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KRISLAI
Nė žodžio!
Kabinėjasi.
Išsiplūdo.
Tysliava ir beždžionės.
Lietuvos miškai.

Rašo A. Bimba

Beveik visos didžiosios dar
bo unijos leidžia savo laikraš
čius. Plieno darbininku unija 
turi “Steel Labor.’’ Tai mėne
sinis leidinys. Techniškai labai 
gražiai padarytas.

Paimu i rankas ši leidinį už 
kovo mėnesį. Visuose dvyliko
je puslapiu nerandu nė žode
lio apie karo pavoju, apie ko
vą už taikos išlaikymą.

O .juk tai svarbiausias Šios 
gadynės klausimas. Unijos 
laikraštis neparodo unijos na
riams išeities kelio. Nepataria, 
ką jie turėtu daryti taikos iš
laikymui.

Panašiai elgiasi beveik vi
si unijų organai. Unijų nariai 
paliekami semtis išminti ir va- 1 
dovybę iš komercinės spaudos, ; 
—iš savo klasinių priešų spau
dos. >

Aną dieną klerikalų dion- 
raštyje tūlas Pr. Zunde su
pliekė visą kolūkinę Lietuvos 
sistemą. Argumentų jis prisi
pešiojęs iš Vilniaus Tiesos. Už
tiko straipsnelį, kuriame smer
kiamas ar kritikuojamas tame 
ar kitame rajone atsilikimas 
bei apsileidimas, ir jau rašo 
mirties dekretą visai socialisti
nei žemės ūkio sistemai. Nie
kur nė eilutės nepaduoda apie 
didžiulius tos sistemos laimė
jimus ir atsiekimus.

Tokie argumentai nėra ar
gumentai. Tokiais argumen
tais klerikalų spaudos skaity
tojai ne šviečiami, bet mulki
nami.

Žmonės* sako : kas nori muš
ti, tas susiranda ir lazdą. Lie
tuvos spaudoje pilna savikriti- 
kos,—aštrios, griežtos savi kri
tikos. Tiems, kurie tik kabi
nėjasi, o ne šviesos ir teisybės 
ieško, ten medžiagos gyva ga
lybė.

Bet lygiai taip būtų, jeigu, 
pavyzdžiui, kas nors užsienyje 
paimtų iš Amerikos spaudos 
keletą atsitikimų apie žiaurias 
žrtB^gžudystes ir rašytų, jog 
visa Amerika paskendusi kri- 
minSlystėje. Pilno proto žmo
gus tokiems “argumentams’’ 
netikėtų.

Smetoninės “Lietuvių Enci- 
klopedijos” leidėjas J. Kapo
čius viešai teisina pravarymą 
vyriausio redaktoriaus Ve. Bir
žiškos. Jis, Kapočius, neturė
jęs kito pasirinkimo. Biržiška 
ne enciklopediją redagavęs, 
bet patiektą medžiagą plunks
na ir paišeliu naikinęs.

Be to, Biržiška buvęs susi- 
ėdęs su visais kitais enciklo
pedijos redaktoriais. Pav., pa
kviestas grįžti atgal prie enci
klopedijos, “prof. Biržiška at
sakė, visus redakcijos narius 
iškoliodamas tokiais laiškais, 
kuriuos dėl savo keiksmažo
džių vargiai kuris laikraštis Į 
sutiktų ir išspausdinti.”

Tai šitaip einasi su tos enci- 
kloH’dijos reikalais.

Man nei šilta, nei šalta dėl 
to, kad kas nors pakeičia, sua- 
merikonina ar kaip kitaip “pa
taiso” savo pavardę. Jo pa-

(Tą»a 4—tame putilap.)
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Juos paskelbė | 
nesusitarus su 

sąjungininkais
Washingtonas. — Valsty-1 

bes departmentas staiga pa-i 
keitė savo nusistatymą ir į 
prieš Britanijos ir Tarybų ! 
Sąjungos norą paskelbė vie- | 
šumon Jaltos konferenciios 1 
dokumentus - užrašus. Re- i 
publikonai to jau seniai rei-1 
kalavo ir jie dabar rodo sa- i 
vo pasitenkinimą. Bet jie I 
nepilnai patenkinti, nes sa- i 
ko, kad daug kas tuose do-1 
kumentuose cen z ū r u o t a. | 
Be to, jie juose nerado tiek | 
medžiagos prieš Rooseveltąi 
ir kitus demokratus, kurie 
toje li945-tų metų konferen- Į 
cijoje atstovavo, kiek tikė
josi. !

Britanija dar priešinga
Kuomet Churchillui buvo ! 

pranešta, kad Amerika do-1 
kumentus paskelbė, jis pa-1 
reiškė, kad nepakeitė savo | 
nuomonės, tai yra, kad jų s 
nereikia skelbti. Tarybų į 
Sąjungą, kaip yra žinoma, i 
laikėsi nuomonės, kad jų : 
paskelbimas dabar nepagei- i 
daujajnas dalykas.

Dokumentai iškelia, kad 
---------------------------------- — ; 
Vatikanas pasmerkė Segurą! 
anti-frankistini kardinolą i

Sevilija, Ispanija. — Pra-! 
eitų metų spalio mėnesį Va-, 
tikanas paskyrė Sevilijos 
arkivyskupu - valdytoju 
monsinjorą Jose Maria Bu- 
ėno y Monreal. Sevilijos 
ankstyvesnis arkivyskupas, 
kardinolas Segura, liko tik 
kardinolu - arkivyskupu, 
bet be administraciniu tei
sių.

Tada buvo sakyta, kad 
Vatikanas ėmėsi žingsnių 
prieš kardinolą Segurą, nes 
jis kritikavo Franco reži
mą. Nuo to laiko Segura 
padarė keletą pareiškimų, 
kad jis yra persekiojamas 
dėl savo anti - frankistinio 
nusistatymo.

Vatikanas dabar viešai 
pasmerkė Segurą už tuos 
išstojimus.

Senatas patvirtino Marianą 
aukščiausiojo teismo nariu

Washingtonas. — Senatas 
71 balsu prieš 11 patvirti
no John Marshall Harlaną 
aukščiausiojo teismo teisė
ju. Prieš Harlaną balsavo 
9 pietiniai demokratai ir 
du republikonai.. Harlanas 
užima Jacksono vietą. Anas 
mirė spalio 9 dieną. 

T

Harlanas turi 55 metus 
amžiaus. Jis kilęs iš šei
mos, kurioje buvo daug tei
sėjų ir valdininkų.

Casablanca. — Prancūzų 
policija sužeidė tris Maro
ko nacionalistus.

PASKELBĖ JALTOS DOKUMENTUS

STALINAS, ROOSEVELTAS, CHURCHILLAS... Tie “Trys Didieji” buvo vyriau
sieji Jaltos konferencijos dalyviai, atstovaujantieji tris sąjungininkes, kurios tuo 
metu jau radosi prie pergales slenksčio. Rooseveltas mirė tik keli menesiai po kon
ferencijos, Stalinas—heleri metai vėliau. Chinchillas, 80 metų senukas, tebėra Bri
tanijos premjeru.

prieš Jaltos konferenciją ! 
R o o s e vėl tas, Stalinas ii1 ■ 
Churchillas per telegramas i 
ir per savo ambasadorius i 
ilgokai derėjosi, kur tą kon-' 
ferenciją laikyti.
Atėnuose arba Jeruzalėje
Rooseveltas norėjo, kad ji 

įvyktų Škotijoje. Paskui jis 
pakeitė savo nuomonę, ra
gindamas ją rengti kokia-! 
me nors Viduržemio jūros | 
uoste. Churchillas labiau j 
specifiškai pasiūlė Atėnus j 
Graikijoje arba Jer u z a 1 ę Į 
Palestinoje. Bet Stalinas! 
buvo savo daktarų patartas 1 
nedaryti ilgesnių kelionių 
ir pagaliau susitarta ją lai
kyti Jaltoje.

Vokietijos padalinimas
Konferencija vyko jau 

prieš pat Vokietijos pasi
davimą ir konferencijoje | 
buvo tartasi, ką daryti su j 
Vokietija. Churchillas tvir-1

Bevano pašalinimas faktiiiai 
darbiečius; Attlee’o pozicija

Londonas.— Bevanas yra I 
išmestas iš parlamentarinės i 
britų Darbo Partijos, bet! 
dešinieji vadai, AttleeeJ 
Morrisonas ir kiti, toli ne
gali būti patenkinti. Jie 
planavo išmesti Bevaną ir 
jį izoliuoti nuo partijos. 
Vienu metu jie manė, kad/ 
už Beviną balsuos gal 
apie keturiasdešimt deputa
tų. Paskutinėje minutėje 
jie susiprato, kad Bevano 
jėgos yra žymiai didesnės 
ir prileido, kad “gal bal
suos apie 70.”

Balsavimo rezultatai jiems 
buvo nelauktas smūgis, nes 
už Bevano palikimą parti
joje, kaip tai jau buvo va
kar pranešta, balsavo 112 
deputatų, jau beveik neto
li pusės parlamentarinės 
frakcijos.

Nuotaikos Darbo Partijo
je dabar apsiniaukusios, nes 
nėra aišku, ką atneš atei
tis. Ateinančią savaitę su
sirenka partijos pildomoji 
taryba. Dešinieji joje turi 
daugumą ir jie gali' nutarti

tai laikėsi nuomones: kad 
7 >

Vokietija turi būti suskal
dyta į atskiras valstybes 
ant visados; Bavariją, Prū
siją, Tiuringiją, Vestfaliją. 
Švabiją ir taip toliau. Roo
seveltas tam planui pritarė. 
Stalinas atsinešė šaltai ir 
iš jo nieko neišėjo.

Lenkijos klausimas
Labai daug ginčytasi Len

kijos klausimu. Churchillas 
virš viso reikalavo, kad kuo 
daugiau galios išlaisvintoje' 
Lenkijoje būtų duota egzi- 
linei reakcinei lenkų vy
riausybei, kuri tuo laiku 
radosi Londone. Jis sutiko, 
kad į naująją Lenkijos val
džia ieitu atstovai ir iš 
“Liublino lenkų” (kairių
jų), bet be vadovaujančios 
rolės.

Stalinas sakė, kad lenkų 
tauta pati turės apsispręsti. 
Rooseveltas šiuo klausiniu 

išmesti Bevaną ir iš pačios! 
partijos, ne vien iš Aparia-i 
mento frakcijos. Bet visi 
žino, kad Ebbw Vale srity
je Valijoje, kurią Bevanas' 
atstovauja parlamente, jis. 
lengvai laimėtų ir kaip ne-! 
priklausomas, nes tenykš-l 
čiuose angliakasiuose jis I 
nepaprastai populiarus .

