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KRISLAI
Moterų Diena.
Geras pavyzdys.
Gerai, kad nusilenkė.
Irgi Įdomu...
Šunkeliais.

Rašo A. Bimba

Brooklyno ir apylinkės lie
tuvės moterys ruošia gražų 
ir ✓iškilmingą Moterų Dienos 
atžymėjjjną. Tai bus ateinan
tį sekmadieni, kovo 6-tą.

Vieta visiems puikiai žino
ma: Liberty Auditorijos pa
talpose.

žiūrėkime, kad šis moterų 
parengimas būtų tikrai skait
lingas.

Lenkijos valdžia surado, 
kad amerikietis Field buvo 
nekaltai nuteistas ir penke
rius metus kalintas. Jį iš ka
lėjimo paleido, atsiprašė ir už 
tą baisią skriaudą jam sumo
kėjo penkiasdešimt tūkstančių 
dolerių!

Puikus ir teisingas pasiel
gimas. Labai sektinas pavyz
dys ir mūsų vyriausybei. Ji ne
teisingai, melagingais liudinin
kais pasiremdama turi nutei
gusi ir įkalinusi desėtkus poli
tinių žmonių.

Jie irgi turėtų būti tuojau 
pakeisti, kiekvienam iš jų už 
tą ‘padarytą baisią skriaudą 
turėtų būti gerai atlyginta.

Yra žmonių, kurie smarkiai 
kritikuoja Malenkovą. žiūrė
kite, sako, jis nusilenkė prieš 
partiją ir rezignavo iš prem
jero vietos! Tai esą įrodymu 
ten nebuvimo jokios demokra
tijos.

Keisti tie žmonės. Juk jei
gu Malenkovas būtų sukilęs 
prieš partiją ir vyriausybę, jei
gu jis būtų bandęs organizuo
ti pučą, tai būtų įrodęs savo 
nesiskaitymą su dauguma, su 
demokratija.

Nusilenkdamas prieš dau
gumą, pasiduodamas jos va
liai, jis išpildė pagrindinį ti
krosios demokratijos principą.

Paminėjęs Harvey Matuso- 
wą ir jo prisipažinimą prie” 
melagystės teismuose prieš ko
munistų vadus, Keleivio re
daktorius pastebi:

“Tokių ‘atsivertėlių’ liudi
ninkų Amerikoje dabar jau 
yrav keli. Įdomu, kur jie baigs 
eavQ karjeras — kalėjime ar 
pamišėlių namuose?”

Be galo įdomu, ir tiktai gy
venimas parodys.

Bet ar geresniais yra Kelei
vio redaktoriai? Argi jie biau-. 
riai ir melagingai neprovokuo
ja Literatūros Draugiją? Argi 
jie ir šiandien pat negarbina 
tokių pat bjaurybių, kaip Ma- 
tusowas, Louis Budenz, Eli
zabeth Bentley ir kitų?

Kaip ir kur savo karjeras 
baigs Keleivio redaktoriai — 
ar pamišėlių namuose ? O gal 
ten, kur pabaigė savo karjerą 
Kristaus išdavėjas, istorijoje 
vadinamas Judošiumi?

į Tūlas Kleiza Chicagos ma- 
Vartistų Naujienose rašo:
\ “Visiems aišku, jog šiuo me
tui lietuviškoji bendruomenė 

paklydusi ir klaidžioja
Šunkeliais...”

Pilna tiesa pasakyta pilna 
burna. Toji “bendruomenė”, 
kuriai atstovauja raketieriška 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Naujienos, klaidžioja šunke-

Izraeliečiai nukovė *28 Egipto kareivius
Kelios naujos pakaitos 
Tar. Sąjungos valdžioje

Bruno Pontecorvo 
veikia T. Sąjungoje

Rimčiausias susirėmimas tarp Izraelio ir 
Egipto po paliaubų pasirašymo 48-ais m,

Kairas.—Egiptas skelbia, 
kad rimčiausias karinis su
sirėmimas tarp Izraelio ir 
Egipto nuo karo paliaubų 
paskelbimo 1949-tais metais 
įvyko Gazos srityje. Anot 
egiptėnų, izraeliečių kari
niai daliniai perėjo rubežių 
ir tris mylios Egipto terito
rijoje nukovė 38 kareivius 
ir sužeidė 28.

Nepranešama, ar izraelie
čiai irgi nukentėjo.

Įsiveržę' izraeliečiai su
sprogdino Egipto adminis
tracijos buveinę prie Gazos. 
Kapitonas Mahmudas Ah- 
medas Sadikas sako, kad 
griuvėsiuose liko 15 egip
tiečiu kariu. Paskui izrae
liečiai atakavo karinį, sunk
vežimį su egiptiečių karei
vių kuopa, kuomet ta sku
binosi atremti izraeliečius.

Izraeliečiai be to dar su
sprogdino vandens pumpa- 
vimo įrengimus prie Gazos.

Egipto spauda sdko, kad 
šie izraeliečių žingsniai yra 
nuoga provokacija ir kad 
jie “Izraeliui brangiai kai
nuos.”

Tel Avivas. — Izraelio ar
mijos karininkas pareiškė, 
kad per paskutinį pusmetį 
egiptėnai nužudė septynius 
izraeliečius ir sužeidė 24. 
Jis sakė, kad užpuolikai bu
vo ne kokie nors teroristai 

-iš Musulmonų Brolijos, kaip 
tai teigia Egipto valdžia, 
bet pačios Egipto armijos 
kareiviai, veikianti su savo 
viršininkų ir valdžios žinia.

Iš Izraelio armijos atsto
vo pareiškimo daroma išva
da, kad kariniai žingsniai 
prieš Egiptą padaryti, kad 
“pamokinti” ir atbauginti 
nepulti Izraelio. Nors Pa
lestinoje veikia Jungtinių 
Tautų paliaubų komisija, 
kuri turėtų prižiūrėti pa
liaubas, ekstremistinė Izra
elio spauda nuolat reika-

Pabėgėlis nužudė moteriškę, 
“nes ji yra komunistė”: ji 
egzaminuoja, ar sveiko proto

Windsor, Ont. — Jaunas 
jugoslavas pabėgėlis Vikto
ras Lucason - Lukasey pei
liu smogė nugaron jaunai 
patarnautojai Betty Lespe- 
rance ir ją nužudė. Jie abu 
dirbo tame pačiame bare.

Lucasonas nusiskubino į 
policijos stotį, kur pareiš
kė:

“Aš tik nužudžiau mote
rį, nes ji yra komunistė. Aš 
ją nudūriau mano peiliu ir 
ji mirė.”

Policija sako, kad Betty 
Lesperance nebuvo komu
nistė ir bendrai nesidomino 
politika.

Lucasonas dabar tyrinė
jamas, ar jis sveiko proto, 
liaisi. Gerai, kad jie patys tą 
tiesą prisipažįsta.

Jauja, kad “į jėgą butų atsa
kyta jėga.”

Washington's. — Valsty
bės departmente jaučiamas 
nemenkas susirū p i n i m a s 
įt^npta padėtimi tarp Izra
elio ir Egitpo. Bijoma, kad 
dabartinis incidentas gali 
išsivystyti į pilno m a s/t o 
kara.

Galutini Japonijos 
rinkimą rezultatai

Tokio.— Galutini Ja
ponijos p a r 1 a m e n - 
to rinkimu rezultatai 
rodo, kad demokra
tai laimėjo 185-ias 
vietas, liberalai 112, 
kairieji socialistai 89, 
dešinieji socialistai 67, 
valstiečiai - darbi n i n - 
kai (kairi partija) 4, 
komunistai 2 ir nepri
klausomi 8. 38 milijo
nai žmonių, tai yra, 75 
nuošimčiai turinčių tei
sę, balsavo (Amerikoje 
paprastai balsuoja tik

Kairieji sočia 1 i s t a i 
dažnai taikos kampani
jose bendradarb i a u j a 
su komunistais. Dauge
lyje vietų komunistai 
ištraukė savo kandida
tus, kad padėti kairie
siems socialistams, nors 
kai kuriose vietose jie 
padėjo ir dešiniesiems 
socialistams arba vals
tiečiams darbininkams.

Jungtines Tautos. — Tur
kas Šėlimas Sarperis per
ims J.T. Saugumo Tarybos 
pirmininko vietą šiandien 
(trečiadienį).

CIO unijos vadas ragina, kad 
nebūtų duota pagalba Čiangui

-Vancouver, B. C. — Al 
Hartungas, CIO medžio ap
dirbėjų unijos prezidentas, 
pareiškė, kad Amerikos 
žmonės turėtų sulaikyti sa
vo valdžią nuo pagalbos da
vimo Čiangui.

Hartungas sakė, kad'68 
didžiulės kompanijos kon
troliuoja visą ekonominį 
gyvenimą Kanadoje ir Ame
rikoje. Jis sakė, kad CIO 
ir AFL susiliejimas padės 
darbo unijoms bent kiek 
palaužti tų trustų galią.

Londonas. — Tarybų Są
junga prisiuntė kitą notą 
Britanijai, kurioje ji įspė
jama, kad Paryžiaus sutar
tis apie Vokietijos ginklavi
mą panaikintų 1942 - rais 
metais pasirašytą Britani- 
jos-Tarybų Sąjungos drau
gingumo sutartį.

ORAS NEW YORKE 
Galimas lietus.

Maskva. — Kelios naujos 
pakaitos įvyko, Tarybų Są
jungos valdžioje. A part 
Molotovo ir Kaganovičiaus, 
pirmais vice-premjerais da
bar taipgi bus Pervuchinas, 
S a b u r o vas ir Mikojanas. 
Iki šiol jie buvo paprasti 
vice-premjerai.

Be to paskirti keturi nau
ji paprasti vice-premjerai: 
generolas Zaven j a ginas, 
Kučerenko, Lobanovas ir 
generolas Kruničevas.

Aukštoji Tarybų Sąjun
gos vadovybė dabar turi se
kamą sąstatą:

Premjeras Bulganinas, 
pirmieji vice-premjerai Mo-

Atsistatydina Adenauerio 
vice kancleris Bleucheris

Bonna. — Koalicinė Ade
nauerio valdžia pradeda su
byrėti į šipulius: koalicinės 
partijos nesusitaria ir labai 
galimas dalykas, kad ilgai 
nesilaikys. Savo rezignaci
ją jau patiekė vice-kancle- 
ris Francas Bluėcberis, taip 
vadinamos laisvųjų demo
kratų partijos narys. Ta 
partija kabinete turi dar 
tris ministrus.

Visi tos partijosdeputa- 
tai balsavo prieš’ susitari
mą Saaro reikalu. Kaip so
cialdemokratai, jie irgi rei
kalavo, kad Saaro sritis, 
kuri yra beveik išimtinai 
vokiškai kalbanti, būtų grą
žinta Vokietijai. Bleuche- 
ris, betgi, balsavo su Ade
nauerio krikščionimis - de
mokratais .

