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KRISLAI
Gerai, kad leido.
Niekados netikėjau.
Kur protas?
Istorinė naujiena.
Todėl, eikite iš biznio! 

Rašo A. Bimba
. ,... . ......

Visas pasaulis lengviau at- 
>s»i<luso. čiango armija iš Ta- 
chens salų pabėgo be susikirti
mo. Leido jiems pabėgti. Kini
ja nekliudė.Tuo išvengta, nors 
laikinai, ginkluoto konflikto.

Vasario 10 dieną klausau 
pranešimą per radiją. Tose sa
lose čiangininkai ir amerikie
čiai sudarė specialius naikin
tojų būrius (Demolition Squ
ads), kurie benzinu ir dinami
tu viską naikina. Nieko salose 
nebepaliėka. Viską paverčia 
pelenais ir griuvėsiais.

Klausydamas šio baisaus 
pranešimo giliai atsidusau. 
Mano mintis nuuskrido i 1945- 
1946 metų žiemą. Matau pa
veikslą mūsų senosios tėvynės, 
Lietuvos. Klaipėda sugriauta 
ant 85 procentų, Šiauliai—80 
procentų. Neliko nė vieno 
fniesto, kurio bėgdami naciai 
nebūtų pavertę griuvėsiais ir 
pelenais.
.^Stoviu Dotnuvos aikštėje 
prieš sugriautą milžinišką mū
rinį pastatą. Su manimi būrys 
profesorių. Mokyti, rimti vy
rai, tūli jau žilais plaukais, 
bet jie verkia,—aiškina ir ver
kia.

Pribuvo, sako, nacių specia
lia naikintojų būrys su benzi
nu ir dinamitu ir pradėjo savo 
barbarišką darbą, šauniąją 
žemės Ūkio Akademiją paver
tė pelenais ir griuvėsiais.

Tie baisūs Dotnavoje ir vi
soje Lietuvoje sunaikinimai 
buvo tų specialių naikinimo 
būrių padarinys.

Tokio barbarizmo pasaulis 
nebuvo matęs.

Tada, stovėdamas Dotnavo
je, žiūrėdamas į verkiančius 
profesorius, niekados netikė
jau, jog sulauksiu tos dienos, 
kada mes, amerikiečiai, dary
sime tą patį Tachenų salose, 

■ ką naciai darė mūsų senojoje 
tėvynėje!
A..Ant rytojaus, vasario 11 d., 
pjar tą patį radiją girdžiu ki
tą pranešimą. Sako, kad Ta
chenų salose netik jokios gy
vybės ir jokio pastato nebeli
ko, bet išdinamituoti taip pat 
visi salų keliai ir vieškeliai! 
Tas reiškia, kad mes pralen
kėme vokiečius. Lietuvoje vo
kiečiai kelių nedinamitavo, tik 
tiltus...

Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO susivienijimas yra 
didžiulė istorinė naujiena.

Dabar George Meany ir 
Walter Reuther turėtų būti 
paskelbti “Maskvos agentais,” 
“komunistų sankcleivinin- 
kais.” Juk jie pasielgė taip, 
“kaip komunistai jiems padik
tavo.“ Kaip žinia, Amerikos 
Komunistų partija, ypač jos 
pirmininkas William Z. Fos
ter, perj metų metus kovojo už 
tejif organizacijų susivieni- 

ą į vieną federaciją. Paga
liau, tos pastangos apsivaini
kavo laimėjimu!

Kur Mr. McCarthy, kad ne
ima nagan Meany ir Reu
ther?

Francūzijos kabineto sudarymas

Pflimlinas negalėjo.
Pineau pabandysiąs

Paryžius. — Valdžios kri- 
zė Francūzijoje tęsiasi. 
Krikščionis demokratas 
Pflimlinas, kuris per kelias 
dienas bandė sudaryti kabi
netą, pagaliau pranešė.pre
zidentui Coty, kad jam ne
pasisekė. Pranešama, kad 
prezidentas tada kreipėsi j 
dešinu socialistą Christia
na Pineau, kad jis pabandy
tų kabinetą sudaryti.

Bet labai abejojama, ar 
Pineau tai galės padaryti. 
Visų pirma jis neturi nei 
savo partijos, socialistų, pa
ramos. Prieš jį taipgi sto
tų generolo de Gaulle pase
kėjai.

Pflimlinui nepasisekė or- 
gonizuoti kabinetą vyriau
siai dėl to, kad prieš jį sto
jo taip vadinamieji radikal- 
socialistai. Jis jau buvo su
daręs sekamą kabinetui pla
ną: Rene Mayer užsienio

25 vargšai sudegė gyvi 
Chicagos “viešbutyje”

Chicago. — 25 žmonės su
degė gyvi viename skurdžių 
“viešbučių” ant West Ma
dison kvartale,. kuris yra 
lyg New Yorko Bowery. 
Gaisras prasidėjo viename 
kambariuke ” ir greitai pa
plito po visą namą. Tuo lai
ku ten radosi 245 žmonės. 
Apart 25, kurie sudegė, 
daugelis susižeidė ugnyje 
arba šokdami per langus.

Pasirodė, kad tame “vieš
butyje” vargšai benamiai ir 
valkatos gyveno baisiausia
me susikimšime. Kiekvie
nas turėjo “kambarį,” ku
ris susidėjo iš vienos gele
žinės lovos ir tik tiek vie
tos aplink, kad apeiti lo
vą. Tie “kambariai” buvo 
samdomi po naktį.

Gaisras prasidėjo, kai vie
nas įnamis, kuris save ma
sažavo alkoholiu, užsidegė. 
Jis pradėjo didelėje paniko
je bėgti po viešbutį ir ne
trukus liepsnos pradėjo 
veržtis iš kitų vietų.

Tuo tarpu, žinoma, visa pa
žangioji Amerika karštai svei
kina pasiektą darbo unijų vie
nybę.

Keleivis prisimygęs tvirti
na, kad “Lietuvos išsivadavi
mas priklauso nuo tarptauti
nių santykių.“ Tiktai naujas 
pasaulinis karas, girdi, ją iš
vaduotų, ko, bėję, keleiviečiai 
ir trokšta.

Išvada aiški: Raketieriai iš 
Vliko ir Amerikos Lietuvos 
Tarybos turi eiti iš biznio. Jų 
pastangos “Lietuvą išvaduoti“ 
veltui.

Kodėl Keleivis tokios išva
dos iš savo išvedžiojimų vie
šai nepadaro ?

Kam mokina skvo skaityto
jus, agituodamas juos aukoti 
“Lietuvos išvadavimui?“ 

reikalų ministras, Antoine 
Pinay krašto apsaugos mi
nistras, Robert 'Schuman 
teisingumo ministras ir tt. 
Pflimlinas tokiu lįūdu į sa
vo kabinetą bandė įtraukti 
visus tuos, kurie patys turi 
ambicijų tapti premjerais, 
kad juos tokiu būdu užge- 
rinti. Bet nei jie patys, nei 
jų partijos to nepriėmė.

Išvarė negrus 
iš A. Lincolno\ *
gerbimo pietų
Miami. — Urmey viešbu

tyje čia įvyko repūblikonų 
surengti Lincolno pagerbi
mo pietūs. Susirinko apie 
400 svečių. Kuomet'visi jau 
buvo susirinkę, viešbučio 
savininkas staiga pranešė, 
kad visi negrai turi būtinai 
apleisti salę. Kuomet jo ra
ginimas buvo ignoruotas, 
jis pagrasino atkirsti elek
trą ir palikti salę tamsoje.

Negrai, kurių ten buvo 
keliasdešimt, pradėjo salę 
apleisti. Su jais, protestuo
dami prieš viešbutį, salę ap
leido apie 150 baltųjų. Bet 
didesnė repūblikonų dalis li
ko ir tęsė “Lincolno pager
bimo pietus.”

Vienas baltųjų, kuris kar
tu su negrais apleido salę, 
paskui pareiškė, kad “Lin- 
colnas būtų apsivertęs gra
be, jeigu būtų žinojęs, kaip 
jo pagerbimo sueigoje tole
ruojamas rasizmas.”

Franco dar nepatenkintas 
iš J.A.V. gaunama pagalba

Madridas.-Ispanijos aukš
tas pareigūnas Antonio Ji
menez Arnau pasakė pra
kalbą amerikiečių komerci
niame bute Barcelonoje. Jis 
sakė, kad kiek ekonominės 
pagalbos Franco Ispanija 
gauna iš Amerikos, yra to
li nepakankama.

Pusiau valdiškų Franco 
laikraščiai jau senokai reiš
kia tokią nuomonę. Franco 
valdžia jaučia, kad ji dabar 
yra viena tvirčiausių Ame
rikos sąjungininkų kovoje 
prieš komunizmą ir kaipo 
tokia turėtų gauti daug 
daugiau paramos.

Washingtonas. — Gene
rolas A. C. McAulife pa- 
skirtaš vyriausiu Amerikos 
karinių jėgų komandieriu- 
mi Europoje. Praeitojo ka
ro metu jis vadovavo mūsų 
karinėms jėgoms, kurias 
naciai 1942 metų žiemos 
kontratakos metu buvo ap
supę prie Bostogne, Belgi
joje. Kuomet naciai pasta
tė ultimatumą pasiduoti, 
generolas McAuliffe atsake 
vienu žodžiu: “Nuts!”

CIO transporto darbininkai už 
nepriklausomą politinį veikimą
New Yorkas. — čia šian

dien (pirmadienį) Roose
velt viešbutyje atsidarė 
CIO transporto darbininkų 
unijos suvažiavimas, kuria
me dalyvauja apie 500 dele
gatų. Tos unijos (TWU) 
suvažiavimą pasveikino 
miesto majoras Wagneris 
ir valstijos CIO prezidentas 
Hollanders.

TWU prezidentas M. 
Quill savo prirengtame ra
porte ragino CIO prie sti
presnės nepriklausomos po
litinės veiklos. Jis sakė, kad 
CIO perdaug tapo priesaga 
prie demokratų partijos. Jis 
taipgi ragino prie stipres

Britų uostininkai atsisakytų 
krauti ginklus prieš Kiniją

Londonas. — Britanijos 
uostininku ir kroviku uni
jos' generalis sekre torius 
Diek Harrett įspėjo, kad 
jeigu Britanija įsiveltų į ka
rą prieš Liaudies Kiniją, 
uostininkai .-^krovikai atsi
sakytų krauti ginklus ir 
amuniciją.

Jis sakė, kad britų uosti
ninkai panašią pagalbą da
vė Kinijos žmonėms karo 
prieš Japoniją metu. 1938 
metais japonų laivas Haru-

Tito jau namie, sakosi esąs 
kovotoju už pasaulio taiką

Belgradas.—Maršalas Ti
to jau sugrįžo iš kelių mė
nesių kelionės po Indiją. 
Burma, Egiptą ir kitus 
kraštus. Sugrįžęs jis pasa
kė prakalbas Belgrade ir 
Zagrebe.

Visų pirma jis sakė, kad 
jis ne diktatorius, nes koks 
diktatorius paliktų savo šą
li keliems mėnesiams-? Po 
to jis aiškino, kad jis, lygiai 
kaip Indijos premjeras Neh
ru ir Buriuos premjeras D 
Nu, yra kovotojas už taiką. 
Jis sakė, kad jis nesudarė 
“trečio bloko” su tais vals
tybininkais, kad nėra “neu- 
tralistas,” bet, visgi, steng
sis būti jėga, kuri esamus 
du pasaulinius blokus artin
tu, v

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rinko generolą Bradley va
dovauti specialiam komite
tui, kuris tyrinės veteranų 
reikalus. Bradley vienu me
tu buvo Vakarų Adminis
tracijos galva.

