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KRISLAI
S. Vincas “seniesiems.” 
MacArthuro nuomone. 
Jonas Gutauskas.
Jonas Delininkaitis.

Rašo R. MIZARA

Mūsų Senas Vincas jau 
gyvena 8-j į metų amžiaus 
dešimtmetį. Seniai jį suti
kau ir nežinau, kaip dabar 
jis atrodo. Bet jo žodžiai, 
pasirodantieji mūsų spau
doje, tebedvelkia jaunatve.

Kreipiu skaitytojo dėmesį 
į Seno Vinco eilėraštį, ku
ris tilps rytojaus Laisvėje, 
“Senatvę įsikalbėjusiem li
teratam.”

Įsidėmėtini jo žodžiai:
• “Gėda būt tau lysti

po šluota senatvės. 
Kai kalvos ir kloniai

naujove alsuoja...”

Šia proga tenka prisimin
ti ir .tai, ką nelabai seniai 
pasakė ' generolas MacAr- 
thuras.

Minėdamas savo 75-rių 
metų amžiaus sukaktį, ge
nerolas, liesdamas žmogaus 
amžiaus metus, be kitko, 
^įkė:

'—Niekas nesensta tik del 
to, kad sulaukia geroko 
metų skaičiaus, žmonės tik 
tuomet nusensta, kai jie iš
sižada savo idėjų. Metai 
gali suraukšlinti žmogaus 
odą, bet išsižadėjimas susi
domėjimo gyvenimu raukš- 
lina jo sielą...

Aišku, generolas MacAr
thur kalbėjo apie tas idė
jas, kurios jam brangios.

Bet kas gali būti bran
gesnio už tas idėjas, ku
rias pažangieji žmonės sa
vo sieloje puoselėja ir ku
riomis per visą savo su
brendusį gyvenimą vado
vaujasi, o senatvėje, pasi
taiko, ima ir į jas ranka 
pamoja, pasiteisindami, kad 

. “jau nusenau, man jų ne
reikia”?! ...

Daug miršta mūsų žmo
nių.
' Prie geriausių norų irpa- 

. stangų mes nebepajėgiame 
apie visus gerus draugus ir 
drauges prisiminti redakci
nėse pastabose. Tenkina- 
mės mūsų darbščiųjų ko
respondentų parašymais.

Apie kai kuriuos miru
siuosius, tačiau, būtinai ver
ta pastebėti.

Štai, neseniai Montello 
mieste mirė Jonas Gutaus
kas. Jis turėjo nepapras
tai didžią gamtos dovaną,— 
boso balsą ir talentą menui.

Atsimenu, kaip prieš arti 
40 metų Mikas Petrauskas 

I apie jį sakydavo:
i —Tai retas balsas! Jei
1 Jonas Gutauskas būtų au- 
I gęs palankiose sąlygose, jei 
1 jis būtų turėjęs progos mo- 
\ kytis, šiandien pasaulinėje 

’ sCęno^’e jam nedaug būtų 
konkurentų.

M. Petrauskas dainuoda
vo su velioniu Gutausku du
etus.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Krizė tęsiasi Paryžiuje

Pineau organizavo,- 
trys jau rezignavo

Nuo $15,000 iki $25,000 ...

Kongreso nariai sau 
žymiai kelia algas

Paryžius. — A. Pineau 
buvo pranešęs, kad jis jau 
yra suorganizavęs kabine
tą, kuris bus pristatytas 
parlamentui rytoj (penkta
dienį). Šis kabinetas buvo 
sulipdytas iš socialistų, ra- 
dikal-socialistų, populiarių 
demokratų ir de Gaulle’o 
apsekė jų. Iš kiekvienos mi
nimų partijų Pineau gavo 
kiek paramos, bet taipgi 
nemažą i opozicijos. ■

Vienaip ar kitaip, deši- 
nusis socialistas Pineau jau 
buvo pasirengęs kabinetą 
pristatyti parlamento pa
tvirtinimui. Jis pats pa
skelbė, kad turi kabinetą, ku
ris gal ne pastoviai tvirtas il
gam periodui, bet “laikinai 
laikysis.” Vienok, tas laiki
nas laikymasis tęsėsi tik 
pusę dienos, nes kabinetui 
dar neprisistačius parla
mentui, trys numatomi na
riai pasitraukė.’ Tai trys 
de Gaulle pasekėjai, ir jie 
pasitraukė savo partijos 
įsakymu, nežiūrint to, kad 
patys labai pageidavo mi- 
strinių portfelių.

Dabar spėliojama, kas bus

Buvo prisiekę “kovot iki mirties”, 
bet jie pasidavė po dviejij dieną

Bernas, Šveicarija.—Trys 
rumunai-fašistai, kurie bu
vo užgrobę Rumunijos pa
siuntinybės patalpas, pasi
davė šveicarų policijai. Val
džia jiems buvo pastačiusi 
ultimatumą pasiduoti, o jei 
ne, pastatas būtų buvęs^pa- 
imtas jėga. Aplink pasiun
tinybę buvo sutraukta ne
mažai policijos ir karių pil
noje aprangoje.

Trys pabėgėliai, pasišiau
šę ir apiplyšę, išėjo lauk ir 
pasidavė šveicarams. .Buvo 
manyta, kad ten buvo likę 
keturi, bet pasirodė, kad tai 
buvo blofas. Iš karto ten 
buvo penki ar šeši, bet 1 
arba du išsigavo. Manoma, 
kad bent vienas išsinešė su 
savimi dokumentus.

Tie teroristai, kurie įsi- 
verždami nužudė pasiunti
nybės šoferį, buvo sudėję 
priesaiką “nepasiduoti iki 
mirties,” nebent Rumunijos 
valdžia “išleis iš kalėjimo 
politinius kalinius.” Bet 
kuomet šveicarai po ilgoko 
delsimo jiems pagrasino, 
jie išėjo ramučiai. Prieš 
tai, betgi, jie prašė, kad 
jiems atsiųstų katalikų ku
nigą, kuris juos atleistų 
nuo sudėtos priesaikos. Tas 
buvo padaryta.

Šveicarai dabar tyrinėja 
tuos teroristus. Jie laiko
mi kalėjime. Sakoma, kad 

toliau. Laikraščiui einant į 
spaudą dar negauta žinių, 
ar Pineau bandys kabine
tą toliau lipdyti, pritrau- 

, kiant tris naujus ministrus 
iš kitų partijų. Bu^o net 
kalbų, kad jis gal organi
zuos kabinetą vien iš savo 
partijos žmonių socialistų. 
Bet toks kabinetas laikytų
si dar trumpiau, sako spau
da.

Republikony suvažiavimas 
rugpjūčio 20 San Franciske

Washingtonas. — Repu
blikonų partija nutarė lai
kyti savo suvažiavimą 1956- 
tais metais San Franciske. 
Jis įvyks rugpjūčio mėnesio 
20-tos dienos savaitę. Su
važiavimas būsiąs trumpes
nis negu' praeities — tęsis 
tik keturias dienas ir bus 
tik viena sesija kasdieną, 
nuo antros iki septintos va
landos po pietų.

Demokratai yra pasirin
kę savo suvažiavimui Chi- 
cagą. Jų suvažiavimas įvyks 
kiek pirmiau, greičiausiai 
liepos 23. Tai pirmas kar
tas nuo 1888 metų, kad de
mokratų suvažiavimas vyk
tų prieš republikonų.

šveicarų policija tarp kito 
jtfos klausinėja, ar ameri
kiečių ir britų žvalgybos 
agentai neturėjo bendro su 
tuo žygiu.

Jugoslavija pastatysianti 
uostą varžytis su Triestu

Belgradas. — Jugoslavija 
yra pasiryžusi taip praplės
ti savo uostą Rijeką, kad jis 
galėtų konkuruoti su greti
mu Triestu. Triestas, kaip 
yra žinoma, sugrąžintas 
Italijai. Rijekas, kuris vie
nu metu po Fiumės vardu 
priklausė Italijai, dabar yra 
svarbus Jugoslavijos uos
tas. Jie visai arti viens ki
to ir galėtų aptarnauti tuos 
pačius laivus.

Kol kas Triestas ' bent 
kelius kartus didesnis už 
Rijeka, bet jugoslavai tiki, 
kad jis kelių 'metų bėgyje 
galėtų Triestą pavyti.

Damaskals. — Jordanas, 
Libanas, Sirija ir Izraelis 
esą susitarę bendrai staty
ti tvenkinius ir elektrines 
jėgaines prie Jordano, kad 
aprūpinti elektrine jėga vi
są sritį.

Teheranas.—Iranas gaus 
iš Tarybų Sąjungos 10,000 
tonų kviečių siuntinį. Ira
no valdžia paskelbė, kad ša
lyje viešpatauja didelė kvie
čiu stoka, v

Dulles kalbėjo aštriai 
prieš Kiniją ir Sovietus

Bando skaldyti Tarybų Sąjungos vadovybę 
atsikreipimais i ‘'tikruosius rusų patriotus”

New Yorkas. — Valstybės 
sekretorius Dulles pasakė 
kalbą Užsienio Politikos 
Asociacijos pobūvyje. Jis 
vyriausiai kalbėjo apie san
tykius su Kinija ir Sovietų 
Sąjunga. Dulles sakė, kad 
su komunistiniais kraštais 
galima bus tartis, “jeigu jie 
atsisakys jėgos vartojimo.” 
Jis davė suprasti, kad Ame
rika nenori, jog Čiangas 
dabar ištrauktų savo jėgas 
iš Quemoy ir kitų salelių 
prie Kinijos kranto.

Bet, sakė jis, apie tas sa
las gal galima bus derėtis, 
jeigu Liaudies Kinija sutik
tų pripažinti, kad Čiangas 
yra teisėtas Formozos val
dovas.

Nehru ir Nasseris kartu 
pasmerkė karinius blokus
Kairas. — Indijos prem

jeras Nehru ir Egipto prem
jeras Nasseris išleido ben
drą pareiškimą prieš kari
nius blokus ir už visų pa
stangų dėjimą taikos labui. 
Bendrai abiejų premjerų 
komunikatas sako, kad In
dija ir Egiptas turi “iden
tiškas pažiūras” į pasauli
nius klausimus. Šis komu
nikatas nurodo, sako spau
da, kad svečias Nehru žy
miai paveikė Egipto valdžią 
prie aiškesnio taikos stovio.

Egiptas yra pasmerkęs 
Iraką, Arabų Lygos narį, 
kuris pasirašė karinį paktą 
su NATO nariu Turkija. 
Egiptas dabar laikosi nuo
monės, kad arabiškos šalys 
turi likti neutrales.

