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KRISLAI
Jau gatava.
Vėl į nagus.
Gal reikėtų ir apie tai 

pagalvoti
Prof. Dr. J. Kairiūkštis 

Rašo A. Bimba

Antano Metei ionio knyga 
“Apie Dievus ir žmones” jau 
gatava ir siuntinėjama prenu
meratoriams. Tiems, kurie 
knygos neturi užsiprenumera
vę, bet norės ją Įsigyti, ji da
bar kaštuos $1.50. O ją Įsi
gyti turėtu kiekvienas šviesą 
ir tiesą mylintis žmogus.

•
Tokio politinio žiaurumo 

mūsų šalies istorija dar nebu
vo mačiusi, štai net. penki dar
bininkų vadai, atsėdėję kalė
jime po keletą metų, vėl su
laikyti ir vėl bus teisiami. Ir 
bus teisiami tuo patim Smitho 
aktu pasiremiant. Bandys an
tru sykiu nubausti žmones už 
tuos pačius kaltinimus!

Kur užtikrinimas, kad jiems 
atlikus naują bausmę, kas 
nors tame pačiame akte nesu
ras naujos' priekabės juos vėl 
areštuoti ir bausti ? Jeigu to
kiai neteisybei Amerikoje 
žmonės nepasipriešins, tai gali 
įeiti madon tuos vyrus laikyti 
katėjime visą gyvenimą!

Ar pebūtų gerai, jeigu kas 
nors iš mūsų pagalvotu apie 
išleidimą “Amerikos Lietuvių 
Enciklopedijos?” Joje galėtų 
tilpti trumpi aprašymai apie 
tuos žmones, kurie kuomi nors 
yra prisidėję prie pažangaus 
judėjimo. Jų yra šimtai. Vie
ni jų jau mirę, kiti tebegyve
na ir tebesidarbuoja. Tai bū
tų gražus, man atrodo, prisi
minimas mirusiųjų ir pagerbi
mas gyvųjų.

Darbas surinkti tokią me
džiagą nebūtų lengvas. Bet 
beveik kiekvienoje kolonijoje 
dar turime gyvų veiklių žmo
nių, kurie galėtų suteikti duo
menų apie ten veikusius ir 
veikiančius pažangiečius.

Čia tiktai mintis, konkre
taus plano ii* pasiūlymo netu
riu.

Vieną dalyką žinau: tokia 
knyga būtų plačiausia skaito
ma knyga.

*Kai anais metais buvau nu
vykęs Lietuvon, plačiai išsikal
bėjau su Prof. Dr. J. Kairiūkš
čiu. Tai vienas iš draugiškiau
sių ir veikliausių senosios kar
tos profesionalų Lietuvoje.

Todėl man buvo labai Įdo
mu skaityti Vilniaus Tiesoje' 
prof. Kairiūkščio pasisakymą 
apie savo .veiklą ir atsiekimą. 
Tarp kitko, jis ten rašo:

“Darbo žmonių sveikatos 
apsaugos ir medicinos mokslo 
srityje 1954 metai buvo vai
singo darbo metai. Įgyvendin
ta eilė naujų priemonių darbo 
žmonių sveikatingumui kelti: 
kaimo vietovėse žymiai išplės
tas medicinos Įstaigų tinklas. 
Respublikoje atidaryta 18 kai
mo naujų ligoninių ir polikli
nikų, dvi sanatorijos. Dabar 
yra daug kvalifikuotų specia
listų, baigusių Vilniaus univer
sitetą ir Kauno medicinos ins- 
fitutą, *kurie papildė tarybinių 
medicinos darbuotojų gretas.

“Medicinos darbuotojai vis 
plačiau Įsijungė Į mokslinį 
darbą. Doc. Čepulis parodė 
kai kurių piktybinių navikų

(T^sa 4—tame puslap.)

Tarptautinis taikos 
kongresas Suomijoj

Pasaulinis suvažiavimas už taiką 
įvyks Gegužes 22-rą Helsinkyje

Helsinki, Suomija. — šio 
pavasario pabaigoje, gegu
žės 22-rą dieną čia prasi
dės vienas didžiausių pa
saulinių kongresų, bet kada 
laikytų Suomijos sostinėje: 
Pasaulinės Taikos Asam
blėja, kurioje, kaip tikima
si, dalyvaus tūkstančiai de
legatų iš apie 70 šalių. Pra
eityje pasauliniai taikos 
kongresą buvo laikyti Pa
ryžiuje, Vračiavę, Varšuvo
je. !

Manoma, kad tik pasauli
nė olympiada, kuri Įvyko 
Helsinkiuose 1952-rais me
tais, savo didžiu pralenks 
ateinantį taikos kongresą.

Suomijos taikos šalininkų 
svarbus veikėjas Feliksas 
Iversonas, kuris yra Jung
tinių Tautų Sąjungų Pa
saulinės Federacijos vice
prezidentas, išleido pareiš
kimą sąryšyje su taikos 
kongresu.
. Jame jis tarp kito sako:

Cohnas nekaltas avinėlis - jis 
niekad nieko nemokino liudyti 

•>

New Yorkas. — Buvęs 
McCarthy’o vyriausias pa
tarėjas Roy Cohnas vakar 
liudijo, ar jis mokino tuo
laikinį FBI šnipą Matuso- 
wą, ką sakyti teisme prieš 
komunistų vadus. Mat, tie 
vadai, su Elizabeth Gurley 
Flynn priešakyje, dabar 
reikalauja panaikinti jų by
lą, arba teisti juos iš nau
jo, kadangi jie buvo nuteis
ti remiantis Matusowo pa
tiektomis duomenimis.

Klaustas, ar jis kada nors 
mokino Matusowa, ką sa
kyti, Cohnas tai griežtai 
paneigė. Jis “buvo ir yra

Churchillas sako, kad Ike 
neprileido derybų su TSSR

Londonas. — Churchillas 
iškėlė kabinete, kad 1953- 
iais metais viskas jau buvo 
prirengta “Trijų Didžiųjų” 
konferencijai. Jis, Churchil
las, tada buvo tvirtai nusi
statęs pasimatyti su tuome
tiniu Tar. Sąjungos prem
jeru Malenkovu. Bet Ei- 
senhoweris tam planui pasi
priešino ir jo nebuvo gali
ma perkalbėti.

Churchillas taipgi iškėlė, 
kad tais pačiais metais jis 
buvo pavojingai susirgęs ir 
visas jo kūnas buvo paraly
žiuotas. Viešumoje tada 
buvo skelbiama, kad prem
jeras Churchillas rimtai ser
ga, bet apie paralyžių ne
buvo prisimenama.

Churchillas sakė, kad da
bar jo sveikata gerame sto
vyje. '

| “Suomija yra tiltas tarp 
Rytų ir Vakarų; su abiem 
pusėm mes palaikome glau
džius ekonominius ir kultū
rinius ryšius. Tas tarnau
ja geru įrodymu, kaip su
gyvenimas ir bendradarbia
vimas tarp įvairių sociali
nių santvarkų šalių yra ga
limas.”

Nors dar nepaskelbta, 
bet manoma, kad Suomijos 
valdžia sutiks leisti laikyti 
pasaulinį kongresą jos sos
tinėje. Iš olympiados dar 
yra likę daug įrengimų ir 
apsistojimo patalpų delega-l 
tams ir svečiams ir tuomi 
bus pasinaudota.

Helsinkis taipgi laikomas 
geografiniai patogia vieta 
tokiam kongresui, nes jį 
lengvai galima .pasiekti ne 
tiktai iš Europos, bet ir iš 
Azijos.

Suvažiavime dalyvaus ir 
delegatai iš kaimyninių Pa- 
balties kraštų-, — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

pilnai įsitikinęs,” kad Ma- 
tusowas teisybę tada sakė. 
Matusowas dabar prisipaži
no, kad Cohnas atsargiai ir 
smulkmeniškai jį mokino, 
prirengė jį teismui ir davė 
detališkus įrodymus, ką sa
kyti prieš komunistų vadus, 
ypatingai Trachtenbergą.

Cohnas sakė, kad “jis net 
negalvotų apie tokio dalyko 
darymą.”

Casablanca.—Moroko na
cionalistai nušovė Šerifą 
Idrisą, politikierių, kuris 
glaudžiai bendradarbiavo su 
Prancūzais.

‘Paštas dar labiau aprežia 
Į Sovietų spausdinių įsileidimą

Washingtonas. — Oficia
liai skelbiama, kad Ameri
kos paštas kasdien sunaiki
na daug laikraščių, žurnalų 
ir knygų, kurie atsiunčiami 
iš Tarybų Sąjungos arba ki
tų socialistinių kraštų.

Paštas sako, kad tokie 
laikraščiai kaip “Pravda” ir 
“Izvestija” pristatomi tik 
registruotoms įstaigoms, 
bet ne atskiriems asmenims. 
Tas pats daroma su žurna
lais ir knygomis.

New Yorko, New Orleans 
ir San Francisco uostuose 
veikia tam tikri muitinin
kai cenzoriai, kurie atidaro 
ir peržiūri spausdinius iš 
kraštų “anapus geležinės 
uždangos.” Jų tikslas yra 
“neprileisti komunistinės li
teratūros plaukimo Ameri
kon.”

i Paskutiniai į
Kairas.— Premjeras Nas- 

seris sakė, kad jeigu Izrae
lis kartos užpuolimus ant 
Egipto, “mes jam duosime 
pamoką, kurios jie nepa
mirš.”

Susirėmime tarp pačių 
arabų ir Egipto karių Ga
zoje 2 asmenys buvo užmuš
ti ir 36 sužeisti.

Washingtonas. — Prezi
dentas Elisenhoweriis pasiū
lė, kad Kongreso nariai 
tarnautų ketverius metus 
vietoje dviejų.

Bostonas.—Didžiulis gais
ras siautė Bostone uoste,

Amerika nepadesianti Čiangui 
įsiveržti į Kinijos sausžemį

Washingtonas. — Trečia
dienio spaudos konferenci
joje vienas laikraštininkas 
klausė prezidento Eisenho- 
werio apie paskutinius 
Čiango pareiškimus. Čian- 
gas Formozoje pareiškė se
natorei Margaret Chase 
Smith, kad jis rengiasi įsi
veržti į Kinijos-sausžemį ir 
kad jis tame žygyje tikisi 
“moralinės ir medžiaginės 
Amerikos pagalbos.”

Prezidentas Eisenhoweris 
atsakė, kad Amerika, kuri 
yra pasiryžusi “ginti For- 
mozą ir Peskadorus,” bet
gi, nėra pasirengusi padėti

Amerika išsiuntė provoslavų 
popą, TSSR katalikų kunigą

Maskva. — Tarybų Są
junga įsakė vieninteliam i 
Maskvos katalikų kunigui, 
amerikiečiui Georges Bis- 
sonette apleisti Tarybų Są
jungą kelių dienų bėgyje. 
Galimas dalykas, kad kuni
gas Bissonette jau išvyko.

