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KRISLAI
Sveika mintis.
Ne pasitraukti, bet 

išsikraustyti.
Gal tegu dar ilgai gyvena.
Konstitucija: seniau 

ir dabar
Knygų degintojams.

Rašo A. Bimba

Tegu Sovietai prisiunčia 
farm erių delegaciją Ameri
kon, o tegu Amerika pasiun
čia farmerių delegaciją Tary
bų Sąjungom

Beveik visi sako: iš tokio 
žygio išeitu tik geras.

Mes pilnai pritariame tai 
idėjai. Bet ar mūsų Valstybės 
departmentas Įsileis tokią de
legaciją ?

Mūsų valstybės sekretorius 
Dūles važinėjo po Aziją ir vi
sur visus užtikrino, kad Ame
rika Azijoje toliau' “atgal ne
besitrauks.”

Visaip šis jo išsireiškimas 
dabar aiškinamas.

Betgi tai nepriklausys nuo 
mūsų sekretoriaus norų ir va
lios. Dar yra toks dalykas, 
kaip Azijos žmonės. Ilgainiui 
jų valia turės paimti viršų.

Tada bus kalbama ne apie 
pasitraukimą, bet išsikrausty
mą iš Azijos ir Afrikos. Tegu 
tiė visi kraštai pasilieka jų 
žmonėms. Mes rūpinkimės 
Amerika ir jos reikalais.

Popiežius Pijus XII paminė
jo savo 79-tą gimtadieni, žmo
gus jis jau nebejaunas ir jo 
sveikata paskutiniais laikais 
buvo smarkiai sušlubavusi. 
Prezidentas Eisenhoweris, pats 
būdamas protestantų vieros, 
pasiuntė Ifriui linkėjimus il
giausių metų.

Gal ir mums reikėtų pridėti 
savo tokius pat linkėjimus. 
Dalykas štai kame.

Kai Pijus tapo popiežiumi 
prieš šešiolika metų, Ameri
kos katalikų bažnyčios hier
archija neturėjo tiek įtakos, 
kiek turi šiandien. Netenka 
abejoti, kad šiam popiežiui 
mirus ir renkant kitą, diktuos 
amerikoniški Spellmanai. Jie 
gi yra užkietėję visokio žmo
niškumo priešai. Jie išrinks 
popiežium šimtu procentų di
desnį liaudies priešą už da
bartinį popiežių.

geniau mūsų krašto Konsti
tucija buvo labai gerbiamas 
dokumentas.

Kitaip šiandien. Ar žinote, 
kad jau dabar ta Konstitucija 
bandoma padaryti labiausia 
neapkenčiamu dokumentu ? 
Tai vis makartistų darbas.

Aną dieną advokatai, da
bar, skaitau, juos seka ir mu
zikantai. Jie irgi nutarė mesti 
laukan iš savo unijos tuos na
rius, kurie, apgynimui savo 
teisių, kreipsis i Konstituciją, 
ypač į Penktąjį jos pataisymą.

Laikysiesi Konstitucijos, eisi 
. laukan iš organizacijos irdar- 
ibo-profesijos! Mindžiosi kojo- 
’mis Konstituciją, busi skaito
mas ištikimu ir gerbiamu pi

liečiu !
Ll Štai prie ko einama!

į Telford Taylor parašė kny- 
air pavadino ją “Grand In- 

qufst. Jos nemačiau ir ne
skaičiau. Bet skaičiau N. Y. 

‘ Times knygų apžvalgininko 
Herbert Mitgang šios knygos 
apžvalgą. Iš jos lengva su
prasti, kad Taylor’o knyga

Potash išvyko, 
f 

bet turi viltį 
sugrįžti namo
New Yorkas.—Senas tini- 

jistas ir komunistų veikė
jas Irvingas Potashas pra
eitą šeštadienį britų laivu 
“Saxonia” išplaukė Lenki
jon. Jis buvo valdžios de
portuotas. Su juo atsisvei
kinti susirinko didelis jo 
draugų būrys, įskaitant 
žmoną ir vaikus, kurie kol 
kas lieka šioje šalyje.

Klaustas, ar jis jaučiasi 
laimingas išvažiuo damas, 
vietoje eiti kalėjiman, Po
tashas atsakė, kad būti de
portuojamam negali būti 
skaitoma laimė. Jis sakė, 
kad deportuojamas, nes vi
są savo gyvenimą veikė 
Amerikos darbo žmonių 
naudai. Jis pridėjo, kad tu
ri viltį grįžti namo, į šią 
šalį, kur praleido apie 40 
metų (jis buvo atvežtas iš 
Rusijos kaip 11 metų vai
kas). Jis grįš, sakė jis, kai 
Amerikos darbo žmonės at
kovos sau civilines teises ir 
kitas laisves.

Potashas daugiausia vei
kė kailiasiuvių unijoje, ku
ri dabar yra susivienijusi 
su AFL mėsos darbininkų I 
unija.
Maroko nacionalistai vėl 
praveda teroro žingsnius

Casablanca.—Maroko na
cionalistai atnaujino tero
ristinį veiksmą prieš oku
pantus francūzus ir su jais 
kolaboruojančius marokie
čius. Vienas francūzas, 
kuris pasižymėjo ypatinga
me brutališkame prieš gy
ventojus, buvo nušaut as. 
Keli kolaborantai gavo 
įspėjimo laiškus.

Kitoje vietoje partizanai 
įmetė bombą į francūzų po
licijos stotį.

Lėktuvas sudužo 
Formozoje

Taipei. — Didelis ameri
kiečių transportinis lėktu
vas, kuris skrido iš Okina- 
wos į Hong Kongą, sudužo 
Formozoje. Manoma, kad 
14 keleivių žuvo.

Bonna. — Irano šachas 
lankosi Vakarų Vokietijoje.

nepatiks makartistams. Jie jo
je kalba apie kongresinius in
kvizitorius. Juos demaskuoja. 
Juos parodo tikroje jų švie
soje.

Apžvalgininkas Mitgang sa- 
kartiškai pastebi: “ši knyga 
priklauso knygų degintojams.”

Gal jie jos nesudegins, bet 
kad Telford Taylor užsi
trauks nedovanojamą inkvizi
torių rūstybę, tai netenka abe
joti.

I »

Gerai, kad rašytojai ir vi
suomenininkai vienas po kito 
ima plunksną į ranką ir gina 
šalies Konstituciją ir žmonių 
teises. Abelnai paėmus, man 
atrodo, kad taip baisiai ma
kartistų įkaitinta atmosfera 
mūsų šalyje truputį pradeda 
atvėsti. žmonės įsidrąsina, 
žmonės atsisako būti už no
sies vedžiojami.

Amerikos mokslininkai ragina
sulaikyti atominius bandymus
' i

New Yorkas. — Ameri
kos Mokslininku Federaci
ja, kuri atstovauja du tūks
tančiu mokslininku ir inži
nierių, atsikreipė į Jungti
nes Tautas. Ji prašo Jung
tinių Tautų pravesti visame 
pasaulyje tam tikrą apru- 
bežiavimą, kad atominiai ir 
vandeniliniai (hydrogeni- 
niai) bandymai nebūtų pra- 
vedinėjami be atsižvelgimo 
į galimą pavojų žmonijos- 
sveikatai.

Mokslininkai sako, kad 
vis dažniau pravedami ban
dymai gali su laiku taip 
apnuodyti orą radijacija, 
kad paskui sunku bus ką 
nors daryti, sunku bus orą 
apvalyti. Žmonijos sveika
tai gali būti suduotas sun
kus smūgis, sako mokslinin

Londonas. — Church illas 
kalbėdamas parlamente sa
kė, kad, nors Tarybų Są
junga irgi turi vandenilinę 
bombą, Amerika toje srity
je “nepalyginamai stipres
nė.”

Hitlerio archyvai atiteks 
Vakaru Vokietijos valdžiai

Washingtonas. — Ameri
kos valdžia yra nutarusi 
atiduoti Adenauerio val
džiai visus Vokietijos val
diškus archyvus, kurie ran
dasi Amerikos rankose. Da
lį tų archyvų savo rankose 
laiko Sovietai.

Tie amerikiečių kontro
liuojami archyvai dabar lai
komi Washingtone,, sename 
laivyno torpedų fabrike. Jie 
yra smulkmeniškai surū
šiuoti, tvarkingai sudėstyti. 
Visų pirma jie padalinti į 
dvi dali: Weimaro respu
blikos ir Hitlerio režimo. 
Paskui jie padalinti chro
nologiškai.

Atidavus hitlerinius ar
ch y v u s Adenauerio val
džiai. daug apkaltinančių 
dokumentų pateks į neo- 
nacių rankas, kurie galės 
juos sunaikinti arba neiš
leisti viešumon.

Dulles jau sugrįžo namo ir 
raportavo pr. Eisenhoweriui

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles jau sugrįžo iš 
Azijos, kur jis lankėsi Pie
tiniame Vietname, Burmo- 
je, Laose, Kambodijoje, Fili
pinuose ir Formozoje, apart 
dalyvavimo SEATO konfe
rencijoje Bangkoke.

Pirmadienio rytą jis 
raportavo prezidentui Ei
senhoweriui. Sakoma, kad 
jis išdėstė prezidentui, jog 
pataręs Čiangui trauktis iš 
Matsu ir Quemoy salelių 
prie pat Kinijos kranto. 
Dulles taipgi susitiko su se^ 
natorium Walter F. George, 
demokratiniu senato užsie
nio reikalų komisijos pirmi
ninku.

kai, ir tai Jungtinių Tautų 
pareiga neprileisti, kad tas 
įvyktų.

Amerikos Mokslininkų Fe
deracija prašo Jungtinių 
Tautu:v

1. Nustatyti, kiek radi- 
joaktyvumo kiekvienas ato
minis arba hydrog e n i n i s 
sprogimas sudaro ore;

2. Nustatyti, kiek radija- 
cijos oras gali įgerti į save 
nuo atominių ir vandenili
nių bombų sprogimų be ta
pimo pavojingu sveikatai;

3. Įsteigai kokią nors kon
trolę, kad visokie bandy
mai, kurie gali kenkti žmo
nijai, būtų aprubežiuoti ar
ba sulaikyti.

Atominės Energijos Ko
misija yra pareiškusi, kad 
visokie bandy m a i negali 

Savo darbininkams—nieko

Fordas duoda $50,000,000 
profesorių algoms pakelti i
New Yorkas. — Fordo* korporacija daro, įgalina ją; 

privatinis fondas, taip vadi-; kelti darbininkų algas. Reu- 
theris paskutiniame auto- 
darbininku suvažiavime sa
kė, kad retas darbininkas;

narnoj i Fordo Fondacija^ 
paskelbė, kad išleis 50 mi-Į 
Ii jonų dolerių, kad pakelti 
kolegijų, universitetų ir ki
tų mokyklų dėstytojų algas. 
Ta dižiulė suma bus pada
linta krašto kolegijoms ir 
universitetams, kad jie pa
tys iš gautų pinigų keltų 
algas profesoriams ir ki
tiems dėstytojams.