Gali būti, kad Adenaueris

Washingtonas šaltai atsineša i o
Burmos premjero pasiūlymus
Washingtonas. — Sekre

torius Dulles telegrafavo 
prezidentui Eisenhoweriui 
apie tai, ką jam pasakė 
Burmos premjeras U Nu. 
U Nu sakė, kad jis turi už
tikrinimą iš Kinijos prem
jero Čou En-lajaus, kad Ki
nija tartųsi su neoficiale 
amerikiečių misija. Tokia 
misija galėtų atvykti Kini- 
jon ir tartis apie suimtuo
sius amerikiečius lakūnus 
iy, .jei bus norėta, kitus 
klausimus.

Valstybės departmente, 
betgi, laikomasi nuomonės, 
kad amerikiečių misijos 
siuntimas į Kiniją būtų 
kaip ir nusileidimas ki
nams, kad tas gali “pa
kenkti Amerikos prestyžui 
Azijoje.”

Valstybės departmentas 
laikosi nuomonės, kad bet 
kokios naujos derybos su 
kinais turėtų eiti per Jung
tinių Tautų generalinį se
kretorių H a m m a rskjoldą, 
kuris praeitų metų pabaigo
je buvo nuskridęs į Pekin- 
gą ir tarėsi su Čou En-la- 

lotovas, Kaganovičius, Mi
kojanas, Saburovas ir Per- 
vuchinas, paprastieji vice
premjerai Mališevas, Kosi- 
ginas, Tevosianas, Malenko
vas, Zaven jaginas, Kuče- 
renko, Lobanovas ir Chru- 
ničevas. Be to kabinete yra 
dar 4i9 eiliniai ministrai.

Komunistų partijos vado
vybė yra sekama:

Pirmasis sekretorius 
Chruščiovas, centralinio ko
miteto prezidiumo nariai 
C h r u š čiovas, Bulganinas, 
Molotovas, Vorošilovas, Ka
ganovičius, Pervu chinas, 
S a b ų r ovas, Mikojanas ir 
Malenkovas.

nepriims Bleucherio rezig
nacijos ir jo prašys pasilik
ti valdžioje. Tuomet lais
vieji demokratai‘ išmestų 
Bleucherį iš savo partijos. 
Iš' kitos pusės, Adenaueris 
gali prašyti kitų laisvųjų 
demokratų 'ministrų, ypa
tingai teisingumo ministro 
Neumayero, kuris balsavo 
prieš Saaro susitarimą, re
zignuoti.

Kaip jau buvo pranešta, 
Bundestagas .(parlamento 
atstovų butas) jau patvirti
no ginklavimosi paktą ir su
tartį dėl Saaro. Vakarų 
Vokietija tokiu būdu atsi
žada pretenzijų į tą sritį. 
Dabar tą turi patvirtinti 
Bundersratas, Vak. Vokie
tijos senatas. Adenaueris 
jame turi 38 deputatų dau
gumą.

jum.
Dulles, kuris lankėsi po 

Ban g koko konferencijos 
Burmoje, Laose, Kambodi- 
joje ir Pietiniame Vietna- 

, me, dabar yra sustojęs Ma
niloje, iš kur jis vyks namo.

Paskutiniai Pranešimai
Los Angeles. — Trečias 

šiais matais pravestas ato
minis sprogimas, nors vyk
dytas 250 mylių nuo čia, 
Nevados dykumoje, mieste 
buvo aiškiai matytas. Spro
gimas buvo pravestas anks
tyvo rytmečio tamsoje ir 
pašvaistė nušvietė visą apy
linkę. Ji buvo aiškiai ma
tyta Los Angeles mieste.

Jeruzale. — Izraelis sako, 
kad susirėmimas su Egiptu 
įvyko, kai egiptėnai įsiver
žė Izraelio teritorijom Iz
raeliečiai juos atmušę ir 
perėję atakon Egipto teri
torijoje.

J. T. paliaubų komisija 
randa Izraelį kaltu.

Garsusis atominis mokslininkas gyvena ir 
veikia Sovietuose, atsišaukia dėl taikos

Maskva. — “Pravda” ir 
“Izvestia” atspausdino pro
fesoriaus Bruno Pontecor- 
vo straipsnį, kuriaine jis at
sišaukia į pasaulio atomi
nius mokslininkus/raginda
mas juos darbuotis už tai
ką. Tuo straipsniu Ponte- 
cororvo taipgi patvirtina 
gandus, kad jis gyvena ir
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Ir Hearstas norėtų 
taikaus sugyvenimo

Washingtonas. — W. 
R. Hearstas, kuris ne^ 
seniai lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, sakė, kad 
Tarybų Sąjungos vadai 
yra galvojanti realistai, 
kurie nepradėtų karo 
prieš Ameriką. Ameri
ka galėtų ir turėtų tai
kingai sugyventi su 
Tarybų Sąjunga, sakė 
Hearstas, ant “konku
rencinės koegzistenci
jos pamato,” kitais žo
džiais,— sugyventi tai
kingai, nors varžantis 
už pirmenybę kiekvie
noje srityje.

Hearstas, vienok, li
ko Hearstu, darydamas 
išvadą, kad Amerika 
visvien turi ne tiktai 
ginkluotis kaip dabar, 
bet dar labiau, ginkluo
tis, kaip jis išsireiškė, 
“iki dantų.” ■'&

Douglas vyks į TSRS
Washingtonas. — Aukš

čiausiojo teismo teisėjas 
WiUiamas O. Douglas jau 
gavo vizą vykti į Tarybų 
Sąjungą. Apart europietiš- 
kos Tarybų Sąjungos daly
je Douglas taipgi lankysis 
Azerbaidžane, Turkmenis- 
tane, Tadžikistane ir Kirgi
zijoje.

Pekinas. — Jau baigtas 
tiesti ir atidarytas naujas 
geležinkelis tarp Kinijos ir 
Šiaurės Vietnamo sostinės! 
Hanoi.

Washingtonas. — Nežiū
rint to, kad vienas kaltin- 
tojų-liudininkų, būtent, Ma- 
tusowas, prisipažino mela
vęs prieš juos, 13 komunis
tų vadų negali gauti savo 
bylos peržiūrėjimo. Taip

Flynn ir kitus komunistus 
nusprendė auk š č i a u s i a s 
teismas.

Kairais. — Egipto valdžia 
vartoja grasinančius įspėji
mus Izraeliui. Laikraščiai 
reikalauja atnaujinti karą.

Washingtonas. — Jau be
veik aišku, kad senatas bal
suos atmesti demokratų pa
siūlymą sumažinti atskirų 
žmonių mokesčius ant $20. 

veikia Tarybų Sąjungoje. 
Jis pasirašo kaip profeso
rius ir Stalino premijos lai
mėtojas.

Apie Pontecorvo per ke
lius metus buvo daug spė
liojimų. Jis yra Italijoje 
gimęs, bet buvo naturali- 
zuotas britas ir karo metu 
kaip s v a r h u s atominis 
mokslininkas'* darbavosi Bri
tanijoje.

1950-tais metais Ponte
corvo apleido Britaniją ir 
išvyko atostogoms į Romą. 
Iš ten jis išvyko į Helsinkį 
ir paskui apie jį nebuvo gir
dėta. Buvo spėliojama, kad 
jis išvažiavo į Tarybų Są- 
iungą, kas dabar pasitvir
tino.

Pontecorvo savo straips
nyje sako, kad jis emigravo 
Tarybų Sąjungon iš Brita
nijos, nes kai]) anti-fašistas 
ir taikos šalininkas jautė, 
kad nusikalsta, pašvęsda- 
mas savo žinojimą atomi
nių ginklų gaminimui. Ta
rybų Sąjungoje jis darbuo
jasi prie taikingų atominės 
jėgos eksperimentų.

Jis sakė, kad Vakaruose 
paskleisti gandai, jog jis 
buvo jėga pagrobtas ir iš
vežtas Tarybų Sąjungon,

Ponte- 
senam 
moks- 
Rabi,

Savo _ straipsnyje 
corvo primena savo 
kolegai amerikiečiui 
lininkui profesoriui 
ką tas jam sakė vienu me
tu. Rabi 1949-tais metais 
užtikrino jam, kad Tarybų 
Sąjunga niekad negalės pa
sigaminti atominę jėgą. Jis 
klausia, ar Rabi dar laikosi 
tos pačios nuomonės...

(Rabi, kuris yra Colum
bia universiteto profeso
rius, atsisakė komentuoti.)

Pontecorvo gimė Italijoje, 
kur jis kaip jaunas studen
tas studijavo pas garsųjį fi
zika Enrico Fermi. Jis da
bar skaitomas vienu žy
miausiu fiziku atominiu 
ekspertu pasaulyje.

Savo straipsnyje jis sa
ko, kad per kelius metus 
Tarybų Sąjungoje įsitikino, 
kaip giliai to krašto žmonės 
pageidauja taikos.

Washingtonas. — Kon
greso narys F. E. Walter 
sako, kad naujasis valsty
bės departmente patarėjas 
tremtinių rei kala m s Ed
ward J. Corsi yra komunis
tų bendrakeleivis. Esą, jis 
priklausęs prie Nacionalės 
Advokatų Gildijos ir Sve- 
turgimių Gynimo Komiteto. 
Corci atsakė, kad jis prie tų • 
o r g a n i zacijų nepriklausė. 
Jis nė ne advokatas.

Tokyo. — Jau patvirtin
ta, kad premjeras Hatoya
ma liks savo poste. Jo par
tija laimėjo rinkimus.
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Lietuviškuose buržuazi
niuose nacionalistuose,—tū
li juos vadina kryžiokais,— 
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Tautininkai, 
įkūrė savo fondą 
laisvinti” 
smarkiai agituoja 
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patapo tautininkų organu— 
ten rašo ir V. Rastenis, bu
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Vienybė, atrodo, sėdi ant 
tvoros. Tiesa, Tysliava pa
sisakė už vilkinius, bet; jie 
leidžia savo bendradar* 
biams vilkinius kandžioti.

Social-demokratų lyderis 
S. Kairys - Kaminskas, Gri
gaitis ir Ko. griežtai stovi 
už Vliką. Klerikalai taip
gi. Vadinasi, socialdemo
kratai džiaugiasi klerikalų 
žygiais, net ir maldomis, o 
pastarieji — social - demo- į jauno kareivio lova ir kaž
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kaip žinia, 
“Lietuvai 

ir už tą fondą 
Dirva. 

Dirva šiandien

NE VIENYTI, BET GINKLUOTI!
PAGALIAU Vakarų Vokietijos parlamentas (Bun

destag) pravarė Paryžiaus konferencijos nutarimus, pa
gal kuriuos Vakarų Vokietija turi būti apginkluota ir 
įjungta Į “Vakarų demokratijų” bloką.

Dabar tai liekasi užgirti aukštesniajam parlamento 
butui — “Budesratui,” — kuris, be abejojimo, taip ir 
padarys.