. Seoulas. — Korėjiečiai 
(šiauriečiai) paleido iš ne
laisvės belgą kareivį H. L. 
Class’ą. Jis išbuvo , nelais
vėje penkius mėnesius.

Bagdadas. — Nežiūrint 
kitų arabiškų kraštų pro
testų, Irakas ratifikuos ka
rinį paktą su [Turkija dar 
šio menesio pabaigoje.

nės kovos prieš makartiz- 
ma. c

Quill sako, kad bendra
darbiaujant su liberaliniais 
naujadalybininiais d e m o - 
kratais, CIO taipgi sueina 
i ryšius su reakciniais ko
mutuotais politinių mašinų 
demokratais ir su dar la
biau reakciniais diksikra- 
tais. Jie visi demokratai... 
sakė jis.

Quill savo raporte taipgi 
sakė, kad jau laikas pra
dėti kovoti už 30 valandų 
darbo savaitę. Dabartinė 
technologija tai jau pilnai 
įgalina, sakė jis.

nua Maru buvo atplaukęs į 
Britaniją, kad pasiimti me
talo laužo krovini, bet nei 
viename uoste krovikai ne
sutiko laiva krauti.

Tuo tarpu Portobello 
miestelyje įvyko 60,000 Ško
tijos angliakasių atstovų 
suvažiavimas. S u v a žiavi- 
mas priėmė rezoliuciją prieš 
Amerikos rolę Formozoje ir 
reikalavo, kad amerikiečiai 
savo jėgas iš Formozos iš
trauktu, v d

Ilgokai tylėjęs, McCarthy 
ir vėl drožia pamokslus...

Chicago. — Senatorius 
McCarthy, kuris jau ilgokas 
laikas tylėjo, vėl prakalbė
jo. Šiuo kartu jis savo ata
ką taikė prieš prezidentą 
Eisenhowerj ir jo adminis
traciją. Jis sakė, kad Ei
senhoweris “nusileido Kini
jos komunistams,” kad Ta
chenų evakuavimas buvo 
“ne pergalė, bet nusileidi
mas.” X

McCarthy kalbėjo 2,000 
dešinių repūblikonų mitin
ge. Jis sakė, kad Eisenho
wer io administracija išduo
da Čiangą ir su laiku jo vi
sai atsižadės. Kiekvienas 
pasisakymas prieš prezi
dentą buvo McCarthy’o. pa
sekėjų sutiktas su aplodis
mentais.

.Meksikos Miestas. — Čia 
dabar lankosi Amerikos J. 
V. vice-prezidentas Nixo- 
nas, kuris keliauja po Loty
nu Amerikos šalis, v

Tokyo. — čia siaučia sun
ki influenzos (flu) epidemi
ja, kuri labiausiai palietė 
vaikus. Serga apie 8,000
asmenų.v

Nairobi, Kenya. — Britai 
paėmė nelaisvėn partizanų 
vadą generolą M w a n g i 
Mambo.

Pekinas. — Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos galvos pasi
keitė sveikinimais* abiejų 
šalių draugingumo pakto 5 
metų sukakties proga.

Padėtis Tolimuose Rytuose

Čiangas skelbia, kad 
'daugiau nesitrauks'

Taipei. — Čiangas pareiš
kė užsienio laikra š t i n i n - 
kams, kad jo jėgos daugiau 
nesitrauks, tai yra, kad jie 
neevakuos kitų salelių prie 
pat Kinijos kranto, kaip tai 
Matsu ir Quemoy. Jis taip
gi sakė, kad amerikiečiai 
yra pasižadėję padėti tas
saleles ginti. Kaip yra ži
noma, oficialus paktas tarp

Paskutiniai 
pranešimai
Maskva. —Naujasis prem

jeras Bulganinas priėmė 
Amerikos laikraš t i n i n k a 
Hearstą. Jis jam sakė, kad 
Sovietų Sąjunga pageidauja 
gerų normališkų santykių 
su Amerika.

Chicago.—Žymusis moks- 
liniukas D r, Harold C. Urey,
kuris yra Nobelio premijos 
laimėtojas, pasakė, kad abe
jonės apie Rosenbergų kal
tę dabar yra didesnės, ne
gu bile kuomet praeityje. 
Tarp tų, kurie privedė prie 
Rosenbergų mirties, sakė 
jis, radosi Roy Cohnas, tas 
pats, kuris, kaip tai dabar 
iškelia Matusowas, mokino 
liudininkus meluoti.

Chicago. — Viena vande
nilinė (hydrogeninė) bom
ba gali apnuodyti 10,00(1 
kvadratinių mylių plotą, 
maždaug Marylando valsti
jos dydžio. Tą pasakė ato
minis mokslininkas R. E. 
Lapp.

Miami Beach. — Ameri
kos Darbo Federacijos 
(AFL) vadovybė išdirbo 
planus, kaip sulaikyti spe
kuliaciją ir raketus gerbū
vio fondais, kas vyksta ei-
Įėję AFL unijų.

Washingtonas. — Demo
kratų suvažiavimas, kuris 
turėjo įvykti 1956 rugpiū- 
čio 13, buvo atkeltas į lie
pos 23.

Roma. — Belgų orlaivis, 
skrendantis iš Briuselio į 
Belgijos Kongą, kuris turė
jo pakelyje nusileisti Ro
moje, pranyko. Jame ra
dosi 24 keleiviai. Bijoma, 
kad jis sudužo kur nors kal
nuose Italijoje.

Londonas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Ame
rikoje Zarubinas sustojęs 
čia buvo paklaustas, ar Žu- 
kovas aplankytų Eisenho
werj, savo seną draugą. 
“Nežinau, bet kodėl ne?” 
atsakė Zarubinas.

Roma. — Italijos premje
ras Scelba išskrido i Bri
taniją.

Guatemalos Miestas.--Ame
rikos vice-prezidentas Nix- 

^onas lankosi Guatemaloje.

Amerikos ir Čiango. kalba 
tiktai apie pačią Formoząir 
Peskadorų salyną, kuris 
randasi prie Formozos.

Taipgi pranešama, kad 
Čiango artilerija ant Que
moy randasi tik kelios my
lios nuo liaudiečių uosto 
Amo v.

Tachenai išlaisvinti
Pekinas. — Kinijos radi

jas pranešė, kad liaudiečių 
jėgos jau išlaisvino Tache- 
nu, Jušanu ir Penšanu sa- 
las, iš kurių čianginiai pa
sitraukė. Kinijos radijas sa
kė, kad čianginiai pabėgo 
su Amerikos laivyno pagal
ba, nes jie matė, kad jų 
padėtis tose salose darosi 
vis labiau beviltiška. Tų sa
lų išlaisvinimas, sakė Kini
jos radijas, yra dar.vienas 
žingsnis link Taivano (For
mozos) išlaisvinimo.

Svarstymas J. Tautose
i Jungtinės Tautos. — J. T. 
• Saugumo Taryba šį pirma
dienį atnaujino diskusijas 
apie padėtį Tolimuose Ry
tuose. Manoma, kad tary
binis delegatas Sobolievas 
pakartos pasiūlymą sušauk
ti konferenciją Šanchajuje 
arba Indijos sostinėje New 
Delhi. Tokioje konferenci
joje turėtų dalyvauti, sako 
Sobolievas, Kinija, Japoni
ja, Indija, Amerika, Brita
nija^ Tarybų Sąjunga ir ki
ti kraštai, kuriems svarbūs 
įvykiai Pači f i ke. Jis sako, 
kad nereikėtų kviesti Čian
go klikos.

Kinijos premjeras Čou 
En-laius yra išsireiškęs, kad 
Kinija atsiųstų savo delega
tus /tartis Saugumo Tary
boje, bet po viena sąlyga: 
jei pasitarimuose nedaly
vaus čianginiai delegatai.

Pasaulinė bažnyčių Taryba 
ragina prie taikos Azijoje

Ženeva.—Pasaulinės Tai
kos Tarybos pildomasis ko
mitetas išleido pareiškimą 
prieš greitus ir neapgalvo
tus žingsnius Formozos 
klausimu. Pareiškimas skai
tomas nukreiptu prieš Ame
rikos'politiką, nes jame sa
koma, kad tie, kurie grie
biasi, nepasitarę su kitais, 
žingsnių, stato taiką į pa
vojų.

Pareiškime raginama nau
doti Jungtines Tautas,-kad 
apsaugoti taiką Azijoje. '

Pasaulinė Taikos Taryba
apima visas protestantines 
ir ortodoksines krikščioniš
kas sektas. Praeitą vasarą 
tos tarybos suvažiavimas 

; įvyko Evanstone, III. Tik 
katalikai iš visų krikščionių 
prie tos tarybos nepriklau
so.

oraš~new“yorke 
Dalinai apsiniaukę, ne taip 

šalta.
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Visi buržuaziniai teismai 
Lietuvoje nuo pat pirmųjų 
savo atsiradimo dienų buvo 
ištikimiausi bur ž u a z i j o s 
tarnai jos kovoje prieš re
voliucinius darbo žmonių 
išstojimus. Dar 1919 me
tais, tuoj po to, kai Lietu
voje buvo pasmaugta Tary
bų valdžia ir lietuviškieji 
buržuaziniai nacionali štai 
užgrobė valdžią, eile įstaty
mų buvo įvesti karo lauko 
teismai. Pagal įstatymą 
juos galima buvo steigti tik 
tose vietose, kur vyko mū
šiai ir kuriose buvo įvestas 
karo stovis. Bet iš tikrų
jų jie atsirasdavo visur, kur 
liaudies masės kovojo prieš 
neapkenčiamą fašistinę 
priespaudą.

1920 metais Lietuvoje pir
mą kartą įvyko seimo “rin
kimai.” Jie vyko tada, kai 
visoje šalyje siautė kruvi
nas teroras, kai plačiosios 
darbininkų ir vargingųjų 
valstiečiu masės reikalavo 
duonos ir žemės.
KAREIVIŲ SUKILIMAS
1920 m. vasario 22 d. Kau

ne, A. Panemunėje, sukilo 
kareiviai prieš lietuviškąją 
buržuaziją. Kareiviai rei
kalavo suteikti jiems rinki
mų teisę, pagerinti jų bui
tines sąlygas, nutraukti ka
rą su Tarybų Rusija ir k t. 
Lietuviškoji buržuazija, an
glų bei amerikiečių karinin
kų aktyviai padedama, 
žiauriai susidorojo su suki
lėliais. Buržuazinės klikos 
įsteigta Ypatingojo tardy
mo komisija, kartu su karo 
lauko teismu nuteisė 183 
žmones ilgą laiką kalėti, o 
3—mirti.