Bendrame Nehru-Nasse- 
rio komunikate dar sako
ma, kad Egiptas ir Indija 
bendradarbiaus .ir stiprins 
tarpusavius ryšius. Nasse
ris gal vyks į Indiją arti
moje ateityje.
' Nehru taipgi padarė ke
lis pareiškimus savo vardu. 
Jis sakė, kad civilinių žmo
nių evakuavimas iš Tache-

Ryty Vokietija gausianti 
dalį Silezijos produktų

Berlynas. — Vakarinia-. 
me miesto sektoryje ple
čiasi gandai, kad Lenkija, 
Čekoslovakija ir Rytų Vo
kietija kartu vystys metalo 
ir anglies pramonę Silezijo
je. Prieš karą Silezija bu
vo vienas Vokietijos pramo
nės centrų. Dabar Silezija, 
kartu su Pomeranija (Po- 
morze), priklauso prie Len
ki j os.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir švelnu.

Kalbėdamas apie Tarpbų 
Sąjungą ^Dulles sakė, kad 
Amerika galėtų susitarti su 
“tais vadais, kurie yra ti
kri Rusijos patrijotai.” Jis 
sakė, kad tarybiniai vadai 
visų pirma turėtų atsižadė
ti pasaulinio komu n i z m o 
planų ir tik tada su jais, 
“su nauja Rusija,” galima 
bus tartis.
Londonas. Britanijos spau

da sako, kad Dulleso kal
ba žymiai sumažina taikos 
šansus Tolimuose Rytuose. 
Taipgi sakoma, kad Dulleso 
atsikreipimas į kokius tai 
“tikrus Rusijos patrijotus” 
yra bandymas sudaryti 
įspūdį, kad Tarybų Sąjun
gos vadai yra tarpusavyje 
susiskaldę.

nų buvo “kidnapinimas.” 
Kinijos nepripažinimas, sa
kė jis, yra “užsimerkimas 
prieš aiškiausią faktą.”

Nehru dabar keliauja na
mo.
“Imperatoriai-ping vinai” 
bus atvežti į šį kraštą

Washingtonas. — Prie 
Antarktikos esantis ameri
kiečių ekspedicinis laivas 
“Atka” praneša, kad įgu
lai pasisekė pagauti ketu- 
rius didelius taip vadina
mus “imperatorius” ping
vinus, kuriu šiuo metu nė- 
ra nei viename Amerikos 
zoologijos sode.

Šie didieji pingvinai sve
ria apie 90 svarų ir yra 
trijų su puse pėdų aukščio. 
Per miglas jie iš karto “At- 
kos” įgulai atrodė etą žmo
nėmis. Dabar tik klausi
mas, ar juos galės sveikus 
ir gyvus atvežti, nes prie 
arktinio klimato pripratę 
pingvinai dažnai miršta pa
kelyje per šiltesnes marias. 
Bet jeigu pasiseks juos at
vežti, jie žvėrynuose gy
vens specialiuose šaldytu- 
vuose-narvuose.

Matusowas gavo $1,300 už 
liudyjimą prieš Gurley Flynn

New Yorkas. — Buvęs 
FBI šnipas Harvey Matu
sowas prisipažino teisėjui 
Dimockui, kad už liudijimą 
1952-rais metais prieš Gur
ley Flynn ir kitus komunis
tų vadus jis nuo valdžios 
gavo $1,300. Tuos pinigus 
ir kitas, sumas jis gavo eks
tra prie nuolatinės algos, 
kurią jam mokėjo už šnipi
nėjimą FBI: jis gaudavo 
$75 mėnesiui ir taipgi išlai
doms.

Teisėjas Dimockas jo 
klausė, kokios informacijos

iš jo labiausiai prašydavo 
FBI agentai, ir Matusowas 
aiškino, kad vardas komu
nistų partijos narių, infor
maciją apie susirinkimus, 
automobilių numerius ir tt

Washingtonas. — Atsto
vų butas 283 balsais prieš 
118 nubalsavo pakelti visų 
Kongreso narių (.atstovų ir 
senatorių) algas nuo $15,- 
000 iki $25,000. Tai būtų 
algų pakėlimas ant 66 2 3G . 
Senate pasiūlyta pakelti 
Kongreso narių algas ant 
$7,500, kas reiškia, ant 50'>.

Manoma, kad abiems bu
tams nubalsavus, kompro-

Čiango armija sensta,--bet 
kaip pasitikėti vietiniais?

Taipei.—Č i a n g a s F o r m o - 
zoje turi apie 600,000 ka- 

: reivių, iš to skaičiaus apie 
: pusę pėstininkuose. Ta ar
mija susideda iš karių, ku
rie civilinio karo pabaigo- 

| je buvo ištraukti iš sausže- 
; mio. Didelė dalis jų taipgi 
j yra Antro pasaulinio karo 
j dalyviai. Jie buvo jauni to 
• karo metu, bet pradeda 
i senti. Čiango armija pasė
koje yra vidutinio amžiaus 
ir senstelėjančių vyrų ar
mija.

Iki šiol Čiangas nemobili
zavo savo armijon vietinių 
kinų - formozieČių, nes jais 
nepasitikėjo. Tam tikras 
skaičius buvo Įtrauktas j 
atsarga, bet į pačias gin
kluotas, jėgas jų neėmė.

Dabar pranešama, kad 
Čiango valdžia stengiasi tą 
dilemą apeiti ir traukti sa
vo armijon jaunus frtrmo- 
ziečius. Kad išvengtu ne
malonumų, kiekvienas mo
bilizuojamas jaunuolis kvo
čiamas politiniai. Tas pa
lieka karinėms jėgoms tik 
tam tikrą nuošimti naujo
ku ... v

Trumanas ir Achesonas jau 
sakosi remsią A. Stevensoną

Kansas City. — Buvęs 
valstybės sekretorius Tru- 
mano administracijoje D. 
Achesonas atvyko čia, kad 
pasimatyti su buvusiu pre
zidentu. Jie abu dalyvavo 
spaudos konferencijoje ir 
abu atsakė į klausimus. 
Trumanas sakė, kad jis pil
nai remia Adlai Stevensoną 
1956 metų kandidatu į pre
zidentus. Achesonas pa
reiškė, kad jis pilnai pri
taria.

Klaustas apie jo asmeniš
kus planus, Trumanas juok
damasis sakė, kad jis kada 
nors dar kandidatuosiąs į 
prezidentus, gal kada jam 
sukaks 90 metų amžiaus.

misas bus išdirbtas ir algos 
bus pakeltos ant sumos 
kur nors viduryje tarp se
mitinio ir butinio pasiūly- « 
mo.

Kongreso nariai dabar 
gauna $12,500 pagrindinę 
algą ir $2,500 išlaidoms, kas 
iš viso sudaro $15,000. Kai 
kurie Kongreso nariai skun
džiasi, kad jie negali Wa
shingtone su tokia alga pra
gyventi, nes jiems tenka 
samdyti namų ruošos dar
bininkus, nuomuoti ištai- 
kingus apartmentus ir lan
kyti įvairius pokylius, 'ki
taip sakant, elgtis kaip tur
čiai. Dauguma Kongreso 
narių gauna įeigų ir iš ki
tu šaltiniu. C €

Paskutiniai 
pranešimai
New Yorkas.—Transpor

to darbininkų unijos, vadas 
Mike Quill sakė, kad-Reu
th erio ir kitų CIO vadų nu- - 
tarimas susilieti su AFLC 
yra esminiai geras1 dalykas, 
bet turi ir savo blogas pu- ‘ 
sės. Susiliejimas, kaip jis 
dabar Įvyktų, sakė Quill, 
faktinai būtų pasidavimas 
AFL biurokratijai ir ko
vingų CIO tradicijų atsiža
dėjimas.

Quill sakė, kad Reutheris 
neišsirūpino paka n k a m a i 
stiprių garantijų, kad su
vienytoje unijų sąjungoje 
bus panaikinta rasinė dis
kriminacija ir būtų gerbia
mi industrinio unijizmo 
principai.

Chicago. — Civilinių Tei
sių Sąjunga (CLU) prane
ša, kad ta liberališka orga
nizacija įsijungs į kovą už 
k o m u n i s t ų vado Claude 
Lightfoot išlaisvinimą. \

Londonas.—Italijos prem
jeras Scelba tarėsi su Chur- 
chillu.

Londonas.—Darbiečiu va
das Attlee sako, kad Sovie
tų siūlymas pravesti lais
vus slaptus demokratinius 
rinkimus visoje Vokietijoje 
neturi būti ignoruotas.

Bernas.—Šveicarijos spau
da pradėjo atvirai sakyti, 
kad rumunu teroristai, ku- 
rie įsiveržė į Rum unijos 
ambasada, buvo ambrikie- . v'
čių agentų kontrolėje.

Detroitas. — šio mėnesio 
27 diena čia bus laikoma 
konferencija sveturgimiamę 
ginti. Konferencija įvyks 
Wolverine viešbutyje. Jos 
vyriausias punktas bus ko
va už Walter - McCarran 
įstatymo atšaukimą.

Miami, Fla. — Vietinis 
majoras A. Aronovitz pa
smerkė viešbutį, kuris iŠ 
Lincolno pagerbimo pietų 
išvarė dalyvaujančius ne- 

. grūs.
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ĮVAIRUMAI
Geografiniai Vardai

Apie mediciniškus bandymus, ' spalvuotus 
žmones” ir saužudžių psichologinį būdą k

TERORISTAI—KAS JUOS SAMDO?
GINKLUOTŲ TERORISTŲ GOVĖDA užpuolė Ru- 

munijos atstovybę Šveicarijos sostinėje, Bern mieste.
Užpuolikai užmušė atstovybės šoferį, Aurel Fetu, 

apmušė keletą kitų asmenų ir patys užgrobė visą at
stovybės namą.

»
Policija ir milicija laiko atstovybę apsuptą ir šiuos 

žudžius rašant (trečiadienį), dar nežinia, kuo visa tai I 
baigsis.

Teroristai sakosi, kad jie esą rumuniški dipukai. 
Iš kur jie ir kaip jie tą sąmokslą įvykdė, dar neišaiškėjo.

Tai yra baisus, bjaurus darbas, tačiau įsiutusiems 
fašistams viskas galima.

Mums, tačiau, atrodo, kad šitie teroristai veikė ne 
patys vieni savo “išmanymu.” Mums atrodo, jog tai 
yra tarptautinių gengsteriškų teroristų užleista šaika, > 
finansuojama ir ginklojama iš kitur.

Privalome nepamiršti to, jog nemaža teroristų yra 
lėktuvais ir kitokiomis priemonėmis perkeliami į “ana
pus uždangos,” kad jie ten žudytų žmones, nuodintų gy
vulius, degintų fabrikus ir kitokias visuomenines įstai
gas.

To, kaip matome, neužtenka. Fašistiniai galvažu
džiai pradeda siautėti ir “šitoje uždangos pusėje.”