Manoma, kad Tarybti Są
jungos žingsnis yra atsaky
mas į Amerikos panašų 
žingsnį prieš aukštą provo- 
slavų dvasininką. Tas dva
sininkas yra rusų provo
slavų cerkvės patriarcho 
Aleksiejaus pasiuntinys 
Amerikoje metropolitas Bo
risas. Borisas buvo prisiųs
tas iš Maskvos, kur randasi 
provoslavų patriarchatas, 
kad prižiūrėti provoslavų 
cerkves Amerikoje. (Tik 
dalis Amerikos rusų pro
voslavų pripažįsta Maskvos 
patriarchatą.) Bet valsty
bės departmentas neatnau
jino Boriso vizos ir jis tu
rėjo išvykti namo.

Pašalino du ministru
Maskva. — Du Tarybų 

Sąjungos ministrai buvo pa
šalinti iš savo pareigų. Jie 
yra sovehozų ministras 
Aleksiejus Ivanovičius Koz
lovas ir anglies kasyklų mi
nistras Aleksandras Fiodo- 
rovičius Zasiadko.

New Delhi. —- Indija pa
skelbė savo biudžetą, di
džiausią jos istorijos bėgy
je: $l,047,000į00p.

pranešimai
sudegė daug pastatų ir pri
daryta daug nuostolių. Gais
ras truko keturias valan
das. Apie 300 gaisrininkų 
dalyvavo gesinime.

Taipei. — Dulles jau ap
leido čiango sostinę ir iš
skrido į Washing toną. Jis 
pakelyje sustos Honolulu 
mieste.

Londonais. — Britų ir in
dų diplomatai atnaujino pa
sikalbėjimus su tarybiniais 
diplomatais Maskvoje For- 
mozos reikalu. Edenas atsi
šaukė i abi pusi Formozos 
konflikte nenaudoti jėgos.

Čiangui pradėti žygius Ki
nijos sausžemyje. “Ameri
ka nebus agresingo karo 
dalyve. Tai geriausias ma
no atsakymas,” sakė prezi
dentas Eisenhoweris.
Dulles lankėsi! Formozoje
Iš Taipei pranešama, kad 

ten dabar lankosi valstybės 
sekretorius Dulles, kuris 
tariasi su Čiangu. Yra pa
plitę gandai, kad Dulles in
formuos čiangą, jog Ame
rika pageidautų, kad jo jė
gos pasitrauktų iš dviejų 
salelių prie pat Kinijos 
kranto: Matsu ir Quemoy.

7 kiny žvejai sugrąžinti 
Kinijon po metų nelaisvėje

Hong Kongas. — Praeitų 
metų gegužės mėnesį Ame
rikos orlaivis išgelbėjo sep- 
tynius kinų žvejus netoli 
Hainano salos, kuriu laive- 
lis skendo. Nors tie žvejai 
norėjo tuojau grįžti namo, 
jie buvo laikomi iki šiol ir 
bandyta juos perkalbėti ne
grįžti.

Galų gale vienas žvejų 
buvo paskelbęs, kad jis jau 
sutinka likti ir nori apsi
gyventi Formozoje. Bet tre
čiadienį visi septyni, įskai
tant ir “negrižėlį,” laisva- 
noriai grįžo Kinijon. Pa
skutinėje minutėje ir tas, 
kaip pasirodė, pakeitė savo 
nuomonę.

Per visą laiką žvejai buvo 
laikomi Filipinuose.

Vientiane, Laos. — Laoso 
valstybėlė, kuri oficialiai 
nepriklauso, bet faktinai 
dar yra po Francūzijos glo
ba, atsikreipė į Tailandą su 
prašymu jai duoti karinius 
instruktorius. Tailandas su
tiko. Tokiu būdu tailan- 
diečių-siamiečių karininkai, 
kuriuos savo ruožtu treni
ravo amerikiečiai, treniruos 
Laoso karius.

New Delhi. — Valdžia 
skelbia, kad Andhros rinki-* 
muose Kongreso Partija 
gavo 52 vietas, komunistai 
tik 2. Komunistai sako, kad 
rinkimai visiškai suklastuo- 
ti.

Kairiečiai sveikina 
išleistuosius vadus

“Mes tiktai pusiau laisvi” sakė 
John Gates; deportuos 2 išleistą

New Yorkas. — Įvairios 
kairios ir civilinių teisių 
organizacijos siuntė sveiki
nimus Eugene Dennisui ir 
kitiems iš kalėjimo išleis
tiems komunistų vadams. 
Dennis ir Gates orlaiviu at
skrido i New Yorka iš At
lantos. Aerodrome juos su
tiko apie 250 žmonių, tarp 
jų Denniso žmona ir 13 me
tu sūnus. Williamsonas ir 
Stachelis jau anksčiau at
vyko. Winteris išvažiavo į 
Detroitą.

Savo bausmes atsėdėju
sius komunistų vadus svei
kino Michigano komunistų 
partija, New Yorko valsti
jos K. P., Pennsylvanijos 
Civilinių Teisių Kongresas 
ir eilė kitų organizacijų.

Visi sveikintojai pabrė
žia, kad dabar reikia pra
dėti kova už visiška tu va
dų išlaisvinimą, už naujų 
prieš, juos rengiamų bylų į 
išmetimą. A

Vienas išlaisvintųjų, bu-'

Prezidentas įleistij kolūkiečius, 
bet valstybes departmentas - ne
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris išsi
reiškė, kad Tarybų Sąjun
gos kolūkiečių ir žemės ūkio 
specialistų delegacijos atvy
kimas į Iowa būtų geras 
dalykas. Bet valstybės de
partmentas pasiskubino pa
skelbti, kad tas nepageidau
jama.

Kaip jau buvo vakar pra
nešta, lowos laikraštis “The 
Des Moines Register” rašė, 
kad iowieciai mielai priim
tų tarybinius kolūkiečius, 
kurie atvyktų matyti, kaip 
gyvena ir dirba amerikie
čiai farmeriai.

Tarybinis laikraštis “Siels-

Kambodijos karalius atidavė 
sostą savo tėvui Suramaritui

Pnompenh. — Kambodi- 
jos karaliukas Sihanoukas 
atsistatydino ir perdavė sa
vo sostą tėvui Suramaritui. 
Sihanoukas turi 34 metus 
amžiaus, jo tėvas 58. Kam- 
bodija yra Indokinijos da
lis, vietinių kalboje žinoma 
kaip “Khmer.” Oficialiai 
Kambodija, panašiai kaip 
Laos, yra nepriklausoma 
valstybė, nors “Francūzi
jos Sąjungos” dalis. Fak
tinai ii dar yra francūzų 
kolonija, o paskutiniu laiku 
ten vis daugiau koncesijų 
ir galios įgauna amerikie
čiai.

Berlynas. — Sovietų Są
jungos vice-premjeras Mi
ko j anas atvyko į Leipcigo 
mugę. - ' . 

vęs “Daily Worker’io” re
daktorius John Gates, At
lantoje laikraštininkų buvo 
klaustas, kaip jis jaučiasi 
laisvėje. Jis priminė laik
raštininkams, kad jis ir jo 
draugai “tik pusiau laisvi,” 
nes jie buvo vėl suimti ir 
išleisti tik po užstatu.
' Du išleistųjų komunistų 

vadu, John Williamsonas ir A 7
Jack Stachelis, vakar gavo 
nuo imigracijos tarnybos 
Įspėjimą, kad jie bus de
portuojami. Kol kas jų tei
sūs aprū bežinotos ir jie ne
gali išvykti iš New Yorko 
pietinio distrikto.

Williamsonas yra gimęs 
Škotijoje ir yra Britanijos 
pilietis. Stachelis gimė Ru
sijoje.

Kairiečių “Daily Work- 
er’is” paduoda, kad Eugene 
Dennis po trumpo poilsio 
žada “mestis į kovą už ci
vilines teises ir taika.” John 
Gates gal perimsiąs to laik
raščio redagavimą.

koje Choziajstvo” tuojau 
atsiliepė, sakydamas, kad 
tai nebloga mintis. O šį tre
čiadieni, kuomet laikrašti
ninkas iš lowos per spau
dos konferenciją klausė pre
zidento, ką jis mano, jis at
siliepė labai teigiamai: te
gul jie atvažiuoja ii* mato, 
kaip mūsų farmeriai gyve
na.

Tą pačią dieną, betgi, 
aukštas valstybės depart
ment pareigūnas pasisku
bino paskelbti, kad tas ne
galima, kad tarybiniai kol
ūkiečiai, “kaip komunistai,” 
negaus vizų.

Eisenhoweris nepageidauja 
kalbų apie jo kandidatūrą

Washingtonas.— Trečia
dienio spaudos konferenci
joje prezidentas Eisenhow
eris vėl buvo paklaustas 
apie savo kandidatūrą 1956 
metų rinkimuose. Prezi
dentas atsakė, kad jam la
bai patiktų, jeigu laikrašti
ninkai tą klausimą paliktų 
nuošalyje, “sakysime, ko
kiems metams... ”

Jis tiek pridėjo, kad jo 
nuomonėje joks žmogus nė
ra nepamainomas. Tą jis 
sakė, nes republikonų tarpe 
verdami planai “draftuoti” 
jį po aiškinimu, kad jis ne
pamainomas, kad tik jis ga
li partijai rinkimus laimėti.

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę ir vėsu.
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KEISTA, NESUPRANTAMA
KOMUNISTŲ PARTIJOS vadovai, Eugene Dennis, 

John Gates, John Williamson, Jack Stachel ir Carl Win
ter, atsėdėję kalėjime po 3-jus metus ir aštuonis mė
nesius, tapo paleisti iš kalėjimų. Benjamin Davis, Ro
bert Thompson ir Gus Hali dar tebėra kalėjimuose.

Yra kalėjimuose ir visa eilė kitų komunistų vado
vų,—Elizabeth Gurley Flynn, Petis Perry, ir kt., vėliau 
nuteisti sulyg tuo pačiu įstatymu, — Smitho aktu. Jie 
visi buvo nuteisti už tai, kad “siekėsi mokyti jėga ir 
prievarta nuversti-šios šalies valdžią.”

Kaip greit pirmieji penki iš kalėjimo buvo paleis
ti, taip greit jie buvo iš naujo suareštuoti. Du iš jų, 
Jack Stachel ir John Williamson, kaip sveturgimiai, ruo
šiami deportuoti. O kiti trys laukia naujo teismo. O 
kai, vėliau atbus savo bausmes kiti, kurie dar tebėra 
kalėjimuose, tai ir jų laukia tas pats likimas: suėmi
mas ir naujas teismas.

Tiesa, išleistieji iš kalėjimų penki asmenys , tapo 
paleisti po bėla. Bet tai nereiškia, kad jie 
džia siekiasi juos pasiųsti dar keleriems 
įėjimam

Kaip gi, už ką?
Ligi šiol jie buvo nuteisti kalėti, kaip

to, kad “siekėsi mokyti kitus jėga nuversti valdžią.” Da
bar valdžia nori juos pasiųsti kalėjiman už tai, kad jie 
sąmoningai priklausė organizacijai — komunistų parti
jai—“kuri nori jėga ir prievarta nuversti valdžią”!

