ir 110 St., Rich-
Hill, N. Y., už poros 

nuo BMT Jamaica trau- 
111th St. stoties.

Rengėjai

Siūlo laisniuoti 
auto mechanikus

Bronx du atstovai Valstijos 
Seimelyje įteikė Seimeliui bi
lius, kurie Įsakytų laisniuoti vi
sus auto mechanikus, kad tuo 
būdu galėtų kontroliuoti visus ^NUBAUDĖ VIETOJE 
jų atliekamus pataisų darbus.

Biliaus įteikėjai Gilbert ir 
Mohr sako, jog jie girdėjo 
skundų, kad buvo paimtosmo- 
kestys už pataisas, kurių vi
siškai nedarė. Taipgi esą buvę 
parduota pataisomiems auto 
Įdėti dalys kaip naujos, naujų 
kainomis, kuomet jų visiškai 
nepakeitė arba Įdėjo senas, 
nesaugias.

Spauda daro žmogžudį 
iš neįtarto asmens

Dėl jaunos Ąnne Yarrow 
nužudymo buvo apklausinėta 
gal apie šimtas asmenų, šau
kė visokio amžiaus asmenis, 
pradedant tais, su kuriais gy
veno ii’ dirbo, baigiant net 
tais, su kuriais mokyklą lankė.

Pasirodo, kad mergina turė
jusi artimų santykių ir su vie
nu negru Įjaumr vyru. Jjs bu
vo kelis sykius šaukiamas tar
dyti, tačiau kiekvienu sykiu 
nieko nerado, kuo galėtų j j 
pririšti prie žmogžudystės. 
Paklausinėję, paleido namo. 
Spaudai užteko to, kad jis 
buvo klausinėtas. Jo paveikslą 
j.špublikavo ir aprašinėja taip, 
būk ištikro jis būtų ne tiktai 
įtartas, bet jau tikrai žinomas 
žmogžudys. Tuo tarpu1 jis bu
vo net neįtartas. Juk gerai ži
noma, kad įtartųjų nepalei
džia iš kalėjimo.

Ta pati spauda to nedarė 
nei su vienu iš daugelio dešim
tų-baltųjų/kurie buvo pašauk
ti tardymui. Vis, mat, “lygy
be.” T-a

Brooklyno Bay Ridge 
ventojai protestuoja prieš sta
tymą tilto iš tos srities į Sta
ten Island. Jie žino, jog prie 
tilto 
vietai 
namų. Srityje daug gyvento
jų lig šiol tebeturėjo nedide
lius privatinius namelius.

gy-

privažiavimui keliams 
užleisti nugriaus daug

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

\ Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Sako, kad gyvename 
kultūriniame “raiste”

Praėjusį antradienį palaido
ti senukai Alex ir Taube Brus- 
tofsky. Jį rado namų korido
riuje užmuštą nežinomų blog- 
darių. O buvusi jau nuo se
niau paliegusi jo žmona, 74 
m., mirė už kelių valandų po 
išgirdimo, kad vyras sumuštas.

Jų šermenyse kalbėjo rabi
nas Solomon Reichman. Jis sa
kė, jog komikų knygos ii’ pa
baisiški paveikslai filmuose, 
per radiją, televizijoje verčia 
mūsų miestą į “raistą”, su
kursto tokius užpuolikus.

“Visuomenė yra daug atsa
kinga už prievartą ir brutal iš
kurną, kuris siautėja Ameri
kos didmiesčiuose. Mes susi- 
krąustėme į kultūrinį raistą,” 
sake dvasiškis.

Brooklyne ant Surf Ave. au
to smogė į vandens laidą, jį 
nulaužė. Pasipylusi banga 
vandens Įlaužė gatvės kraštą, 
išmušė duobę, kurion ir pats 
prasikaltėlis auto Įklimpo, ta
po veik apsemtas. JĮ ištraukė 
po to, kai vandenį sustabdė ir 
gatvę nusausino. Nelaimėje 
susižeidė trys asmenys.

James Dailey, 34 m., nuvir
to nuo platformos IRT 137th 
St. stotyje pirm pat, užeinant 
traukiniui. Bet pataikė išilgai 
tarp bėgių. Per jį perėjęs va
gonas visai nesužeidė. Sužeis
tas tik tiek, kiek užsigavo 
krisdamas.

Majoras Wagneris paskyrė 
lyrinėj i m ų komisijom* e r i u m i 
advokatą Charles H. Tenney, 
44 m., savo mokyklos laikų 
draugą. Jo alga yra $15,000 
metams.

Teisėjas Valente sako, kad 
jis vadovaus ir antrajam Jel- 
J.es teismui. Jelkės advokatai 
nori bylą iškelti į kitą teismą.

■Rubinsteino mirties tyrinė
tojai vis d ai’ nesuranda nieko 
daugiau kaip tik.tai, kad pas 
jį mirties naktį buvusi “raus
vai apsirengusi mergina.”

Philip J. Hilts, 55 m., ras
tas užsimušęs prie Hotel Ti
mes Square, kur jis buvo pasi
samdęs kambarį 8-me aukšto.

New Yorko Valstijos Seime
liui įteikti biliai, reikalaujan
tieji leisti didmicsčįams New 
Yorkui ii* Buffalo patiems 
tvarkytis gyvenamųjų namų 
reikalais.