Su žvėrišku žiaurumu lie
tuviškieji buržuaziniai na
cionalistai, pasitelkdami ka
ro lauko teismus, susidoro
davo su geriausiais lietuvių 
tautos sūnumis. 1921 me
tais karo lauko teismo nuo
sprendžiu buvo įkalinti dau
gelis Gegužės Pirmosios de
monstracijos dalyvių. Įka
lintiesiems buvo sudarytos 
neįtikimai sunkios sąlygos, 
jie buvo kankinami, iš jų 
buvo tyčiojamasi. Lietuvos 
KP Kauno rajono komite
tas 1921 m. gegužės 22 d., 
kreipdamasis į miesto dar
bo žmones, rašė: “Vėl slap
ti teismai prieš kovotojus 
už darbininkų reikalą. Vos 
tik spėjo aptilti rimbai ir 
bizūnai, kuriais žvalgybi
ninkai ir policija apdovano
jo darbininkus ir samdi
nius Gegužės Pirmosios 
dieną Marijampolėje ir Vii- 5 
kaviskyje, kai jau vėl gir
dime apie naujus lietuviš
kųjų baltagvardiečių žvė
riškumus. Šiomis dienomis 
Panevėžyje sušaudyti 5 Ko
munistų partijos nariai, 
prieš tai žiauriai kankinti. 
Kaune sušaudytas kareivis 
Manelis. Panevėžyje nu
teistas mirti kareivis Ra- 
dikas. Karininkų gauja be 
jokio teismo savivališkai 
pasmerkė mirti kareivį Hei- 
na ir Domina' — buvusi Vi-•' Gi,

sos Lietuvos profesinių są
jungų Centro biuro pirmi
ninką.”

FAŠISTINIS TERORAS
‘ Po 1926 metų fašistinio 
perversmo buržuaziniai na
cionalistai panaudojo jiems 
pavaldžius teismo organus 
dar vienam baisiam nusi- 
kaltinimui įvykdyti. Sku
biai sulipdę nepagrįstą 
“kaltinimai” komunistams, 
jie su karo lauko teismo pa
galba nužudė Lietuvos Ko

KAIP TAI PAVADINTI?
AMERIKINIS LAIVYNAS saugoja čiang kaiseki- 

ninkus, viską žiauriai naikinančius Kinijos salose, va
dinamose Tachens.

Čiang Kai-šeko klika, gavusi iš Amerikos ginklų, 
amunicijos ir kitokių karinių reikmenų, buvo tose ne
didelėse prie pat Kinijos sausžemio esančiose salose įsi
tvirtinus ir iš ten ji puldavo Kinijos sausžemį, iš ten-1 
kliudydavo prekybiniams laivams, plaukiojantiems Ki
nijos pakraščiuose.

Kai Kinijos vyriausybė pradėjo iš ten čiang kaiše- 
kininkus mušti laukan, tai Dėdė Samas pasakė: mes 
neleisime jų mušti; jeigu ne kitaip, tai mes juos iš ten 
ištrauksime ir patupdysime Formoza salon.

Na, ir prasidėjo evakuacija. Čiang Kai-šeko jėgos, 
šiuos žodžius rašant, prievarta krausto iš Tachens salų 
žmones ir kareivius, o Amerikos karo laivynas ir karinė 
aviacija juos saugo.

Daugiau: čiang Kai-šeko klika pasiryžo tąsias sa
las paverseti į pūstynę: sunaikinti jose viską, kas nau
dinga žmonėms, ką žmonės sunkiu darbu įkūrė, įsteigė.

New York Times korespondentas, William J. Jor- 
den, kuris buvo kartu su Čiang Kai-šeko banditais Ta- 
chen salose ir stebėjo, kaip niekšišką darbą čiang kai- 
šekininkai atlieka, rašo tam laikraščiui (tilpo vasario 
11 d. laidoje):

Tachens salose griaunamos visos militarines pozici
jos. Kinai (čiang kaišekininkai> taipgi degina ir gyve
namuosius namus. Juodi durnai iš degančiųjų namų 
dengia šias salas, o upeliai teka degančiu gazalinu.

“Degančiųjų gyvenamųjų namų ugnis buvo aiškiai 
matoma jūroje... ”

Vadinasi, niekadėjai čiang kaišekininkai yra pasiry
žę nepalikti Tachens salose akmens ant akmens. Tai 
paliudija ir kiti korespondentai, matę tuos baisius dar
bus ir kalbėję su tais, katrie atlieka tuos baisius, ne- ; 
žmoniškus darbus. ;

!

Sugriauti viską, sunaikinti viską, kas naudinga į 
žmonių gyvenimui, ką žmonės per ilgą laiką sukūrė!

Tokia tų bestijų politika! Toks jų tikslas, siekimas.
Ir jie tai daro saugojami Amerikos laivyno, saugoja

mi mūsų šalies ginkluotųjų jėgų!
Tegu skaitytojas pagalvoja, ką visa tai reiškia!
Tegu skaitytojas Įsivaizduoja, ką apie tai galvoja 

Kinijos žmonės!
Jeigu šitokius darbelius užgiria (padeda atlikti) 

“laisvasis pasaulis,” tai kaip Kinijos žmonės gali pati
kėti tiems plepalams, kuriuos skleidžia mūsų šalies ra
dijas ir spauda, sakydami, būk Amerika esanti Kinijos 
žmonių draugė, prietelka!

Jeigu prezidentas Eisenhoweris (vardan demokra- 
tiojs) leidžia Čiang Kai-šekui tokius vandališkus darbus 
atlikti, tai jis turi žinoti, jog kinų tautos jis niekad ne
galės įtikinti, kad Amerikai rūpi Kinijos žmonių ger
būvis.

KITA FBI AUKA
MRS. MARIE NATVIG viešai pareiškė Washingto- * 

ne, kad ji kadaise liudydama prieš tūlą Edward Lamb,, 
būk jis esąs buvęs komunistas, liudijo neteisingai; ji 
jnelavo. Mrs. Natvig norėjo tą savo melagingą liudiji
mą atšaukti pirmiau, bet valdžios advokatai neleido jai

• to padaryti.
Vadinasi, iškyla kitas baisus skandalas.
Harvey Matusow, buvęs šniukštinėtojas, McCarthy’o 

ir Roy Cohn’o liudininkas, net knygą parašė apie,tai, 
kaip jis melavo prieš visą eilę žmonių, kuriuos valdžia 
persekioja.

Dabar, štai, iškyla kitas “liudininkas,” kitas “šulas,” 
kuriuo valdžia rėmėsi, ir pasako, kad “aš tada melavau.” 

Galima drąsiai daryti išvadą, jog tokiais pat melagiais 
yra šniukštinėtojai Budenz, Bentley ir kiti, tik pastarie
ji neturi drąsos prie to prisipažinti.

PRADEDA ZURZĖTI
ČIA IR TEN samdytojai vienas po kito pradeda 

zurzėti dėl to, kad Amerikos Darbo Federacija ir CIO 
nutarė jungtis į vieną federaciją.

Samdytojai ir jų agentai sako: tai bus trustas ir 
dėl to prieš tai reikia atsukti anti-trustinį įstatymą.

Žinofna, nieko panašaus čia nėra. Bet tai parodo, 
kaip samdytojų* klasė bijosi darbininkų vienybės. Ji no- 
•ri, ji trokšta, kad darbininkų jėgos būtų suskaldytos, kad 
jie negalėtų veikti vieningai.
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munistų partijos CK sekre
torių K. Požėlą ir jo arti- 
Giedrį, J. Greifenbergerį ir 
miausius bendražygius K. 
R. Čarną.

W29-1935 metais pasauli
nė ekonominė krizė smar
kiai palietė ir Lietuvą. Lie
tuvos ekonomika merdėjo. 
Kasdien buvo uždaromos 
įmonės, tūkstančiai žmonių 
buvo išmetami į gatvę. Ne
darbas augo. Ieškodami iš
eities iš susidariusios padė
ties, fabrikantai dar smar
kiau puolė gyvybinius dar
bininkų interesus. Kartu, 
iš anksto didelėmis sumo
mis apdraudę savo įmones, 
fabrikantai jas padeginėjo, 
palikdami darbininkus be 
jokių prag y v e n i m o lėšų. 
Buržuazinė vyriausybė ne 
tik kad nebaudė įmoninin- 
kų už jų padarytus nusi- 
kaltinimus, bet dargi teikė 
jiems finansinę pagalbą.

Sunkioje padėtyje atsidū
rė taip pat ir darbo valstie
čiai. Visa tai, ką jie įsigy
davo sunkiu darbu, jiems 
tekdavo parduoti didžiu
liams mokesčiams apmokė
ti. Tūkstančiai darbo vals
tiečių nusigyvendavo, o jų 
ūkiai būdavo pardavinėjami 
iš varžytynių. Buržuazijai 
viešpataujant, Lietuvoje bu
vo išvaržyti dešimtys tūks
tančiu darbo valstiečių 
ūkių, kuriuos valstiečiai, ne
turėdami kitokios išeities, 
pusvelčiui pardavinėjo buo
žėms, dvarininkams ir spe
kuliantams. Buržuazi n i a i 
teismo organai prisidėjo 
nrie darbo valstiečiu nu- > 4. V
skurdinimo bei nusigyveni
nio ir buožiu bei dvarinin-, j** r
kų turtėjimo tuo, kad kon
fiskuodavo nemoklių vals
tiečių turtą ir žemę.

TEISMAI PRIEŠ 
VALSTIEČIUS

Ekonominiai valstiečių 
reikalavimai sumažinti ne
pakeliamus mokesčius, pa
didinti žemės ūkio produk
tų kainas, atidėti skolų 
grąžinimą, nutraukti vals
tiečių ūkių išvaržymą ir pa
našiai įgavo platų užmojį. 
Buržuazinė vyriausybė pa
naudojo prieš ginančius sa
vo teises darbo valstiečius 
ž i a u r i a u s ias priemones. 
1935-1937 metų laikotarpiu 
buržuaziniai teismo orga
nai nuteisė apie 17 tūkstan
čių valstiečių. Daugelis jų 
buvo nuteisti ilgiems me
tams kalėti, kai kurie —* 
mirti.

Beieškodama naujų pasi- 
pelnijimo šaltinių, stengda
masi atsikratyti augančia 
bedarbių armija, lietuviš
koji buržuazija padarė 
siaubingą nusikaltimą — 
pardavinėjo Įvairioms už
sienio firmoms tūkstančius 
žmonių vergauti Pietų 
Amerikos plantat o r i a m s. 
Nepilnais duomenimis, vien 
tik 1923-1932 metų laiko
tarpiu buvo parduoti dau
giau kaip 70 tūkstančių 
žmonių, o buržuazinė vy
riausybė Už tai gavo apie 
milijoną litų.

Beteisiai ir agauti darbo 
žmonės, patekę į amerikie
čių vergovę, buvo Amerikos 
kapitalistų žiauriai išnau
dojami. šis sunkus Lietu
vos buržuazinės vyriausy
bės ir jos valdininkų nusi
kaltimas, kuris įgalino juoš 
susikrauti milžiniškus tur
tus, liko nenubaustas.

Buržuazijai valdant Lie
tuvą, valstybiniai organai 
patraukdavo atsakomybėn 
tūkstančius Lietuvos pilie

Tai kam seniau tarnaudavo 
Lietuvos teismai?