Kelios savaitės atgal For
das, laikraštininkų paklaus
tas, atsakė, kad jis nemato 
reikalo kelti algas savo dar
bininkams. Jis sakė, kad 
“jie gauna pagal, kiek 
jiems reikia.” Auto-darbi- 
ninkų unija, betgi, laikosi 
kitokios nuomonės: kad di
džiuliai pelnai, kuriuos ši

Paliaubų komisija kaltino 
Izraelio armiją agresijoje

Jeruzalė.—Jungtinių Tau
tų paliaubų priežiūros ko
misija Palestinoje išnešė 
sprendimą, kad Izraelis pil
nai kaltas agresijoje prieš 
Egiptą. Komisija sako, kad 
dvi Izraelio reguliarės ar
mijos /kuopos, apginkluotos 
šautuvais, kulkosvaidžiais 
ir sprogstamomis medžia
gomis, perėjo Egipto sieną 
ir puolė egiptiečių įrengi
mus, sprogdino jų kareivi
nes ir bendrai pravedė gry; 
nai karinį aktą.

Kaip yra žinoma, izraelie
čiai iš savo pusės yra ap- 
skundę egiptiečius užpuoli
me, Izraeliečiai sako, kad 
jie atsirado Egipto teritori
joje vydamiesi egiptiečius. 
Bet paliaubų komisija at
metė tą skundą kaip, nepa
remtą. Egipto-Izraelio pa-

) t 

kenkti žmonių sveikatai. 
Bet Mokslininkų Federacija 
sako, kad toks Atominės 
Energijos Komisijos nusi
statymas nėra paremtas 
nuodugniu mokslinio tyri
nėjimu. Daueglis moksli
ninkų, sako federacija, lai
kosi nuomonės, kad yra 
kaip tik priešinga.

Atominiai nuodingas 
lietus Chicagoje

. Iš Chicagos pranešama, 
kad praeitą ketvirtadienį 
ten krito atominiai užnuo
dytas lietus, kas pareina iš 
Nevadoje darytų bandymų. 
Armour Research Founda
tion laboratorijų mokslinin
kai sako, kad instrumentai 
rodė, jog tai buvo labiau
siai užnuodytas lietus isto
rijoje.

dabar gali pirktis tikro1 
sviesto (perka margariną), 
pakankamai pieno visai šei
mynai, arba turėti pilną ir i 
gerą medicinišką priežiūrą, j

Fordo Fondacijos paskel
bimas sako, kad tam tikra i 
“švietėjų ir biznierių” ko- i 
misija steigiama, ' kad nu
statyti, kiek duoti tam ar i 
kitam universitetui. Mano- i 
ma, kad ta suma bus išda
linta iki 1957 - tu metu, ir 
1958-tais metais profesorių 
algos bus keliamos pagal 
tai, kiek tai įgalins gauto
sios sumos. Ne visu univer
sitetų arba kolegijų algos 
bus pakeltos vienodai.

baubų komisijos pirminin
kas francūzas Francois Gi- 
acomaggi sakė, kad jis ne
galėjo rasti jokių įrodymų, 
jog eg’iptėnai buvo įsiveržę 
į Izraelio teritoriją.

Tyrinėjimą pravedė trys 
užsienio karininkai: šve
das majoras Sven Rosenius. 
danas kapitonas Eivud Mul
ler ir belgas kapitonas Pi
erre Hue.

Arabiškų kraštų spauda 
sako, kad Izraelio karo rei- 
kalų ministras Ben - Gurio
mis yra įtaisęs savo štabą 
netoli Egipto pasienio.

Kalkuta. — Žymus britų 
dairbiečių vadas Kingsley 
Martinas lankosi Indijoje.
—

ORAS NEW YORKE 
Lįabiau apsiniaukę, šalta.

Elektristų unija 
sieks vienybės 

su C.I.O.-A.F.L.
New Yorkas. — Pažan

giečių vadovaujamos elek
tristų, radijo ir mašinų dar
bininkų (UE) unijos pildo
moji taryba laikė savo po- 
sėdėlį. U E vadai priėjo iš
vados, kad tuojautinis tiks
las turi būti pasiekti pilną 
vienybę unijiniame Ameri
kos judėjime. UE sveikina 
CIO ir AFL pastangas su
sivienyti. UE sieks pati 
įsilieti į bendrą suvienytą 
unijinį judėjimą.

U E vadai iškėlė, kad vie
nybė gali būti pasiekta tik 
remiantis kai kuriais prin
cipais, su kuriais visi turė
tų sutikti. Visų pirma, sa
ko UE, visi turi sutikti, kad 
lygios teisės ir algos turi i 
būti reikalaujamos už vie
noki darba visiems dirban
tiems: negrams ir baltiems, 
vyrams ir moterims, jau
niems ir seniems. Be to, 
kiekviena įsiliejusi unija tu
ri palaikyti savo politinę 
nepriklausomybę.

Seoulas.— Stassenas lan
kosi Pietinėje Korėjoje.

“Pravda” cituoja “Times” 
apie “geležinę uždangą”

Maskva. — Tarybiniai 
laikraščiai “Pravda” ir “I- 
viestia” cituoja New Yorko 
“Times” vedamąjį straipsni 
apie taip vadinamą “gele
žinę uždangą.” “Times” sa
ko, kad amerikiečiai nuolat 
kartoja, jog negalima įva- 
ž i u o t i T a r y b ų S ą j u n go n. 
kad Tarybų Sąjunga yra 
atsiskyrusi nuo likusio pa
saulio “geležine uždanga.” ( 
Bet paskutiniu laiku mes 
vis aiškiau rodoma, sako! 
“Times,” kad mes turime 
“geležinę uždangą” aplink 
mus.

“Times” ragina, kad vals
tybės departmentas bent 
kiek lengviau duotų vizas 
tarybiniams piliečiams įva
žiuoti i šia šąli.

Damaskas. — Sirija ir 
Irakas pasirašė karinį pak
tą, v

Egiptas, Sirija ir Arabija 
pasirašė militarinį paktą

Kairas. — Egiptas, Saudi 
Arabija ir Sirija pasirašė 
kariniai - ekonominį paktą, 
kurio siekis, skelbiama, yra 
“stiprinti arabikškų šalių 
vienybę.” Bet, nors taip 
skelbiama, tas paktas yra 
dar kitas įrodyam.% kad 
taip vadinama Arabų Ly
ga yra išnykusi: Irakas yra 
pasirašęs sutartį su Turkija 
prieš Egipto norą ir Jorda
nas eina su Iraku. Tokiu 
būdu arabiškai kalbančia
me bloke susidarė du blo
kai: Egipto - Sirijos - Ara
bijos iš vienos pusės ir Ira
ko - Jordano iš kitos. Prie 
kurios pusės labiau*linksta 
Libanas, dar neaišku.

Paskutiniai 
pranešimai 
Washingtonas. — Eisen- 

howerio administracija turi 
vilties, kad senatas visai at
mes pasiūlymą sumažinti 
žmonių mokesčius €

New Yorkas. —Britų lai
vas “Queen of Bermuda,” 
kuris paprastai plaukia tarp 
New Torko ir Bermudos, 
išplaukė palikdamas 300 jū
rininkų, virėjų ir patarnau
tojų, kurie išėjo streikam 
Laivo kompanija paskelbė 
streikierius “dezertyrais” 
ir išmetė iš darbo.

Bet laivas negalėjo su sa
vimi pasiimti ir keleivių, 
nes nebūtų, kas juos aptar
nautu, v

Taipei.—Admirolas Stump, 
amerikiečių laivyno Pacifi- 
ke komandierius, sakė, kad 
mes galime apginti nuo ko
munistų “ką tik užsimano
me ginti.v Klaustas, ar tas 
atsineša ir į Matsu bei Que
moy salas, jis pakartojo: 
“viską.” .

Berlynas.— Francūzija jr 
Rytų ’ Vokietija pasirašė 
prekybos sutartį. Sutartis 
pasirašyta Leipcigo mugėje.

New Yorkas. — Prokuro- z 
ro padėjėjas Robertas Rea- 
ganas prisipažino po prie
saika, kad Elizabeth Gurley 
Flynn ir kitų komunistų va
dų bylos metu jis labai abe
jojo, ar Matusowas sako 
teisybę.

New Haven. Conn.—Mar
tha Stone, svarbi komunis
tų vadovė, praeitą penkta
dienį buvo apkaltinta po 
Smitho akto punktu, kuris 
padaro nusikaltimu “kon
spiruoti, mokinti ir raginti” 
nuversti valdžia.

Los Angeles. — Chrysle- 
rio darbininkai trumpam 
laikui sustreikavo, reikalau
dami, kad kompanija nelau
žytu seniority teisiu susita
rimų. Trumpas streikas at
siekė rezultatus: kompanija 
tuojau pasižadėjo pildyti 
unijos reikalavimus.

Amerikietis karininkas 
kaltinamas prievartavime

Niurenbergas. — Karinis 
amerikiečių teismas teis ka
pitoną Edvardą Gernettą, 
kuris kaltinamas jaunos vo
kietaitės ii1 vienos ameri
kietės išprievartavime.

Vokietija ir š. Korėja 
pasirašė prekybos paktą

Berlynas. — Vokietijos 
(Rytų) Demokratinė Res
publika ir Korėjos (Šiau
rės) Liaudies Respublika 
pasirašė prekybos paktą. 
Korėja pardavinės Vokie
tijai grafitą, taikumą, švi
no koncentratą ir kitas ža
lias medžiagas, o Vokietija 
Korėjai geležinkelių trau
kinių vagonus ir įvairias 
mašinas.

Karači, Pakistanas.—čia 
atvyko Haroldas Stassenas.
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GERAS SUMANYMAS
Į KONGRESĄ yra įneštas sumanymas naujam įsta

tymui, reguliuojančiam imigraciją ir su ja susijusius 
kitus dalykus reguliuoti mūsų šalyje.

' Sumanymą įteikė eilė kongresmanų ir keletas se
natorių, tarp kurių yra: kongresmanas Celler ir senato
rius Lehman.

Dabartinis įstatymas, žinomas kaip McCarran-Wal- 
ter Act, yra baisus, yra žalingas, yra kenksmingas vi
sai šaliai. Todėl jo vieton sumanyta pasiūlyti Kongre
sui naująjį įstatymą. Pagal šį įstatymą būtų pašalin
ta rasinė ir tautinė diskriminacija, reguliuojanti įva
žiavimą į Ameriką naujų žmonių.

Pagal ši, naująjį, sumanymą būtų atmesti įvairūs 
varžymai, darantieji natūralizuotus piliečius antros kla
sės piliečiais.

Naujojo biliaus, naujo sumanymo naujam įstaty
mui mes dar nematėme, bet reikia manyti, kad jis bus 
žmoniškesnis už esamąjį įstatymą.

Kaip žinia, praėjusiame Kongrese Lehmanas ir Cel
ler buvo pasiūlę panašų bilių-įstatymą, bet jis nebuvo 
svarstytas. Dabartiniame Kongrese jis turėtų būti 
svarstytas; jis bus ir priimtas, jei Amerikos žmonės to ■ 
griežtai reikalaus. Tiesa, yra kietakakčių senatorių, 
užimančių svarbias įvairiuose kongresiniuose komite
tuose vietas, kurie bandys šiam sumanymui pastoti ke- , 
lįą. Tačiau, jei visuomenė griežtai reikalaus, tai ir tie 
kietakakčiai senatoriai turės jos balso klausyti.

fa-

ten
Jis

IŠDUOTI SKUNDĖJUS AR NEIŠDUOTI?’
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Jungt. Valstijų aukščiau

siajame teisme buvo argumentuotas toks klausimas: iš
duoti skundėjus skundžiamiesiems žmonėms, ar neiš
duoti? Pasakyti skundžiamajam, kas jį skundžia, ar 
nepasakyti?

