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KRISLAI
“Globe & Mail.” 
Naujasis savininkas. 
Spauda ir spauda. 
Musteikio balselis.

Rašo R. MIZARA

Prieš tūlą laiką perėjo į 
naujo savininko rankas be
ne didžiausias Kanados 

- (Jienraštis “Globe & Mail,” 
išeidinėjantis Toronto mies
te. ,

Jį nupirko 2* metų am
žiaus turčius R. Howard 
Webster, iš Montrealio. Mr. 
Webster yra visos eilės Ka
nados ir Amerikos korpora
cijų direktorius. Turto jis 
turi užtenkamai.

Ar žinote, kiek už minė
tąjį dienraštį naujasis savi
ninkas sumokėjo?

Virš $10,000,000! . ,
Ar jis laikraštį pirko dėl 

to, kad turi noro ir pa
trauktos būti žurnalistu?

Ne, jis laikraštį pirko iš
imtinai einant bizniškais 
sumetimais. Jis jį pirko di
desniems pelnams padaryti.

O kadangi Mr. Howard 
yra eilės korporacijų direk- 
Mrius, tai ir jo leidžiamas 
laikraštis, kai tarp samdy
tojų -*ir darbininkų iškils 
“nesusipratimai,” palaikys 
korporacijų pusę.

Stambioji spauda leidžia
ma bizniškais sumetimais. 
Kiekvienas dienraščio ar 
didžiulio žurnalo leidėjas, 
įvesdindamas milijonus do
lerių, ryžtasi padaryti juo 
daugiau biznio.

Biznio tik iš skaitytojų 
nepadarysi, — reikia gauti 
didelių, riebiai apmokamų 
skelbimų, kuriuos duoda 
tik turčiai, tik milžiniškų 
korporacijų, bankų bei stam
biųjų krautuvių savininkai.

Dėl to tokia spauda pri
versta atkakliai ginti turčių 
interesus. Jos redaktoriai 
priversti rašyti straipsnius, 
garbinančius turčius ir san
tvarką, kurioje turčiai vieš
patauja. Nes jei jie taip 
nerašys, bus paleisti iš dar
bo.

Dėl to, beje, tokia spau
da aštriai puola socialisti
nius kraštus ir tuos, kurie 
už socialistinę santvarką 
pasisako.

Kitaip yra su spauda, lei
džiama pačių darbo žmo
nių.

Pastaroji leidžiama 
tam, kad rašytų teisybę, 
kad užtartų liaudies reika
lus, kad užtartų išnaudoja
muosius, kad gintų taiką, 
kad organizuotų žmones 
prieš karą, nešantį tur
čiams pelnus, o darbo žmo- 

. nems — didžiausią nelaimę. 
. Štai, koks skirtumas tarp 
spaudos ir spaudos.

Dėl to mes, kuriems rū
pi išleidimas, sakysime, 
Laisvi, nuolat ir nuolat 
^sielojamės, kad ji gyvuotų, 
kad ji tvirtėtų.

Buvęs Smetonos valdžioje 
krašto apsaugos ministras

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Morse įspėjo J. A. V. 
nekovoti už Čiangą
Qiiemoy ir Matsu Kinijos teritorija, tvirtina 
jis, bet Formoza esanti “neaiškioje padėty j e”

Washingtonas. — Sena
torius Wayne Morse radijo 
ir televizijos programoje 
“Youth Wants to Know” 
atsakinėjo į klausimus apie 
Kiniją. Jis sakė, kad Ame
rika neturi jokios legalės 
teisės maišytis Kinijos ir 
Čiango vidujiniuose ginčuo
se apie tokias Kinijos te
ritorijas, kaip Quemoy ir 
Matsu salos. Tos salos, sa
kė Morse, priklauso Kinijai, 
o Kinijoje tebevyksta civi
linis karas, kuris visai ne 
mūsų reikalas.

' Bet Morse turi bent kiek 
kitokią nuomonę apie For
moza ir Peskadorus. Jis sa
kė, kad Formoza dar yra 
ųeaiški teritorija, nes ji il

Didelės audros Atlante 
ir Ramiajame vandenyne

Londonas; — Didelės au
dros siautė Viduržemio jū
roje prie Francūzijos ir 
Italijos Riveros ir Atlante 
prie Belgijos it Britanijos 
krantu. Netoli Genoa uosto 
Italijoje paskendo ameri
kiečiu tankeris ‘‘Camus 
Meadows.” Prie Britanijos 
krantų paskendo belgų pre
kybinis laivas.

Iš Japonijos pranešama, 
kad ten siaučia didelės au
dros plačioje Ramaus van
denyno srityje. Du japonų 
laivai, “Midori Maru” ir 
“Našu Maru,” radosi sken
dimo pavojuje.

Daug' japonų laivų buvo 
audros netikėtai užklupti, 
nes įspėjimas neatėjo iš 
anksto. Meteorologai nega
lėjo duoti įspėjimo, nes 
plačioje srityje aplink For
moza, kur operuoja Ameri
kos septintasis laivynas, 
šiuo tarpu uždrausta dary
ti meteorologinius tyrinėji
mus.

Čekoslovakija, R. Vokietija 
ir Lenkija bendradarbiauja

Berlynas. — Tarp Rytų 
Vokietijos, Lenkijos .ir Če
koslovakijos vystosi vis 
glaudesnis bendradarbiavi
mas. Trys Čekoslovakijos 
kabineto ministrai, tarp jų 
kultūros reikalų ministras 
Ladislaw Stoll, dabar lan
kosi Rytų Vokietijoje. Mag- 
denburge šį sekmadienį at
sidarys Vokietijos, Lenkijos 
ir Čekoslovakijos jaunimo 
suvažiavimas už taika ir 
draugystę.

Lenkijos ir Čekoslovaki
jos spauda daug rašo apie 
glaudesnius ryšius su Rytų 
Vokietija ir apie eknominį 
b e n dradarbiavimą, kuris 
gali tiek naudos atnešti 
šioms trims šalims. \

gą laiką priklausė Japoni
jai.

Amerika todėl turėtų gin
ti nuo Kinijos Formoza, sa
kė Morse, bet tuo tarpu 
siekti paliaubų tarp čiango 
ir Kinijos ir su laiku per
duoti Formozos klausimą 
Jungtinėms Tautoms.

Morse sakė, kad Čiango 
režimas yra neapkenčiamas 
pačioje Formozoje ir čian
go valdžia yra marionetė- 
lėlė Amerikos rankose.

Klaustas, kokios nuomo
nės jis yra apie Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas, 
Morse sakė, kad to nenori 
“kol kas,” bet Kinija galėtų 
būti priimta, “jeigu ji išpil
dys tam tikras sąlygas.”

Wavne Morse
V

- demokratas
Washingtonas. — Senato

rius Wayne Morse iš Ore
gono, kuris praeitais metais 
apleido republikonų partiją, 
iki šiol skaitėsi nepriklauso
mu, nors jis vis glaudžiau 
bendradarbiavo su demo
kratais. Praeitos savaitės 
pabaigoje Morse nutarė ofi
cialiai prisidėti prie demo
kratų partijos ir taip pa
darė.

Jis paaiškino, kad prara
do bet kokią viltį kada nors 
suliberalinti repu b 1 i k o n ų 
partiją ir todėl pereina pas 
demokratus.

Sekančiuose rinkimuose 
senatorius Morse kandida
tuos kaip demokratas, 
sakė jis. Jis mano, tas 

.palengvins jo laimėjimą, 
nes už jį balsuos demokra
tai ir liberaliniai republiko- 
nai, o jeigu jis dar būtų li
kęs pas republikonus, libe
rališkas balsas būtų buvęs 
suskaldytas.

Morse’o perėjimas duoda 
demokratafns senate dau
gumą.

Orlaivis paklydo sniego 
audroje, sudužo, 16 žuvo

Albuquerque, N. M.—Or
laivis, kuris tik keliolika 
minučių prieš tai paliko ae
rodromą sniego audroje, 
paklydo iš savo kelio ir su
dužo kalnuose. 16 asmenų, 
visi keleiviai ir įgulos na
riai, žuvo.

Krisdamas orlaivis trenkė 
savo “uodega” į kalno, uo
las ir beveik subyrėjo į ši
pulius. Lavonai ir skevel
dros išsklaidyti po visą kal
no šlaitą. Iš to sprendžia
ma, kad lakūnas paskutinę 
minutę pastebėjo, jog skren
da tiesiai į viršukalnį, ir 
bandė staiga lipti aukštyn.

Sovietai ragina sunaikinti o
visus atominius ginklus

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjunga pasiūlė, kad 
visų šalių ginklavimasis bū
tų sulaikytas ir “sušaldy
tas” ant 1955 metų sausio 
pirmos dienos lygio, kitaip 
sakant, kad daugiau nebūtų 
ginkluojamas!. Be to, So
vietai ragina sunaikinti vi
sus atominius ir hidrogeni
nius ginklus.

Ateinanti pen k t a d i e n į 
atsidarys Jungtinių Tautų 
nusiginklavimo komisijos

Darhiečiy vadovas Wilsonas 
ragina, kad ištremtų Čiangą

Londonas. — Darbiečių 
vadas Haroldas Wilsonas, 
kuris darbietiškoje Britani
jos valdžioje buvo prekybos 
reikalu ministru, sakė, kad 
Čiangas turėtų būti ištrem
tas į Šv. Elenos ' saliukę 
Pietiniame Atlante, tą sa
liukę, kurion buvo ištrem
tas Napoleonaš.

Septintasis Amerikos lai
vynas galėtų, jeigu nenori 
likti be darbo, ten sergėti 
Čiangą, sakė Wilsonas.

Wilsonas kalbėjo darbie
čių mitinge Birminghame.

Paskutiniai
Parj žius. — Sudalyti ka

binetą pavesta radikal-soci- 
alistui Paul Faure, žmogui 
tos pačios partijos, prie ku
rios priklauso Mendes- 
France. Paul Faure yra 
Vokietijos ginklavimo šali
ninkas.

New Yorkas. — Trans
porto darbininkų unija bai
gė savo suvažiavimą ir pri
ėmė rezoliuciją už labiau 
savarankišką unijų politi
ką. Rezoliucijoje reikalau
jama, kad CIO-PAC (Poli
tinio Veikimo Komitetas) 
sušauktų visų CIO unijų po
litinę konferenciją.

New Yorkas.—Keli šim
tai policininkų, gaisrininkai 
ir detektyvai apsupo namą 
Harleme, kuriame slapstėsi 
kriminalistas August Ro
bles, ir jis po ilgos kovos 
buvo nušautas. Į butą, kur 
jis buvo užsibarikadavęs, 
buvo leidžiami šūviai, įmes
tos ašarinių dujų bombos, 
iki viena kulka pakirto jo 
gyvastį. Prieš tai jis spėjo 
sužeisti du detektyvu.

Minios žmonių gatvėse 
stebėjo tą dramą.