Tenka priminti, kad prieš ratifikavimą (užgyrimą) 
ritu sutarčių griežtai kovojo Vakarų Vokietijos social
demokratai ir darbo unijos. Padėjo jiems (paskiausiuo- 
ju metu) ir “laisvieji demokratai,” įeinantieji į Ade
nauerio valdžią. Bet klerikalai, naciai ir kiti dešinieji 
Bundestago deputatai sudarė daugumą ir padarė taip, 
kaip Adenaueris norėjo.

Social-demokratai, kovodami prieš užgyrimą Pary
žiaus konferencijos sutarčių, argumentavo taip: Vokieti
ją reikia ne ginkluoti, o suvienyti. Jei Vakarų Vokietija 
bus apginkluota ir įtraukta į anti-sovietinį valstybių blo
ką tai bus ginkluota ir Ryt. Vokietija, esanti sovietinia
me valstybių bloke, o tai reikš, kad Vokietija niekad ne
bus suvienyta ir anksčiau ar vėliau gali tekti jom ka
riauti vienai prieš kitą. O kad Vokietijas suvienyti, tai 
reikia tartis su Tarybų Sąjunga, tartis su Rytų Vo
kietija.

Bęt šis balsas, kurį kėlė Vakarų Vokietijos social
demokratai, organizuoti į darbo unijas darbininkai— 
Vakarų ir Rytų Vokietijoje—nebuvo priimtas. Jis buvo 
atmestas.

Adenauerio (klerikalų) valdžia dėjo visas pastangas 
tam, kad Vakarų Vokietija būtų ginkluota, kad ji būtų 
ruošiama karui. Adenaueriui, aišku, padėjo Washing- 
tonas ir Londonas. Nesigailėta pinigų propagandai; 
paleista buvo daug melų prieš Tarybų Sąjungą ir Rytų 
Vokietiją. Naudotas ir teroras slopinimui liaudies bal
so, šaukiančio už Vokietijos apvienijimą.

Po šio Bundestago nutarimo Vąkarų Vokietijos 
socialdemokratų partija paskelbė, kad ji ir dabar laiky
sis savo nusistatymo: atsisakys kooperuoti su Adenaue
rio valdžia užsieninėje politikoje, o reikalaus, ir reika
laus, kad pirmiau negu Vakarų Vokietija bus apgin- 

) kluota
Sąjungh dėl Vokietijos apvienijimo.

Taigi, matome, su šiuo Paryžiaus konferencijos ta
rimų užgyrimu Bundestage kova dėl Vokietijos apvie
nijimo nesibaigė, o tik labiau paaštrėjo.

Vakarų Vokietijos ginklavimo klausimu dar nėra 
tarusi galutino žodžio ir Francūziia.

Ką Francūzijos žmonės sakys, matydami Vakarų 
Vokietijos social-demokratus taip kovojančius prieš gin
klavimąsi, liekasi palaukti ir pamatyti.

Nejaugi Francūzijos socialistai, akiregyje viso to, 
pasisakys už Vokietijos ginklavimą, už sudarymą ar
mijos, nacių vadovaujamos ir atsuktos prieš Francūziją.

būtų ieškoma priemonių susitarimui su Tarybų

BEJE, NEPAMIRŠKIME ir to, kad šis Bundesta
go nutarimas dar nereiškia, kad rytoj ar poryt Vakarų 
Vokietija jau bus apginkluota. Ne!

Reikės tam pačiam Bundestagui dar pravesti visą 
eilę įstatymų, potvarkių, pagal kuriuos armija turės būti 
įkurta ir palaikyta. Dėl to dar teks nemaža laiko pra
leisti. Dėl to Adenauerio priešai Bundestage dar turės 
progų sugrupuoti savo jėgas naujoms kovoms prieš 
ginklavimą.

To viso akiregyje netylės ir Rytų Vokietija, gerai ži
nodama, kad busimoji nacių armija gali bet kurią dieną 
būti atsukta prieš ją. Netylės dėl to ir Tarybų Sąjunga, 

• ir Lenkija, ir Čechoslovakija, tiek daug nukentėjusios 
nuo vokiškojo militarizmo.

Labai svarbu, taigi, kad pačioje Vakarų Vokietijoje 
organizuoti darbininkai kovoja prieš ginklavimą, kad 
jie kovoja už derybas, prieš ginklavimąsi, prieš karą.

KO JIE NORI?
APIE 60 REAKCINIŲ amerikiečių, jų tarpe kari

ninkų, kongresmanų, rašeivų ir kitokių profesijų, iš
spausdino (praėjusį pirmadienį) New Yorko komerci
nėje spaudoje po ištisą puslapį apmokamų skelbimų, 
reikalaujančių “sutvarkyti” mūsų šalies užsieninius rei
kalus bei santykius.

Kaip tuos reikalus “sutvarkyti”?
Tarp kitko jie siūlo:
“Sunaikinti komunistinę konspiraciją Jungtinėse 

Valstijose.”
“Atšaukti pripažinimą Tarybų Sąjungai ir josios 

^satelitams.”
“Naudoti visas priemones komunistinio pasaulio 

' ekonominėms jėgoms susilpninti.”
Tarp pasirašiusiųjų po šituo pareiškimu yra rusas 

baltagvardietis Igor I. Sikorsky, trockistas Eugene Ly
ons, admirolas H. E. Yarnell, ir kt.

Jeigu jie mano, kad šitokiais būdais bei priemonė-

kratų.v
Kuo visa tai baigsis, nieks 

tikrai nežino. Užtenka pri
minti, kad šiandien pas juos 
eina peštynės, — peštynės 
tarp tautininkų iš vienos 
pusės ir klerikalų-socialde- 
mokratų—iš kitos.

Štai, ką rašo apie Vliką 
ir savuosius Dirva:

“Per dideles pastangas 
Vilkinių grupių susirinki
me šiaip taip buvo priimta 
rezoliucija, kurioj apgailes
taujamas Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo įsteigi
mas ir raginama bendri
niams Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukoti tik per 
Tautos Fondo kanalus.

Į “Diskusijose buvo pripa- 
; žinta, kad fondus visi gali 
turėti ir naudoti juos taip, 
kaip jie supranta esant ge
riausia. Tik tas nepriklau- 
sombes vardas negerai. Ne
priklausomybė esanti visų, 
todėl jo negalinti savo fon
dui prikergti viena ar tik 
kelios grupės.

“Bet, jei nepriklausomy
be visų, tai ir tauta visų. 
Kaip gi su Tautos Fondu? 
Juk jis yra naudojamas tik 
Vlikui išlaikyti, o Vlike nė
ra visi. Anot K. Bielinio, 
'esam užsidarę kevale, kitų 
neįsileidžiam’!

“O vienybininkų atstovas 
dar daugiau išaiškino. Jis 
įrodinėjo,- kad iš Vliko ko
kio nors veiklumo nėra ko 
ir reikalauti, nes vistiek ne
gi jis Lietuvą išlaisvins... 
Sako, yra kiti, galingesni 
veiksniai, kurie, jei laisvins, 
tai ir išlaisvins. Vilkas, 
anot jo, reikalingas tik kaip 
lietuvių vienybes simbolis.

“Jeigu taip, tai tada ku
riems galams iš viso reikia 
lėšų Vlikui išlaikyti. Juo 
labiau, kaip drįstama nau
doti jo iždui Tautos Fondo 
vardas! Nieko išlaisvinimo 
tikslu neveikiantį .simbolį 
galima paprasčiau ir pigiau 
išlaikyti. Visas vargas, kad 
faktiškai Vlikas nebėra vie
nybės simbolis, o greičiau 
atvirkščiai.

“Nevienybę į visą visuo
menę Vlikas skiepyto įskie
pijo savąja pažiūra į visuo
menės ir veiksnių konsoli
daciją. Visuomenės konso
lidacijos jis praktikoj ne

mis bus galima Amerikos užsieninius reikalus (politiką) 
sutvarkyti, tai jie, aišku, labai klysta.

Bet klysti leistina. “Klysti yra žmoniška,” rodosi' 
lotynų posakis byloja. '

' Bet šitie elementai, šitaip “klaidžiodami,” savo gal
voje turi ką kitą: jie nori, kad Amerika juo greičiau 
pradėtų karą, pasaulinį karą. Dėl to jie ir mojas,i tą 
propagandą, pridengtu įvairiomis priemonėmis, skleisti.

Tai bjauri propaganda. Kažin kas apmoka spaudai 
už skelbimų spausdinimą? !■

Praėjo jau dešimt su vir
šum metų, bet toji diena,• 
apie kurių čia noriu trum
pai papasakoti, giliai įsi
brėžė mano sielon visam 
laikui.

..Tuo laiku aš mokyto
javau vienoje Krasnojarsko 
miesto mokykloje, kuri, 
siaučiant karui, laikinai 
veikė sename mediniame 
namelyje; čia mokėsi trys 
pamainos. Tikrojoje, mūri
nėje trijų aukštų mokyklo
je — karo ligoninė. Buvo 
šaltas vėlyvo rudens dienos 
popietis. Aš su savo moki
niais skubu į ligoninę, ku
rios vieną palatą šefuoja 
mūsų klasė, s

Mūsų šefuojamoje pala
toje gulėjo dvylika sužeistų 
karių. Palatoje buvo tylu. 
Medicinos sesuo sėdėjo ties 

ką balsu skaitė iš nedide
lės žydriais viršeliais kny
gos. Pažinusi šefus, ji nu
stojo skaičius ir, nieko ne
laukdama, pristatė mane Į 
palatą kariams.

Ilgai tą vakarą mokiniai 
kalbėjosi su kariais. Paaiš
kėjo, kad iš dvylikos su
žeistųjų palatoje buvo aš- 
tuoni rusai, vienas kaza
chas, vienas latvis ir du 
baškirai. Mes sužinojome, 
kad jaunos išvaizdos karys, 
kuriam medicinos sesuo 
Aniuta skaitė knygą, tik 
prieš dvi dienas atvyko į 
šią ligoninę sunkiai sužeis
tas į kairįjį petį. Jis įdė
miai klausėsi, kaip mergai
tės deklamavo eilėraščius, 
ir vos tik kuriai suklydus, 
pasufleruodavo ištisą eilutę 
ar net posmą.

Sužinojęs,' kad aš iš Lie
tuvos, jis susimąstė, lyg ką 
labai svarbaus norėdamas 
iššaukti iš . atminties, ir 
staiga, paklausė:

—O sakykite, Juozas — 
lietuviškas vardas?

—Taip, lietuviškas, — at
sakiau nustebus, bet neiš
drįsau smulkiau klausinėti 
sužeistąjį. O karys kiek pa
tylėjo ir lyg pats sau susi
mąstęs tarė:

—Štai, kad ir daina ir ei
lėraštis, rodos, 
didelis daiktas, 
gyvybę žmogui 
bėti. Netikit?

—O pats tokią dainą žinai ? 
— susidomėjo kažkuris iš 
draugų.