Šis dalykas iškilo įdomiu būdu.
Žymusis Yale universiteto profesorius Dr. John P. 

Peters kadaise tarnavo United States Public Health 
Service ištaigoje. Dr. Peters — visų gerbiamas ir pa
tikimas žmogus, švietėjas, veikėjas.

Tačiau, kažin koks šnipas ar šnipai įskundė val
džiai Dr. Petersą, sakydami, kad jis esąs “nelojalus,” 
jcad jis “nepatikimas,” kad jis “pavojingas.” Tokiu bū
du žmogų—bile žmogų—įskųsti labai lengva.

Neužilgo po to šis profesorius buvo pašauktas “pasi
aiškinti.” Jis aiškinosi. Jis sakė, kad yra lojalus, kad 
•nesąs komunistų partijos nariu. Bet tai nieko nepadėjo. 
Šnipų-skundėjų žodis buvo svaresnis už jo!

Dr. Peters reikalavo, kad skundėjas ar skundėjai 
būtų pastatyti prieš jo akis, kad jis matytų, kas jį skun
dė, kad jis, tuo būdu, galėtų akis akin susidūręs su skun
dėju, pataisyti jų nuomonę apie save, įrodyti, jog skun
dėjas ar skundėjai nežino, ką bedarą, jį skrisdami.

Bet valdžios organai atsisakė skundėją išduoti.
, Ir dabar šis dalykas atsidūrė aukščiausiame teisme.

Justicijos departmento advokatai, argumentuoda
mi aukščiausiame teisme, reikalavo, kad jis, aukščiausias 
teismas, užgintų valdžios politiką, kad aukščiausias teis
mas užgirtu esamą “tvarką,” pagal kurią skundžiamieji 
asmenys neturį teisės žinoti, kas juos skundžia. Val
džios advokatai sako, kad jiems dažnai teikia informa^ 
cijas apie paskyrius asmenis apmokami gentai, todėl, 
girdi, jie turį būti skundžiamiesiems nežinomi.

Jei aukčiausias teismas palaikytų Dr. Peterso rei
kalavimą, jei jis įsakytų valdžiai pristatyti “akis akin” 
su Dr. Petersu jo skundėjus, tai būtų precedentas, sulyg 
kuriuo ateityje ir kiti skundžiamieji to paties reika
lautų. O jei taip, tuomet justicijos departmentas ne
galėti! nieko padaryti “nelojaliems” asmenims.

Iš kitos pusės, 1953 metais prezidentas Eisenhowe- 
rįs sakė, jog pagrindinė amerikinė tradicija reikalauja, 
idant skundėjas atsistotų “akis akin” prieš skundžia- 

z mąjį.
Aiškus..dalykas, dauguma Amerikos žmonių sutinka 

su prezidentu Eisenhoweriu. Kiekvienas galvojantis ir 
padorus asmuo nori, kad butų padarytas galas tai ne
teisybei, kuria justicijos departmentas vadovavosi ligi 
šiol, puldamas nekaltus piliečius.

Jeigu žmogus, justicijos departmento akimis žiū
rint, nusikalto, jeigu prieš jį yra skundų, tai būtinai 

*. .skundėjas turėtų atsistoti prieš skundžiamąjį ir paro- 
, -dyti, ką pastarasis yra bloga padaręs. Tik tokiu būdu 

būtų galima tikrai išspręsti-, kuri pusė teisinga. Mė- 
- tymas iš darbų, iš vietų žmonių tik dėl to, kad koks 
' šniukštinėtoj as, koks nors nedorėlis juos slapta įskundė, 

. . yra neleistinas. x
Ką tuo reikalu pasakys aukščiausias teismas, liekasi 

palaukti ir pamatyti.

Tenka abejoti, ar Krem
lius net žino, kad lietuviš
kieji buržuaziniai naciona
listai jam tokią dovana įtei-

Pasisakė tasai “visko ži
novas” klerikalų plepalas ir 
kitais svarbiais “tautos rei
kalais.” Paskaitykite;

i “Toliau kalbėtojas labai 
5 energingai pasisakė *už sie- 
! kimą išeivijoj Lietuvos eg- 
zilinės vyriausybės, už Eu
ropos valstybių federaciją 
ir siekimą kiek galint arti
mesnių santykių ypač su 
lenkais ir vokiečiais. Be 
to, esą, reikalingas daugiau 
negu tarpusavis solidaru
mas ir su visomis kitomis 
tautomis, tačiau reikalinga 
ir dvasine harmonija, nes. 
solidariai būti — tai reikia 
tarytum iš pareigos tik pa
kęsti vienas antrą.

“Su vokiečiais pradėti ką 
nors labai artimo, gal, esą, 
truputį ir per vėlu, nes, jie, 
turėdami daugybę savų rū
pesčių ir būdami savos ar
mijos steigimo bei visiško 
suveriniteto atgavimo išva
karėse, gal nesileis į perdi- 
deles kalbas dėl perdaug 
artimo bendradaibiavimo, 
ypač nūdien. Gi su lenkais, 
kurie šiuo metu — taipogi 
randasi analogiškoj padė
ty, kaip ir mes —< reikia 
kalbėtis ir tarfis. Anot kal
bėtojo, Vilniaus atvadavi
mo reikėtų jieškoti ne Kau
ne, bet Varšuvoj...”

Viskas rodo, jog Pakštas 
ir jo “filosofai” klajoja ir, 
matyt, patys nežino, kad jie 
klajoja.

Mums keista, kad dar yra 
durnių, kurie jų klauso ir 
kurie juos skaito “dideliais 
vyrais.”
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įkas ka rašo ir sako Matiukas

Kaip aš prieš virš 50 metų gyvenau 
ir dirbau Sibire“GRAŽI DOVANA 

KREMLIUI”
Andai minėjome tai, kad 

Kazys Pakštas, kalbėdamas 
Toronte, Kanadoje, prana
šavo (jis mėgsta pranašau
ti, bet niekad jo pranaša
vimai neišsipildo), jog di
pukams nereikėsią laukti 
dešimties metų, kol prasi
dės trečiasis pasaulinis ka
ras. Karą Pakštas, kaip ir, 
kiti tos pakalenijos vyrai, 
riša su “Lietuvos išlaisvini
mu” ir grąžinimu ten 
šizmo.

Klerikalų profesorius 
pasakė ir daugiau ką.
kalbėjo apie peštynes, vyks
tančias buržuaziniuose na
cionalistuose. ’Alšėnas ši-

MARKSO IR ENGELSO 
RAŠTAI RUSŲ KALBA 
ANTRAME LEIDIME

Vilniaus “Tiesoje” tilpo 
“Markso - Engelso - Leni
no - Stalino Instituto pra-j 
nešimas apie Markso ir En-’ 
gelso 
kalba, 
me:

raštų išleidimą rusų
Tarp kitko skaito-:

“Profesoriaus nuomone, 
mūsiške visuomenė išeivijo
je, visdėlto, yra suskilusi— 
nevieninga. Esą, nors to 
nevieningumo reiškiniai dar 
nėra aliarmuojantys, tačiau 
taisytini. Rezistuojame... 
Prieš ką? — Gi patys prieš 
save! — šūktelėjo kalbėto
jas . Mat, norime nuversti 
Krupavičių...

“Gaila, esą, kad esame to
kioj padėty. Kada reikia, 
kad mūsų visų ragai būtų 
atsukti į išorę, mes tuos įmi
gus sukame į vidų ir jais 
draskomės, badomės.

“Tokie reiškiniai, Profe
soriaus teigimu, tai itin di
delė, graži dovana Krem-

“K. Markso ir F. Engel- 
ro Raštų pirmasis leidimas 
rusų kalba, išleistas partijos 
XIII suvažiavimo nutari
mu, savo laiku buvo pilniau
sia marksizmo įkūrėjų lite
ratūrinio palikimo publika
cija. Tačiau šis leidimas tu
rėjo esminių trūkumų: eile 
vertimų iškraipymų ir ne
tikslumų, klaidų informaci
jos medžiagoje. Antrasis 
K. Markso ir F. Engelso 
raštų leidimas turi uždą vi-; 
nį pašalinti pirmojo leidi
mo trūkumus. •

“Į antrąjį leidimą įtrauk
ta eilė veikalų, nepatekusių 
į pirmąjį leidimą, jų tarpe 
nebaigtas ‘Kapitalo’ IV to
mo rankraštis (‘Prideda
mosios vertės teorijos’), 
kuris savo laiku buvo 
Kautskio išleistas falsifi
kuotu pavidalu, eilėje atve-. 
jų iškreipiančiu K. Markso 
rankraščio tekstą ir pažei
džiančiu jo struktūrą, 
Rank ra štiš spausdinamas i 
Raštuose ištisai, sutinka- 
mai su išlikusiais K. Mark
so nurodymais dėl medžia
gos išdėstymo tvarkos. • Į į 
naująjį Raštų leidimą pir
mą kartą įtraukti Engelso 
sudarytasis ‘Kapitalo’ I 
tomo konspektas, žymus

Tai buvo pirmadienis, an
troje dalyje 1902 metų rug
pjūčio mfėnesio, kai, atsi
sveikinęs dėdę Irkutske, va
žiavau į rytus, tolyn už 
Baikalu.

Kalnais prispaustas gele
žinkelis vingiavo palei upę- 
Angarą, tekančią iš ežerų 
Baikal. Traukinys, lyg kad 
daug laiko turėdamas, lėtai 
riedėjo. Stebėjau esančias 
upėje saleles ir už jų ža
liuojančius kalnus. Jau
čiausi vienišas, svetimų - 
nepažįstamų tarpe, kurių ir 
kalbos dar gerai nemokč
iau - nesupratau. Mąsčiau 
apie Lietuvą, ten mano pa
liktus savuosius ir drau
gus, taipgi keletą naujų, 
rastų Irkutske, kurių vie
nas buvo mano dėdės jau
nystės draugas iš Kamajų. 
Ąpmąsčiau dėdės patarimus, 
ar įsakymus—visuomet būti* 
doru ir geru kataliku, ne
pamiršti švento tikėjimo. 
Prisiminiau kiekvieną ’žodį, 
tik vakar kunigo tartą man 
per išpažintį. Graudu ir 
gaila buvo man, kad pali
kau Irkutske Romos katali
kų bažnytėlę, kurią aptar
navo du lietuviai kunigai. 
Ji buvo įsprausta kiuksoti, 
it bežemio lūšnelė Lietuvos 
sodžiuje, tarp didingų sta
čiatikių cerkvių. Saboras, 
prie upės Angara,, vyskupo, 
cerkvė ir jo rezidencija, ki-> 
tame šone vėl kažkokia cer
kvė. Irkutske buvo daugiau 

! negu 10 cerkvių. Ir jų var-
skaičius Markso ir Engelso gaudimas—“glinda lend
s i aipsmų, iss p ausdintų. 10]yn ienj gilyn, glinda 
Naujame Reino laikrašty- ,enj gįiyn J -

ĮAMŽINA KALBININKĄ 
KAZIMIERĄ BŪGĄ

Vilniaus “Tiesa” praneša, 
kad Lietuvos vyriausybės 
nutarimu, Dusetų vidurinė 
mokykla (gimnazija) nuo 
dabar bus vadinama “Kazi
miero Būgos vardo viduri
nė mokykla.”