Rangoonas.—Burmos val
džia sako, kad Čiangas ne 
tik nenori evakuoti savo 
kareivius, kurie laiko tam 
tikrus Burmos plotus, bet 
27. transporto lėktuvai ne
seniai į Laosą, prie Burmos 
sienos, atskrisdino daugiau 
Čiango karių, kurie laips
niškai pereina sieną į Bur- 
mą. . ' 

posėdžiai. Sovietų Sąjun
ga į tuos posėdžius siunčia 
svarbią delegaciją, kurion 
įeina Gromyko ir Malikas.

Tokia svarbi delegacija 
gali tarnauti įrodymu, sako 
britų spauda, kiek domės 
Sovietai kreipia Į nusigin
klavimą.

Apart to Sovietai dar pa
siūlė sušaukti šiais metais 
pasaulinę nusiginki a v i m o 
konferenciją.

Jo išsireiškimai prieš Čian
gą ir jo amerikietiškus rė
mėjus publikos buvo sutikti 
su garsiais plojimais.

. Wilsonas sakė, kad karo 
pavojus kyla ne iš Kinijos, 
bet Amerikos agresijos. Jis 
sakė, kad su tuo teigimu 
sutinka ne tik Bevanas, bet 
ir Attlee. Wilsonas reika
lavo, kad užsienio reikaluZ V

ministras Edenas paskelb
tų, jog Britanija neis ka
rau Čiango pusėje, kad ap
ginti salas, kurios faktinai 
priklauso Kinijai.

Pranešimai
. *■ A

/

Čianginiai kariai randasi 
Burmos provincijoje nuo to 
laiko, kai jie pasitraukė iš 
Kinijos.

Taipei. — čiango agentū
ra sako, kad paskandintas 
Kinijos liaudiečių karinis 
pakraščio sargybos laivelis.

Maskva. — Šiais metais. 
Ukrainoje bus pasodinta 
daugiau kukuruzų (kornų) 
negu iki šiol būdavo visoje 
Tarybų Sąjungoje.

Pekinas. — Kinijos anti- 
orlaivinės patrankos . pašo
vė Čiango orlaivį prie Tai- 
šanso.

Damaskas. — 8,000 stu
dentų streikuoja Sirijos 
sostinėje prieš Irako - Tur
kijos karinį pro - amerikinį 
paktą.

Roma. — Premjeras Scel- 
ba sugrįžo namo iš Londo
no.

Bangkokas, Tailandas. — 
Sekretorius Dulles jau at
vyko čia, kad dalyvauti 
“Pietrytinės Azijos valsty
bių pakto konferencijoje.” 
Apart JAV konferencijoje 
dalyvauja tokios “Pietryti
nės Azijos” valstybės, kaip 
Britanija, Australija, Nau
joji Zelandija. Francūzija 
neatstovauta, nes šiuo me
tu dar neturi valdžios ka
bineto.

ORAS NEW YORKE 
Galimas lietus.

Republikonai nenori 
mažinti įeigų taksy
Demokratai patiekia planiį sumažinti įeigos 
mokesčius ant $20 dėl kiekvieno šeimos nario

Washingtonas. — Demo
kratai yra pasiryžę pri
kergti prie prezidento Ei- 
sennowerio patiekto Įeigos, 
mokesčio (taksų) plano pa
taisymą, pagal kurį mokes
čiai bus sumažinti ant $20 
mokėtojui ii* ant tiek kiek
vienam priklausančiam šei
mos nariui.

Tokiu būdu keturių asme
nų šeimynoje mokesčiai au
tomatiškai būtų sumažinti 
ant $80. Jeigu tas įstaty
mas praeis, jis galios 1956- 
tais metais. Dėl šių metu 
jis jau pavėluotas.

Manoma, kad demokratai 
galės tą įstatymą pravesti 
atstovų bute ir senate. Bet 
republikonai yra • pasiryžę

Kitas šnipas 
prisipažįsta

Washingtonas. — William 
Cummings, kuris kai]) FBI 
informeris liudijo komunis
tų bylose 1949-tais ir 1952- 
rais metais, mokino Lowellj 
Watsoną, ka sakyti O. Lam- 
bo byloje. Watsonas dabar 
prisipažino, kad jis liudy
damas sakė, ką jį išmokino 
Cummings.

O. Lambas, Erie, Pa., te
levizijos stoties savininkas, 
buvo teistas už paneigimą, 
kad jis komunistas. Dabar 
du liudininkai, Marie Nat- 
vig ir Lowell Watson, prisi
pažino, kad jie liudijo ne
teisingai.

Cummings 1949-tais me
tais liudijo prieš 11 komu
nistu nacionalio komitete 
nariu, o 1952-rais metais 
prieš 13 New Yorko komu-( 
nistų vadų.

r

Karnivalai Vokietijoje, - 
įjropaganda prieš ginklavimą

Frankfurtas.—Visoje ei
lėje Vakarų Vokietijos 
miestu ivvko tradiciniai’ 
karnivalai. Šiais metais 
karnivalu temos buvo be
veik perdėm politinės, o 
daugiausia jos lietė Vokie
tijos ginklavimą. Karniva
lu eisenose visokiausiais 
komiškais būdais pajuok
tas ginklavimasis, pasisaky
ta prieš naują Wehrmach- 
tą.

Taipgi nemažai pajuokta 
amerikiečių karinė okupaci
ja.

Karnivalai rengiami kas 
metai šiuo laiku, kad atžy
mėti ankstyvo pavasario 
pradžią.

New Delhi. — Nehru at
sisakė priimti savo pramo- Denveris.— Maurice Tra- 
nės ir prekybos reikalų mi- vis .atsistatydino iš Mine, 
nistro Krišnamačario rezig- [Mill & Smelter Workers 
naciją. 1 unijos sekretoriaus vietos.

priešintis. Jie žino, kad, 
jeigu tas demokratų patiek
tas įstatymas bus pravės
us, jis duos demokratams 
aaug propagandinės me
džiagos 1956 metų rinki
muose.

Demokratų vadas atsto
vu bute John W. McCor
mack shkė, kad priešinda
miesi tam mokesčių suma
žinimui republikonai paro
do dar kartą, kad jie prie
šinasi bet kokiam žingsniui, 
kuris siekia padėti papras
tiems Amerikos žmonėms.

Jis sakė, kad toks patai
symas padarytų tą, ką jau 
seniai reikėjo padaryti: bent 
kiek palengvinti mokesčių 
naštą žemesnių įeigų sluok
snių gyventojams.

Rinkimai jau eina Andhroje; 
komunistai tikisi laimėjimo..

Andhra, Indija.' — Rin
kimai šioje Indijos provin
cijoje, kurie prasidėjo šio 
mėnesio 11-tą, dar tęsiasi. 
Jie pasibaigs 27-tą. Tiek 
dąug laiko ima, nes gyven- 
topStprie rinkimų nepripra
tę didžiuma yra beras- / 
čiaiN^

Andhra vra viena skur
džiausių Indijos provincijų. 
Ketui! metai atgal tenykš
čiai valstiečiai ir bežemiai 
išvarė daugelį dvarininkų ir 
pasidalino jų žemę, bet 
ižengę Nehru pasiųsti armi
jos daliniai valstiečius nu
malšino* ir žemę grąžino 
dvarininkams.

Komunistai dabar agituo
ja už savo kandidatus, aiš
kindami, kad jeigu jie lai
mėtų daugumą vietiniame 
seimelyje, jie išdalintų že- f 
mę). Viename komunistų at
sišaukime sakoma:

“Jūs, valstiečiai, po ko
munistų vadovybe penki 
metai atgal atėmėte dvari- 
nįnkų žemę. Nehru Kon
greso pai’tija atsiuntė armi- . 
ją, užmušė jūsų brolius, sū
nus, (tėvus ir moteris ir su
grąžino dvarininkus ir pi
nigų skolintojus...”

Bulgarai naikina vilkus
Sofija. — Bulgarijos val

džia paskelbė planą per at
einančius 5 metus visai pa
naikinti vilkus šalyje. • Vil
kų labiau priviso pokari
niais metais.

Apdovanojo Tiniošenko
Maskva. — Jo 60 metu su

kakties proga Tarybų Są
junga Lenino ordinu apdo
vanojo maršalą Timošenko.

v .
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- APIE FORMOZOS SALĄ
į ŠIANDIEN VISAS PASAULIS turi akis nukreipęs 

į Formozą, kurią kinai vadina Taivanu.
Kas ji!

- Formozą—apie 236 angliškų mylių ilgumo sala. Jo
je yra daug aukštų kalnų. Sakoma, net 62 kalnai, sie
kiantieji 9,000 pėdų aukščiau jūros, o vienas—arti 13 
tūkstančių pėdų.

Formozą—didžiausia Kinijos salų, bet mažiausia 
j provincija.

Be miškų ir dirbamosios žemės, Formozą turi daug 
kitų turtų: tarp kitko ten yra apie 400 milijonų tonų 
anglies, yra alumino ir kitokių metalų.

Gyventojų Formozoje šiuo metu esama virš 8 mi
lijonų, kurių 97 procentus sudaro kinai, o kitus 3 pro
centus sudaro malajiečių kilmės žmonės.

KINAI PRADĖJO Formozoje apsigyventi dar prieš 
1,000 metų.

14-jame amžiuje Formozoje jau veikė kinų adminis
tracija. Sala priklausė, aišku, Kinijai.

1626 metais Į Formozą buvo Įsiveržę ispanai, vado
vaujami Don Antonio Carno de Valdes. Jie buvo atvykę 
iš Filipinų salų. Formozą ispanai įsiveržėliai valdė per 
16 metų.

Vėliau į Formozą įsiveržė hollandai, kurie išvijo is
panus ir patys valdė salą per 38 metus. Tuomet buvo 
išmušti laukan.

1885 metais Formozą oficialiai patapo Kinijos pro
vincija.

Po kinų-japonų karo, įvykusio 1894-95 metais, 
išdavikas Li Hung-chang pardavė Formozą japonams ir 
nuo to laiko, iki 1945 metų, japonai Formozą valdė. 
Jie pradėjo salą kolonizuoti japonais. Iš viso, su mili- 
tarinėmis jėgomis ir valdininkais, japonų Formozoje 
buvo apie 320,000.

skaičius pradės mažėti. O 
mes turime galvoti apie vi
suomenės vystymąsi. Todėl 
reikia turėti šeimoje bent 
tris vaikus ir juos gerai iš
auklėti! (Ilgai trankantieji 
plojimai.)

