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KRISLAI
Paleckio ir Lacio kalbos. 
Dėl užsienio ministrų. 
Busimasis Chicagos majora 
Ant peklos kranto. . .

Rašo Mizara

Neseniai įvykusioje Tarybų
Sąjungos aukščiausiojo parla-
mepto bendroje — abiejų bu
tų — sesijoje sakė kalbą Lie
tuvos prezidentas Justas Pa
leckis.

“Jo kalba buvo nukreipta 
prieš lietuvių politinę akciją 
laisvajame pasaulyje,” skelbia 
Naujienos.

Atsieit, J. Paleckis pašiepė 
tokias įstaigas, kaip Vlikas 
ir “diplomatijos šefas,” ku
rios parnelyg daug pinigų iš
eikvoja niekalams, nieko nau
dinga neveikdamos. 

•_

Ten patrakę kalbą ir Lat
vijos prezidentas Lacis.

Pastarais kaltino Jungt. 
Valstijų vyriausybę, kam ji 
palaiko Pabaltijo kraštų dip
lomatus, kurie tų kraštų ne
atstovauja.

Naujienos šitaip rašo:
“Pakeltu balsu Lacis šau

kė,į kad šie diplomatai Panai* 
lijo respublikoms neatstovau
ja. Jis Oygino, kad mūsų (su
prask : menševikų ir kt. —It. 
M.) įgal ioti ministerial turi 
tiek teisių atstovauti Pabaltijo 
tautoms, kiek Chicagos geng
steriai Amerikos tautai. . .”

•
Be to, rašo Naujienos, kad 

Pabaltijo valstybėms esą at
kuriami užsienio ministrai.

Kiek mums žinoma, sekant 
kad ir ne pilnai Lietuvos spau
dą, Lietuva užsienio reikalų 
ministeriją palaikė nuo 1945 
metų.

To reikalauja Lietuvos kon
stitucija. Pirmiau' Lietuvos 
užsienio ministro pareigas ėjo 
Povilas Rotomskis. Tam pa
sitraukus, jo vietą užėmė Ig
nas Gaška.

Kas Ignas Gaška?
Mums atrodo, tai tas pats 

Visuomenininkas, kuris sme- 
tow.mo laikais buvo ilgai 
kalintas

*■>

Praėjusį antradienį Chica- 
goje įvyko oficialės nominaci
jos kandidatu miesto majoro 
Ir kai kurių aldermanų vie
toms.

Pasirodo, kad balsuotojai 
dabartinį majorą Martin II. 
Kennelly atmetė, o nominavo 
miesto majoro vietai Richard 
J, Dailey.

•Už Mr. Dailey kandidatū
rą pasisakė ir organizuoti 
darbininkai, ADF ir CIO. Jį 
rėmė ir negrai, kurių Chica- 
goje yra daug.

Kennellį smarkiai palaikė 
Tribune ir kiti reakcininkai.

Dabar, beveik tikra, kad 
sekamasis Chicagos majoras 

'bus Richard J. Dailey.

Kadaise Chicaga buvo ne
garbingai garsi gengsterizmu. 
Tai buvo Al Caponio gadynė
je.

Šiandien New York as tą

Tik kairieji balsavo 
prieš Edgarą Faure'ą

Komunistai ir socialistai buvo
vieninteli prieš naują valdžią

Paryžius. — Konservaty
vus “radikalas” Edgaras 
F a u r e jau patvirtintas 
Francūzijos premjeru. Jo 
sudarytas kabinetas, į kurį 
įeina gaullistai, krikščionys- 
demokratai ir kiti konser
vatoriai, yra skaitomas de- 
šiniausiu pokariniu kabine
tu Francūzijoje.

Visos dešinės ir centristi
nės partijos balsavo už 
Faure valdžią. Tik komu
nistai ir socialistai vienin
gai ir vienbalsiai balsavo 
prieš. Vienas kitas depu
tatas, vienišas taip vadina
mos “Demokratinės ir Res
publikinės Socialės Sąjun
gos” narys balsavo su ko
munistais ir socialistais, 
taipgi keturi progresistai, 
kurie skaitomi komunistu 
bendrakeleiviais.

Parlamente iš viso yra 
624 nariai. Iš jų 369 bal
savo už Faure, 210 (jų tar-! 
pe 105 socialistai ir 94 ko-,! 
munistai) prieš. 28 tiksliai i 
susilaikė nuo balsavimo, o Į 
17 balsavimo metu nesira
do parlamente.

Edgar Faure yra palygi
namai jaunas žmogus, tu
rintis tik 46 metus amžiaus, 
vienais metais jaunesnis už 
Mendes-France. Jis iš. pro
fesijos advokatas. Mendes- 
France kabinete jis buvo 
finansų reikalų ministru.

Jis savo jaunystėje stu
dijavo kalbas ir tarp kito 
sklandžiai kalba rusiškai.

Kuomet buvo paskelbta, 
kad Faure patvirtintas, be
veik visi deputatai, išimant 
komunistus ir socialistus, 
aplodavo. Nuo aplodavimo, 
betgi, susilaikė ir kai kurie 
radikalai, paties Faure par

“laurų vainiką” turi, čia 
gengsteriai pradeda šeiminin
kauti.

Štai, neseniai net trijų šim
tų policmenų reikėjo vienam 
gengsteriui (Roblesui) suval
dyti.

— *

“Vienintelis užtikrintas ap
sigynimas nuo hydrogeninės 
bombos — taika,” sako CIO 
prezidentas Reuther.

Toliau:
“Taikos negalima užtikrin

ti vienoje kurioje pasaulio da
lyje; ji turi būti visuotinę, 
universali.

“Mes stovime ant peklos 
kranto. Neseniai buvo mums 
sakyta, jog hydrogeninė bom«, 
ba, numesta ant Detroito, ga
lėtų nušluoti ir Milwaukes 
miestą.”

Nieks negali užginčyti to, 
ką CIO prezidentas pasakė.

Dėl to: kova už pasaulinės 
taikos išlaikymą privalo apeiti 
kiekvienam padoriam žmogui. 

tijos nariai su Mendes- 
France priešakyje. Spauda 
sako, kad Faure neturi šan
sų ilgai likti premjeru, nes 
katalikai, gaullistai ir radi
kalai negalės ilgai bendra
darbiauti valdžioje. Kai ku
rie laikraščiai jau rašo apie 
tai, kad sekamu premjeru 
vėl bus Mendes-France.

Jos gyvenimas buvo sunkus: 
ji turėjo keltis anksti rytą

Viena, Austrija. — Čeko
slovakijos sportininkė-čiuo- 
žėja Miroslava Nachodska, 
kuri čia gastroliavo su gru
pe kitų sportininkų, nutarė 
likti Vakaruose. Ji sakosi 
norinti vykti Amerikon.

Čekoslovakijoje, sakė Na
chodska, gyvenimas buvo 
sunkus: kad treniruotis, ji 
turėjo keltis ankstyvais žie
mos rytmečiais. Ameriko
je, ji tikisi, galėsianti il
giau gulėti lovoje. Ji turė
jusi ir kitą sunkenybę: Če
koslovakijoje nelabai palan
kiai žiūrima į merginas, ku
rios dėvi kelnes. Ameriko
je “politinė tremtinė” Na
chodska tikisi turėti “kel
nių dėvėjimo laisvę”...

Buenos Aires. — Valdžia 
neleido opozicinei radikalų 
partijai išstatyti savo sąra
šą provi n c i n i a m s rinki
mams, kurie įvyks kovo 20 
diena, v

Bangkoke nutarta steigti 
pastovą S. E. A. T. 0. centrą

Bangkokas, Tailandas. — 
Taip vadinamų Pietrytinės 
Azijos šalių konferencija 
Bangkoke nutarė įsteigti 
pastovų centrą ten. Pasiū
lymą padarė Amerika, ir jis
buvo vienbalsiai priimtas.
Tailando valdžia išreiškė 
savo pasitenkinimą tuo nu
tarimu.

Sakoma, kad Filipinai pa
geidavo, kad SEATO būtų 
Maniloje, bet amerikiečiai 
aiškino, kad centras turėtų 
rastis pačiame Azijos kon
tinente, o ne Filipinų saly
ne, nes ir taip mažai pačios 
Azijos kontinento kraštų 
priklauso prie SEATO: tik 
Tailandas ir Pakistanas.

Haga. — Olandijos Dar
bo Partija sako, kad tūks
tančiai katalikiškai nusitei
kusių darbininkų Olandijo
je prisideda prie darbiečių, 
nežiūrint kunigų draudimo. 
Olandijos vyskupai yra iš
leidę uždraudimą katali
kams prisidėti prie socia
listinės Darbo Partijos, da
lyvauti socialistiniuose mi
tinguose arba skaityti so
cialistinę literatūrą.

Britai nenori 
eiti karau už 
Čiango salas 
Londonas. -4- Premjeras 

Churchillas parlamente už
tikrino, kad Britanija neį
siveltų karan gindama Que- 
moy, Matsu arba kitas ma
žiukes Kinijos pakraščio 
saliu kės, kur Čiangas laiko 
savo įgulas. Jis davė su
prasti, kad, jeigu Amerika 
į tokį karą įsitrauktų, Bri
tanija jai neduotų pagalbos.

Darbiečiai reikalavo, kad 
Britanija pasiųstų savo už
sienio reikalu ministrą 
Edeną į Pekiną, kad jis ten 
tartųsi su Kinijos vadais 
apie Taivaną (Formozą). 
Tą Churchillas atmetė, sa
kydamas, kad tam nemato 
reikalo.

Prieš tai, kaip Churchil
las padarė savo pareiškimą 
apie Quemoy ir Matsu, Dar
bo Partijos pildomoji tary
ba priėmė rezoliuciją, rei
kalaujant iš valdžios kaip 
tik to: atsiriboti nuo Ame
rikos karingų planų padėti 
Čiangui ginti pakraščio sa
las.

Darbiečių pildomoji tary
ba taipgi pasisakė už tuo
jau tines paliaubas tarp 
Čiango ir Kinijos.

Demokratai ir repui d ikon ai 
tęsia ginčus del mokesčių

Washingtonas. Prezi
dentas Eisenhoweris aštriai 
kritikavo demokratus už jų 
pasimojimą sumažinti eili
nių žmonių jeigu mokesčius 
ant 20 doleriu asmeniui. 
Kaip yra žinoma, atstovų 
buto komitete jau nubalsuo
ta mažinti ir šiandien (ket
virtadienį) arba penktadie
nį tikėtasi pravesti balsa
vimą pačiame bute.

Eisenhoweris sakė, kad 
demokratai yra neatsako- 
mingi, kad jų planas yra 
tiktai politinis manevras. 
Demokratai atsikerta nuro

Paskutiniai Pranešimai
Bangkokas. — Dulles ir 

Edenas laikė privatišką pa
sitarimą, per kurį, kaip 
manoma, jie bandė suvieno
dinti savo nuomones apie 
taktiką Pietrytinėje Azijo
je.

Bonna. — Socialdemokra
tas Heinz Tuehn savo parti
jos vardu įspėjo, kad gin
klavimosi paktą ratifika
vus, kova prieš ginklavimą 
nebus baigta: socialdemo
kratai ir unijos naudos vi
sas galimas priemones, kad 
neprileisti prie naujo naci
nio Wehrmachto įkūrimo.