Tai padaryta kalbininkui 
Kazimierai Būgai įamžinti.

je,’ ‘Niujorko tribūnoje’ iri 
kituose spaudos organuose,! 
taip pat eilė straipsnių ir 
dokumentų, susijusių s u 
marksizmo įkūrėjų veikla 
Pirmajame Internacionale.

“Didelė dalis kūrinių, pir
mą kartą įtraukiamų į Raš
tus, anksčiau buvo paskelb
ti rusų kalba ‘Markso ir 
Engelso archyvo’ tomuose 
ir kituose MELŠI leidiniuo
se, tarybinėje periodinėje 
spaudoje, taip pat MELŠI 
leidiniuose originalo kalba. 
Kai kurie K. Markso ir F. 
Engelso straipsniai; doku
mentai ir kalbos buvo In
stituto rasti ruošiant antrą
jį leidimą.

“K. Markso ir F. Engel
so veikalai suskirstomi to
mais ir tomų viduje chro
nologine tvarka, sutinka
mai su jų parašymo arba 
paskelbimo datomis. Išimtį 
sudaro ‘Kapitalo’ ir ‘Pride
damosios vertės teorijų’ to-j 
mai, kurie spausdinami šiek j 
tiek nukrypstant nuo chro
nologinio principo, kad bū
tų išsaugoti vientisumas ir 
organinis jų ryšys. K. 
Markso ir F. Engelso .susi
rašinėjimas ir jų laiškai tre
tiesiems asmenims sudaro 
Raštų paskutiniųjų penkių 
tomų turinį.

“Visi K. Markso ir F. En
gelso veikalai, įtraukti į an
trąjį leidimą, pateikiami pa
tikrintu ir pataisytu verti
mu.

“Antrojo leidimo tomai 
aprūpinti pratarmėmis ir 
informacijos medžiaga (pa
stabos, K. Markso ir F. En
gelso gyvenimo ir veiklos 

i datos, rodyklės).”

_ ” — vis dar lyg 
kartojasi man ausyse. Ne
mėgau aš to skambesio.

Kai konduktorius sušuko 
“Baikal,” tuomet lyg atbu
dau iš svajonių. Tai gele
žinkelio galas — čia ežeras 
jį perkirto. Žmonės-pąsa- 
žieriai, važiavę iš toliau, 
ruošė savo lagaminus - vali
zas. Men nebuvo ką kitą 
veikti, kaip tik tėmyti ki
tus.

Traukinys sustojo. Visi, 
lyg stengdamiesi viens kitą 
aplenkti, skubinosi į belau
kiantį keleivių didoką lai
vą. Aš palikau čia: lau
kiau kito laivo. Stebėjau 
ežerą, kurio skersai kran
tų nesimatė, ir kalną, kurio 
maža dalelytė buvo nukirs
ta - nugramdyta, kad būtų 
kur patiesti geležinkelio bė
gius ir būtinus trobesius iš- 
budavoti-pastatyti.

Už valandos prisiįrė ma
žas laivukas ir keliolika lan
kiusiųjų greit buvome ant 
denio. Jau vakaras buvo 
arti, kai išėjau ant kranto 
menkutėje prieplaukėlėje. i 
Du vyrai prikrovė savo ve
žimėlius' iš to laivuko, ku
riuo atplaukiau, arielkos 
dėžėmis. Ii* mane patupdė 
ąnt vieno vežimo.

Važiavom • naktį labai 
kalnuotu vieškeliu. Įvyks-, 
ta nelaimė. Viena dėžė at
sipalaidavo ir nukrito, bon-; 
kos sudužo ir gėralas ištiš
ko. Naktis, tamsa. Vežė
jai stiklų šukėse nepasirin
ko nė lašelių. Mano nepa
žįstamieji, kaip ir bile kas 
tokiame įvykyje darytų, pa-: 
sįkeikė. Susitvarkė ir va
žiavome tolyn. Ir aš džiū-. 
-gavau, kad ne iš. to vežimo 
dėžė iškrito, ant kurio tu
pėjau. Gal būtų mane įta
rę, kad per neatsargumą iš- 

,.stūmiau, ar ką.
Austant iš kainų išvažia

vome į lygumas ir rytą apie 
10 valandą prisirijome prie 
upės Snežnaja. čia liepė

New Deliu. — Nenegė-ne- 
bylė amerikiętė rašytoja1 
KellQi’/lankosi Indijoje, kur 
ją priėmė premjeras Neh
ru.

(Iš atsiminimų) 
man nuo vežimo lipti že
myn ir parodė į kur eiti.

Pasiėmęs, ką turėjau, ėjau 
tarpe aukštų storų pušių, 
neseniai prakirstu nauju 
keliu. Už apie trijų viors- 
tų užėjau keliolika naujų 
trobesių. Tai ir buvo mano 
kelionės galas. Įėjau rašti
nėm Mano laimei čia ra
dau ir tą poną, kuris žadė
jo, iš Irkutsko išvažiuoda
mas, darbo man duoti. Šis 
ponas — giminaitis ir pa- 
gelbininkas inžinieriaus - 
kontraktoriaus pono Bonde, 
kuriam mano dėdė tarnavo.

Pamatęs mane, ką tai sa
kė vienam, tai kitam, pasta
rasis, iš raštinės išėjęs, tre
čiam, kuris įvedė mane į 8- 
nių kambarių namą-baraką 
ir užklausė vienos moters, 
ar ji sutiks gaminti ir duoti 
man valgį. Pažvelgusi j 
mane ji atsakė prielankiai

rodė man, kaip ir kur elek
tros laidus pravesti. Paga
liau ir knygutę davė apie 
elektrą. Bet po Jceteto die
nų grąžinau jam, sakyda
mas, kad jūsų knygos ne
moku skaityti, nieko nesu
prantu. “Taip, gaila,” jis 
atsakė. “Aš gi ir maniau, 
kad nesuprasi—dar anksti. 
Suprastum, jei kas išaiškin
tų.’ Aš negaliu, laiko ne
turiu”. ..

Darbo valandomis kai ka
da siųsdavo mane ir jo 
žmonai pagelbėti: malkų 
pečiukui prinešti, vandens 
atnešti ir, kuomet sniego ' 
buvo giliai, nueiti krautu- 
vėn maisto ar kitko par
nešti. Dienos būdavo, ro
dosi, labai trumpos, netaip, 
kaip pradžioje prie geležių. 
Ir kai jis mane “perkrikš
tijo” iš Mateušo į “įMEatiu- 
ką,” tai visi ir vadino' mane 
“Matiuk.”

Už savaitės ar kelių die
nų čia man apsigyvenus, 
sutikau žmogystą, apšepusį, ’ 
skudurais .apsirengusį, pus
nuogį, benešant mėsos šmo
tą. Įvedęs jį pas mane, už- 
veizda ir sako: Jis ir tu 
čia gyvensite du; manau,

valgyti.
Įvedė į yisai tuščią kam

barį: “Čia, va, gyvensi. O 
jei nori turėti lovą ar ką 
nors daugiau, va, ten yra 
lentų, piūklas, vinys ir plak
tukas—pats susikalk. Ry
toj, šeštą valandą, parody
siu, kaip ir ką dirbsi,” sa
kė ji.

Susitvarkiau kambaryje. 
Po vakarienės, pasiklojęs, 
ką turėjau, išsimiegojau. 
Ryte pradėjau dirbti.

Buvo nepakenčiamai įky
rus darbas. Ilgoms ir trum
poms geležinis gvintai nu
sukti, kad muterką veržtų. 
Vieną padirbi, imk kitą, 
vis toks pats ir toks pats.

Fo keleto dienų tokio dar
bo mane priskyrė, gal kaip 
jaunesnį iš čia esančių, pa
gelbėti šiuo bei tuo eletro- 
technikui. Jis įrenginėjo į niais net nuo Kaukazo, iš 
elektrą ir mažos jėgos di- j miesto Baku.
namo mašiną sutvarkė. Pa-1 (Bus daugiau)

Na, ir driskis gi! Ir aš 
turėsiu su juo viename 
kambaryje gyventi. Medžia
gos radosi, tai dar ir kita 
lovelė buvo sukalta. Pa
sidalinom ir pataline. Jis— 
amatininkas, ne bet koks, 
šaltkalvis, sliesorius. Da
bar jis čia labai reika
lingas. Ii’, kaip tokiam, po
no krautuvėje maistą, dar
binius drabužius ir avaly
nę davė kreditan.

Kitą dieną jau buvo žmo
gus, prilygstąs kitiem^. At
vykęs prekiniais trauki-

Lietuvos Žinios
mą. Bus išleisti V—XII tomai.
1955 metais bus išleisti A.

kūrinių

Biblioteka egzaminų metu

KAUNAS. -— Politechnikos 
instituto biblioteka yra viena I L^s U—V tomai,
iš stambiausių bibliotekų res
publikoje. Jos fondus sudaro 
visuomeninė-politinė, techninė 
-mokslinė, grožinė literatūra 
ir periodiniai leidiniai. Iš viso 
bibliotekoje, yra apie pusę mi
lijono tomų.

šiuo metu vyksta žiemos se
sijos egzaminai. Biblioteka 
aprūpina studentus reikalinga 
literatūra, jie čia gauna meto
dinius patarimus, reikalingas 
bibliografines žinias. Studen
tams sudarytos visos sąlygos 
dirbti erdvioje bibliotekos 
skaitykloje, žymiai pagerintas 
bibliografinis darbas priside
da -prie geresnio skaitytojų 
aptarnavimo.

Biblioteką kasdieni aplanko 
250 — 300 studentų. Biblio
tekoje kruopščiai ruošiantis 
egzaminams matome mokslo 
pirmūnus-visuomenininkus sta
tybos fakulteto studentę O 
Dagytę, Hidrotechnikos fakul
teto studentą J. Janicką, Me
chanikos fakulteto studentą 
A. Nenanį ir eilę kitų.

J. Šiaulys

Leidžiami J. žemaitės raš
tai. Numatyta šiais metais pa
teikti skaitytojams pirmuosius 
du raštu tomus. Tęsiamas Laz
dynu Pelėdos raštu leidimas, 
jš spaudos išeis įžymaus revo- * 
’iucionieriaus ir proletarinio 
rašytojo V. Mickevičiaus-Kap
suko atsiminimu knyga “Ca
ro kalėjimuose.”

Ni matoma išleisti XIX am
žiaus lietuviu poezijos anto
logija.

Iš atskirų lietuvių rašytojų 
numatoma išleisti, fr. 
romaną “žemė mai- • 

' V. Mykolaičia-Putino 
“Sukilėliai” I-ją dalį, 

Gudaičio-Guzevičiaus ro- 
Broliai” IV dalį, V, 

Keliat 
I. Simonaitės apysa

ką “Pikčiurnienė” ir romaną 
“Vilius Karalius.”