Tai, .be kitko, rodo, kokioje jie desperacijoje.
Rumunijos vyriausybė, mums rodosi, visai teisė

tai reikalauja, kad, jeigu šitie teroristai yra rumunai, 
pabėgę iš Rumunijos, tai Šveicarijos vyriausybė turėtų 
juos suimti ir perduoti Rumunijos vyriausybei.

JIE SĖJA VEJĄ ... ~
PIETŲ AFRIKOS rasistų valdžia tebevykdo savo Į 

žiaurius, nežmoniškus užmojus. i
Toji valdžia, kaip žinoma, yra pasiryžusi negrus vi-: 

siškąi atskirti nuo beveidžių, nežiūrint' to, kad. Pie
tų Afrikoje baltveidžių tėra tik, rodosi, apie 20 pro
centų gyventojų, o kitus 80 procentų sudaro negrai, in- 
dusai ir pusiau baltieji.

Neseniai, tos valdžios sumanymu, buvo pastatyta 
Johanesburgo priemiesčiuose lindynės, namais vadina
mos, į kurias dabar valdžia prievarta perkelia 400,000 
negrų!

Žinoma, juos perkelia ne visus viena diena, o pa
laipsniui. Rasistai tikisi, kad tokiu būdu jie užsitikrins 
ilgaamžį viešpatavimą.

’Pietų Afrikos parlamente, kaip žinia, veikia tik bal
tieji. Negrai ten yra beteisiai; nors negrai ten nėra 
vergijos pančiais supančiuoti, jie neturi jokių pilietinių 
teisių.

Rasistai nesiskaito su jokia pasaulio žmonių opini 
ja. Jie nesiskaito su jokiais protestais, keliamais ne tik 
pačioje Pietų Afrikoje, o ir kituose kraštuose.

Bet rasistai pamiršta vieną “mažmožį”: tokiuo sa
vo žygiu jie sėja vėją. O kas, sėja vėją, anksčiau ar 
vėliau turės piauti audrą...

Čia seka trečias ir pasku
tinis straipsnelis geografi
nių vietovardžių, kurie is
torijos bėgyje, keitė savo 
reikšmę arba yra įdomūs iš 
kurio nors taškaregio. Pir
mos dvi dalys tilpo anksty
vesniuose “Įvairumų” nu
meriuose,

Senasis Pasaulis. Termi
nas, kuris naudojamas Eu
ropos, Azijos ir Afrikos 
apibūdinimui. Ši terminą 
pra dėta vartoti atradus 
Ameriką, kurią pradėta va
dinti Naujuoju Pasauliu. 
Kai kas Naujuoju Pasauliu 
vadina ir Australiją.

Orientas. Terminas, ku- 
rįs Europoje ir Amerikoje 
vartojamas Aziojs apibūdi
nimui.

Papua. Taip olandai se
niau vadindavo visą Naują 
Gvinėją, dabar taip vadina 
tik Vakarinę tos salos dalį, 
kuri jiems dar priklauso. 
Indonezai, kurie tą salos da
lį norėtų sau, ją vadina 
Irianu.

Pelopenesas. Taip grai
kai vadino savo pietinį pu
siasalį, kuris dabar žinomas 
kaip Morea.

Persepolis. Senovės Per
sijos sostinė, prie dabarti
nio širazo. 1

Finikija. Galinga senovės 
šalis, kuri plačiai išvystė 
jūrininkystę. Jos vietoje 
dabar randasi Libanas.

Revalis. Estijos sostinės 
Talino senoviškas vardas.

Rutenija. Ukrainiečių ap
gyventa sritis Karpatuose. 
Dalis Rutenijos po pirmo 
pasaulinio karo po “Karpa
tų-Ukrainos” vardu pri
klausė prie Čekoslovakijos,

Indai Vakarų Indijoje

KARO PAVOJUS TEBĖRA
NET JR LONDONO TIMES pripažįsta, jog taip ii- 

gai, kaip ilgai Čiang Kaišeko ginkluotosios jėgos turės 
užėmę Quemoy ir Matsu salas, esančias prie pat Kinijos 
sausžemio, karo pavojus tebegrės.

Britai sutinka, kad laikinai Formozos sala galėtų 
būti “neutralizuota,” bet nei jokiu būdu negalima leisti 
čiang kaišekininkams pasilikti Kinijos salose, kurios yra 
prie pat Kinijos sausžemio.

Čiang Kai-šekas, aną dieną kalbėdamasis su spau
dos korespondentais Formozoje, pareiškė, būk Ame
rika padės jam laikytis paminėtose salose—Quemoy ir 
Matsu.

Washingtone dėl to kalbama visaip: vieni sako, kad 
Eisenhowerio valdžia yra pažadėjusi Čiang Kai-šekui 
teikti pagalbą, laikyti jį tose salose, o kiti' sako—ne, 
nieko panašaus nėra būvę.

Anglijos spauda, įskaitant tą patį dienraštį Times, 
atvirai taria: jei norima pašalinti tuojautinį karo pa
vojų, tai reikia būtinai iš Quemoy ir Matsu salų iš
traukti čiang kai-šekininkus. Ištraukti juos iš ten rei
kia greit. '

Ir anglų spauda tiesiog sako: ištraukimas iš tų sa
lų Kinijos Liaudies Respublikos priešų priklauso ne nuo 
paties Čiang Kai-šeko ir jo klikos, o nuo Washingtono.

Vadinasi, kaip Washingtonas pasakys, taip Čiang 
Kai-šekas darys.

Tikra tiesa!

2 pusk—Laisvė (Liberty)- Penktad., vasario (Feb.) 18, 1955

Kuomet Kolumbas pasie
kė salas prie Amerikos kon
tinento, jis, kaip tai žinoma 
kiekvienam mokyklos vai
kui, manė, kad pasiekė In
diją. Nuo to dabar ištisa 
eilė salų, kuriose randasi 
Kuba, Haiti San-Domingo, 
Barbados, Trinidadas ir ki
tos, kartu vadinamos “Va
karų Indija.”

Tai gali būti istorijos ku
riozas, bet tai faktas, kad 
vakščiojant po kai kuriuos 
miestus ir kaimus Vakarų 
Indijoje žmogus tikrai gali 
manyti ir dabar, kad jis In
dijoje. Taip, pavyzdžiui, 
dažniausiai girdima kalba 
Trinidade yra indų (Hin
di).

Bet, — pradėkime nuo 
pradžios. Indijos gyvento
jai yra labai paplitę po vi
są pasaulį. Jie pradėjo imi
gruoti paskutiniame šimt
metyje ir šiandien jie suda
ro skaitlingas kolonijas Pie
tų Afrikos Sąjungoje, Ry
tų Afrikoje, Guianoje (Pie
tų Amerikoje) ir... Vaka
rų Lidijoje.

Indai atvyko į Vakarų 
Indiją praeito šimtmečio 
antroje pusėje, kad ten 
dirbti plantacijose. Jie at
vyko ne kaip vergai, bet, 
galima sakyti, kaip pusiau 
vergai. Jie iš anksto pasi
rašydavo su anglų, ameri
kiečių ar francūzų planta
toriais sutartis, pagal ku
rias turėjo per tam tikrą 
metų eilę dirbti be atlygi
nimo ir faktinai buvo pri
klausomi nuo plantatorių, 

bet dabar prijungta prie 
Tarybų Sąjungos.

Druskos jūra. Taip se
novėje buvo žinoma Izrae
lio jūra, kuri dabar ^žino
ma kaip Mirties jūra. Ro
mėnai ją vadino Lacus As
phaltites.
Serbų Kroatų Slovėnų ka

ralija. Taip trumpam lai
kui po pirmo pasaulinio ka
ro buvo žinoma Jugoslavija, 
iki buvo sugalvotas tas 
trumpesnis vardas.

Smyrna. Taip iki pirmo 
pasaulinio karo pabaigos 
buvo vadinamas Turkijos 
miestas Izmiras.

Tenochtitian. Senovės ac
tekų sostinė dabartinėje 
Meksikoje. Ispanai tą mies
tą užkariavo 1521 metais. 
Meksikos Miestas randasi 
toje vietoje dabar.

Transkaukazija. Sovietų 
Sąjungos dalis į Pietus nuo 
Kaukazo kalnų, kur randa
si Gruzijos, Armėnijos ir 
Azerbaidžano respublikos.

Troy arba Trosas. Senovės 
Mažosios Azijos miestas, 
kurį graikai sunaikino. 
Graikai tą miestą vadino 
Ilion, romėnai Illium.

Ur. Gilios senovės Chal- 
dejos karalijos sostinė. Da
bar toje vietoje randasi Ira
kas.

Walachija. Centrinė Ru
munijos provincija su sos
tine Bukareštu. Kadaise 
Walachija buvo nepriklau
soma karalija.

Zululandas. Negrų vals
tybė į šiaurę nuo dabarti
nio Durbano. Dabar pri
klauso Pietų Afrikos Sąjun
gai.

kaip anksčiau būdavo ne
grai vergai.

Šiandien tokioje britų ko
lonijoje kaip Trinidade (sa
la prie pat Pietų Amerikos 
krantų) indai sudaro 40% 
gyventojų skaičiaus. Barba
dos saloje yra panašiai, ir 
taip visame Karibų salyne.

Vienoje valstybėje pačia
me Pietų Amerikos konti
nente indai sudaro didžiau- 
sį tautinį vienetą (nors ne 
daugumą): Britų Guianoje. 
Mes atsimename, kaip praei
tais metais britai jėga nu
vertė vietinę Guianos liau
dišką valdžią, jie įkalino 
premjerą Jaganą. Jaganas 
yra indas (indusas), kurio 
tėvai atvyko iš Indijos, kaip 
yra dauguma Liaudies Par
tijos vadų.

Daug pastangų yra de
dama tuos indus nutautin
ti. Anglai Guianoje nelei
džia steigti mokyklas Hin
di kalboje, o Trinidade jie 
sako indams, kad jei jie ne
nori perimti anglų kalbą, te
gul mokinasi ispanų. Bet in
dai Vak. Indijoje, kaip tai 
neseniai aprašė New Yorko 
“Times” korespond e n t a s, 
lieka neištautėję. Jie turi 
savo kultūrines organizaci
jas, leidžia laikraščius ir tt,

Trinidado didžiausiame 
mieste Port of Spain ir Gui
anos sostinėje Georgetowne 
tokiu būdu yra lyg perkelti 
ir persodinti šmotai Bombė
jaus ir Kalkutos. Kitais 
žodžiais, —- naująjį Ameri
kos kontinentą kolonizavo 
ne vien europiečiai, bet ir 
azijiečiai. M.