Nairobi. — Nors keli mė
nesiai atgal britai skelbė, 
kad jie beveik “apvalė” Ke- 
nyą nuo partizanų (“Mau 
Mau”), jie dabar skelbia 
naują karinį vajų, kuriam 
naudoja 10,000 savo karių.

i eismas išmėtė 
7 Connecticuto 
komunistę bylą

New Haven, Conn.—Fe
deralinis teisėjas Robertas 
Andersonas išmetė septynių 
Connecticuto komunistų va
dų bylą. Valdžia juos trau
kė atsakomybėn po Smitho 
aktu. Teisėjas bylą aniulia- 
vo remdamasis faktu, kad 
prisaikdintųjų teisėjų tary
ba (jury) buvo neteisėtai 
parinkta.

Teisėjas paliko tuos ko
munistus po kaucija laisvė
je. Valdžia turi tris savai
tes, per kurias gali imtis 
naujų žingsnių prieš juos.

Šie 7 komunistų vadai yra 
Sid Taylor, Robert Ekins, 
Jack Goldring, Alfred Mar
der, James Tate, Joseph Di
mow ir Sidney Resnick.

Šių komunistų veikėjų 
advokatai kėlė kaltinimą, 
kad prisaikdintieji teisėjai 
parinkti išimtinai iš biznie
rių, aplenkiant darbininkus 
ir negrus. Teisėjas Ander
sonas su ta nuomone su
tiko.

Montego Bay, Jamaica. — 
Jamaicoje atostogauja Ad- 
lai Stevensonas, demokratu 

7 C
vadas.

dydami, kad pats preziden
tas Eisenhoweris dar pra
eitais metais sakė, kad pa
našus mokesčiu sumžinimas 
reikalingas, bet vietoje ma
žinti eiliniu žmonių mokes
čius, republikonų adminis
tracija dovanoja didžiules 
sumas didžiosioms kompa
nijoms, sugrąžindama di
džiules m o k e s č i u sumas 
joms.

Eisenhoweris sakė, kad 
demokratų planas mažinti 
mokesčius sukeltu “dar di
desni deficitą valdžios biu
džete.”

New Yorksa. — Advoka
tas Rogge sako, kad Civi
liniu Teisiu Kongresas 
(C.RC) išleido tik $6,000 
Trentono šešių negrų gyni
mui, tuo tarpu, kailiam 
tikslui, esą, buvo sukelta 
$300,000.

New Yorkas.—New Yor- 
ko “Times” Jungtinių Tau
tų ekspertas T. J. Hamilto
nas pranašauja, kad vienų 
metų bėgyje Liaudies Kini
ją taps Jungtinių Tautų na
re.

Belgradas,—Čia skleidžia
mi gandai “iš patikimų šal
tinių,” kad Malenkovo pa
sitraukimas buvo apseka 
balsavimo K. P. centrinia
me komitete, kur penkių 
balsų dauguma buvo nutar
ta reikalauti jo atsistatydi
nimo.

Bundestagas svarsto 
ginklavimosi paktą
Demonstracijos visoje šalyje, - 
policija saugo parlamento rūmus

Bonna.—Adenauerio val
džia sutraukė daug polici
jos aplink Bundestago par
lamento rūmus, kad užti
krinti, jog demonstrantai 
neįsiverš į parlamento vi
dų. Bonnoje paprastai ran
dasi 800 policininkų ir 
dar 500 atvyko iš provinci
jos. Policijos kordonai su-

56 legijonieriai ieškojo 
laisvės iššokdami j jūrą

Kairas. — Francūzu lai
vas “Pasteur” vežė kelius 
šimtus legijonierių iš Viet
namo į Francūziją. Kuo
met laivas plaukė pro siau
rą Egipto kanalą, 56 legi
jonieriai iššoko ir plaukė į 
krantą. Ten jie prašė Egip
to duoti jiems prieglaudą 
kaip politiniams tremti- 
niams.

Iššokę legijonieriai teigė, 
kad kitokio būdo jie nega
lėjo rasti išsilaisvinimui. 
Disciplina legijone labai 
griežta, sakė jie, ir pasi
traukti iš legijono pirm su
sitarto laiko neįmanoma.

Dalis tų legijonierių, sako 
pranešimai, yra francūzai, 
dalis vokiečiai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris Kon
gresui patiekė $101,000,000,- 
000 kelių t i e s i m o planą. 
Planas būtų pravestas 10 
metų bėgyje.

Senatas jau irgi nubalsavo 
pakelti kongresines algas

Washingtonas. — Sena
tas 62 balsais prieš 22 nu
balsavo pakelti Kongreso 
narių metinę algą ant 50%, 
tai yra, ant $7,500. Atsto
vų butas savaitė atgal nu
balsavo pakelti algas ant 
$10,000. Dabar senatoriai 
ir atstovai gauna $15,000 
metams.

Manoma, kad senatas ir 
atstovų butas dabar prieis 
kompromiso ir algos bus 
pakeltos ant. sumos kur 
nors tarp senato ir buto 
nutartu, i

Čianginiai ištrauksią savo 
jėgas ir iš Nanki saliukės

Taipei. — Čianginiai sako, 
kad jų orlaiviai bombarda
vo kinų liaudiečių pozicijas 
sausžemyje prie Naki salos, 
kur randasi Čiango karių 
įgula . Iš komunikato, ka
riame kalbama apie “prisi
rengimą strateginiam pasi
traukimui,” darosi aišku, 
kad čianginiai rengiasi sa
vo įgulą iš tos saliukės eva
kuoti. Iš viso ten randasi 
5,000 karių.

. pa parlamentą ir neprilei
džia pašaliečių.

. Bondestagas p radėjo 
svarstyti Vakarų Vokieti
jos ginklavimo nutarties pa
tvirtinimą. Manoma, kad 
Adenauer is išgaus parla
mento patvirtinimą, nors 
socialdemokratai b alsuos 
prieš, o viena Adenauerio 
koalicijos partija, Laisvieji 
Demokratai, nepatenkinti 
susitarimu Saaro srities 
klausimu.

Tuo pačiu tarpu visoje 
Vokietijoje, Vakarinėje ly- 
‘giai kai]) Rytinėje, vyksta 
visokie išstojimai prieš gin
klavimąsi. Bavarijos lais
vųjų profsąjungų (unijų) 
vadovybė atsišaukė į visus 
darbininkus raginant juos 
padėti darbą anksti ketvir
tadieni ir demonstruoti 
prieš ginklavimąsi. Pana
šios demonstracijos turėjo 
įvykti Hamburge, Essene, 
Diuseldorfe, Frank f u r f e, 
Niurenberge ir Miunchene 
bei eilėje mažesnių vietovių.

Rytų Vokietijoje darbi
ninkai, solidarizuodamiesi 
su vakariečiais, irgi rengia 
demonstracijas:

Adenaueris kelios dienos 
atgal pareiškė laikraštinin
kams, kad Vakarų Vokieti
jos socialdemokratai elgiasi 
“neatsakomingai,” kad jie 
naudoja “komunistų ir na-’ 
cių taktiką kovodami prieš 
ginklavimosi sutartį.”

Socialdemokratų spauda 
paskutinėmis dienomis kri
tikuoja Adenauerio valdžią- 
smarkiau, negu bile kuomet 
praeityje. Krikščioniu de
mokratų valdžia, iš kitos 
pusės, vis dažniau vadina 
socialdemokratus, ypatin
gai prieš ginklavimą smar
kiai veikiantį vadą Wehne
rį, komunistų sąjunginin
kais.

Japonijos komunistai remia 
kitas demokratines partijas

Tokyo.—Komunistai pra
neša, kad jie ištraukia iš 
ateinančių rinki m ų apie 
ketvirtadali savo kandida
tų. Tai padaryta tose vie
tose, kur komunistų balsai 
gali nulemti, kad būtų iš
rinkti kiti demokratiniai 
kandidatai ir dešinieji su
mušti.

Komunistu ' vadas Ičiro 
Immaguči pareiškė, kad ko
munistai ištraukia 25 ar 26 
kandidatus iš turimų 99. 
Tose vietose komunistai ra
gins balsuoti už kairius -so
cialistus, dešinius socialis
tus, darbo valstiečių parti
ją arba kitus kandidatus, 
kurie stoja už taiką.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalčiau.
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Pennsylvanijoje, į rytus 
nuo Lancesterio miesto, iš
simėčiusiose fanuose gyve
na apie 4,000 žmonių, ku
rie nesielgia ir neatrodo 
kaip šio šimtmečio žmonės, 
o verčiau kaip 18-tojo. Jie 
nevarto j a automobilių, 
sunkvežimių arba trakto
rių, o vietoje to važinėja 
arkliais, aria paprastais ar
klais, dirba laukuose kaip jų 
protėviai. Jie dėvi tiktai 
juodus h* tamsiai pilkus 
drabužius, vyrai plačių 
briaunų juodas skrybėles. 
Tu namuose nėra nei tele
fonų, nei radijų, nei televi
zijos aparatų. Jie nesimai- 

! šo su aplinkiniais žmonė
mis, veda tik savo tarpe ir 
vartoja kitą kalbą negu an
glų.

Tie 4,000 žmonių yra 
taip vadinamieji amišiai 
(Amish), religinė sekta, 
kuri yra “Penn s y 1 v a n i a 
Dutch” grupių dalis. Ami
šiai yra patys ortodoksiš- 
kiausi tarp p u r i t o n i š kų 
Pennsylvanijos sektų, daro 
mažiausiai koncesijų mo
de rniškumams ir civilizaci
jai.

Atvyko iš Šveicarijos
Dabartiniai amišiai yra 

vokiečių kilmės žmonės. Jų 
protėviai 16-tame šimtme
tyje buvo Šveicarijoje per
sekiojama protestoniška sek
ta, kurios nariai ieškojo sau 
prieglaudos kitose pasaulio 
dalyse. 1693-iais metais tos 
sektos kraštutinis sparnas 
pradėjo laikytis papročio 
nesikalbėti ir neturėti,jokių 

; santykių su žmogumi,'kuris 
> nusideda tos sektos patvar
kymams. Tam ekstremiam 
sparnui vadovavo Jokūbas 
Ammannas ir jo pasekėjai 

! pradėjo save vadinti “A- 
mish.”

1712-tais metais pirmieji 
amišiai atvyko į šią šalį. Jie 
tada dėvėjo beveik tokius 
pat juodus ir pilkus drabu
žius kaip dabar, tai yra, iš 
išvaizdos jie beveik nepasi
keitė per daugiau kaip du 
šimtmečiu. Jie pirmiausia 
apsigyveno Berks apskrity
je, P e n n s y 1 v a nijoje, bet 
laipsniškai persikėlė prie 
Lancasterio.

Nuo to laiko, kaip jie ten 
apsigyveno, jie beveik nesi- 
maišė su aplinkiniais gy
ventojais. Jie vartoja savo 
seną šveicarišką vokišką di
alektą, į kurį su laiku įsi
maišė daug angliškų žo
džių. Bet jie veda tik savo 
tarpe ir pasėkoje keliasde
šimt pavardžių yra taip pa- 
plituosios jų tarpe, kad kai 
kuriuose kaimuose visi turi 
tas pačias pavardes. Taip, 
pavyzdžiui, vienas anksty
vųjų amišių kolonistų va
dinosi Stolzfuss. Keli me
tai atgal vienoje amišių kai
mo mokyklėlėje 28 vaikai 
turėjo tą pačią Solzfuss pa
vardę. Iš viso ten buvo 35 
mokiniai.

Prieš Mechanizaciją
Kaip jau sakėme aukš

čiau, amišiąi yra priešingi 
moderniškai civilizacijai, 
ypatingai mechanizac i j a i. 
Visą darbą farmose jie at
lieka su arkliais. Jie ne
skaito nuodėme važiuoti ki
to vairuojamame automo
bilyje, bet patys ne vairuoja. 
Telefonų, kaip sakėme, jįe 
neturi. Bet vienas staiųbus 
amišių farmery s priėjo iš
vados, kad jam sunku b.e 
telefono ąpsieįti, kad jis be 
telefono negali savo pro
duktų pardavinėti.