Mums visa tai atrodo keista, nesuprantama.
Einant šalies konstitucija, nei vienas asmuo negali 

būti baudžiamas du kartu už tą patį nusižengimą. Čia 
gi, kaip matome, valdžia kaip tik tai siekiasi daryti.

Ką tuo klausimu pasakys teismai, liekasi palaukti ir 
pamatyti.

Išleistieji iš kalėjimų darbininkų judėjimo veikėjai, 
tačiau, turi prdgos nors savaitei kitai susitikti savo šei
mas: žmonas, vaikus.

Makartistai, kurte tikėjosi, kad pasiuntimas šitų 
žmonių kalėjiman pakirs Amerikos žmonėms, norą ir 
ryžtą kovoti už taikos reikalą, dabar, be abe jojimo, ma
to, kad jie savo tikslo hepasiekė.

laisvi. Val- 
metams ka-

sakėme, dėl

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

PAVOJINGA PADĖTIS
SUSIRĖMIMAS, įvykęs tarp Izraelio ir Egipto ka

reivių prie Gazos miestelio, Palestinoje, gali virsti ka
ru, jei Jungtinės Tautos ar kas kitas neužbėgs tam už 
akių.

Izraelio kareiviai, sakoma, užmušė 39 egiptiečius, 
o sužeidė 32. Be to, izraeliečiai pridarė daug kitų nuo
stolių egiptiečiams.

Mes nežinome, mums sunku tikrai sužinoti, kuri 
pusė pradėjo tas kruvinas kautynes. Egipto valdžia kal
tina Izraelį, o pastarasis—Egiptą. Žinome tik tai, kad 
šis kruvinas įvykis gali būti ta liepsnele, iš kurios iš
siplėtos karas.

Santykiai tarp arabiškų valstybių ir Izraelio niekad 
nebuvo normalūs. Arabų Šalys atsisako Izraelį pripa
žinti, atsisako bet ką turėti su jo valdžia. Visa ten 
padėtis remiasi tiktai “karinėmis paliaubomis.”

Taip visuomet tęstis neturėtų. Būtinai reikia tarp . 
tų valstybių santykius normalizuoti, jei norima karo iš
vengti.

JEIGU JIE TAIP 
PAGALVOTŲ!

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Tautininkų, krikdemų ir 
socialdemokratų vad e i v o s 
dar kartą apsiverkė dėl 
buržuazinės Lietuvos, kurią 
jiems buvo davęs Pirmasis 
pasaulinis karas. Jie mal
davo, kad Amerika ir jos 
sąjungininkės sugrą ž i n t ų 
smetoninę Lietuvą. Bet var
giai jų prašymai bus pa
tenkinti.

“Istorijos eigoje daug 
kas praėjo, ko kai kam bu- 

• vo labai gaila. Vytauto ga
dynė buvo didesnis dalykas, 
negu Smetonos ‘gadynė,’ 
bet ji praėjo, ir niekas ne
mano, kad grįžtų. Praėjo 
daug monarchijų, bet kaž
kodėl niekas nebekalba apie 
jų grąžinimą. Išslydo iš
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ĮVAIRUMAI
Šis tas iš šen ir ten

Dvikovų draugijos veikia
Buvo laikai, kuomet joks 

Vokietijos universiteto stu
dentas nesiskaitė pilnu 
“akademiku,” jei ant jo vei
do nesirado keli arba bent 
vienas ruožas, rodantis, kad 
jis buvo sužeistas kardų 
dvikovoje, fechtavime. Ypa
tingai ta mada buvo stipri 
prieš pirmą pasaulinį karą 
monarchijos laikais ir ypa
tingai turtingesnių klasių 
sūnelių tarpe: junkerių, ka
rininku, dvarininku, aukš-
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tų valdininkų.
Po pirmo pasaulinio karo 

dvikovų mada pradėjo nyk
ti. Nacizmas ir karo metu 
tie elementai, kurie papras- j 
tai priklausytų prie dviko
vų draugijų, radosi tiesiogi
niai karinėse pajėgose ir 
vietoje kardų vilko moder
niškus šaunamuosius 
klus. Po karo dvikovų 
da neatgimė greitai, 
militarizmas bendrai 
nekėlė savo galvos.

Bet dabar, kuomet 
karų Vokietija vėl tampa 
atgimstančio vokiško milž
ta ri z mo lizdu, d v i k o v ų 
d r a u g ijos universitetuose

gin- 
ma- 
nes 
dar

Va-

po lietaus. Heidel b e r g e, 
Miunchene, Niurenberge ir 
kitur vėl pradėjo rodytis 
tie studentai, kurie pralei
džia vakarus aludėse ir dvi
kovose, kurie p r is i e k i a 
“kardo garbe” ir kurie lai
kosi teorijos, “kad vyras 
savo vertę gali parodyti 
tiktai ginkluotoje kovoje.”

Keli tuzinai tokių dvikovų 
draugijų dabar veikia Ade-Į UldUgljų tiaodl VeiKId AUU- 

nauėrio V o k i e tijoje. Tie 
studentai savo daugumoje 
yra ultra-nacionalistai, pro- 
monarchistai, kraštutiniai 
dešinieji, reakcininkai iki 
gyvo kaulo ir persisunkę 
neapykanta demokratijai. 
Liberalinės ir socialistinės 
organizacijos universitetuo
se kovoja prieš tas draugi
jas, reikalauja, kad jos bū
tų uždraustos kaip milita- 
rizmo ir neapykantos lizdai. 
Bet Adenauerio valdžia, ku
ri pati suinteresuota mili- 
tarizmo atgimime, to ti
kriausiai nepadarys.

120 laipsnių šalčio
Ledlaužis “Atka,” kuris 

lankėsi Antarktikoje, jau 
grįžta namo. Aną dieną jis 
jau praplaukė pusiaują 

į (ekvatorių) ir jau randasi 
netoli Šiaurės Amerikoje. 
Tarp kito “Atkos” moksli
ninkai tyrinėjo klimatą, 
orą, temperatūrą. Žemiau
sią temperatūrą jie surado 
ne prie Pietinio Ašigalio, 
bet... prie pusiaujo! 
gali skambėti keistai 
pusiaujas, kaip mes žinome, 
tai ta įsivaizduota linija, 
kuri juosia žemės rutulį pa
čiame jos centre ir kur kli
matas karščiausias. Pusiau
jas perkerta Centralinę Af
riką, Pietų Amerikos šiau
rinę dalį, Rytų Indiją...

Bet, taip, prie pusiaujo 
mokslininkai sutiko žemiau
sią temperatūrą, 120.3° že
miau nulio, tikriausiai ne
žmonišką šaltį, k u r i a m e 
joks gyvis negalėtų išlikti.

Laimei, tas šaltas oras 
nesupė pačios “Atkos.” To
kia temperatūra buvo ras
ta apie 11 mylių virš pu
siaujo, aukštai atmosferoje. 
Jokioje kitoje žemės dalyje 

Tas 
nes

imperialistų kontrolės daug 
kolonijų. Niekas nebekal
ba apie jų atgavimą.

“Aišku, smetonininkams 
gaila buržuazinės Lietuvos, 
bet ji yra jau praeities da
lykas.

“Čia, tačiau, reikia pa
stebėti, kad žlugimas mo
narchijų, imperijų ir fašis
tiniu diktatūrų nereiškia v v
žmonių pralaimėjimą. Ita
lai, egiptėnai, rumunai ir 
kiti geriau gyvena be mo
narchų. Indija, Pakistanas, 
Indonezija ir kitos koloni
jos geriau gyvena be fašis
tiniu diktatorių.

“Jeigu jums, ponai, rūpė
tų Lietuvos žmonės, jų ge
rovė, tai sustotume! rėkavę. 
Lietuva pažengė pirmyn. 
Dabar ji gali veržtis prie 
geresnio gyvenimo, neš yra, 
galimybės pakeisti visus

kuinus mašinomis.
“Sermėgių Lietuva nebe

grįš, kaip negrįš Vytauto 
Lietuva. Gyvenimas 
nuolatos pirmyn.”

eina

tokionegalima rekorduoti 
šalčio, kaip virš pusiaujo.

Dalykas tame, kad virš 
pusiaujo stratosfera aukš
čiau negu bile kur kitur. 
Einant vis aukštyn atmos
feroje šaltis didėja, bet 
stratosferoje jis vėl krinta, 
darosi šilčiau. Kitaip sa
kant, virš pusiaujo aukš
čiausia atmosfera ir todėl 
didžiausias šaltis gali būti 
pasiektas.

Beje, oras 11 mylių aukš
tyje buvo tyrinėtas instru
mentais, kurie pakilo balio
nu.

Išsigandę gyvūnėliai
Mozambike, Rytų Afriko

je, per paskutinius kelius 
metus žmonės randa vis 
daugiau nudvėsusių dar vi
sai jaunų antelopų ir kitų 
gyvūnų. Iš tyrinėjimų Pa
sirodo, kad jie nugaišę/ iš 
troškulio. /

Ilgokai nebuvo suprasta, 
kodėl jie miršta troškuliu, 
tuo tarpu, kai visai netoli 
teka didingoji Limpopo upė. 
Bet medžiotojai paskui su
rado priežastį: palei upe 
dabar nutiestas geležinke
lis. Tie gyvūnėliai, kurie 
gyvena kitoje upės pusėje, 
ją pasiekia ir atsigeria, bet 
likusieji anapus geležinkelio 
bėgių jokiu būdu nedrįsta 
jų pereiti, kad pasiekti 
upę... M.

Akademinis sportas pilnai 
sukomercėjęs universitete

Chicago. — Dr. B. G. Gal-
lagher, New Yo r ko City TC/ J .JT* L - \x ’ o . . , J daktarus prieštaraujant

viens kitą.
I 2. Vėžys yra liga, apie 

’(kurią sunku pranašauti 
____ Kartais gydytojas 
gali pasakyti šeimynai, kad 
jo nuomonėje ligonis turi 
labai trumpą laiką gyventi, 
sakysime, tik kokius kelius 
mėnesius arba net tik ke
lias savaites. Bet labai daž
nai toks ligonis gali visai 
nelauktai atsigauti, pasijus
ti žymiai geriau, o kartais 
pagyventi' net kelius metus. 
Pavyzdžiui, kai neseniai 
Prancūzijoje mirė garsusis 
dailininkas Henri Matisse, 
štai kas buvo iškelta,—net 
12 metų atgal jam buvo pa
sakyta, kad jam liko tik ke
li mėnesiai gyventi, nes jis 
serga vėžiu paskutinėje sta
dijoje. Ir jis išgyveno net 
12 metų!

Jeigu ligonis šiaip atsi
gauna ir gyvena žymiai il
giau, negu to buvo laukta, 
nieko nepaprasto apie tai

College profesorius, sako, 
kad tie, kurie mano, jog 
sportas kolegijose švarus, 
labai klysta. Kolegijų ir i Jusliai 
universitetų sporti n i n k a i j 
nėra mėgėjai, sako jis. Ge
riausieji jų yra tiesiog “per
kami,” kiekvienas universi
tetas arba kolegija stengia
si juos gauti, kad kelti tos 
mokyklos vardą.