Bandymai su gyvuliais
Kelios savaitės atgal žur

nale “Time” ir eilėje kitų 
leidinių tilpo fotografija 
dvigalvio šunies.’ Tai buvo 
šuo, kuriam tarybiniai 
mokslininkai priskiepijo 
antrą galvą ir su kuria jis 
gyveno keliolika dienų 
(apie tai buvo rašyta ir 
Įvairumuose).

Savaite vėliau žurnale 
“Time” pasirodė keli skai
tytojų laiškai šiuo klausi- 

'mu. Vienas skaitytojas sa
kė, kad jis niekad savo gy
venime nematė tokio žiau
rumo. Kitas sakė, kad to
kie moksliniai bandymai 
yra barbariški ir turėtų bū
ti uždrausti. Dar kitas skai
tytojas teigė, kad, “dvigal
vis šuo vietoje dvigalvio 
erelio turėtų tapti Rusijos 
emblema.”

Priešingumas gyvulių 
naudoji mui moksliniuose 
eksperim e n t u o s e yra ne 
naujas dalykas. Šioje šaly
je yra net specialės draugi
jos, kurios pasiryžusius ko
voti prieš, sakysime, triu
šių naudojimą vėžio ekspe
rimentuose arba baltųjų pe
lių naudojimą džiovos baci
lų bandymuose.

Visuomet atsirado “gai
lestingų” žmonių, kurie ne
sugebėjo matyti viso vaiz
do, kurie matė tik vargšus 
kankinamus gyvuliukus, bet 
nematė, kiek atsiektieji re
zultatai palengvina žmonių 
kančias, kiek ligų ■ nugali, 
kiek pasitarnauja žmonijos 
sveikatai.

Beje, tie gyvuliukų užta- 
rėrėjai turėtų žinoti, kad 
tokiuose mokslo eksperi
mentavimuose gyvis labai 
retai praeina kokias nors 

■ kančias, labai retai kenčia 
skausmus. Dalykas tame, 
kad beveik visiems eksperi
mentams gyviai užmigdomi 
eteriu arba kitokiomis prie
monėmis, o jeigu neužmig
domi visai, tai nejautri pa
daroma bent ta jų kūno da
lis, kuri liečiama.

Net tame tarybiniame 
eksperimente su šunies gal
vomis nei vienas nei antras 
šuo nejautė skausmo. Gal
va, kuri buvo priskiepyta, 
buvo paimta kelios sekun
dės po to, kai šuniukas mi
rė natūralia mirtimi. Šuo, 
prie kurio ta galva buvo 
priskiepyta, buvo pilnai už
migdytas, kuomet operacija 
buvo pravedama.

“Spalvuotieji” žmones
Mes labai dažnai skaitom 

spaudoje, kad dauguma 
žmonijos susideda iš “spal
vuotųjų žmonių” (colored 
peoples). .“Spalvuotais” an- 
glo-saksiškuose \ kraštuose 
vadinami visi ne ;baltosios 
rasės žmonės. Bet populia
riai priimtas paskirstymas, 
kuris nuolat ' vartojamas 
spaudoje, nesutinka /su 
mokslininkų nuomonėmis, 
kas priklauso prie kokios 
rasės.

Amerikos spaudoje visi 
Azijos žmonės skaitomi 
“spalvuotais” (išskyrus ten 
gyvenančius europiečius), 
Bet mokslininkai sako visai 
ką kitą. Kinijos, Japonijos, 
Mongolijos, Filipinų, Tai
lando, Vietnamo, Malajos, 
Turkestano ir Afganistano 
bei Turkijos žmonės yra 
“spalvuoti,’’ prikla u s a n t L 
prie geltonosios rasės.

Indijos pietinėje dalyje 
ir Ceilone gyvena negroidų 
giųijnės žmonės, tai yra, 
juodosios rasės. 'Bet apie 

jau neverta gyventi. Djar 
treti saužudžius laiko di
džiausiais bailiais, kurie ne- - 
gali pakęsti gyvenimo sun
kenybių.

Bet, jeigu dėl šių klausi
mų psichologai negali su
tikti, jie visi pripažįsta sta
tistikos davinius. Štai ką 
rodo statistika apie saužu
džius : «

75 iš kiekvieno šimto sau
žudžių yra žmonės, kurie' 
prieš pasisekusią saužudys- 
tę bandė praeityje nusižu
dyti;

Dauguma žmonių, kurie 
nusižudo manydami, kad jie 
turi nepagydomas ligas, tai 
yra Įsikalbėję, faktinai tų 
ligų neturi;

Vaikai beveik niekad ne
nusižudo. Retos išimtys yra 
labai jautrūs vaikai arba f 
jaunuoliai, kuriuos ištiftka 
dideli smūgiai, kaip tai nu
sivylimas savo tėvais ar kas 
nors panašaus;

Saužudysčių nuošimtis 
daug aukštesnis miestuose 
negu kaimuose. New Yor
ko mieste jis aukštesnis ne
gu bet kuriame kitame 
Amerikos mieste;

Katalikų tarpe saužudys
čių skaičius mažesnis, negu * 
kitų tikybų žmonėse.

Beje, psichologai pra
vedė įdomų tyrinėjimą. Jie 
smulkmeniškai išstudijavo 
100 nusižudžiusių žmonių i 
paliktus raštelius. Paskui 
iš šimto to paties amžiaus 
ir maždaug tokio išsimoks
linimo žmonių buvo Prašy
ta parašyti įsivaizduoja
mus raštelius, lygtie reng
tųsi ^nusižudyti. < u

Paskui abiejų rūšių ras- 
teliai buvo sulyginami. Pa
sirodė, kad skirtumas ne 
toks jau didelis buvo. Tie, • 
kurie įsivaizdavo, kad žudy
sis ir sugalvojo, ką jie ra- 
š y t ų, rašė visai panašiai 
kaip tie, kurie tikrai ren
gėsi žudytis. Tik menas 
skirtumas buvo: tikrieji 
saužudžiai savo paskuti
niuose rašteliuose davė 
daug detališkesnius patvar
kymus, patarimus, kaip tai:

“Pridariau pakankamai 
sunkenybių visiems. At
leiskite. Prižiūrėkite gerai 
mažąjį šunytį. Grąžinkite 
Arnoldui dešimt dolęrių, 
kuriuos praeįtą savaitę pas 
jį paskolinau. Sudiev... 
Su meile...” M.

200 milijonų Indijos gyven
tojų, taipgi iraniečiai ir vi
si arabiškai kalbantieji Azi
jos žmonės (irakiečiai, jor- 
daniečiai, libaniečiai, sirie- 
čiai ir arabiečiai) bei Izra
elio gyventojai yra balto
sios pasės.

Kai kam sunku su ta 
mokslininkų nuomone su
gyventi. Didi dauguma In
dijos gyventojų yra gan 
tamsesni už “kavą su pie
nu.” Dykumoje gyvenan
tieji arabai-beduinai arba 
Irano kalnėnai yra tamses
ni savo odos spalva už vi
dutinius Amerikos negrus. 
Tad, — kaip juos skaityti 
baltaisiais?

Praeitą savaitgalį “Work- 
er’yje” buvo sakyta,, kad 
pasaulyje yra apie 1,500,- 
000,000 spalvuotų žmonių. 
Priskaityta visa Indija ir 
kiti Azijos kraštai, kurie 
pagal mokslininkų rasinį 
padalinimą, yra “balti.”

Bet reikia pasakyti, kad 
nubrėžti liniją, kur pasi
baigia “baltieji” (kurie 
faktinai ne balti, o gelsvai- 
ružavi) ir kur prasideda 

"^spalvuotieji” (kas faktinai 
reiškia, “tamsesni”), yra 
gan sunku.

Paimkime, pavyzdžiui, 
Meksiką. Meksikoje yra 
grynai indėniškos kilmės 
žmonių, kurie tokiu būdu 
y r a “raudonosios” arba 
“geltonosios” rasės, nes vie
ni mokslininkai skaito rau
donąją rasę nepriklausoma, 
kiti tik geltonosios rasės 
Šaka. Vienaip ar kitaip, 
tie indėnai - meksikiečiai 
“spalvuoti.” Po to Meksi
koje yra grynai ispanų kil
mės žmonių, kurie tokiu 
būdu “balti,” nors karštos 
Meksikos saulės bučiuojami. 
jie tokie tamsūs, kad anglo
saksas juos lengvai pava
dintų “spalvuotais.” Ir tarp 
tų dviejų grupių yra milijo
nai meksikiečių, kurie yra 
maišytos ispanų-indėnų kil
mės. Kas jie? Balti? Spal
vuoti ?

Tas pats klausimas gali 
būti statomas apie visus Lo
tynų Amerikos gyventojus, 
lygiai kaip apie morokie- 
čius ir alžyriečius Šiaurės 
Afrikoje ir daugybę kitų 
tautų.
Saužudžių charakteristika

Kiekvienais metais-apie 
20,000 amerikiečių vienokiu 
ar kitokiu būdu sauvaliai 
pabaigia savo gyvenimo siū
lą, — nusišauna, nusinuodi
ja, pasikaria, nušoka nuo 
aukšto pastato, prisigirdo, 
gazu užsitroškina, paima | 
didelę tabletų dožą ir už
miega amžinai arba suran
da kitokius labiau individu
alius saužudystės būdus.

1897-tais metais francū- 
zas Emile Durkheimas pa- j 
rašė pirmą didesnio masto • 
rųokslinę knygą apie saužu- 
dystes ir,jų priežastis. Nuo 
to laiko apie saužudystės 
padaryta tiek ir tiek studi
jų. Kai kurie psichologai, 
ypatingai Freudo pasekėjai, 
tvirtina, kad kie k v i e n a s 
žmogus, kuris baigia save 
gyvastį, faktinai “giliai sa
vo sub - sąmonėje” norėjo 
nužudyti kitą, artimą žmo
gų, bet, nedrįsdamas to da
ryti, tą susikaupusį norą 
atkreipė prieš save.

Kiti psichologai tvirtina, 
kad saųžudžiai yra tvir- 
čiausios valios logiškai gal
vojanti žmonės, kurie įsten
gia prieiti išvados, kada

Penki liūtai sudraskė 
jauną jų prižiūrėtojfį

Oundle, "Anglija. — 
Penki cirko liūtai tiž- 
puolė ir mirtinai su
draskė jauną trenerį 
Rene Reullot’ą, kuris 
buvo pradėjęs mokintis , 
kaip pravesti liūtų čir- 
kinius aktus.