APIE PERSI VERTĖLIUS-ŠNIPUS
ŠALTOJO KARO METU musų šalyje išgarsėjo 

visa eilė dvikojų dėl to, kad jie melagingai liudijo prieš 
kitus žmones, prieš kovotojus už taiką, prieš darbinin
kų judėjimo veikėjus.

Louis Budenz ir Elizabeth Bentley, persivertėliai, 
ekspertai “liudytojai” patapo met “karštais .katalikais” 
ir katalikų dvasiškija gal būt ruošiasi juos padaryti 
šventaisiais.

Kai kurie tų persivertėlių-šnipų patapo “didžiu
liais rašytojais.” Jie rašo straipsnius, rašo knygas, di
džiuodamiesi savo negarbingais darbais, o komercinė 
spauda ir “kritikai” tuos jų raštus į padanges kelia, 
garbindami.

Ir paviršiaus žiūrint, atrodo, kokie tie šnipai yra 
dideli, kaip jiems lengva gyventi, kokie jie garbingi.

Ir iš tikrųjų, daugelį tų gaivalų tam tikros valdinės 
įstaigos ir komercinė spauda, kol jie labai reikalingi, 
aprūpina viskuo: pinigais ir garbe. Bet kaip greit juos 
išspaudžia, kaip žmogus išspaudžia citriną, suleisdamas 
jos sultis Į arbatą, taip greit tie “didieji žmonės” tampa 
pamiršti ir apleisti!

VISA TAI IŠKILO štai po mūsų akių dabar ryšium 
su Matusowo “atsivertimu.”

Harvey Matusow, kaip žinia, pradėjo suvesti są
skaitą su savo sąžine ir, begalvodamas, surado, kad jis 
atliko baisių darbų, kad jo liudijimais pasiremiant, nu
kentėjo daug nekaltų žmonių. Dėl to Matusowas pa
siryžo atitaisyti tai, ką jis padarė, jis pasiryžo paro
dyti, jog visa tai, ką jis sako prieš tuos ar kitus dar
bininkų judėjimo vadovus, buvo melas daugiau niekas!

Ir dėl to Matusowa šiandien šaukia “čia ir ten.” Jį 
kvočia teismai, ii kvočia senatinis komitetas, jį “ty
rinėja” federalinė grand džiūrė.

Ir šituose jo apklausinėjimuose bei tyrinėjimuose 
orasiveržia dalykai, stebinantieji daugelį galvojančių 
žmonių.

• Ryšium su tuo iškyla klausimai, kuriuos daugelis 
žmonių kėlė ir svarstė. Vienas klausimų, pavyzdžiui, 
yra tokis: Ar kiti persivertėliai, tokie, kaip Budenz, 
kaip Bentley, kaip Chambers, Paul Crouch, etc., taipgi 
buvo melagiai, taipgi neteisingai liudijo prieš nekaltus 
žmones-veikėjus?

Matusowas, kalbėdamas senatiniame komitete, at
sako: Taip, jie yra tokie pat melagiai, kaip ir aš! Jie 
liudijo melagingai. Sulyg jų tais liudijimais buvo ka- 
lėjiman pasiųsta daug nekaltų žmonių!..

Harvey Matusowas paima tokią “didelę asmenybę” 
(melagę), kaip Elizabeth Bentley. Jis su ja kalbėjosi. 
Jis su ja pietus valgė kartu. Jiedu, tuomet abudu sė
dėję tame pačiame vežimėlyje, kalbėjosi apie savo dalią 
ar nedalią.

Ką Bentley jam pasakė?
Ji verkė. Ji dejavo,—dejavo dėl to, kad valdžios or

ganai ją jau apleidžia, kad jai nemoka pastovios algos, 
ką žadėjo daryti. Valdžios organai reikalauja, kad ji 
sugalvotų ką nors nauja, kad ji surastų “medžiagos” 
Jpie kitus žmones, kad jos sugalvotais melais pasire
miant būtų galima kalėjiman pasiųsti daugiau veikėjų, 
daugiau žmonių!’...

Kitais žodžiais: Matusowas parodo, kiek verti tie 
“liudijimai,” kuriuos atliko Bentley, vėliau patapusi be
veik šventa!

Ji nelaiminga šiandien būtybė. Ji jau išmetama lau
kan, kaip išspausta citrina, bet ji neturi drąsos, kaip 
Matusowas, atsistoti ir prieš visuomenę pasakyti tai, ką 
ji turėtų pasakyti, jei norėtų apvalyti savo sąžinę!

Tokia išvada gaunama iš Matusovo pasakojimų se- 
natiniam komitetui. Jis tai pasakė, stebint ir girdint 
daugybei žmonių, klausančių senatinio komiteto bute 
vykstančios dramos!

KAS TOLIAU? Ar Harvey Matusowas yra pasi
rengęs atkentėti už savo darbelius, už neteisingus liu
dijimus, kuriuos atliko ir dėl kurių ,dabar jis “spa- 
viedojasi”?

Matusowas atsako: Taip, aš sutinku atkentėti, bet 
tik su ta išlyga, jei tą patį padarys Budenz, Bentley, 
Paul Crouch, Chambers ir kiti, davusieji neteisingus 
liudijimus teismuose.

Bet kas gi privers tuos gaivalus atkentėti? Ar jie 
turės drąsos padaryti tai, ką padarė Matusowas? Jeigu 
jie laikysis “savo linijos,” kokios laikėsi, aišku, jiems ne
teks atkentėti. Gal būt tos ašaros, kurias Bentley lieja 
dėl jos “nustūmimo šalin,” bus nušluostytos naujais pa
žadais, naujais tūkstančiais dolerių. Gal ji, užuot išsi
žadėjusi savo darbeliu, pradės galvoti ir sugalvos dar 
kokį nors įskundimą prieš vieną kitą darbininkų veikėją 
bei intelektualą.

KAIP TEN BEBŪTŲ, dalykai, kuriuos Matusowas 
iškėlė aikštėn, daro didžiausią gėdą mūsų visai šaliai!

Tad, — jis prašė telefo
nų kompanijos jam įreng
ti telefoną būdelėje lauke. 
Kada tik telefonas suskam
bindavo, jis pasiųsdavo sa
vo berną (samdytą ne-ami- 
šį), kad tas atsakytų...

Kitas amišių farmerys 
leidžia savo ne-amišiui ber
nui laikyti tvarte mažą ra
dijo priimtuvą, kad anas 
jam galėtų rytais pasakyti, 
koks bus oras.

Nors amišiai stoja prieš 
mechanizaciją, jie nevengia 
moderniškos medicinos. Jų 
ligoniai vežami į tas pačias 
ligonines ir jie naudoja tuos 
pačius Lancesterio gydyto
jus, kaip visi kiti.

Jie kaišti pacifistai
Amišiai yra karšti paci

fistai, visokių karų prieši
ninkai. Tai yra senas jų 
religinės sektos dėsnys ir 
jie to laikosi iki šios dienos. 
Pirmo ir Antro pasaulinio 
karo laiku amišiai susidū
rė su visokiomis sunkenybė
mis.

Valdžia, pagerbdama jų 
religinius įsitikinimus, ne
vertė jų sūnų eiti karinėn 
tarnybon, bet Antrojo pa
saulinio karo metu jie tu
rėjo eiti į nekarines (paci
fistų) stovyklas, kur jie 
dirbo dėl armijos. Amišių 
seniūnai tuomi buvo labai 
nepatenkinti, nes nemažas 
skaičius tų jaunuolių grįžę 
jau nesilaikė amišių papro
čių, o kai kurie jų paskui 
išvyko darbo ieškoti aplin- 
kiniuose miestuose.

Kita sunkenybė, su kuria 
amišiai nuolat susiduria, tai 
mokyklos. Amišiai savo kai
muose turi pradžios moky
klas, kuriose mokinama pa
gal valdžios nustatytą pro
gramą. Bet valdžia norėtų/ 
kad amišių vaikai, kaip visi 
kiti vaikai, pabaigtų vidu
rines mokyklas. Su tuom 
amišiai nesutinka. Jie sa
ko, kad jų vaikai gali mo
kintis iki 14 metų amžiaus, 
bet nedaugiau. Kai jie mo
kinasi daugiau, sako ami
šiai, jie pradeda siekti pro
fesijų, nenori likti f armė
nais. O darbas ūkyje yra 
pagrindas amišių gyvenimo 
būdo.

Juos siunčia kalėjiman
1953-iais metais valdžia 

suareštavo 75 amišius už 
vaikų nesiuntimą moky- 
klosna. Jie paskui buvo iš
leisti ir dalykas dabar teis
muose, bet amišių bendruo
menėje viešpatauja didelis 
nepasitenkinimas. N epasi- 
tenkinimas liečia ne vien 
mokyklas, bet ir eilę kitų 
dalykų. Senieji religingieji 
amišiai jaučia, kad darosi 
vis sunkiau ir sunkiau iš
laikyti jaunąją kartą izolia
cijoje nuo aplinkinės Ame
rikos. Jauni amišiai ir ami- 
š.aitės nuvyksta laiks nuo 
laiko į Lancesterį, užeina į 
kino - teatrus, pasiklauso 
moderniškos muzikos...

Amišių, tarpe dabar kelia
mas klausimas apie Ameri
kos apleidimą ir vykimą į 
kitą kraštą, visai panašiai, 
kaip jie 18-to šimtmečio 
pradžioje apleido Šveicari
ją. Kol kas dar nežinia, 
kiek ištįkrųjų vyktų, bet 
sakoma, kad bent 75 šei- 
ųios jau pasiryžusios tai pa
daryti.

Kur jie vyktų? Greičiau
siai į Kanados Vakarų ty- 
jrus, kur bandytų, toliau 
nuo civilizacijos, iš naujo 
steigti savo sodžius.' M.

Kepurės arba, kuom žmo
gus uždengia savo galvą, 
turėjo ir turi įvairiuose 
kraštuose įvairiausius pa
vidalus šimtmečių istori
joje. Įvairūs galvos už
dangalai įvairiais laikais 
taipgi turėjo tam tikras 
simbolines reikšmes ir žmo
nės dėl vienos ar kitos ke
purės dėvėjimo net ėjo į ka
lėjimus.

Taip, pavyzdžiui, 1928-ais 
metais Turkijos moderni
zuoto jas Kemalas Atartu- 
kas išleido patvarkymą, kad 
griežtai draudžiama dėvėti 
fezę. Fezė, aukštoka rau
donos spalvos bebriaunė ke
purė, kuri darosi kiek siau
resnė link viršaus, kur ji 
turi plokštą uždangalą (pa
našiai kaip cilinderisj, iki 
šios dienos dėvima Egipte, 
dalinai Sirijoje, Libane ir 
keliuose kituose musulma- 
niškuose kraštuose, ypatin
gai miestuose.

Bet Turkijoje fezę dėvė
jo visi. Ataturkas, betgi, 
jautė, kad fezė yra senoviš
kumo simbolis, kad jos dė
vėjimas kliudo Turkijai mo
dernėti ir' “europėti.” Tad, 
panašiai kaip jis uždraudė 
arabiško raidyno vartojimą 
ir įvedė lotynišką, jis už
draudė ir fezę.

Fezė Turkijoje išnyko. 
Dabar spauda praneša, kad 
Turkijos vidaus reikalų mi
nisterija atnaujino kovą 
prieš fezes, nes jas vėl pra
dėta dėvėti tolimesnėse pro
vincijos vietose.