Jis 'nesteigsiąs partijos
Tuo tarnu Bevanas pa

reiškė, kad jis neplanuoja 
steigti naujos partijos. Jo 
pasekėjai partijoje ir par
lamentinėje frakcijoje liks 
savo vietose. Vieni jų sakė, 
kad iie kovos už Bevano su
grąžinimą partijom nors 
pats Bevanas sakė, kad jis 
negrįžtų.

Darbo partija, kaip tai 
pripažįsta visi, dabar lieka 
suskaldyta ideologiniai aiš
kiau, negu bile kuomet pra
eityje. Konservatoriai tri
umfuoja ir kalba apie rin
kimu šaukimą -dabar, kai
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darbiečiai suirutėje. Bet 
darbiečių “Daily Herald” 

radosi kaip ir viduryje.
Karas prieš Japoniją

Stalinas žadėjo Roosevel-•’ Itu i leisti amerik i e č i a m s tos sutartis.

tiniame Sibire, iš kur tie! 
orlaiviai būtų galėję bom- ’ 
barduoti Japoniją. Bet prie 
to nepriėjo, nes Japonija! 
pasidavė a n k s č i a u negu ' 
laukta, — trumpas laikas • 
po to, kaip tarybinės pės
tininkų jėgos sudavė smū-i 
gi japonams Mandžiurijoje i 
o amerikiečiai panaudojo! 
prieš Japoniją atominę bom-! 
bą. • ■ •

Rooseveltas jau sirgo
Jaltos konferencijos už- • 

rašai rodo, kad daugiausia! 
kalbėjo Churchillas ir Sta-i 
linas. Rooseveltas dažnai: 
tylėjo, nes, kaip vėliau nu- : 
rodė jo artimi bendradar
biai, jis tuo metu jau sirgo. |

' I 

suskaldė britui 
vra silpnesnė
įspėjo konservatorius, ša-į 
kydamas, kad “kai reikės, į 
vienybė atgims.” Į

Egiptiečiai šiuo kartu 
buvo įsiveržę..Izraclin

Tel Avivas. — Izraelio’ 
valdžia skelbia, kad gin
kluoti egiptiečiai įsiveržė, 
Negevo dykumoje i šarše- 
ret kaimelį Izraelio teritori
joje ir susprogdino vieną 
narna.- Name nesirado žmo-Į 
nių, bet vienas kaimietis su-1 
sišaudė su įsiveržėliais ir 
buvo sužeistas.

šaršeret randasi 7 my-! 
lios nuo egiptiečių sienos.. 
Jungtinių Tautų komisijai 
buvo pradėjusi sekti įsi-! 
veržėlių p ė d s a k u s, b e t i 
smarkus lietus tuos pėdsa- į 
kus ištrynė.

Paryžius.—Amerikos ka
rinių jėgų vadas Europoje 
gen. Gruentheris> kuris taip
gi yra vyriausiu NATO ka
riniu vadu, pasakė, kad ka
ro atsitikime atomines bom
bos bus naudojamos, neat- 
siklausiant civilinių valdžių.

Valdžia pildė 
repaid ikona 
reikalavimu < •

Užrašai, betgi, rodo, kad 
jis nedarė tiek “nusileidi
mų” Stalinui, kaip jam vė
liau prikaišiojo republiko
nai.

Churchillas per visą kon
ferenciją buvo labai bom- 
bombastiskas, k a 1 b ė j o il
giausiai. Stalinas jam daž
nai pasakydavo, kad iš jo 
ilgo pareiškimo daug kas 
lieka neaišku. Stalinas daž
nai atsakydavo vienu sa
kiniu.

Knowlando reikalavimas
Senatorius Knowlandas

tuojau po šių dokumentų tis pradėjo išeiti 114 metų 
paskelbimo pare i k a 1 a v o , ; 
kad prezidentas Eisenhow- i 
oris viešai pasmerktų Jai-i 

. To paties rei-!
kalauia kiti reakciniai re-
publikonai.

Ar administracija tuos^ 
reikalavimus pa tenkins, 
kol kas nežinia. Sovietai 
dažnai kaltina, kad Ameri
ka ir taip jau sulaužė dau
gelį Jaltos susitarimų. Ame
rika panašius kaltinimus 
daro Sovietams.

Įsiveržėlis i Britanijos 
ambasadą nesveiko proto

Maskva.—Laikraštis “Ve- 
černaja-Moskva” sako, kad 
žmogus, kuris sužeidė sar
gybinį milicininką ir su gin
klu įsiveržė į britų ambasa
dą, rastas esąs nesveiko 
proto. Jo vardas vra V. A. 
Matvejevas ir jis buvo ži
nomas kaip psichiniai ser
gantis.

Kuomet jis su revolveriu 
rankoje įsiveržė ambasa- 
don, britai tarnautojai jį 
nuginklavo ir perdavė Mas
kvos policijai. Apart “Ve- 
černaja Moskva,” kiti laik
raščiai, kaip “Pravda” ir 
“Izvestija,” to atsitikimo 
visai neminėjo.

Washingtonas. — Indijos 
delegatas Jungtinėse Tau
tose Krishna Menon lankė
si pas prezidentą Eisenho- 
wekį ir sekretorių Dullesą.

Britai teisia Kipro patrijotus: 
demonstracijos prieš Britaniją
Raphos, Kipras. — Bri

tai teisia 13 kipriečių pa-
trijotų, kurie kovojo už Ki
pro prijungimą prie Grai
kijos. Kaltinimas prieš juos 
yra, kad jie rengė “civilinį 
karą.”

Tuo tarpu, kai ši byla1 
sprendžiama, patrij o t i Šk i | 
Kipro gyventojai graikai; 
kelia nemenkas demonstra-! 
ci j as prieš britus. Studen
tai puolė britų policiją ir 
atėmė nuo jos du tų 13 tei-

Paskutiniai 
pranešimai

EI Paso. — Harvev Ma- 
tu.sow buvo nuteistas 3 me
tams kalėjimo. Jį nuteisė 
teisėjas R. E. Thomason 
“už panieką teismui.” Tei
sėjas nustatė Matusowo už
statą $10,000. Manoma, kad 
jis galės tiek gauti ir įšteis 
laisvėn, tuo tarpu apeliuo
damas savo bylą.

Varšuva. — Čia jau at
vyko Amerikos komunistu 
veikėjas Irving Potash, ku
ris buvo priverstas apleisti 
Jungtines Valstybes. Len
kija jam davė prieglaudą.

New Yorkas. — Vienas 
seniausių Amerikos dien
raščių, “Brooklyn Eagle” 
sustojo išeiti. Tas laikraš-

atgal ir vienu metu buvot 
liberališkas. Jame bendra
darbiavo poetas Whitma-

Paskutiniu laiku tas laik-
rastis buvo reakcingas. Jo 
užsidarymą paskubino tar
nautojų streikas.

Helsinki.—Amerikos am
basadorius Suomijoje Jack 
McFall keletą kartų matėsi 
su valdžios atstovais ir pa
galiau išsirūpino, kad suo
mių laivas “Aruba,” vietoje 
plaukimo į Kiniją, plauktų 
į kokį nors “nekomunistinį 
uostą.” Laivas veža žibalo 
Kinijai, kuri yra už jį už
mokėjusi, bet laivo kapito- 

! nas dabar “parduosiąs” tą 
i žibalą kitiems.

Paryžius.— Tunisijos na
cionalistų partija Neo-Des- 
tour nepatenkinta autono- 

, mija, kurią francūzai nori 
Tunisijai duoti. Jie nori pil
nos nepriklausomybės.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Vakarų jėgos turi 
Europoje dukart daugiau 

- vyrų po ginklu, negu Tary
bų Sąjunga.

Washingtonas. — Prezi- 
] dentas Eisenhoweris sakė, 
kad jis nemato, kodėl mes 
negalėtume naudoti “takti
nius” atominius ginklus 
prieš karinius įrengimus.

ORAS NEW YORKE 
šalta, labiau apsiniaukę.

siamųjų. Apie 10 minučių 
į vėliau atvyko polici jos su- 
; stiprinimai ir jie pajėgė at
imti juos nuo studentų.

Demonstrantai nešė Grai
kijos vėliavą, kuri uždraus
ta Kipre, ir šaukė anti-bri- 
tiškus sloganus.

Policija vėliau puolė mi
nią ir pradėjo švaistytis sa
vo guminėmis lazdomis. De
monstrantai atsakė akmenų 
lietum.
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Nelabai kaip jaučiamės 
žiūrėdami į Holly wood o 
didvyrius, kaip jie “pavo
jingai” kovoja su dirbti
niais liūtais ir leopardais. 
Ypatingai vaikai, žiūrėdami 
į tokį judi, pradeda spieg
ti. Kitaip yra su Afrikos 
gyventojais, kurie lošia su 
gyvais liūtais ir leopardais 
be bilieto. Tik per vieną 
rugsėjo mėnesį 1954 m. štai 
kas įvyko.

Europietis ūkininkas, 
pietvakarių Afrikoje, Wind
hoek distrikte, Jack Pete- 
roen, parvažiavęs namo pa
matė leopardą vaikščiojant 
po kiemą, šoko nuo sunk- 

I vežimio ir taikėsi nušauti, 
bet kitas leopardas šoko 
jam ant sprando ir prasi
dėjo kova. Vieną ranką 
jis sukišo bestijai į koserę, 
o su kita smaugė, iki leo
pardas nualpo; tuomet, pa
ėmęs šautuvo kamieną, pri
baigė. Po tokių repeticijų, 
apdraskytas, atsidūrė ligo
ninėje.

Pietvakarių Afrikoje, 
Omaruru provincijoje, Fritz 
Knoke laikė sugavęs leopar
dą, bet jis ištrūko ir puolė 
ant jo. Neturėdamaas kuo 
gintis, jis irgi vieną ranką 
sukišo į gerklę, o su kita 
pasmaugė.

Mat, kuomet ranka suki-7 V 

“FALSE WITNESS”
“FALSE WITNESS” tai knygos pavadinimas. Kny

gos, išėjusios iš spaudos tik prieš savaitę.
Knygą parašė Harvey Matusow, ją išleido Cameron 

& Kahn New Yorke. Knygos kaina kietuose viršeliuo
se—$3, gi popieriniuose—$1.25.

Knygos tiražas — 50,000 egzempliorių, bet leidėjai 
sako, kad neužilgo pasirodys antroji knygos laida, nes 
50,000 egzempliorių neužteks.

Autorius Harvey Matusow sako, kad jis gautąjį 
honorarą paskirs kokiam nors svarbiam tikslui—gal ko
kiai stipendijai asmeniui, norinčiam mokytis, norinčiam 
susipažinti su civilinėmis Amerikos žmonių laisvėmis, 
norinčiam jas ginti.

Tiek apie tai.

DABAR SVARBU PAŽYMĖTI, kas “False Wit , 
ness” (Falšyvas Liudininkas) knygoje telpa.