“Kai kas klausia: kodėl 
moka mokestį tas, kuris tu
ri du vaikus, ir ypač tie, 
kurie neturi vaikų. O štai 
kodėl. Mes turime tokių, 
kurie arba aplamai nesive
da, arba susituokę ne Giri 
vaikų, nenagrinėsime da
bar, dėl kurių priežasčių. 
Bet tokie žmonės gyvena 
visuomenėje, naudojasi vi
somis visuomenės gėrybė
mis. Vėliau žmogus pasens
ta. Kyla klausimas, kas 
juo rūpinsis, kai jis neteks 
galimybės dirbti? Ogi tas 
pats jaunimas, kuris auga 
pas mūsų puikias daugia
vaikes motinas. Štai drau
gas Stalinas ir pasiūlė teik
ti pagalbą daugiavaikėms 
šeimoms. Kieno sąskaita? 
Tų sąskaita, kurie gyvena 
ir negalvoja apie rytojaus 
dieną. O mes turime gal
voti apie rytojaus dieną, 
mes turime galvoti apie sa
vo socialistinę visuomenę, 
apie tai, kad toji visuome
nė vystytųsi. Tuomet mes 
būsime stiprūs ir įleisime 
šaknis mūsų socialistinėje 
visuomenėje, ir jokia jėga 
nesugebės išrauti tas šak
nis.” t
KLAJOJA!

Chicagos menševikų Nau
jienose skaitome:

“Su Rusijos caro Jono 
Žiauriojo mirtimi baigėsi 
Riuriko carų giminės dinas
tija. 1613 m. bajoras My
kolas Romanovas buvo iš
rinktas Rusijos caru, ir toji 
dinastija išsilaikė iki 1917 į 
m. Romanovų dinastiją iš
naikino Rusijoje prasidėjęs 
komunizmas, išžudydamas 
paskutiniojo caro šeimą. 

Maskvoje tos šalies komu-; Po Kerenskio įsigalėjo Le- 
nistų pirmasis sekretorius; ninas, po jo Stalinas, kuris 
Chruščiovas šitaip aiškino: į mirdamas nespėjo palikti

KAS JIEMS 
LABIAUSIAI RŪPI.

Kanadišk.is Liaudies Bal
sas rašo:

“Pranciškonų Darbinin
kas rašo: ‘Aidų pirmajame 
šių metų numeryje, straips
ny ‘Kelios pastabos dėl Lie
tuvos atstatymo,’ Jonas Ais
tis kreipia dėmesį, kad kal
bant apie būsimos laisvos 
Lietuvos atstatymą, spren
džiami beveik išimtinai vien 
medžiaginiai tautos reika
lai — žemė, vandenys, miš
kai, nuosavybė ir su ja/su- 
sietos taikytinos teisines 
normos, o žmogus lietuvis 
paliekamas už svarstymų ir 
diskusijų ribos... Kai kal
bame apie tėvynę, tai mato
me ne žmogų, o žemę, tro
bas, padargus ir namų apy
vokos reikmenę. Apie tai 
visos mintys mūsų sukasi, 
ir tam reikalui naudojamos 
visos mūsų jėgos, o jos, rei
kia pasakyti, labai ribotos 
ir kuklios. Dėl to visa mū
sų energija ir eikvojasi tar
pusaviu santykių rate, nes 
tos veiklos nepajėgiame 
perkelti į kitą planą.’

“Tai labai teisingai pa
sakyta. Ir kam neaišku, 
kad buržuazijai visur ir vi
same kame turtas stovi pir
moj vietoj, o žmonės pasku
tinėj. Lietuvos ‘vaduotojų’ 
širdys nei kiek negeresnės. 
Priešingai, jie pasirodo esą 
dar gobšesniais ir už kitus. 
Bet veltui jie. svajoja apie 
dvarus ir centrus.”

i l
Per tą laiką prieš japonus Formozoje įvyko apie 

20 žmonių sukilimų. Antrojo pasaulinio karo metu For- 
mozoie veikė tvirti partizanų Įjūriai, suorganizuoti kinų.

Formozos gyventojų aspiracija visuomet buvo: būti 
Kinijos dalimi. Dėl to šimtai tūkstančiu formoziečių 
paaukojo savo gyvybę įvairiose kovose prieš japonus.

Gi 1943 metais Kairo mieste buvo nutarta: visas 
teritorijas, kurias japonai buvo atplėšę nuo Kinijos,— 
Mandžiūriją, Foromzą, Pescadores, — po karo grąžinti 
Kinijai.

Štai, kodėl šiandien Kinijos Liaudies Respublikos 
vyriausybė ir reikalauja, kad iš Formozos pasitrauktų 
Jungtinių Valstijų ginkluotosios jėgos ir leistų Formo
zos žmonėms formaliai ir oficialiai susijungti su Kinija, 
su sausžemyje gyvenančiais tautiečiais.

KODĖL TARYBŲ SĄJUN
GOJE APTAKSUOTI 

. BEVAIKIAI?
Tarybų Sąjungoje, kaip 

žinia, veikia įstatymas, pa
gal kurį bevaikiai, viengun
giai ir vedę asmenys mo
ka specialius taksus. Na, o 
daugiavaikės motinos gau
na pensijas ir medalius. Ko
dėl taip? Š. m. sausio 7 d.

KIEKVIENAM AIŠKU, jog Formozos žmonės no
ri būti Kinijos dalimi. Juos riša tautiškumas ir ekono
miniai interesai. Ypatingai tas noras Formozos gyven
tojuose padidėjo, kai Kinija patapo liaudiška respu
blika.

Čiang Kai-šeko klika, tupinti Formozoje, žiauriai 
engia salos gyventojus ir maitina juos tokiais šūkiais: 
mes užkariausime Kiniją ir tuomet jus, formoziečius, 
sujungsime su visa kinų tauta.

Aišku, tokie “pažadai” yra šake ant vandens rašyti. 
Jais niekas netiki. Netiki jais ir pats Čiang Kai-šekas 
’jei jo klika.

Stebintieji visą padėtį Formozoje sako: jei šiandien 
amerikinės militarinės jėgos iš Formozos ir ją supan
čių vandenų būtų ištrauktos, tai Čiang Kai-šeko klikai 
galą padarytų patys formoziečiai: jie sukiltų, Čiang Rai
šką išvytų taip, kaip jį liaudis išvijo iš Kinijos saus- 
žemio, ir tuomet automatiškai Formozą ir vėl grįžtų Į 
Kinijos ribas.

Tai numato ir Pentagonas. Dėl to jis ir palaiko 
amerikines ginklotąsias jėgas Formozoje, kad sutvirtin
tų Čiang Kai-šeko ten viešpatavimą.

Tokiai politikai pritaria visas reakcinis pasaulis. 
Jai pritaria, ją užgiria ir lietuviškieji reakcininkai, kurie 
dažnai plepa apie “Klaipėdos grąžinimą” (kuri jau se 
niai sugrąžinta) Lietuvai.

ĮDOMIŲ APIE FORMOZĄ duomenų suteikė žur
nalistas Chen Hanseng, kurio straipsnį išspausdino sa
vaitraštis “The Worker” ir kuriuo mes pasinaudojome, 
rašydami šį įvedamąjį.

Kinai Formozoje apsigyveno, kaip matome, prieš 
1,000 metų, kai 'mūsų tauta dar gyveno primityvį, me
keno neužfiksuotą istorijoje gyvenimą, kai apie Ameri
ką pasaulis dar gal būt nė nesapnavo!

Argi tai neįdomu?! }
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“Kas yra vedęs žmogus? 
Tai reiškia — žmogus nori 
sudaryti šeimą, tvirtai įsi
kurti naujoje vietoje. O kas 
sukuria šeimą, tas geras pi
lietis. Mūsų šalis bus tuo 
stipresnė, kuo daugiau mes 
turėsime žmonių. Buržua
zijos ideologai sugalvojo 
daug žmogėdriškų teorijų, 
jų tarpe gyventojų perte
kliaus teoriją. Jie galvoja, 
kai]) sumažinti g i m i m u 
skaičių, sumažinti gyven
tojų skaičiaus didėjimą. 
Pas mus, draugai, kitoks 
reikalas. Jeigu prie 200 mi
lijonų pridėtume dar šimtą 
milijonų, ir tuomet būtų 
maža!

“Noriu pasinaudoti proga 
ir, kalbėdamas čia, paliesti 
vieną klausimą. Kai kurie 
draugai prikiša mums, kad 
savo laiku priimtas įstaty
mas dėl viengungių ir be
vaikių mokesčio tariamai 
esąs blogas. Draugai, jeigu 
ką nors reikia barti už šį 
įstatymą, tai žymiu mastu 
mane. Aš pasiūliau tą įsta
tymą. Čia dalyvauja drau
gas Malenkovas, jis gali tai 
patvirtinti. Aš pasiūliau 
draugui Stalinui paruošti 
ir priimti tokį įstatymą, ir 
tas įstatymas buvo paruoš
tas bei patvirtintas. Ma
nau, kad tai teisingas įsta
tymą. Tiktai reikia vertin
ti jį ne miesčionių požiūriu, 
o valstybiškai. Kas sakoma 
įstatyme? Jeigu tu neturi 
vaikų arba turi vieną-du 
vaikus — mokėk mokestį. 
Kodėl? Ogi todėl, kad jei
gu kiekviena šeima turės, 
tiktai vieną arba du vaikus, 
tuomet šalies gyventojų 

savo įpėdinio. Trumpas val
dymas buvo Malenkovo di
nastijos. Dabar prasidėjo 
nauja carų dinastija, kurią 
galime pavadinti Bulganino’ 
raudonųjų carų dinastijos 
pradžia. Kaip ilgai tęsis 
Bulganino dinastija —■ at
sakymą palikime atviru. Jis 
per daug jaunas savo par
eigose, kad galėtume ką 
nors pasakyti. Luktelėki
me. Pirmieji žingsniai duos 
atsakymą apie dinastijos 
ilgumą.”

Čia yra menševikiško laik
raščio bendradarbio (ku
riuo esąs kaž koks K. T. 
Dubysa) klajojimas, dau
giau niekas.

“Dinastija” reiškia," kaip 
sako žodynas, “esamų ar bu
vusių vainikuotų valdovų, 
kilusių iš vienos giminės, iš 
vieno pirmtako,” viešpata
vimą. O menševikų “moks
lo vyras,” kaip matome, su
plaka tarybinės valstybės 
valdžios pareigūnus (prem
jerus) su carais Jonu Žiau
riuoju ir Mykolu Romano
vu! Tik visiškai išprotėjęs 
gaivalas gali tokius nieka
lus taukšti!

Bet menševikų rašeivoms 
tai leistina, — leistina, nes 
tuo būdu mulkinant skaity
toją, jie mano, galėsią dar 
kartą kramtelėti socialist!-, 
niam kraštui..

APIE TŪLUS
KATALIKŲ VADUS

Vilnis rašo:
“ ‘The Michigan Catho

lic,’ Detroito diecezijos ofi- 
cialis laikraštis, išmintingai 
pasmerkė - šteitavus įstaty

mus, kurie nukreipti prieš 
darbo unijas. Įstatymai, 
kurie, varžo unijines šapas, 
naudingi tik openšaperiams 
ir streiklaužiams. Kaip ži
noma, reakcininkams pasi
sekė pravesti tokius įstaty
mus septyniolikoje valstijų.