Fezė ne vienintelė kepu
rės rūšis, kuri buvo už
drausta. Napoleonas savo 
laiku griežtai uždraudė dė
vėti raudoną bonetą, megz- 
kepurę kojinės pavidale, ku
rios gale, kuris nusvyra 
galvos užpakalyje, kaba ku- 
tosėlis.. I

Britai prieš karą buvo 
uždraudę indusams dėvėti 
baltą mažą medvilnę kepu
raitę, kuri buvo tapusi Kon
greso partijos ir nepriklau
somybės simboliu. Dabar 
tą kepuraitę dažnai dėvi 
Nehru ir kiti Indijos val
džios nariai.

Kinijoje li911-tais metais, 
po to, kai buvo nuversta 
monarchija, griežtai už
drausta dėvėti senovišką 
mandžurų kepurę, kuri sim
bolizavo mandžurų dinasti
jos monarchiją.

Kaip matome, žmonės apie 
kepures istorijos bėgyje ne
mažai pešėsi ir kivirčijosi.

Kada žmonės pradėjo ke
pures dėvėti? Aišku, kad 
negalima nustatyti tikslaus 
laiko, bet gerai žinoma, kad 
dar laukiniai priešistoriniai 
žmonės jau uždengdavo sa
vo galvą žvėrių kailiais ar
ba lapais, kad apsisaugoti 
nuo lietaus. Tai buvo pir
mos “kepurės.”

Sokrato laikais senovės 
graikai jau dėvėjo ką tai 
panašaus į dabartines mo
terų skrybėlaitės. Ta skry
bėlė vadinosi petasos. Ji tu
rėjo nedideles briaunas, bu
vo neaukšta, apvali, tinkan
ti galvos formai ir, kad vė
jas jos nenupūstų, ji turė
jo tam tikrą juostelę, kuri 
apjuosdavo galvos užpaka
lyje plaukus (kuriuos ir vy
ras turėjo ilgus).

Taigi, petasos yra visų 
dabartinių .skrybėlių protė
vis: paprastų veltinių skry
bėlių, didžiųjų “jten gallon” 
skrybėlių, kokias dėvi dau
gelis JAV Pietvakariuose, 
jn e k s i k į etiškų sombrerų, 
blizgančių juodų cilinderių, 
kurias dėvi diplomatai, ir 
taip toliau.

Viena paprasčiausių ke
purių rūšių yra ta, kuri pla
čiai dėyimą Prancūzijoje:

birote. Tai apskrita minkš
tos medžiagos bebriaunė ir 
be jokių kitų prįedų kepu
raitė, lengvai gali būti už-
tempta ant galvos, lengvai 
įdedama kišenėn, lengvai 
išplaunama ir tt.

Musulmoniškuose kraš
tuose didelė žmonių dalis 
dėvi įvairiausios rūšies tur
banus. Paprasčiausias tur
banas yra paprastas šmotas 
medžiagos, dažniausiai 
medvilninės drobės, kuria 
galvą apjuosia Egipto, Jor
dano arba kito musulmoniš
ko krašto felachas (valstie
tis), kad apsisaugoti nuo 
karštų saulės spindulių ar
ba smėlio dulkių.

Labiausiai komplikuoti 
turbanai dėvimi turtingų 
Pakistano .žmonių tarpe, 
turbanai, kurie sudaromi 
aprišant tuzinus ir tuzinus 
kartų galvą ilgomis šilkinė
mis skraistėmis. Turbanai 
dėvimi Malajoje, Indijoje, 
Sudane ir daugybėje kitų 
kraštų.

Čia minėtos kepurės rū
šys yra tik maža dalis pa
saulyje dėvimų uždangalų. 
Prisiminkime kazokų pa
pachą, ir panašias kailines 
kepures, aukštas apversto 
kibiro pavidalo kietas ke
pures, kokias dėvi britų po
licija, visokias karines ke
pures. .. Ir kurgi dar viso
kiausios ceremoninės įvai
rių religijų kepurės, įvai
riausių formų ir rūšių...

Beje, kalbant apie kepu
rių istoriją, dažniausiai kal
bame apie vyrų kepures. 
Moterų galvos x uždangalų 
istorija būtų daug daugiau 
komplikuota, nes jų mados 
keičiasi žymiai greičiau ir 
jos daug įvairesnės. Mote
rys dabar dėvi ant galvos 
viską — nuo paprastos ska
relės iki ištisų botaniškų- 
zoologinių sodų su vaisiais, 
lapais, plunksnomis,—ir ko 
ne? R. P. P.

“Atka” veža pingvinus, 
o gal ir vieną zuikelį

Amerikos laivas “Atka,” 
kuris su laivyno ekspedici
ja lankėsi Antarktikoje, jau 
plaukia namo: Su savimi jis 
vežasi šešius didelius “im
peratorius” - pingvinus, ku
rie buvo sugauti Antarkti- 
kos sniego tyruose.

Tie dideli pingvinai bus 
patalpinti Washingtono zo
ologiniame sode, tai yra, 
jeigu jie išliks gyvi per visą 
kelionę. Peršiltas klimatas 
artinantis prie Amerikos 
gali jiems pakenkti.

Beje, laivo įgula turi ne
menkai sunkenybių maiti
nant tuos pingvinus, kurie 
yra beveik žemo žmogaus 
ūgio. Laive randasi pakan
kamai šaldytos žuvies, bet 
sugautieji pingvinai kaip ir 
neturi apetito. Juos reikia 
maitinti jėga. Du jūreiviai 
pagriebia pingviną, kiekvie
nas laikydamas po sparną 

! (jų sparnai trumpi, jais 
skraidyti jie negali). Tre
čias jūreivis jėga atidaro 
pingvino snapą, o ketvirtas 
stumia vidun šaldytą žuvį 
Bet tai dar ne viskas, nes 
penktas jūreivis turi, ma
sažuoti pingvino gerklę, kad 
tas rytų...

Tiek apie “Atkos” pingvi
nus. Be to, laivo įgula turi 
kaip ir misteriją: kuomet 

,tik ’ nakties metu sninga, 
rytmečiu ant laivo' matyti 
zuikio pėdos. Manoma, kad 
zuikelis įsigavo ant laivo 
kur nors Naujojoje Zelan
dijoje ir gyvena ant denio 
tarp krovinių, nors yra nuo-
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Dirbtini deimantai
Harvardo universiteto fi

zikos profesorius ilgoką lai
ką pravedė bandymus \su 
dideliu spaudimu ir kaip ijis 
veikia medžiagas . Jo ban
dymai buvo grynai teoreti
niai, jais nesiekė sudaryti 
kokią nors naują medžia
gą, o vien norėjo žinoti, 
kaip įvairios medžiagos 
“elgiasi” po dideliu spaudi
mu.

Kelios savaitės atgal Ge
neral Electric laboratorijo
se iš jo tyrinėjimų buvo iš
gautos praktiškos išvados. 
Tam tikros anglies dalys 
buvo padėtos po didžiuliu 
750 tonų spaudimu ant 
kvadratinio colio ir rezul
tatas buvo: dirbtini dei
mantai.

Dirbtinieji deimantai kol 
kas maži (colio 16-ta dalis) 
ir kol kas jų pagaminimas 
kainuoja dar daugiau, negu 
tikru deimantu radimas. 
Bet su laiku bus surasti 
būdai pigesniam gamybos 
procesui ir bus gaminami 
dirbtini deimantai plačiu 
mastu.

į,

Laikraštininkai prieš 
plėšriuosius vanagus...

Japonijos žinių agentūra 
“Kyodo” ir keli Tokyo laik
raščiai iki šios dienos nau
doja karvelius greitų žinių 
persiuntimui. Laikrašči.ų 
savininkai sako, kad jie su
taupo nemažai pinigų, kai 
reporteriai naudoja karve
lius vietoje telegramų arba 
telefono žinių persiuntimui.

Bet Tokyo centre, karališ
kų rūmų soduose, užlaiko
mi vanagai. Tie vanagai 
dažnai puola karvelius ir 
kasmet suplėšydavo apie 50 
jų. Laikraštininkai susita
rė ir protestavo. Jie reika-

I lavo, kad karališkieji rūmai' 
1 ką nors padarytų su^lėš- 
raišiais vanagais, i

Aną dieną iš karališkų rū
mų buvo paskelbta: vana
gai bus 'sunaikinti.

Britanijos sveikatos parei
gūnas W. L. Dingley turė
jo atsistatydinti iš savo vie
tos, nes prieš jį buvo sukel
ta daug protestų spaudoje. 
Dingley buvo išsireiškęs, 
kad naujagimis, kuris rodo 
nepataisomų neg a 1 a v i m ų 
žymes, turėtų (su tėvų lei
dimu) būti beskausmiai nu
marintas .

Spauda Dingley vadino 
beširdžiu barbaru ir reika
lavo, kad jis atsistatydintų, 
ką jis ir padarė .

Ne visa Francūzija kalba 
f rancūziškai: Bre tani jos 
pusiasalio gyventojai varto
ja savo seną gališką kjfelbą, 
kuri panaši į airių seną kal
bą, o šiaurrytiniame kraš
te, Dunkirko srityje, gy
ventojai kalba flemiškai.

Sanskrito kalboje luomas 
arba kasta vadinasi “var
na,” kas taipgi reiškia 
“spalva.” Iš to sprendžia
ma, kad kastos Indijoje ori
ginaliai dalinosi pagal žmo
nių rasinius bruožus.

Iš Istorijos...
Informacinė knyga “Visa 

Lietuva” paduoda, kad pir
ma Kauno savivaldybė, iš
rinkta pirmais nepriklauso
mos Lietuvos metais, turė
jo 5.6 narius, kurie pagal 
tautybę taip dalinosi: 20 
lietuvių, 17 lenkų, 14 žydų* 
3 vokiečiai ir 2 rusai. /

monių, kad tai vienas štu* 
korius jūreivis imituoja tas 
pėdas.
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N. GOGOLIS

VIJUS Laisvei Parama CLEVELANDO ŽINIOS
(Tąsa)

Tačiau filosofas netrukus surado bū
dą pataisyti savo reikalus: jis praėjo, 
švilpaudamas, kokius tris kartus pro 
turgų, susimerkė pačiame gale su kaž
kokia jauna našle geltona kepuraite, ku
ri pardavinėjo kaspinus, šautuvo šratus 
ir tekinius, — ir buvo tą pačią dieną pa
valgydintas kvietiniais virtiniais, viš
tiena... ir, vienu žodžiu, negalima nė 
perskaičiuoti, kas buvo jam padėta ant 
stalo, padengto mažučiame maloniame 
namelyje, vyšnių sodelio viduryje. Tą 
patį vakarą matė filosofą smuklėje: jis 
gulėjo ant suolo, rūkydamas, kaip įpras
ta, pypkę, ir visų akivaizdoje numetė žy
dui smuklininkui pusę auksinio. Prie
šais jį stovėjo puodelis. Jis žiūrėjo į 
ateinančius ir išeinančius abejingu, bet 
pasitenkinimą reiškiančiu žvilgsniu ir 
jau visai negalvojo apie savo nepaprastą 
nuotykį.