Reullot’as be leidimo 
įėjo į liūtų narvą, kad 
pravesti repeticiją. Vis
kas ėjo gerai, iki vie
nas liūtas jam lengvai 
sudavė letena. Paty- v 
ręs treneris nieko tokiu 
atsitikimu nedarytų ir i . 
žvėris liktų ramus, bet ( 
Reullot’as išsigandęs į 
pradėjo trauktis. Toks f 
trenerio užsilaikymas į 
sukelia nerimastį žvė- Į 
ryse, sakė cirko savi- Į 
ninkas, ir likusieji ke-J| 
turi liūtai, patelėj, pųo-f 
lė trenerį. Kuomet?ja- 
biau patyrę treneriai 
atėjo į pagalbą, Reub^Rt 
lot’as jau buvo negy- . 
vas.



CLEVELANDO ŽINIOS
Iš Motery klubo veiklos

Sunesveikavus mūsų gerajai 
korespondentei Onutei Rod
gers apie daugiau porą mėne
sių, niekas apie mūsų klubą 
nei klubiečių veikimą nebesi
girdi, lyg jo jau ii* nebūtų. O 
klubas dar darbuojasi kaip ir 
visados. Tik mūsų korespon
dentė pakolkas dar nepajėgia 
pranešti per Clevelando ži
nias. -Visos klubietės linki 
Onutei greito pasveikimo, kad 
būtų sveikutė ir stotų prie sa
vo pamėgto darbo, rašinėjimo 
žinučių. ši kartą už Onutę, 
nors trumpai aš pažymėsiu.

Priešmetinis klubo susirin
kimas, kuris Įvyko gruodžio 
J 6 d., buvo gana skaitlingas, 
LDS klubo svetainė buvo pil
na, ir smagu pažymėti, kad 
klubietės rūpinasi savo orga
nizacijos reikalais, nes pa
prastai priešmetiniuose susi
rinkimuose yra atliekami visi 
klubo svarbesni reikalai.

Klubo valdybos narės išda
vė plačius raportus iš savo at* 

{liktų darbų praeitais metais ir 
pasirodė, kad klubas gerai rū
pinasi apšvietus ir visuomenės 
reikalais ir finansiniai stovi 
gerai.

Konstitucijos pataisymo ko
misija, per Onutę Kazulionie- 
r.ę, perskaitė paragrafą po pa
ragrafo projekto naujai patai
sytos konstitucijos, kurią susi
rinkimas kuone vienbalsiai 
priėmė. Vėliau nekurtos klu
bietės guodėsi, kad konstituci
ja “perdaug pataisyta/’ bet 
tai jų pačių kaltė, kad nepa
stebėjo, kada paragrafai buvo 
balsuojami.

Kitas geras darbas atliktas 
tame susirinkime, tai išleidi

GUY de M AU PAŠANT 

\ (Pabaiga)
Sutemo. Reikėjo vykti namo. Jis lei

dosi kelionėn su trimis savo kaimynais, 
ir jiems parodė tą vietą, kur pakėlė vir
vagalį; ’ir visą kelią jis kalbėjo apie savo 
nuotykį.

Vakare jis apėjo Breotės kaimą, norė
damas visiems apie tai papasakoti.

Bet niekas rimtai į jį nežiūrėjo.
Kiaurą naktį jis dėl to kankinosi.
Rytojaus dieną, apie pirmą valandą 

popiet, Marijus Romelis, Imovilės fer
merio pono Bretono bernas, įteikė pini
ginę ir visa, kas joj buvo, ponui Ulbre- 
kui iš Manevilės.

Šis vyrukas tvirtino piniginę radęs 
ant kelio; bet, nemokėdamas skaityti, ją 
parsinešęs namo ir atidavęs savo šeimi
ninkui.

Naujiena pasklido po apylinkę. Ją 
sužinojo ir Oškornas. Jis tuojau pasi
leido po kaimą ir ėmė pasakoti savo is
toriją drauge su jos atomazga. Jis 
triumfavo.

— Skaudžiausia man buvo,—sakė jis, 
— ne tiek pats kaltinimaš, kiek melas, 

\ suprantat. Nėra nieko pikčiau, kaip 
kad jeigu tave apšmeižia dėl ’kokios me

lagystės.
Ištisą dieną jis kalbėjo apie savo nuo

tykį; Jis pasakojo jį vieškeliuose visiems 
praeiviams, smuklėje — žmonėms, ku
rie ten gėrė, o sekmadienį — išeinan
tiems iš bažnyčios. Jis stabdė netgi ne
pažįstamus, norėdamas ir jiems pasipa
sakoti. Dabar jis buvo ramus, o vis dėl- 

. to kažkas jį slėgė, nors ’ir pats nežinojo 
to priežasties., Jo klausydavo, lyg su ko
kia pašaipa. Jam rodės, kad jo žodžiai 
nieko neįtikina ir kad už jo nugaros lyg 
kas šnibždasi.

v Kitą savaitę, antradienį, jis išsirengė 
Godervilėn į turgų vien tik tam, kad ga
lėtų papasakoti savo nuotykį.

Malandenas, stovėdamas tarpdury, jį 
pamatęs, ėmė juoktis. Kodėl?

Jis užkalbino vieną fermerį iš Krike
to, bet tas neleido užbaigti kalbos ir, 
pliaukštelėjęs jam per pilvą, suriko sta
čiai į akis:

JL- Eik jau, eik tu, klastoriau! — ir 
parodė jam užkulnius.
, Oškornas suglumo, vis labiau ir la
biau nerimdamas. Kodėl jį vadino “kla- 
storium”?

Sėdėdamas žurdeno smuklėje už sta

mas draugės Amelijos Raulu- 
Šaitienės rankdarbio, į kurj 
Julytė Werner įdėjo $10 ir 
taip susidarė $23. Bet apie tai 
“Anna” aprašė smulkmeniš
kai, tai pakaks.

Draugas žebrys buvo atėjęs 
į susirinkimą, kad asmeniškai 
pakviest klubą prisidėti prie 
Meno Grupės surengimui di
delio koncerto. Susirinkimas 
pakvietimą priėmė ir buvo iš
rinkta komisija tam darbui iš 
draugių: Kazulionienės, Lukas 
ir Penzer.

Valdyba 1955 metams tapo 
užgirta senoji, vienbalsiai.' Ji 
susideda iš sekamų draugių : 
AgnesPalton pirmininkė, Mal
vina Plaušienė sekretorė, drg. 
Kely fin. sekr., Petrė Lukas 
iždininkė ir Onutė Rodgers 
korespondentė.

Po susirinkimo buvo skanūs 
ir sudėtingi pietūs, kuriais 
klubas pavaišino visas nares> 
dalyvavusias tame susirinki
me. Nenariai, dalyvavę tame 
susirinkime, pasimokėjo po 
$1 ir tai buvo pilnai verta, nes 
pirmesniame susirinkime dėl 
šių vaišių klubas buvo pasky
ręs $50.

Kitas susir., kuris įvyko jau 
šių metų sausio 20 d., irgi bu»- 
bo gana skaitlingas ir malo
nus. Tik šiame susir. nesirado 
fin. raštininkės ir iždininkės. 
Apart smulkesnių reikalų, nu
tarta paaukoti $15 kovai su 
vaikų paralyžiaus liga. Išrink
ta komisija knygų peržiūrėji
mui iš draugių: O. Kazulionis 
ir M. Karson. Nutarta sureng
ti Valentine pramogą su tam 
atitinkamais žaislais ir pasi
linksminimais. Taipgi bus va
karienė ir šokiai prie geros

VIRVUTE
Vertė E. Vislconta 

muzikos. Išrinktos geros šei
mininkės: Mikalajūnienė, Ni
kas ir kitos, kurios pagamins 
skanią vakarienę ir maloniai 
aptarnaus viskuo, tik prašo vi
sų nesivėluoti. Valentine paž- 
monys įvyks vasario 26 d. LDS 
klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Prasidės 6-tą va
landą vakare.
Mūsų nesveikuojanti draugai

Onutė Rodgers išpalengvo 
eina geryn, bet vis dar didžiu
moje prisieina pagulėti lovo
je. Draugė Karalienė jau pū- 
sėtinai pasveikusi ir draugė 
Apšėgienė eina geryn savo na
muose, 13908 Patomac Avė. 
Ona Grigienė išsilaužė ranką, 
bet dabar jau1 namuose. Drau
gė Elenuitė Mantz turi skau
dančias kojas, būna namuose, 
1053 E. 76th St. Tai vis drau
gės klubietės, kurioms Moterų 
Klubas linki kuogreičiausio 
pasveikimo, kad ir vėl galėtų 
dalyvauti klubo veikime.
• Kiti nesveikuojanti draugai: 
drg. J. Gabriūnas jau pobiš- 
kutį vaikštinėja po stubą ir 
gražesnę dieną biškutį išeina 
ant oro. Bet didžiumoje dar 
prisieina gulėti lovoje. Drg. 
Bagužis jau sakėsi išmokęs 
vaikštinėti ant krukių ir nėra 
abejonės, kad Juozas neužil
go pasveiks. Drg. St. Simonas 
vis dar University ligoninėje. 
Drg. Juozas Pabalis, buvęs li
goninėje, dabar jau namuose, 
22306 Ivan Ave., Euclid, Ohio. 
Drg. Pranas Bauža, sakoma, 
guli kokioje ligoninėje ir lau
kia operacijos, bet artimesnių 
žinių dar neturiu. Linkiu vi
siems greito ir laimingo pa
sveikimo.

Klubietė

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paramai?

lo, jis vėl ėmė aiškinti visą tą reikalą.
Vienas vertelga iš Montivilje jam su-’ 

riko:
— Žinom, žinom, sena lape, kas tai 

per virvutė!
Oškornas sumurmėjo:
—- Juk toji piniginė atsirado!
Bet anas atšovė:
— Verčiau tylėk, tėvai: vienas rado, 

kitas grąžino. Žinot nežinau, matyt ne
mačiau.

Kaimietis apstulbo. Pagaliau jis su
prato. Jį kaltino tuo, kad jis grąžinęs 
piniginę per savo bendrininką, savo sė
brą. €

Jis mėgino protestuoti. Bet visas sta
las ėmė juoktis.

Nebaigęs pi-etų, jis išėjo, palydėtas 
pašaipomis.

Jis grįžo namo, susigėdęs ir pasipik
tinęs, dusdamas iš apmaudo, visiškai su
mišęs, ypač pritrenktas todėl, kad jis, 
gudrus normandietis,. būtų sugebėjęs^ 
padaryti tai, kuo jį kaltino, ir netgi pa
sigirti tuo, kaip geru šposu. Jam po 
truputį ėmė aiškėti, kad jo nekaltumo 
negalima įrodyti, nes jo suktumas vi
siems žinomas. Ir jis jautėsi ligi pat šir
dies įžeistas šio neteisingo įtarimo.