“Kunigas Hubert Maino, 
kuris rašo ‘The Michigan 
Catholic,’ labai teisingai nu
rodo, kad unijų priešai veid
mainiauja, meluodami, būk 
unijos yra savo rūšies tiro
nai, kurie varžo darbinin
kų laisvę. Pats ‘Catholic 
Worker,’ savo editoriale, 
pabrėžia, kad unijų priešų 
veiksmai ‘prieštarauja 
krikščioniškiems socialinio 
teisingumo principams.’

“Kodėl ne visi katalikų 
laikraščiai priėjo tą sveiką 
išvadą? Kodėl ‘Michigan 
Worker’ sudaro išimtį? To
dėl, kad Detroito darbinin
kai stipriai susiorganizavę, 
todėl, kad padidėjo organi
zuoto darbo svoris ir poli
tiniame gyvenime.

“Kunigų ausys geriau 
girdi, kai aplink juos sti
priai skamba organizuotų 
darbininkų balsas. Kur tas 
balsas negirdimas, katalikų 
bažnyčia tyli apie feocialinį 
teisingumą.

“Chicagos klerikališkas 
‘Draugas’ irgi vadina^save 
katalikų laikraščiu. Bet ja
me nebuvo nei vieno straips
nio, nei vieno editorialo 
apie tuos šteitavus įstaty
mus, nukreiptus prieš dar
bo unijas.

“Kasdien, be paliovos, kle- 
rikališki rašeivos birbina 
apie visokius laisvinimus ir 
dangiškus migdolus, apie 
visokius VLIKus ir Čiang 
Kafi-šekus, bet kas gyvybi
niai svarbu visai darbinin
kijai, kas svarbu Darbo Fe
deracijai ir CIO, apie tai 
tariamasis katalikų laikraš
tis tyli, kaip užkeiktas.

“Šitokia taktika yra fa
riziejų taktika.”

Lowell, Mass. Montello, Mass
Gerbiama Laisvės administr. :

Būdami užimti su kitais rei
kalais, būtent, besiruošiant 
prie savo yietinio parengimo, 
kuris įvyks vasario 27 d., su- 
vėlavom su sveikinimu dien
raščio Laisvės suvažiavimo.

Kaip tik tą sekmadienį, va
sario 6 d., kuomet jau vyko 
suvažiavimas, draugas Vaclo
vas Čulada, priėjęs prie ma
nęs ir sako: “Tai kaip, ar jūs 
ką nors darote, kad pasVeikin- 
ti Laisvės suvažiavimą, ar nie
ko?” Aš laukiu, jis sako, kad 
kas pradėtų, bet nieks nieko 
nepradeda su rinkliava.

Jau buvo kalbėta apie tai, 
bet dar nieko nedaryta. Mat, 
vis tie kiti užsiėmimai, paaiš
kinau* senam judėjimo vetera
nui.

Matau, kad Vaclovas jau 
ieško dolerines. Priėmęs, drau
giškai paačiavaų ne vien už 
dolerinę, bet už paraginimą 
darbuotis toliau. Tai buvo klu
be,—kai ką rašiau tuo laiku. 
Tuojau pertraukiau rašymą ir; 
prie vieno — prie kito ir taip i 
surinkom $8.00 tam tikslui, 
žinoma, kad tai labai mažai., 
Bet ką gi padarysime, kad pas 
mus permanai tokių veteranų, 
kaip Vaclovas, kurie visados 
aukoja sulyg išgalės. Bedar
bė skaudžiai spaudžia daugu
mą žmonių. Ir tas sunkina 
darbininkų gyvenimą. Sukick- 
viena diena vis daugiau ir 
daugiau.

Nors kiek ir suvėluota mūsų 
parama, bet yra sakoma: ge
riau vėliau, negu niekad. /

Taigi priimkite “money or
derį,” kartu $16.00, sekamai: 
Sveikintojai: Antanas Stra
vinskas $3.00; gi po $1.00 au
kojo šie draugai: W. J. čula- 
da, J. Karsonas,, Blažonis, 
Kazimieras Ko j utis ir Antanas. 
Drazdauskas. Viso $8.00. Ki-

Nervai ir sąjūdžiai--2
J. J. Kaškiaučius, M. D.

as 
jei

Bet koks didesnis (susi
jaudinimas (emocinis paki
limas) paakstina padidėju
sį antinkstinių liaukų vei
kimą. Tada padaugėjęs tų 
liaukų žievės hormonų vei
kimas sujušina visą orga
nizmą, išvaro jį iš norma
lios pusiausvyros, forma
liais gamtos dėsniais ei
nant, tokiais atsitikimais 
tau bus sveikiausia, jei tu 
duosi prisirengusiems rau
menims atitinkamai pasi- 
inankštyt ir sunaudot su
sikaupusius antinkst i n i u s 
hormonus: jei, nebod 
nieko, jokių etiketų
mandagumo papročių, aįjši- 
kulsi, apsistumdysi arba, 
jei tavo priešas stipresnis, 
tu nuo jo pabėgsi.

Vis tai normalūs žmogaus 
impulsai. "Bet mes gyve
nam nenormalų gyvenimą. 
Mes beveik nuolat priver
čiami susilaikyt, susivaidyk 
Ir susivaldom, pasiduodam 
įsigalėjusiems “civilizuo
tiems” papročiams. Deja, 
toks susitramdymas mums 
geran neina. Padaro daug, 
daug žalos visam mūsų or
ganizmui. Sutrikdo norma
lų jo fiziologinį veikimą. 
Iš fiziologijos padaro lygti’ 
patologiją — ligūstą fizioL 
logiją.

Kas vyksta tavo organiz
me, tai tu, visas susijaudi
nęs, perpykęs, priverstas 
visa tai nuryt, — priverstas 
susivaldyt ir ataušt. Gi 
štai kas vyksta. Tavo orga
nizmas visas įkaitęs, rau
menys net virpa: taip jie 
pilni antinkstinių žievės 
hormonų. Tie hormonai 
taip ir kaitina tave. ' Toš 
piktos ugneles laksto tau 
po gyslas, net tau “degina^ 
paširdžiais, širdis tau taip 
ir daužo, tuksi krūtinėj, 
smilkiniuose ir bet kur. Ir

IŠ MŪSŲ KULTŪRINIO 
VEIKIMO

Liuosybės Choro Trio ir Vy
rų Duetas vykdo ekstra prak
tikas vadovybėje Albert Pot- 
sius. Mat, vasario 27-tą jie 
teiks koncertinę programą Lo
well, Mass. Ten bus ir Laisvės 
va j įninkąs Geo. Shimaitis. Me
nininkai atvažiuos dviemis pil
nomis mašinomis. O 
oras pavėlins, tai bus 
giau norinčių važiuoti 
ketą.

jeigu 
ir dau- 

į ban-

Liuosybės Choras 
savo metinį koncertą 
džio (April) 16-tą. Koncertui 
mokinasi gražių naujų dainų.

balan-

LLD 6 kuopa turėjo susirin
kimą vasario 7-ta. Nemažai 
narių pasimokėjo duokles, ku
rios tuojau bus priduotos Cen
trui.

Išrinktas veiklus komitetas 
s u re ngim u i teatro—k o m e d i j os 
“Prašvilpta Laimė,” kuri įvyks 
kovo (March) 26-tą, Liet. 
Taut. Name. Aktoriai bus iš 
New Yorko.

Daugumas klausinėja: kas 
do vieni tie aktoriai? Kąstas 
do čiaplikas ir kiti? Aš pa
tarčiau ateiti į parengimą ir 
pasimatyti su jais, tuomet vis
ką žinosite. Ir laiką linksmai 

ti $8.00 už prenumeratą.
Vardu dienraščio Laisvės, 

tariu labai ačiū sveikinan
tiems draugams.

Mums yra labai smagu skai
tyti apie gražiai ir našingai 
atsibuvusį Laisvės dalininkų 
suvažiavimą. Lai tie brandūs 
nutarimai visi bus įvykdyti gy
venimai! siu geriausiais pasise
kimais! O mes kolonijose viso
mis pajėgomis gelbėsime dien

ąttu manai, kad tu tuoj 
auši — ir tau nieko tokio?

ši taip lengvai ir taip ūmai. 
Slankiosi, vaikščiosi, visas 
kaip nuimtas, užnuodytas. 
Tų žievelės hormonų per
viršis ir veikia, kaip ir nuo
das. Ir tas nuodas nedings
ta kur dausose, neišsiga
ruoja. Jis tebėra tavo rau
menyse, kraujagyslėse, or
ganuose, ir tu jo niekaip 
neiškrapštysi. Jis, ten il
gokai tebebūdamas, ir daro 
savo gadinamąjį darbą, 
bent keletą dienų.

Juk gerai žinote: kitas, 
smarkiai įpykęs, susikivir
čijęs, bent kelias dienas 
slimpinėja, kaip nesavas, . 
pasikeitęs, net “pajuodęs, 
pažaliavęs.” Nei jam valgis, 
nei jam darbas, ar miegas, 
ar pramoga, — niekas nei
na geran, nesiseka, dai
nuot nesiseka, kalbat, mąs
tyt nesiseka.

Ir, jeigu šitokie ar pana
šūs susijaudinimai ir sąjū
džių pakilimai pasikartoja 
dažnai, tai, aišku, labai ga
dina sveikatą. O juk dau
gelis kenčia ar šiokį ar to- 

zkį rūpestį, nerimą, baimę, 
mykti, pavydą. Tai jų orga
nizme beveik nuolat per
daug esti tų jušintojų, jau
dintojo antinkstinių žievės 
hormonų. Tie hormonai vis 
laiko kiek sugnybtas, su
trauktas kraujagysles ir to
dėl pakilusį kraujospūdį. Ir 
tokie žmonės pamažėl ga
dina arterijas ir gauna pa
stovų aukštą kraujo spaudi
mą. Privargina ir pačią 
širdį. Pagadina vidurių ma
limą. Kiti iš to gauna net 
skilvio ar žarnos opą (“ul
cer”).’ ’ *

Apie nervus ir sąjūdžius 
’ dar bus.

praleisite. Įėjimo kaina visai 
maža, tik doleris.

Gimtadienio pares minėji
mas įvyks vasario 19-tą, su 
muzika, dainomis, filmu; ro
dys paveikslus iš P. Mickevi
čienės gimtadienio.

Žolynas

IŠ LIETUVOS
Sekančiu metų sąskaita 

t

SKUODAS. — Kasdien iŠ 
Valstybinio malūno respubli
kos darbo žmonėms išsiunčia
ma po keliolika tonų aukštos 
kokybės miltų. Dabar šiame 
malūne per vieną darbo die
ną sumalama tiek miltų, kiek * 
pirmaisiais penktojo peiilįbne* 
čio metais buvo sumalama pet 
tris dienas. • ■

ai alūno darbininkai kovoja 
už penkmečio plano įvykdymą 
pirma laiko, šių metų gamybi
nę užduotį jie įvykdė dar lap- 
Ė ličio mėnesį. Visos malūno 
brigados lenktyniauja tarpu
savyje. Gerus rezultatus pa
siekė brigadininko Grigaičio 
vadovaujama valcuotojų bri
gada. Mėnesines užduotis ji 
i i u oi a t v irsi j a Ą Sočia 1 istiniamo 
lenktyniavime iškilo eilė dar
bo pirmūnų: grūdų užpylėjai 
Mickus, Šimkus, mechanikas 
Urbutis, malėjas Rudys ir kiti.