Knygoje telpa Harvey Matusowo pasakojimas, pa
grįstas faktais, įrodymais, apie tai, kaip jis, primokytas 
valdinių organų, FBI ir kitų, melagingai liudijo prieš 
komunistus ir ne komunistus darbininkų judėjimo vei
kėjus, intelektualus ir kitus.

Jis per keletą metų tarnavo FBI, jis buvo liudi
ninkas kongresiniame Un-American Committee, jis bu
vo tyrinėtojas Ohio valstijoje, —< apmokėtas tos vals
tijos Un-American Activities Komiteto, jis liudijo prieš 
komunistų vadovus, nuteistus kalėjiman — vadovus,
kurių priešakyje stovėjo Elizabeth Gurley Flynn, jis 
liudijo senatiniam Internal Security Komitetui, ir tt._. 
ir tt.

Visur jis liudijo melagingai, liudijo taip, kaip no
rėjo tie visokie komitetai, — komitetai neva besidar
buojantieji apsaugojimui amerikonizmo! Tie įvairūs 
komitetai, valdžios prokurorai teismuose ir kiti, nau
dojusieji Harvey Matusową kaip didį žmogų, kaip gar
bingą amerikietį, žinojo, kad jis liudija neteisingai, bet 
nieko nesakė, nespyrė jį sakyti teisybę. Jiems buvo vis
kas okei, ką Matusowas tik pasakė prieš pažangiuosius 
žmones, veikėjus! Juo daugiau jis sakė melų, juo di
desnis jis buvo tiems “klausinėtojams” vyras!

Senatorius McCarthy buvo pasamdęs Matusowa spe
cialiu kalbėtoju-agitatorium, kad jis vyktų į Wisconsin 
valstiją ir ten agituotų (li952 metais) už makartistinius 
kandidatus!

Matusowas buvo makartistų akyse didelis ameri
kietis, gąrbingas asmuo. Nesigailėta jam pinigų algai 
ir išlaidoms, nesigailėta jam didžiulės publikacijos ko
mercinėje spaudoje.

Faktinai, kaip pats Matusowas sako, pinigai ir gar
bė jį ir pakušino būti “liudininku.”

Visa tai Matusowas pasakoja šitoje knygoje.

MUMS MAŽIAUSIAI svarbu, kas Matusową “pa
traukė” į FBI ir kitas įstaigas. Nėra labai svarbu ir tai, 
kodėl jis “atsivertė prie dvasios šventos” ir pradėjo kel
ti aikštėn savo melagystes.

Mums svarbu pabrėžti tai, kad jeigu mūsų valdi
nės įstaigos, kurioms pavesta saugoti Amerikos žmo
nių reikalus, naudoja melus ir provokacijas prieš ne
kaltus žmones, naudoja tokio tipo “liudininkus,” tai jau 
labai bloga! Tai jau laikas kiekvienam amerikiečiui la
bai susirūpinti!

Prieš įvairius komitetus ir teisėjus, prie kurių Har
vey Matusow liudijo, šiandien iškyla toks klausimas: 
kada jis melavo?

Matusow sako, kad jis melavo pirmiau, o dabar at
šaukia savo melus. Tačiau kongresiniai komitetai, FBI 
ir tūli teisėjai sako: Matusowas pirmiau teisybę sakė, o 
dabar meluoja!...

'Argi taip galima samprotauti? Ar galima taip leng
vai visą reikalą numuilinti? Mums rodosi, ne, negajima!

Jeigu senatinis ar kongresinis komitetas, jeigu FBI, 
jeigu teisėjas (prie kurio Matusowas liudijo teisme) 
mano, kad Matusowas yra melagis, kad valdžia kaip į 
balą išmetė didžiules pinigų sumas jo algoms ir “su
gaištims,” kad jis meluoja dabar, tai turi pripažinti ir 
tai, kad jis melavo ir pirmiau. Einant tuo dėsniu, turi 
būti išteisinti visi asmenys, kurie buvo, pasiremiant Ma
tusowo liudijimais, apkaltinti!

Tik tokiu būdu būtų galima šiek tiek atitaisyti tąją 
skriaudą, kurią įvairūs valdiniai organai padarė dau
geliui žmonių. Visiškai padarytąją žmonėms skriaudą 
jie niekad neatitaisys.

•H. Matusow, atsiminkime, pareiškia, kad ne jis 
vienas melavo. Jis pabrėžia, nes jis žino, ką sako, jog 
melavo ir kiti valdžios liudininkai, šnipai, tokie kaip 
Budenz, kaip Bentley, kaip Crouch, etc.

Yra spėjimų, jog neužilgo dar vienąs kitas panašių 
liudininkų paseks Matusowa ir pasakys: aš melavau, aš 
padėjau pulti nekaltus žmones, žymius amerikiečius!

Tenka manyti, kad ši Matusowo išpažintis, ši kny
ga atidarys akis ne vienam amerikiečiui, parodant, kas 
šiandien daroma vardan amerikonizmo apgynimo!.

Būtų gerai, kad taip būtų!

ši leopardui į gerklę, tai jis 
negali kąst ir greit palieka 
bespėkis. Bet to negalima 
padaryti su liūtu; liūtui 
kiek įkištum, tiek ir liktų 
jo koserėj. Afrikoj valdžia 
aiškina piliečiams, kaip rei
kia apsisaugot nuo plėšrių 
žvėrių, o labiaausiai—kaip 
reikia kovoti.

Percy Coates, prie Njak- 
wa,. šiaurės N y a s a 1 a n d 

! provincijoje, atsidarė du
ris išeiti į lauką, o leopar-1 
das laukė ant stogo ir jau 
taikėsi pulti ant jo, kai kai
mynas parvažiuodamas pa
matė ir žvėrį nušovė.

J. G. Meyer, policijos vir
šininko pagelbininkas Mbu- 
lu Tanganyika, sutemus iš
ėjo iš namo su šunyčiu, le
opardas puolė šunyti, tuo 
tarpu savininkas trenkė 
liktame leopardui į galvą, 
ir leopardas prasišalino, bet 
vėliau įsibriovė į to paties 
policisto vištidę ir pradėjo 
vištas smaugti, tačiau jis 
ten ir likosi nušautas.

Victoria Falls, pietinėje 
Rhodesijoje, afrikietis išė
jo į girią' medaus ieškoti. Jį 
puolė leopardas, bet jis tu
rėjo du šunis, tai išgelbėjo 
jo gyvybę.

Šiaurės Rhodesijoje afri
kietis vardu Makąyl išliko 
gyvas nuo 'liūto, įlipdamas
į medį. Visa laimė, kad jis
nešėsi iš Balovale miestuko
skardinę gazolino; mede
lis buvo nedidelis, o liūtas Į šimčia metų senesnis už 

' Einšteiną, kompozi torius 
Toscanini, sugrįžo iš Itali-

bandė dantimis kirsdamas 
nulaužti medelį. Žmogus 
užpylė gazolino ant liūto ir 
uždegęs nosinę numetė ant. 
jo. Liūtas liepsnodamas 
prasišalino.

Jauna porelė išvažiavo su 
automobiliu pasivažinėti ir 
bevažiuojant link miestelio 
Uganda pamatė, kad kelią 
jiems pastojo keli dram
bliai. Iki jie atsisuko.atgal, 
drambliai jau buvo tik už 
kelių mastų. Paleidus ma
šiną, prieš kalną,, drambliai 
atsiliko. j1

Du jaunuoliai važiavo į 
Rhodesiją, juos drambliai 
užpuolė taip ūmai, kad jie 
vos spėjo iš mašinos iššok
ti ir pasislėpti tankumoj. 
Kai grįžo prie mašinos, tai 
ji buvo išardyta taip, kad 

i geriau nebūtų galėjęs išar-

v.

dyti joks mechanikas.
Pietermartizbuege, Pietų 

Afrikoje, kuo ne viduryje 
Zulijos, 14 pėdų krokodilas 
praryjo septynis zulus.

Jack Blyth, kuris nušovė 
minėtą bestiją, jį perskro
dė ir jame atrado du ši
lingu Anglijos pinigų, da
tuotų 1942 metais. Afrikie
čiai mano, jog krokodilas 
buvo apie šimto metų.

Kalkutoje, Indijoje, Coock- 
Behar apylinkėje, pasimirė 
55 metų indusas. Jo kūnas 
buvo nuneštas ir ant laužo 
padėtas sudeginimui, bet 
susirinkusieji laukė sūnaus 
ir belaukiant pamatė, kad 
numirėlis atidarė lūpas. Su
sirinkusieji išsigando ir iš
lakstė. Vėliau praeiviai už
girdo duslų šauksmą: “Duo
kite vandens!” Gavęs sti
klą vandens, išgėrė ir atsi
kėlęs nukiutino namo.

Vienas oisteris per sezo
ną padeda 100,000,000 kiau
šiniu.

Dvidešimt pėdų banginio 
liežuvis sveria apie keturis 
tonus.

Vidutiniam banginiui rei
kia apie aštuoniasdešimt. 
viedrų žuvies kasdien, kad 
palaikyti jo gyvybę.

Apie 13,000,000 žmonių 
gyvena prie Nilo upės, 
Egipte.

Šis tas iš šen ir ten
Tarybų Sąjungos spauda 

praneša, kad autonominėje 
totorių respublikoje rastas 
senovėje užkastas nemen
kas lobis — 20,000 auksinių 
ir sidabrinių pinigų. Bet 
atradimas daugiau vertas 
dėl savo istorinės reikšmės, 

i negu vertas pagal auksą 
! arba sidabrą.

Tie pinigai, kaip pasirodo, 
yra septynių šimtmečių se
numo. Jie yra senovės to
torių - mongolų chanų taip 
vadinamos “Auksinės Kor
dus” laikotarpio. Pats se
niausias pinigas šiame lo
byje yra 1310 metų.

• • • • •

Praeitą pirmadienį žy
miausias pasaulio moksli
ninkas Einšteinas minėjo 
savo 76 gimtadienį. Ge
riau pasakius,—minėjo ki
ti, ypatingai spauda, nes 
pats Einšteinas laikosi nuo
monės,/ kad “gimtadienių 
minėjimai yra vaikams.”

76 metų senelis Einštei
nas dar yra labai aktyvus 
ir protiniai ir fiziniai. Jis 
kasdieną pašvenčia bent 
pusvalandį greitam pasi
vaikščiojimui gryname ore, 
mankštai, o protiniai yra 
toks pat aktyvus.

• • * • •

Kitas senelis, dargi de

jos, kur jis praleido ilgo
kas atostogas. Jis jau ne
diriguoja pastoviai kokiam 
nors orkestrui, bet, čia bū
damas, diriguos muzikams 
plokštelių daryme. 

• « ♦ • •
Šį ketvirtadienį, kaip kiek

vienais metais, New Yorke 
įvyko didžiulis Saint Pat
rick dienos paradas, kuria
me visuomet dalyvauja ai
riškos organizacijos. Šis 
paradas, kuris tęsiasi Penk
ta Avenu, paprastai yra 
bent tris kartus didesnis už 
panašų paradą Airijos sos
tinėje, Dubline.