Studentai sporti n i n k a i 
dažnai visai nestudijuoja, 
bet juos praleidžia pro eg
zaminus, duoda gerus pažy
mius, kad jie tik gerai loštų 
futbolą ar ką kitą “univer
siteto garbei.”

Amerikos vokiečiai
Pirmieji vokiečiai atvyko 

Amerikon 1683-iais metais. 
Jų laivas sustojo Philadel- 
phijoje. Jie visi buvo audė
jai iš Pareinio,—13 jų su 
savo šeimynomis. Tai bu-
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vo pu ma vokiečių \olomja j nesapoma . Bet dažnai atsi- 
Amerikoję. [ kad ięaiy tik po to-

Tie pirmieji emigrantai iš kio daktaro įspėjimo, kad 
Vokietijos greitai pradėjo 
rašyti laiškus namo, kvie
čiant saviškius. Prasidėjo 
nėmenka imigracija Ame
rikon, kuri su laiku vis di
dėjo. Ji labiausiai lietė Va
karinę Vokietiją, ypatingai 
Reino srtįtį.

Amerikos revoliucijos me
tu čia jau radosi 300,000 vo
kiečių imigrantų arba čia- 
gimių. Pilietinio karo me
tu jų jau buvo apie 1,800,-, 
900. Dabar kiekvienas šeš
tas amerikietis yra vokie
čių kilmės.

Vienos Edmondo mieste
lio Washingtone kirpyklos 
lange iškabintas toks už
rašas :

“Kirpti vyrų plaukus $1.- 
25, jaunuolių $0.75, mažų 
verkiančiu J berniukų $3.- 
50”... ‘ L .

Vėžio ligos šundaktariai
“Herald Tribune” mokslo 

reikalų redaktorius Earl 
Ubell nesaniai gvildeno kai 
kuriuos reikalus, kurie su
rišti su šundaktariais šarla
tanais ir vėžiu. Tarp kito 
jis nurodė, kokiu būdu šie 
šarlatanai apg a u 4 i n ė j a 
žmones.

Vėžio šundaktaris yra vie
nas labiausiai apgavingų 
šarlatanų medicinoje. Ir jis 
turi labai platų darbuotės 
lauką, nes visa eilė priežas
čių jo darbuotę lengvina.

Visų pirmiausia reikia at
siminti, kad Amerikoje yra 
apie pusė milijono žmonių, 
kurie serga vėžiu^ Tas reiš
kia, kad maždaug kiekvie
nas žmogus tarp 340 serga 
ta beviltinga liga. Pusė mi
lijono žmonių taipgi reiš
kia, kad desperacijoje ran
dasi jų šeimos, — maždaug 
apie du milijonai žmonių. 
Dažniausiai pats ligonis net 
nežino savo beviltiškos pa
dėties, o žino likusieji šei
mynos nariai.

ly štai kaip šundaktariui 
šarlatanui atsidaro veiklos 
durys:

L Rimtieji gydytojai iki 
šios dienos dar daug ko ne
žino apie vėžį. Apie dau
gelį vėžio ypatybių iki šios 
dienos dar neprieita vienin
gos išvados ir dar mažiau 
susitarimo yra daktarų tar
pe apie vėžių gydymo prie
mones. Pasėkoje ligoniai la
bai dažnai girdi skirtingas 
nuomones nuo skirtingų 
daktarų. Galutinėje despe
racijoje šeimynos nariai 
dažnai kreipiasi į šundak
tarį. Jeigu jis vartoja vi
sai kitokius gydymo būdus, 
tas. nestebina ligonio saviš
kių, nes jie ir taip jau matė 

ligonis arti grabo, šeimyna 
nusiskubina pas šundakta
rį. Tas duoda tam tikrus 
‘‘vaistus.” Na, ir atsitinka 
(kaip tai atsitiktų ir be tų 
vaistų), kad ligonis pagerė
ja, net atsikelia iš lovos.

Šeimyna tada pilna 
džiaugsmo. Jie kartais net 
pasirašo po liudyjimu, kad 
ligonis buvo pagydytas to ir 
to (šundaktario). Bet po 
nekurto laiko ligonis vis- 
vien miršta.

3. šundaktariai ligonių, 
šeimynai dažniausiai taip 
aiškina apie duodamus vais
tus: “tai puikus vaistas, bet 
jį turiu laikyti slaptybėje. 
Nenoriu išimti patento, nes 
tas tik sukrauna milijonus 
fannacistinėms, firm o m s. 
Kodėl man jo nenaudoti pa
vieniams ligoniams, ku-| 
riems tikrai to reikia?” Kartą, pasakoja Thomp- 

Labai dažnai toks šundak- sonas, Churchillas su visa

tario aiškinimas įtikina vė
žio ligonio šeimynos narius.

4. Šundaktariai naudoja
si faktu, kad gydymas Rent
geno (X-ray) spinduliais ir 
chemikalais dažnai atneša 
pagerinimą tik su laiku, tik 
po tam tikro periodo. Sa
kysime, ligonis gydomas ti
kro rimto gydytojo X-ray 
ir chemikalų pagalba. Li
gonis tuojau nejaučia page
rinimo, nustoja kantrybės, 
negali pakęsti kančių-skaus- 
mų ir eina pas šundaktayį- 
šarlataną.

Na, tas “traktuoja” ligo
nį .savotiškais jo “vaistais.” 
Ir kaip tik tuo laiku ligonis 
pradeda gerėti, nes su lai
ku pradėjo veikti anksčiau 
tikro gydytojo duoti spin
duliai ir chemikalai. Ligo
nis arba jo šeimyna tada 
įsitikinę/kad tas šundakta
ris yra tikras stebuklų da- 

• rėjas, pradeda juo pasitikė
ti, rekomenduoja kitus li-

d

Churchillo atsiminimai, - ir 
atsiminimai apie Churchillą

Kaip yra žinoma, Chur- 
chillas yra išleidęs šešių 
didelių tomų-knygų atsimi
nimus apie savo rolę taiko
je ir kare. Tuose atsimi
nimuose jis save piešia kaip 
gigantą, kurio protas, ran
kos ir energija tiesiog ver
tė kalnus, keitė žemėlapius 
ir nustatė gaires kontinen
tams.

Winstonas. Bet dabar Bri
tanijoje iš spaudos išėjo 
knyga atsiminimų, kuriuos 
parašė ilgametis Churchil- 
lo asmeniškas sargas, slap
tosios policijos inspektorius 
Walteris H. Thompsonas. ,

Thompsonas yra konser
vatorius, kuris nemenkai 
gerbia Churchillą, bet kny
goje visvien iškelia nemažai 
užkulisinių faktų, kurie pa
stato Churchillą i visai ki
tokią šviesą. Jis iškelia vi
są eilę juokingų dalykų, ku
rie rodo, koks saumylis, 
bombastas ir kartais beveik 
kapriznas vaikas buvo ir 
yra Churchillas.

“Didysis mūrininkas”
Churchillas visuomet di

džiavosi, kad jis yra gabus 
amatininkas, talentingas ir 
įnagingas savo rankų var
totojas. Ypatingai jis mė
go girtis esąs geru mūri
ninku. Bet Thompsonas pa
sakoja visai kitokią pasaką.

Churchillas užsigeidė tap
ti mūrininku, kai savo va
sarvietėje užmiestyje pa
stebėjo mūrininkus statant 
sieną pastatui. Kitą anks
tyvą rytą Churchillas pats 
išėjo ir per kokias dvi va
landas pastatė nemenką sie
na. Bet, kuomet mūrinin- 
kai tą sieną pamatė, jie 
griebėsi užu galvos: siena 
buvo iškrypusi, skylėta, net 
be pamato. Po pirmo lie
taus ji būtų sugriuvusi.

Jam nematant, mūrinin
kai sieną išardė ir iš naujo 
pastatė. Sekančią dieną 
Churchillas parsikvietė ke
lius kabineto narius ir su 
pasididžiavimu rodė savo 
puikų darbą: “Kelios va
landos, ir štai klasiškai sti
pri siena, kokios nei romė
nai nebūtų pastatę...” 

Vonia Sudano dykumoje Į las turi virš 80 metų am- 
Churchillas niekad nesi

rūpino palengvinti savo pa
dėjėjų užduotis. Jis kaip 
koks užsispyręs vaikas pa
reikalaudavo ko nors, — ir 
tas jam turėjo būti prista-

gonius pas jį eiti.
Kas yra tie šundaktariai? 

Dauguma jų yra nemedikai, 
kurie veikia prieš egzistuo
jančius įstatymus, tai yra, 
praktikuoja » savo “medici
ną” nelegaliai. Bet yra ir 
medikų, kurie vienais ar ki
tais sumetimais nueina šun
daktario keliais.

Vėžio gydymo pastangose , 
tie šundaktariai - šarlata
nai yra didelis stabdys. Dau
gelis ligonių miršta prieš 
laiką, nes ligonio šeimynos 
nariai, praradę viltį, kad 
reguliarus gydymas paleng
vins ligonio kančias, krei
piasi pas šarlataną. Yra 
dar ankstyvose ligos stadi
jose, kuomet kartais greit 
padaryta operacija dar gali 
pilnai išgydyti žmogų, tai 
yra, dovanoti jam gyvybę.

Jei toks ligonis patenka į 
šarlatano šundaktario ran
kas, tai jis faktinai nužu
domas, nes jam neduodama 
proga prieiti prie tikro me
diciniško gydymo, kuris bū
tų galėjęs jį išgelbėti. >1

savo svita važiavo specialiu 
traukiniu per Sudano dyku
mą. Buvo ypatingai tvan
ki 'diena ir Churchillas stai
ga užsimanė karštos vo
nios. Buvo bandyta jį at
kalbinėti, bet jis nei neklau
sė. Traukinys turėjo būti 
sulaikytas, kur nors rastas 
kibiras, ir ten pat lauke, 
prie bėgių, Churchillas ko
kią valandą maudėsi, ne
paisydamas nieko...

Karo maršas saleje
Nors Churchillas yra 

šioks toks dailininkas - ta
pytojas, apie kitas meno 
šakas jis menkai nusimano. 
Ypatingai jis nesupranta 

'muzikos, — apart karinių 
maršų. Kartais jis užsuk
davo radiją ir jeigu išgirs
davo karinį maršą, pradė
davo ten pat salėje arba 
savo raštinėje maršuoti, ap
sisukti kaip kareivis, saliu
tuoti.

Jis nepaisydavo, kas ra
dosi su juo kambaryje, net 
jeigu labai svarbus svečifes. 
Aplink stovintieji su nuo
staba turėjo jį stebėti, iki 
jis nusiramindavo.

Churchillas dar turėjo 
įvairių keistų palinkimų. 
Jis, betgi, yra gan drąsus 
žmogus, sako Thompsonas, 
nors nelabai atsakomingas. 
Pavyzdžiui, Londono bom
bardavimo metu jis mėgda
vo stovėti ant stogo ir ste
bėti prožektorių šviesų, ze
nitinių patrankų šovinių ir 
pačių bombonešių žaismą 
nakties danguje. Kiek kar
tų nebandyta jį nuvyti nuo 
stogo į anti-orlaivinės ap
saugos rūsį, jis nesileido.