Washingtonas. — Krašto 
apsaugos departmentas sa* 
ko, kad per 18 mėnesių iš 
karinės industrijos^fabfikų 
pašalinta 4,000 darbininkų, 
“apie kurių lojalumą buvo 
abejonių.”

— Nehru jau
grjzo vi
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tik tie, kuriu tevis- 7 *•-

Ju būdu keliauda- 
ėtiniai pasuko iš

(Tąsa)
E

Pats iškilmingiausias įvykis semina
rijoje būdavo atostogos:- laikas, praside
dąs birželio mėnesiu, kada dažniausiai 
bursą paleisdavo namo. Tada visą vieš
kelį sėte nusėdavo gramatikai, filosofąr 
ir teologai. Kas neturėdavo savo pne- 
glaudos, tas vykdavo pas kurį iįors 'ęavo 
draugą. Filosofai ir teologai išvykdavo 
kondicijų, t. y. apsiimdavo mokytiarba 
paruošti pasiturinčių žmonių vaikus, ir 
gaudavo už tai per metus naujus batus, 
o kai kada ir medžiagą surdutui. Visa 
šita goveda traukdavo drauge, sudary
dama ištisą taborą, virdavo sau košę ir 
nakvodavo lauke. Kiekvienas tempdavo 
užpakalyje'maiŠa, kuriame būdavo vie- 
neri marškiniai Wpora autų. Teologai 
būdavo itin taupūs ir stropūs: kad ne
plyštų batai, jie nusiaudavo, kabindavo 
juos ant lazdų ir nešdavo už pečių, ypač 
jeigu būdavo purvas: tada jie ligi kelių 
atsiraitoję plačiąsias kelnes, narsiai taš
kydavo kojomis balas. Kai tik pamaty
davo šalia viensėdį, tuojau pasukdavo iš 
viešelio ir, priėję prie grįčios, už kitas 
-kiek švoresnės, sustodavo į eilę priešais 
langus ir visa burna imdavo giedoti 
kantą. Grįčios savininkas, koks nors se
nas sodietis kazokas, ilgai jų klausyda
vosi, pasirėmęs abiem rankom, po to im
davo labai graužtai raudoti ir sakydavo, 
kreipdamasis į savo žmoną: “Žmona! 
Tai, ką gieda moksleiviai, tur būt, yra 
labai išmintinga: išnešk jiems lašinių ar 
ko nors kita, ką mes turime.” Ir visas 
dubuo varškėčių suvirsdavo į maišą; pa
dorus lašinių gabalas, keletas plokščių 
bandelių, o kartais ir surišta višta tilp
davo drauge. Pasistiprinę tokia atsar
ga, gramatikai, ritorai, filosofai ir teo
logai keliaudavo toliau. Tačiau juo to
liau eidavo jie, juo labiau mažėdavo jų 
būrys. Beveik visi išsivaikščiodavo į sa
vo namus ir likdavo, 
kės būdaVo toliausia?

Vieną kartą, šiol 
mi, trys bursos aųkl
vieškelio į šalį, norėdami pirmame pasi
taikiusiame vienasėdyje apsirūpinti 
maisto atsarga, nes jų maišas jau seniai 

muvo tuščias. Tai buvo: teologas Cha
liava, filosofas Choma Brutąs ir ritoras 
Tiberijus Gorobecas.

Teologas buvo augalotas, petingas ir 
labai keisto būdo vyras: viską, kas, bū
davo, atsiduria šalia jo, jis būtinai pa
vagia. Šiaipjau jis buvo gana niūraus 
būdo ir, kai pasigerdavo, tai slėpdavosi 
varnalėšose, ir seminarijai būdavo gana 
sunku jį ten surasti.

Filosofas Choma Brutas buvo linksmo 
būdo, labai mėgo gulėti ir rūkyti pypkę; 
o jeigu gerdavo, tai būtinai pasisamdy
davo muzikantus ir sušokdavo trepką. 
Jis dažnai ragaudavo ^stambiųjų žirnių, 
bet visišku filosofiniu abejingumu, sa
kydamas, kad nuo savo likimo nepabėg
si.

Ritoras Tiberijus Gorobecas dar netu
rėjo teisės nešioti ūsų, gerti degtinės ir 
rūkyti pypkės. Jis nęšiojo tik ilgą kuok
štą plaukų ant galvos, todėl jo charakte
ris kol kas dar nebuvo visai nusistovė
jęs; bet sphendžihnt iš didelių gumbų 
kaktoje, su Ruriais^įis atvykdavo j klasę, 
galima buvo spėti, kad iš jo išeis geras

* karys. Teologas Chaliavas ir filosofas 
'Choma dažnai tampydavo jam kuodą, 
Jkaip jo globėjai, ir panaudodavo jį de
putato pareigoms.

Jau buvo vakaras, kai jie pasuko iš 
vieškelio; saulė tik ką nusileido, ir die
nos šilima dar laikėsi ore. Teologas ir 
filosofas ėjo tylėdami ir rūkė pypkes; 
ritoras Tiberijus Gorobecas daužė lazda 
kelio pakraštyje augusių dagių galvas. 
Kelias ėjo tarp išmėtytų ąžuolų ir laz
dynų kerų, augusių pievoje. Pašlaitės ir 
nedideli kalnai, žali ir apvalūs, k^ip ku
polai, retkarčiais išnirdavo iš lygumų. 
Dviejose vietose pasirodęs nokstančių 
javų laukas pranešė, kad netrukus turi 
pasirodyti koks nors kaimas. Bet jau 
daugiau valandos, kai jie praėjo javų 
rėžius, o tuo tarpu nesutiko jokios apgy
ventos vietos. Sutemos jau visai ap
niaukė dangų, ir tik vakaruose blanko 
šviesiais raudonos žaros liekana.

— Kas per velnias! —■ tarė filosofas 
Chomas Brutas. — Visiškai buvo beat- 
rodą, kad tuoj bus vienasėdis.

* Teologas patylėjo, apsižvalgė aplin
kui, po to vėl paėmė į burną savo pypkę, 
ir visi keliavo toliau.

— Dievaži, — vėl tarė, sustojęs filo
sofas, — nė velnio kumšties nematyti.

, L — O gal toliau ir pasitaikys koks vie-

i

Laisvoji Sakykla
nasėdis, — pasakė teologas, neišleisda
mas iš dantų pypkės.

Bet jau buvo naktis, ir gana tamsi 
naktis. Nedideli debesys tirštino tamsą 
ir, sprendžiant iš visų požymių, negali
ma buvo laukti nei žvaigždžių, nei mė
nulio. Bursininkai pastebėjo, kad jie pa
klydo ir seniai jau ėjo ne keliu.

Filosofas, pagrabaliojęs kojomis į vi
sas puses, pagaliau paklausė trukčioda
mas :

— 0 kurgi kelias?
Teologas patylėjo ir, pagalvojęs, išta

rė:
— Taip, naktis tamsi.
Ritoras paėjo į šalį ir šliauždamas 

stengėsi užčiuopti kelią, bet jo rankos 
patekdavo vien į lapių urvus, Visur bu
vo tik stepė, kuria, rodėsi, niekas neva
žinėjo.

Keleiviai dar stengėsi kiek paėjėti pir
myn, bet visur buvo tas pat. Filosofas 
bandė šūkaut, bet jo balsas visiškai din
go laukuose, ir nesulaukė jokio atsaky
mo. Tik kiek vėliau pasigirdo silpnas 
vaitojimas, panašus į vilko staugimą.

— Girdi! Kas gi daryti? — tarė filo
sofas.

— O kas? Pasilikti ir apsinakvoti 
lauke! — atsakė teologas ir ėmė ieškoti 
kišenėje skiltuvo, norėdamas vėl užsi
degti sau pypkę. Bet filosofas negalėjo 
su tuo sutikti: jis buvo pratęs visada 
prieš naktį sudoroti puspūdinį duonos 
kampą ir kokius keturis svarus lašinių, 
ir šį sykį jautė savo skilvyje kažkokią 
nepakenčiamą vienatvę. Be to, nežiūrint 
savo linksmo būdo, filosofas truputį bi
jojo vilkų.

— Ne, Chaliava, negalima, — kalbėjo 
jis. — Kaipgi, niekuo nepasistiprinus, 
išsitiesti ir atsigulti, šitaip, kaip šu
niui? Dar pabandykime: gal būt, už- 
klysime kokius namus, ir nors taurę 
degtinės pavyks nakčiai išgerti.

Išgirdęs žodį “degtinė”, teologas nusi- 
spiovė į šalį ir tarė:

— Žinoma, lauke nėra ko pasilikti.
Bursininkai ėjo toliau ir, didžiausiam 

jų džiaugsmui, tolumoje pasigirdo loji
mas. Įsiklausę, kuriame krašte, jie žy
giavo drąsiau ir, truputį paėję, pamatė 
ugnelę.

— Vienasėdis! Dievaži, vienasėdis!— 
tarė filosofas.

Spėliojimas neapvylė jų: neilgai tru
kus jie iš tikrųjų pamatė nedidelį viena- 
sėdėlį, tik dviejų grįčių, kurios abi buvo 
tame pačiame kieme. Pro langus buvo 
matyti šviesa; kokia dešimtis spalvų 
smygsojo prie žaginių tvoros. Pažiūrė
ję pro lentinius vartus bursininkai pa
matė kiemą, pilną jaučių varovų vežimų. 
Kur-ne-kur tuo metu švystelėjo danguje

— Žiūrėkite gi, broleliai, neatsilikite! 
žūt būt, turime gauti nakvynę.

Trys mokyti vyrai sutartinai 
vartus ir suriko:

— Atidaryk!
Vienoje pirkioje 

ir, praėjus minutei, 
priešais save senę 
niais.

— Kas ten? — suriko ji, dusliai kosė
dama.

— Leisk, senutėle, pernakvoti: pakly
dome, lauke taip bloga, kaip alkanam 
pilve.

tvojo į

sugirgždėjo
bursininkai
neapmuštais kaili-

pamatė

— O kas jūs per vieni?
— žmonės nešakoti: teologas Chalia- 

va, filosofas Brutas ir ritoras Gorobe-

— Negalima, — subambėjo senė, —- 
pas mane žmonių pilnas kiemas, ir visi 
kampai pirkioje užimti. Kur < aš dėsiu 
jus? O dar tokie augaloti ir sveiki žmo
nės ! Mano ir pirkia sugrius, jeigu to
kius priimsiu. Aš žinau šituos filosofus 
ir teologus: imsi tokius girtuokliuš pri
iminėti, tai greit ir kiemo nebeliks. Ei
kite, eikite sau! Čia jums nėra vietos.