Tada jis vėl ėmėsi pasakoti nuotykį, 
kasdien pailgindamas savo istoriją, kas
kart pridėdamas vis naujų ir akivaizdes
nių įrodymų, protestų, vis iškilminges
nių priesaikų, kurias sugalvodavo vie
numoje, nes virvutė nė valandėlei neda
vė jam ramybės. Bet kuo sudėtingesnis 
buvo jo teisinimasis ir kuo įmantresni 
jo įrodinėjimai, — tuo mažiau jam ti
kėjo.

— Taip visada išsisukinėja melagiai, 
— šnekėdavo už jo nugaros.

Jis tai jautė ir širdo, veltui nerdama
sis iš kailio.

Senis diena iš dienos nyko.
Juokdariai pramogos dėlei jį vis pra

šydavo papasakoti apie “virvutę”, kaip 
prašo kareivį, pabuvojusį kare, papasa
koti apie mūšį, kuriame jis dalyvavo. 
Jo dvasinės jėgos, galutinai pakirstos, 
tolydžio silpnėjo.

Gruodžio pabaigoje jis atgulė.
Mirė jis pirmomis sausio dienomis ir 

priešmirtinėj agonijoj įrodinejb savo ne
kaltumą, kartodamas:

— Virvutė... Virvutė... gi štai ji, po
nas mere.

MONTREAL, CANADA
Pasibaigė 12 4av^i&ų streikas

Oilcloth darbininkai, ku
riems darbdaviai iškarto atsi
sakė pakelti algas, kad pri
versti išpildyti jųjų reikalavi
mus, išėjo į streiką. Pikieto li
nijoje darbininkai išbuvo 12 
savaičių ir tuo privertė darb
davius ne tik derėtis su jais, 
be£ ir pakelti algas. Tiesa, ne
gavo algų, pakėlimo, kiek rei
kalavo, tačiau laimėjo naują 
vienų metų darbo sutartį ir 
pakėlimą algų, septynius cen
tus į valandą tiems, kurie gau
na mažiau kaip $1.09 Į valan
dą ir devynis centus, kurie 
gauna virš $1.10 į valandą. 
Pradžioje jie reikalavo 13c. į 
valandą pakėlimo algų.

Uždarys tris turgavietes

Miesto valdyba nutarė už
daryti tris turgavietes (mar
kets), kuriose verslininkai iš
sinuomavę vietas pardavinėjo 
maisto produktus. Uždarys: 
St. James marke tą, Ontario ir 
Amherst skersgatvyje; St. 
Lawrence—tarp St. Catharine 
ir Craig; ir St. Jean Baptist—* 
palei Rachel gatvę, šios abi 
turgavietės randasi ant St. 
Lawrence Blvd.

Miesto valdybos pirminin
kas DesMarais, pranešdamas 
šį nutarimą, motyvavo tuo, 
kad pasikeitus žmonių pirki
mo sąlygoms ir jų užlaikymui 
nešami nuostoliai, privertė šių 
žygių imtis. Pastatai bus nau
dojami miesto reikalams, kaip 
tai policijai ir kt.

Miestas nerems piniginiai 
labdaringų organizacijų

Miesto ribose veikiančios 
taip vadinamos labdaringos 
organizacijos (charitable and 
welfare organizations) lig šio
lei, apart visuomeninių aukų, 
gaudavo į savo fondus tiesio
giniai iš miesto iždo tam ti
kras sumas pinigų. Pavyz
džiui: Federation of French 
Charities šiais metais gavo 
$267,000; Welfare Federation 
— $80,000; Federation of Ca
tholic Charities—$32,086; ir 
Federation of Jewish Service 
—$20,730. Bet miesto valdyba 
nutarė, balansuodama atei
nantiems metams , biudžetą, 
daugiau neskirti pinigų šioms 
ir panašioms organizacijoms. 
Valdyba sako, kad nežiūrint, 
kaip yra kilnus tikslas jųjų, 
v ištik iš miesto gyventojų tak
sais surinkti pinigai turi būti 
naudojami miesto reikalams, 
o ne atskiroms organizaci
joms.

šis miesto valdybos nutari
mas iššaukė kai kurių asmenų 
bei organizacijų protestą, ta
čiau majoras Drapeau ir pir
mininkas DesMarais tvirtai 
nusistatę savo nutarimo laiky
tis.

$10,000 į metus pensijos
Kuomet naujoji Montreaio 

miesto administracija kovoja 
už taupymą miesto pinigų, 
kad pagerinti mieste padėtį, 
tai Kvebeko provincialio sei
melio Privatiškų Bilių komi
tetas pridėjo pataisymą prie 
Montreaio čarterio sir pasiūly
mu, kad buvusiam miesto val
dybos pirmininkui J. O. Asse- 
lin būtų paskirta pensija po 
$10,000 į metus. Jei ir provin- 
cialis seimelis užgirs, reiškia 
miestas turės mokėti. Mat, su- 
lyg prieš 15 metų Duplessio 
pravesto provincialio įstaty
mo, miesto valdyba, o ypač vi
sa taryba veik beteisė miesto 
reikalus tvarkyti. Provincija 
tvarko viską, o miesto taryba, 
galima sakyti, tik “rober 
stamp.”

Kaip bebūtų, bet dėl šitos 
pensijos pats majoras Dra
peau ir kiti valdybos bei tary
bos nariai išreiškė didelį pasi
piktinimą. Tačiau, ar jie galės 
legaliai ką nors prieš tai pa
daryti, vargu žinoti dabar. 
Pakartas kūdikio nužudytojas

Lucien Picard, kuris pereitą 
vasarą nužudė šešių metų kū
dikį, su pjaustydamas jo kūno 
dalis į kavai kus ir lapkričio 
9 d. teismo buvo pasmerktas 
mirti, šio mėnesio 10 d. vidur
naktyj Bordeaux kalėjime bu
vo pakartas.

MIRĖ
Vasario 7 dieną mirė Stasys 

Yespelkis, sulaukęs 78 metų, 
amžiaus.

SERGA
Senelis Grickiūnas, kuris jau 

įžengė į 84 metus (Juozo ir 
Prano Grickiūnų tėvas), sun
kiai susirgo paralyžiaus liga. 
Ligonis randasi pas sūnų Juo
zą. Barbutė Jarmalevičienė su
sirgusi ir randasi Lachine Ge
neral ligoninėje.

Juzė Sarulienė serga ir ran
dasi Notre Dame ligoninėje.

Jau ilgokas laikas nesvei* 
kuoja Juozas Vasiliauskas ir 
gydytojo priežiūroj gydosi na
muose.

O Juze Makauskiene puolė 
nuo laiptų ir išsilaužė ranką. 
Gydosi namuose. J.—

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)
Visai neseniai Buffalo 

mieste mirė Jonas Delinin- 
kaitis.

Buffalo — didelis, pra
moningas miestas, bet lietu
vių ten niekad nebuvo daug. 
Tačiau velionis Delininkūi- 
tis per eilę metų dėjo vi
sas pastangas palaikyti ten 
lietuvių pažangųjį judėji
mą.

Kadaise veikli buvo ir 
jo dukrelė Adelina.

Apie Delininkaičių šeimą 
sukosi pažangieji žmonės. 
Dėl to Jono Delininkaičio 
mirtis — didžiulis nuosto

lis mūsų žmonėms Buffalo i 
mieste ir visui\

Likusieji buffaliečiai lie
tuviai privalo dėti visas pa
stangas užpildymui tos tuš
tumos, kurią paliko nedė
kinga mirtis, išplėšdama iš 
gyvųjų tarpo Joną Delinin- 
kaitį. ?

•_

Iš Los Angeles praneša
ma, kad ten yra gera pro
ga būti vienam negrui iš
rinktam į miesto tarybą. 
Rinkimai įvyks sekamą pa
vasarį. Gera žinia!

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vęi naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose
.<

Philadelphia, Pa.

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

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

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.
: . 1

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M. 
✓

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

~-----------------
Wilkes-Barre, Pa.

Gegužės-Mav 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

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.

I Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 
j tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

Vietoje sergėti nuo 
plėšiką—plėšikavo

Philadelphia. — Privati
nės detektyvų agentūros 
sargas prisipažino, kad jis 
plėšikavo biznio įstaigose, 
kurias turėjo sergėti. Iš vi
so jis apiplėšė 19 įstaigų 
ir paskui pats dienomis 
“pravesdavo tyrinėjimus/’ 
kaip tai galėjo atsitikti.

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias ii viso pa
saulio.

MONTELLO. MASS.
✓

Linksmas vakaras—minėjimas gimtadienio
(Birthday Party) K. Beniuliui.

Bus puikus koncertas, dainuos Liuosybės 
Choro Vyrų duetas: W. Yuodeikis ir J. Smith, 
vadovybėje Alb, Potsius. Taipgi dalyvaus mūsų 
žvaigždės dainininkės: Aldona Wallen ir Adelė 
Lozon (Mickevičiūtė), ^anksčiau buvusi, garsi 
montelliete dainininkė. Taipgi bus rodomi pa
veikslai iš Mickevičienės pereitų metų atsibu
vusios gimtadienio parės.

Įvyks Vasario-Feb. 19-tą, Liet. Taut. Namo 
žemutinėje salėje, 8 Vine St., prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilan
kyti, turėsime gerus laikus. Bus namie gamin
ių valgių ir gerų gėrimų. Visi būsite patenkin
ti. Rengimo Kolnimja

IL............. - i................. ■
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WORCESTER, MASS.

Vasario 20 d. įvyks vienybės banketas — 155 • 
ir 11 L.L.D. kuopų. Kadangi iki šiol 155 kuo
poj priklausė vien tik moterys, o 11 kuopoj tik 
vyrai, tai 10 d. sausio, š. m., bendrame abiejų 
kuopų susirinkime likos nutarta susivienyti į 
11-tą kuopą. Todėl šia proga 20 d. vasario ’ir 
įvyksta šis nepaprastai istorinis banketas. Tai
gi prašome worcesteriecius ir iš mūsų plačios 
apielinkės visus ir visas atvykti į šias vestuves 
5 vai. popiet į 29 Endicott St. svetainę. Čia gra» 
žiai pasisevčiuosime ir gražiai praleisime vaka
rą. Rengėjai

- 
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NewYorko^iK^Zlnlos
Unijistu delegacija 
prašė Seimelio narių 
paramos biliams

New York o miesto ir visos 
valstijos CIO unijų delegacija 
lankėsi Albanyje pas Valsti
jos Seimelio narius. Prašė, 
kad jie darbuotųsi už būti
niausius darbo žmonėms page
rinimus jų uždarbio ir gyveni
mo sąlygų.

Tarpe svarbiausių darbinin
kams, unijų delegacija prašė:

Seimelio Atstovų Buto ir 
Senato bendros rezoliucijos, 
kuri paragintų valstybės Kon
gresą nedelsiant Įvesti visoje 
šalyje $1.25 minimum mokes
tį už darbo valandą.