Plačioji visuomenė galės su
sipažinti su pažangaus Ame
rikos lietuvių rašytojo R. M.i- 
žaros romanais “Povilas Jur- 
ka,” “Kelias į laimę.”

Iš spaudos išeis B. Daugu
viečio pjesės, H. Korsakienės 
apysaka “Gyvenimai! išėjus/’ ' 
V. Mozūriūno naujų eilėrąš- | 
čių rinkinys, V. keimerio eilė-, 
rūsčiai, jaunųjų poetų A. Bal
takio, J. Marcinkevičiaus, V 
Rudoko poezijos, rinkiniai, 
jaunojo prozininko A. Pociau!

t into j a,’ 
romano 
A.
mano 
Valsiūnienės romaną 
keleliai,

Grožinės literatūros 
leidiniai 1955 metais

Valstybės grožinės literatu-i 
ros leidykla 1955 metais nu-i 
mato išleisti daugiau 200 pa- a 
vadinimą grožinės literatūros apsakymų pirmoji knyga.

V. Mirkalasveikalų bendru 2.2 milijono 
egzempliorių -tiražu.

Iš rusų klasikinės literatū
ros veikalų numatoma tęsti di
džiojo proletarinio rašytojo 
Maksimo Gorkio raštų leidi-1

Ankara. — Turkija padą- ; 
re draugiškumo žestą Jor-. 
danui, įteikiant jam tris ka
rinius orlaivius.
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ALDLD REIKALAI
Vykdykimę Gyveniman L. j pavergtąją liaudį prie švieses- 

L.D. Pirmos Apskrities 
Kuopų, Jubiliejines Kon
ferencijos Nutarimus

Brangūs Draugai ir Draugės:
Kaip mums žinoma, šiais 

1955, metais sueina lygiai 40 
metų nuo gimimo dienos Lietu
vių Literatūros Draugijos.

Atžymėjimui to prakilnaus 
L.L.D. Jubiliejaus ir atsispin
dėjimui — nušvietimui tos di
delės kultūrinės rolės, kurią 
atliko L.L.D. gyvuodama per 
40 metų, L.L.D. I Apskrities 
konferencija davė sumanymą 
ir pageidavimą, kad L.L.D. 
Centro Komitetas išleistų šiais, 
1955, metais knygą, kurioj at
spindėtų visi atlikti jos kultū
riniai darbai.

Čia pasitenkinsime tik ke
liais paragrafais prisiminti, jo
gei L.L.D. gyvuodama per 40 
metų išleido net 62 tomu stam
bių įvairiausio turino knygų. 
L.L.D. savo narius ir plačią 
^Amerikos pažangiųjų lietuvių 
visuomenę švietė, mokino netik 
knygomis, bet ir periodiniu 
žurnalu “šviesa”, ir surengda
ma tūkstančius prakalbų, pa
skaitų, prelekcijų, perstatymu 
teatrališkų veikalų, iš gyveni
mo paimtų dramų, kurios su
jaudina žmonių jausmus ir to
bulina protą.

žodžiu sakant, L.L.D. taip 
kaip pavasario saulė per 40 
metų skaisčiai švietė ir mokslo 
spinduliais gaivino, stiprino 
Amerikos lietuvių liaudies ju
dėjimą raštais ir gyvu žodžiu 
nušvietė, rodė teisingą gyveni
mo ir kovos kelią, kuris veda

nio rytojaus, į geresnį gyveni
mą.

Tokio progreso ir kovos ke
liu eidama šios šalies ir viso 
pasaulio žmonija atsiekė visoj 
žmonijos istorijoj didžiausius 
laimėjimus.

Kaip Geriausia Atžymėti 
L.L.D. Jubiliejų?

L.L.D. I Apskrities kuopų 
atsibuvusi Jubiliejinė konfe
rencija 23 d. sausio, 1955 me
tais, nutiesė planus, kaip ge
riausia galima atžymėti Jubi
liejų:

1) L.L.D. I Apskrities Ko
mitetas jau nutarė .surengti 
didelę šventę: paskaitą-prelek- 
ciją apie literatūrą ir didelį 
bankietą pagerbimui 
spalio mėnesį.

2) Kiekviena L.L.D.
krities rybose L.I
ypatingai didesnių
kuopos, privalo būtinai sureng
ti paminėjimui Jubiliejaus ir
pagerbimui veikėjų taip pat 
bankietą arba kokį kitą paren
gimą.

3) Geriausia ta L.L.D. kuo
pa atžymės Jubiliejų, kurios 
visi nariai pasimokęs duokles į 
L.L.D. Centrą nevėliau kaip 
liepos mėnesį ir gaus naujų na
rių nemažiau 10 procentų sa
vo kuopos narių skaičiaus.

4) Užvis geriausia atžymės 
šį prakilnų Jubiliejų tas na
rys, kuris pasimokęs duokles 
laiku ir gaus nors vieną naują 
narį į Lietuvių Literatūros 
Draugiją.

Tokie yra nutarimai L.L.D. 
I Apskrities jubiliejinės konfe-

praktikon 
ir nutari-

ir visi na-

rencijos. Tokis yra pageidavi
mas ir prašymas L.L.D. I Aps
krities Komiteto, kad kiekviena 
kūopa šios apskrities rybose į- 
vykintų gyvenimo 
viršminėtus planus 
mus.

O jei visos kuopos
riai sąžiningai atliksime virš- 
minėtas visas savo pareigas, 
tai visi savo darbo vaisiais se
kančio] konferencijoj pasi
džiaugsime ir pasididžiuosime, 
jogei L.L.D. Jubiliejų geriau
sia atžymėjome ir už jos atlik
tus didelius kultūrinius darbus 
Lietuvių Literatūros Draugiją 
ir jos veikėjus geriausia 
gerbėme.

Prie didelio 
kultūrinio darbo
čia visas L.L.D. kuopas ir visus 
narius.

pa-

ir prakilnaus
talkon kvie-

.i

veikėju

I Aps- Į 
kuopa, 

kolonijų

N. GOGOLIS

VIJUS
(Tąsa)

Tai išgirdęs, filosofas tekinas nubėgo 
į virtuvę, kur jis pastebėjo prilipdytą 
prie sienos, musių nuteptą, -trikampį 
veidrodžio gabalą, prieš kurį buvo pri
kaišiota ašarėlių, slenktenų ir net ilga 
pynė nagatkėlių, kurios rodė, kad jis 
tarnavo gražeivos koketės tualetui. Jis, 
baisiai persigandęs, pamatė, kad jam 
tiesą sakė: pusė jo plaukų iš tikrųjų pa
balo.

Nuleido galvą Choma Brutas ir susi
mąstė. “Eisiu pas poną,” tarė jis pa
galiau, “papasakosiu jam viską ir iš
aiškinsiu, kad daugiau negaliu skaityti. 
Tegu mane tuojau siunčia į Kijevą.”

Taip galvodamas, pasuko jis prie po
no namų slenksčio.

Šimtininkas sėdėjo beveik nejudėda
mas savo šviesainėje. Tas pats beviltis 
sielvartas, kurį jis matė jo veide anks
čiau, užsiliko jame ir ligi šiol. Tik jo 
žandai dar daugiau įdubo. Buvo žymu, 
kad jis labai mažai valgė, o gal ir visai 
nebuvo palietęs valgio. Nepaprastas iš
blyškimas suteikė jam kažkokį akmeni
nį nejudrumą.

— Sveikas, bičiuli! — tarė jis, pamą
stęs Chomą, sustojusį prie durų su kepu

re rankoje. — Ką, kaip tau sekasi? Vis
kas gerai ?

— Gerai tai gerai: tokia velniava de
dasi, jog tiesiog imk kepurę ir dumk, 
kur kojos neša.

— Kaip tat?
— O gi tamstos duktė, pone... Sveikai 

galvojant, ji, žinoma, poniškos giminės, 
to niekas neginčys; tik, prašau nesu- 
pykt, Ir tegu dievas jai amžiną atilsį...

— Tai ką gi duktė?
— Susidėjo su šėtonu. Tokią baimę 

įvare, jog joks raštas negelbsti.
— Skaityk, skaityk! Ji ne veltui pa

kvietė tave; ji rūpinosi, mano balandėlė, 
savo siela ir maldomis norėjo išvaryt 

. bet kurias nuodėmingas mintis.
—- Jūsų valia, pone! Kaip dievą my

liu nebegaliu!
— Skaityk, skaityk! — tęsė tuo pa

čiu nuolankiu balsu šimtininkas.— Tau 
viena naktis dabar beliko; tu atliksi 
krikščionišką darbą, ir aš • atlyginsiu

L.L.D. I Apskrities 
Komitetas

Worcester, Mass
Susirinkimas ir parengimas

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 14 d., 7:30 vai. vakare, 29 En
dicott St.

Į šį susirinkimą taip pat reikia 
visiem sueiti, kaip kad praėjusį mė
nesį. Šią žiemą iki šiol turėjome 
tik įvairių bankietų parengimus, 
šiame gi susirinkime turėsime ge
rai aptarti, kaip pasekai ingiau pri
sirengti pamatymui komedijos “Pra
švilpta Laimė”, kurią nevvyorkiškiai 
aktoriai suvaidins balandžio 24 d.

Taipgi svarbu padėti mobilizuoti 
publiką į būsimą Aido Choro metinį 
koncertą, kuris įvyks kovo 27. Kaip 
žinia, aidiečių koncertas bus pui
kus, pats choras labai žavingai dai
nuoja po vadovybe gabaus mokyto
jo Jono Dirvęlio.

(45-46 >
Kp. Sekr.

gautiJei Tamsta
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

rūstus.—Aš nemėgstu tokių prasimany
mų. Tu gali tai daryti savo bursoje, o 
aš kitaip darau: aš kai išspersiu tau 
kailį, tai ne taip, kaip rektorius. Ar tu 
žinai, kas yra geri odiniai kančiukai?

— Kur čia nežinosi! — pasakė filoso
fas, nuleidęs balsą. — Visiems žinoma, 
kas yra odiniai kančiukai; didelis jų kie
kis — dalykas nepakenčiamas.

— Taip. Tik tu dar nežinai, kaip ma
no vyreliai moka vanoti! — pasakė rūs
čiai pakildamas šimtininkas, ir jo vei
das įgavo liepiamą ir žiaurią išraišką, 
kuri liudijo apie jo nesuvaldomą cha
rakterį, tik laikino sielvarto apmažintą.
— Jie pirma išvanos, po to apšlakstys 
degtine, o po to vėl. Eik, eik, atlik savo 
darbą. Neatliksi — nepakilsi, o atliksi
— tūkstantis raudonųjų!

s

“Oho! Jis narsus vyras! — pagalvojo 
filosofas, išeidamas. — Juokų jis ne- 
nemėgsta. Pala, bičiuli, aš taip sutvar
kysiu kojas, jog su savo šunimis manęs 
nepavysi.”

Ir Choma ryžosi būtinai pabėgti. Jis 
tik ‘laukė popietinio laiko, kada visi 
dvartarniai paprastai įlįsdavo į šieną 
daržinėse ir, išsižioję, taip imdavo 
kriokti ir švilpti, jog jo pono kiemas bū
davo panašus į fabriką.