Dabar, kuomet Churchil-

žiaus, kuomet jo klausa pa
blogėjusi, nervai labiau iš- 
dylę, jis be abejo dar la< 
biau vaikiškas. Bet fhofeip- 
sonas (jis taip lygiai sako 
tarp eilučių) jau, dėkui die
vui, jo daugiau nesaugo,— 
kiti eina tas pareigas...



DETROIT, MICH.
RUOŠIASI KONVENCIJAI, 

RENKA DELEGATUS
Didžiosios United Automobile 

Workers unijos konvencija į- 
vyks Clevelande kovo 27 d. 
Manoma, kad konvencijoje bus 
daugiau kaip du tūkstančiai 
delegatų. Detroite visi lokalai 
ruošiasi šiai konvencijai ir jau 
renka delegatus. Kalbama, kad 
konvencijai bus pasiūlyta iš 
unijos vadų pusės uždėti na
riams po penkis dolerius spe
cialių asasmentų, apart regu- 
liarinių mėnesinių duoklių, 
kurios siekia $2.50. Konvenci
joje bus, aišku, kalbama apie 
masinius paleidimus iš darbo 
automobilių gamybos pramonė
je ir apie kovą už metinę algą 
visiems šios pramonės darbi
ninkams.

Narių susidomėjimas kon
vencija labai didelis. Visi ži
no, kad nuo šios konvencijos 
daugelio priklausys ateitis. Be
veik visuose lokaluose, renkant 
delegatus, siūloma konvencijai 
nutarti pareikalauti iš samdy
tojų 30 valandų darbo savai
tės, paliekant 40 valandų algą. 
Yra lokalų, kurio sako, kad

unija turi ruoštis prie streiko 
už savo reikalavimus ir kad 
tam tikslui reikia sudėti 25 mi
lijonus dolerių fondą.

Plymouth dirbtuvės' lokale 
laimėjo “vienybės sąrašas”. 
Tai skaitoma pažangiečių lai
mėjimu.

Lokalo 262 laikraštis “The 
Forgeman” išleido atsikreipi- 
mą i visus darbininkus laiky
tis vienybės idėjos, renkant 
delegatus .j konvenciją. Laik
raštis nurodo, kad unijoje ran
dasi visokių pažiūrų žmonių, 
ir jeigu kiekvienos pažiūros 
nariai laikysis savo nusistaty
mo griežtai, tai nebus vieny
bės nei konvencijoje, nei uni
joje. Gi šiandien svarbu išlai
kyti visų darbininkų tvirtą so
lidarumą. šiandien, sako laik
raštis, besirengiant deryboms 
su kompanijomis, pasidalini
mas j frakcijas ir grupes yra 
nepakenčiamas. “The Forge- 
man” redaktorius ragina visus 
narius dalyvauti lokalų susi
rinkimuose, plačiai ir nuošir
džiai išdiskusuoti visas proble
mas ir išrinkti tokius delega
tus, kurie išreikš konvencijoje

visų narių solidarumą ir gins 
darbininkų reikalus.

Minėtas laikraštis mano, kad 
paskelbtoji vienybė tarpe Ame
rikos Darbo Federacijos ir C. 
I.O. yra didelis Amerikos orga
nizuotų darbininkų laimėjimas.

Rep.

Easton, Pa.
MIRTIS

Vasario 24 dieną mirė Jono 
Luskio žmona, mirė po sunkios 
ligos puo širdies smūgio, dar 
gana jauna būdama, vos sulau
kusi 53 metus, Easton Betts 
ligoninėje. Velionė buvo gi
musi Shenandoah, Pa. Nors 
buvo gimusi Amerikoje, bet 
mokėjo labai gražiai kalbėti 
lietuviškai. Paliko dideliame 
liūdesyje savo vyrą John Lus- 
kj, sūnų ir dukterį,, kurie abu
du jau vedę, taipgi du brolius 
ir dvi seseris. Laidotuvės įvy
ko vasario 28 d., 9:30 iš ryto, 
Šv. Mykolo bažnyčioje.

L. T.

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

N. GOGOLIS

VIJUS
(Tąsa)

Ir jis ėmė lipdyti vaškines žvakes prie 
visų vainikų, staliukai ir paveikslų, nė 
kiek jų negailėdamas, ir netrukus visa 
cerkvė prisipildė šviesos. Tik viršuje 
tamsa pasidarė lyg stipresnė, ir niūrūs 
šventųjų paveikslai žiūrėjo dar rūsčiau 
iš senovinių raižytinių rėmų, kai kur žė
rinčių auksu. Jis priėjo prie karsto, 
bailiai pažiūrėjo į mirusios veidą ir, 
t imp utį krūptelėjęs, negalėjo neužmerk
ti savo akių: toks baisus, toks žėrintis 
grožis!

Jis nusisuko ir norėjo nueiti į šalį; 
bet verčiamas keisto smalsumo, keisto 
pačiam sau prieštaraujančio jausmo, 
toris nepalieka žmogaus, ypač kai jis 
kb bijo, neiškentė, nueidamas nepažiūrė
jęs į ją ir po to pajutęs tą patį šiurpą, 
dar kartą pažiūrėjo. Iš tikrųjų, stiprus 
velionies grožis atrodė baisus. Gali būti, 
ji netgi nebūti) pritrenkusi tokiu nesu
prantamu siaubu, jeigu būtų buvusi ne 
taip graži. Bet jos bruožuose nebuvo 
nieko blausu, blanku, negyva; jos veidas 
buvo gyVas, ir filosofui atrodė, tarytum 
ji žiūri į jį užmerktomis akimis. Jam 
dargi pasirodė, tarytum iš po dešinės 
akies blakstienos ėmė riedėti ašara, ir 
kai ji sustojo ant skruosto, jis aiškiai 
matė, kad tai buvo kraujo lašas. Jis 
skubiai nuėjo prie kliroso, atvožė knygą 
ir, norėdamas daugiau pats save padrą
sinti, ėmė skaityti kiek galėdamas gar
siau. Jo balsas nustebino medinės cerk
vės sienas, seniai tylias ir apkurtusias; 
vienišas, be aido, sklido jis storu basu 
Visiškai negyvoje tyloje ir atrodė trupu
tį keistas net pačiam skaitytojui. “Ko 
bijoti?” galvojo jis tuo tarpu sau vie
nas, “juk ji nesikeis iš savo karsto, nes 
pabijos dievo žodžio. Tegu sau guli. 
Pagaliau, koks aš kazokas, kad turėčiau 
išsigąsti? Na, išgėriau perdaug — todėl 
iL atrodo baisu. Ogi pauostysiu tabako! 
Ai, geras tabakas! Žavus tabakas! Pui- 
kfis tabakas!” Tačiau, versdamas kiek
vieną lapą, jis šnairomis žiūrėjo į kars
tą, ir kažkoks jausmas nejučiomis, ro
dos, kuždėjo jam: “Štai, štai atsikels! 
Štai pakils, štai ims žiūrėti iš karsto!”

Bet buvo kapinyno'tyla; karstas sto
vėjo nejudėdamas; žvakės skleidė ištisą 
šViesos srovę. Baisi apšviesta cerkvė 
naktį su mirusiojo kūnu ir be vieno gy
vo žmogaus 1

Pakėlęs balsą, jis ėmė giedoti įvairiais 
balsais, norėdamas nuslopinti baimės li
kučius, bet kas minutę kreipdavo savo 
akis į karstą, tarytum nejučiomis pats 
save klausdamas: “O kas bus, jeigu ji 
pakils, jeigu atsistos?”

Bet karstas nepajudėjo. Kad nors bet 
koks garsas, kokia nors gyva būtybė, 
kad nors kampe atsilieptų svirplys! Vos 
buvo girdėti tik lengvas kurios nors to
limos žvakės traškėjimas, arba silpnas, 
lengvai taukšįs, krintančio ant grindų 
taškinio lašo garsas.

“Na, o jeigu pakils?”
/ Ji pakėlė galvą...

Jis klaikiai dirstelėjo ir patrynė akis. 
Bet ji, iš tikrųjų, ne guli, o sėdi savo 
karste. Jis nukreipė į šalį žvilgsnį, bet

vėl, pagautas šiurpo, ėmė žiūrėti į kars
tą. Ji atsikėlė... eina per cerkvę už
merktomis akimis, nuolatos tiesdama 
rankas, lyg norėdama, ką nors pagauti.

Ji eina tiesiog į jį. Išsigandęs apibrė
žė jis aplink save ratą; įtempęs visas jė
gas, ėmė jis kalbėti maldas ir tarti už
keikimus, kurių išmokė jį vienas vienuo
lis, visą savo amžių matęs raganas ir 
piktąsias dvasias.

Ji atsistojo beveik prie paties brėžio, 
bet, buvo matyti, nepajėgė jo peržengti, 
ir visa pamėlynavo, kaip žmogus jau ke
lios dienos kaip miręs. Choma neturėjo 
drąsos žvilgterėti į ją: ji buvo baisi. Ji 
kaukštelėjo dantis į dantis ir atmerkė 
savo negyvas akis; bet, nieko nematyda
ma, įkiršusi — tai buvo matyti iš jos su
drebėjusio veido — pasisuko į kitą pusę 
ir išskėtusi rankas, ėmė graibyti jomis 
kiekvieną stulpą ir kampą, stengdamasi 
sugauti Chomą. Pagaliau sustojo, pa
grasė pirštu ir atsigulė j karstą.

Filosofas vis dar negalėjo atsigauti 
ir išsigandęs žvilgčiojo į šitą aukštą ra
ganos buveinę. Pagaliau karstas staiga 
pakilo iš savo vietos ir švilpdamas ėmė 
skraidyti po visą cerkvę, visomis krypti
mis kryžmai kirsdamas orą. Filosofas 
matė jį beveik ant galvos, bet drauge 
taip pat matė,- kad jis negalėjo užkabin
ti rato, kurį jis apibrėžė, ir sustiprino 
savo užkeikimus. Karstas blinkterėjo 
viduryje cerkvės ir daugiau nė nepaju
dėjo. Lavonas vėl pakilo iš jo mėlynas, 
pažaliavęs. Bet tuo metu pasigirdo toli
mas gaidžio riksmas, ir lavonas nusilei
do į karstą 'ir užsidarė karsto viršumi.

Filosofo širdis plakė, ir prakaitas lie
josi srovėmis; bet, padrąsintas gaidžio 
riksmo, jis greitai baigė skaityti pusla
pius, kuriuos turėjo anksčiau perskaity
ti. Vos pradėjus švisti, atėjo jo pava
duoti djačokas ir žilas Javtuchas, kuris 
tuo metu ėjo cerkvės seniūno pareigas.