• • • • •

Paryžiaus laikraščiai sa
ko, kad iš platesnio pieno 
vartojimo vajaus nieko ne

Meksika ir Jungt. Valsti- 
jos rubežiuojasi 1,633 my
liomis.

Mes ne visi vienodai gir
dime: vieniems per sekun
dę ausyse garsai suvirpa 
šešis kartus, o kitiems net j 
šešiolika tūkstančių.

Apie 23,000 žmonių Jung
tinėse Valstijose kasmet 
tampa neregiais.

1900 metais Robert F. 
Scott padarė pirmą bandy
mo kelionę į pietų ašigalį, 
bet kelionė nenusisekė. Jis 
bandė antrą 1912 metais, 
tačiau atrodo tik nusivyli
mą. Norėdamas apvažiuoti 
salą, pasijuto, jog grįžta 
atgal.

Tuomi istorija nesibaigė. 
Vienam savo leitenantų, Sir 
Ernest Shackletonui, įsakė 
suorganizuoti ekspediciją.

Leitenantas sumanė, kad 
geriausia bus, tai sudaryti 
ekspediciją iš pavienių vy- 
rų-drąsuolių, ir jis įdėjo į 
“London Times” tokį’skel- 
bimą:

—Reikalingi vyrai aistrin
gai kelionei: užmokestis 
mažas, neapsakomi šalčiai, 
ilgi tamsūs mėnesiai, grįži
mas namo abejotinas. Gar
bė bus pripažinta, jeigu ke
lionė pasiseks. Sir Ernest 
Shackleton.

Jungtinių Valstijų Geo
grafinė Draugija sako, kad 
per metus viešiesiems so
dams ir ūkiams aplaistyti 
suvartojama 200,000,000,000 
galionų vandens.

Jaunutis

išėjo. Kaip yra žinoma, 
buvęs premjeras Mendes- 
France yra alkoholinių gė
rimų priešas, nors negriež
tas blaivininkas. Kai jis 
buvo prie valdžios vairo, jis 
buvo pradėjęs vajų už pie
no vartojimą. Tam tikslui 
pirmu kartu Francūzijos 
istorijoje pradėta dalinti 
pieną mokyklų vaikams. 
Bet, kaip sako “Le Monde,” 
vyno ir kitokių alkoholinių 
gėrimų vartojimas nesuma
žėjo nei ant 1%.

Amerikos mokslininkai 
tyrinėja, ar tik negalima 
būtų panaudoti “smog” 
prieš atominį radioaktyvu
mą. “Smog,” kaip mes ži
nome, yra mišinys miglos, 
dūmu ir dulkių. Jo dau
giausia randame Los Ange
lėse ir Pittsburghe.

Dabar mokslininkai gal
voja, kad “smog” gali tar
nauti lyg skydu, kuris, ka
bėdamas virš miesto, ap
saugotų gyv e n t o j u s nuo 
nuodingų atominio sprogi
mo pasėkų. Tas “skydas,” 
žinoma, neapsaugotų mies
to nuo pačios bombos, jeigu 
ji ant jo nukristų tiesio
giniai.

Beje, viena problema lie
ka: kad “smog” veiktų kaip 
skydas, jis turi būti gan 
tirštas, o tirštas miglos ir 
dūmų mišinys labai kenkia 
žmonių, sveikatai.

Jeigu mokslininkai suras, 
kad “smog” vistiek gali bū
ti naudojamas, jie išras bū
dus jį dirbtinai gaminti.

Buvęs Egipto premjeras 
ir prezidentas Naguibas yra 
mulatas, tai yra, pusiau - 
negras. Jis kilęs iš Sudano, 
kur dauguma gyventojų 
yra negrai arba mulatai, 
arabų-negrų mišinys. Da
bartinis Egipto premjeras 
Nasseris yra baltosios ra
sės egiptietis.

Vienoje Kambodijos (In- 
dokinijos) gentyje, kurios 
nariai dar pagonys, tarp ki
tų kaip dievas garbinamas 
francūzų rašytojas Emil

Apie Dievus ir Žmones

Ištraukos iš labaL 
įdomios knygos 1

Iš spaudos tik išėjo knyga, 
Antano Metelionio raštų rin
kinys, pavadintas “Apie Die
vus ii’ žmones.“ Toje knygoje 
randame labai daug įdomių 
faktų, kurie paduoti gyvame 
ir lengvai skaitomame styliu- 
je. Čia paduodame kelias iš
traukas iš tos knygos. Knygą 
spausdino “Laisvė,“ kurioje 
ją galima užsisakyti.
GYVULIŲ GARBINIMAS

Visokių gyvulių garbini
mas vaidino ir dar šiandien 
tebevaidina nemažą rolę 
žmonių religijose.

Šaltuose kraštuose buvo 
garbinama meška ir vilkas; 
toliau į pietus buvo garbi
nama levas, tigras ir kiti. 
Senovės Egipte, kur buvo 
tinkamas klimatas įvai
riems gyvuliams, buvo gar
binami bulius, katė, avis, 
gyvatė, vanagas, krokodi- 
lius ir daug kitų. Gi to
liau į rytus, Indijoje, buvo 
ir dar šiandien yra garbi
nami bulius, karvė, ožka, 
Šuo ir katė. Šalia saulės ir 
žemės, labai populiariška 
buvo ir plačiai garbinama 
gyvatė. Ją garbino ne tik 
laukinės gentys, bet jau ga
na civilizuotos: graikai ir 
romėnai. Net ir žydiškos- 
krikščioniškos religijos pa
matas yra ta nelaiminga 
gyvatė. Jei gyvatė būtų ne
prikalbinusi Adomą ir Ievą 
sugriešyti, tai visi žmonės 
būtų buvę nemirtingi. O 
tada būtų nereikėję nei 
dangaus, nei pragaro, nei 
čysčiaus, nei velnio, nei an
gelų, nei šventųjų, nei rabi
nų, nei pryčerių, nei kuni
gų-

Rytinėje Borneo je yra 
t garbinama kiaulė, nes gen
tis tiki, kad kiaulė turi ar
timus ryšius su dievais, tai 
per jos tarpininkystę gaus 
dievu malones.

*■ /

KRISTUS IR VELNIAS
Ne tik pats dievas tėvas, 

bet ir jo sūnus, buvo arti
muose santykiuose su vel
niu. Apie devynius kartus 
naujajame testamente ran
dame, kaip dievas vaikė 
velnius. Jėzus vaikyme vel
niukų buvo savo rūšies spe
cialistas. Jis išvarė iš Mag
dalenos net septynius vel
nius. (Magdalena, kaip 
žemaičiai sako, turėjo būti 
petinga mergina, kad joje 
galėjo sutilpti net septyni 
velniai.) Bet štai ką sako 
Morkus (5-1 iki 12) f Kris-' 
tus sutiko iš kapų einanti 
velnio apsėstą žmogų. Ir 
ne vieno, ne septynių vel
nių, bet viso legioilo! Kris
tus išvarė tuos 5,000 velnių 
iš to žmogaus ir suvarė Į 
kaimenę 2,000 kiaulių. Reiš
kia, po pustrečio velniuko 
į kiekvieną, kiaulę. KiauJ 
lės iš to džiaugsmo sušoko 
į artimą jūrą ir nuskendo.

RELIKVIJOS, RELIK
VIJOS ..

787 metais katalikų vys
kupų suvažiavimas Nice jo
je nutarė, kad kiekviena 
katalikų bažnyčia būtinai 
turi turėti bent vieną re
likviją. Tą nutarimą kata
likų bažnyčia pildo ir šian
dien. Tada prasidėjo grei
tas dirbimas relikvijų. Kad 
tas biznis ėjo gerai, tai ga
lime matyti kad ir iš šito: 
1520 metais vienoje Vokie-

Zola. Manoma, kad kadai
se ton teritorijon pateko 
Zolos statula ir taip prasi
dėjo tas garbinimas. M.
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tijos katalikų bažnyčioje, 
Wittenberge, buvo 19,013 
relikvijų. Antroje, Halle 
mieste, buvo dar daugiau, 
net 21,480 relikvijų. Jeigu 
tik dvi bažnyčios turėjo 
virš 40,000 relikvijų, tai ko
kia milžiniška skaitlinė tų
jų relikvijų buvo per visas 
katalikų bažnyčias? O ka
dangi kunigai tvirtina, būk 
visos relikvijos, tai vis šven
tųjų sąnariai bei drabužiai, 
todėl ir nedyvai, kad tų 
“liekanų” randasi net per 
daug. Pavyzdžiui, švento 
Jono galvų surasta net 10. 
Šventas Andriejus buvo dar 
“bagotesnis,” nes katalikų 
bažnyčios turi jo šešias gal
vas, penkis liemenis, 17 ran
kų ir 17 kojų. Šv. Lukošius 
— 9 galvas ir 8 liemenis. 
Bet už visus daugiau “pa
likimų” yra Marijos^ ir Jė
zaus. Jėzaus rūbu ‘randasi 
tiek daug, kad, kaip vienas 
rašytojas pasakė, būtų ga
lima visą batalioną kariuo
menės aprengti; kryžiaus 
medžio randasi tiek, kad 
užtektų dideliam namui pa
statyti. Randasi 200 vinių, 
kuriomis Jėzus buvo prie 
kryžiaus prikaltas.

Dar ir šiandien Indijoje 
yra garbinama virš 35,000 
dievų. Vienas mokslinin
kas, kuris per septynerius / 
metus tyrinėjo kiniečių ti
kybas, sako, jog kiniečiai 
kadaise turėjo dievų be 
skaičiaus. Tikro skaičiaus 
dievų niekas neskaitė ir ne
skelbė. Tačiau yra sakoma, 
kad tas skaičius viršija 100 
tūkstančių dievų.

APIE KAI KURIUOS 
POPIEŽIUS

Popiežių Joną Vii/ (872- 
882) jo giminės bandė nu- 
nuodinti, bet nepavyko, tai 

: jį su plaktuku užmušė.
Steponas VII buvo į kalė

jimą įmestas ir ten nužu
dytas.

Leonas V buvo kalėjime 
nužudytas 903 metais.

Jonas XIII (965-972) bu
vo nužudytas. >

Benediktas VI (973-974) 
jo priešų buvo į kalėjimą . 
įmestas ir pasmaugtas.
‘ Jonas XIV (983-984) buvo 
įkalintas, kur nuo bado mi
rė.

Bonifacą VU (984-985) 
sukilę žmonės užmušė.

Jonas XVI (997-998) ban
dė nuo kitų švento sosto 
kandidatų pabėgti, bet bu
vo pagautas; jam akys bu
vo išdurtos ir nužudytas.