Šis laikas, pagaliau, atėjo. Net Javtu- 
ehas užmerkė akis, išsitiesęs saulėje. Fi
losofas, baimingai drebėdamas, pamažu 
nuėjo į pono sodą, iš kur, kaip jam atro- 1 
dė, galima buvo patogiau ir nepastebi
mai išbėgti į lauką. Šitas sodas, kaip 
paprastai, buvo baisiai apleistas ir todėl 
labai galėjo palengvinti bet kurį slaptą : 
sumanymą. Išskyrus tik vieną kelelį, 
pramintą ūkiškam reikalui, visa kita 
slėpė tankiai iškerojusios vyšnios, kiau- 
ramedžiai, varnalėšos, iškišusios į pat 
viršų savo aukštus stiebus su kibiais 
rausvais gumbais. Apyniai, kaip tink
las, dengė visų šitų mišrių medžių ir 
krūmų rinkinį ir sudarė viršum jų sto
gą, užtemptą ant pinučių tvoros ar že
myn krintantį nuo jos besivyniojančio- 
mis gyvatėmis, drauge su laukinių au
galų varpeliais. Už tvoros, kuri sudarė 
sodo ribą, buvo ištisas miškas piktžolių, 
į kurių vidurį, rodos, niekas nesidomė
davo pažiūrėti, ir dalgė būtų sutrupėju
si šipuliais, jeigu jos ašmenimis būtų 
kas palietęs jų storus sumedėjusius ka- : 
mienus.

Chicagos Žinios
Moterys darbuojasi
Didžiuliame “Vilnies” 

koncerte po gerai pavyku- 
sios programos svečiai su
gužėjo į viršutines svetai
nes dar pasižmonėti, pasi
šnekučiuoti ir pasivaišinti 
O jų buvo iš arti ir toli.

Roselando Moterų Klubo 
ir Bridgeport© kultūrietės 
tik švaistėsi tarp publikos 
su tikietais savo paren
gimams ir su tikietais 
dovanoms, kurios bus 
kieno nors laimėtos “Vil
nies” bazare. Kultūrietės 
išleis vilnonį bl an kietą, 
roselandietės net tris dova
nas leis. Neteko pilnai pa
tirti, kokias. Tai darbuotė 
moterų “Vilnies” bazarui.

Taip gerai nusisekęs “Vil
nies” koncertas kaip pro
grama, tąip ir skaitlinga 
publika kėlė ūpą ir entuzi
azmą tarp visų, bet mote
rys tarp savęs kalbėjo: 
“Kad mūsų parengimai taip 
gerai pasisektų !” O tie pa
rengimai atsibus kovo 12 ir 
13.

Kovo 12 d. Mildos viršu
tinėje svetainėje kultūrie
tės turės vakarienę su pro
grama minėjimui Moterų 
dienos. Jos ruošiasi ištaisy
ti tokią vakarienę, kokių 
nevisuomet pasitaiko. Jau 
nemažai tikietų parduota ir 
dar y r a laiko pasidar
buoti, tad galima tikėtis, 
kad parengimas bus pasek
mingas. Kultūrietės tikisi, 
kad joms simpatizuojanti 
publika įvertins jų gerus 
darbus ir rems šį parengi
mą, v

Kovo 13 d. Roselando Mo
terų Klubas tuo pačiu tikslu 
rengia puikią programą ir 
balių. Ten bus suvaidinta 
trumpa komedija, dainuos 
Aido Choras,, bus trumpa 
prakalba ir dar gal kitkas, 
apie ką bus pranešta vė
liau. Roselando klubo gas- 
padinės niekad nesuvilia 
publikos kas 
maistą. Po 
bus gero ir

Nors dar
plačiai kalbėti apie minėtus 
parengimus, bet tai darome, 
kad minėtų klubų pritarė
jus paraginus jau iš anksto 
ruoštis dalyvauti parengi
muose, nes rengėjos deda 
pastangas, kad viską gerai 
priruošus, ir laukia para
mos iš plačiosios publikos. 
Jos nori daug ką paremti 
parengimų pelnu.

Re p.

Akron, Ohio
GOODRICH DARBININKAI 
LAIMĖJO KO REIKALAVO

B. F. Goodrich Co. Įmonėse 
darbininkai laimėjo kovą už 
seniority ir pirmadienį grįžo Į 
darbą. Virš 9,000 darbininkų 
buvo paliesti penkių dienų 
streiko.

Didžiulis laimėjimas, tai pa
pildymas sutarties, sakė unijos 
pareigūnai, įmonių plotu se
niority teisės visiems darbinin
kams išdirbusiems mažiausiai 
du metus ir pusę. Kiti reikala
vimai išpildyti, tai pagerinta 
darbų tvarka su perkėlimais 
darbininkų nuo vieno darbo 
ar vietos prie kito,' nustatymas 
algos, išlyginimai nelygumų 
tarpe įmonių.

Algos į disputą neįėjo. Jos 
yra padengiamos šalies plotme 
unijos sutartimi iki balandžio 
1, 1957 m.

Newark, N. J.
Ar jau visi pasirengę 
matyti šią komediją ?

Komediją “Prašvilpta lai
mė” vaidins kovo 13 dieną, 
3:30 po piet, ukrainiečių salė
jo, 57 Beacon St., Newarke.

Rengia L.D.S. 3-čiojo aps
krities S-ta, Newarke, 47-ta 
Livingstone ir 168-ta kuopa 
Harrisone. Tai bus paminėji
mas mūsų garbingos organi
zacijos 25 metų nuo jos įsikū
rimo.

Visi 
geri

veikalų 
Skripka 
artistai 

vaidinto-

bus dar siety-

Philadelphia ir Apylinke

Teatras-Komedija

Prašvilpta Laimė”
Stato Scenoje L.D.S. 5-ta Kuopa

Suvaidins
Lietuvių Liaudies Teatras iš Brooklyn, N. Y.

Įvyks šeštadienio Vakarą

Kovo 12 March, 1955
RUBA HALL

414 Green St., Philadelphia, Pa.

Pradžia 7:30 P. M. Įžanga $1.00

Labai prašome atsilankyti ne tik philadelphiecitis, 
bet ir iš Camden, Easton, Baltimore, Chester ir Read
ing. Ne kiekvienas miestas gali surengti teatrą, nes 
tam reikia meninių pajėgų. Taipgi šj veikalą suvai
dins menininkai iš Brooklyn, N. Y. Jie perstatys labai 
juokingą komediją, kuri taipgi turi ir pamokinančių 
dalykų. Tad prašome skaitlingai atsilankyti ir pasi
gerėti įspūdingų perstatymu.

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Kviečia Rengėjai

“Ot Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

liečia skanų 
programos jo 
daug.
gan ankstoka

San Francisco, Cal.
Mirė jaunas veikėjas

To gana ilgos sunkios ligos 
pasimirė William Kerner, 
Northern California Peace 
Council direktorius. Tai buvo 
vienas iš pačių energingiausių 
veikėjų. ' Mirė vos tesulaukęs 
35 metus amžiaus.

William Kerner mokslą bai-. 
gė Californijos universitete. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
tarnavo Jungtinių Valstijų ar
mijoje ir buvo jau gerai pra
mokęs kalbėti kiniškai. Tuo
jau po karo sugrįžęs namo ve
lionis tapo vedėju Committee 
for a Democratic Far Eastern 
Policy. Jis taipgi buvo iš Ca- 
lifornijos pažangiųjų žmonių 
delegatu Pasauliniame Taikos 
Kongrese, kuris įvyko Varšu
voje 1950 metais. Gi 1951. me
tais tapo taikos tarybos direk
toriumi.

Kerner paliko liūdesyje 
žmoną Judy, dukrelę Bron- 
win, 6 metų, ir sūnelį Mathew, 
4 metų?

Šio jauno ir gabaus veikėjo, 
■belaikė mirtis yra didelis 
nuostolis Amerikos žmonėms, ( 
kovojantiems už taiką ir gę-- 
r-esnį fytojų. ReP-

Komedija dar nauja, dar 
šilta, tik vieną, kartą vaidinta 
Brooklyne. Ją sukūrė daugelio 
romantiškų knygų ir 
rašytojas Andrius 
(slapyvardis). 
brooklyniečiai, 
jai-

Po vaidinimo
mečių kvartetas, kuris sudai
nuos daug naujų dainelių mus 
palinksminti. Kvartete daly
vauja : Onutė Stelmokaitė, Ta
das Kaškiaueius, chorų 
toja Mildred Stensler 
nas Grybas.

Kadangi šis gražus

moky- 
ir Jo*

paren
gimas įvyksta mūsų organiza
cijos ir mes esame jos nariai, 
lai žiūrėkime, kad nei vienas 
narys, nepaliktų namie, nežiū
rint arti ar toli; turime savo 
organizaciją pagerbti.

Dar kartą visus ir visas 
kviečiu varde trečio apskri
ties ir visų trijų kuopų. Ne
praleiskite šios puikios pro
gos, būkite visi nedcldienį po 
piet ukrainų salėje, 57 Bea
con St.

Manau, kad mūsų - apskri
ties pirmininkas taipgi atsi
lieps i visus savo draugus su 
pranešimu*.

Komiteto narys Jamison

Philadelphia, Pa.
P. Valentina, iš Egg Har

bor, N. J., neseniai sugrįžo 
iš ligoninės namo, bet dar vis 
sunkiai serga.

Mrs. Zalner

SLAVAI URUGVAJAUS 
RESPUBLIKOJE

Darbas praneša:
“Vasario 11, 12 ir 13 dd. 

Urugvajaus Slavų Sąjunga 
turėjo savo XII metinį su
važiavimą, kuriame dalyva
vo slavų organizacijų dele
gatai iš visos respublikos. 
Šį svarbų tos draugiškos 
sąjungos suvažiavimą svei
kina visos pažangiosios or
ganizacijos, jų tarpe ULC 
ir ’D7’

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

Kovo-March 12, 7:30 P. M
Ruha 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 Saleje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.

Kovo-March 27, 2:30 P. M
L: B. Svetainėje, 243 N. Front St

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.

8 __Laisvi (Liberty)* Antrad., kovo (March) 8,(Bus daugiau)

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.T—Kad ir koks ten būtų atlyginimas... 
Kaip sau nori, pone, o aš neskaitysiu!— 
ištarė Chojna ryžtingai.

Klausyk, filosofai! — pasakė šim
tininkas, ir jo balsas pasidarė tvirtas ir

Montello, Mass.
Moterų Apšvietus Klubas rengia 

gavėnišką vakarienę paminėjimui 
Moterų Dienos, kovo (March) 12, 
sųbatos vakare, [Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje svetainėje, kam
pas Main ir Vine gatvių. Prhdžia 
7 vai. vakare. įžanga 99c.