— Pasigailėk, senelyte! Kaipgi gali
ma, kad krikščionių sielos žūtų taip vel
tui, be niekur nieko? Kur nori, ten ir 
padėk mus; ir jeigu mes ką nors, kaip 
nors taip, arba šiaip ką kita . padarysi
ma, tai tegu mums ir rankds nudžius, ir 
tegu 'taip bus, kaip vienas dievas težino 
— štai kaip!

Senė, rodėsi, truputį suminkštėjo. 
“Gerai, — pasakė ji, lyg apsvarstyda- 
ma, — aš įleisiu jus, tik paguldysiu vi
sus įvairiose vietose: jei ne, tai mano 
širdis nerims, kai jūs drauge gulėsite.”

— Čia jau tavo valia, mes nepriešta
rausime, — atsakė bursininkai.

(Bus daugiau)

Viešas laiškutis Antanui 
Bimbai

Gerbiamas Bimba:
Perskaičiau labai atydžiai 

jūsų rašytą knygą “Jungti
nių Amerikos Valstybių 
Prezidentai,” kurią išleido 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ja.

Turiu pasakyti tau, An
tanai, kad atlikai labai ge
rą darbą.

Knyga labai lengvai skai
tosi, ir tuo patim įspūdin
ga.

Kadangi labai mėgstu 
skaityti apie žmonių gyve
nimus, tai ir minimą kny
gą buvo įdomu skaityti, 
įspūdinga todėl, , kad yra 
kalbama net apie 33 ypatų 
veiksmingus gyvenimus, ir 
kiekvienas skiriasi nuo ki
to.

Pradėjus knygą skaityti, 
negali sustoti, taip, kaip 
laivelio, vandens traukia
mo - stumiamo, negali su
stabdyti. Tik traukia ir 
traukia skaityti vis tolyn ir 
tolyn.

Antanai, tavo parašyta 
knyga gerokai padidins lie
tuviškos žinybos knygyną.

Kiekvienas LDLD narys, 
perskaitęs apie Amerikos 
prezidentus, gerokai padi
dins savo žinojimo aruodą.

Kalbama knyga, Antanai, 
yra verta daugiau, negu 
narių mokama metinė mo
kestis (o dar pridėjus ketu
ris Šviesos leidinius ir su
dėjus į daiktą, pasidaro ki
ta geroka knygelė.).

Angliškai 
tie žodžiai
sovereignty 
jurisdiction 
magistrate 
executive 
prerogative 
continental 
epoch

prestige 
conflict 
invasion 
instructions 
meteoric 
speculation 
corruption 
conception 
business

Kas gerai, tai neblogai, 
bet yra ir kitaip.

Man visai nėra supranta
ma, Antanai, kodėl įkišai 
tiek daug angliškų žodžių 
su lietuviškomis uodegaitė
mis

Juk, Antanai, turi lietu
viškų žodžių užtenkamai ir 
galėjai apsilenkti tų žodžių, 
kuriuos žemiau paduodu.

A. Bimbos 
“lietuviški” 

žodžiai
suverenitetas 
jurisdikcija 
magistratas 
egzekutyvas 
prerogatyvas 
kontinentalis 
epocha 
respektumas 
prestyžas 
konfliktas 
invazija 
instrukcijos 
meteoriškai 
spekuliacija 
korupcija 
konsepcija 
biznis 
rekonstrukcija

reconstruction 
rangas range (?—Red.) 
. Dabar matai, Antanai, sa
vo žodžius į kairę pusę ir 
angliškus į dešinę.

Gerai žinau, kad tu galė
jai virš paduotus žodžius 
tikrais lietuviškais žodžiais 
pakeisti, o ne sagstyti lie
tuviškas uodegaites prie 
angliškų žodžių.

Kas nesupranta angliškos 
kalbos, tas visai nežino, ką 
reiškia žodžiai “prerogaty
vas,” “epocha,” “meteoriš
kai” ir tt.

Tie, visi žodžiai su lietu
viškomis uodegaitėmis pri
mena anglišką tarmę (Pa
tarlę—Red.):

“Words that get your 
tongue all tangled up.”

Taipgi turiu pastebėti 
tau, Antanai, neapgalvotą 
pareiškimą.

Ant puslapio 237 sakoma:
‘ ‘Taip meteoriškai iškilęs

į kapitalistinio pasaulio 
aukštybes... (pabraukiau-

Man, o gal ir visiems, yra 
žinoma, kad meteorai ne
kyla aukštyn. Nepaisant, 
kokį meteorą matysi, jį ma
tysi krintant žemyn arba 
instrižai žemyn, o niekad 
aukštyn.

Galima sakyt, kad kokios 
ypatos garbė ar kas kitas 
“meteoriškai krito žemyn,” 
bet netinka sakyti, kad kas 
nors meteoriškai iškilo.

Būtų labai vietoj buvę., 
jei tu, Antanai, pabaigoje 
71 puslapio, kur kalbi apie 
atidarymą durų į vakarus 
ir apie iškilimą vergijos 
klausimo, būtum pažymėjęs 
apie Monroe valdžios pa
siuntimą “American Colon
ization Society to look for 
a place in Africa to repa
triate both slaves and free
men.” (Čia neverta plačiau 
apie tai kalbėti.)

Užbaigiant, turiu dar vie
ną pastabėlę padaryti.

Ant 48 puslapio rašai, An
tanai, kad Thomas Jeffer
son “negalėjo prie tų dis
kusijų prisidėti, bet jis 
klausėsi, viską stebėjo ir 
gere savin” (pabraukiau—

NEWARK, N. J.

Dėl savo ilgamečio n ario 
nos brangintojo

ir lietuviškos dai-

Antano Kazakevičiaus
mirties liūdi “Sietyno’ ’ choro nariai

Barbora Kushlis 
Ona Kunickiene 
Mary Witkus 
Madeline Knorr 
Felicia phimkus 
Qna SCelmokaitė

Mildred Stensler
Tadas Kaškiaučius -
Stanley Mikionis
George Jamison • 
Joe Stanley <
Anna Stanley

'*X^’/Katrė žuk^iskas

Hi

Walter Bajoras

Cleveland. Ohio
L.L.D. 22-ros kuopos susirinkimas 

I atsibus ketvirtadieni, vasario-Feb. 
24 d., pradžia 7:30 vai. vakare, L. 
D.S. Kliubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Gerbiami kuopos nariai! Esate 
kviečiami dalyvauti kuopos susirin
kime, nes bus svarbus susirinkimas. 
Turėsime išrinkti delegatus j L.L.D. 
1,5-tos Apskrities konferencija; kuri 
įvyks kovo 20 d. Taipgi reikės iš
rinkti komisiją del parengimo, kuris 
įvyks balandžio 16 d.

Kurie dar nesate užsimokėję duo
klių į centrą už 1955 metus malo
nėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba 
(37-38)

Klaidos pataisymas r
Praėjusio šeštadienio lai

dos editoriale “Jurgis Wa- 
shingtonas” įvyko klaidu 
Ten buvo atžymėta, kad 
Washingtonas mirė ,1899 
metais, o turėjo būti 1791 
metais. f

Žodis “gėrė” visai ne sa
vo vietoje. Kas tik gerią 
arba gėrė, tai ne į galvą, 
bet į pilvą.

Su augšta pagarba, 
V. Žabui 

Laisvės redakcijai
Čia prisiunčiu Antanui 

Bimbai viešą, laiškutį. Nors 
netikiu, kad jis pasieks ki
tus žmones, bet vistiek pa
rašiau. Jei niekas daugiau 
nežinos, tai nors redakcija 
žinosite, kad kas nors aty- 
džiai perskaitė Antano Bim
bos parašytą knygą.

Su pagarba,
V. Žabui

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Kazys Musteikis paraše 
straipsnį, kaip Smetona pa
skyrė Lozoraitį “diplomati
jos šefu.”

Tenka manyti, kad šis 
Musteikio balsas sukels 
naują kačių koncertą^tuo
se, kurie stoja už “kontinu- 
jitetą.”

Mums tai jis nieko nereiš
kia.

Nieko nereiškia ir tai, 
kad Smetona su Urbšiu Lo
zoraitį paskyrė tokiuo “di
deliu vyru.”

Lozoraitis neatstovauja 
lietuvių tautos, neatstovau
ja Lietuvos valstybės.’Jei
gu jis šiandien dar vis min
ta ir palaiko kitus “užšaldy
tais fondais,” tai tik dėl to, 
kad vyksta šaltasis karas.

Vlika klevelandiškė Dir
va vadina: “Dvasia be vie
tos.”

Teisingiau būtų pavadin
ti: Vlikas — klikelė samo- 
zvancų, kurie nieko naudin
go nedirbdami, nori būti 
dideliais.

Philadelphia, Pa.
L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario-Feb. 27 
d., pradžia 3 vai. popiet, vieta — 
1150 N. 4th Street.

Visi nariai esate prašomi atsilan
kyti į minėtą susirinkimą, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarimui. 
Esame nutarę turėti- parengimą ba
landžio 23 d. Turime gerų prospek
tų. Tad būkite ir išklausykite ra
portą tuom reikalu. Bot dar reikia 
plačiau pasikalbėti ir padaryti ta
rimų dėl parengimo.

Taipgi jau laikas pasimokėti duo
kles į L.L.D. Pasirūpinkite ir nau
jų-narių gavimu į L.L.D.

Tad iki pasimatymo nedėliojo, 
Feb. 27-tą.

P. VVulantiene

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

Montello, Mass.
r

Svarbus Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks vasario 25 d. 
Turėsime išrinkti delegatę į Naujo
sios Anglijos Moterų Sąryšio suva
žiavimą, kuris įvyks Montellojd. 
Taipgi yra daug kitų svarbių reikaĮ 
lų aptarimui. Bus užkandžių ir ar* 
batos. Taipgi kviečiame nares ir ne- 
nares atsilankyti į šį susirinkimą.

Kliubo Komitetas
(37-38)

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha.

Andriaus Sk
—M? ru__

kos komedija

“Prašvilpta Laime”
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.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Ma

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M

lietuvių Salėje

Wilkes-Barre, Pa.

Gegužes-Ma v 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Saleje, 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 Kušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas Čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

8 psi.—Laisve (Liberty)- Tr< vasario (Feb.) 23, W



r-- ....... • - r-MTtflnRMtwMBrr---------r—

■ NoHYoritf)"ZWžifcr7lnloi
Viešnios

Elzbieta Maižis,

sau tą laikraštį

(po 
tęsė-

Vasario 17-tą laisviečius at
lankė Mrs.
lydima savo dukters. Ji užėjo 
atsinaujinti
kurį velionis jos vyras Domi
ninkas skaitė per ilgus, 
metus.