Toki pasiūlymą Seimeliui 
jau yra Įteikęs brooklynietis 
assemblymanas Bernard Aus
tin ir Manhattan© senatorius 
Alfred E. Santangelo.

Kiti svarbieji unijų atstovy
bės prašyti keturi punktai lie
čia pagerinimą nedarbo ap
draudos. Prašė paremti seka
mus bilius:

Dtrffy ir Sąntagelo Bilių, 
kuris reikalauja pakelti ne
darbo apdraudos davinį iki 
$36 didžiausia, iki $16 mažiau
sią. Dabar mažiausias yra $10, 
didžiausias $30.

Levine ir Helman Biliu, ku- 
ris reikalauja pridėti po $4 
kožnam bedarbio išlaikytiniui, 
bet ne daugiau trims. Tokius 
priedus jau dabar moka 9 
valstijos, Alaska ir District of 
Columbia (Washington© mies
to sritis).

Travia ir Donovan Biliu, ku
ris reikalauja numažinti iš
dirbtų savaičių laiką nuo da
bartinių 20 iki 15. Parodo, 
kad valstijoje jau dabar ran
dasi virš 300,000 beddfbitj, 
kurie išdirbę 15 ar daugiau 
savaičių, bet negauna nedarbo 
apdraudos čekių dėl to, kad 
neišdirbo 20 ar daugiau savai
čių.

Corso ir Zaretski Bilių, ku
rie reikalauja apdrausti visus 
darbininkus, net ir tuos, kur 
dirba tiktai vienas. Pažymi, 
kad kitose 17-je valstijų tie 
mažųjų Įstaigėlių darbininkai 
yra apdrausti.

Delegacijai vadovavo yisos 
valstijos CIO finansų sekreto
rius Harold Garno; Jack Ru
binstein iš audėjų unijos; Mor
ris lushewitz iš New York© 
Miesto CIO Tarybos. Dalyyva- 
yo apie 150 kitų CIO vadų, 
veikėjų.

Delegacijos lankėsi pas 
abiejų partijų—demokratų ir 
republikonų—lyderius Seime
lyje, taipgi pas .partijų vadus 
ir pas atskirų sričių atstovus. 
Gavo gerų pažadų.

Delegacija taipgi prašė pra
tęsti rendų kontrolę dar dve
jiems metams.

Tardo nužiūrėtą keršte 
prieš Rubinsteiną

New Yorke tardomas 
Queens gyventojas Herman 
Scholz, 50 metų, Įtartas esant 
dalyviu kokios gengsterių gau
jos. Skelbiama, kad pas jį ra
do geroką arsenalą šaunamų
jų įrankių ir šovinių. Tarpe 
kitų, mažąjį automatą, revol
verius .45, .38, .32 kalibro, 
kinžalą, peilių, lipdomojo kas
pino, virvių, panašių Į tas, ko- 
kiojnis Rubinsteinas buvo su
rištas. Visą tą medžiagą paė
mė tyrinėti.

Spaudoje sakoma, buk jis 
prisipažino, kad prieš porą 
metų jis norėjo pagrobti Ru
binsteiną, kad gauitų stambų 
atpildą už jo paliuosavimą. To 
neįvykdė dėl to^Jkad jo ben
dras papuolė k^jėjiman už va
gystę.

Scholz gyvena 151-69 19th 
Ave., Whitestone. Vairuoja iš
lendu ojamus limozinus.

Kviečiame visus pabaliavoti 
Williamsburge, L.A.P. Klube!

LDS pirmosios kuopos meti
nis šaunus banketas Įvyks jau 
šio šeštadienio vakarą, vasa
rio 19-tą. Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Kvie
čia visus. Bilietas tiktai $3. 
Duos gausią vakarienę ir viso
kių gėrimų. Gera muzika šo
kiams. Prašo nesivėluoti. .Va
karienę duos 7 :30.

Aido Choro žinios
Aido Choras dėkoja visiems 

savo prieteliams, rėmėjams- 
rėmėjoms už tokią gražią pa
ramą, kurią sutaikė chorui 
sausio 23 d. atsibuvusio kon
certo proga. Už nebuvimą kon
certe patys save nusibaudė: 
L. Til wikas iš Easton, Pa. 
$10.00; Alfonsas Shmagorius, 
brooklynietis, $5.00; J. Banai
tis iš Flushing, N. Y. $5.00; 
Lillian K. $2.00.

Choras taipgi dėkoja vi
siems koncerto programos rė
mėjams: biznieriams, organi
zacijoms ir kitiems už tokią 
brolišką, gausią paramą. Ta
liam© širdingą ačiū.

Dabar Aidas, sustiprėjęs fi
nansiškai, smarkiai ruošiasi 
prie Laisvės pavasarinio kon
certo, kuris atsibus balandžio 
3 dieną, 1955. Taipgi rengiasi 
prie L.M.S. festivalio, kuris

Tėvai reikalauja 
atpildo už dukterį

New. Yorko srities apeliaci
nis teismas patvirtino žemes
niojo teismo sprendimą, kad 
valstybė turi sumokėti jaunuo
lės Eileen. Fahey tėvams $250,- 
000 už dukters pražudymą.

Eileen, 18 metų, tapo nu
šauta darbe 1952 metų liepos 
14-tą. Ją nušovė pamišęs mili- 
iariško orlaivyno veteranas 
Bayard S. Peakes, 31 m. Nu
šovė visai be priežasties, jos 
nei nepažindamas.

Skunde buvo sakoma, kad 
Peakes buvo daktarų pripa
žintas kriminališkai pami
šusiu, tačiau, vietoje laikyti jį 
ligoninėje, jis buvo paleistas į 
svietą be priežiūros.

Brooklyne veikianti akių ir 
ausų ligoms ligoninė^ori su
rinkti $17,000 aukų. Sako, 
kad be to negali išsiversti.

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKE

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalyką, kuris įvyks

3 Balandžio 
April, 3 P. M.

Tai bus šaunus koncertas su labai gerais 
užkandžiais palinksminimui ir pavaišini
mui Brooklyno ir apylinkės apšvietos bran
gintoji!, dienraščio Laisvės rėmėjų.

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

i
Šis pokilis bus be įžangos — nemokamai. 
Prašome atydžiai įsitėmyti dieną ir kvie
čiame dalyvauti šiame maloniame pokylyje.

Dauguma bilietų yra išpirk
ti iš anksto. Tačiau dar yra 
žiupsnis parduoti prie durų 
banketo vakarą.

Komisija prašo bilietų sklei
dėjus savo raportą komisijai 
suteikti anksti, kad galėtų pa
naudoti kožną likusią liuosą 
vietą tą vakarą pribuvusiems 
netikėtiems svečiams. V-e

Įvyks šį pavasarį—gegužės 14 
ir 15 dienomis.

Mes dėkodami rėmėjams, 
kviečiame visus mylinčius dai
ną ir muziką ateiti ir pradėti 
dainas mokintis sykiu su vi
sais • linksmais aidiečiais-tėmis. 
Taipgi visi Aido Choro nariai 
būkim kiekvieną penktadieni 
choro pamokose, kad galėtum 
tikrai puikiai pasirodyti virš 
minėtuose parengimuose.

Mes labai Įvertinam ir ti
krai širdingai ačiuojame: Su- 
zannai Kazokytei ir Frank 
Balwood. Be jų prisidėjimo, 
Aidas negalėtų būti tokis, ko
kis jis šiandien yra. Tad visi 
esanti ir būsianti aid iečiai ne
pamirškite šio penktadienio, 
vas. 18 d., kaip astuonios va
kare, būkite visi choro pamo
kose.

Kviečia: Aido Choro pirm.

Apdegusioji mergytė 
mirė ligoninėje

Mirė Kathleen Keenan, 8 
metų, kurią (ir kitus vaikus) 
gelbėdamas iš gaisro tėvas 
Michael Keenan patsai žuvo 
gaisre sykiu su kitomis dvio- 
mis savo dukrytėmis ir posū
niu'.

Pražūtingasis gaisras įvyko 
jų bute 188 Schaeffer St., 
Brooklyne, vasario 1-mą. Jį 
užkūrė aliejinio pečiuko eks
plozija. Nelaimingosios šeimos 
likusieji nariai vis dar tebebu
vo išsiblaškę pas gimines po 
vieną, po du, be savo buto.

New Yorko miesto įvairūs 
bizniai praėjusiais metais dar 
turėjo gerą apyvartą. Iš to 
miestas surinko stambią sumą 
biznio taksais. Vien taksais 
nuo pasilinksminimų iki praė
jusio sausio 31-mos surinko 
$3,986,487.

<♦>

<♦>

<♦>
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Harleme nušovė vaiką 
einantį į centrelį, 
du sužeidė

Keturiolikos metų berniukas 
James Mason mirė su kulka 
sprande. Du kiti berniukai, 15 
ir 16 metų, randasi ligoninėje.

Vaikus pašovė kitas, sako
ma, jaunas vyrukas. Pasakoja
ma, kad jis be niekur nieko iš
sitraukė iš po ploščiaus šau
tuvą ii’ pradėjo šaudyti i bū-
ri vaikų. Tuo tarpu ten stovi
niavo ar ėjo Į pastatą apie 25 
berniukai ir mergaitės. Pasta
te, 2 West 115th St., randasi
Harlemo Vaikams Centro Ste
phen Foster skyrius“, kur vai
kai susirenka liuoslaikiu pasi
linksminti, naudingai praleisti 
laiką.

Šovėjas ištrūko. Pirmuoju 
a pk 1 a u si nė j i m u n esu ž i n ©ta,
kas jis buvo, kokiais sumeti
mais jis vaikus šaudė.

Meilė negali gyvuoti 
be uždarbio šeimai

Brooklynietė Helen Ander
son, 17 metų, prieš porą metų 
buvo pasiryžusi laukti iš ka
lėjimo išeinančio savo mylimo
jo Paul Pfefferio nors ii’ visą 
amžių. Tačiau ilgas laukimas 
ir sąlygos, o gal ir pasimaišęs 
kitas jaunuolis, pakirto buvu
sios meilės švelnius sparnelius. 
Mergina sako, kad jinai Povi-
lo nebelauks, nors jis dabar 
jau n ei k alintas.

Mergaitė sako, jog jinai su- 
sižadėjimą nutraukia dėl to, 
kad jos sužadėtinis neturi už
darbio. Jis negalės imti šeimos 
išlaikytojo atsakomybės.

Jo advokatas tikrina, jog 
taip yra ne iš tingėjimo. Sa
ko, kad vyrukas dirba malio- 
riu, kada gauna darbo, o va
karais lanko vidurinę mokyk
lą, ruošiasi naudingam gyve
nimui.