Tuo tarpu visur paplito gaudai, kad 
duktė vieno iš turtingiausių šimtininkų, 

* kurio vienasėdis buvo už penkiasdešimt 
vargtų nuo Kijevo, grįžusi vieną dieną 
iš pasivaikščiojimo visa sumušta, vos už
tekusi jėgų pasiekti tėvo namus, ruo
šiantis mirti 'ir paskutinę valandą pa
reiškusi norą, kad maldas prieš mirtį ir 
tris dienas po mirties skaitytų vienas 
Kijevo seminarijos mokinys — Choma 
Brutas. Apie tai filosofas sužinojo iš 
paties rektoriaus, kuris tam tikslui pa
sišaukė jį į savo kambarį ir paskelbė, 
kad jis neatidėliodamas skubėtų iške
liauti ir kad kilmingasis šimtininkas at
siuntė tam reikalui žmones ir vežimą.

Filosofas krūptelėjo, pagautas kažko
kio neaiškaus jausmo, kurio jis pats ne
galėjo suprasti. Tamsus nuojut'is kalbė
jo jam, kad jo laukia kažkas negera. 
Pats nežinodamas kodėl, pareiškė jis 
stačiai, kad nevažiuos.

— Klausyk, domine Choma! — tarė 
rektorius (jis kai kuriais atvejais labai 
mandagiai kalbėdavosi su savo valdi
niais), — tavęs joks kipšas nė neklaus, 

Jtar tu nori važiuoti, ar ne. Aš tau tiek 
tepasakysiu, kad jeigu tu dar rodysi sa
vo i užsispyrimą ir imsi samprotauti, tai 
liepsiu tave per nugarą ir per visa kita 
taip išvanoti jaunais berželiais, jog ir į 
pirtį nereikės vaikščioti.

Filosofas, lengvai kasydamasis paau
sį, išėjo neprataręs nė žodžio, manyda
mas pirmąja pasitaikiusia proga sudėti 
viltis į savo kojas. Susimąstęs leidosi 
jis staigiai laiptais, einančiais į kiemą, 
apsodintą topoliais, ir akimirką stabte
lėjo, gana aiškiai išgirdęs balsą rekto
riaus, kuris davinėjo įsakymus savo 
raktininkui ’ir dar kažkam — matyti, 
vienam iš šimtininko pasiųstųjų jo par
vežti.

— Padėkok ponui už kruopas ir kiau
šinius, — kalbėjo rektorius, — ir pasa
kyk, kad kai tik bus paruoštos tos kny
gos, apie kurias jis rašo, tai aš tuojau 
jas pasiųsiu: aš jau liepiau raštininkui 
perrašinėti jas. Ir neužmiršk, mano ba
landėli, dar pasakyti ponui, kad jo vie- 
nasėdyje, aš žinau, yra geros žuvies, 
ypač eršketienos, tai -esant progai, kad 

4 atsiųstų: čia turguje ir bloga, ir brangi. 
O tu, Javtuche, duok vaikams po taurę 

^degtinės; o filosofą, pririškite — jei ne, 
tai ims ir paspruks.

•‘Matai, velnio vaikas! — pamanė sau 
vienas filosofas, — suuodė ilgakojis vi
jūnas!”

Jis nusileido žemyn ir pamatė kibit- 
ką, kurią išsyk buvo palaikęs javų jau
ja, pastatyta ant ratų. Iš tikrųjų, ji 
buvo taip gili, kaip krosnis, kurioje de
ga plytas. Tai buvo paprastas kroku
viškis ekipažas, kokiais žydai pusšim
čiais vyksta drauge su prekėmis į visus 
miestus, kur tik jų nosis suuodžia jo- 
marką. Jo laukė šešetas tvirtų ir stip
rių, jau truputį pagyvenusių, kazokų. 
Plonos gelumbės svitkos, su spurgais, 
rodė, kad jų savininkas buvo gana žy
mus ir turtingas žmogus; nedideli ran
dai liudijo, kad jie yra dalyvavę kažka
da kare ne be garbės.

— Ką daryti? Kam lemta įvykti, to 
^Įnefšvengsi! — pagalvojo sau vienas fi

losofas ir, kreipdamasis į kazokus, išta
rė garsiai: — Sveiki >gyvi, broliai ir 
drąugai!

— Būk sveikas, ponas filosofe! — at
sakė kai kurie kazokai.

— Tai, mat, tenka, vadinasi, man su 
jumis drauge sėdėti? O brikas žymus! 
— tęsė jis lipdamas. — Čia tik reikėtų 
pasamdyti muzikantus, tai ir šokti gali
ma.

— Taip, ekipažas pritinkamas! — iš
tarė vienas iš kazokų, sėsdamas ant ve
žimo krašto drauge su vežėju, apsirišu
siu galvą skuduru, vietoje kepurės, ku
rią jis spėjo palikti smuklėje. Kiti pen
ki drauge su filosofu įlindo į pačią gilu
mą ir įsitaisė ant maišų, pilnų įvairių 
mieste įgytų pirkinių.

— Įdomu būtų žinoti, — kalbėjo filo
sofas, — jeigu pavyzdžiui šitą briką pri
krautų bet kurių prekių, sakysime, 
druskos arba geležinių kylių, kiek tada 
prireiktų arklių?

— Taip, — tarė, patylėjęs, ant pa
kraščio sėdįs kazokas, — ganėtino ark
lių skaičiaus prireiktų.

Po tokio patenkinamo atsakymo kazo
kas laikė save turint teisę visą kelią ty
lėti.

Filosofui labai norėjosi nuodugniau 
sužinoti, kas per vienas tasai šimtinin
kas, kokio jis būdo, kas girdėti apie jo 
dukterį, kuri tokiu nepaprastu būdu grį
žo namo ir ruošėsi mirti ir kurios istori
ja susipynė dabar su jo paties, kas ir 
kai]) dedasi jų namuose. Jis kreipėsi > į 
juos klausdamas kelis kartus; bet kazo
kai buvo, tur būt, taip pat filosofai, nes 
atsakydavo jam tylėjimu ir rūkė sau 
pypkes, gulėdami ant maišų.

Vienas tik iš jų tarpo kreipėsi į sėdin
tį ant bukų vežėją, labai trumpai įsaky
damas: “Žiūrėk, Overkai, tu, senas žio
ply, kai artėsi prie smuklės, kuri prie 
kelio į Čuchrailovą, tai neužmiršk susto
ti ir pažadinti mane ir kitus vyručius, 
jeigu kartais kas užmigtų.”

Po to jis gana garsiai užmigo. B-eje, 
šitas nurodymas buvo visiškai nereika
lingas, nes vos tik milžiniškas brikas o 7

priartėjo prie smuklės, prie kelio į Čuch
railovą, visi vienu balsu sušuko: “Su
stok!” Be to, ir Overko arkliai buvo 
taip pripratinti, jog patys sustodavo 
prie kiekvienos smuklės.

Nežiūrint karštos liepos mėnesio die
nos, visi išlipo iš briko ir. nuvyko į žemu
tinį, nešvarų kambarį, kur smuklininkas 
žydas, reikšdamas džiaugsmą, puolė pri
imti savo senų pažįstamų. Žydas atne
šė po skvernu keletą kiaulienos dešrų ir, 
padėjęs ant stalo, nusisuko nuo šito vai
siaus, kurį draudžia talmudas. Visi su
sėdo aplink stalą; priešais kiekvieną sve
čią atsirado po molinį puodelį. Filosofas 
Chomas turėjo dalyvauti bendrose išger
tuvėse. O kadangi mažarusiai, kai įg-e- 
ria, būtinai ima bučiuotis arba verkti, 
tai netrukus visa pirkia prisipildė buči
nių garsų: “Ogi eik šen, Spiridai, pasi
bučiuosime!” — “Eik šen, Doroša'i, aš 
pa glamonėsiu tave!”

Vienas kazokas, senelesnis už visus ki
tus, žilais ūsais, parėmęs ranka žandą, 
ėmė nuoširdžiai raudoti, skųsdamasis, 
kad neturįs nei tėvo, nei motinos ir kad 
jis vienas likęs pasaulyje. Kitas buvo di
delis rezonierius ir be paliovos ramino jį 
sakydamas: “Neverk, dievaži neverk! 
Ką gi čia dabar?.. Dievas tikrai žino, 
kas ten ir kaip.” Vienas, vardu Doro
tas, pasidarė labai smalsus ir, kreipda
masis į filosofą Chomą, be paliovos klau
sinėjo jį:

— Aš norėčiau žinoti, ko ten moko jū
sų bursoje: to paties, ką ir d jakas skai
to cerkvėje, ar ko kito?

— Neklausk! — tęsiamai kalbėjo re
zonierius, — tegu ten viskas būna taip, 
kaip buvo. Dievas geriau žino, ko rei
kia. Dievas viską žino.

— Ne, aš noriu žinoti, — kalbėjo Do- , 
rošas, — kas ten tose knygose parašyta; 
gali būti, visai kas kita, negu djako.

— Ak, dieve mano, dieve mano!—kal
bėjo šis pagarbos vertas auklėtojas. — 
Ir kam čia šitaip kalbėti? Taip jau die
vo valia nusprendė. Jau ką dievas yra 
lėmęs, to negalima pakeisti.

— Aš viską noriu žinoti, kas ten pa
rašyta. Aš eisiu į bursą, kaip dievą my
liu, eisiu. Ką tu manai, ar aš neišmok
siu? Visko išmoksiu, visko!

— Ak, dieve mano, dieve mano!.. — 
kalbėjo ramintojas ir nuleido savb galvą 
ant stalo, nes visiškai nebegalėjo laikyti 
jos ant pečių. Kiti kazokai samprotavo 
apie ponus ir apie tai, kodėl danguje 
šviečia mėnulis.

(gus d^ugį^ų)

Gražus dalykas,, kad vi
suomenė rūpinasi savo dien
raščio finansine - padėtimi. 
Šiuo tarpu ateinančios au
kos yra labai reikalingos. 
Aukojo:

A.‘Zavišius, Jersey City, 
N. J., $20.

F. Yuodaitis, So. Boston, 
Mass., $13.

Po $10: M. Stelmokas ir 
duktė Ona Ęicke, Newark, 
N. J.; J. Olas, Portland, 
Me.

John Stanley, Rochester, 
N. Y., $7.34.

Po $7; A. Mikalausky, 
Rockford, Ill.; K. Kreivė
nas, B’klyn, N. Y.

Po $5: Mrs. Žilionis, 
Kearny, N. J.; St. Wort, 
B’klyn, N. Y.; John Kaz
lauskas, San Francisco, Ca
lif.

Po $2: Aug. Gaubįs, Pon
tiac, Mich.; M. Sabaliaus
kas, Jersey City, N. J.; Jur
gis Balevičįus, B’klyn, N. 
Y.; Antanas Jurevičius, 
Minersville, Pa.; A. Sima
naitis, Pittsburgh, Pa.; 
John Petrus, Randolph, 
Mass.; M. Milbut, Tamaqua, 
Pa.; Pauline Kuslevic, Bur
lington, N. J.; A. Goodwin, 
B’klyn, N. Y.; Mrs. A. Mū
relis, Chicago, Ill.; Kostas 
Saviškas, So. Barre, Mass.; 
P. Venta, B’klyn, N. Y.; Pe
ter Kąrpavich, W. Lynn, 
Mass.; Peter Cox, Roslin- 
dale, Mass.; P. Kuntz, 
B’klyn, N. Y.; S. Yurkin, 
New Britam, Conn.; A. 
Purvinis, Bridgeport, 
Conn.; John Bernadys, 
Gardner, Mass.; J. Adams, 
Grand Rapids, Mich.; J. 
Meskauskas, Easton, Pa.; J. 
Samson, Newark, N. J.;

John J. Pupis, Pasadena, 
Calif.; Mike Puskus, Phila
delphia, Pa.; George Mack, 
Frankfurt, N. Y.; Emily 
Drobus, Stevensville, Mich.; 
Wm. Geibis, Cleveland, 
Ohio; D. G. Jusius, Worces
ter, Mass.