—Man apie tokią dainą 
draugas pasakojo ir net pa
rodė. Paprastas lapelis iš 
laikraščio iškirptas ir žo
džiai paprasti. Juozas, ma
no kovos draugas, savo kal
ba skaitydavo — lietuviš
kai. Tuos žodžius parašė, 
rodos, ei neklystu... Nėris. 
Taip—Nėris...

prisileidžia nė iš tolo, nors 
apie ją kalba. Veiksnių 
konsolidacijos — juo labiau. 
Dėl to visuomenė yra. su
skaldyta ir Vlike beliko tik 
bendrinis vardas, bet nėra 
bendrinio darbo.”

Prie ko šie špygų rody-' 
mai vieni kitiems tuos po
nus prives, mes nežinome ir 
nepaisome!

ne toks jau 
o kartais

—Salomėja Nėris, — ir 
priėjusi prie sužeistojo pa
sakiau: — Tai lietuvių po
etė, jūs skaitėte jos eilėraš
čius?

—Neskaičiau, — šypsoda
masis atsakė karys, — aš 
nemoku lietuviškai.

Ir papasakojo jaunas ko
votojas nuo Tūlos, kad drau
ge su juo buvo karys var
du Juozas. Juos abu tą pa
čią dieną sužeidė. Jį štai 
sunkiai, nemanęs, kad išsi- 
kapstysiąs iš mirties nagų*, 
gi Juozą — vos krepštelėjo, 
nežiūrint į tai, kad į pačią 
širdį priešas taikė. Odiniais 
veršeliais bloknotas, kom
jaunimo bilietas ir... Salo
mėjos Nėries eilėraštis ne
leido kulkai širdies paliesti.

—Niekai, tai atsitikimas, 
—pasakė vienas iš sužeis
tųjų, — kulka viską ima, 
net ir dainas.

—Kulka tai ima, o tu tai 
pasakyk Juozui — vieną at
sakymą sulauksi: “Šis eilė
raštis išgelbėjo, brolyčiai, 
man gyvybę.”

Bušo kario pasakojimas 
sudomino visą palatą. Kiek
vienas iš karių prisiminė

Šeimininkėms
Yra šeimininkių, kurios 

kaulų nepripažįsta jokiu 
maistu. Tačiau gyvulio kau
las mūsų kūne esantiems 
kaulams yra tuo patimi, 
kuo yra gyvulio raumuo 
mūsų raumenims.

Tiesa, galime visiškai ne
valgyti mėsos. Galime ne
vartoti iš kaulų išgauto 
maisto. Dėl to neliksime 
visai be raumens, be kaulų, 
jeigu valgysime kitą atitin
kama maista. Vienok auto
ritetų pripažinta, kad iš 
gyvulio gaunamoji medžia
ga yra greičiausiu, arti
miausiu mūsų nusidėvėjusio 
organizmo atpildytoju.

Perkant mėsos, neatmes
kite kaulų.

Šeimose, kur žinoma kau
lų vertė, jokia kepta mėsa 
ar net paukštiena nepaduo
dama ant stalo su kaulu. 
Nupiausčius mėsą, kaulai 
atsiduria puode. Verda iki 
viskas iš vidaus ir išorėje 
atsiliuosuoja.

Neužilgo v a 1 g y s i m a m 
skysčiui galimą dadėti viso
kių daržovių.

Paliekamas tolimesniam 
vartojimui mėsos ar kaulų 
nuoviras-sriub’ą-buljoną ge
riau išvirti visiškai be dar
žovių/ Ypačiai reikia sau
goti nuo rūgimo.

Verdančias nuoviras su
pilk į sterilizuotas stiklines 
(jars). Neaplaistyk briau
nų. Sandariai uždaryk, kaip 

į kad: kenuojant vaisius. Jei- 
įgu oras neįeina, nuoviros 
galės stovėti šaldytuve (ar
ba ir be šaldytuvo) kitai 
savaitei, kitam mėnesiui.

Turint tėkią kenuotą at- 
' Į sargą šeimininkė jaučiasi 
’turtinga. At’kaitinO, dadė- 
jo kokių makaronėlių, kruo- 

ipų,' ar daržovių. Netrukus 
'nei pusvalandžio ji gali 
; pagaminti gerą sriubą. Tai 
Į greitoji pagalba padidinti 
; šeimai pietus ar pratęsti iš- 
teklių’ maisto pasitaikius 

j netikėtam svečiui.
Tuo priedu džiaugiasi ir 

! mūsų sveikata: R-ė

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paramai?

savo mylimą poetą, skaity
tą daugelį kartų savo gim
tajame mieste, fronto ap
kasuose. Daug žinomų ir 
talentingų vardų aidėjo pa
latoje, o tarp jų — nemir
tingosios lietuvių poetės 
vardas, atneštas į šią vie
tą iš karo lauko.

Praėjo daug metų nuo tos 
dienosj o aš dažnai galvoju 
apie tą eilėraštį, apsaugo
jusį kario širdį pačią sun
kiausią jo gyvenimo valan
dą, įkvėpusį jam tikėjimą 
pergale.

Nežinau, kur šiuo metu 
yra kovotojas, atnešęs prie 
Jenisiejaus Salomėjos Nė
ries vardą, nežinau, kokia
me Tarybų šalies kampely
je dirba kovotojas vardu 
Juozas. As tikiu, kad jis 
tebesaugo nedidelę pagel
tusią laikraščio iškarpėlę su 
mylimos poetės eilėraščiu, 
ir aš žinau, kad Salomėjos 
Nėries kūryba stiprino ne 
vieno kario širdį karo me
tu, kaip ir stiprina visų mū
sų širdis šiandien taikiame 
darbe, statant komunizmą 
mūsų šalyje. Jos kūryba 
yra nemari, kaip tarybinė 
liaudis.

Nemirtingi Salomėjos Nė
ries posmai skamba visoje 
mūsų šalyje, įkvėpdami mus 
taikiam darbui, įliedami j 
mūsų širdį meilę tarybinei 
tėvynei.

V. Valsiūnienė

MaŽŲjŲ pasaulis
Long Island miestelio Sea 

Cliff ir apylinkės policija, 
gaisragesiai ir skautai tris 
valandas ieškojo dviejų 
mergaičių, 9 ir 11 metų am
žiaus. Išsiųstos i skautų 
mitingą, jos dingo. Atrado 
einant keliu, verkiančias.

—Kur buvote? Ko ver
kiate? — apipylė jas klau
simais.

Mergytės išsiaiškino, kad 
stebėjo žavingus krautuvių 
langus. Užmiršo žiūrėti ke
lio. Pasijuto paklydusios. 
Privargo, persigando ir dėl 
to verkė. Išsigąsti buvo ko. 
Dabartinių žiaurumų gady
nėje juk bile kur galėjo su
tikti pražūtį.

Šiitas žmoniškumas
Militariško oriai vyno'.ka

pitonas Virgil A. Daniels 
apsigyveno Waverly, Iowa. 
Jis ten gavo darbą po atli
kimo veiklios tarnybos Ko
rėjos kare. Kaip negrui ir 
su vaikais sunkūs buvo gau
ti butą. Kas daugiau ga
lėtų jo padėtį suprasti, jį 
įvertinti, jeigu ne valdžia, 
kuriai jis tarnavo? Tai ta
ręs,, jis nuėjo į valdinį pro 
jektą prašyti buto.

—Vis viena baltieji nesu
tiks su tavimi gyventi, — 
pasakė jam projekto vedė
jas Clele Baker.

Gyvenimas parodė, kad 
ponas valdininkas eilinių 
žmonių demokratijos su
pratimą sprendė pagal save.

Apie Danielsų su jų tri
mis vaikais atmetimą žinia 
kaip nors pasiekė projekte 
gyventojus. Jie susišaukė 
mitingą, susirašė po petici- 

!ja, kad Danielsai būtų įleis
ti. Dar sumetė ir pinigų 
apmokėti dalį $64 rendos už 

! pirmą mėnesį.

Jei Tamsta dar nepręnu- 
therudji dienraStj Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. * Jis kas- 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.
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Kanadiečiai kitaip 
elgasi su jaunimu
Winnipege pora įsimylė

jusių jaunų žmonių pajūrį 
traukli užmiršti įkyrius 
kasdieninius reikalus. No
rėjosi pamatyti svieto ir pa
būti abiem vieniem. Tačiau 
lankantis kolegiją studen
tas, neigi neseniai pradėju
si dirbti stenografe jau
nuolė neturėjo tam ište
kliaus.

Jie nebeatlaikė pagundos 
kada po jos ranka darba
vietėje pas advokatą pasi
pynė $27,786 čekis. Vaiki
nas čekį padėjo į banką po 
to asmens vardu, kurio var
du čekis išrašytas. Sau iš
siėmė $3,300 ir jie išvažiavo 
i Texas, v

Texase Jungtinių Valstijų 
policija juos suėmė ir no
rėjo gabenti iki rubežiaus 
iš kalėjimo į kalėjimą, su . 
dideliu parodavimu savo 
nuopelno. Gi Kanados val
džia pareiškė — paleiskite! 
Mes pasitikime jų žodžiu, 
kad jie patys sugrįš.

Įvykis su kanadiečiais ne
maloniai primena mūsų pa
čių teisdarybės įstaigų po
elgį su d vienais Bronxo jau
nuoliais. Kanadiečiai abu 
yra 23 metų. Bronxieciai 
abu—nepilnamečiai. Merg
šė buvo išvažiavusi su vai
kinu ir su tėvų pinigais, ku
rie jos tėvams nebuvo pa
skutiniais. Tėvai to ne
skaitė vagyste, tik pasiė
mimu, atsisakė juos kaltin
ti. Tačiau vaikai vis viena 
buvo tampomi po teismus, 
spaudoje garsinami kaip 
prasikaltėliai ir prieš jų tė
vų norą siunčiami į patai
sų įstaigas. Jau žinoma, 
kaip tos įstaigos “pataiso.”

Maizuru, Japonija. — Čia 
atplaukė laivas “Koan Ma
ru,” kuris atvežė 949 japo
nus belaisvius iš Kinijos. 
Tai japonai, kurie apie 10 
metų atgal pateko į kinų 
liaudiečių rankas. Dalis jų 
taip ilgai išbuvo Kinijoje 
laisvanoriai, dalis buvo lai
komi taip ilgai todėl, kad 
buvo kalti už karines krimi- 
nalystes.

Today's Pattern
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9371 1472-24'4

by 'tUk/MCvMute.

Pattern 9371 (for shorter, fuller 
figure) Half sizes 14’4. 16’4. 
18’’ 20’- 22’4. 24’4. Size 16’,» 
Ukeš 3% * yards' -35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais it 
pažymėjimu formos numeP 
rio ir dydžio siųskite^? Pat
tern Dept., 110-12 Atlafttie. 
Avenue, Richmond^ Hill 19į
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Newark, N. J.
Mačiau pagarsinimą Lais

vėje, kad kovo 13 d. New- 
nrke bus suvaidinta kome
dija “Prašvilpta Laimė.”