Atėjęs pavėluotos nakvynės, filosofas 
ilgai negalėjo užmigti; bet nuovargis 
nugalėjo, ir jis pramiegojo ligi pietų. 
Kai jis pabudo, visas nakties įvykis at
rodė jam buvęs sapne. Jam davė jėgoms 
sustiprinti kvortą degtinės. Per pietus 
jis įsismagino, kitų kalboms padarė šio
kių tokių pastabų 'ir beveik vienas su
valgė gana didelį paršiuką; tačiau apie 
savo įvykį cerkvėje jis nesiryžo kalbėti 
dėl kažkokio jam nesuprantamo jausmo, 
ir į smalsiųjų klausimus atsakydavo: 
“Taip, visokių prajovų yra buvę”. Fi
losofas buvo iš tų žmonių tarpo, kuriuo
se pavalgius pabunda nepaprasta filan
tropija. Jis, gulėdamas su savo pypke 
dantyse, žiūrėjo į visus nepaprastai sal
džiomis akimis ir be paliovos spiaudė į 
šalį.

Po pietų filosofas buvo labai gerai nu
siteikęs. Jis spėjo apeiti visą sodybą, 
susipažinti beveik su visais; iš dviejų 
pirkių jį net išvijo: viena grakšti mer
gaitė gerokai tvojo jam per nugarą liže, 
kai jis buvo bebandąs pačiupinėti ir pa
sidomėti, kokios medžiagos buvo jos 
marškiniai 'ir plachta.

(Bus daugiau)

Rašo iš Floridos: 
Nebėra Floridos
(Laiškelis iŠ Miami, Floridos)

Gyvenu čia jau ketvirtą sa
vaitę ir dar nemačiau Flori
dos! Tačiau nemanykite, kad 
Florida, kaipo valstija, pražu
vo. Ne! Viskas tebėra. Biznie
riai lupa skūras nuo nortiečių, 
kurie čia suvažiavo, pabėgda
mi nuo šalčio, arba su kokio
mis “kvarabomis”, kad “pasi
gydyti” saulėtoj Floridoj. Bet 
tos saulėtos Floridos nėra. Per 
keturias savaites mano buvimo 
(nuo pradžios vasario mėn.) 
tik apie tris dienas saulė švie
tė, prasiskverbdama pro debe
sis, buvo šilčiau. Bet, atsime
nu, per tris dienas turėjau dė
vėti “top-koutą,”—šalta. Visi 
žmonės ant gatvių dėvėjo 
“top-koutus,” o kurie neturėjo 
“top-koutų” (sermėgų)— tai 
buvo apsivilkę storais marš
kiniais, d vienais švederiais ir 
švarku (siūtu, apsiaustu, mun- 
dieriumi) Moterys vaikščiojo 
su trumpais “fur-koutais.” Po
etų (ir krikščionių) dangus 
apsiniaukęs debesuotas, pana
šu į. sniego debesis. Ir tos vi
sos keturios savaitės beveik 
vienodos: debesuota, šiaurys 
vėjas, tankiai lietus iškrinta, 
žmonės nesimaudo, nes su ser
mėga negi šoksi jūrų van
denin.

Tai jums ir saulėta Florida, 
išgarsintas Miami miestas, kur 
suvažiuoja daug žmonių iš 
Nortų pasišildyti prieš saulę, 
pasimaudyti sūriame Atlanti- 
ko vandenyje! Tokia tempera- 
tūra-atmosfera būna ir Ham- 
tramehe, M-ich. prieš Kalėdas 
(šią žiemą sniego nebuvo iki 
pabaigos sausio mėn., ir nela
bai šalta).

Jau trečią sykį aplankau 
Floridą. Būnant pirmus du 
sykius, čia buvo gražu, saulė
ta, nakties laike mėnulis gra
žiai švietė; ant Miami “byčių” 
vaikštinėjau be batukų (šiu
šių) ir be... Na; ir be kelinių. 
O šiemet taip daryt negalima, 
nes netik ne šilta, bet beveik 
šalta.

Gal kituose miestuose yra 
kitaip, bet Miamyje Floridos 
nėra. Ir po visą/ Floridą far- , 
meriai buvo išsigandę, kad nu
šals jų auginami vaisiai, dar
žovės, fruktai, ir 1.1.

žiema jau baigiasi ir, su
prantama, darysis šilčiau. Bet 
tuo patim laiku ir Nortuose 
bus šilčiau, saulė pradės kai
tinti, medžiai sužaliuos, pra
dės žydėti. Nortuose bus “Flo
rida,” su gražesniais medžiais.

Atrodo, kad krikščionių die
vulis pertvarko pasaulį: Nor
tuose darosi biskį šilčiau, snie
go nebeprikrauna tiek daug, 
o Floridoje darosi šalčiau. Ši
toms permainoms yra kokios 
nors mums nežinomos priežas
tys. Tūli žmonės kalba apie 
atominių bombų sprogdinimo 
priežastis, ir t.t. •

šiandien, vasario mėn. 25 
g., rašant šiuos žodžius, Mia
mi apsiaustas juodais debe
siais, saulės nėra. Nakties lai
ke lietus pylė.

1 Ateivis iš Norių

Elizabeth, N. J.
ŠIRDINGA PADĖKA

Mes reiškiame širdingiausią 
padėką Laisvei už pranešimus 
apie mirtį Jurgio Kazlausko, 
taip pat mūsų giminėms: Ma
rion ir John Petkūnams, Domi
cėlei ir Paul Jelskiams, iš Wor
cester, Mass., ir visiems mūsų 
draugams ir kaimynams už jų 
išreikštas mums simpatijas.

Visiems mes dėkojame vie
šai per laikraštį.

Marcella Kazlauskienė 
ir vaikai

Lilian, George Jr. ir E mil

Filipinų sostinės Manilos 
aerodrome iškabintas toks 
užrašas:

“Prašome pradėti bučiuo
tis atsisveikinimui ilgokas 
laikas prieš orlaivio išskri
dimų, kad orlaivis galėtų 
išskristi laiku?*

Baimės, teroro laikai
Pažvelgus į šių laikų 

draugijinį gyvenimą, atro
do, kad mes gyvename aukš
tai pakilusioje, kultūroje ir 
neva aukštosios civilizacijos 
gadynėje, šiais didžiausių 
išradimų technikos, atomų 
skaldymo laikais. Bet kiek 
plačiau pagalvojus, nenori 
nė pats sau tikėti, kad šių 
laikų valdančioji klasė būtų 
taip žemai nupuolusi mora
liškai, ištižusi kultūriškai, 
visiškai 'pasilikusi be gėdos, 
be žmoniškų jausmų. Gal 
gi neveltui mokslininkų na
grinėjimuose apie istorinį 
žmonių vystymosi procesą 
yra pasakyta, kad dar ir 
šiais laikais yra daug žmo
nių, kurie turi savo krauju- 
je plėšriųjų žvėrių kraujo, 
nuo gilios senovės užsiliku
sio. Tiesa, mes turime di
delį skaičių žmonių, kurie 
jau yra laipsniškai išsivys
tę ir ištobulėję į tikruosius 
žmones, ir tie tikrieji žmo
nes visuomet dėjo ir tebe- 
deda visas savo pastangas, 
kad įvykdžius pasaulinę tai
ką, kad prašalinti ant vi
sados karus; kurie nori,kad 
tarp visų valstybių ir tau
tų, neatsižvelgiant į jų spal
vą, žydėtų. draugiška mei
lė ir sutikimas, kad visi da
lintųsi gamtiškais turtais, 
kurie yra svarbūs ir reika
lingi žmonių gerovei. Mes 
gerai žinome, kad1 nė vie
nam asmeniui kokia tai ne
matoma viršgamtiška jėga 
nepaskyrė gerą ar blogą da
lią. Joks dievas nepasakė 
Jonui, kad šitie dideli že
mes plotai su visais ten 
esančiais mineralais ir kito
kiais gamtiškais turtais yra 
skirti tau, Jonai. Arba gra
žios girios, upės, ežerai ir 
lygios derlingos fanuos yra 
skirtos tau, Antanai. Juo
zui ir Tamošiui špyga po 
nosimi. Jie turės dirbti ir 
vergauti kitiems. Lietuviai 
savo pokalbiuose dažnai 
naudoja priežodžius apie 
gerą ir blogą dalią.

Bet jeigu mes nors kiek 
plačiau pagalvotume, tuo
jau mums paaiškėtų, kad 
tokių dalykų, kaip dalia ir 
nedalia, pasaulyje nėra. Nes 
tuos priežodžius seniai iš
galvojo turtingoji, valdan
čioji klasė kaip priedangą 
bei skraistę pridengimui sa
vo turtų ir apmulkinimui 
liaudies, kad biednuomenė 
prieš turtinguosius nezur
zėtų, nerugotų dėl pasidali
nimo žemiškais turtais, 
smurtu užgrobtais.

Dar tik neseniai žemė bu
vo pasriuvusi nekaltų žmo
nių kraujuose. Ir nespėjo 
nė nudžiūti, kai vėl iš nau
jo aukso rykliai rengia 
šiurpulingas, baisias sker
dynes! Atrodo, kad tie bar
barai, ištroškę žmonių 
kraujo, nebegali nurimti, 
kaip kokie narkotikai be 
morfino arba kokaino ne
begali gyventi. Jie pasigro
bė visus šalies turtus. Ir 
su pagalba aukso pasiėmė 
šalies valdymo vaįrą ir, pa
sidirbę pragariškus įran
kius, grąsina sunaikinti pa
saulį, visą civilizaciją, per 
daugelį šimtmečių sukurtą.

Mes sulaukėme tokių lai
kų, kada mūsų gyvybė pri
klauso vien nuo piniginių 
ryklių malonės. Jie jaučia
si galingais, turėdami mili
jonus gerai išlavintų jaunų 
vyrų, ginkluoti) naujoviš
kais ginklais, ir sako: dre
bėk, pasauli! Mes norime 
būti tavo valdytojais, o jei 
ne, tai į pelenus paversime!

Jeigu dar kiek ilgiau teks 
gyventi tokioje baimėje, 

. tarpe gyvybės ir mirties, 
* tai gali privesti daugumą

žmonių prie nervų pakriki
mo.

Taip, mes žinome, kokie 
yra karo treškėjai galingi! 
Bet tuo pačiu laiku jie ne
bepajėgia išnaikinti arba 
nors biskį suvaldyti savo 
šalies didmiesčiuose plėši
kų, gengsterių gaujas, ku
rių tiek daug priviso, kad 
nakties laiku baisu išeiti i 
gatvę.

Kai kuriose Philadelphi- 
jos miesto dalyse plėšikai, 
pastoję praeiviui kelią, ne 
tik apiplėšia, bet savo au
ką pirmiau pavojingai su
muša, suspardo kojomis bei 
peiliais supiausto ir tik ta
da iškrečia kišeneš, atima, 
kas jiems naudinga. Mote
rų užpuldinėjimai ir išprie
vartavimai irgi šiais lai
kais padaugėjo 14 nuošim
čių. Abelnai, visokios kri- 
minalystės šiais metais 
Philadelphijoje padaugėjo 
net 37 nuošimčiais. Net 
policijos komisijonierius 
Gibbons ir miesto majoras 
J. Clark atsikreipė per spau
dą į ramius miesto piliečius, 
kad ir jie eitų policijai į 
pagalbą, kad nors kiek su
mažinus kriminalysčių epi
demiją. /

Neperseniai Philadelphi
joje skaudžiai nukentėjo 
nuo plėšiko du naujakuriai, 
dipukai. Petrą Kuraitį ar
ti jo namų peiliais supiaus- 
tė ir atėmė iš jo tiktai 50c.