Juozas Augulis, Mahanoy 
City, Pa., $1.5:0.

Po $1: P. Nakas, Rose
mont, Canada; S. Sabatavi- 
čius, Montreal, Canada; A. 
Jazakas, Yellowknife, Ca
nada; Is Richmond Hill, N. 
Y.; Mrs. An tose Garland, 
Nanaimo, Canada; Geo. 
Murnik, Fitchburg, Mass.; 
Elizabeth Mayzis, Rich
mond Hill, N. Y.; J. 
Morkūnas, Toronto, Ca
nada; P. Kaušpėdą, Mont
real, Canada; P. Gutauskas, 
Toronto, Canada.

Aug. Seitz, Washington, 
D. C., 50c.

Dėkuojame visiems, ku
rių vardai aukščiau iš
spausdinti, už gražią para
mą.

Šios aukos dar nėra pri- 
skaitomos specialiam fon
dui, kuris prasidės su ba
landžio 1-ma. Aišku, kad 
dabar aukojantieji tą su-’ 
pranta. Aukoja tuo jauti
mam reikalui, ir tai yra pa
girtinas dalykas.

Apart aukų, labai prašo
me rūpintis gavimu naujų 
skaitytojų, ir jau labai lai
kas ruoštis vasariniams pa
rengimams. Pramogos yra 
labai svarbu, nes patogiau
sia susisiekti su platesnėmis 
masėmis žmonių, lengviau 
gauti naujų skaitytojų ir 
auku.

Laisves Administracija

LOWELL, MASS.
Paskutinis užkvietimas į mūsų 
didįjį parengimą vasario 27 d.

Lowellio pažangiųjų lietu
vių kolonija.yra nedidukė.

Čia iš viso lietuvių nuo se
no nedaug teapsigyvenę, nors 
pats miestas susidaro iš virš 
šimto tūkstančių gyventojų su 
plačiais priemiesčiais, su1 2 
miestą skrodžiančiom upėm: 
Merrimack River ir mažesnė 
—• Concord, kuri įpuola į Mer
rimack upę. Prie to susidūri
mo dviejų upių, 1954 metais, 
gruodžio 23 d., tapo atidary
tas trafikui ką tik naujai pa
statyta, s tiltas — Hunt’s Fall 
Bridge. Tai jau penktas tiltas 
per. Merrimack upę Lowellyje.

Bet ne dėl to prašome iš 
kitų kolonijų lietuvius atva
žiuoti į Lowelli, nors ir tas 
svarbu matyti.

Šiuo kartu mūsų širdingas 
ir paskutinis užkvietimas yrą 
į gražų parengimą, kuris į- 
vyks vasario 27 d. Pradžia 
4 vai. po pietų, Klubo svetai
nėje, 14 Tyler St., Lowell,

* Rengiamas apvaikščiojimas 
sukakties, kaip gyvuoja Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija ir mūsų 
44-ta kuopa šiame mieste.

Tai yra svarbus reiškinys.
Svarbus todėl, kuomet mes 

žinome, kaip daug didesnio 
žinojimo ir apšvietos pasisė
mėm iš tos brangios Draugijos 
bėgyje 40 metų gyvavimo.

ši Draugija tarsi plati kole
gija buvo ir yra kiekvienam 
lietuviui darbininkui, kaip ir 
intelektualui, lengviausia pri
einama pasisemti platesnį ži
nojimą iš visų mokslų šakų, 
žmonės gauna, puikią progą 
apsišviesti beskaitydami drau
gijos išleistas knygas ir žur
nalą “šviesą,” pasimokėdami 
tik $2 į metus.

Tam paminėjimui šį sekma
dienį bus Šaunus bankietas su 
dailia dainų programa, kurią 
išpildys Liuosybės Choro tri- 
jetas: Albert Potsius, Rožytė 
Stripinisi (Mėrkeliutė) ir Win. 
Juodeikis. Na, o ką ąš giliau,

kas daugiau iš ten bus, kaipo 
dainininkas? žinau, ten yra 
puikus duetistas John Smith. 
Ar mes būsime tokie laimingi 
ir jį turėti kartu su grupe ki
tu ? Būtų labai puiku! Mūsų 
troškimai gali išsipildyti.

Bus skanių valgių, išsigeri- 
mo ir skoningos muzikos laike 
svečiavimosi ir programos tar
puose. Tas bus specialiai pri
taikyta tam smagiam popie
čiui.

Draugai, nežiūrint, -kaip 
gerai mes vietiniai prisiruoši
me, bet be jūsų kolonijų pa
galbos nebus taip gerai, kaip 
reikėtų. Jūsų parama mums 
reikalinga, mes plačiai moja- 
mės ir tikime, jog jūs mums 
padėsite ir mūsų darbas ne
nueis veltui. Dalyvaukite tą 
dieną — February 27 - - Low- 
el liečiu parengime.

Mūsų iįsevijai retėjant, 
pasidaro sunku vienai mažai 
kolonijai ką nors įvykdyti, čia 
jau tenka kolektyviai veikti.

Todėl esate prašomi. Na, L 
ki karšto—draugiško susitiki
mo vasario 27 dieną!

J. M. Karsonas

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

jvyks sekmadieni, vasario-Fcb. 27 
d., pradžia 3 vai., popiet, vieta — 
1150 N. 4th Street.

Visi nariai esate prašomi atsilan
kyti j 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. Bet dąr reikia 
plačiau pasikalbėti ir padaryti ta
rimų dėl parengimo.

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

Tad iki pasimatymo nedėliojo, 
Feb. 27-tą.

P. Walantienc

Jei Tąmatft .dąr nepreuu- 
meruoji dienrąstį laisvę, tą» 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną ątąe$ juųia į nąipus 
svarbiausias žinias iš viso pa- 
jaųlio.

Iš Moterų Klubo susirinkimo.
Susirinkimas nebuvo taip7 

skaitlingas, kaip pereiti du 
kad buvo, bet susirinko gana 
daug ir susirinkimas buvo 
draugiškas ir malonus. Apart 
paprastų nutarimų, tapo nu
tarta prisidėti prie drg.* L. 
Joniko Klubo su $35. Ir at
šaukė Valantine parengimą, 
kuris turėjo įvykti sekantį šeš
tadienį, vasario 26 d. Paren
gimas nukeltas į pavasarį.

Susirinkimui pasibaigus, 
stalai tapo apkrauti įvairiau
siais skanumynais, prie kurių 
buvo galima skaniai ir sočiai 
prisivalgyti ir įsigerti. Kada 
susirinkimo dalyvės ir svečiai 
susėdo prie stalų, Marė Nikas 
pranešė, kad tai yra Julytės 
Warner gimtadienis. Tai buvo 
didelė nuostaba visiems. Visi 
pradėjo dainuoti “Happy 
Birthday To You.” Po tam vi
si skaniai pasivaišino, palinkė
jo Julytei geros sveikatos, kad 
sulauktų dar daug, daug sa
vo gimtadienių.’ Prisiminė ir 
apie jos nuveiktus gerus dar
bus bedarbės laikuose, kada 
ėjo vedina išalkusių bedarbių 
šeimas į valdiškus pašalpos 
centrus gavimui maisto. Ji 
taipgi maršavo į valstijos sos
tinę Columbus su reikalavimu 
apsaugos, kad bankieriai ne
galėtų atimti iš badarbių jau 
baigiamus išmokėti namelius. 
Minėjo ir tai, kaip Julytė yra 
jautri ir duosni, kada atsiran
da reikalinga parama svar
biam dalykui.

Po visų linkėjimų, sumetė 
Julytei ant dovanų suvirs $70, 
kuriuos ji paskyrė tam, kur 
yra daugiausia reikalinga pa
rama. Ar tai nemalonu pri
gulėti prie mūsų Klubo, ku
ris taip guodoja savo nares?

Praeitose Clevelando žinio
se nevisi koncerto parengimo 
komiteto narių vardai buvo 
paskelbti. Jomis yra Sklerie- 
nė, Karsokienė, Passon, Lu
kas ir Panzer.
J. Žebrys buvo sunesveikavęs

Bet, kaip žebrys pats sa
kėsi, jam nesą laiko sirgti. 
Tai yra tiesa, žebrys turi pa
siėmęs tiek daug vadovaujan
čių darbų įvairiose organiza
cijose, kuriose be jo negalima

apsieiti. Dabar jo sveikata 
jau eina geryn, žebrių naujas 
antrašas: 1943 Wrenford Rd., 
So. Euclid 21, Ohio.
Stripeikienė dar sunkiau 
susirgo

Stripeikienė, Jono žmona, 
jaju nuo seniai nesveikuoju. 
Pasilpnėjo matymas. Bet da
bar pasidarė daugiau ser
ganti, įgavo didelįį kojų 
skaudėjimą. Turintieji laiko, 
atlankykime Stripeikienę. Męs 
visi atsimename, kaip draugė 
darbavosi draugijiniuose dar
buose, o barčekių pardavinėji
mu ji patarnavo visų drau
gijų parengimuose. Visi jos 
draugai ir draugės linki jai 
greito pasvekimo.

Klubietė

Douglas ir Brown atminčiai 
bankietas

Negrų Darbo Taryba ren
gia metinį Frederick Doug
lass ir John Brown bankietą. 
Apart vietinių kalbėtojų, bus 
Anna Braden iš Louisville, 
Ky, kurios vyras Carl tapo 
nuteistas 15 metų kalėj ima n 
ir $5,000 pabaudos už stumps 
pardavimą negrui. Vėliau tą 
stubą ku-klukseriai sunaikino. 
Dėlto dabar visoje Amerikoje 
sujudo visi balti ir spalvoti 
žmonės.

Bankietas įvyks sekantį šeš
tadienį, vasario 26 d., York 
Masons Hall, 13512 Kinsman 
Rd. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Auka $1.-75.

' d- N?S.

800,000 Francūzijos pre
kybininkų ir smulkių pra
monininkų yra susiorgani
zavę į sąjungą, kuri save 
vadina “Susivienijimas UŽ 
komercistų ir amatininkų 
reikalus.” Tos sąjungos 
tikslas yra raginti visus ne- 
.mokėti valdžiai įeigos mo
kesčių ...

Aukščiausias Amerikos 
krepšinio (basketball) lošė
jas yra Charles Buxton iš 
Lenoir, S. C. Jis yra 7 pėdų 
2 colių aukščio.

CHICAGOS ŽINIOS
Mirė Antanas Jurgaitis

Po operacijai išgulėjęs a- 
pie du mėnesius ligoninėje, 
sekmadienį, vasario 13 dtf 
mirė Antanas Jurgaitis. Mi
lė nuo vėžio ligos.

Kadangi velionis nepri
klausė jokioje pašalpinėje or
ganizacijoje ir tūlą laiką gy
veno atsiskyręs nuo giminių 
iv draugų, tau susirgus nebu
vo kam juomi rūpintis. Chi
cago j e gyvena jo brolio (ar 
sesers) duktė. Jai buvo pra
nešta, kad Antanas randasi 
ligoninėje, bet ant nelaimės 
jai pačiai ištiko nelaimė: ta
po sunkiai sužeista automobi
lio ir pati dabar randasi li
goninėje.