Leiskite ir man savo dvy
lekį pridėti kas link šios 
komedijos.

Komediją parašė Andrius 
Skripka. Vaidinime, daly
vauja geriausi Brooklyno 
menininkai.

Mes visi žinome, kad su
sirinkimai ir pasimatymas 
su senais draugais ir pažįs
tamais paįvairina žmogaus 
gyvenimą, o geras juokas 
labai reikalingas žmogaus 
sveikatai ir pailginimui am
žiaus.

Aš jau mačiau “Prašvilp
tą Laimę” New Yorke, bet 
vėl ją matysiu kovo 12 d. 
Philadelphijoje ir kovo 13 
Newarke, Ukrainiečių sve
tainėje, 57 Beacon St. O gal 
jūs manęs norėsite paklaus
ti, kodėl aš tiek daug kartų 
nori nematyti tą komediją’? 
Todėl, kad aš noriu saldžiai 
pasijuokti ir ilgai gyventi.

Būkite visi, nes kurie ne
būsite labai graudinsitės.

Jau matęs

N. GOGOLIS

VIJUS
(Tąsa)

Filosofas atsisędo drauge su kitais į 
didelį ratą, gryname ore, prieš virtuvės 
slenkstį. Netrukus boba raudona kepu
raite išlindo iš už durų, laikydama abie
jose rankose kąrštą puodą su kukuliais, 
ir pastatė jį tarp besiruošiančių vaka
rieniauti. Kiekvienas išsiėmė iš savo 
kišenės medinį šaukštą; kiti, jo neturė
dami, medinį virbalą. Kai tik lūpos ėmė 
kiek lėčiau judėti, ir viso šito susirinki- 

\ mo vilkiškas apetitas truputį aprimo, 
hįąi kurie ėmė kalbėti. Kalbos, supran
tama, turėjo paliesti mirusiąją.

—t- Ar tiesa, — paklausė vienas jau
nas aviganis, kuris prikrovė ant savo 
odinio pypkės dirželio tiek sagai ’ir vari
nių ženkliukų, jog buvo panašus į 
smulkmenų pardavėjos krautuvėlę, — ar 
tiesa, kad panelė, nenorint ką bloga apie 
ją pasakyti, pasižino su piktąja dvasia?

— Kas? Panelė? — tarė Dorošas, jau 
iš seniau žinomas mūsų filosofui.— Ji 

» buvo tikra ragana! Aš prisieksiu, kad 
ragana!

— Liaukis, liaukis, Dorošai, — tarė 
kitas, kuris keliaujant rodė didelį polin
kį guosti, — tai ne mūsų dalykas; die
vai jos nematę! Nėra ko apie tai kalbė
ti. — Bet Dorošas visai nebuvo nusitei
kęs tylėti; jis tik ką prieš tai suvaikš
čiojo į rūsį kartu su raktininku kažko
kiu svarbiu reikalu ir, pasilenkęs kokius 
du kartu prie dviejų ar trijų bosų, išėjo 
iš ten ypatingai linksmas ir kalbėjo be 
paliovos.

— Ko tu nori? Kad aš tylėčiau? — 
kalbėjo jis. — Juk ji manimi jodinėjo! 
Kaip dievą myliu, jodinėjo!
* — O ką, dėde, — tarė jaunas aviga
nis su sagomis, — ar galima pagal kurį 
fibrs požymį pažinti raganą?

— Negalima,— atsakė Dorošas,—nie
ku būdu nepažinsi; nors, visus psalmy
nus perskaityk, ir tai nepažinsi.

— Galima, galima, Dorošai: nekalbėk 
ta’ip, — pratarė anasai ramintojas, — 
juk dievas ne veltui skyrė kiekvienam 
savo įprotį: žmonės, išėję mokslus, sako, 
kad ragana turi nedidelę uodegėlę.

\ — Kai boba sena, tai ir ragana,—šal-
Į tai pasakė žilas kazokas.
i — Ai man, gražūs ir jūs! — atsikirto 
j boba, -kuri tuo metu papildė ištuštėjusį 
( puodą naujais kukuliais, — Tikri nusi- 
/ penėję fneitėliai!

Senas kazokas, vardu Javtuchas, pra- 
rtlhit'as Kovtūnu, išreiškė savo lūpose 
pasitenkinimo šypseną, pastebėjęs, kad 
jo žodžiai skaudžiai palietė senę; o gal
vijų varovas ėmė tokiu storu balsu juok
tis, tarytum du buliai, atsistoję vienas 
prieš kitą, būtų kartu subaubę.

Pasidėjęs pokalbis sukėlė filosofui 
neįveikiamą norą ir smalsumą tiksliau 
sužinoti apie mirusią šimtininko duk- 
:erį, ir todėl,- vėl norėdamas grąžinti jį 

kščią temą, kreipėsi į savo kai- 
tokiais žodžiais :

— Aš norėjau paklausti, kodėl visas 
šitas luomas, kuris čia sėdi ir vakarie
niauja, laiko panelę ragana? Ką, ar ji 
kam nors bloga padarė, ar nunovijo ką?

— Visaip yra buvę, — atsakė vienas 
iš sėdėjusių, lygiu veidu, labai panašiu 
į ližę.

— O kas atsimena šunininką Mikitą, 
arba šitą...

— O kas toksai, šunininkas Mikita?— 
paklausė filosofas.

— Pala! Aš ^papasakosiu apie šuni
ninką Mikita, — tarė Dorošas.

—- Aš papasakosiu apie Mikitą, — at
sakė arkliaganis, —nes jis buvo mano 
kūmas.

— Aš papasakosiu apie Mikitą, — ta
rė Spi ridas.

— Tegu, tegu Spiridas papasakos! — 
suriko minia.

Spiridas pradėjo:
— Tu, pone filosofai Choma, nepaži

nojai Mikitos. Ak, tai buvo retas žmo
gus! Kiekvieną šunį, būdavo, taip pa
žįsta, kaip tikrąjį tėvą. Dabartinis šuni
ninkas Mikola, kuris sėdi trečias nuo 
manęs, jo ir puspadžio nevertas. Nors 
ir jis supranta savo dalyką, bet jis prieš 
aną —šlamštas, pamazgos.

— Tu gerai pasakoji, gerai! — tarė 
Dorošas, pritariamai linkterėjęs galva.

Spiridas tęsė:
— Kiškį pamatys greičiau, negu nu- 

šluostysi nuo nosies tabaką. Švilpters, 
būdavo: “na, Galvažudy! na, Greituoli!” 
o pats ant žirgo kiek įkabindamas, — ir 
jau nė pasakyti negalima, katras katrą 
greičiau pralenks: ar jis šunį, ar šuo jį. 
Baltakės kvortą švilpters ūmai, kaip ne
būta. Puikus buvo šunininkas! Tik ne
seniai ėmė jis žvilgčioti nuolatos į pane
lę. Ar jis iš tikrųjų į ją iki ausų įsimy
lėjo, ar jau ji taip jį apkerėjo, tik žuvo 
žmogus, visiškai subobėjo; pasidarė vel
niai žino kas, fe, nepadoru sakyti.

— Gerai, — pasakė Dorošas.
— Kai tik, būdavo, panelė žvilgtert į 

jį, tai ir pavadį iš rankų paleidžia, Gal
važudį Brisiunii vadina, klumpa ir ka
žin ką daro. Kartą atėjo panelė į arkli
dę, kur jis šukavo arklį. “Duok,” sako, 
“MikitLa, aš padėsiu ant tavęs savo ko
jytę.” O jis, kvailys, ir apsidžiaugė, sa
ko, “ne tik kojytę, bet ir pati sėskis ant 
manęs.” Panelė pakėlė savo kojytę, ir 
kai pamatė jos nuogą, apvalią 'ir baltą 
kojytę, tai, sako, taip ir apsvaigo jis. 
Kvailys, palenkė nugarą ir, įsikibęs 
abiem rankom į jos nuogas kojas, ėmė 
šoliuoti, kaip žirgas, po visą lauką, ir 
kur jie buvo nuvykę, jis nieko negalėjo 
pasakyti; tik grįžo jis vos gyvas, ir nuo 
to laiko išdžiūvo visas, kaip skiedra; o 
kai atėjo žmonės kartą į arklidę, tai vie
toj jo buvo tik krūva pelenų ir tuščias 
kibiras: visai sudegė, pats savaime su- 

'degė. O toks buvo šunininkas, kad vi
sam pasauly tokio nerastum.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Pas mus mirimai labai 

padaugėjo. Jei kas imtųsi 
apie tai rašyti į spaudą, tai 
kas savaitė išpultų po ke
letą.

Gruodžio 9 d. laidotuvių 
direktorius Juozas Kava
liauskas palaidojo dar vieną 
senyvą Laisvės mylėtoją ir 
Literatūros Draugijos narį, 
B. Šveikauską. Jis buvo 
dar apie 66 metų ir atrodė 
tvirtu. Bet įsisukęs vėželis 
sugadino gerklę ir skubiai 
sunaikino gyvastį.

B. Šveikauskas ilgokai 
gyveno Philade 1 p h i j o j e. 
1913 metais, kuomet kilo di
dysis cukerninkų streikas, 
vedamas IWW, jis buvo 
energingas streikierys. Ne- 
sykį gavo policijos lazdų. 
Kada streikas likosi pralai
mėtas, jam ten darbo jau 
nebuvo. Jis pasimokino kir
pimo - skutimo amato. Ir 
taip sau pelnijosi duonelę 
veik iki mirties. Nors bu
vo taupus, bet turtelio ne
vyko jam užgyventi. Ka
dangi neturėjo jokių arti
mų šioje šalyje, tai laidoji
mo reikalus tvarkė jo prie- 
telius J. Baradinskas, pas 

kurį gyveno paskiausiu lai
ku.

•

Apie brooklyniečių teik
tą koncertėlį vis dar gra
žiai prisimenama ir pagei
daujama daugiau ko pana
šaus. Jis buvo įspūdingas 
ne tik meno žvilgsniu, bet 
daug ką sužavėjo ir tas Jo
no Kaškiaučiaus (daktaro) 
laiškutis iš už tų mūrų, ge
ležų. Jis sveikino philadel- 
phiečius senus pažįstamus 
ir parapijomis južintiškius, 
dusetiškius ir visus. Matyt, 
jis ir per tuos mūrus už
girdo, kad čia rengiamas 
meno vakarėlis. Žinojo, kad 
čia bus ir dainuos jo brole
lis Tadas. Tai per jį jisai 
atsiuntė mums smagius lin
kėjimus.

Labai ačiū daktarui J. 
Kaškiaučiui. Mes irgi lin
kime jam geros sveikatos ir 
laisvės kuo greičiausiai!