Lucijų II (1144-1145) In
kilėliai akmenimis mirtinai

i sužeidė.
Aleksandras V (1409- 

1410) buvo nunuodytas.
Pijus VI (1775 - 1799) 

Į Prancūzijoje mirė kalėjime.
Aleksandras VI ( 1492- 

i 1503 buvo užtaisęs nuodų 
kardinolui da Corneto, per 
klaidą pats juos išgėrė ir

i mirė.

New Y orkas. — Eskimai, 
kurie gyvena Alaskos šal
tame klimate, visgi randa 
reikalo pirkti šaldytuvus ir 
net “fryzerius.” Point Bo- 
row eskimai pirko “fryze
rius” nuo Amerikos laivy
no ir , naudojo juos, kol ten 
radosi elektros jėga, kurią 
teikė laivyno stotis. Kuo
met laivynas savo bazę pa
naikino ir nebuvo daugiau 
elektros, eskimai savo “Žry- 
zerius” išstūmė iš savo iglų 
(sniego namų) laukan ir 
juose visvien laiko maistą.



Philadelphia, Pa.
Netekome draugo

Kovo 12 dieną, kaip devy
nios valandos, tapo išneštas 
Juozo Ivanausko kūnas iš lai
dotuvių direktoriaus F. A. 13a- 
linsko šermeninėms kambarių, 
2016 E. Allegheny Ave., į am
žino atilsio vietą.

Juozas Ivanauskas buvo la
bai daugeliui žinomas kaipo 
nuoširdus darbuotojas draugi
jose, todėl ir palydovų susi
rinko skaitlingas būrys. Oras 
buvo nepaprastai gražus, sau
lutė kaitino visiems plikas, ži- 
ias galvas, žadėdama greitą 
atgaivinimą gyvosios gamtos, 
su vasaros žalumynais ir 
skaisčiomis gėlėmis. Bet paly
dovai visi buvo nesmagūs.

Juozas Ivanauskas pragyve
no šioje miesto dalyje (Rich- 
monde) veik 50 metų. J šią 
šalį atvyko visai jaunutis, ku
pinas energijos ir noro dirbti 
visuomenei. Tais laikais baž
nyčia, parapija rodėsi vienin
tele ateivių veiksmams vieta 
ių, Juozas dėl jos dirbo labai 
daug.

KucOnet lietuviai sumanė 
įsitaisyti draugiją savo tauti
nės kultūros kėlimui, pradėjo 
statyti didelį namą. Lietuvių 
Muzikalę Salę, tai Juozas Iva
nauskas buvo vienas darbš
čiausių jų tarpe. Per 36 metus 
jis buvo vsuomet išrenkamas 
draugijos sekretoriumi. O į 
kiek visokiausių komisijų jis 
įeidavo? Savo darbštumu, tei
singumu jis Įsigijo didelę pa
garbą netik draugijos nariuo

se, bet ir abelnai tarp lietu
vių. Lietuviškų draugijų bu jo
jimas, kaip seniau, taip ir da
bar, labai yra priklausomin- 
gas nuo bent keletos darbščių, 
sąmoningų draugystės patrijo
tų. Gaila, kad jų ' skaičius 
smarkiai mažėja...

Juozas Ivanauskas netik vie
tinės Muzikalės Salės reika
lais daug rūpinosi, jis buvo uo
lus rėmėjas ir abelnai tautiškų 
reikalų. Paskelbus Lietuvą ne
priklausoma, jis. daug dirbo 
dėl rėmimo visokių smetoninių 
misijų. O kuomet Lietuvoje 
•įsisteigė Tarybinė tvarka, jis 
pradėjo žingeidauti, teirautis 
apie tą visą persitvarkymą. 
Pradėjo skaityti spaudą, aiš
kinančią teisingai, kaip ir ko
dėl ten įvyko perversmas, ir 
■'Juozas Ivanauskas tvirtai įsi
tikino, kad Lietuvos darbo 
žmonėms tarybinė santvarka 
yra tinkamiausia. Jis pradėjo 
ją remti širdingai.

Kuomet prasidėjo pergabe
nimas čionai pabėgėlių (dipu
kų), Juozas irgi vieną iš ar
timiausių giminių šeimą parsi
traukė. Bet ilgai sugyventi ne
teko. Sakydavo: nuo jų paty
riau daugiau, negu kur skai
čiau, kokių ponų ten būta. 
Kaip man gaila, kad pervėlai 
aš tą pamačiau. Kaip man 
gaila, kad ir aš tuos ponus 
parsitraukiau. Taip Juozas 
tankiai graudindavusi, kad 
pervėlai savo amžiuje jis tą 
pamatė, kaip jis buvo suviltas 
-apgautas smetoninių misijo-

nierių...
Juozas Ivanauskas iš Lietu

vos atvyko 1906 metais. Jis 
gimęs ir augęs Šiaulių apskri
tyje, Ligumos parapijoje, Ro- 
meišių kaime. Jo žmona jau i 
senokai mirusi. Jis užaugino 
sūnų Antaną Ivanauską, kuris 
taipgi kalba gražiai lietuviš
kai ir yra nariu Lietuvių Mu
zikaliu Klubo. Sūnus — vedęs 
ir užaugino sūnų Richardą, 
kuris baigė kolegiją ir dabar 
tarnauja U. S. kariuomenėje. 
Nors jis labai mylėjo senelį 
Juozą, bet į laidotuves tarny
ba neišleido.

Juozas Ivanauskas baigė 
septintą dešimtmetį. Vienok 
rodėsi, jog jam reikėjo dar 
pagyventi. Bet kadangi jis per 
gyvenimą sunkiai dirbdavo, o 
gana ilgą laiką foundrėje, tai 
labai paveikė jo kepenis, tul
žį. Po arti metų sunkaus ne
galavimo Juozas užmerkė 
akis amžinai...

Liūdi Juozo netekę klubie- 
čiai, liūdi jo ir daugelis lais
vųjų darbuotojų. Jis žadėjo ir 
norėjo ilgiau dirbti, kad išbu
dinti dar nereginčius tiesos.

Lai būna ilga atmintis jo 
Šviesių siekių.

Juozo Draugas

Baltimore, Md.
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas koyo 19-tą neįvyks, nes užim
ta salė. Tad susirinkimas įvyks ko- 
vo-March 26 d., 2507 Madison St., 
pradžia 2-rą vai. popiet.

Kviečiame narius ateiti j susirin
kimą ir apsvarstyti kuopos svar
bius reikalus, kurių turime daug ir 
juos būtinai turime sutvarkyti šia
me susirinkime.

Kp. Valdyba

GUY de M AU PAŠANT

Tėvas Amablis
Vertė Ed. Viskouta

I
Drėgnas ir pilkas flangus, rodos, slė

gė plačią parudavusią lygumą. Rudens 
kvapas, nykus plikų ir Įmirkusių žemių, 
nukritusių lapų ir suvytusios žolės kva
pas tirštino ir taip jau sunkų sustingu
sį oi$. Kaimiečiai dar tebedirbo, pa
krikę po dirvas, laukdami, kol vakari
niai varpai pašauks juos vėl į fermas, 
kurių šiaudiniai stogai šen ir ten ma
tėsi pro šakas apnuogintii medžių, sau
gančių nuo vėjo obelų sodus.

Pakelėj, ant drapanų krūvos, išskėtęs 
kojas, sėdėjo visai mažas vaikutis ir žai
dė bulve, kuri kartais nukrisdavo jam 
sterblėn, tuo tarpu kai penkios mote
rys, susilenkusios ir atstačiusios užpa
kalius jodino rapso* daigus gretimoje 
dirvoje. Vikriu ir tolydiniu judesiu 
slinkdamos išilgai didžiulės, šviežiai su
artos lygumos, jos įbesdavo medinį kuo
liuką, paskui tuojau kišdavo skylėn jau 
kiek pavytusį daigą, kurio lapukai nu
dirbdavo ant šono; po to užberdavo že
mėm šaknis ir tęsdavo savo darbą to
liau.

* Brassica rapus, aliejinis griežtis, plačiai 
auginamas šiaurės Prancūzijoj.

Keliu artinosi žmogus su botagu ran
koje, medinėm klumpėm, basas; jis su
stojo prie vaiko, paėmė jį ir pabučiavo. 
Viena moterų išsitiesė ir priėjo prie jo. 
T^i buvo stambi, raudona merga, plačių 
strėnų, liemeninga, augalota ir petinga 
normandiška patelė geltonais plaukais, 
kraujo spalvos veidu.

Ji tarė tvirtu balsu:
. — Na, tai ką, Cezari?
. Vyriškis, liūdnos išvaizdos liesas vai
kinas, sumurmėjo:

— O ką gi, nieko naujo, vis tas pats!
— Jis nenori?
— Nenori.
— Ką gi tu manai daryti?
— Ar aš žinau?
— Eik pasišnekėt su klebonu.
— Gerai, nueisiu.
— Eik tučtuojau. \

U — Gerai, gerai.
Ir juodu pasižiūrėjo viens į kitą. Jis 

vis dar tebelaikė ant rankų vaiką. Vėl 
jį pabučiavo ir pasodino ant moterų 
drapanų.
^H^rizonte, tarp dviejų fermų, matėsi 
arklio traukiamas plūgas, paskui kurį 
ėjo žmogus. Jie slinko visai pamažėl — 
gyvulys, padargas ir darbininkas — 
blyškiame vakaro danguje.

Moteriškė vėl prašneko:
— Tai ką gi sako tavo tėvas?

— Jis sako, kad nenori.
— Kodėl gi jis nenori?
Vyrukas mostelėjo ranka į kūdikį, 

kurį tik ką pasodino, paskui žvilgsniu 
nurodė j žmogų, stūmusį tolumoje plū
gą, ir pridūrė:

— Todėl, kad tas vaikas nuo jo.
Mergina gūžtelėjo pečiais ir piktu to

nu tarė:
— Po velnių, visi gerai žino, kad tai 

Viktoro. Na, ir kas iš to? Aš pasly
dau! Bet ar tik aš viena? Mano moti
na irgi buvo paslydus prieš mane, tavo
ji — taipgi, prieš ištekėdama už tavo 
tėvo! Kas gi čia pas mus nei- nusidė
jęs? Aš nusidėjau su Viktoru: mat, 
jis mane užklupo daržinėj bemiegančią, 
tas teisybė; o paskum nusidėdavau ir 
nemiegodama. Tikriausiai būčiau už jo 
ištekėjus, jeigu šisai nebūtų buvęs tik 
paprastas bernas. Argi aš dėl to pasi
dariau prastesnė? |

Vyriškis tiesiog tarė: /
— Betgi man tu patinki tokia, kokia 

esi, su vaiku ar be jo. Tik mano tėvas 
tam priešinasi. Bet vis tiek pasisteng
sim tą reikalą sutvarkyt.

Ji pridūrė:
— Eik tučtuojau pas kleboną.
— Einu.
Ir jis nužingsniavo sunkiu kaimiečio 

žingsniu; tuo tarpu mergina, įsirėmusi 
į klubus, nuėjo vėl sodinti rapso.