.Rengimo Komisija 
(45-46)
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NewWko^g^^Zinioi' Skaitytojų Balsai
Ilgiausių metų,
Daktare Kaškiaučiau I

Šiandien (vasario 21 d.) I
gavęs “Laisvę” iš’ sausio 6- i

tos dienos, matau editoria- i miesto tarybos prezi-
| denio $3,000,000 
sumanymas

New Yorko miesto tarybos 
i prezidentas Abe Stark sako, 
kad reikia iš miesto iždo pa-

Namų savininkai: sau- į Barberšapės
nantį Daktaro Raškiau- i 
čiaus nuveiktus darbus beiI 
trumpą jo biografiją, sąry-; 
šyje su metinėmis Daktaro • 
sukaktuvėmis.

Pasirodo, kad netik kad 1
Šiauramerikiečių, bet ir vi-iškilti ir išleisti tris milijonus 
sų demokratinių lietuvių dolerių gelbėjimui mūsų jau- 
mylimam Daktarui jau su-Įnimo. Tie 
kako 70 metu amžiaus. Tai jaunuolių 

metu, jei i P«ms> ka<1 
ir laisvai dl5tl! dar

i patraukti prie savęs ir 
c sulaikyti nuo piktadarybių.

gražus skaičius 
jis būtų lengvai 
atgyventas. De
matome iš Daktaro biogra-; 

. f i jos, ne visas septynių de
šimtų metų kelias rožėmis ■ 
nuklotas. Kaškiaueiui te- i

pinigai turėtų eiti 
klubams ir gru
tes organizacijos 

daugiau jaunuolių 
juos

I Australijos premjeras 
S-S0 Si! »s New Yorke

todėl jis ir yra taip nuošir
dus, taip suprantąs, taip at- 
jaučiąs.

Mes, brazil iečiai (Brazi
lijoje gyvenanti lietuviai), 
jau pirmomis emigracijos 
dienomis, atsidūrę svetima
me krašte, duonos ir dides
nės laimės ieškodami, be 
kalbos, be savo spausdinto 
žodžio, kreipėmės i šiaur- 
amerikiečius, prašydami jų 
pagalbos . Ir... nedelsiant, 
nereikalaudami užmokes
čio, mūsų broliai ateina 
mums į pagalbą: su laik
raščiais, su knygomis, su 
patarimu, net ir su finan
sine parama. Dėka bro
liams amerikiečiams, Bra
zilijos lietuviai turėjo AL- 
DLD-jos 41 kuopą ir gražų 
knygyną. ,0 ar Daktaras 
Kaškiaučius buvo nuo to 
nuošaliai? Ne! Jis buvo 
vienas iš tų, kurie gerai su
prato sunkią mūsų dalią 
nesvetingoj išeivijoj; jis’ 
buvo vienintelis lietuvis! 
Daktaras, davęs asmeniš-

šį šeštadieni Now Yorkan 
pribus ir kalbės Australijos 
premjeras Robert Gordon 
Menzies. Jo pasilikimui ban- 
kietas ruošiamas Waldorf-As
toria hotelyje. Australijos 
premjeras Menzies atlekia 
Amerikon pasimatyti ir pasi
kalbėti su prez.* Eisenhowe- 
)iu. Veikiausia prašys iš Ame
rikos paskolos.

Gal bus netekęs proto
William Farrell, įtartas už

mušime studentės Yarrow, pa
siųstas į Bellevue ligoninę pro
to ištyrimui. Jis labai pana
šus į pusiau išprotėjusį žmo-

duoda ?
Farrell yra tėvas dviejų, o 

jo žmona laukia dar trečio. 
Mrs. Marlyn Farrell yra pa
tekusi į desperatišką padėtį.

Šeimyniškas gyvenimas 
“eina velniop”

Taip mano ir sako Queens
’ teismo klerką Paulkus ir tiesioginius patari-: countv 

mus tiems, kurie pas jį ras- 'Livoti. Jis sako, kad šių metų 
tišlkai kreipėsi.

Todėl ir šiandien, minė
dami septyniasdešimtąsias 
jo gimimo metines sukak- M 
tuves, Brazilijos demokra
tinių lietuvių sluogsniai ne
gali stovėti nuošaliai, nega
li neatiduoti atitinkamos 
pagarbos tam, kuris tiek 
daug yra jiems padėjęs,: 
taip paguodęs.

Tad: Greitos laisvės ir ii-: 
go, ilgo amžiaus, mielasis 
Daktare!

Kapso Sūnus 
San Paulas, Brazilija

sausio mėnesį daug daugiau 
buvo reikalauta perskyrų ir 
’šsituokimų, negu pernai sau- 

Tik per vieną tą mėnesį 
pareika-

panaikinimų ženat- 
32 divorsų, 20 perskyrų 

Enoch Ar- 
degree.” Visoje šio teis-

istorijoje nebuvo buvę to- 
nelaimių šeimyniško įri- 
bylų.

tiktai tame teisme 
Jauta 40 
vės, 
ir taip vadinamų 
den

; m o 
i kių
m o

Klausimai ir 
Atsakymai 

v

Klausimas: Aš esu Ame
rikos pilietis ir neseniai iš- 
pildžiau peticiją dėl atsiga- 
benimo savo motinos Ame
rikon. Mano motina nėra 
lankiusi jokios mokyklos ir 
tik per save yra pramokusi 
Šiek tiek skaityti. Jinai ne
moka angliškai nei kalbėti 
nei rašyti. Aš esu girdė
jęs, kad imigrantai turi iš
laikyti raštingumo egzami
nus pirma, negu jie galės 
įvažiuoti į Jungtines Vals
tijas . Todėl aš ir bijau, kas 
galės atsitikti su mano mo
tina.

Atsakymas: Jūsų moti
nai nereikės atlaikyti raš
tingumo egzaminus. įsta
tymai patvarko, kad atei
viai, kurie yra tėvai, tėvu
kai arba vaikai Amerikos 
piliečių bei legališkai gyve
nančių ateivių ir kurie at
vyksta gyventi su savai
siais, nereikalaujami tokio 
egzamino. Bet jeigu jūsų 
motinai 
zaminą 
te, nes

Išvalymas subvių kaš- 
1 tuos 2 milijonu dolerių

Greitu laiku bus pradėtas 
■ “vacuum cleaning” mūsų 
miesto visų subvių — požemi
nių geležinkelių. Jie taip bu
vo išvalyti tiktai prieš keletą 

i desėtkų metų. Visi kampai 
prisikimšę' dulkių ir purvų. 

. Darbas paims penkerius pie
tus ir 
Ii jonu 
Yorko

miestui kaštuos du mi- 
dolerių. Visos New 

su b v ės turi 85 mylias.

Arthuro Toscanini su
grįžo į New Yorką

Iškilmingai ir šiltai visų mu
zikos mylėtojų buvo pasitik
tas Arthuro Toscanini. Jis su
grįžo iš Italijos ir tūlą laiką 
žada pagyventi New Yorke. 
Dar kalbama, kad gal jis im
sis darbo organizuoti ir va
dovauti filharmoninę orkestrą. 
Jis sako, kad jis jaučiasi la
bai gerai, nors kovo 25 d. jis 
minės savo 88-tą gimtadienį.

ir reikėtų tokį eg- 
atlaikyti, nebijoki- 
imigracijos jstaty-

mas nereikalauja, kad imi
grantas turėtų mokėti skai
tyti ir rašyti angliškai. 
Įstatymas tik reikalauja, 
kad jis galėtų skaityti ir 
suprasti paprastus žodžius 
toje kalboje, kokią jis var
toja arba kokią pasirenka.

Common Council

gokitės nuo bėdos!
Policijos departmentas pa

skyrė du šimtu' policistų spe
cialiai misijai: gaudyti ir areš
tuoti tuos, kurie prie savo na
mų, neužlaiko švaros. Areš
tuos už tai, jeigu šalia jūsų 
namo šaligatvis bus užterštas. 
Papulsi bėdon už tai, jeigu 
tavo šuo ne vietoje savo gam
tinius reikalus atliks. Teks ir 
tam, kuris, mesdamas popier
galį ar ką kitą, nepataikys j 
“litter basket”, arba kuris ne
turės gerai uždengiamo viedro 
ar kito įtaiso savo šliukšlėms 
sudėti,’ o jas išneš laukan po
pieriniame maišelyje.

Jair dabar keletas tokių 
sanitacijos policistų darbuoja
si ir medžioja griešininkus. 
Bet pranešimas sako, kad su 
kovo 14 d. prasidės masinės 
a b lavos. Nusidėjėliai baudžia
mi piniginiai ir kalėjimu. Pri
klausys nuo teisėjo, kuriam 
pakliūsi, arba nuo nuodėmės, 
kurią papildysi.

Tad daug sveikiau ir 
riau apsisaugoti ir bėdon 
pakliūti. Nėra nė garbės 
tekti bėdon už nešvarumą.

Iki, šiol New Yorko miestas 
galėjo didžiuotis tuomi, kad 
jis nešiojo visame pasaulyje 
nešvariausio didmiesčio vardą. 
Gal šitos sanitacijos ir polici
jos dep-artmentų pastangos 
jo tą “garbę” atims.

pakels kainas
Manhattane du šimtai di

džiųjų barzdaskutyklų pake
lia kainas. Nuo dabar ten už 
nukirpimą plaukų reikės mo
kėti $1.40, o iki šiol buvo tik
tai $1.25. Nuskutimas barz
dos kaštuos 75 centus, vieto
je 65 centų. Barbernių savi-

■ ninkai sako, 
nas pakelti, nes šiomis dieno
mis turėjo

Evengelisto Graham 
cirko klausėsi 
didelės minios

New
Madison

kad jie turi kai-

pakelti barberių 
j algas, pridedant jiems po 
turis dolerius į savaitę.

ke

ge- 
ne- 
pa-

iš

vėl

Gal tiktai žmona 
išgelbės jo gyvybę

Klausimas: ar policija
pamelavo, kuomet ji pasigy
rė, kad William Patrick Far
rell, 25 metų, dviejų vaikų 
tėvas, jai prisipažino išprie
vartavęs1 ir paskui peiliu su- 
badęs studentę Ann Yarrow?

Dabar jį kalėjime aplankė 
jo nėščia žmona Marilyn. Ji 
sako, kad jos vyras jai griež
tai užsigynė ką nors bendro 
turėjęs su minėta studento 
bei jos nužudymu.

Be to, Mrs. Marilyn Farrell 
sako, kad jos vyras ir nega
lėjo Ann Yarrow nužudyti, 
nes kaip tik tą naktį, kada 
jinai buvo nužudyta, jis su ja 
gulėjo lovoje namie!

28 metų, 
gyslų su- 
nuo 5 iki 

teisėjas

Anthony J. Blasi, 
visiškai bejėgis nuo 
kietėjimo, nuteistas 
10 metu kalėti. Bet
Joyce jo pasigailėjo ir pasiun
tė į Bellevue ligoninę gydy
mui. Gal ir visiškai bausmė 
būsianti jam dovanota.

Newyorkieciams kalbės 
guber. Harrimanas

Brooklyno demokratai ruo
šia didelius pietus gegužės 7 
d. St. George hotelyje. Pro
gramoje dalyvaus ir kalbės N. 
Y. valstijos gubernatorius 
Harrimanas. Taip pat daly
vaus gubernatoriaus pagelbi- 
ninkas DeLuca ir valstijos iž
dininkas Levitt. įžanga į ban
ketą bus “tiktai” $50!

d i rėk t o- 
Pirmiau 
advoka- 
rezigna-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DĖMESIO!