Južintiškis

Su pradžia mėtį pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuve gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Worcester, Mass.
TEISINA

Laisvės 36 num. tą nelem
tą L. S. ir D. B. Draugijos 
dalyką dar teisina Reporte
ris: “Po susirinkimo gruo
džio 6-tą kas tai pareika
lavo, kad dviejų kandidatų 
balsavimo blankos būtų pa
tikrintos.” Reiškia, užtek
tinai svarbu, kad “kas tai 
pareikalavo,” ir kad naujus 
balsavimus, kaip faktą, pra
vedė, tai pateisina. Ką sau
sio 4 d. pirmininkas aiški
no susirinkusiems, tai jau 
galėjai tikėtis veik vienbal
sių rezultatų. Gana jau to
kio neva bešališkumo tūlų 
draugų link draugų.

Draugijos narys
(Mes apgailestaujame, 

kad ten įvyko tokių nesusi
pratimų. Tai šis Draugijos 
nario žodis spaudoje bus 
paskutinis. Per spaudą to
liau ginčytis neverta. Re
dakcija.)

Plymouth, Pa.
LLD 97 kuopos pasekmin

gas susirinkimas įvyko va
sario 19 d. Organizatorius 
V. Ž. susirinkimą atidarė 
kai 4 vai. popiet. Tvarkos 
vedėju vienbalsiai išrinktas 
V. Globičius.

f

Protokolą skaitė M. Na
vickienė, ir jis vienbalsiai 
priimtas su pagyrimu.

Finansų sekretorius B. 
Navickas pranešė, kad visi 
nariai užsimokėjo duokles 
už šiuos metus ir pasiuntęs 
centrui. Taip pat skaitė ir 
laišką nuo centro sekreto
riaus J. Grybo, kuriame 
pranešama, kad mūsų kuo
pa įėjo į garbės eilę, ir dė- 

I koja už darbštumą ir ge
trą pavyzdį, kitoms kuopo
ms.

Apart kitų reikalų, nutar
ta turėti išvažiavimą į far- 
mas gegužės 29 d., jei gau
sime vietą.

•

Progresyvių klubo paren
gimas, kuris įvyko vasario 
20 d., 206 Parrish Street, 
Wilkes-Barrej, gerai pavy
ko, nes žmonių buvo nema
žai ir biznis ėjo gerai.

Prašau įsitėmyti, kad Lie
tuvių Kapinių Korporacijos 
puikus parengimas įvyks 
gegužės 1-mą dieną, o ne 
balandžio 17, nes aplinky
bės to reikalauja. V. ž.

Wilmerding, Pa.
Vasario 20-tą dieną Mote

rų Laisvės Draugystė turė
jome mažos užkandos vaka-. 
rėlį. Bet žmonių susirinko 
gana. Turėjome dovaną nuo 
Onos Čižauskienės, jos ran
gomis išmegstos 5 doilies;
Sabaliauskienė iš E. Pitts-, 
burgh aukojo pinigais; Ra- 
palienė — kvortą arielkos 
ir doilies; Kanstancija Jan
kauskienė kvortą arielkos. 
Doilies atiteko Paulinai Mi- 
zeravičienei.

Širdingai ačiū draugėms 
už jūsų gražias dovanas. 
Už tai gavome gražaus pel
no. Pajamos labai reika
lingos, nes turime išmokėti 
ligonėms pašalpą ir išmokė
ti pomirtinę.

Būtų gražu, kad visos na
res susięitūme. Gautume 
daugiau ir pelno. .

Laisvės skaitytoja
Paulen Mizevitch

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka pareik 
biudžeto sukėlimą.

CLEVELAND© ŽINIOS
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Ohio Komitetas Gynimui vie
nuolikos Smith aktu kaltina
mųjų išleido pen savo pirmi
ninką William Habert .sekamą 
viešą pareiškimą:

“Nuo Kalėdų, 1953 metų, 
Smith aktu kaltinamieji ir 
Ohio Komitetas Gynimui 11 
kaltinamųjų yra išleidę viešų 
ir asmeniškų atsišaukimų į pa
vienius advokatus ir Advoka
tų Susivienijimą, kviesdami 
prisidėti prie gynimo kaltina
mųjų ir kartu prie gynimo Tei
sių Biliaus, bet viskas buvo be 
pasekmių.

“Dabar Gynimo Komitetas 
gavo New Yorko advokatą 
Reuben Terris, kuris kartu su 
Yetta Land stos ginti kaltina
muosius ir kartu Teisių Eilių. 
Mes esame labai dėkingi, kad 
jiedu pastatė savo principą gy
nimui aukščiau savo asmeninių 
reikalų. Bet dviem advokatam 
apginti vienuolika kaltinamų
jų, tokioje byloje kaip Smith 
akto teismuose, kur reikalinga 
susekti ir iškelti samdytų ir iš 
anksto prirengtų liudininkų 
melus, yra sunkus darbas. 
Mus metasi j mintis kas tokio, 
nepaprasto, kad Cleveland© ad
vokatai tematytų reikalo ir 
svarbos įstoti pagalbon apgin-

V. Konstituciją ir Teisių 
būsimam Smith akto teis- 
kuris prasidės kovo 14. 
negalime tikėti, kad Cle-

ti J.

me, 
Mes 
velando advokatai būt tiek į- 
bauginti makartizmo atmosfe-' 
ros, kuri dabar egzistuoja mū
sų šalyje.”

Stodamas prie šios bylos ad
vokatas Terris, kuris pastaruo
ju laiku Pittsburghe gynė po- 
ertorikiečius Smith akto bylo
je, sakė:

“Aš esu pasiryžęs stoti prie 
šios bylos su nemažu asmeni
niu apsišvietimu, kuomet aš 
jaučiuosi esąs padrąsintas au
gančiu pasipriešinimu makar- 
t'izmuį, kuris yra išraiška 
Smith akto, čia bus nevien tų 
11 kaltinamųjų teismas, kartu 
bus teisiami: J. V. Konstituci
ja, Teisių Dilius ir Amerikos 
demokratija, žmonių iškovota 
per daugelį metų. Aš turiu 
viltį, kad ir kiti advokatai, lai
kui bėgant, pamatys tą aiškiai 
ir prisidės prie mūsų ginti žo
džio teises visiems Amerikos 
piliečiams.”

Advokatas Terris turi 20 
metų patyrimo civilių teisių 
bylose. Jis yra vedęs ir augina 
jaunametę dukterį.

METINIS LIUOSYBES
BANKIETAS

Civilių Teisių Gynimo orga
nizacija rengia savo metinį 
liuosybės bankietą kovo 19, 
Chain’o Restaurane, 3148 St. 
Clair Avė. Pradžia 7-tą valan
dą vakare. Auka $1.50.

Šių metų bankietas turės 
gadbės turėti drąsuolę moterį, 
kuri atvyks į Clevelandą • būti 
viešnia-kalbėtoja bankiete. Tai 
bus Regina Frankfeld, pirmu
tine Smith akto politinė kalinė, 
kuri jau paleista iš kalėjimo; 
jos vyras Philip dar tebesėdi 
Atlantos sunkiųjų darbų kalė
jime. Juodviejų du kūdikiai 
buvo atskirti nuo tėvų iki Re
gina tapo paleista iš kalėjimo.

Kita kalbėtoja irgi bus poli
tinio kalinio žmona, Sylvia 
Hashmall. Jos vyras Frank, 
kuris jau išsėdėjo 20 mėnesių 
Ohio valstijos sunkiųjų dar
bų kalėjime, dabar pirmutinės 
bausmės dar nedabaigęs, jau 
atvežtas čia į Apskritie? kalė
jimą ir laukia Smith aktu kai-

Elizabeth^ N. J.
Jurgio Kazlausko laido

tuvių aprašyme, vasario 19- 
tos laidoje klaidingai pa
duotos dvi pavardės. Turė
jo būti: laidotuvėse dalyva
vo švogerkos M. Petkūnie- 
nė ir D. Jelskiėnė iš Wor
cester, Mass.

Ukrinus 

tinimo teismo, neduodant jam 
progos susirasti advokato nei 
prisirengti prie teismo, nes ne
paleidžiamas po užstatu. Ban- 
kiete bus ir daugiau kalbėtojų, 
ir maišyta programa.

Rengėjai kviečia ateiti visus 
ir atsivesti savo draugus ir pa
žįstamus. Šį kartą ir lietuviam 
bus patogi ir lengvai suranda
ma vieta. Todėl privalome ge
rai pasirodyti šiame bankiete.

Rep.

WORCESTER. MASS

Pakvietimas
Gerbiami Worcester io ir plačios apylinkės lie

tuviai !
Kadangi šiemet sukanka 25 metai kaip LDS 

įsikūrė, tad šiam sidabriniam jubiliejui atžymė
ti LDS 57 kuopa rengia puikų jubiliejinį ban- 
ki-etą; duos keptų višt'ukų valgius su visais pri- 
dėčkais ir gėrimų — drūtesnių ir lengvesnių. 
Taipgi bus programa iš dainų ir kalbų: daly- 
.vaus LDS prezidentas J. Gasiūnas iš New Yor
ko, dainuos Aido Choro dainininkų grupė, vado
vybėj Jono Dirvelio.

Tai įvyks KOVO 6 d., 4 vai. popiet, 29 Endi
cott St. Programa bus pirma, tad nesivėluokite 
pribūti į šį tikrai puikų sidabrinį jubiliejaus 
bankietą, o nesigailėsite.

LDS 57 Kp. Koresp.

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

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St

Montello, Mass.

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

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

Lietuvių Salėje

Wilkes-Barre, Pa.

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

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

“Ot Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija

Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir . 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa

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

8 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., kovo (March) 2»

DETROIT, MICH.
BUS ŠAUNUS BANKIETAS

Bankietą rengia Detroitie* 
čių Moterų Pažangos Klubas 
ir L.L.D. 52 kuopa. Įvyks ko* 
vo 13 d. šiais metais. Prasidės 
5:30 vai. vak. Bus duota ska
ni vakarienė. Tai bus atžymė* 
jimas L.L.D. 40 metų sukak* 
ties. Įžanga: iš anksto per* 
kant tikietą, tik $1.25, o prie 
durų $1.50. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti.

Komisija



BINGHAMTON, N. Y.
TRUMPOS ŽINUTĖS
Marytė Kulbienė turėjo 

brangų svečią. Mat, jos sū
nus John Kulbis tarnauja 
U. S. Navy ir buvo parva
žiavęs namo aplankyti mo
tiną ir gimines. Pabuvęs 
pas motiną 10 dienų, turėjo 
vėl grįžti į savo buveinę. 
Motina yra labai susirūpi
nusi savo sūnaus likimu, 
nes jis sakė, kad “yra pasi
rengęs į didelę, ilgą kelio
nę.” Bet kur? To nieks 
nežino. Linkiu tau, Maryte, 
daug kantrybės sklandžiai, 
pasekmingai pergyventi tą 
laikotarpį iki tavo brangus 
sūnelies sugrįš namo. 0 
Johnui Kulbiui geriausių 
pasisekimų laimingai už
baigti Dėdės Šamo tarnys-

Musų ligoniai
Draugai Luis ir Uršulė 

Šimoliūnai kankinasi šal
čiu. Gaila, kad mūsų mies
te daugelį gerų mūsų drau
gų ligos prispaudė. Linkiu 
visiems greitai pasveikti.