Iš tikro, vyras, ką tik pasišalinęs, Ce-, 
zaris Ulbrekas, seno kurtinio Amablio 
Ulbreko sūnus, norėjo, nepaisydamas 
savo tėvo, vesti Čelestą Levesk, turėju
sią vaiką nuo Viktoro Lekoko, paprasto 
berno, kuris tuomet tarnavo jos tėvų 
fermoje ir buvo už tai 'išvarytas.

Bet kaime nėra luomų nelygybės, ir 
jeigu bernas* moka gyventi, jis tampa 
savo ruožtu, išsinuomodamas fermą, ly
gus buvusiam savo šeimininkui.

Tad Cezaris Ulbrekas žingsniavo su 
botagu po pažastim, svarstydamas savo 
planus ir viena po kitos kilodamas sun
kias klumpes, apsivėlusias žeme. Taip, 
jis norėjo vesti Čelestą Levesk, jis geidė 
jos sykiu su vaiku, nes kaip tik tokios 
moters jam ir reikėjo. Jis nebūtų mo
kėjęs pasakyti, kodėl; bet jis tai žinojo, 
jis buvo dėl to tikras. Tereikėdavo tik 
pažvelgti į ją,, ir jis tuo įsitikindavo, 
jausdamasis smagus, žvalus, tarytum 
apkvaišęs iš džiaugsmo. Jam būdavo 
netgi malonu apkabinti kūdikį, Viktoro 
kūdikį, nes jis buvo jos atžala.

Ir jis be pagiežos žvelgė į tolimą apy
braižą žmogaus, kuris stūmė žagrę toli 
horizonte.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
Kaip Aido Choras rengiasi 
prie koncerto ir festivalio

Praėjusią savaitę teko būti 
svetainėje. Sėdžiu ir klausau
si. Man girdisi varpų balsai. 
Manau sau: kas dabar čia 
bus? Kas čia varpus skambi
na? Einu viršun pažiūrėti. Nu
ėjęs persitikrinau, kad Aido 
Choras praktikuoja. Mokyto
jas Jonas Dirvelis, žiponą nu
sivilkęs, rankoves pasiraitojęs, 
sušilęs, mokina chorą dainuo
ti. Atsisėdu ir klausausi. Ne
galiu sau įsivaizduoti, iš kur 
žmogus gauna tiek energijos 
ir tokius gabumus, taip gra
žiai sulieti desėtkus balsų. 
Skamba, rodosi, tik keturi bal
sai.

Labiausia man širdin įstrigo 
ta daina, kur skamba varpų 
balsai “din don, din don.” Ma
nau sau: kaip gi galima sude
rinti tiek balsų, kad išreikštų 
varpų skambėjimą?

Po praktikos pradėjau kal
bėtis su Jonu. Sakau: kam gi 
jūs taip sunkiai dirbate? Man 
jis atsako: Brolau, reikia dirb
ti. Rengiamės prie koncerto, 
kuris įvyks kovo 27 d. Turime 
išmokti naujų dainų. Manome 
turėti svečių iš toliau, tai turi
me pasirodyti gerai. Taipgi, 
sako, turime prisirengti prie 
Festivalio, kuris įvyks gegu
žės 14-15,dd.

Taigi, draugės ir draugai, 
mes visi progresyviai žmonės, 
dailės mylėtojai, turime daly
vauti virš minėtame koncerte, 
—turime dalyvauti ne tik 
Worcesterio lietuviai, bet iš 
visos apylinkės. Kas dalyvaus 
šiame koncerte, tas turės ma
lonumą ir ilgai neužmirš. Kas 
nedalyvaus, tas labai gailėsis.

Mes turime suteikti chorui 
ne tik medžiagines paramos, 
bet ir moralės. Choras visuo
met geriau nusiteikia ir ge- 
i iau dainuoja, kai būna žmo
nių pilna svetainė.

Mūsų apylinkėje pasiliko 
tiktai du chorai—Worcesterio 
ii- Montėllos. Mes turime tuos 
chorus /palaikyti, jiems padėti 
gyvuoti ir mus linksminti.

Tad; iki pasimatymo Aido 
Choro! koncerte kovo 27 d., 
29 Endicott St.!

J. Skliutas

Žinios iš Lietuvos ūkių pirmininkai prisiėmė kon
krečius įsipareigojimus vyk
dant iškeltus uždavinius kal-

Širdžiai paliepus

Daug žmonių šiomis dieno
mis komjaunimo Vilniaus 
miesto Stalino rajono komite
te. Nenutrūkstama srove čia 
ateina jaunuoliai ir merginos, 
pareiškę norą vykti įsisavinti 
plėšinių, čia galima sutikti 
jaunuosius patriotus iš Vals
tybinio statybos tresto Nr. 1, 
“Komunaro” gamyklos, Eidu- , 
kevičiaus vardo odos-avalynčs ! 
kombinato ir kitų rajono įmo- ' 
nių.

Pareiškimuose jie papras1- ! 
tais žodžiais išreiškia savo 
mintis ir lūkesčius, reiškia 
karštą norą kuo greičiausiai j 
vykti į Altajų, Uralą, Kazach
staną.

Per 4 dienas komjaunimo 
rajono komitetas gavo apie 
300 pareiškimų — nuo silika
tinių plytų gamyklos darbi- 

i ninkių Tatjanos Markauskai- 
' tės ir Lionginos Kreivytės, Vil
niaus statybos; tresto mūrinin
ko Jono Kordžio, tinkuotojo 
Eduardo Grigalavičiaus ir kt.

Jaunuoliai ir merginos, pa
reiškę norą dirbti plėšininėse 
žemėse, vieningai pareiškia, 
kad jie nebijo sunkumu.

(ELTA)
•

Internatas moksleiviams įs
teigtas prie Pakruojo rajono 
Rozalimo vidurinės mokyklos. 
Jame apsigyveno apie 30 mo
kinių. E. Vala

Nauja kolūkinė parduotuvė 
atidaryta Troškūnų rajono 
“Aukštakalnio’’ kolūkyje. Par
duotuvėje gausu įvairių pra
moninių prekių. A. Matijošius

*' • 1
Pieno separavimo ir surin

kimo punktų' vedėjų kursai 
kvalifikacijai pakelti vyksta 
Mažeikiuose. Juose dalyvauja 
apie 50 žmonių. A. Šobiinskas

Binghamton, N. Y.
Vis dar tebeserga, šiuos žo

džius rašant tebebuvo ligoni
nėje P. Jasilionienė.

Buvo susirgusi Mary Luzi- 
nienė. išvežta į Wilson Memo
rial Hospital. Gydytojas ma
nė, kad reikės operuoti. Bet 
per porą dienų išegzaminavus, 
nesurado nieko pavojingo.

Kovo 8-tą, mes su V. Kapi- 
čauskiene aplankėme jas. At
radome abi ligones gerame 
jfipe. M. Luzinienė buvo links
mutė, taipgi jos gyvenimo 
draugas L Luzinas džiaugėsi, 
kad jai nereikės ilgai būti li
goninėje.

Valerija Kaminskienė buvo 
smarkiai susirgusi, turėjo 
šauktis gydytoją A. Kretkas- 
ky. Neteko sužinoti, ar ji eina 
sveikyn.

Dar serga J. Kireilis. Ran
dasi savo namuose.

Katrina Jozapaitienė, ilgai 
sirgusi dideliu šalčiu, eina 
sveikyn. Aplankiau / ją. Tuo
jau paklausė, ar renku dova
nas Vilnies bazarui. Atsakiau : 
taip. Ji tuojau prisidėjo su do
vana ir sako man:

—Ar jūs kada paklausiatę 
paaukoti spaudai dolerį kitą 
tų žmonių, kuriuos aprašote, 
kai jie serga, arba kai atosto
gų važiuoja?

Ji pridūrė: na, kad ir ne- 
klausiate jų, ar tai jie negalė
tų patys prisidėti taip, kaip aš 
kad prisidedu? Atsakiau jai, 
kad mažai yra tokių gerų au
kotojų, kurie patys pasisiūlo 
aukoti, kaip Katrina.

Aplankiau Evą čekanaus- 
kienę. Ji ir visa jos šeima sir
go šalčiu.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

Skaitytojų konferencija

Vabalninko rajono kultūros 
namų salėje įvyko rajoninio 
laikraščio “Komunizmo švytu
rys” skaitytojų konferencija. 
Pranešimą padarė rajono laik
raščio redaktorius Šileikiene.

Po pranešimo eile diskusijo
se dalyvavusių laikraščio skai
tytojų kalbėjo apie laikraščio 
atliekamą vaidmenį ir priemo
nes, siekiant toliau gerinti 
laikraščio darbą.

Konferencijos pabaigoje bu
vo pademonstruotas kinofil- 
maš “Didvyrio sužadėtinė.” 
' L. Jolenas

Konferencija rūkščių dirvų 
kalkinimo klausimais

šiomis dienomis Vievio MTS 
įvyko Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos žemdirbystės ir 
dirvožemio instituto organi
zuota mokslinė konferencija 
rūkščių dirvožemių kalkinimo 
klausimais.

Instituto mokslinių bendra
darbių pranešimuose buvo- ap
tartos galimybės ir organizaci
nės priemonės, kaip rajone or
ganizuoti rūkščių dirvų kalki
nimą naudojantis vietiniais pu
riųjų klinčių telkiniais. Rajo
no žemės ūkio specialistams 
iškeltas uždavinys tęsti toles
nes telkinių paieškas, siekiant,

Kovo 8-ta pas mus buvo 
šalta ir snigo. Gi 9-tą oras bu
vo labai gražus ir šiltas, kaip 
pavasarį, sniegas nutirpo.

Josephine
Svečiai lankėsi mūsų mieste

Walter Žukas iš Elizabeth, 
N. J., atlankė savo motiną He
len ir sergančią tetulę Pauli
ną Jasilionienę, kuri- vis dar 
ligoninėje. Taipgi lankėsi pas 
tetulę L. Čepohienę ir kitus 
gimines ir draugus.

I. Klevinskas iš Scranton, 
Pa., atlankė mus. Praleidome 
visą pusdienį su svečiu besi
kalbėdami. Jau ilgas laikas 
prabėgo kaip nebuvome jo 
matę.

' Antanas Varanauskas iŠ 
Chenango Bridge irgi atlankė 
mus. Džiugu buvo matyti juos 
visus.

A. ir J. K. Navalinskai

kad kiekvienas kolūkis turėtų 
sava kalkiniu trąšu šaltini. * <■

Diskusijų metu, pasidalinus 
nuomonėmis, prieita išvados, 
kad sėkmingiausiai rūkščių 
dirvų kalkinimą galima atlik
ti suorganizavus kolūkiuose 
nuolatines žmonių grupes, pri
tvirtinant joms atitinkamą 
transportą. Kaip rimtas stab
dys vystant rūkščių dirvų kal
kinimą, buvo nurodyta tai, 
kad MTS nėra reikiamų labo
ratorinių įrengimų nustatyti 
dirvožemio kalkiuotinumui.