P. Kuraitis buvo nugaben
tas į ligoninę pusgyvis. Tą 
patį vakarą, netoli nuo Ku
raičio, plėšikai skaudžiai 
sudaužė galvą Povilui Rū
kui, iš kurio atėmė $4. An
gliški laikraščiai rašo, kad 
šiaurinėje miesto dalyje, 
lietuvių republikonų klubo 
apylinkėje, vakare, kai tik 
sutemsta, visi gyventojai 
užsirakina duris ir bijosi 
išeiti laukan. O jeigu su 
reikalais kur eina, tai eina 
dviese, trise. Net ir biznie
riai, sutemus, uždaro savo 
biznius iš baimės. Tai mat, 
ko susilaukėme šalyje, ku
ri savo valdymo sistemą 
bruka pasauliui!

Medžiojimui taikos mylė
tojų, darbininkų vadų ir 
“raudonųjų” valdžia turi 
didelius būrius slaptosios 
policijos, FBI agentų. Bet 
suvaldymui plėšikų, kurie 
terorizuoja ramius miesto 
gyventojus, mūsų valdan
čioji klasė neturi gana nei 
miestą vos policijos, nei fe- 
deralės. Pregresas

DETOlTjM.
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

Andriaus Skripkos komedija

^Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.
Kovo-March 12, 7:30 P. M.

Ruba Hali, 414 Green St.

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

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

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

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

Lietuvių Salėje

WORCESTER, MASS
Balandžio-April 24, 3 P. M.

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-May 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.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., kovo (March) 4, 1955



Laiškas iš Lietuvos
1955—H—8 d.

Brangus Dėde:
Siunčiu širdingus linkė

jimus. Dėkavoju už gautas 
dovanas: gavau du laiškus, 
kalėdinius pasveikinimus ir 
keturis kalendorius, už ku
riuos labai širdingai dėko
ja mano vaikai. O labiau
siai dėkojame už pinigus, 
kuriuos gavau vasario 5 d. 
Jezno banke — 120 rublių. 
Tai gana geras pinigas. 
Nupirkau abiem savo ber
niukam po batelius ir sau 
bliuskę, o vyrui papirosų.

Bučiuojame savo brangų 
dėdę ir linki m geros sveika
tos ir ilgiausių metų už to
kias dovanas. Mano vaikai 
su naujais bateliais šoko 
kokią valandą laiko ir dai
navo, džiaugdamiesi, kad 
geras dėdukas mūs neuž
miršta.

Dėde, koks tu geras, kad 
mane taip tankiai aplan
kai savo laiškais iš tokios 
tolimos šalies.

Mes gyvename toje pa
čioje vietoje ir visi esame 
sveiki ir linksmi. Antanėlis 
pradėjo lankyti mokyklą, 
mokinasi neblogai; jau ža
da dėdukui parašyti laišką 
ir padėkavoti už gautas do
vanas.

Mes praleidome Naujus 
Metus neblogai; buvo atė
jus mūsų mama su savo sū
num Donatu. Donatas jau 
apsivedė, paėmė mokytoją, 
tai kol kas tėveliai gyvena 
Vieni. Pas mus sniego ma
žai, oras šiltas, tikras pa
vasaris atrodo.

Kol kas nieko naujo nė
ra. No už ilgo parašysiu 
kitą laišką. Tai ir baigsiu 
rašyti.

D. Mickevičienė 
Lepelion'ių km.

Prierašas.— šį laišką ap- 
laikiau vasario 17 dieną, o, I 
kaip matėte, laiškas rašy
tas vas. k d., taigi, sis laiš
kas mane pasiekė devintoj 
dienoj po išsiuntimo. Siųs
tas or Z paštu.

O kur minima apie aplai- 
kyn/ą 120 rub. Jezno ban
ke; tai sausio 12 d. aš iš
siunčiau per Manufactur
ers Trust Co. banką Brook- 
lyne — 30 dol. Reiškia, už 
dolerį Lietuvoj išmokėjo po 
4 rublius. O yra žmonių, 
kurie skleidžia melus, būk 
ten valdžia pasilaiko dau
giau, negu pusę siųstų pi
nigų. Kaip jau žinoma, da
bar pinigų kursas — 4 rub
liai už 1 dolerį.

Gi kur laiške minima a- 
p'ie 4 kalendorius, tai aš 
pasiunčiau kalendorius, ku
riuos gavau pas Brooklyno 
biznierius, tai yra sieni
niai kalendoriai.

Damė Mickevičienė yra 
mano brolio Antano duktė, 
kilusi iš Užugusčio, o dabar 
vedusi ir gyvena netolima
me Lepelionių kaime.

P. M. Šolcmiskas

Pasižymėkite balandžio 
3-čios sekmadieni

Visuomet labai svarbu iš 
anksto apsispręsti, kur kada 
būsi. Norime atkreipti visą 
Jaisviečią dėmesį į balandžio 
3-čios popietį. Tai bus gražios 
meninės programos ir metinių 
dienraščio Laisvės vaisių po
pietis. Jau pasidarė tradicinė 
Laisvės metinė iškilmė, šie
met ji bus šauniausia iš visų. 
Taip yra nutarusi dienraščio 
direktorių taryba.

Plačiau apie šių iškilmių 
programą bus vėliau praneš
ta. Šiuo tarpu tik primename, 
kad nepamirštumėte, kad tuo 
tarpu niekur kitur neapsiimtu- 
mėte dalyvauti balandžio 3- 
čios sekmadienį. ~

NewWto^iz^Zinlos
Sukmasiuviy unija fak- 
tinai nieko nelaimėjo

ILGWU New York o miesto 
tarybos vedėjas Julius Hoch- 
manas išdėstė naują sutartį su 
moterišku drabužių siuvimo 
firmomis. Iš jo aiškinimų pa- 
aiški, kad šį sykį unijistai ne
gauna faktinai jokio algų pa
kėlimo. Samdytojai padarė tik 
vieną nusileidimą, sutikdami 
pridėti pusantro procento į 
unijos gerovės fondą. Tas 
reiškia kad unijos vadai dery
bose su firmomis atsižadėjo 
beveik visų unijos išstatytų 
reikalavimu. Sunku net su
prasti tokį jų nusileidimą. 
Kaip žinia, unija reikalavo 
visiems sukniasiuviams 10 pro
centų algų priedo.

Siuvėjų darbas yra labai se
zoninis. Kai kurie jų išdirba 
tiktai keletą mėnesių per me
tus. Apskaityta, kad vidutinė 
moteriškų drapanų siuvėjo al
ga per metus pasiekia tiktai 
apie $2,600. čia įskaitomi ir 
daugiausia uždirbantieji. Kar
tais tūkstančiai sukniasiuvių 
per metus nė pusės tiek nepa
sidaro. 

. *
Masinis pikietas prie 
Carnegie Hall

Praėjusį antradienį Carne 
gie Hali įvyko naciško vokie
čių filharmoniško orkestro 
koncertas. Prie salės įvyko 
masinis pikietas. Tai buvo 
protestas prieš davimui nacių 
vadovaujamam koncertui pa
sirodyti New Yorke. Kaip ži
nia, čionai orkestrą prisiuntė 
Vakarinės Vokietijos vyriau
sybė. Orkestras susideda iš 
106 muzikantų.

Nežiūrint masinio pikieto, 
sakoma, Carnegie Hali buvo 
pripildyta žiūrovais. Daugu
moje jie susidėjo iš vokiškos 
kilmės žmonių. Buržuazinės 
spaudos kritikai labai giria 
šio vokiečių orkestro atliktus 
muzikos kavai k us.

Vajus už $5,730,000 
Raudonajam Kryžiui

Antradienį oficialiai ir for
maliai atidarytas New Y or k o 
mieste Raudonojo Kryžiaus 
vajus. Ceremonijose dalyvavo 
ir kalbėjo miesto majoras 
Wagneris. Jis pabrėžė svarbą 
Raudonojo Kryžiaus veiklos ir 
ragino miesto gyventojus šį 
vajų paremti gausiomis auko
mis.

šiemet miesto kvota yra 
$5,730,000. Gi visoje šalyje 
Raudonasis Kryžius sieks su
rinkti $85,000,000. Joks kitas 
miestas nepralenks New Yor
ko šiose pastangose.

Antano Metelionio Raštai

APIE DIEVUS IR ŽMONES
Jau išleisti knygoje 256 pusi., dailiai apdaryta 

ir jau siuntinėjama prenumeratoriams.

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

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

<♦>

Užsakymus Prašome Siųsti:

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

<♦>

<♦>

<♦>

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

Moterų Dienos iškilmės, 
kuriose reikia dalyvauti

Puiki proga didžiojo New 
Yorko ir apylinkės lietuviams

Mildred Stensler 
praleisti gražiai ir naudingai 
ateinančio sekmadienio popie-1

Gal bus įčiepyti visi 
mūšy didmiesčio vaikai

Dideli bandymai daromi su 
naujais čiepais nuo baisiosios 
ligos “polio” (vaikiškojo pa
ralyžiaus). Jei jie pasirodys 
sėkmingais apsaugojimui vai
kų, tai, sakoma, gal dar šį pa
vasarį bus įčiepyti mokslinio 
amžiaus vaikai. O tokiu vai
kui mieste randasi 250,000. 
Tai bus pirmas masinis pasi
nio jimas apsaugoti nuo polio 
mūsų, miesto vaikus, čiepiji- 
mas bus atliekamas mokyklo
se. Čiepijami bus ne tik vie
šųjų, bet ir parapijinių mo
kyklų vaikai, nors, kaip žinia,' 
fanatiškos davatkos1 tatai skai
to nusidėjimu; dievui, čiepiji- 
mo kaštus padengs miesto 
valdžia.

Gal jau bus surastas 
merginos užmušėjas

Policija sulaikė William Pa
trick Farrell, tik 25 metų ma- 
liorių. Jį kaltina užmušimo 
Ann Yarrows. Jis yra dviejų 
vaikų tėvas. Studentė Miss 
Ann Yarrow buvo brutališ- 
kai peiliu nužudyta vasario 
3-čią dieną.

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
da. Visi choristai ir žadantie
ji tapti choristais prašomi at
vykti. Mokinamės naujas dai
nas, pasiruošiame meno festi
valiui. Valdyba

•/
ti Kultūriniame Centre, kuris 
randasi ant kampo Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill. Tai bus paminėjimas is
torinės Moterų Dienos, kurį 
rengia mūsų darbštusis Lietu
vių Moterų Klubas. Progra
ma prasidės 3 vai. po pietų. 
Po programos bus ir skanių 
vaišių. Įžanga nemokama.