Rašo G. Deksnys

Rezoliucija Laisves išlaikymo 
ir stiprinimo reikalais

Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas, vykstąs 
1955 m. vasario 6 d., Richmond Hill, *N. Y., išklausę^ 
administracijos ir redakcijos raportus, daro sekamus nu
tarimus :

1. Mes užgiriame dienraščio nusistatymą visais pa
matiniais šių dienų klausimais. Mes sutinkame su re
dakcija, kad šiandien taikos išlaikymas yra vyriausia 
visos žmonijos problema. Mes pasitikime, kad ir ateity
je Laisvė taip pat energingai ir ryžtai gins taikos rei
kalą, kaip gynė iki šiolei. Atominis karas reikštų sunai
kinimą ir pralaimėjimą visiems. Todėl mes karščiausiai 
sveikiname visus ir kiekvieną, kuris kokiu nors būdu 
prisideda prie pašalinimo naujo karo pavojaus. Mes ra
giname mūsų šalies vyriausybę susilaikyti nuo bet ko
kių žygių bei darbų, kurie padidintų tarptautinių san
tykių įtempimą bei pastatytų taiką į pavojų. /

2. Mes dar kartą giliai dėkojame visiems Laisvės 
bendradarbiams ir korespondentams. Mes žinome, kad 
be jūsų pasiaukojimo* ir talkos Laisvė negalėtų būti 
tokiu pažangiu laikraščiu, kokiu ji yra. Ta pačia pro
ga mes prašome visus bendradarbius ir korespondentus 
taikauti savo dienraščiui ir ateityje. Taip pat ragi
name tuos prietelius, kurie gali šį tą parašyti, bet iki 
šiol nerašinėjo arba per tūlą laiką buvo pertraukę ra
šinėti, kad vėl imtumėte plunksną į rankas ir savo raš
tais ir mintimis prisidėtumėte prie dvasinio laikraščio 
stiprinimo bei gerinimo .

3. Suvažiavimas širdingiausiai dėkoja mūsų visiems 
vajininkams, kurie ir šiemet taip gražiai ir uoliai pasidar
bavo savo laikraščio platinimui. Mes pasitikime, kad, 
sveikatai leidžiant, jūs visi būsite savo dienraščio va- 
jininkai ir šių metų vajuose. Be jūsų^talkos, be jūsų 
pasiaukojimo, be jūsų tiek daug įdėto nuoširdaus darbo 
Laisvė negalėtų gyvuoti.

4. Suvažiavimas taria giliausią padėkos žodį vi
siems savo prieteliams, *kurie praėjusių metų finansi
niame vajuje aukojote savo dienraščio išlaikymui ir 
sustiprinimui. Tiesa, mes keletu desėtkų dolerių nepa
siekėme pasibrėžto tikslo, bet be to vajaus dienraščio 
išleidimas būtų buvęs neįmanomas. Mes visi žinome, 
kad vien tik Įplaukomis iš prenumeratų Laisvė niekuo
met negalėdavo išsilaikyti, ir juo mažiau galėtų išsilai
kyti prie dabartinio nesvietiško brangumo. Be to, įplau
kos yra gerokai sumažėję nuo pašalinių spaudos darbų, 
taip pat nuo garsinimų. Todėl mums visiems prisieina 
daugiau aukotis.

5. Iš Administracijos pranešimo šiam suvažiavi
mui mes matome, kad norėdami Laisvę išlaikyti-išleisti 
dienraščiu, mes negalėsime apsieiti be specialaus finaų-

i sinio vajaus. Šiemet dienraščio ižde yra keliolika šimtų 
^dolerių mažiau, negu buvo pernai tuo pačiu laiku. To
dėl mes įgaliname direktorių tarybą ir šiemet praverti 
dienraščio stiprinimui finansinį vajų. Vajus turėtų 
prasidėti su balandžio 1 diena ir tęstis iki liepos'; vidų- f 
rio. Vajaus tikslas: DEŠIMT TŪKSTANČIŲ DOLE
RIŲ. Mes visi šio suvažiavimo dalyviai pasižadame ne 
tik patys tam fondui aukoti, bet taip pat energingai , 
pasidarbuoti plačioje visuomenėje dėl gavimo paramos. ' 
Mes prašome visus Laisvės skaitytojus pagal išgalę pri- Į 
sidėti prie šio vajaus pasisekimo. Ypatingai prašome ) 
pažangias organizacijas, draugijas bei kuopas, kaip ir 
visuomet, ateiti talkon. Paaukokite iš savo iždų, su- 
ruoškite didesnį ar mažesnį parengimą tam pačiam 
reikalui.

6. Reiškiame giliausią užuojautą iš gyvųjų tarpo 
išsibraukusių laisviečių šeimoms. Lai mirusių draugų 
gyvenimas, pasiaukojimas ir darbai progresui pasilieka 
amžini gyvųjų atmintyje.”

Rezoliucijų Komisija

čių už mažiausius veiks
mus, kurie bent kiek galėjo 
pakenkti užsienio milijonie
rių interesams. Pavyzdžiui, 
yra žinoma, kad švedų deg
tukų trestas pareikalavo iš 
Lietuvos buržuazinės vy
riausybės įstatymu už
drausti naudojimąsi žiebtu
vėliais. Buvo pastatyta ant 
kojrj visa didžiulė policinin
kų ir valdininkų armija. 
Jis zujo po Lietuvos kai
mus ir miestus, ieškodami 
“įstatymo laužytojų.” Su
gautieji būdavo baudžiami. 
Policininkams ir teismo val
dininkams švedų monopoli
ninkai kasmet sumokėdavo 
didelius pinigus. Dokumen
tai rodo, kad degtukų ak
cinė bendrovė išmokėjo po
licininkams už tai, kad jie 
1936 metais sugavo 1,048 
“įstatymo laužytojus,” 10,- 
987 litus.

Žiauriai susidordami su 
Lietuvos darbo žmonėmis, 
buržuaziniai teismai dangs
tydavo ir slėpdavo viešpa
taujančių klasių atstovų nu
sikaltimus. Bylos, susiju
sios su išeikvojimais, ky
šininkavimu, grobstymais 
ir kitais nusikaltimais, daž
niausiai iškildavo j paviršių 
tik tada, kai valdančiosios 
grupuotės ketindavo viena 
su kita suvesti sąskaitas ar
ba kai nusikaltimai būdavo 
tokie dideli, jog jų nebegali
ma būdavo nuslėpti nuo 
krašto viešosios nuomonės. 
Tačiau visi šie tikrieji nu
sikaltėliai paprastai likdavo 
nenubausti.
ŽMOGŽUDŽIO ROMANO 

PALEIDIMAS
t

1927 m. rugpiūčio 21 d. 
Tarptautinio (Ame r i k o s) 
banko direktorius ir ame
rikinės akcinės bendrovės 
“Amlito” .pirmininkas, vie
nas iš stambiausių buržu
azinių verteivų I. Romanas 
be jokios priežasties nušovė 
niekuo nekaltą lietuvį gydy
toją. Šis žudikas, nuteistas 
trumpą laiką kalėti, netru
kus buvo paleistas ir išsiųs
tas į Jungtines Valstybes.

1936 m. buržuazinis teis
mas išteisino žinomąjį spe
kuliantą ir grobstyto ją La
peną. Būdamas “Maisto” 
direktoriumi, grobstė už 
milžiniškas sumas mėsos 
produktus ir pardavinėjo 
juos vokiečių prekybinin
kams. 1i930 - 1935 metais 
“Maistas” gavo už parduo
tus produktus 331.5 milijo
no litų. Iš šios sumos tik 
229.8 milijono litų buvo su
mokėti tiekėjams, o dau
giau kaip milijoną litų pa
sisavino “Maisto” vadeivos. 
Didžiausią dalį šių prisi
plėštųjų iš valstiečių pini
gų pasiglemžė Lapenas. Ųž 
liaudies pinigus jis pasista
tė Kaune šešių aukštų na
mą, nusipirko už 35 tūks
tančius litų dvarą, pastatė 
jame rūmus už 250 tūkstan
čių litų ir “įsigijo” už 120 
tūkstančių litų žemės. Šiau
lių apygardos teismas už 
visas šias machinacijas nu
teisė jį kalėti aštuonerius 
metus. Bet vyriausiasis tri
bunolas šį stambų kyšinin
ką ir spekuliantą reabilita
vo ir paleido.

VAGIU IR SUKČIŲ 
GADYNĖ

1930 metais buvęs Pane
vėžio' burmistras, Smetonos 
giminaitis Chodakauskas iš
eikvojo 32,150 litų miesto 
lėšų. Šis nusikaltimas ne
patraukė buržuazinio teis
mo dėmesio. 19.39 m. aukš
tieji užsienio reikalų minis
terijos valdininkai pasisavi
no 120 tūkstančių litų iš 
ministerijos lėšų. Nors šis 
nusikaltimas buvo aiškiau
sias ir baustinas, bet bur

Žinios iš Lietuvos
Bibliotekos dešimtmetis

Prieš dešimt metų Vilniuje 
buvo įsteigta respublikine 
mokslinė medicinos biblioteka. 
Per tą laiką ji smarkiai išau
go, tapo stambiu medicinos 
mokslo žinių 'centru. Dabar 
bibliotekos fonduose yra 90,- 
000 knygų. Jų tarpe — visų 
medicinos mokslų sričių kny
gos bei žurnalai, literatūra 
bibliotekininkystės klausimais, 
'moksliniai referatai ir t. t.

Biblioteka ne tik aptarnau
ja miesto medicinos darbuoto
jus, bet taip pat išsiuntinėja 
knygas po visą respubliką 
paštu. Pagal skaitytojų pagei
davimus ji gauna literatūrą iš 
stambiausių Tarybų Sąjungos 
ir sąjunginių respublikų bib
liotekų.

Erdviose ir jaukiose skaity
klos patalpose kasdien gausu 
skaitytojų, čia lankosi medici
nos mokslo įstaigų profesoriai 
i] studentai, gydytojai ir me
dicinos mokyklų kursantės.

Skaitytojų patarnavimui Wb-

žuazinių nacionalistų vadei
vos bylą nutraukė. Visa 
kaltė buvo suversta miru
siajam buhalteriui, kuris 
su šiuo nusikaltimu netu
rėjo nieko bendro.

Visi šie faktai vaizdžiai 
rodo, kad valstybės mašina, 
policija, teismai ir kiti val
džios- organai būdami bur
žuazijos rankose, tarnauja 
tik viešpataujančiųjų kla
sių interesams.

liotekos bibliografinis skyrius 
teikia skaitytojams bibliogra
fines informacijas ir padeda 
pasirinkti literatūrą, leidžia 
naujai gaunamos literatūros 
biuletenius.

I. Šimelionis

Paroda “Mokslas kovoje 
prieš religiją”

Vilniaus universiteto Kolo
nų salėje atidaryta paroda te
na “Mokslas kovoje prieš re
ligiją.” Parodos stenduose iŠ* 
statyta apie 600 universiteto 
mokslinės bibliotekos veikalų,, 
parodančių, kaip per ištisus 
šimtmečius pažangioji žmoni
ja, mokslas kovojo prieš reli
ginius prietarus. Gausi litera
tūra pasakoja apie religijos 
kilmę, aiškina Įvairius gam
tos reiškinius.

Vienas iš stendų pavadin
tas — “įžymieji mokSythinkai 
kovoje prieš religiją.” čiąjpiš- 
dčstyta medžiaga nušviečia 
Bruno, Koperniko ir kitų įžy
miųjų pasaulio mokslininki 
veiklą.

Z. Serapinas



Liūdnasis stalas vėl 
atgims linksmybėmis

Uždanga jau daugiau ne
atsidaro. Tai koncertas pa
siekė galą. Žmonės vis dar 
sėdi, nenori kilti nuo sėdy
nių. Be paliovos delnais 
plojimas, šauksmai ir vis 
pakartodami: daugiau! dau
giau !!... Ata! Bravo mū
sų laisviečiai menininkai! A-

Ūpas buvo neapsakomai 
didelis. Publika liko užga
nėdinta ir linksma. Visų 
veidai perpildyti šypsena.