Vyro sunki ilga liga 
apopleksijos paralyžius)
si apie* porą metų. Bijodama 
jo netekti, stengdamosi jį iš
gelbėti jinai veik neatsitrauk
davo nuo jo lovos per visą jo 
ligos laiką. Net kiemo veng
davo užtrukt. O vienok jo mir
tis vis viena jai atrodė taip 
netikėta, ją skaudžiai pribloš
kė. ' Sako: “nebemoku nei 
vaikščioti, vos tik nuo kampo, 
nuo pastatytos mašinos atė-

mėnesį būtų 
metų su k ak-

I
I Maižis liepos
Ii i nėjęs savo 85
!į. Jis mirė 15-tą sausio, pa 
šgyvenimo poroje 58 ir puže 
lietų. Birželio 7-tą būtiTnii- 
)ėję 59 metų sukaktį porinio 

gyvenimo. Tų gražių metų at
mintį nelengva savyje užslo
pinti, prisiminimas vyro mir
ties tebeužlieja jos veidą aša
romis.

/ • Mrs. Maižis laimė tame, 
j kad ji tin-i tris malonias duk- 

1 teris: Oną, Elzbietą ir Hilda, 
taipgi 6 anūkus ir 
kus. Nėra vieniša.
97-41 109th St.,
Hill, N. Y., netoli

6 proanū- 
Ji gyvena 
Richmond 

nuo JJctu-
Vių Kultūrinio Centro.

Linkime geros sveikatos 
stiprybės nugalėti liūdesį.

ir

SUSIRINKIMAI
LLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 24-tą, 7:30 va
karo, L.A.P. Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Prašome na
rius ateiti laiku.

Valdyba

Seni priešai šaudėsi 
-gatvėje tarp minios

Vasario 17-tą vidurdienį ties 
didžiąja Macy’s krautuve New 
Yorke susitiko du gengsteri- 
nio pasaulio priešai. Jie turė
jo seną, pastovų pyktį vienas 
ant kito. Norėjo atsiskaityti, o 

’ gal ir visaip vienas kitą praša
linti iš tos rinkos, kurioje var
žomasi už neuždirbtą dolerį.
< Solly Girsch, 58 m., Bronx 
(gyventojas, tapo pašautas 
Krūtinėn ir rankos riešelin. 
Jis krito ant šaligatvio raičio- 
Jdamasis skausmuose, o gal ir 
saugodamasis nuo daugiau 
Kulkų.
į Jį apšaudęs Sam Kramer, 
•0 m., Manhattan gyventojas, 
apsipylė krauju dėl peiliu per
rėžto užausio. Abu tapo tuo
jau suimti. Policijos tardomi, 
)įei vienas, nei kitas nepasi
sakė nieko daugiau, 
tiek, kad jie jaučiasi 
gančiais.

Karą jie pradėjo 
‘ praeivių. Už poros 
buvo ir pol icistas.

Girsch esąs vienu 
Šių Dutch Schultzo
leitenantų prohibicijos laikais. 
Gi Krameris turįs rekordą 20 
areštų ir 17 nuteisimų.

tiktai 
labai ser-

minioje 
žingsnių

iš buvu- 
vyriausių

teis-

Pašto tarnautoją 
įtarė vagystėje

* Brooklyne sulaikytas
mui pašto tarnautojas Robert 
M. Leach, 45 m., Huntingto- 
no gyventojas. Kaltina, kad 
jis vaginėjęs knygų leidimo 

j firmai siunčiamus laiškus. Iš 
I jų išėmęs pinigus, laiškus su- 
I paikindavo. Prisipažinęs, kad 
’ bėgiu dvejų metų taip susi
rankiojęs $5,000.

Vagystė išsiaiškino jam pa
davus taisyti auto, kai mecha
nikai rado užpakalinėje dė
žėje gundg laiškų.

rodomas 
kino 
apie

te
rt u

at-

pa-

ke-
nu-
pa-

i Pagarsėjęs filmas 
“The Wages of Fear”

Kino teatre “Paris,” 4 West 
58th St., yra rodomas realis
tiškas ii- “stiprus” filmas “The 
Wages of Fear.” Tam filmui 
buvo duota aukčiausia premi
ja Cannes filmų festivalyje, 
Francūzijoje, 1953 metais. Jis 
laimėjo pirmą premiją ir Ber
lyno filmų festivalyje. Be to, 
jis yra pirmuoju svetima kal
ba filmu, kuris buvo 
pirmos eilės Londono 
atruose. Ten jį matė 
milijonai žmonių.

“The Wages of Fear 
vaizduoja gyvenimą nenuro
dytame lotynų Amerikos kraš
te, netoli nuo naftos pramo
nės centro. Aiškiai matosi taip 
vadinamo “balto” žmogaus ci
vilizacijos savanaudiškumas. 
Nors amerikiečiai milijonus iš 
naftos susikrauna, vietiniai gy
ventojai gyvena kaip laukiniai 
ir pirmieji sutinka mirtį 
vojinguose darbuose.

Centriniai asmenys yra 
turi vyrai, kurie gyvenimo 
blokšti į tą visų užmirštą
šaulio kampelį, iš ten nenori 
ar negali sugrįsti į savo tėvy
nes. Vieno iš jų vardas Bim
ba. Nežinia ar tai atsitiktinu
mas ai- tikrumoje lietuviškas 
vardas duotas toje filmo j e 
vai z d u o j amam am erik iečių i,
kuris ir iš veido panašus į 
Amerikos lietuvį.

Gana gražiai yra parodoma, 
jog už pinigus paprasti žmo
nės galvas pakloja bešoferinu- 
dami per džiungles su nitro- 
glycerintr prikrautais sunkve
žimiais, bet savo likimo vis- 
tiek pakeisti negali. Jiems, 
matomai, nebuvo lemta palik
ti tą “užuovėją” ir sugrįžti į 

dai visur tokie pat”....
žodžiu sakant, filmas yra 

vertas laiko praleisto jo pama
tymui. Tai jau užaugusio žmo
gaus, o ne vaikiškas filmas, ko
kių daugumoje pagamina vie
tinės filmų kompanijos. Jį pa
rašė ir režisavo H. G. Clou- 
zot, pagal George Arnaud’o 
knygą. “The Wages of Sin” 
(Le Sa la ire de la Peur).

Žiūrėtojas

susi-

Brooklyn, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54 skyriaus 

rinkimas įvyks ketvirtadienį, vasa
rio-Feb. 24 d., 5:30 vai. vakare, Uni
jos salėje, 11-27 Arion Pl., Brook
lyn, N. Y.

Susirinkimas 
trečiadienio j 
kad trečiadienį 
na.

tapo perkeltas iŠ 
ketvirtadienį todėl, 

pripuola pelenų die- 
Sekretorius

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKE

Norime iš .anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalyką, kuris įvyks

Bay Par

3 Balandžio
April, 3 P. M.

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

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y*

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

minu-

kilo iš to, kart Eisen- 
(liuosu nuo tarnybos 
važinėdamas automo- 
su žmona ant kelio

Nuteisė nušautojo 
marininko draugą

Tiktai valandą ir 55 
les užtruko džiūrė nuteisti 22 
metų jaunuolį Eugene Gerači. 
Nusprendė, kad jis kaltas už
puolime policisto Sidney Ei- 
senberg’o.

Byla 
bergas 
laiku) 
biliumi 
sustabdė Geraci ir jo draugą, 
įtarė .juos blogai vairuojant 
auto. Policistas marininką Ja
mes Nicolli nušovė, o Geraci 
areštavo. Jis ir jo žmona ti
krino, kad jaunuoliai policis
tą puolė.

Teisme buvo ir liudytoja 
už jaunuolius. Priešais to su
stabdymo vietą 4-me 
gyvenanti Mrs. Mary 
ley liudijo, kad jokio 
iš jaunuolių pusės
Bet prokuroro asistentas Alex
ander Schoer pareiškė, kad ji 
“tiksliai melavo, liudydama 
kreivai prisiekė.”

Teisiamojo jaunuolio gynė
jas argumentavo, kad kaltini
mu jaunuolio norima “pri
dengti” policijos klaidas.

Geraci gali būti baudžiamas 
iki penkerių metų po kožnu 
kaltinimo 
kad 
kad

au k šte 
McCau- 
puolimo 
nematė.

punktu. Kaltina, 
priešinosi areštui, taipgi 

policistą puolė.

Planuoja pakelti 
pieno kainas

New Yorke pradeda svars
tyti pieno kainas. Posėdį šau
kia visašališkasis Agri kultūros 
departmental Kalbama, būk 
bandysią pakelti farmeriams 
mokestį už pieną. Tačiau 
praktika visuomet rodė, kad 
su kožnu mažiausiu priedu 
farmeriams, vartotojams kai
na pakeliama ne tiktai tiek, 
kad padengtų farmeriams 
priedą, bet ir atneštų preky
bininkams daug didesnį pel
ną.

Pieno gausos mėnesiais, ka
da farmeriams mokestis auto
matiškai mažinama, miestie
čiams tų nuolaidų nėra. Ge
riausiu atveju nuleidžiama 
pusė cento nuo bonkos, tad 
vartotojas tą nuolaidą tegau
na tiktai pirkdamas poromis 
bonkų.

Farmeriams už pieną kai
nos paskiausiais dvejais me
tais numažintos 20 procentų.

“Privatinis” telefonas
žmonių pasikalbėjimų tele

fonais dabar nesiklauso tiktai 
tas, kas nenori klausytis, sa
ko New York City Anti-Crime 
Komitetas savo raporte. Jis 
žymėjo, jog periminėjimas 
žmonių pokalbių taip papli
tęs, jog niekas negali užti
krintai sakyti, kad jo telefono 
kas nors nesiklauso.

Perimti pasikalbėjimus tele
fonu mechanizmas tėra labai 
menkas. Kartą jį išmoko pa
gaminti vieni, jį gali gauti 
pirkti, arba gali .išmokti pasi
gaminti ir kiti.

Ablavoje tiktai ant vieno 
buto Manhattane atrasta 10 
periminėjimų. Vienos kabės 
Įjungimu i centrinį telefono 
laidą galėjo periminėti veik 
viso miesto telefonus.

Radę sandėlį ir elektroniš
kų instrumentų, kurie gali pa
imti pokalbius ar kitokius gar
sus už 300 yardų net be vieli
nio jungtuvo. Tuo būdu rake- 
tierius milijonierius Rubinstei- 
iias užrekordavo vienos savo 
meilužės judesius lovoje. 
“Klausovas” buvo įjungtas po 
jos lova, o rekorderis ant gat
vės pastatytame auto.

------------- r—-------- 

Transportininkai 
kovos už algas

Transport Workers Uni
jos konvencijoje prezidentas 
Quill iškėlė klausimą, kad 
New York o miestinių linijų 
transportininkus laukia griež
ta kova už algų pakėlimą. O 
nuo didžiausiojo unijinio cen
tro darbininkų laimėjimo 
daug priklausys unijistų žy
giai ir laimėjimai kitur.