Išvažiavo į Floridą
Draugai Jonas ir Mari

jona Kazlauskai ir Jonas ir 
Anelija Stroliai išvažiavo į 
saulėtąją Floridą. Jie pir
miausiai manė sustoti Mi- 
amėj. Linkiu jums, drau
gai, linksmai praleisti va- 
kacijas ir pasidžiaugti sau
lėtosios Floridos gamta.

Onytė.

Kearny, N. 1
Dar keletas žodžių apie

- Savo dienas Antanas Kaza
kevičius baigė Minersvillėje, 
Pa., pas savo draugę Aleną 
Ragickienę, 516 Potsville St. 
Ten pribuvo vasario 4 d., 'o 
nelaimė patiko 6 dieną. Tapo 
nuvežtas į ligoninę į Pottsvil- 
lę. Ten surado kraujo ant jo’ 
smegenų. Nieko negalėjo pa
daryti, atsisakė ką nors dary
ti. Tada Antanas tapo išvež
tas ligoninėn į Philadelphiją 
vasario 13 d., o mirė vasario 
14 d. Pribuvo sūnūs Vytautas 
ir Antanas vežtis pas save į 
Detroitą, bet daktaras nelei
do. Daktaras vaikų klausė, 
kas jų tėvą taip sumušė. Gir
di, mes turime ištirti. Tik va
sario 18 d. pribuvo lėktuvas 
ir velionį išvežė. Tapo palai
dotas vasario 19 d., su bažny
tinėmis ceremonijomis.

Bet ir toks palaidojimas An
tanui garbės neatėmė. Jis bu
vo brangus ir karštas laisvės 
rėmėjas, nuo jaunų dienų ge
ras dainininkas, priklausė prie 
Sietyno Choro ir jame dairfoę 
vo. Paliko keturis vaikus — 
du sūnus, Vytautą ir Antaną, 
ir dvi dukteris Albiną ir Oną, 
tris anūkus, brolį Andrių ir 
seserį Elzbietą. Brolis ir sesuo 
gyvena Amerikoje.

Antanas Kazakevičius Lie
tuvoje paėjo iš Marijampolės 
apskrities, Daukšių kaimo. 
Amerikon atvyko 1902 m. Bu
vo darbštus žmogus, daug 
darbų mokėjo. Atsisakė nuo 
darbo 1954 metų birželio 22 
d. Mirė sulaukęs 68 metų, bet 
labai gražiai atrodė.

Lai tau, Antanai, būna leng
va šios šalies žemėje amžinai 
ilsėtis.

Vladas Bajoras

Pašalpos reikalaujančių 
žmonių skaičius auga

Be jokio pertraukimo per 
paskutinius keturiolika mėne
sių New Yorko miesto pašalp- 
gavių skaičius augo. Tik per 
vieną sausio menesį tokių pa
vargėlių prisidėjo 3,002. šian
dien New Yorke iš pašalpos 
gyvenančių žmonių skaičius 
yra milžiniškas, net 281,129. 
Taip raportuoja gerovės komi- 
jiioRieriua Henry L, McCarthy*

N<‘h ¥^0^/^^711111 n
ft

Nesigailėjo tie, kurie 
buvo ir dalyvavo

Rengtieji blynų pietūs pra
ėjusį sekmadienį Kultūrinio 
Centro patalpoje buvo skanūs 
ir sotūs. Nusiskųsti galime tik 
tuomi, kad publikos turėjome 
pęrmažai. Tikėtasi buvo ge
rokai daugiau. Tačiau galiu 
tvirtinti, kad tie, kurie atėjo 
ir pietus valgė, buvo paten
kinti. Tokios rūšies pietų be
rods nebuvome turėję. Svečių 
nuotaika buvo smagi ir links
ma.

Vyriausiu blynų kepėju ir 
visos valgių programos tvar
kytoju buvo mūsų darbštusis 
Vincas Kazlauskas. Jam gi 
smarkiai pagelbėjo jo žmona 
Ona, Mary Tamalienė ir A. 
Bimba. Nebuvo jokios nei me
ninės, nei prakalbėlių progra
mos. Tai irgi gana naujas 
reiškinys.

Kaip žinia, pietūs buvo rič- 
mondiliškės 
gos galima 
čius, kurie 
parengimą.

Vienas iš Dalyvių

kuopos. Prie pro- 
pabarti kuopie- 
“pamiršo” savo

Sveiksta
Jurgys šleivys, po sunkios 

ir ilgos ligos ir po išbuvimo 
arti dviejų mėnesių ligoninėje, 
jau antra savaitė namie po 
savo žmonos ir gydytojo prie
žiūra. Jis gerai nusiteikęs ir 
pilnas vilties pilnai pasveikti. 
Drg. šleivys yra Laisvės skai
tytojas ir būdamas sveikas 
lankydavo pažangiečių paren
gimus. Linkime Jurgiui greito 
pasveikimo.

šleiviai gyvena po adresu 
J 94th St., Brooklyne.

4

IŠVESTAS LIGONINĖN

Sekmadienį, vasario 27 d., 
išvežė ligoninėn Joną Poškai- 
tį, gyvenantį po 94 McKibben 
St., Brooklyne. Jį suparalyža- 
vo ir tuoj sekmadienį išvežė i 
Kings County ligoninę.

Šią žinią pranešė Laisvės 
raštinei brooklynietis Jonas 
Vitkūnas; per kitą lietuvį. Ne
sužinojo, kada būtų galima li
goni aplankyti, bet gal pla
čiau apie tai praneš kitose 
laidose.

Richmond Hili, N. Y.
LDŠ 13-tos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, kovo (March) 
3 d., 8 vai. vakare, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir pasimokėti narines 
duokles, kad nebūtumėte suspen
duoti laike ligos ar pamirtinės.

Komitetas

4.
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Antano Metelionio Raštai

APIE DIEVUS IR ŽMONES

4
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TONY’S
Medus Sveikatai/

IIHIIHIIIHIIHI

M

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Nepaprastai įdomi knyga. Turiningas rinkinys bran
džių faktų apie dievus, tikybas, švenčių atsiradimus, 
pasnikus ir įvairius prietarus.

Medus yra labai nauciingaji 
sveikatai. Laisves įstaiga gfcli 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

Jau išleisti knygoje 256 pusi., dailiai apdaryta 
ir jau siuntinėjama prenumeratoriams. 426 Lafayette St 

Newark, 5, N. J.
MArket 2-5172

............. .................. ' ..............   i .......................... — , ........... ...

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., kovo (March) 2, 1955

Mokestį galite prisiųsti US pašto stampomis, 
vertės 3c, 5c ir 10c.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Užsakymus Prašome Siųsti:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

&

Ai

Užbaigus prenumeratų rinkimą knygos kaina yra 
$1.50. Užsisakančių knygą prašome prisiųsti mokestį 
kartu su užsakymu.

a'gigffM

geroves fondus. Mc- 
sako, kad šitie pini- 
būti išimti iš bankų ir 
statymą gyvenamųjų

Kur reikėtų padėti 
didelius unijų fondus?

New Yorko miesto namų 
statybos komisijonierius Jo
seph P. McMurray išstojo su 
nauju pasiūlymu mūsų šalies 
darbo unijoms. Kaip žinia, 
unijos, bent keletas iš jų, turi 
didelius 
Murray 
gai turi 
Įvesti Į 
namų. Namų esanti stoka, o 
milijonai unijistų dolerių gu
li bankuose!

Mums atrodo, kad ponas 
komisijonierius pamiršta vie
ną dalyką, būtent, kad tie pi
nigai yra sudėti pačių unijis
tų gerovei —- ligoje, senatvė
je ar nelaimėje. Todėl, jeigu 
tų dolerių susidaro perdaug, 
kodėl išmokėjimai unijistams 
nepadidinami ?

LED 1 kuopa norėtų 
bendros pramogos 
draugijos sukakčiai

LLD pirmosios kuopos 
riai reiškė pageidavimą, kad 
visos vietinės kuopos bendrai 
suruoštų įspūdingą didelę pra
mogą draugijos sukakčiai pa
minėti. Kokia, kada ir kur ji 
turėtų būti, tam planus pasiū
lytų visų kuopų valdybų ar 
specialiai tam išrinktų asme
nų susirinkimas.

Paskiausiame kuopos susi- 
linkime raportuota, kad pre- 
lekcijos (su menine progra
ma) popiečiui paimta Liberty 
Auditorijos salė. Prelekcija 
teiks temoje: “Gyvybės pa
slaptys mokslo šviesoje.” Taip
gi vienas gabus poetas yra pa
sižadėjęs parašyti draugijos 
sukakčiai eiles, kurias jisai 
pats ir sakys ar skaitys šio.je 
sueigoje. Tik imasi ir kai 
daugiau.

Prelekcija įvyks *kovo 
tą. Pradžia 3 vai. Įžanga 
mokama. Kuopa kviečia 
sus. Tikisi, kad visuomenė ko
operuos str šia kuopa taip pat, 
kaip kooperuoja su kitomis.

Rep.

ko

20-
ne-
vi-

Saugokitės gaisragesių
Kurie vairuojate automobi

lius, gerai įsidėkite į galvą se
ną taisyklę: kai išgirsti atle
kiant gaisragesinį vežimą, pa
sisuk šalin ir sustok, leisk jam 
pralėkti. Komisijonierius Ca
vanagh esąs nusprendęs smar
kiai bausti tuos, kurie šitos 
taisyklės neprisilaikys. Jis ty
čia paleisiąs dvidešimt gaisri
nių mašinų lekioti Manhattan 
gatvėmis ir gaudyti automobi
listus, kurie neprisilaikys virš 
minėtos taisyklės.

Užmušė savo žmoną, 
bet pats neužsimušė

Erasimos Nieves, tik 25 me
tų almžiaus ir trijų vaikučių 
tėvas, baisiai perpyko ant sa
vo žmonos,— perpyko iki iš
protėjimo ir pasigriebęs peilį 
ją nudūrė. Jo žmona Rosa 
buvo tiktai 21 metų. Jų vai
kai: Erasimos Jr. 4 metų, 
Glenden 3 m. ir Edwin — 10 
mėnesių.

Nudūręs žmoną, Nieves nu
važiavo j Kingsborough Hou
sing projektą, užlipo ant sto
go ir šoko žemyn. Kokiu tai 
būdu krisdamas žemyn neuž
simušė. Mano, kad jis išsveiks.

Policija sako, kad tėvai su
sipyko ir susiginčijo naktį. 
Erasimos norėjęs dar dau
giau vaikų, o Rosa "griežtai 
tam pasipriešinusi. Ji dar tik 
21 metų, o jau apsipylusi net 
trimis mažais vaikais. Ji jam 
sakė, kad bent tuo tarpu' vai
kų jiems jau turėtų užtekti.

Neviešai gyvena 1331 
Marks Ave., Brooklyne.