Federalė grand džiūre 
Brooklyne pradėjo tyrinėti fi
nansus buvusio deputo gaisra- 
gesybosi komisijonieriaus Mo
ram

; kabinete iš 
daugiau paci- 
pora. Kartą 

visą laiką 
nuo “skausmų pil- 

ligonis pasidarė sveikas, 
įsakė ten 

technikui, pagelbi- 
vienas kitą

Apiplėšė daktarą 
prie jo klijenty

Paprastai niekas nenori dak
taro kabinete ilgai laukti. Vie
nok ncwyorkieciui daktarui 
Jacobson pasitaikė toks, kuris 
sutiko sėdėti iki daktaras tu
rės pakankamai laiko ji vieną 
ge?ai apžiūrėti.

Už valandos 
pustuzinio ai’ i 
jautų liko tik 
įleistas į kambarį, 
drebėjęs 
ve, 
Parodė revolverį, 
buvusiam 
n inkų i ir slaugei 
surišti, iš jų kišenių išrankio
jo $247 ir prasišalino.

Daktaras sako, jog vyrukas 
visa išvaizda rodė, kad jis 
yra narkotikas, tačiau pas jį 
narkotikų nereikalavo, mato
mai, bijodamas jų paragauti 
kol darbas nebaigtas.

ĮVEDĖ ROBOTĄ LEMPŲ 
DEGTUVĄ GATVĖSE

New Yorke ant Lexington 
Aye. tarp 49th ir 51sbSts. įve
dė robotą gatvėje lempų deg- 
tuvą, kuris veikia foto-elektri- 
nėmis priemonėmis. Tos foto- 
akys pačios “pažiūri/’ kiek 
ore šviesos ir pagal tą uždega 
arba užgesina lempas. Nerei
kia rankos nei laikrodinio 
prietaiso joms užžiebti ar 
stabdyti.

Today’s Pattern

SIZES
9235 2-io

Inj
Pattern 9235: Children's Sizes 

2, 4, 6, 8, 10. Size 6 Sundress, 
2 yards 35-inch fabric: jacket, % 
yard; bonnet, yard. Embroidery 
transfer is included.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

, - -T-—A— •X’—T— -a- — A’ —A- —4’ ”4’ *4’ i

i MATTHEW A.ii 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172

TONY’S BIZNIERIAMS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberte

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 11, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORKER for Bayside hor^jc 
(in 20’s); to do plain cooking, laun
dry and ironing. All modern con
veniences. li days off.- Musi have 
good references and speak some 
English. $125 a month. Call Bay
side 9-5786.

(28-30)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatomo j darbą visus.

SC. 3-6160

REAL ESTATE

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

MENCONE REALTY 
Tel. GL. 5-6424

(24-30)

WHITESTONE—MALBA
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 skalbyk/a, 
garadžius, brecze-way, sesers, ant 
50x100 lotas. Labai patogu del mo
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutartj. Tik 
norintiems pirkti. Šaukite —

FLushing 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 j mokyk
las', bažnyčias ir krautuves. Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartj. Tel. VI. 3-0761.

(24-30)

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. 9-2336 
___ - (29-31)

PARDUODA SAVININKAS
HOLLIS

Balandžio men. Ifatrauk- 
luksusinėje Marian Park 
Puikiausiose sąlygose, 6

Užimt inas 
lūs namai 
sekcijoje, 
rūmai, 3 miegrūmiai, H maudynių, 
nepaprastai didelis gyvenamasis rū
mas. Screened Terrace, aliejus, 2 
karam garadžius, labai patogu j 
public ir parapijines mokyklas. Grei
tam pardavimui tik $19,000. Pama
tymas pagal sutartj — lik norinticm 
pirkt.

Te). DO. 3-4177

ASTORIA. Naujas, 2 šeimų mū
rinis; 4tix2%, arti stoties ir krau
tuvių. Garadžius vienam automobi
liui. $17,850. Užregistruokite savo 
nuosavybę su

GENOVESE REALTY
37-20 Astoria Blvd. RA. 8-1120

(30-33)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BROOKLYN. Parduoda savininkas, 
2 šeimų, mūrinis. Tuščia ant pirmų 
lubų krautuvė su virtuve pilnam 
restaurantui. Didelis šaldytuvas, 
sodės fountanai, stalai, krėslai, re- 
gisteris ir du pečiai. Ant 2-rų lu
bų, 5 rūmų apartmentas. Ideališkas 
pirkimas porai patyrusiai prie r<|<- 
taUranto biznio. Greitam nupiriy 
mui už $10,500. Pirma peržiūrėkite 
viską. Skambinkite ST. 8-8947, — 
8 A. M.—10 P. M.

(30-31)

Areštavo už 47 
auto tikietus

M arini n k as Herbert Battle, 
35 metų, tapo pašauktas į tra- 
fiko teismą. Jį kaltina, kad 
jis bėgiu penkerių metų susi
rankiojęs 47 t ra riko tikietus, 
bet su jais nesiraportavo, už 
juos nemokėjo. Jį areštavo, 
sulaikė po $2,500 kaucija. "į

Būti kokiame nors biznyje 
ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas hitas to 
nežino . . . Nori apie savo 
nj žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais-