Nori išgelbėti 
istorinę liekaną

Miestas prašys Valstijos 
Seimelio paskirti pinigų ir 
leisti perkelti Hamiltono na
mą, kuris buvo pastatytas 
prieš 153 metų ir baigia su
griūti. Namaš j-andasi ant 
kampo 141st St. ir Convent 
Ave., New Yorke. Bandytų jį 
iškelti į City College lotą 
ant 130th St. ir St. Nicholas 
Terrace, ir ten atstatyti. Alek
sandras Hamiltonas buvo pir
mas Jungtinių Valstijų iždi
ninkas ir didelis Jeffersono 
priešas, vadas visų reakcinių 
tais laikais jėgų.

Praėjusį ketvirtadi e n j
Y or k o didžiojoje
Square Garden salėje kalbė
jo paskilbęs rėksnys evange
listas Billy Graham. Savo 40 
minučių prakalboje jis siun
tė tiesiai pragaran visus, tiek 
didžiuosius, tiek mažuosius 
griešininkus.

Tik keista tas, kad jo sapa
liojimų pasiklausyti susirinko 
didelės minios žmonių. Netik 
visa salė, kurion telpa 19,000 
žmonių, buvo pilnai užpildy
ta, bet dar ir lauke klausėsi 
kiti astuoni tūkstančiai “iš
ganymo” ieškančių žmonelių.

Spaustuvininkai gauna 
nemažą algų priedą

Amerikos Darbo Federaci
jos spaustuvininkų unija sa
ko, kad gal bus šiejnet išveng
ta streiko. Devyni didieji New 
Yorko dienraščiai sutiko savo 
spaustuvininkams pakelti al
gas $5.80 savaitėje. Pakėli
mas algų paliečia 3,400 darbi
ninkų ir sekamus dienraščius: 
The News, Times, 
Journal - American,
World - Telegram and 
Journal of Commerce, 
Island Star-Journal ir 
Island Press.

' Dar vienas pabėgo
iš New Yorko City Anti- 

Crime Commission rezignavo 
ir jos organizacinis 

irius John O’Mara, 
j pasitraukė komisijos
1 tas Keating. Abiejų
'cijos priimtos. Skandalas kilo 
J dėl suradimo, kad daugybė 
I žmonių aukštose vietose turi 
I savo telefonus taip užtaisy
tus, jog šnipai gali jų pokal
bių klausytis.

Slaugės paliuosavimo parcigonk 
su ar be New York valstijos license, 
Long Island Nursing Home.

Pradžiai $200 į Mėnesį
Saukite LE. 9-2870

(43-49)

Terenie Moriarty sunkveži- 
kiauiieną mėsą, 
savo vežime tu- 
vertės hamių. 
pasivijo

miu išvežioja
Aną dieną jis 
rėjo $22,000
Trys plėšikai

. mė iš jo tą visą hamę. 
ja plėšikų ieško, bet 
gauna.

ir atė- 
Polici- 
nesu-

ti k

)

Eddie Windrin, dar 
metų berniukas, bet smarkiai 
atkeršijo savo motinai ir ki
tiems “priešams”. Kadangi jį 
motina ir išbarė ir apkūlė už 
žaidimą su degtukais, jis po 
24 valandų sukėlė 
gaisru 

kitąo

net du
— vieną savo stuboje, 
to namo skiepe.

dviejų mėnesių mergy-

Attention!
good
Own

Housekeeper-Cook. For 
kosher household. Under 45. 
room, bath and top salary.

Belle Harbor 5-4420.
(45-46)

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. We are leading mfrs, in the 
electrical Industry and offer renu
meration on percentage 
Car essential. WH. 9-7781. 
M. Ask for Harry or Loo.

sharing.
10-4 P.

(44-50)

MALE and FEMALE

Du broliai Kaufmanai ir jų 
švogeris Lepkoff, visi biznie
riai, pakliuvo į bėdą. Jie sua
reštuoti ir bus teisiami įtari
mu, kad jie tyčia padegė savo 
biznį ir pasidarė $50,000 nuos
tolio. Mat, tikėjosi pasinaudo
ti a pd rauda.

gyvenas 797 
Brooklyne ta
ip gal paklius 
Prieš jį liudi- 
jaunos mergi-

Net keturios šešioliki 
nės prieš ji vieną '■ t ‘ ■

Max Alloy, 
Scheneck Ave.; 
po suareštuotas 
didelėn bėdon, 
ja net keturios
nos. Jos sako, kad jis bandė 
su jomis “negražiai” pasielg
ti. Alloy yra tėvas dviejų vai
kų, sakosi esąs biznierius, pa
leistas po $9,500 kaucija. Jį 
skundžia Thea Band, .18 me
tų, Patricia Dolan, 17 metų, 
ir dvi neįvardintos 15 metų 
amžiaus mergaitės.

Staton Island sulaikyti 
tuoni žmonės. Visi įtariami 
vagystėje. Sakoma, kad jie 
veikė kaipo grupė ir papildė 
50 skirtingų vagysčių.

as-

< >

« >

Mirror, 
Post, 
Sun, 

Long 
Long

Gal dar sužaliuos ir 
mūšy Manhattanas

Kaiminystėje aplinkui Cen
tral Park pradėtas vajus so
dinimui medžių. Vieno mede
lio pasodinamas nuosavybės 
savininkui kaštuos $90. Agi
tacija varoma plačiai, 
sužaliuos dar šį pavasarį 
ta apylinkė.

visa

StPo num. 442 W. 22nd 
New Yorke, rasti gasu 
troškę Frederick Humphries, 
67 metų, ir jo žmona May, 63 
metų. Policija mano, kad jie 
susitarę nusižudė. Kambaryje 
rastas gaso kranelis atsuktas.

Herbert Steel, 43 metų am
žiaus, bedarbis, nukrito nuo 
platformos subvėje. Jo laimė, 
kad jis paspėjo atsigulti tarpe 
bėgių. Perbėgdamas traukinys 
tik menkai sužeidė galvą ir 
rankas.

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKE

< >

<>
<♦>

< >
( >

Tik 
tės vystykluose Julio Avilis, 
31 metų, gyvenąs 1^40 Park 
Ave., slėpė nemažai narkoti
kų ir iš jo darė nemažą biznį. 
Jis pats negali suprasti, kaip 
detektyvai galėjo tatai “už
uosti.” Julio Avilis suimtas ir 
paleistas po $10^000 kaucija.

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, t.a|'- 
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyri ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome į darbą visus.

SC. 3-6160

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

MAGDA SANDE 
Employment Agency

6119 — 5th Ave., B’klyn.
GEdney 9-6639 — GEdney 9-8581

REAL ESTATE

York o valstijos repub- 
vadas Morhouse bara 
majorą Wagneri dėl

New 
likonų 
miesto 
finansinės krizės. Jis kaltina
demokratus už tokią padėtį. 
Jis sako majorui: paskirkite 
republikoną jūsų finansams 
tvarkyti ir viskas pasitaisys.

PARDUODA SAVININKAS 
FRESH MEADOWS (Flushing). 
Birželyje užimtinas, praktiškai nau
jas 6 rūmų detached, mūrinis na
mas. Platus attic, ištaisytas skie
pas, arti mokyklų ir transportaci- 
jos. Daug ekstra jrengimų. Greitam 
pardavimui tik $23,000. Pamatymas 
pagal sutartį. Kreipkitės tik rimtai 
mananti pirkti. Tel. FL. 7-8957.

(46-49)

Large Selections — Many Colors 
BROADLOOM O MILL
REMNANTS ENDS

Quality Mdse. S$Q95
Savings Up To $19.95 ( UP

Remnant sizes sufficient for 
Halls, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG CO.
12 E. 175th St. Bron.r

TR. 8-9217

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

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

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ap kreipkitės: 
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 830, 11 W. 42nd 

N. Y. C.
St.

PIENINĖ FARMA
Grahamsville, N. ¥.

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

Saukite: HOLLIS 4-5045
(44-47)

MATTHEW A.
BUYUS

1

(BUYAUSKAS)

PARDUODA SAVININKAS—MER
RICK, greit užimtinas. Gražus 7 rū
mų namas. 2 pilnos maudynės, mok-, 
slinė virtuvė, medžiu deginama ug
niavietė, kostumerskai budavotas. 
14’xl8’ den. Visoki Įrengimai. Ištai
sytas skiepas, platus attic, sun deck, 
didelis žemės lotas, A-l vieta, arti 
mokyklų, krautuvių ir trans|ibrtaci- 
jos. Greitam pardavimui $20,500. 
Apžiūrimas. Tik rimti pirkikai tesi
kreipkite.

(46-47)

Gydytojas ir narko
tikų šinkorius

Dr. William Geller suareš
tuotas ir bus teisiamas, Jis 
kaltinamas pardavinėjime nar
kotikų. Surasta, kad jis iš to
kių “receptų” vieneriais me
tais pasidarė $12,000. Dr. 
Geller yra vedęs ir turi ketu
ris vaikus.

Yonkersietė Mrs. O’Connor 
nuvažiavo svetimu automobi- 
liumi manydama, jog tai yra 
jos mašina. Jos mašinos rak
tas pilnai atitiko tai svetimai 
mašinai. Tikrai nepaprastas 
atsitikimas, nes, sakoma, taip 
pasitaikyti gali tiktai vieną 
sykį iš 20,00! <

Miss Mary Fabian nukibo 
ant bėgių su b vės Lexington 
Ave. stotyje ir ant vietos bu
vo užmušta. Nenustatyta, ar 
ji tyčia nušoko, ar netyčia nu
krito.
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Norime iŠ anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalyką, kuris įvyks

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Q Balandžio
** April, 3 P. M.

25 metų jubiliejinę sukaktį, ir 
kuopos reikalai apsvarstyti.

- Sekr.

Central Brooklyn, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas, įvyks 

trečiadieni, kovo 9 d., 7:30 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite, nes reikės 
padaryti tarimas kaip atžymėti L. 
D.S.
kiti
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>
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< > 
< >

>

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, kovo-March 9 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, 110-06 
Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
ir kurie dar neužsimokėjote douk- 
lių už šiuos metus, pasimokėkite.

Komitetas

Rengėjai.
(46-48)

Hartford, Coiin.
Prašome atvykti j žaislų pare. — 

Įvyks kovo 13, popiet, 157 Hunger
ford St., Hartford. Rengia LDS 79 
kuopa.

Visi nariai privalo dalyvautu Taip
gi ir visi kas myli gražiai laiką pa
leisti. Bus žaislai ir užkandžiai 
tik už $1.00.

4 piul. Laitvfi (Liberty) Antrad .j kovo (March) 8, 1955

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

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Philadelphia, Pa.
Philadelphia progresuoja, šį šeš

tadienį, kovo 12 d., ten brooklynie- 
Čiai suvaidins komediją “Prašvilpta 
Laimė”, o balandžio 23 d. ton įvyks 
šaunus koncertas, pagarbai seno 
veikėjo, Jono Rainio. Abu parengi
mai bus salėje 414 Green St.

Visi philadelphiečiai yra prašomi 
dalyvauti šiuose parengimuose. J* 
žanga tik ?1.00, taksai įskaityti. I

’(46-48)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barber!*