Velionis keliolika metų at
gal nemažai dalyvaudavo pa
žangiųjų organizacijų pa
rengimuose ir neskūpėdavo 
su vaišėmis, remdavo nors 
taip organizacijas. Dar ir 
prieš mirtį jis buvo nusipir
kęs bilietus į keletą parengi
mų, tarp jų Prūseikos ir An
drulio bankieto, bet negalėjo 
dalyvauti. Dr. Bertašiaus pa
siųstas į Illinois Research li
goninę, jis ten buvo operuotas. 
Vėliau, rūpesčiu Catholic 
Charities draugijos, buvo pa
siųstas į mažą ligoninę, kur 
ir baigė savo gyvenimą.

Buvo pašarvotas Daniel A. 
Morizzo šermeninėje, 2322 
W. Harrison, ir antradienį, va
sario 15 d., palaidotas Mt. 
Carmel kapinėse.

Gaila, kad velionis Antanas 
Jurgaitis nesirūpino save pa- 
sidraust'i gerojo pašalpinėje,

kaip tai LDS. Kaipo virėjas, 
seniau jis uždirbdavo neblogą 
algą. . . Bet gyveno mieste vie
nas atsiskyręs nuo visų gimi
nių ir pažįstamų, ir tik savai
te prieš išeinant į ligoninę at> 
sikraustė į Bridgeprtą pąs 
lietuvių šeimą. “Vilnyje” bu
vo pranešta, kad jis randami 
Ugninėje, bet veikiausiai ma
žai kas atlankė. O gal niekęs.

Velionio brolis mirė keliflji- 
ka metų atgal. Brolienė gy
vena Bridgeportc.

A. J.

E LIETUVOS
Statybos Prienuose

PRIENAI. — Valstybei pa
dedant, nemaža miesto darbi
ninkų ir tarnautojų statosi 
nuosavus gyv.enamuosįus na
mus. Vien tik per praėjusias 
dvejus metus mieste pastaty
ta daugiau kaip 100 ipįliyi- 
dualių gyvenmajųjų pasta
tų. Išaugo naujos gatvės ——k 
Kolmjaunimo, Naujo gyveni
mo, Sportininkų ir kitos.

Neseniai įkurtuves nuosa
vu ose namuose atšventė mo
kytojų Lyberio, Sachevičiaus, 
darbininko Pūbo, tarnautojo 
Kidžiulio šeimos.

Sparčiai vyksta Prienuose 
ir komunalinių namų statyba. 
Praeitų metų gruodžio mėne
sį eksploatacijai perduot! 2 
gyvenamieji namai. Kyją dąt 
keturių dviejų akuštų gyve
namųjų namų, pašto, univęr- 
mago ir kitų naujų pastatų 
sienos.

V. Steponavičius
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Žada pavaišinti blynų 
pietumis, su priedais
pami Užgavėnėms. Bet kad 
jos visuomet pripuola darba
dienį, richmondhilliečiai 

įprendė vis viena
progos. Užgavėnes su 
minės šį sekmadienį, 
duos blynų pietus.

Vienok blynai, dar 
kas, ko čia bus galima
valgyti. Kviečia visus vasario 
27-tą pietauti su blynų mėgė
jais. Įvyks Liberty Auditori
jos salėje.

nus- 
ne praleisti 

blynais 
1 vai.

ne v iš
gauti

Seimeliui pasiūlyta 
pataisyti uosto 
reikalams valdybą

Brooklyno senatorius Furey 
ii* Manhattan aseemblymanas 
Kummer bendrai įteikė Vals
tijos Seimeliui bilių, reikalau
jantį sumažinti uosto kontro
lės komisijos “diktatorinę” 
galią. Sykiu reikalauti paleng
vinti gavimą darbo buvusiems 
nuteistais.

Reikalauja miestui 
galios vesti savo 
rendų reikalus

Rep.

Muzikos-dainos 
mylėtojams

Muzikos Mokykla 
Henry St. Settlement, 8 
St., New Yorke, skelbia,
ims mokinių ir teiks stipendą 
keliems jau grojantiems smui
ku, viola, 
Horn. Ims ir chorui
Jiems taipgi teiks 
Įdomaujantieji daugiau 
formacijų gaus tenai.

prie 
Pitt 
jog

Pasiūyme pareiškė, jog bu
vusio gub. Dewey įsteigtoji 
Waterfront komisija tapo 
“baudžiamuoju” įrankiu, kurs 
trukdo uostui normaliai veikti. 
Jos diktatūra “tapo .aršesne 
už tą blogą, kurį panaikinti ji 
buvo steigiama.” Sako, jog 
tas kenka ne tiktai darbinin
kams, bet ir priplaukų savi
ninkams. Nenormali padėtis 
nustumia biznį į kitus uostus.

Manhattano demokratų-li- 
beralų išrinktas assemblyma- 
nas Daniel M. Kelly pasiūlė 
Valstijos Seimeliui bilių, ku
ris reikalauja leisti New Yor- 
ko miestui tvarkyti pačiam na- 
mų-rendų problemas. 
Seimelis pasiūlymą 
miesto valdžia galėtų 
tis, arba nesinaudoti
įstatymais. Valstijiniams įsta
tams neatitinkant miesto rei
kalams, Miesto Taryba bū
tų įgalinta išleisti savus įsta
tus.

Jeigu 
priimtų, 
naudo- 

valstijos

sakė, “kai

AUKOS
Laisvės Bendrovės suvažia

vimo aukų surašė per klaidą 
nebuvo pažymėta — “Mary
tė,” $5, ir I. K. Lcvanai, $5, 
brooklyniečiai. Atsiprašome.

Pirmadienį į raštinę buvo 
užėjęs eks-direktorius, apgai
lestavo, kad negalėjo dalyvau
ti suvažiavime, tad “pabaudą” 
dovanojo $5.

Ačiū viršminėtiems priete- 
liams už jir nuoširdžią para
mą,

L. Adm-cija

Liberty Auditorijoje

NEW YORK NEW YORK
REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS — JA
MAICA, tuojau užimtinas, attached 
6 rūmų namas su garadžiu. 
Hollywood maudynė, nauja 
—ištaisytas skiepas, naujas 
ing. Daug ekstra jrengimų
nuo sienos iki sienai divonus, Vene
tian .blinds ir kitus ekstra dalykus. 
Greitam pardavimui $16,500. šau
kite JA. 6-2526 arba RA. 6-5607.

(39-41)

Nauja 
virtuvė 
plumb- 
jimant

HARTSDALE, N. Y.— Užimama 
birželio mėnesi. 125x100 lotas. įėji
mas per koridorių. 14x24 salionas, 
valgymo rūmas, žaislų rūmas. Vir
tuvė iš panelled pine. Sandėlio rū
mas’, pasigražinimui rūmas; 3 mieg
rūmiai, 
borystė, 
tinęs ir 
$25,000.

vonia. Insuluota, vario plum- 
2 karam garadžius. Bažny- 
miesto mokyklos arti.

WH. 9-4170.
(39-41)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY j

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

SC. 8-6160

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

MAGDA SANDE 
Employment Agency

6119 — 5th Ave., B’klyn.
GEdney 9-6689 — GEdney 9-8531 1

REAL ESTATE

cello ir French 
narių, tū- 
stipendą. 

in-

Kritikavo mokyklą 
viršenybę už samdymą 
Matusowo patarėju

Mokytojų Unijos prezi
dentas Abraham Lederman 
pareiškė, jog “gėdingiausią 
pasižeminta,” kad “didžiau*- 
Bios pasaulyje mokyklų siste
mos viršininkas samdėsi Har
vey Matusowa sau ‘patarėju’.” 
Sako, jog gėda neišvengiamai 
seka ragangaudystę ir 
Švietimo galva turėjo tą 
prasti.

kad 
sd-

me- 
ga-

Ragina iš mokyklų 
šalinti diskriminaciją

suvartojimas
' gyventojų

Visi, prašomi ruoštis atvyk
ti čia praleisti kovo 6-tos po
pieti. Moterų Klubas rengia 
sveikatos pre lekciją ir žavingą 
programą paminėjimui Mote
rų Dienos. Įžanga nemokama.

Apie programą plačiau 
matysite sekamose laidose.

Klubietė

Tuojau Užimama
1442 — 156111 St., Bcechurst.

Atdara sekmadieniais. 2 šeimų mū
rinis namas, 2 m. senumo. Du 5 
kambarių apartmentai. žaislams 
kambarys ir patio. 3 karam gara
džius. Reidencijinė apylinke. Arti 
mokyklų, transportacijos ir krautu
vių. $26,500. IN. 8-8911.

(39-41)

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 naujai iš- 
dekoruotas, labai arti mokyklų. 
Greitam pardavimui tik $29,500. 
Kviečiamo pamatyti. šaukite PI. 
6-0118.

(34-40)

Mary Cummuskey, 78 
tų, pavojingai apdegė iš 
Binio pečiaus liepsnai padegus 
jos drabužius.

Washington© Diena 
virto bargeny diena

Pamėgdžiojant tos dienos 
proga įvestą pigių prekių ieš
kojimą Washingtone, tūlų 
krautuvių savininkai New 
Yorke irgi skelbė nepapras
tus “bargenus.” Vieną kokį 
žymesnį daiktą nupigino. Pri
trūkus nupigintų, aišku, atvy
kusia pirks ir nenupigintus.

Ieškodami progos būti pir
muoju, suspėti gauti nupigintą 
daiktą, minios svieto būriavo
si prie krautuvių dar prieš 
aušrą. Tūli, sakoma, stovėjo 
pasienyje jau nuo pirmadienio 
vakaro.

Prie Hearn’s krautuvės bu
vo susibūrę 3,000; prie 
Klein’s — 4,000; prie mažes
niųjų ant 14-tos ir apylinkėje 
stovėjo po kelis šimtus as
menų pirm atidarymo krautu
vės. Bargenų ieškotojuose

vyrų, ne vien

Brooklyno demokratas as- 
semblymanas Corso įteikė 
Valstijos Seimeliui rezoliuciją, 
reikalaujančią prašalinti dis
kriminaciją parenkant stu
dentus į medikališkas kolegi
jas.

Corso pareiškė, jog studen
til parinkime kolegijos tebe- 
prisilaiko šališkumo, “nepri
leidžia i mokslą asmenų del 
rasės, religijos, ar kilmės.”

Corso reikalauja, kad taip 
pasielgusioms mokykloms bū
tų atimta netaksavimo privi
legija. Kolegijos dabar nemo
ka tūlu taksu, i- *.

ma-
mo-

šviežio 
šian- 
prioš 

dar 
vai-

ub. Ilarrimanas pasiūlė 
es A. Farley į narius vaisi

nėje bankams prižiūrėti ta
ryboje. Republikonų kontro
liuojamas Seimelis tuojau jį 
užgyrė. Farley, buvęs demo
kratų partijos naccionaiis 
pirmininkas, tai tas pats, ku
ris anais metais sudarė baub
lių c.horą prieš velionį Roose- 
veltą demokratų konvencijoje.

New York o miesto moky
tojų organizacijų delegacijo
je dalyvavo apie 1,000 moky
tojų. Jie reikalavo pakelti al
gas ir bendrai daugiau pa
skyrų mokykloms.

Amerikos Civilinių Laisvių 
Unija pasisakė prieš vertimą 
New Yorko mokytojų tapti 
vieni kitų išdavi neto jais, šni- 
pinėtojais.

mies-

PRIE VANDENIO. MASSAPEQUA. 
Tuojau užimama. Pilnai išforni- 
Šiuotas; 3 miegrūmiai, Hollywood 
virtuvė. Dideli porčiai, salionas 
valgymo rūmas; t ripple track,' 
storms ir screens. Aliejum šaldoma. 
Vasarnamis iš Knotty 
dų prieplauka. Turite 
įvertint. SU. 1-4751.