Žinoma, jeigu žmogus yra 
atžagareivis, ir ieško pro
gų kritikuoti, jis visada 
ras ir kritikuos, kas jam po 
ranka papuls. Bet jeigu 
kritika yra draugiška, tai 
yra progresas. Iš klaidų 
mes mokomės.

čių šaltinių, kaip ir jus. Ęo-

Netikėtai pasijutau, kad 
esu apsuptas didoko žmo
nių ratelio. Statoma daug 
visokių klausimų. Vieni bu
vo tinkami, o kiti ne. Kas
yra naujo pas jus Wash- j Ar matote, kad 
ingtone? Kaip elgiasi ir' įvyko

mercinė spauda jas kontro
liuoja ir suteikia mums ži
nias tokias, kokios jiems 
patinka.

Vienas pastatė man tokį 
klausimą: Ar matėte, pa- 
tėmijote, kaip artistai vei
kė ? Susimaišė, paklydo 
dainuodami tą maskolišką 
dainą. Atsakiau: jokios 
maskoliškos nedainavo. Dai
navo ukrainiečių liaudies 
dainas. Atleistina; natura- 
liškas atsitikimas.

Antras sako: gaila, akd 
mes, pasaulio darbo žmo
nės, visai pamiršti likome 
tame koncerte. Nė vienos 
dainelės apie mūsų didvy
riškumą nebuvo dainuota. 
O juk, žiūrėk, čia beveik vi- i 
si klausovai sunkaus darbo 
žmonės.

Trečias sako: o juk šitą 
koncertą parėmė pažangie
čiai darbininkai lietuviai.

kur nors
klaida? Atsakau: 

nesvarbu. Galima tą klaidą 
prašalinti, jos daugiau ne
pakartoti.

Nuėjom žemutinei! sveti
nėm Čia radome tžkią dau

gyvuoja progresy viską vi
suomenė? Sakau: pažangūs 
žmonės nesiliauja dirbę ir 
vis eina pirmyn. Žinias apie 
politiką ir valdiškus daly
kus mes gauname iš tų pa-

gybę svieto! Beveik nebuvo 
vietos mėginantiems įeiti. 
Kur nepažvelgtum, visi sta
lai ir kėdės jau buvo užimti. 
Žmonės šnekučiavosi sėdė
dami, o kiti stovėdami. Kas 
su stikline alučio rankose, 
kiti su lėkštėmis, su užkan
džiais skubėdami ėjo , prie 
savo stalo. Visur buvo gir
dėti pasveikinimai ir taip 
sau draugiški šauksmai. 
Tie linksmi, laimingi klyks
mai susimaišė, virto į tikrą 
lietuvišką simfoniją.

• — • "" •
Pačiame viduryje svetai

nėje stovėjo ilgokas stalas. 
Aplink jį susispietę sėdėjo 
būrelis žmonių. To stalo 
linksmybė ir juokai atkrei
pė mano atydą. Ant stalo 
stovėjo didokas skaičius 
lėkščių su užkandžiais ir 
čielas miškas stiklinių su 
šaltu alumi.

Stebėtina: kai tik kas iš
gerdavo alų ir pastatė tuš
čią stiklą ant stalo, pasi
girsdavo prašantis balsas: 
pasitraukite, draugužiai! 
žmogus pilnus stiklus alaus 
glėbyje atnešęs padėdavo 
ant stalo ir nueidavo saky
damas: gerkite, į gerą svei
katą, prieteliai!

Netikėtai visiems, tas 
linksmas būrelis žmonių 
aplink stalą nutilo. Nuo 
kėdės pakilo Mildred Sten-

sler . Jos akys žibėjo su 
linksmybe ir meile. Veidas 
pilnas draugiškos šypse
nos. Pakele rankas aukš
tyn, sumosavo. Visi sėdin
tieji aplink stalą dainoriai 
sudainavo.

Dainorių balsai perpildė 
salę. Sienos ir langai su
drebėjo, balsas atsidūrė į 
lubas, pasiekė visų žmonių 
ausis. Buvo labai malonu 
klausytis, kaip choristai 
dainavo. Visa susirinkusi

CfflCAGOS ŽINIOS
Įspūdingas buvo Chicagos lie- 

tuvukų žiediečių vakaras
Onutė Petrutienė, mūsų ant

rosios kartos amerikietė-lietu- 
vaitė, prieš 35-kis metus pati 
priklausė tų laikų gyvavusioj 
Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlėj ir šiandien rodo pavyzd j 
ir pasišventimą tęsti tą prakil
nų darbą ir pati nepailstan
čiai vadovauja gražiai grupei 
trečiosios kartos jaunuolių,

Patarnautojai George K wain, 
Paul Urbikas ir John* Urbikas 
(mažiausieji žiediečiai) labai 
vikriai patarnauja. Graži “gė
lių mergaitė” (flower girl) 
Linda Urbikas sukinėjasi su 
didele pintine gėlių ir priėju
si prie svečio išima iš pintinės 
vieną gražią gėlę ir prisega 
prie atraitoto žipono. Svečias 
labai patenkintas.

Savininkas pasako, kad da-

spiegė ir rėkė, nes taip reikė
jo, lead juokų sukelti ir pub
liką tikrai prijuokino. Phillis 
Kwain turi gabumo juokingą 
rolę lošti.

štai pasirodo “American 
Boys”—Eddie ir Mickey Bog- 
den ir “American Girls” — 
Charlene Gricius ir Ąnita Ur- 
bikas, ir gražiai pašoka ir vi
sokias figūras mergaitės su 
berniukais atlieka. Taip pat ir 
“Dutch Girls:” Sharon Bam- 
mert, Jo-Anna Peters, Joyce 
Rimkus ir A. Urbikas išeina ir

GUY de MAU PAŠANT

PAMPUŠKA
Vertė A. Churginas

liaudis palydėdavo.
Tai buvo neapsakomai di

delė šventė. Taip malonu 
girdėti tas dainas, kurias 
mūsų protėviai ir tėvai dai
nuodavo 1...

Daugelis iš mūsų nesusi
laikė: pakilom nuo kėdžių 
ir leidomės eiti link to links
mo stalo. Apsupom artis
tus dainorius iš visų pusių 
ir prisijungem prie tos gra- 
žięs, laimingos iškilmės.

Čia, matau, sėdi ir dai
nuoja mūsų menininkai: 
Ona Stelmokaitė, Jonas 
Grybas, Tadas Kaškiaučius, 
Frank Balevičius ir Jonas 
Juška.

Nenusigando jie blogo oro 
ir smarkaus lietaus, kuris 
lijo be paliovos. Susirinku
sieji svečiai už tokį suteik
tą jiems patarnavimą neži
nojo kaip, kokiu būdu 
atsimokėti... Tai nors su 
savo balsais atėjo visa 
susirinkusi lietuviška dar
bininkiška minia.

(Pabaiga)
Atsisukusi į ponią Kare-Lamadon, 

grafienė nutraukė šią kankinančią tylą.
— Tamsta, be abejo, pažįsti ponią 

d’Etrel?
— Kaip gi, tai mano draugė.
— Kokia žvanga moteris!
— Nepaprastai! Tokių, kaip ji, ne

daug rasite, — puikiai išsilavinusi 'ir 
menininkė kūnu ir siela. Kaip ji nuo
stabiai dainuoja ir piešia!

Fabrikantas kalbėjosi su grafu, ir pro 
langų tratėjimą kartais buvo girdėti: 
“kuponas — mokėjimas — premija — 
terminas”.

Luazo, nudžiovęs viešbutyje senas kor
tas, per penkerius metus susitaukavu- 
sias nuo tąsymo po blogai nušluostytus 
stalus, lošė su savo žmona bezigą.

Vienuolės vėl nusitvėrė ilgus ant juos
tos kabančius rąžančius, drauge persi
žegnojo, 'ir jų lūpos staiga ėmė nesulai
komai krutėti, vis greičiau ir greičiau, 
kažką neaiškiai bambėdamos, tarsi eida
mos maldų lenktynių; tarpais jos bučia
vo šventą, paveikslėlį, žegnojosi ir vėl im
davo greitai, be paliovos bambėti.

Korniude sėdėjo sustingęs ir mąstė.
Po trijų valandų kelionės Luazo, susi

dėjęs savo kortas, tarė:
— Norisi valgyt.
Tuomet jo žmona paėmė supakuotą 

ryšulį ir ištraukė šaltos veršienos kąsnį. 
Jinai jį atsargiai supiaustė plonais ir 

Standžiais bryzeliais, ir abu ėmė valgyti.
— Ar nevertėtų ir mums užkąsti? — 

pasakė grafienė.
Kiti pritarė, ir jinai išėmė abiem šei

mom paruoštus valgius. Pailgame du
benyje su dangčiu, kurį puošė fajansinis 
zuikis, tuo rodydamas, kad viduj guli 
keptas zuikis, buvo sultingas paštetas, 
ir balti taukų ruoželiai vagojo tamsiąją 
kiškieną, priskvarbytą kitokios smulkiai 
sukapotos mėsos. Iš laikraščių išvynio
tas dailus šveicariško sūrio gabalas dar 
buvo išsaugojęs žodį “Kronika”, atsi
spaudusį jo riebiame paviršiuje.

Vienuolės išsiėmė česnakais kvepian
čią dešrą, o Korniude, įkišęs abi rankas 
į gilius savo apsiausto kišenius, iš vieno 
ištraukė kietai virtus kiaušinius, iš kito 
— kąsnį duonos. J’is nulupo kevalą, nu
metė jį po kojom į šiaudus ir ėmė kimšti 
j burną kiaušinius, nuo kurių šviesaus 
trynio gabalėliai, panašūs į žvaigždes, 
byrėjo ant jo ilgos barzdos.

Pappuška, atsikėlusi šįryt paskubom 
nespėjusi dar atsikvošėti, neturėjo 

laiko nieku pasirūpinti. Ir dabar, įtū
žusi, apmaudo smaugiama, ji žiūrėjo į 
visus tuos ramiausiai užkandžiaujančius 
žmones. Iš pradžių ją pervėrė siaubin
gas pyktis ir ji atidarė burną, norėdama

jiems rėkte išrėkt visą tiesą, apipilt juos 
keiksmais, kurie veržėsi jai nuo liežuvio. 
Bet ji negalėjo ištarti nė žodžio, — taip 
ją smaugė įniršimas.

Niekas nežiūrėjo į ją, niekas negalvo
jo api-e ją. Ji jautėsi paskendusi panie
koje tų padorių niekšų, kurie ją išnau
dojo, o paskui numetė kaip nereikalingą 
šlamštą. Ir jinai prisiminė savo didelę, 
kraitę, pilną visokių gardžių dalykėlių, 
kuriuos jie taip godžiai sudorojo, — sa
vo paštetus, drebučiais nužvilgintus viš
čiukus, kriaušes, keturis butelius bordo. 
Ir jos įsiutimas staiga trūko, kaip nu
trūksta perdaug įtempta styga: ji paju
to, kad tuoj apsiverks. Įtempusi visas 
jėgas, jinai bandė laikytis ramiai ir nu
rijo, lyg’ vaikas, kūkčiojimus; bet ašaros 
veržėsi aikštėn, žibėjo ant blakstienų, ir 
pagaliau du dideli lašai iš jos akių lėtai 
nuriedėjo per skruostus. Kiti pasruvo 
dar greičiau, tekėdami kaip vanduo nuo 
uolos ir tolydžio krisdami ant jos aukš
tos krūtinės. Ji sėdėjo tiesiai, rūsti ir 
išbalusi, žiūrėdama į vieną tašką ir tikė
damasi, kad niekas neatkreips dėmesio.