Pasitarime dalyvavusieji kol-

kinant rūkščias dirvas.
J. Savickas 

Ruošiasi pavasariui
MARIJAMPOLĖ. — Kume- 

lionių tarybiniame ūkyje rū
pestingai ruošiamasi pavasa
riui. Čia jau pilnai supilti sėk
los fondai. Sėkliniai grūdai 
dabar valomi ir tikrinamas jų 
daigumas, kaupiamos trąšos.

Jau atremontuoti 4 trakto
riai ir daug kitų mašinų.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
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Į; Naujienybč Philadelphijai
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui
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H Rengia Aldiečiai ir
Moterų Kliubas

;• PAGERBIMUI
| JONO RAINIO
* Kaipo Visuomenininko

| įvyks šeštadienį 
| Balandžio-April 23 
i 414 Green Street

t

į Programą duos žymūs lie-
? . tuvių talentai iš Brooklyno.
* Dalyvaus grupės, duetai 'ir
J solistai.

į Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų
| visuomenininką ir pasigerėti gražia programa,
* nes retai taikosi turėti Čia tokių koncertų.
| Pradžia 7:30 Vakare s Įžanga $1.00

J, .V. .F. ^2a ^2a ^^a Ja Ja J* Ja^2a ^Sa a{a Ja^2a ^2a^Xaa>^ a^a ^^a ^2a Ja^^a^^a ^Za a2aaBa ^Ba^^a aSa ^Sa Ja Ja 12a aBa A^a
WTA ATA AJA ATA AtA ATT Ai ■ FIT "1’ “A" ’į* —A* —A* *A* A* A* —A— *A* A^A^^r —A* ^A* "A" A^A* A* A* *•' *A* "A* ’4' ’’A’ "S"r.--- —— ----—
I “Ot Komedija! -■ Cha-Cha-Cha...”
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ALr.________ -JSLli_
Andriaus Skripkos komedija

^Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

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.

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

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

Lietuvių salėje, 29 Endicott St. I
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) 16, 1956
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- NowYorko^^AiZliilov Apie gyvybes paslaptis 
prelekcija kovo 20-tą

Ar viskas jau žinoma da- Bus trumpa meno progra-

Tarp Lietuviu
Gale šios savaites miestas 

pilnas lietuvišką pramogų:
šeštadienio vakarą Juozu 

vardinės—banketas L. A. Pil. 
Klube, 280 Union Ave.,Brook
lyn e.

Tą pati vakarą Atletą Klu
bo vedėjui Walton pasveikinti, 
pagerbti banketas savose pa
talpose, 168 Marcy Ave.

Tą pati vakarą kiti daly
vaus bankete paremti veiks
mus už atšaukimą sveturgi- 
mius persekiojančio Walter- 
McCarran Įstato. Tas Įvyks 
New Yorke, Y ligosi a vų Salė
je, tuojau po konferencijos 
(tam pat tikslui) ir toje pat 
vietoje, 405 W. list St.

Kovo 20-tą, 3 vai., Liberty 
Auditorijoje, Įvyks projekcija, 

ž. R.

Neangliškosios spaudos 
programa per radiją

Kovo 13-tą iš miestinės ra
dio stoties WNYC girdėjosi 
Įdomi programa. Film ('rities’ 
Circle of the Foreign Lang
uage Press paskelbė savo pa
rinktuosius filmus ir juose da
lyvius. Kalbėjo varde 23 dien
raščiu ir 46 savaitraščiu, lei
džiamą 19-je-kalbą. Tarpe tą 
yra ir lietuviu dienraštis Lais
vė.

Daugumos kritiką sprendi
mu, filmui “On the Water
front” atiteko 3 prizai: akto
riui Marlon Brando, prodiuse
riui Sam Spiegei, direktoriui 
Elia Kdfzan. Geriausios akto
rės prizą skyrė aktorei Grace 
Kelly už vaidybą filme' “Coun
try Girl.”

“Genevieve” apteiktas pri
zu geriausio angliškojo filmo, 
o neangliško užrubežinio — 
“Gate of Hell.”

Programai pirmininkavo D r. 
Martin Dodge, miestinis ko
mercijai ii’ viešiesiems veiks
mams komisi jonierius, šiltai 
svei k indam as n ea n g 1 i š k os i os 
spaudos atstovus už .ją pas
tangas.

Mr. Sigmund Gottlober, Fil
mų Kritiku Ratelio Įkūrėjas, 
direktorius, šios 14-sios sukak
ties proga sakė kalbą. Jis žy
mėjo, jog “gamintojai filmu 
Amerikoje ir pasaulyje turi 
prieš save neturinčią sau ly
gios istorinę užduotį parodyti 
taikoje gyvenančio pasaulio 
geroviškumą, akstinti kurt' 
gyvenimui, ne sunaikinimui.”

Kritikų ratelio prezidentas 
Dr. Nathan Swerdlin, Jewish 
Day-Journal redaktorius, kū
dikystėje buvęs vilnietis, pa
skelbė laimėtojus ir Įteikinėjo 
prizus. Mr. Kazan (varde Co
lumbia Pictures) atsiuntė re- 
korduotą kalbą; Mr. Leslie 
Roberts (iš J. Arthur Rank 
firmos) priėmė prizą už “Ge
nevieve;” Mr. Edward Harri
son (Daiei Productions Co 
filmą skleidėjas) priėmė už l 
“Gate of Heli.” Rep.

Masiniai reikalaus 
rendy kontrolės

Rendauninkų ir kitos darbo 
žmonių organizacijos siunčia 
savo atstovus Į posėdį, kuria
me bus svarstomas rend u kon
trolės reikalas.

Valstijos valdinės komisijos 
posėdis tuo klausimu Įvyks 
kovo 18-tą, 11 vai. iki 2, 42 
W. 44th St., New Yorke. Or
ganizacijos pareikalavo tame 
posėdyje laiko jų atstovams 
pasisakyti už pratęsimą rendų 
kontrolės.

Rendauninkų vadai pareiš
kė, jog visuomenė, o sykiu su 
ja ir biznis nukentės, jeigu 
bus leista panaikinti kontro
lę, pakelti rendas.

Vasariniams parengimams 
Ir šiaip kam reikalingi kokie 
fcpausdiniai, Laisvės spaustuve 
jums geriausiai patarnaus.

PRISIMINIMAS

Kovo 18-tp, 1955 matais, sukanka vieneri 
metai kai mirė

Petras Mikniaus
Mano amžinas draugas. Tebūna gyvas jo 

atminimas!
Žmona Albina

Brooklyn, N. Y.

' Jau kalba apie nau- 
i ją kėlimą fėro

Re pu bl ikoną pastatytas ir 
[ kontroliuojamas miestiniu va- 
žiuotės liniją (transit) Auto
ritetas atsisako duoti trans
porto darbininką pensiją fon
dui $12,000,000 iš pajamų li
nijose. Miestas privalo tą su
mą Įnešti Į ta fondą. Jeigu1 jos 
negaus iš pajamų forais, mies
tas bus priverstas planuoti ir 
uždėti kokius kitus taksus ar
ba kelti fėrą.

Kalbama, kad Autoritetas 
nori tuo būdu1 prispirti miesto 
valdžią kelti fėrą, o jei ne, 
tai neišpildyti Transportinin
ką Unijos reikalavimo page
rinti pensiją fondą. Jie tikisi, 
kad vienu ar kitu būdu su
kiršintą daug žmonių prieš 
miesto valdžią, kuri randasi 
demokratą rankose.

T-as

Liudijo verkdama
Antrasis Jelkės teismas, 

kaip ir buvo tikėtasi, virsta j 
kančią toms merginoms, ku
rios buvo Įtrauktos prostituci
jom O tūlos jau iš prostituci
jos šiaip taip ištrūkusios ir 
pradėjusios tai užmiršti, ap
rimti.

Pirmą šio teismo dieną bu
vo pašaukta liudyti Pat Ward, 
dabar suėjusi 21 metus. Kai 
ji buvo pirmu kartu1 Įtraukta 
i tas pinkles, jinai tebebuvo 
tik mergiščia. Ji sakė, kad 
J ei k ė ją viliojo kaip sužadė
tinę sau, kaip busimąją žmo
ną. O kada pradėjo su juomi 
santykiauti, jis ją prikalbinėjo 
priimti gerai apmokančius vy
rus kaip pagalbą jam, nes jis 
esąs laikinai labai prispirtas 
reikalo gauti pinigu.

Liudydama apie tuos laikus 
jinai kelis sykius pravirko.

KONCERTAS ir UŽKANDŽIAI BALANDŽIO 3-čia

Frank Balevičius
Koncerto Akompanistas.

Suzanna Kazokyte Augustinas Iešmantą Mildred Stensler
Dramatiškas Sopranas Baritonas Chorų Mokytoja

Aukščiau paduoti ir kiti talentai dalyvaus programoje. Visas Aido Choras, Aido Vyrų Choras 
ir Aido Moterų Choras taipgi dalyvaus. Prisidės dar ir daugiau naujie'nybių prie programos.

Kviečiame visus ateiti į šį koncertą, pasigėrėti gražia programa ir priimti vaišes. Valgiai bus 
geri, nepraleiskite progos. Įžanga nemokamai.

Bus Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Av e., Richmond Hili, N. Y. Pradžia lygiai 3-čią va
landą po pietų. Tuojau po programos bus duodami užkandžiai. Kviečiame ne tik brooklyniečius, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų.

Del platesnių informacijų sekite koncerto garsinimą dienraštyje.

į Sugadintą jaunimą 
i sunku atsteigti

Toki spėjimą pateikė buvęs 
Įtoje srityje valdininkas Ri- 
I chard Clendenen. Jis kalbėjo 
New Yorko žydi.) organizaciją 
k on fore ne i joje.

Clendenen neseniai pasitrau
kė iš J. V. Senato komisijos 
kovai prieš prasikaltimus jau
nime, iš direktoriaus pareigą, 

j Jis sakė, .jog paskiausiais pen- 
' koriais metais jaunimo prasi- 
j kaitimai padaugėjo 4 2 pro
centus. Ir apgailavo, kad su- 
[ klaidintą jaunuoli nebeatgaus 
Į pastatymas “dar vienos ko
kios žaismaviotūs, dar vieno 
namo, ar paprastoji mokyk

los programa. Kartą atsiskyrę 
j nuo visuomenės, jie nebenori 
jį ją sugrįžti.”

Jis Įspėjo, kad “pabaudos, 
i nei varžomieji mieriai negel
bės.” Norintieji “lengvu būdu 
‘pataisyti sugadintą jaunimą, 
nusivils.” Jis- sakė, jog svar
biausia yra saugojimas jauni
mo nuo patekimo j prasikal
tėlius. O tam, sakė jis, reikia:

Kovoti prieš sąlygas, ku
rios blogina šeimos gyvenimą 
ir išstato jaunimą žalingiems 
p e rgy v e n i m a m s.