Pine. 5 pa
matyt, kad

(37-39)

Atsteigiamas susisiekimas 
traukiniais su Rockąways, bet 
užbaigti tikisi tiktai/' 1956 m. 
vasarą. Linijon 'persėdimai 
bus prie BMT Jamaica lini
jos 102nd St. stoties, taipgi 
nuo Independent linijos.

Narkotikų vartotoją 
rado bute mirusį

Išdavimu neišsigelbėjo
' Romulo Rosario, 38 m., ta
po numarintas elektros kėdė
je vasario 17-tą. Tikėdamasis 
malonių sau, Rosario praėjusį 
pavasarį paskilbo išdavimu 
kalinių plano pabėgti iš kalė
jimo. Perkėlimais kalinių iš 
vietos vieton, kalėjimo virše
nybė tą kalinių planą sumai
šė. Vienok Rosario už tai pa
sigailėjimo negavo.

New Yorke jaunos šokėjos 
Faith Dane bute rado mirusį 
žinomą narkotikų: vartotoją 
John Birritella, .30 metų. Bu
to savininkės tuo tarpu nebuvo 
namie. Išvykdama į užrubežį, 
buvusi palikusi jam savo bu
tą ir prašymą prižiūrėti jos 
šuniuką. Kitą raktą buvusi 
palikusi tame name gyvenan
čiai savo draugei, kuri ir at
rado mirusįjį.

Unijistai neperžengė 
pikieto linijos

Bėgiu kelių savaičių streiko 
ir pikieto Brooklyno išeinan
čio dienraščio Eagle nei vie
nas CIO ar AFL narys neįęjo 
dirbti streikierių vietoje. Ne
žiūrint, kad daugelis ir spaus
tuvių darbininkų randasi be
darbių eilėse, jie išlaiko soli
darumą su streikuojančiais sa
vo broliais unijistais.,

Kitų amatų ir unijų nariai 
taipgi rodo streikieriams prie- 
jautos. Eagle Gildijos pirmi
ninkas I. Kaufman skelbia, 
kad Transport Workers Uni
jos konvencija suteikė streiko 
fondui $2,190 aukų.

Protestai prieš kėlimą 
pieno kainą žmonėms

New Yorko Belmont Plaza 
viešbutyje įvykusiame pieno 
kainoms svarstyti ' federai ės 
komisijos posėdyje dalyvavo 
vartotojų organizacijų atsto
vai. Taipgi kalbėjo miestinio 
sveikatos departmento komi- 
sijonierius daktarė Leona 
Baumgartner. Dalyvavo ir kal
bėjo eilės miestinių vaikams, 
seneliams ir paliegusiemsi į- 
staigų atstovai.

Dr. Baumgartner sakė jog 
dėl aukštų kainų “vaikai, se
neliai ir ligoniai, kuriems 
užvis daugiausia reikia pieno, 
negauna tink, kiek jiems rei
kia.” Ji toliau
miesto gyventojų skaičius di
dėja, tai pieno 
mažėja.” Gi tuo 
skaičiaus daugėjimo stam
biausiu' dalyviu yra vaikai. Ta
čiau, sake ji:

“Vaikai suvartoja 
pieno kur kas mažiau
dien, negi) suvartodavo 
10 metų. Jeigu kainos 
kils, mes manome, kad 
kai tegaus dar po mažiau pie
no.” Jis sakė, jog jau dabar
tinėmis kainomis “daug, daug 
šeimų neišgali pieno pirkti. 
Dabartinės kainos atima pie
ną nuo daugelio dešimtų tūk
stančių šeinių stalo.”

Dr. Baumgartner ir
tinių prekyviečių komisijonie- 
rius Anthony Mascielli pareiš
kė, jog jie kalbėdami prieš 
kėlimą vartotojams pieno kai
nų, kalba varde visos miesto 
administracijos. Mascielli sa
kė, jog ir majoras Wagneris 
priešingas kėlimui kainų.

Kiti kalbėtojai: St. Augus
tine koplyčios dvasiškis Love; 
Williamsburgo projekto var
totojų organizacijos atstovė 
Mrs. Stella Stėfnhauser; Hen
ry St. Settlement atstovė He
len. Hall; Church of All Na
tions dvasiškis White; N. Y. 
Universiteto ekonomikos pro
fesorius Dr. Jules Backman; 
pilietinio komiteto vaikų ge- 
iovei atstovė Audrey Hess.

Valstijos generalis proku
roras Javits laišku1 pažadėjo 
tyrinėti, del ko toks didelis 
skirtumas tarp kainų, kurias 
prekybininkai farmeriams mo
ka ir tarp tų, kurias iš varto
tojų ima.

Bay Ridge namų savininkų 
mitingas šaukiamas 
25-tos vakarą High 
patalpoje, 4th Ave. 
St. Jie disk u su os,
lėtų būti jiems sąlygos 
matyto statyti tilto iš 
ties į Staten Island.

vasario
School 

ir 67th 
kokios 

dėl 
tos

ga
li u- 
sri-

Valstijos Seimelis paskyrė 
$25,000 tyrinėjimui perimi- 
nėjimo pokalbių telefonu.

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

(37-40)

na-

Brooklyn, N. Y
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 1 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba

(39-40)

KITA AUTO NELAIMĖ
Vasario 22-ros vakarą vie

nas auto sųjogė kitą ątvažiuo- 
jaįft't’iŠ rytų link Ti lth St. 
Smogtąjį ptitvojo skersai 
111-ją, užšokdino ant šaligat
vio. Auto užkliudė ir įlenkė 
naujai pastatytos prie karčia- 
mos saliukės prieangio stulpą. 
Keleivius nuvežė į ligoninę.

Susilaukė sūnelio
George ir Laura Prunaitis 

susilaukė sūnelio vasario 6-tą, 
6 svarų, Jam vardą davė Gre
gory Wayne. Motina ir sūnus 
sveiki, abu jau randasi na
mie, 40-19 Murray St., Flush-?

Sykiu su jaunais tėvais 
džiaugiasi sulaukę anūko Izi
dorius ir Vera Pranaičiai ir 
Albinas ir Ksavera Bepirštis.

Linkime laimingai išauklėti.

Pomirtinis tyrimas nusta
tė, kad Arnold Kreimeyer su
sirgo ir mirė ne nuo valgio, 
bet nuo užsinuodijimo gasu 
iš sugedusio šaldytuvo. Jo 
žmona irgi buvo pavojingai 
susirgusi, bet tapo atgaivinta, 
pasveiks. Jinai manė, kad jie 
susirgo nuo maisto. Pojūčiai 
būna visiškai panašūs.

John Curley, 72 m., 
v ė žento policisto 
Connors namuose, 
niu revolveriu.

pasišo- 
Richard 

jo tarn y b i-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam vyrui. Labai patogioje 
gyvenimui vietoje, arti restaurantų 
ir prie geros transportacijos. Prašo
me kreiptis bile laiku: 105 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

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

turime didelį pasirinkimų 
importuotų vynų. 

Schaefer Otto 
WINE & LIQUOR STORE 

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

Klauskite Mr. Smith jums 
patarnauti.

Mums patinka ir pristatyti

Mes
(38-39)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs barberys. Ge

ram darbininkui, geras atlyginimas. 
Labai reikalingas darbininkas, tad 
būtų gerai, kad tuoj atsilieptų. Dėl 
daugiau informacijų prašome kriep- 
tis po 122 Flushing Avė., (prie Navy 
Yard), Brooklyn, N. Y.

(38-40)

^ivj3inzi2WLrm227Tnn7aii2Tnjrjj}j;njj7.

PARDAVIMAI
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 į pie
tus. Kreipkitės:

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

Tel. Ronkonkoma 9-8664
(35-39)

z-v fcr NAUDOTI
UK KARAI

Pas AMERLING
CHEV. 2 durim, Pilnai
Įrengtas .................... $1050
STUDE. 4-Durim, Pil
nai {rengtas., Hyd.....
CHEV. 4-durim, Pil
nai {rengtas .............
CHEV. 4-durim, Pilnai
{rengtas ......................

j Daug Kitų Didelių Pirkinių
j MERLIN Q

Bay Parkway & 60th St. 
Brooklyn

3 Telefonas BE. 6-8181
FvZZZZrZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZ/ZZyZZZZZZZ/ZZZZTrZZZZZZ^
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’58
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595

950

595

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimy Kalendorius

Sekmadienį, Kovo-March 6
Paskaita su dainomis, 3 P. M.

Sekmadienį, Kovo-March 20
LT,D 1 kp. prelekcija, 3 P. M.

Sekmadienį, Kovo-March 27
Lietuvių Kultūrinio Centro koncertas

Sekmadienį, Balandžio-April 3
Laisves parengimas, 3 P. M.

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Ties Cobleskill, N. Y., 
Greyhound busas susidūrė su 
sunkvežimiu. Bušo vairuotojas 
užmuštas vietoje. Keturi iš 15 
keleivių nugabenti į ligoninę.

PARDAVIMAI
4 rūmų namas, vonia, elektra, ga

radžius, barnė; 2 akrai, macadam 
kelias. $5,500. Išmokėjimai.

Kreipkitės pas:
SCHEIDELL-SCHMIDT, 

Jeffersonville, N. Y.

3

MATTHEW A 
BUYUS

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 sutarti.

Tel. HA. 4-2780
(37-39)

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

1810 Newhrldge Road A 
f ei. SU. 5-2213

(i37-40)

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

Tel. TW. 5-8986 J.
(37-39)

SCARSDALE — apylinkėje Beach 
Hill, savininkas parduoda už $35,000 
savo 3 miegrūmių, 2*A maudynių 
split level namus. Moderninė virtu
vė, žaislų rūmas, didelis plotas že
mės.

HELEN R. .TENKINS 
Tel. SP. 9-5300

(38-40)

PARDUODA SAVININKAS — 
OCEANSIDE, tuojau užimamas, 5 
rūmai, 5 metų senumo, Cape Cod. 
su plytiniu frontu, erdvus attic (ga
lima patalpinti 2 didelies lovas), 
pilnas skiepas, attached garadžius 
ir daug ekstra dalykų. Arti 
lų ir bažnyčių. Puikiausia 
Greitam pardavimui tik 
Kviečiame pamatyti.

Tel. RO. 4-5206

mokyk- 
sekcija. 
$14,700.

(38-41^

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

... ^Telephone: EVergreen 4-8174

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArkct 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LE1MONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberla

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI- 
NINKAS — Syosset, (1 Apple 
Street), tuojau užimtinas, 5 rūmų 
Cape Cod, su maudyne, Greenhouse 
Ir garadžius, ant turtingai apdabin- 
to kiemo. Kampinis žemės plotas. 
Labai arti prie mokyklų ir trans
portacijos. Daug ekstra jrengimų 
šiose patogiuose namuose. Greitam 
pardavimui tik $15,500. Kviečiame 
pamatyti. 5 minulės nuo stoties.

(38-42)

PARDUODA SAVININKAS—tuo- 
jau užimtinas Merrick apylinkėj, 
Gražus mūrinis Veneer Cape Cod. 
4 miegrūmiai, 2 maudynės, medinis 
frontas, 100x00, ištaisytas skiepas 
su dideliu baru, Jalousied patio, 
daug kitų pagražinimų.— $25,000. 
Pamatymas pagal sutartį.

Šaukite; :FR. 9-5746
(38-41)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PLUMBING and ELECTRICAL 

įsteigta 42 metai, seniausias Bronx
ville, 2 trokai, inventory ir ’ Go^i 
will. Nupigintai $10,000.’ Turime 
parduoti iš priežasties kitų interesų.

Tel. Deerfield 7-3810
(38-40)

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 25, 1955