Bet grafienė pastebėjo ir tylomis pa
rodė į ją vyrui. Tas gūžtelėjo pečiais, 
tarytum sakydamas: “Ką gi, tai ne ma
no kaltė’L Ponia Luazo triumfuodama 
slapčia nusijuokė 'ir tarė:

— Ji verkia iš gėdos.
Dvi vienuolės, suvyniojusios į popie

rių dešros likučius, vėl įniko melstis.
Karniude virškino savo pusryčius; iš

tiesęs ilgas kojas iki priešingos pasuolės, 
jis atsilošė, sudėjo kryžmai rankas, šyp
telėjo kaip žmogus, kuris ką tik sugal
vojo gerą šposą, ir ėmė švilpauti “Mar- 
salietę”.

Veidai susiraukė. Matyt, ši liaudies 
giesmė nelabai patiko jo kaimynams. Ji 
taip erzino juos ir nervino, jog atrodė, 
kad jie tuoj ims ir sustaugs, kaip tie šu- 
nes, išgirdę katarinką. Karniude tai pa
stebėjo, bet švilpė toliau. Kartkartėmis 
jis net niūniavo žodžius:

Tėvynės meilė amžina, 
Į kovą veski mus, 
Lydėki, laisve mylima, 
Tavo sūnų pulkus!

V>niegas darėsi kietesnis, arkliai bėgo 
greičiau. Ir ligi pat Djepo, per visas 
tas ilgas ir nuobodžias valandas, nepai
sydamas kelio duburių, išsyk prieblan
doje, o paskui gilioj diližanso tamsumoj, 
Korniude prisispyręs vis švilpė, —• švil
pė monotoniškai ir kerštingai, privers
damas nuvargusius kaimynus išldausyti 
dainą nuo pradžios iki galo ir prisiminti 
kiekvieno jos takto žodį.

O Pampuška be paliovos verkė; ir kar
tais nenorom išsprūdęs kūkčiojimas pra
siverždavo tamsoje tarp “Marsalietės” 
posmų. ' . .

Laikas ir vakaras taip 
greit prabėgo! Nespėjom 
apsižiūrėti, pasipažinti ir 
taip sau pasikalbėti, laikas 
jau skirstytis. Atvažiavu
sieji iš kitų miestų ir toles
nių kolonijų pradėjo ruoštis 
į kelionę.

Visur buvo matoma ir 
girdėta, kaip draugai su 
draugais atsisveiki n d a m i 
sakydavo vienas kitam: lig 
pasimatymo! Laimingos ke
lionės! Būkite atsargūs, lau-
ke šlapia, lietus Ii j a, blogas 
oras! Migla apdengė lau
kus. Trukdys regėjimą.

Dauguma svečių apleido 
salę, išvyko į kelionę. Pa
sijuto toks nesmagumas ir 
liūdna. Kas čia atsitiko? 
Kur tas viskas dingo? To
kia netikėta permaina! Kur 
ta linksma, plati valia din
go ? Kas čia, sapnas ar iliu
zija? Mano žvilgsnis kri
to ant to stalo, kuris per 
visą vakarą buvo apimtas 
liepsna linksmybės ir sal
džių juokų.

Bet tas stalas dabar sto
vėjo vienas, liūdnas, nusi
minęs ir apleistas visų. O 
aplink jį tuščios, į visas pu
ses išstumtos kėdės.

Kur-ne-kur salėje sėdėjo 
būreliai philadel p h i e č i ų. 
Šnekučiavosi apie koncertą, 
Kaip gražiai buvo atliktas, 
nežiūrint, kad oras buvo la
bai netinkamas.

Kiti sake: matote, kame 
dalykas. Prižadėjo gražų 
koncertą ir neapgavo. Ki
tame koncerte bus dar dau
giau žmonių, iš, apylinkių. 

( Dabar jau patikės.
Skubėdami, kaip bitės ap

link avilį, visur buvo maty-

dabartinėj Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlėj priklausančių.

Petrutienė kartu su antro
sios kartos mamytėmis ir tė
veliais, kurių sūneliai ii’ duk
relės, trečiosios kaitos žiedai, 
užlaiko AŽVD ir po Pėtrutie- 
nes vadavybe jie dainuoja, 
vaidina ir šoka netik moderni
nius šios šalies šokius, bet ii' 
europiškus ir kitokius.

Petį’ utie nes sumokyti jau
nuoliai sekmadienį, sausio 30 
d., Mildos teatre suteikė pro
gą ii' jauniesiems ir seniesiems 
pasigrožėti ir pasidžiaugti žie
diečių koncertu ir vaidinimu, 
kuriuos pati mokytoja priren
gė. Dalyvavo apie trys šimtai 
žiūrovų.

Kadangi buvo reikalinga di
desnės jėgos išpildyti iš dviejų 
dalių susidėjusią programą, 
tai atėjo į pagalbą tie žiedie
čiai, kurie jau yra “aplaikę di
plomas” iš Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės, kaip tai pia
nistė Linda Slench, gabi ak- 
torka Phillis Kwain, armonis- 
las Ronald Povilonis, ir kiti.

Choras atidarė programą su 
Amerikos Himnu ir tuoj sudai
navo “Summer Winds Blow,” 
parašyta J. Straus. Po to L. 
SlenČiauskaitė šauniai pa
skambino ant piano du kaval
kus. Nancy Ainoris jausmin
gai padeklamavo gražias ei
les. Trys mergaitės: Joyce 
Rimkus, Carol Rimkus ir Jo- 
Anna Peters (mokytojos duk
relė) įspūdingai skambino pia
no trio. R. Povilonis gražiai 
supliekė kelis kavalkus savo 
didžiuoju akordianu. Choras 
užtraukė: “Mes Dainuosim

ti, kaip koncerto rengėjai 
padėdavo pav a r g u s i o m s 
gaspadinėms apvalyti sve
tainę ir virtuvę.

Jau artėjo prie dvyliktos 
valandos pusnaktį. Laikas 
apleisti svetainę. Netrukus 
užgeso elektros šviesa. 
Trenkė durys ir sukre
kėjo raktas. O lauke vis 
dar lijo lietus be paliovos.

Stepoonas Joniškietis
w.. Vl ■--- •A

Stepono Jonikiečio artis-

bar dainuos dainininkė iš Ita
lijos ir paprašo Phillis Kwain 
dainuoti. Ji “taip puikiai” dai
navo, kad svečiai vos ištrivojo 
nębėgę laukan ir su rankomis 
mojavo, kad iš Italijos impor
tuota dainininkė greičiau už
baigtų dainavusi. Mat ji tyčia

mažą vaikutį grojant. ■ 
šoka olandiškus šokius.

Seka akordijonistas iš Šve
dijos (Donald Slench) ir vy
kusiai atlieka keletą kavalkų; 
Svečiams gražu matyti visai

Paskutinė scena buvo įspū-
(Tąsa 4—tame puslap.)

ELIZABETH, N. J.

MIRĖ

JURGIS KAZLAUSKAS
Vasario 3, 1955.

Reiškiame užuojautą jo žmonai Marcelei, 
sūnams George ir Emil, dukteriai Lillian.

Pasiliekam liūdinčios švogerkos,
Maricai Pctkunas, 
Domicėlė Jelskis 

ir jų šeimos.
Worcester, Mass.

“0t Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

Linksmai.” Sekstetas: Diana 
Bergailo, Nancy Ainoris, Pat
sy Čiekutis, Phillis Gricius, Ca- 
10I Rimkus ir Mary Witgard 
atliko šokį su figūromis.

Dar kelis numerius atlikus 
įvyko pertrauka. Po pertrau
kos prasidėjo antra dalis pro
gramos. žiediečiai suvaidino 
pačios mokytojos sutaisytą lo
šimą užvardytą “International 
House” — kavine ir restaura- 
nas. Kafiterijos savininko ro
lę — Juozas. Baltasis — atliko 
Dennis Kwain; keliautojas Jo
nas Juodasis buvo Ronald Po
vilonis. Visas lošimas sukasi 
daugiausiai tarp užėjusio sve
čio ir tos įstaigos vedėjo.

štai svečiui vedėjas paduo
da valgių surašą (meniu). 
Svečias tarp kitų tautiškų val
gių užtinka ir lietuviškų. Bū
damas lietuviu, jis pradžiun
ga, nes ląbai mėgsta lietuviš
kas dešras sir rūkščiais kopūs
tais ir kitokius lietuviškus val
gius.

Iš to savininkas supranta, 
kad jo svečias lietuvis ir pra
kalbina jį lietuviškai ir abu 
nusistebi, kad esą lietuviai. 
Svečias klausia savininko kaip 
jo vardas. Jis atsako: “Aš esu 
Juozas Baltasis.’’ O svečias 
pasisako: “Aš esu Jonas Juo
dasis.” Vedėjas svečiui pasa
ko, kad jis gali valgyti ko tik
nori ir viskas bus jam veltui.

Biznio vedėjas tuoj pašau
kia tris patarnautojus, kurie 
gražiai uniformose apsirengę 
pradėjo nešti keliautojui jo 
užprašyto lietuviško maisto.

Viena) šventė įvyks kovo 
12 d., kai linksmai švilpau
dama atskris iš Richmond 
Hill, N. Y., komedija “Pra
švilpta laimė.”

Antroji šventė bus balan
džio 23-čią, kuomet čia vėl 
aidės dainos. Apie tas abi 
šventes philadelphiečiai ir

tiškai pavaizduotas stalas
Philadelphijoję, neilgam be- 
pasiliks liūdnų.: Jo laukia į 
artimos dvi didelės šventės, dažniau ir garsiau

jų kaimynai neužilgo isgtrs
»• A w ■ • * • • • •

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

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

Newark, N. J.
Kovo-March 13, 3:30 P. M.

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M.
✓

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

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 čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

i' tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.
• I »

■ nu uri

1 •     —     , -r-r: .r;,-n ■■■■ ■

3 pusL-Laūve (Liberty) • Antrad,, vasario (Feb*) 15, 1955
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Chicagos Žinios
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

d i ng i a u s i a. Fra n c ū z išk u ose
kostiumuose devynios mergai
tės šoko fracūziškus šokius. 
Publika nenorėjo nuo estrados 
jas paleisti. Kada jos kojytes 
pradėjo ■ kilnoti ir sukneles Į 
visas puses blaškyti, publikoj 
pasigirdo triukšmingos ovaci
jos ir be sustojimo ilgas ploji
mas.

Svečias manydamas gauti 
bučkį nuo šokėjų, apsuko vi
sas, bet visos piktai nusisuko 
nuo jo. Bet kada paprašė pa
šokti, tai visos iš eilės sutiko 
ir jis su visom gražiai pašoko.