Programa bus nepaprasta, 
nes susidės iš Dr. Boriso pre- 
iekcijos apie akių sveikatą ii' 
dainų, kurias atliks Suzanna 
Kazoktyė ir Aido Moterų Cho
ras, Mildred Stensler vadovy
bėje. Tai bus tikrai ko pasi
klausyti. Tokių progų retai 
turime. Visi ir visos širdingai 
kviečiami dalyvauti.

Klubas

Reikalauja bausti tėvus 
už išdykusius vaikus

Teisėjas Kaplan siūlo, kad 
įstatymu būtų baudžiami ir 
tėvai už jų vaikų prasižengi
mus. Jis mano, kad toks spau
dimas ant tėvų priverstų juos 
daugiau rūpintis savo vaikų 
priežiūra ir disciplina.

šitokį •’pareiškimą teisėjas 
padarė, kai jam buvo prista
tyti trys 16 metų amžiaus vai
kėzai, pas kuriuos rasta revol
veriai. Visi trys padėti po $1,- 
000 kaucija kiekvienas. Spėja
ma, kad šitie jaunuoliai pri
klauso prie gengės vadinamos 
“Romans.” Jie veda kovą su 
kita išdykusių vaikezų gonge, 
vadinama “Eternal Lords.” 
Šitos dvi jaunų chuliganų gru
pės jau seniai siautėja Bronx.

Visi sutinka, bet nieko 
dar vis nepadaro

Visi gryno oro ekspertai su
tinka, kad mes jau turime 
įtaisus ir įrankius išvalymui 
miesto oro. Nebėra jokio pa
teisinimo, pavyzdžiui, kad dar 
ir iš daugybės) kaminų tebesi- 
verčia juodi dūmai ir nuodija 
orą. Bet kol kas dar nėra nie
ko padaryta tai sveikatos nai
kinimo piktybei prašalinti. 
Ypač Queens paviete, miesto 
pakraščiuose, iš geležinkelių 
lokomotyvų, ir įvairiausių fab
rikų ir fabrikėlių tebekyla di
deli juodų dūmų debesys.
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BROOKLYNAS
ir 

APYLINKE

Balandžio 
April, 3 P. M.

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

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalykų, kuris įvyks ')

Ievutė Rockefellerienė
nuėjo į biznį

Jau galutinai aišku: Mrs. 
Rockefellerienė negali būti be 
jokio užsiėmimo. Jinai eina į 
biznį. Ji tampa partnerių Bar
bi Antique Co., kurios meni
nių ir antikinių daiktų krau
tuvė raudąsi Empire State 
Buildinge. Jos partnery s yra 
tūlas Spencer Samuels, virši
ninkas Franch. &Co. Nesako
ma, kokiomis sąlygomis ta 
partnerystė tarpe jų sudaryta, 
kiek kuris, pinigų įdeda ir tt.

Tuo tarpu “Bobo” su savo 
7 metų sūneliu, išplaukė laivu 
kur nors į užsienį. Išplaukda
ma pasakė tik tiek, kad ji ke
letui savaičių išvažiuoja biznio 
reikalais. Spėjama, kad jinai 
ieškos nepaprastų senovinių 
daiktų padidinimui savo nau
jojo biznio.

Kaip žinia, Ievutė Pauliu ko
ri is (Mrs. Rockefeller) jau se
nokai išsituokusi. Jos buvęs 
vyras, Winthrop Rockefeller, 
jau vedęs kitą moteriškę. Teis
mas sūnų, Winthrop Jr., pali
ko motinai auginti.

Sako: vėžį galima gauti 
nuo priteršto oro

Tokį, išgąstingą pareiškimą 
padarė Mr. Norton Nelson, 
direktorius Industrial Medici
ne Instituto. Jis sako, kad jau 
buvo plačiai laboratorijose ty
rinėta ir surasta, jog mūsų 
mieste užterštame ore randa
si tokių medžiagų, kurios ga
li pagimdyti vėžį! Tos pavo
jingos medžiagos gali pagim
dyti vėžį ant odos ir plaučiuo
se. Jis sako, kad toliau veda
mi tyrinėjimai, ieškant prie
žasčių! didėjančio vėžiu susir
gimo tarpe miesto gyventojų.

Mr. Nelsonas pareiškimą pa
darė Tarptautiniame Kovai su 
Oro Teršimu Kongrese, kuris 
tęsiasi Hotel Statler. Kongre
se dalyvauja 300 delegatų iš 
septynių kraštų.

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

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ar kreipkitės: 
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 880, 11 VV. 42n<l St. 

N. Y. C.
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KRISLAI NEW YORK
(Tąsa iš pirmo pus].) 

augimo ryšį su maisto rūšim, 
doc. Januškevičius nustatė kai 
kuriuos dėsningumus hiperto
nijos išsivystyme, Prof. Kup
činskas pasiūlė metodą pa
slėptiems ligos židiniams orga
nizme atidengti, doc. Skliu- 
tauskas pritaikė vadinamąją 
koloidinę reakciją įvairių li
gų diagnozei, doc. Laucevičiui 
pasisekė sėkmingiau taikyti 
chroletilą reumatizmui gydyti 
ir taip toliau.

“Džiaugiuos, kad praėju
siais metais ir mano yra įneš
tas kuklus indėlis į tarybinio 
mokslo lobyną. Kai kurioms 
ligoms gydyti mano pasiūly
tas ir TSRS Sveikatos apsau
gos ministerijos patvirtintas 
preparatas neobenzinolis pla
čiai paplito už mūsų respubli
kos ribų. Pastaraisiais metais 
preparato pareikalavimui iš 
įvairių Tarybų Sąjungos klini
kų didėjant, pagamintų ampu
lių skaičius artėja prie pusės 
milijono. Apie naują gydymo 
būdą mano ir mano bendra
darbių yra paskelbta eilė 
mokslinių darbų Įvairiuose ta
rybiniuose medicinos žurna
luose. Preparato vertingumui 
aptarti Eksperimentinės medi
cinos 'institute neseniai įvyko 
konferencija, kurioje skaitė 
pranešimus įvairių klinikų ir 
kelių mokslinių tyrimo insti
tutų bendradarbiai A. M ala
chowskis, S. Keblas, A. Ka
minskas, A. Sakuta, A. Jac
kevičius ir kt.

“1955 metais ketinu dar 
energingiau imtis tyrimo dar
bo šioje srityje ir apibendrin
tu gautus rezultatus monogra
fijoje apie neobenzinolį.”

SERGA
Staiga ir kritiškai susirgo 

plačiai žinomas ir labai nuo
širdus darbininkiško judėjimo 
rėmėjas Petras Poškaitis. Ran
dasi Kings County ligoninėje; 
Ward 11 Dl, ant pirmų lubų. 
Įėjimas iš Clarkson Ave. Lan
kyti galima tarpe 2 ir 4 vai. 
trečiadieniais ir sekmadie
niais. Draugai ir prieteliai ra
ginami jį aplankyti.

G. W.
•

Lengvai yra susirgęs taip 
pat nuoširdus lietuviškų pa
rengimų lankytojas Petras 
Gustaitis, Dr. Petro Gustaičio 
tėvas. Randasi namie, gerai 
aprūpintas gydymosi pagalba. 
Skausmai jam įsimetė į strė
nas. Rep.

PIENINE farma
Grahamsville, N. Y.

42 galvos galvijų, 21 melžiamų 
karvių, vištininkai del keliolikos 
tūkstančių vištų, 281 akras, 21 
farmos budinkų, 14 rūmų namas, 
youhgstown virtuvė — puikiau
siame stovyje — mokyklų ir bu- 
sų stotis prieš pat namus.

šaukite: HOLLIS 4-5045
(44-47)

i MATTHEW A. i
BUYUS

. ■ • •
:; (BUYAUSKAS) ! I
< ■ • •

:: laidotuvių • •
•: direktorius ::
H « •»

*1 ;

:: 426 Lafayette St. ■ •
:! Newark, 5, N. J. ;;

MArket 2-5172• • j •
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HELP WANTED—FEMALE

DfcMESIO!
Slaugės paliudsavimo pareigom, 

su ar be New York valstijos license, 
Long Island Nursing Homo.

Pradžiai $200 j Mėnesį
Šaukite LE. 9-2870

(43-49)

N. Y. DOMESTIC BUREAU 

Established 1935. Specializing in 
better typo help. Houseworkers 

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

DE. 7-8268

MALE and FEMALE

COUPLE 35-50. For Cedarhurst 
Home. Cook, houseworker 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)

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

MAGDA SANDE
Employment Agency . 

6119 — 5th Ave., B’klyn. 
GEdney 9-6639 — GEdn<y 9-8531

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar- 
> naitės, namų darbininkai. Pilnam 

laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome į darbą visus.

SC. 3-6160

HELP WANTED-MALE

MEN. 22-54. Mechanically in
clined. Int. in perm, job and more 
money now. Jobs with real opp. 
created by incr. volume in produc
tion. Wo arc leading mfrs, in the 
electrical Industry and offer renu
meration on percentage sharing. 
Car essential. WH. 9-7781. 10-4 P. 
M. Ask for Harry or Loo.

(44-50)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS—LYN
BROOK, tuojau užimamas, 2 šeimų 
namas-—5% rūmai (2 miogrūmiai, 
moderninė virtuvė, hardwood sienos 
ir daug kitų įrengimų). 3^ rūmų 
(vienas miegrūmis) viršuj, 2 blokai 
nuo visko. $17,990 (3,500 pinigais).

Šaukite: LY. 9-5218 i

PARDUODA SAVININKAS — 
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.

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

WANTAGH. 4 rūmų, pilnas skie
pas. nuošalioje kaimynystėje. Kvie
čiame pamatyti. Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Parduoda savininkas.

Tel. SU. 5-1891
(43-45)

CITY ISLAND Parduoda savi
ninkas. 2 šeimų namas (1-6, 1-5), 
aliejum apšildomas. Nauji kombi
nuoti storm ir screen langai. Pil
nai užimamas. Greitam pardavimui 
$14,000.

Šaukite: SA. 2-2955; CI. 8-2206
(43-45)

i

Septyni jaunuoliai su
laikyti ir tyrinėjami

F'

Policija sulaikė net septy
nis jaunuolius ir jaunuoles 
Bronxe, amžiaus tarpe 18 ir 
21 metų. Jų automobiliuje 
rastas gydytojų vartojamas hi- 
poderminis švirkštukas ir dar 
neištirtų baltų miltelių. Spėja
ma, kad jie tą įrankį buvo pa
siryžę pavartoti kokiems nors 
piktiems tikslams. Penki pa
leisti po $500 kaucija kiek
vienas, o du, vienas vaikinas 
ir viena mergina, padėti po 
$5,000 kaucija kožnas.

Majoras Wagneris paskyrė 
septynis asmenis į komisiją, 
kuri padės valstijinei pana
šiai komisijai studijuoti New 
Yorke ir apylinkėje važiuotės 
problemas. Dabartinė valstijos 
uždėta kontrolė esanti toliau 
nepakenčiama. Naujoji valsti
jos vyriausybė žada kooperuo
ti su miesto vyriausybe*

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.<♦>

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., kovo (March) 4, 1955