St.

na- Aido Choras
Moterys pradės pamoką 

pusvalandžiu anksčiau, 7:30, 
šio penktadienio vakarą, ko
vo 4-tą. Privalome gerai prisi
rengti dainavimui Moterų Die
nos minėjime šį sekmadienį.

Viso choro pomoka 8 valan
dą. Visi choristai 
ji tapti choristais 
vykti. Mokinamės 
has, pasiruošiame 
valiui.

ir žadantie- 
prašomi at- 
naujas dai- 
meno festi- 

Valdyba

Sveikina iš Floridos
Heilo, aidiečiai, kaip jums 

einasi! Pas mUs viskas gerai. 
Turime draugų iš visų J. V.

Pasirašo: Marianna, Julė 
ir Frank

Nesinori spėlioti, tačiau ri
zikuojame, jog Marianna — 
tai darbščioji choriste ir mo
terų iždininkė Misevičienė, 
nes praėjusiose choro prakti
kose jos nebuvo. O praktikas 
ji teapleidžia tiktai tada, ka
da negali pasiekti.

Sveikina iš Miamės
“Maudynėse ir Miamės smė

lyje laiką leidžiame maloniai 
demonstruodamos. Geriausių 
linkėjimų didžiausį glėbį siun
čiame jums: ir visam Laisvės 
štabui! Marytė- ir Julija, La
zausko viešnios.”

Tai laiškutis, siųstas Miza- 
rams ir visiems laisviečiams.

Gera proga nemokamai su
sipažinti su tapybos menu. 
Nuo kovo 11 dienos pradės 
duoti lekcijas Brooklyn Mu- 
seem Art School.

Vilnies Kalendorius
1955 Metams

' Prirengė L. JONIKAS,
Kūrinys 245 puslapių, kaina 50 c 

' i
Labai turiningas kūrinys istorinėmis informacijomis. 
Taipgi yra daug svarbių padavimų iš gamtos, astro
nomijos ir kitų mokslo įsričių.

Telpa apščiai įvairių raštų prozoje ir poezijoje, žy
mių autorių iš Lietuvos ir Amerikos. Įdomus ir tuo- 
mi, kad yra daug pasiskelbimų biznierių ir profesio
nalų iš visos Amerikos.

VILNIES KALENDORIŲ galite įsigyti ir per Lais
vę. Nuolaida platintojams. Užsisakančiųjų po 1 eg
zempliorių prašome prisiųsti 60c, nes kainuoja per
siuntimas.

Apdovanojo Moterų 
Dienos pramogą

K. Karpavičienė aną dieną 
užėjo į Laisvės raštinę nešina 
dideliu pundu. Kai ji atrišo, 
pradėjusi iš jo išimdinėti ma
žesnius pundulius, ji pareiš
kė: tai nuo mano dukters 01- 
gos Skelley dovanos būsimoms 
Įstaigų pramogoms.

Dovanų atgabenta nejuo
kais. Iškėlė iš dėžės blizganti, 
ką tik iš krautuvės parneštą 
naujutėlį spaudimu virti puo
dą (pressure cooker). Sakė, 
.jog tas skirtas Laisvės pramo
gai, kuri įvyks balandžio 3- 
čią. Džiaugsis, kam teks tą 
brangią dovanai parsinešti.

Gi Moterų Klubo rengiamai 
pramogai šį sekmadienį, kovo 
6-tą, atnešė gražiomis fi
gūromis išmegstą, visuomet ir 
visur tinkamos spalvos užtie
salų setą. Tai dukters Olgos 
dailiškas rankų darbas. Atne
šė ir smulkesniu dovanu mo- 4- V
terims tokių, kurias galima šu
va! gyti-išgerti pramogoje. Val
gomų dovanų žadėjo atnešti 
ir .kai kurios kitos klubietės. 
Taigi, pramogoje bus ir vaišių.

Moterų Dienos minėjimas 
Įvyks jau šį sekmadienį, Liber
ty Auditorijoje. Prasidės 3 
vai. Įėjimas nemokamas.

Programoje daktaro Boriso 
prelekcija apie sveikatą 
dainos. Klubietč

ir

Atlankė draugus, 
parvežė dovanų

]'. ii- K. Levanai neseniai bu
vo nuvykę atlankyti Veroniką 
ir Izidorių Pranaičius, gyve
nančius Flush inge. Sakė, jog 
Pranaitienė gražiai sveiksta 
po operacijos.

Ten apsilankymo proga jie 
susitiko buvusį brooklynietį J. 
Banaiti. Visuomet turėdama 
mintyje organizacijų ir įstai
gų reikalus, Irena Levanienė 
priminė jam artėjanti Liber
ty Auditorijos koncertą, kuris 
Įvyks kovo 27-tą. Banaitis įtei
kė parvežti penkinę. Taip pat 
įsigijo tikietų sąryšyje su busi
muoju Laisvės koncertiniu ir 
vaišių popiečiu balandžio 3- 
čią. Per tą pačią viešnią jis 
buvo apdovanojęs Laisvės su
važiavimą ir neretai atsimena 
kitus svarbius visuomeniškus 
reikalus. Rep.

Svarbu Brooklyno 
levams

šį ketvirtadienį, kovo 3 d. 
vakare, bus teikiama svarbi 
prelekcija apie tai, kaip svei
kais užlaikyti ir išauginti vai
kus. Kalbės Dr. John Mallica. 
Prelekcija bus duodama St. 
Francis Preparatory School, 
186 N. Sixth St., Williams- 
burge.

Užsitikrinkite, jog jūs 
neturite vėžio ligos

Brooklyn Cancer Committee 
gali patikrinti jūsų sveikatą. 
Dabar tereikia laukti porą sa
vaičių. Svarbiausia, sužinoti, 
ar neturi vėžio. Apsileidimas 
neužsitikrinti vienaip ar ki
taip. Jeigu pasitaikytų, kad 
jau turi vėžį, dar gal bus ga
lima nuo jo apsiginti.

Dėl ieškojimo vėžio minėtas 
komitetas turi sutarti su seka
momis ligoninėmis: Wyckoff 
Heights Hospital, Jewish Hos
pital, Long Island College 
Hospital, St. Mary’s Hospital 
ir Kings County Hospital.

John P. Harupa, newyorkie- 
tis, savo automobiliumi par
mušė žmogų ir paspruko. Bet 
pavažiavęs keletą blokų, jis 
ir vėl užvažiavo ant kito žmo
gaus, ir vėl bandė pabėgti! 
Jo nelaimė, kad kas nors pa
matė jo mašinos numerį ir 
pranešė policijai. Dabar 11a- 
rupa turės atpakūtavoti už 
abidvi nelaimes.

metų,Mrs. Kennedy, 25 
flušingietė, sulaikyta ir tardo
ma. Ją kaltina žiauriame su
mušime savo tik 2 metu sūne
lio. Mrs. Kennedy yra divor- 
suota, ji turi nesuvaldomus 
“nervus”. Sūnus nugabentas 
ligoninėn.

Teisėjas Louis Kaplan nori 
ir reikalauja, kad kunigai iš
eitų į gatves ir su Biblija ran
koje stengtųsi atversti “prie 
dvasios šventos” nepilname
čius gengsterius. Teisėjas ma
no, kad tokia turėtų būti ypač 
jaunųjų kunigų misija.

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

AR M A i’rSo
Downtown Brooklyn

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

DR. A. L. GRAUBART
OPTOMETRIST 
Dabar randasi

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

Yonkers, N. Y.
Išegzaminuojamo akis, 

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

Šeštadieniais 10-5.
YOnkers 3-9456

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Dvi Air Conditioned Koplyčios
24 valandų patarnavimas

6306 Flushing Ave., Maspeth
DA. 6-1658

- - - - - - 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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

NEW YORK
HELP WANTED MALE

LABORATORY

OR LABORATORY & X-RAY 

TECHNICIAN
Dr. Farmer’s Private Hospital 

Allentown, New Jersey.
Wire, Call or Apply

Phone Allentown, N. J. 9-3761
Ask for Miss Ritter.

(40-42)

HELP WANTED—FEMALE

9

THE PLACEMENT CENTER
Couples or singles. Cooks, maids, 

nurses; Sleep in or out. Quick . 
placements for referenced workers.

A. M. to 5 P. M. Evenings by 
appointment.

84 Grand St., White Plains 
Tel. White Plains 9-7649

N. Y. DOMESTIC BUREAU

Established 1935, Specializing in 
belter typo help. Houscworkers 

50-60. Couples 400-450.
80 Palmer Ave., Bronxville

DE. 7-3268

MALE and FEMALE

COUPLE 35-50. For CAiarhurst 
Home. Cook, hduseworker and but
ler. Houseman, chauffeur. Own room 
and bath. Good pay. Must be ex
perienced, have recent references 
and speak English. Call LO. 4-2010 
between 10-3.

(42-44)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS—LYN
BROOK, tuojau užimamas, 2 šeimų 
namas — 514 rūmai (2 miegrūmiai, 
moderninė virtuvė, hard wood sienos 
ir daug kitų įrengimų). 3’,& rūmų 
(vienas miegrūmis) viršuj, 2 blokai 
nuo visko. $17,990 ( 3,500 pinigais).

Šaukite: LY. 9-5218
(42-44)

SAVININKASPARDUOD
BROOKLYN. 2 šeimų mūrinis pu
siau ištaisytas skiepas, 2 karam ga- 
radžius, driveway, užpakalinis kie
mas, sun porch. Privatinis tik ap
link gyvenantiems beach. Greitam 
pardavimui $19,000. Kviečiame pa
matyti.

Tol. ES. 2-7974
(42-45)

E LIETUVOS
aktorių

— Jaunojo žiū- 
šiomis dienomis 

viduriniųjų

Mokytojų ir 
pasitarimas 

KAUNAS, 
rovo teatras 
surengė miesto 
mokyklų ir technikumų peda
gogų pasitarimą. Pranešimus 
jame apie teatro reikšmę 
moksleiviam, apie kultūrinį 
moksleivių aptarnavimą žie
mos atostogų metu ir apie 
Jaunojo žiūrovo teatro reper
tuarą 1955 metais padarė 
teatro direktoriaus pavaduoto
jas Jasinskas ir teatro pe
dagogas Valutis.

Po pranešimo pasisakė mo
kytojai Riškienė, Urbonavi
čiūtė, Obramavičius ir kiti.

Pasitarime buvo numaty
tos priemonės ryšiams tarp 
teatro ir jaunųjų žiūrovų su
stiprinti. Moksleiviams bus 
parodyta 25—30 spektaklių 
kvarco pasakos “Du klevai” 
ir Solodario pjesės “Prie gi
rios ežero.”

G. Balūnas A

Nicholas Zappia, yonkershs- 
1 is, įvažiavo į stulpą, visiškai 
sudaužė beveik naują savo 
mašiną, užmušė savo draugą 
Martin, kuris šalia jo sėdėjo, 
bet pats išliko nė ne sužeistas.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.