šiai grupei sudainavus kele
tą dainų, svečias pageidavo iš
girsti lietuvišką dainą ir kafi- 
terijos vedėjas patenkinimui 
jo sakė, pašauks savo mamy
tę. Išėjo Valerija Urbikas, ku
rios keturi vaikučiai dalyvavo 
programoje, ir gražiai atliko 
mamytės rolę puikiai sudai
nuojant lietuvišką dainą, pir
miausiai viena, o paskui prita
riant visam choreliui. Gražu 
buvo žiūrėti, kaip ji motiniš
kai glamonėjo vaikučius ir 
kartu dainavo.

pasišventusiai padedi
trečiosios kartos žie-

Valerija Urbikas, kaipo Pc- 
trutienės pagelbininkė, visą 
vakarą visiems pianu ^akompa
navo. Didelė garbė tau, jauna 
motina Valerija Urbikas, kad 
taip 
tiems
dams augti ir bujoti, ir skiepi
ji jiems meno meilę ir iš pe
ties ir iš širdies padedi Petru- 
tienei, visų mylimai Onutei.

Užsibaigus programai mo
kytojai buvo Įteikta gražus 
bukietas raudonu rožių ir ki
tų dovanėlių, taip pat ir V. 
Urbikas gavo gražių gėlių bu
kietą.

Ant galo Petrutienė širdin
gai dėkavojo tiems buvusiems 
ziediečiams, kurie dalyvavo 
programoj ir paeiliui visus 
perstatė publikai. Ji patarė 
LKM Choro ir Aido Choro vei
kėjams verbuoti iš jų daini
ninkus savo chorams.

Viršutinėje* klubo salėje ėjo 
žiediečių šokiai Poviloniukui 
griežiant. Visą vakarą grand 
mamos ir grand papos žiūrė
jo ir džiaugėsi kaip žiediečiai, 
jų vaikai, gražiai šoka ir žai
džia, linksminasi. John Slen- 
čiauskas iš to džiaugsmo žiū
rėdamas į savo anūkus fundi- 
no visai grupei savo draugų, 
o Juzėnas savo anūkus, už pa
sižymėjimą programoje, apdo
vanojo Įteikdamas po penkis 
sidabrinius dolerius.

Visi buvo labai patenkinti ir 
smagūs žiediečių parengime.

R. š.

Lewiston-Auburn, Me.
Mano padėkos žodis Laisvės 

bendradarbiams
1955 metų sausio mėnuo 

greit prabėgo, kaip “Prašvilp
ta laimė,” taip, kad nespėjau 
laiku parašyti kelių padėkos 
žodžių draugams, kurie laike 
Laisvės vajaus prisidėjo su 
punktais prie mano punktų. 
Nors ir suvėluotai, nuoširdžiai 
dėkoju S. Puidokui ir W. Pad- 
galskiui už gražų pasidarbavi
mą dienraščio naudai.

Kartu linkiu, kad su atei
nančiais metais Laisvė lanky
tų kiekvieno pažangaus lietu
vio namus, nes dienraštis Lais
vė teikia teisingas žinias iš vi
sur. Tokiu būdu gal padidės ir 
dienraščio skaitytojų šeima, o 
tu tiro sutvirtės ir pats dien
raštis.

Vakarienė
Apšegienė 
ir šokiai

1955 metų 
LDS 4^ kuopa 
vakarienę, kuri 
miejaus svetainėje. Bus skanių 
valgių, šaltų ir karštų gėrimų, 
taipgi bus gera muzika šo
kiams. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Visus maloniai prašome atsi
lankyti laiku.

vasario 19 d. 
rengia puikią 
įvyyks Baltra-

s
NowY(Hl«>^/6^fcr7irik>i

išlaikyti 5 
kaip krimi-

ir šiandien

Poiicistus teis už 
nelegalų areštą

Policijos viršininkas Adams 
paskelbė, jog departmentinis 
teismas teis tris polioistus, ku
rie praėjusią vasarą Central 
Parke areštavo du jaunuolius.

Jaunuoliai, 16 ir 17 metų, 
kaip portorikiečiai, policis- 
lams pasirodė dideliu grobiu, 
kada girta 51 metų amžiaus 
moteris Mary Gillen paskun
dė, būk tie jaunuoliai norėjo 
ją išprievartauti. Neturėdami, 
kas už juos užstatytų kauciją, 
vaikinėliai buvo 
mėnesius kalėjime 
ralistai.

Vaikinėliai gal 
tebebūtų tokiais skaitomi, jei 
no vienas akyvus asmuo, kuris 
atsiminė, kad jis tą vakarą bu
vo parke ir matė, kaip tokia 
veik apsinuoginusi moteris lin
do prie jo. Jam atsikračius, ji 
nuėjo pas jaunuolius. O kada 
ten vėliau*, jam išėjus iš par
ko, pasisuko policistai, bandy
dama pateisinti save, moteris 
apmelavo tuos jaunuolius.

Policistai tuomet už areštą 
buvo gavę spaudoje daug pa
gyrų, kaip didvyriai. Teisme 
iškilus faktams, tolimesnis ty
rimas parodė ir ji pati prisi
pažino, jog ji sakė netiesą. 
Nustatyta, jog ji buvo tokioje 
padėtyje, kad mažiausias ty
rimas būtų parodęs policis- 
tams tiesą, jeigu jie būtų 
ieškoję.

JOS

su-

Morelli sulaikė 
kaip liudytoją

Angelo Morelli, 27 m., 
laikytas po $10,000 kaucija 
kaip liudytojas. Morelli buvo 
pakartotinai ilgai tardomas, 
tačiau jis visu laiku, veik verk
damas/ tebetikrino, jog jis tos 
merginos visiškai nepažino, 
nebuvo nei matęs.

Morelli nesigynė to, kad jis 
yra pažįstamas ir draugavo su 
Herta Payson, kurios bute 
Anne Yarrow tapo nužudyta. 
Paysonaitė, išvykdama Į pieti
nes valstijas pas savo gimines, 
tuo laiku savo bute paliko 
Yarrovvaitę, kad ta prižiūrėtų 
jos kates.

Worcester, Mass
VESTUVIŲ BALIUS

Jau buvo pranešta, kad su
sivienijo L.L.D. 155 kuopa ir 
11 kuopa. Todėl nutarta su
rengti labai iškilmingą balių 
vasario 20 d., ateinantį sek
madieni. Todėl, draugai ir 
draugės, mes visi, o ypač. L. 
L.D. nariai, turėtume dalyvau
ti. Balius bus labai Įvairus. 
Girdėsime gražių kalbų ir sve- 
kinimų. Turėsime svečių iš to
liau. Gražiai pasikalbėsime, 
pasilinksminsime. Pabaliavoję, 
galėsime visi bendrai padai
nuoti.

Labai nuoširdžiai kviečiame 
prietelius ir iš kitų kolonijų 
dalyvauti šiame mūsų dviejų 
kuopų vestuvių parengime.

Beje, J. Jaškevičius išduos 
raportą iš Laisvės šėrininkų 
suvažiavimo, kuris neseniai 
Įvyko.

Visi ir visos dalyvaukime!
J. Skliutas

Montello, Mass
ir

pa-

Bankietas su muzika, dainomis 
filmų rodymas. Tai bus K. Beniulio 
gimtadienio minėjimas.

Įvyks šeštadienį, vasario-Feb. 19, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo žemutinėje salėje. /

Bus rodoma filmą (krutami 
veikslai) iš P. Mickevičienės atsi
buvusio pokilio.

Dainuos Adelė Lozon (Mickevičiū
tė), iš Providence R. I., Aldona 
Wallen ir Liuosybės Choro vyrų du
etas: V. Yuodeikis, John 
Vadovas Al. Potsius. Taipgi 
rų valgių ir gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš 
kės atsilankyti į šį gražų parengi
mą.

Rengimo komisiją
.(32-34)

Smith, 
bus ge-

apylin-

Tardo kitą jauną vyrą 
dėl Yarrow mirties

Vasario 9-tą buvo policijos 
suimtas ir ilgai tardomas An
gelo Morelli, 27 m., salesma- 
nas. Prie jo daėjo sekdami 
nužudytosios merginos laiško 
pėdsakais. Merginos laiškas 
turi New Yorko pašto ants
paudą tuojau po pusiaunakčio 
vasario 6-tos rytą. Laišką mer
gina rašė Kalifornijoje gyve
nančiam savo tėvui. Jame žy
mėjo, kad ji išeina su nauju 
vaikinu, Mike.

Gavus tą laišką, policija su
grįžo Į žmogžudystės butą ir 
ten rado buto savininkei se
niau atrašytą atvirutę ir pa
sirašytą Mike. Išsiaiškino, kad 
,taip pasirašinėdavo Morelli. 
JĮ suėmė ir pradėjo tardyti.

Tardomasis ginčija, jog jis 
Yarrowaites nepažino, su ja 
nesusitikęs. Tačiau daleidžie
ma, kad jis Yarrowaitę galė
jo susipažinti eidamas pas sa
vininkę to buto, kuriame Yar- 

■ rowaite laikinai gyveno. Nu
statyta, kad jis buvo nuo se
niau pažįstamas su* buto savi
ninke, su ja draugavo.

Policija sako, kad tardo
masis sakėsi tariamą žmogžu
dystės laiką praleidęs karčia- 

’ mose. Tačiau policijos veža
mas tas vietas parodyti, jis 
neparodė nei vienos tokios, 
kur kasi nors jį atsimintų.

Kitas dalykas, kuris buvo 
priežastimi pakartotino tardy
mo, buvo tas, kad jis vasario 
7-tos rytą atnešė pas kriaučių 
išvalyti du* kostiumus ir ploš- 
čiu ir prašė tai padaryti greit. 
Pirlnadieni ir antradienį ne
dirbo. Trečiadienį atėjo apsi- 
braižęs. Tardyme jis sakė, 
kad mėlynes ant jo veido ir 
kūno padariusi, jį apibraižiusi 
prostitute, su kuria susikirtęs 
už kainą.

Morelli jau seniau turėjęs 
šiokių tokių nesusipratimų su 
policija. Prisidėjo tie kol kas 
nepatikrnti pasiteisinimai. Tas 
ir sudarė sąlygas jam nepati
kėti, ji ilgai tardyti.

tapo

Mirė elektros kedėje
Henry Matthews, 18 metų, 

numarintas elektros ke
li ž apiplėšimą, kuriame 
gavę $90 ir užmušė 85 
senutę, žmogžudystė pa-

buvo
rpetų 
pildyta 1953 metų birželio 2 
dieną, kai Matthews tebebuvo 
16 metų. Mirė katalikų kunigo 
palydėtas.

nesutaupoma. Kokia 
laukti 20 minučių 
ar buso, jeigu tokiu 
galima pėsčiam nu-

Subways turėjo 
mažiau pajamų

New Yorko miesto važiuo- 
tės linijos praėjusiais septy
niais mėnesiais turėjusios mi
lijoną ir pusę dolerių mažiau 
pajamų. Kelionių skaičius su
mažėjo apie 50 milijonų.

Išėjo taip, kaip darbininkų 
organizacijos Įspėjo, kad re- 
tinimu*, o tūlomis linijomis vi
siškai panaikinimu patarnavi
mo nieko 
prasmė 
traukinio 
pat laiku 
eiti ? Praretinimu patarnavimo 
prašalino trumpų kelionių ke
leivius. Panaikinimu tūlų lini
jų, privertė ieškotis privatinių 
priemonių važiuotei arba vi
sai nevažiuoti. Nuėmimu ka
sininkų stotyse, palengvino 
laibiems žmonėms, ypačiai jau
nuoliams, keliauti dviems, o 
kai kada ir trims už vieną 
f erą.