Transportininkų kontrakte su 
Transit Authority, kuris kon
troliuoja visą linijų veiklą, yra 
sutikta persvarstyti algų klau
simą. Planuoja reikalauti po 
18.5c. priedo tiems, kurie ga
vo po 6.5c. paskiausio priedo 
per valandą; po 17c. ga.vu-Į 
siems po 8c.; po 14 centų ga- ■ 
vusiems po 11c.

Kuomet Quillas su delegaci
ja turėjo susitikimą su Tran
sit Authority, Autoritetas at
sisakė derėtis. Sakė, jog de
rėsis tiktai* tuomet, jeigu uni
ja sutiks su Autoriteto pasiū
lytu Valstijos Seimeliui planu 
susiaurinti privilegijas ligoje.

; NAUDOTI
h kJJbk..... KARAI -

Pas AMERLING
; ’54 CIIEV. 2 durim, Pilnai 

Įrengtas .. $1050
STUDE. 4-Durim, Pil
nai (rengtas., Hyd.....
CIIEV. 4-durim, Pil
nai įrengtas ..............
CIIEV. 4-durim, Pilnai 
įrengtas ......z.............

Daug Kitų Didelių Pirkinių
A MERLIN n

’51
595

*53
950

’51
595

4 Telefonas“* Bf

& 60th St. f
lyn
E. 6-8131 f
THrmmrmrrmmj.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GR1LL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

SSSS&SB MBS

Aido Choras RŪPINASI GĖLYNU NEW YORK
Pamoka šią savaitę įvyks 

trečiadienį, vasario 23-čią. 
Moterys pradeda pamoką 
7:30, nes turime pasiruošti 
dainuoti Moterų Dienos minė
jime. Šį penktadienį, vasario 
25-tą, pamokų nebus.

Kitą savaitę ir toliau pa
mokos vėl įvyks penktadie
niais, kaip paprastai.

Pradėjome mokintis 
jas dainas. Visi choristai pra
šomi dalyvauti 
tikose. Labai 
norintieji 
dėtų tuojau sykiu su 
išmokti naujas dainas.

Vaidyba

nau-

visose prak- 
svarbu, kad 

ateiti j chorą pra- 
visais

Katarina Skučienė
Mirė vasario 11-tą, palai

dota 15-tą šv. Jono kapuose.
Paliko liūdesyje 2 sūnus: 

Pijušą ir Joną ir jų žmonas. 
Taipgi tris dukteris: May, 
Ona ir Margarietą, ir 3 žentus, 
5 anūkus ir 3 proanūkus. A- 
merikoje išgyveno 4 7 
Iš Lietuvos paėjo nuo 
jampolės.

Ji buvo našlė, Jos
Pijušas Skučas mirė 1943 m. 
gegužės 17 d.

Reiškime gilią užuojautą 
visai Skučų šeiniai.

metus.
Mari-

vyras

N.

GEORGE MAGYAR’S 
BURGUNDY ROOM

Iši vieta randasi po 14
60th St., New Yorke. Kiek
vieną vakarą jus palinksmins 
George Magyar, Gerda La li
ner ir Erwin Strauss. Drau
giška, europiška atmosfera, 
prie žvakės šviesos.

Taipgi galima pasišokti. 
Pilnos vakarienės tiktai $2.95. 
Specialūs pietūs 99c. Turėję 
progą užeikite.

(Skelb.)

Teatruose
ro-Radio City Music Hall 

domas filmas yra “Jupitei 
Darling”

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

U. S. ir N. Y.^TATE ĮEIGŲ 
TAKSŲ IŠSKAIČIAVIMAI

Mos pagelbstimo darbininkams 
atlikti visus legalius atskaity
mus. I keletą minučių mos 
rengsime jums ir paruošime 
siuntimui.

Mes Taipgi Esame 
Imigracijos Specialistai
Atdara Kasdieną 9—6 

Šęštądięniąis 9—4
....................... ..... ' • ........................... . • • *' * *

pri- 
iš-

Nuo Vasario 1 d. iki Balandžio 15
N. J. Cassavetes

303 W. 42nd St., N.Y. 36, N. Y. 
CI. 5-4870 — 4871

- - - - - - APPLIANCES- - - - - -
Any Make. Any Model 

Direct to you at wholesale Prices
FAIRMART SALES

932 — 8th AVE. (55th St.)
Ask for Mr. B.

PL. 7-2876

Benis Ivanauskas, įteik
damas LKC gėlyno reika
lams $2, sako: “Artėja pa
vasaris, reikia susiprasti, 
kad gėlynas turi būti aprū- 
pintas.’k

Dėkui. Gėlininkas jau 
gali pasakyti Ivanauskui ir 
visiems kitiems gėlyno en
tuziastams, kad jis gėlyną) 
padarys tokį, kad nieks 
pro jį nepraeis nesustojęs 
ir nepasigrožėjęs. V.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis ^Pirmyn Stilius 

Matykite

A R M A STSo
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

MILL
ENDS

BROADLOOM
REMNANTS

Large Selections — Many Colors
Quality Mdse. $095
Savings Up To $19.95 4^ ĮJP

Remnant; siz.es sufficient for
Hails, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG CO.
12 E. J 75th St. Bron,?

TR. 8-9217

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Dv,i Air Conditioned Koplyčios
24 valandų patarnavimas

6306 Flushing Ave., Maspeth
DA. 6-1658

DR. A. L. GRAUBART
OPTOMETRIST 
Dabar randasi

139 Locust Hill Ave., 
(kamp. Ashburton Ave.) 

Yonkers, N. Y.
Išogzaminuojarho akis, 

Pritaikome akinius.
Pirm., Tree., Penkt. 10-1 ir 5-1 

šeštadieniais 10-5.
YOnkers 3-9456 

Mos lurime didelį 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

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių ' krautuvė 

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

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

Tel. Ronkonkoma 9-8664
(35-39)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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 Barber!*

6 pu si.-Laisvo (Liberty)-Trečiad., vasario (Feb.) 23, 1955

WANTED-FEMALE

REIKALINGOS POROS
ARBA PAVIENIAI i

Virėjos, tarnaitės, namų darbinin
kės, pilnam ar daliai laiko. Guolis 
vietoje ar kitur. Patyrusios ir be 
patyrimo. Greit duodami darbai vi
siems.

FOREST MADISON AGENCY
71-15 Austin St., Forest Hills 

Tel. BO. 8-1110

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

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

* SC. 3-6160

REAL ESTATE

GARDEN CITY. Parduoda savinin
kas nupigintai. (Sav. persikelia). 
Gpažūs 3 aukštų angliški namai — 
mdelė Central hall, knygynas, pil
nas valgymui kambarys, 4 miegrū- 
Tniai, 33 maudynės, pilnai naujai iš- 
dekoruotas, labai arti mokyklų. 
Greitam pardavimui tik $29,500. 
Kviečiame pamatyti. Saukite PI. 
6-0118. '

(34-40)

NUPIGINTAI — 
PARDUODA SAVININKAS 

BELLROSE ą
Tuojau užimamas, 1 šeimos mūri
nis, semi-detached, dideli rūmai, 3 
(niegrūmiai, pilnas gyvenimui rū
mas, pilnas valgymui rūmas — 2 iš
tąsyti rūmai skiepe, 13 maudynių, 
daug ekstra jrengimų. Patogu j mo
kyklas. Greitam pardavimui lik 
$14,500. Pamatymas pagal sutartj.

Saukite FL. 6-6423
(36-38)

NUPIGINTAI — 
PARDUODA SAVININKAS 

Franklin Square (Persikėlė) 
Tuojau užimamas, 43 metų senumo, 
5 rūmų Cape-Cod. Talpus attic. Mū
ro ir Fieldstone, ištaisytas skiepas, 
virš-dydžio attached garadžius, ant 
60x100. Patogu i mokyklas. Grei
tam pardavimui $16,000. Pamaty
mas pagal sutartj.

Primrose 5-9124
(36-38)

PARDUODA SAVININKAS 
LAURELTON (Persikėlė)

Tuojau užimamas, 8 rūmai, 3 dideli 
miogrumiai, mūrinis. 2 maudynės 
(viena Hollywood), atskiri gyveni
mui rūmai. Arli mokyklų. Greitam 
pardavimui $16,800, (Taipgi par
duodame ir rakandus). Pamatymas 
pagal sutarti.

LA. 8-1089 (36-3&

PRIE VANDENIO. MASSAPEQUA. 
Tuojau užimama. Pilnai išforni- 
šiuotas; 3 miogrumiai, Hollywood 
virtuvė. Dideli porčiai, salionas ir 
valgymo rūmas; tripplc track, 
storms ir screens. Aliejum šildoma. 
Vasarnamis iš Knotty Pine. 5 pė
dų prieplauka. Turite matyt, kad 
Jvertint. SU. 1-4751.

(37-39)

PARDUODA SAVININKAS—FLU
SHING. 9 rūmų medinis ir asbestos 
—šingeliuolas. 4 miegrūmiai, atski
ri gyvenimui ir valgymui rūmai, 
sun porch, spalvuotų' tile stikle su
dėtų maudynė — lašai. Moderninė 
virtuvė. Daug ekstra jrengimų. Grei
tam pardavimui tik $25,000.'- Kvie
čiamo pamatyti, šaukite FL. 8-4458 

(37-40)

PARDUODA SAVININKAS—MAS
PETH, — TUŠČIAS. 2 šeimų de
tached (4 ir 5 rūmai), 2 karam ga
radžius. Puikiausiose sąlygose, arti 
mokyklų ir transportacijos. Greitam 
pardavimui tik $16,700. Pamatymas 
pagal sutartj.

Tel. HA. 4-2730
(37-39}

PARDUODA SAVININKAS - BELL
ROSE. Tuojau užimamas. 9 metų 
senumo Cape Cod. 3 miegrūmiai (7 
rūmai), arti mokyklų. Ideališka d®l 
šeimos su vaikais. Kviečia pamatyti.

1810 Newbridge Road 
Tel. SU. 5-2213

(37-40)

PARDUODA SAVININKAS. (Persi
kelia.) Baysville (North Shore. Cape 
Cod ant 125x125. Tirštai medžiais ap
augęs plotas 2 miegrūmiai, didelė 
virtuvė ih valgymui rūmas, pastogės 
plotas-attic. 3 minutės j beaches, mo
kyklas ir krautuves. Greitam parda
vimui tik $13,900. Pamatymas pa
gal sutartj.

Tel. TW. 5-3936 J.
(37-39)

Mergšę nuteisė kalėti
Theresa Gresh, dabar 16 

metų,, nuteista 20 metų kalėti 
už dalyvumą nužudyme savo 
motinos Annos, 43 m. žmog
žudystėje dalyvavęs vyrukas 
William Byers yra nuteistas 
mirti elektros kedeje. Merg
šei lengva pabauda skirta dėl 
jos jaunų metų, žmogžudys
tės laiku 1954 m. kovo^4 <L, 
ji tebuvo 15 metų.

Motiną žudė įtūžime, kad 
jinai trukdė jų meiliškiems 
santykiams.