Pfefferis kartą buvo įtartas 
ir nuteistas kaip žmogžudys,, 
nors jis1 tikrino, kad yra ne
kaltas. Vėliau kitas, Roche, 
prisipažino tą žmogžudystę. 
Tada buvo manoma, kad Pfef
ferio kaltinimas bus tuojau at
šauktas. Tačiau prokuratūra 
jam kaltinimo nepanaikino, 
pasimojo iš naujo tą bylą na
grinėti. Teismą nukėlė neribo- 
t am. laiku i, .vyruką. 1 ai k ant m e-. 
tus ar daugiau po tuo įtarimu 
ir nauju pavojumi kalėjimo. 
Kaipo tokioje padėtyje esan
čiam ir galimybė gauti darbą 
yra ribotesnė, negu laisvam.

Mergšė visu jo kalėjime bu
vimo laiku jį lankė ir išlei
džiamą pasitiko, sir išėjusiu iš 
kalėjimo draugavo. Vienok 
jam ilgai neturint pastovaus 

Į darbo, susidariusi mintį, kad 
'gal jis nenori dirbti.
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Quill iškėlė unijoms 
svarbius klausimus

CIO Transport Workers 
Unijos prezidentas Quill šio
mis dienomis vykdytoje kon
vencijoje iškėlė eilę nepapras
tų klausimų, kurių nekėlė ki
ti unijų lyderiai. Tas sukėlė 
daug diskusijų ne tiktai pa
čiuose transportininkuose, bet 
ir visur kitin’.

Tarpe tų daugiausia disku- 
suojamų yra sekamos mintys:

Galima nesutikti su CIO 
centro vadovybės nuomonė
mis.

Nėra būtina unijiniam judė
jimui sekti įsikabinus demo
kratų partijos skvernų.

Jungimasis sir AFL turi bū
ti pagrįstas tikru pasimojimu 
organizuoti neorganizuotus.

Reikalauti 30 valandų dar
bo savaitės.

Unijų lyderiai, įsikibę į 
“kovą prieš komunizmą,” už
miršta kovoti kitus “izmus/i, 
kuomet kova prieš reakciją, už 
pagerinimą darbininkų būvio 
turėtų stovėti pirmoje vietoje.

Tos diskusijos, aišku, pasi
rodys Laisvės vedamuosiuose 
(cditorialuose). Svarbu vi
siems nuodugniai su tuo susi
pažinti.

Įdomių raštų tuo klausimu 
talpina angliškasis darbininkų 
dienraštis Daily Worker, kuris 
konvencijoje turi nuolatinį sa
vo korespondentą. Laikraštis 
daugeyje darbininkais apgy
ventų vietų gaunamas ant 
standų. Ne visur jis gauna pir
mą vietą, tačiau paklausus, 
stand© savininkas ji atranda.

B. U.

Nušovė žadėjusį 
būti liudytoju

Brooklyne rastas nušautas 
Joseph Aronowitz, 40 metų. 
Jį rado, jo paties automobiliu- 
je, stovinčiame ties National 
Casket Co. įstaiga prie 205 
Ashland Place. Kai jį atrado 
2:30 antradienio rytą, kūnas 
tebebuvo šiltas. Į jo pakaušį 
suvarytos dvi kulkos.

Prokuratūra skaitė Arono
witz svarbiu liudytoju prieš 
Martin Yamin, buvusį Balti- 
morėje policijos teisėju, kuris 
tapo pašalintas, iš tos vietos ir 
įtartas suktuose suokalbiuose. 
Yamin dabar gyvena New 
Yorke, yra savininku Marine 
Distributing Co. Jis buvo su
imtas ir tardomas, bet kol kas 
jokio įtarimo prieš jį nebuvo. 
Suprantama, kad Aronowitz 
ką nors žinojo ir būtų liudi
jęs ne prieš jį vieną, bet prieš 
visą gau j ą asm e n ų. • Įtartų 
gengsterizme.

Aronowitz patsai atrodė lin
kusių Į gyvenimą, koks neišga
limas paprastu darbu. Dėl to 
turėjo daug priešų. Gyveno 25 

(W. 33rd St., New Yorke. Daž
nai ir plačiai pavažinėdavęs 
ir kitur. Paskiausiu/ laikif su 
žmona ir dukryte žiemavojo 
Miami mieste, iš kur tik pra
ėjusį pirmadienį sugrįžęs žmo
nai su dukryte pasilikus tenai.

Mirė
Petras Kisielius mirė vasa

rio 10-tą dieną, sulaukęs 83 
metus. Palaidotas 14-tą vasa
rio, Evergreen kapuose. Pali
ko liūdesyje brolį Napaleoną 
ir kitus1 gimines, ir draugus. 
Sirgo aštuonius metus. Iš ama
to buvo kriaučius, operciteris.

Buvo nuolatinis Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas.

Reiškiame gilią užuojautą 
broliui ir giminėms.

J. N.

KLEVINSKAS ADOMAS
Klevinskas Adomas, tai tas 

stambaus ūgio Adomas, kur 
praeito antradienio Laisvėje 
buvo pranešta, kad jį išvežė 
ligoninėn.. Mirė 14-tą vasario, 
Greenpointes ligoninėje. Pa
laidotas 17-tą vasario, Ever
green kapuose. Visais laidoji
mo patarnavimais rūpinosi 
graborius J. Garšva, kaip jo 
nenaši draugas.

Adomas buvo pavienis; čia 
jokių giminių neturėjo. Kaip 
Garšva pasakoja, tai jis jau 
buivo sulaukęs 80 metų. Ame
rikoje išgyvenęs 54 metus. 
Lietuvoje buvo Marijampolės 
parapijos.

Iš amato buvo rankinis pro
senis. Daugiausia dirbo pas 
Steponą Karveli, kai jis laikė 
kriaučių dirbtuvę.

Priklausė prie Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo. Buvo 
laisvą pažiūrų žmogus. Ar jis 
paskutiniu laiku skaitė kokį 
lietuvišką laikraštį, ar no, ne
žinau. J. N.

Lakūnas J. A Vinchetti ta
po pavojingai sužeistas, kaijet 
lėktuvo oro siurblys jį Įtraukė 
į save.

George J. Schneider, gyve
nantis 70-21 72nd St.. Glen
dale, prisiekdintas Queens 
prokuroro Quinn padėjėju.

Septintu kartu atidėtas nu
žudymas trijų vyrų, kurie bu
vo nuteisti už apiplėšime nu
žudymą žurnalo Readers Di
gest paslo 1950 metų balan
džio mėnesį.

Mos turime didelį pasirinkimą 
importuotų vynų. 

Schaefer Otto
WINE & LIQUOR STORE

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

Klauskite Mr. Smith jums 
patarnauti.

Mums patinka ir pristatyti

MARBLE TABLE SALE
60X20 

BRASS BASE
Beautifully Grained Travftrtime

BON BAZAR ™ w- 4 st-
WA. 4-8740

; MATTHEW A.;i 
BUYUS

< iH (BUYAUSKAS) L
' ' a •

:: laidotuvių j •
■ • direktorius ::
ai ' •

•i h-Oh

: i 426 Lafayette St. ■ ■
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

\Gerai Patyręs Barberls
---- —--------------- -----------„

4 pus!. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 18, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS V
Fabriko darbas, linksmos darbo są
lygos, gera mokestis—pašalpos. 4

Laikas ir pusė 
už viršlaikius 

HNOMARK MFG. CO.
830 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 9-6630 — GEdney 9-8581

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, la •- 
naitės, namų darbininkai. Pilna n 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir He 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus./

SC. 3-6160 (

REAL ESTATE

GARDEN CITY. Parduoda savinin
kas nupigintai. (Sav. persikelia). 
Gražūs 3 aukštų angliški namai — 
didelė Central hall, knygynas, pil
nas valgymui kambarys, 4 miegrū- 
miai, 3i maudynės, pilnai naujaįAiS- 
dekoruotas, labai arti mok^Tlų. 
Greitam pardavimui tik' $29,500. 
Kviečiame pamatyti. Saukite PI. 
6-0118.

(34-40)

PARDAVIMAS
Parsiduoda laikrodžių krautuvė 

(Jewelry store). Gerai įsisteigęs 
biznis, miestelis smarkiai auga. Jei 
norintis mokytis laikrodžių ir auk
sinių daiktų taisymo amato pirktų, 
tai aš išmokinčiau. Pardavimo prie
žastis — savininkas išvažiuoja įpin
tus. Kreipkitės:

O. K. JEWELRY
Railroad Ave., Ronkonkoma, N. Y. 

Tel. Ronkonkoma 9-8664
(35-39)

Tris asmenis itarė 
fondų skriaudėjais

Du buvę viršininkai ir vie
nas žinomas raketierius tapo 
oficialiai įkaitinti kaip išnau
dotojai unijos fondų saviems 
išdykavimams.

Vienu tų yra AFL Building 
Service unijos buvęs prezidofo- 
tas George Scalise, taipgi An
thony Carfano ir Sol C i lento. 
Pastarasis yra buvęs degtinių 
u vyno darytojų AFL unijos 
finansų sekretoriumi, gyvena 
50 Riverside Drive. Carfano 
gyvena 83 Clayton Ave., Long 
Beach, L. I. Pastaruosius du 
paleido po $10,000 kaucijos 
tuojau, nereikėjo nei nakties 
kalėjime nakvoti.

. Kaltinime sako, kad per sep- 
'Eynerius metus jie per “kick
hacks” iš unijų fondų išpilstė 
Į savo kišenes virš pusės mili
jono dolerių—$540,000.

Scalise, seniau buvęs įka
lintas už suktybes, teismabu- 
tyje nepasirodė. Išleistas įsa
kas jį areštuoti.

Merginos - geresni 
draiveriai

Merginos yra geresni drai
veriai už jaunus vaikinus! 
Taip pareiškė ne kas kitsfe, 
kaip valstijinis apdraudų su
perintendentas Leffert Holz. « f
ir tai pareiškė ne tuščiais žo
džiais, bet doleriais. Jaunes
nėms 25 metų merginoms au
to apdraudos bus 9 iki 32 pro
centų mažesnės, negu to pa
ties amžiaus vaikinams.

New Yorke pradėtasis por- 
torikiečių nacionalistų teismas 
tebevykdomas su profesijona- 
liu liudytojui prieš juos. Gon
zalo Lebron Sotomayer yra 
liudytoju ir prieš šią grupę, 
kaip buvo prieš pirmesnes.

Kaltinami senuko Brustofs- 
kio nužudyme du jauni vyrai 
teisėjui pareiškė, jog jie yra 
nekalti. Jie tapo areštuoti po 
to, kai jie tapo išgirsti karkia
moje daug- kalbant apie tą 
žmogžudystę. *

Gaisre prie Audubon Avė. ir 
190th St., New Yorke, trys as
menys tapo sužeisti.