Primintina, jog linijas, da
bar kontroliuoja buvusio gu
bernatoriaus Dewey miestui 
uždėtas Transit Authority, su
sidedąs iš limozinais keliau
jančių “ekspertų.”

Minima negrų kul 
tūros savaitė

Vasario 13-19 laikotarpiu 
miestas mini Negrų Istorijos 
Savaitę. Ta proga Įvyks daug 
visokių veiksmų, kuriuose pa
vaizduos tūlus negrų nuopel
nus Amerikos kultūrai.

Brooklyno bibliotekos Bed
ford skyriuje prie Franklin 
Ave. ir Hancock St. išstatomi 
meno kūriniai, knygos.

Macon skyriuje prie Lewis 
Ave. ir Macon St. parodys fil
mą iš dainininkės Marian An
derson gyvenimo, gros negrų 
artistų Įdainuotus, Įgrotus re
kordus. Specialė tam progra
ma vasario 18-tos vakarą.

New Yorke panašios progra
mos Įvyks daugelyje vietų, per 
visą mėnesi. Viena tokia, su 
prakalbomis, Įvyks Jugoslavų 
salėje vasario 23-čios1 vakarą, 
tuojau po darbo, 6:30.

Nuteisė mirtin
nu- 
ke-

William Byers, 18 metų, 
teistas numarinti elektros 
dėjo kovo 21-mos savaitę. JĮ 
kaltino, kad jis dalyvavo už
mušime Anuosi Gresh, 43 me
tų. Užmušė už tai, kad jinai 
draudė jam meilikautis sujos 
dukra Theresa, 15 metų.

Mergšė taipgi yra nuteista 
kaip motinos nužudymo daly
vė, tačiau ją kaltino žmogžu
dystės antrame 
kuri nebaudžia 
čiau gali bausti 20 metų iki 
mirties kalėjimu. Ji dar tebe- 
tyrinėjama.

laipsnyje, už
mirtimi. Ta-

Nuteisė už suktybę
John W. Peele, 66 m., bu

vęs viršininkas to vardo fir
mos Brook lyne, nuteistas 30 
dienų kalėti ir $7,500 pinigi
nės pabaudos už nusukimą 
taksų. Teisme prisipažino, kad 
bėgiu trejų metų (1947-1949) 
jis nedamokėjo $24,498 taksų. 
Nuteisus, jis tą skolą atsimo
kėjo.

Tyrone Power ir Maureen 
O’Hara scenoje “The Long 
Gray Line,” dabai* rodomame 
Capitol Teatre prie Broadway 
ir 51st St., New 
Maureen O’Hara 
na žvaigždinių 
“The Long Gray 
tol Teatre, Broadway ir 51st 
St.,. New Yorke. .

York.
vaidina vie- 
rqliu filme 
Line,” Capi-

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

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

“THE LONG GRAY LINE’’
Columbia filma-Cincmascopc-Spalva Technicolor

Ėkstra priedas: Mr. Magoo kartūnas. Spalva Technicolor ir bus 
rodoma Ci/nemascope — “MR. MAGOO FLEW”

CAPITOL Teatras — Broadway, prie 51st St.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

TONY’S

1

Brooklyne areštavo 
15 jaunuolių

Brooklyno policija areštavo 
15 jaunuolių, Įtartų, kad jie 
pasiruošę gaujų karui. Sako, 
kad jų sandelyje rado daug 
peilių, lazdų, bizūnų, kirviuką 
ir durklą. Juos suėmė pradė
jus jiems rinktis į būrį prie 
Fark Avė. ir Adelphi St.

Bronx gyventojas Joseph 
Eicher bandęs perlipti nuo 
vieno namo stogo ant kito, nu
eiti pas tame name gyvenan
tį sūnų be lipinėjimo laiptais. 
Jis nukrito ir užsimušė.

IRT 7th Avė. 
ten buvo minios 
iš moterų kam-

Plėšikas užpuolė 
subway stotyje

Brooklyne 
stotyje, kada 
svieto, išbėgo

| bario jauna moteris šaukda
ma, kad ji tapo ten sumušta 
ii* ten pat apalpo. Pašaukus 
policiją, daktarą, patyrė, kad 
jinai ištikro yra sumušta ir is
teriškai persigandusi.

Nugabenta Į ligoninę, kiek 
atsipeikėjusi, ji pasakojo, kad 
ji ėjo Į kambarį, esantį toliau 
nuo stoties 
'zy r iškis1 ją

centro. Stambus 
stumte Įstūmęs i 

kambarį ir pradėjęs daužyti. 
Ji apalpusi. Kai atsipeikėjo, 
pasijutusi kraujuota, apiplėšy
tais drabužiais. Jos krepšely
je buvusi penkinė išimta.

Unija pagrasino 
firmoms streiku

International Ladies Gar
ment Workers Unija yra pasi
ryžusi skelbti suknelių siuvėjų 
streiką,/ jeigu ir toliau nepa
vyks susiderėti su kompanijo
mis. Kompanijos yra susibūru- 
sios Į 5 skirtingas sąjungas.

Streikas paliestų 
000 sukniasiuvių New Yorke 
ir apie 25,000 kituose miestuo
se po visas rytines valstijas.

apie 60,- I«

Brooklyn, N. Y.
Williamshurgas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šaunų ban- 
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 vakariene, pui
kiausi valgiai ir apetito paakstini- 
mui bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems.

Bilietas tik $3.00. Labai prašo
me išanksio įsigyti bilietą.
... .v., . ....... Rengėjai

Mire NEW YORK
REAL ESTATE

Vasario 11 d. mirė Katrina 
Skučienė, gyvenusi 282 Union 
Ave., Brooklyn. Bus palaidota 
antradienį, vasario 15 d., 10 
vai ryto, iš Lietuvių bažnyčios 
nuo So. 4th St.

Paliko liūdinčius 2 sūnus, 
3 dukteris, 3 žentus ir 2 
kus. '

Jos kūnas pašarvotas 
liausko šermenynėje, 
Grand St., Brooklyn, N.

anti

Bie- 
660

Išvežė 1 ligoninę:
Anksti vasario 14-tos rytą 

išvežė į ligoninę Adomą, kurio 
pavardės žinios pranešėjas 
tuo tarpu neatsiminė. Tai tas 
stambaus ūgio vyras, kurį ge
rai pažinojo visi ateinantieji Į 
Lituanica Square pasėdėti.

Jo nelaimė prasidėjusi šeš
tadienį, jam pavirtus ant šali
gatvio. Niekas nežino, ar jis 
virto ligos suimtas, ar pasli- 
dęs. Tačiau iš to virtimo, o gal 
ir iš peršalimo ant šaligatvio 
jo padėtis ėjo blogyn, buvo 
reikalinga ligoninės pagalba.

Rep.

jam

sio
rėš, 
000
New Yorke.

Bando sutaikyti 
suknelių siuvėjus

Paskiausiu laiku Įsikišo val
dinė tarpininkavimo taryba. 
Ji bandys vėl suvesti Į dery
bas bosus su unija. Veiks j 
vienus ir kitus, kad susiderėtų 
be streiko.

Unija — ILGWU—buvo pa
reiškusi, kad pasibaigus sena- 

kontraktui, ji skelbs strei- 
Kontraktas baigiasi gale 
mėnesio. Jeigu nesuside- 
išeitų Į streiką apie 85,- 

darbiniu k ų, dangum o j e,

«?% s^tjt

IMPORTUOTI i
DOVANOM DAIKTAI :■

Vokietijos, Austrijos ir Hali- 
jos. Rankų dstrbo švininiai, .1
krištolo lempom pagrindai, ,

Triplex, Overlay. <
FINKELSTEIN & SQN y

81 Delancey St., N. Y. C.
Tel. CA. 6-9087 .1

Mos> turime dideli 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 $*7 C?

BRASS BASE GJ 
Beautifully Grained Travertime
BON BAZAR 228 W. 4 st.

WA. 4-8740

•- A A A Į »
» v v •**•*• •*••?•*• w v w w -i*-i--*--

MATTHEW Aji
BUYUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J 

MArket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberla

pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 15, 1955

ASTORIA. Naujas. 2 šeimų mū
rinis; 41,&x2’&, 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)

MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo są
lygos, gera mokestis—pašalpos.

Laikas ir pusė 
už viršlaikius 

KNOMARK MFG. CO.
380 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(32-34)

MALE and FEMALE

PUIKIAUSI DARBAI. Guolis vie
toje. Virėjai, namų ruošos darbi
ninkai ir auklės.

MAGDA SANDE 
Employment Agency

6119 — 5th Ave., B’klyn.
GEdney 9-6639 — GEdney 9-8581

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 pristatome j darbą visus.,

SC. 8-6160

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BROOKLYN. Parduoda savininkas, 
2 šeimų, mūrinis. Tuščia ant pirmų 
lubų krautuvu su virtuve pilnam 
reslaurantui. Didelis šaldytuvas, 
sodės fountanai, stalai, krėslai, re- 
gisteris ir du pečiai. Ant 2-rų lu
bų, 5 rūmų apart meni as. Ideališkas 
pirkimas porai patyrusiai prie res- 
tauranto biznio. Greitam nupirki
mui už $10,500. Pirma peržiūrėkite 
viską. Skambinkite ST. 8-8947, — 
8 A. M.—-10 P. M.

(30-31)

Detektyvas pašovė 
savo žmoną

Brooklyne martuotas detek
tyvas Charles/F. Dreher, kuris 
pašovė iy pavojingai sužeidė 

 

savo žmfmą/ trijų vaikų moti

 

ną. PašoVj/'jai Tiuėjus pasilsė

 

ti, lovoje, žmona tiktai prieš 
porą savaičių pagimdė pil
kiausią kūdikį, šeima gyvena 
37 Beaver St. k

Atidarė vėžio ligai 
tyrinėti centrą

Prie Kings County ligoninės 
atidarė kliniką, kurioje nemo
kamai vykdys pradinius tyri
mus ir teiks patarimus norin
tiems patirti, ar jie liuosi nuo 
vėžio.

Toks tyrimas, sako jie, pa- 
liuosuos nuo rūpesties neturin
tį j Į vėžio.* O turintysis laiku 
gaus patarimą, ką daryti ir 
tuomi gal bus apsaugotas nuo 
belaikinės mirties.

/

Kūdikis išgelbėjo 
suaugusius

Brooklyne 8 mėnesių kūdi
kio nepaliaujantis verksmas iš
budino jo tėvus. Jie pajuto, 
kad butas pilnas gaso. Kadan
gi jų bute buvo visi kraneliai 
tvarkoje, jie nubėgo prikelti 
viršuje gyvenančią šeimą. Pa
sibeldė, bet iš ten nė garso. 
Išmušus duris, rado visus tris 
jau netekusius sąmonės. Ta
čiau po poros valandų pastan
gų, jie atsigavo ir sustiprėjo 
tiek, jog tikimasi, kad pa
sveiks.

Miestinė Budžeto Taryba 
leido miesto valdomą buvusj 
Mecca Teatrą išren duoti City 
Center of Music and Drama 
įstaigai už $1 metams, dešim
čiai metų. Teatrininkų organi
zacija taip pat yra skaitoma 
miestine įstaiga, veikia val
džios priežiūroje.

Skclbia, kad susektas ^mort- 
gičiams pinigų skolintųjų ra
ketas. Desperatiškai reikalm- 
giems pinigų už trumpalaikes 
paskolas raketieriai atlupa 
net 65 procentus “bonų.”