Pateikti socialius ir proto 
sveikatai patarnavimus pa
kankamame kiekyje pirm šei
mą nupuolimo.

Išdirbti priemones pasiekti, 
patraukti tą jaunimą, kuris 
jatr palinko Į blogą ir nenori 
duotis gelbstimas.

Du brooklyniečiai nuteisti 
4 0 ir 4 5 metus ar iki gyvos 
galvos kalėti už apiplėšime 
nužudymą taksiko vairuotojo 
Jack Bergmano. Robert Jen
kin yra 21 ,m., Wilbert Ross 
26 metu.

Konferencija jau 
šį šeštadieni

Vis daugiau1 amerikiečiu Įsi
tikina, .jog ' Walter-McCarran 
aktas yra visų amerikiečių 
šeimų ardytojas, darbo žmo
nių persekioto.)as. Už jo at
šaukimą konferencijoje i)1 ban
kete kovo 19-tą matysime 
daug jaunimo. Demokratinis 
jaunimas ryžtasi apginti "savo 

j tėvus nuo persekiojimo ir 
Ameriką nuo tos gėdos, kurią 
jai rodo deportavimai.

I ’ i i1 m i n i n k a u s k o n f e r o n c i j a i 
profesorius Ephraim Cross ir 

1 kapitonas Hugh Mulzac.
Konferencija Įvyks Jugosla-

1 vų Salėje, 4 05 W. 41st St. 
I Pirma sesija 10 vai., antroji
2 vay Gi 6:30 vakaro ten pat 
bus šaunus banketas, kuriame 
ir lietuviai turės savo stalą.

I Tam registraciją priima lietu- 
įvių grupė. Vakarienė kainuos 
S3.50. Eisiu

Museum of Modern Art iš
stato rinkini Picasso kūrinių 
sąryšyje su dailininko 75 me
tą sukaktimi.

Minios ėjo klausytis 
Jelkės teismo

šimtai smalsuoliu subėgo 
pasiklausyti Jelkės teismo. Di
delė dauguma jų buvo vyrai. 
Tačiau i teismabutį galėjo Įei
ti tiktai 63, iš tų tik 7 mote
rys. Daugelis atėjusių ir at
stumtų nuo durų išmetinėjo, 
kad kalbos apie viešumą šio 
teisimo yra tiktai “baloney,” 
nes tiktai sauja parinktųjų te- 
Įleidžiami.

Reporteriai naudojosi proga 
klausinėti, kokiais sumetimais 
stebėtojai čia nori Įeiti. Tūlas 
atsiliepė: “Norime pamatyti 
Pat. Ai- tai dar nepakankama 
priežastis?” Sako, jog nori 
matyti, kokias milijonieriai 
perka.

Miesto Taryba nubalsavo 
dienos šviesos taupymo laiką 
pratęsti iki paskutinio sekma
dienio spalio mėnesį. Pradeda 
paskutinį sekmadieni balan
džio mėnesio.

New Yorko Miesto Taryba 
reikalauja Valstijos Seimelio 
legalizuoti bingo, loterijas ir 
lažybas už arklius bile kur, 

Ine vien tiktai prie lenktynių.

bar? Mokslininkai sako, jog 
dar daug teks kęsti kančių 
iki žmonija dasigaus Į toli
miausias paslapčių gelmes. Ta
čiau, jeigu p asi naudotum e tuo 
viskuo, kas; jau atidengta, gy
ventume daug laimingiau, ne
gu gyvename.

Kovo 20-tos popieti Liberty 
Auditorijos Brown Room įvyk
siančioje . prelekcijoje “gyvy
bės paslaptys mkslo šviesoje” 
ir bus aiškinama kai kas apie 
tas paslaptis, kurios jau ati
dengtos.

Aido Choras
Viso choro pamoka Įvyks 

šio penktadienio vakarą, Li
berty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Moterys pradės 
7:30, visi — 8 vai. Esamieji 

1 ir naujieji choristai prašomi 
I dalyvauti, nes ruošiamės Fes- 
I tivaliui, kuris Įvyks čionai ge
gužės 14 ir 15 dienomis.

Labai laukiame buvusiu ir 
j nauju jaunųjų choristų — wc 
need you.

Valdyba

Areštuotas brooklyniotis Sid- 
ne.y Edward Marks, 52 m. 
Įtaria, kad jis prisistatinėjo 
FBI komisijonieriumi, pasako
josi galinčiu pigiai pirkti Flo
ridoje biznius ir kalbino žmo
nes į dalininkus, kad tuo bū
du išgautų jų pinigus.

Trys kaltinami, kad 
neteisingai garsinasi

Siuvamų mašinų parduotu
xes 3 dalininkai patraukti teis
man. Juos kaltina, kad jie te
levizijoje garsino mašinas po 
$29.75. Tačiau atėjusiems 
pirkti įperša brangesnes.

Įdomu šioje byloje tas, kaip 
jie galėjo atrinkti vieną firmą 
iš šimtų tokių, kurios daro tą 
pati.

PARSIDUODA KEPYKLA
Per ilgus motus jsigyvenusi duo

nos, pajų ir keksų kepykla, nešan
ti. stambias joigas, parsiduoda gana 
prieinama kaina. Pardavimo prie
žastis —- savininko vėlyvas amžius 
ir nesveikavimas. Nėra išvežiojimų. 
Visi produktai išperkami ant. vietos. 
Jaunas, energingas savininkas gali 
dar labiau pakelti bizni. Vieta ap
gyventa lietuviais, lenkais, rusais ir 
kitais.

Kreipkitės:
426 Lorimer St., Brooklyn

(kampas Ten Eyck St.) ę 
Telefonas: EVergreen 7-1192

(52-53) 

mą. Newyorkietis gabus poe
tas pateiks šiai sueigai para
šytą savo kūrini. Tikimasi ir 
daugiau ko.

Pradžia 3 vai. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiame visus.

Auditorija randasi už dvie
jų blokų nuo BMT Jamaica 
traukinio lllth St. stoties, 
kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Busais 
B-22 Atlantic ir Q-37 priva
žiuojama prie pat salės.

Rengėjai

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

varde, ir tegu jis su ją apsi
dirba, kaip jam patinka.

Bet netaip j tai žiūri smeto
ninės Vienybės Juozas Tyslia- 
va. Savo gazietoje kovo 11 d. 
jis išvadina visus lietuviui® bež
džionėmis tik už tai, kad jie 
“nestikina” prie savo kartais 
labai gramozdiškų ir neparan
kių senų pavardžių.

Man tas nepatinka. Taip vi
są tautą plūsti negražu, nepri
dera.

Nė kiek, man atrodo, nėra 
didesnis beždžionė už Tyslia- 
vą tas lietuvis, kuris pasidaro 
iš Pagonio “Pagan”. Atsimin
kime, kad kadaise Tysliava 
pusėtinai gražias liberališkas 
idėjas išmainė ant visiškai pa
švinkusių smetoninių idėjų. 
Juozo bezdžioniškumas daug 
kvailesnis ir pavojingesnis, ne
gu ano vargšo Pagonio, kuris 
nieko neužgavo, niekam nepa
kenkė, pavirsdamas “Pagan.”

Karai, vokiškieji okupantai 
ii1 smetonininkai buvo labai 
sužaloję Lictu'vos miškus. Da
bar juos stengiamasi atsteig
ti, atželdyti. štai pranešimas 
iš Nemenčinės:

“Praeitų metų pavasari Ne
menčinės miškui ūkio darbi
ninkai pasodino modelius 593 
hektarų plote. Prigijo 95.6 

l procento visų kultūrų. Už ge
rą miško kultūrų priežiūrą 
miško ūkio‘ darbininkams iš
mokėtos premijos bendroje su
moje daugiau kaip 60 tūks
tančių rublių.”

PIANO LEKCIJOS
KLASIKAI

Jūsų Namuose
Per JuiHiard ir Europoje lavintų 

mokytoją.
Te!. NE. 9-1560

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 W. 42nd St.

N. Y. C.
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAH 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberta
I
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE iki 40 m. Kuri noki 
namų su lengvu darbu. ProfesijinA
pora. Mažai virti. Didelis kambarys 
ir vonia; nuosavas TV. Turi mylėti 
vaikus. Gražūs moderniniai namai 
su visais paisymais, Long Island 
apylinkėje. Paliudijimais. $135 pra
džiai. Mokanti biskutj angliškai.

KO. 4-7665.
(53-55)

DĖMESIO!
Namų Darbininkė. Turi mylėti 

vaikus. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Dailūs Long Island namai. 
Gera alga tinkamam asmeniui.

Saukite: KO. 6-1252
(54-56)

MALE and FEMALE

NAMO APŽICRfcTOJAS—APSKRI
TIEMS METAMS (Bungalow Colo
ny), Abelnai mokantys pataisymus, 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedes arba pa vienys (tik be 
vaikų). Blaivas, biskj padirbi, prie 
sodo darbo. Turi turėti gerus pa
liudijimus. Rašykite angliškai: —< 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

HEATHCOTE >
EMPLOYMENT AGENCY

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

SC. 8-6160

REAL ESTATE

DftMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO
JAU UžIMTINAS. 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose, 
arti mokyklų, bažnyčių ir Iranspor- 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutarti Kreipki
tės tik rimtai norinti pirkti.

Tol. BE. 7-6809
(49-55)

Attention. Sacr. sale by owner. 
Immediate possession. Port Wash
ington. Elegant home, too large for 
myself alone. Dropped living room, 
15x35’ — Fieldslone, fireplace wall, 
flagstone ter.; 7 Irge rms. 2i baths, 
oversized garage, beach rights. Ideal 
for family with children. Excellent 

; schools. Cost $48,000. Inspection by 
Į appt. Serious buyers only. PO. 7- 
i 0886, Afternoons EN. 9-2855.

(51-57)

PARDUODA SAVININKAS. Tuo
jau užimamas, West Babylon,1 8 rū
mų namas, 4 miegrūmiai, aliejum 
šildomas. Ideališkas šeimai su vai
kais (busas j mokyklą). Aptverta, 
Ištaisytas skiepas. Greitam parda
vimui tik $15,000. Pamatymas pa
gal sutartj. Turner 8-1889.

(52-58)

THORNWOOD VIC—RANCH, nau
jas vasarnamis, graži apylinkė. 3 
mailės nuo Hawthorne Circle. 1 ak
ras žemės, 84 pėdų ilgio, akmeniniu 
frontu, solarium, barbeque. Gyvena
masis—valgymui rūmas, ugniavietė. 
Virtuvė, Nook ir pantry. 3 miegrū
miai, 2 maudynės, 2 atviri porčiai. 
Aliejaus šiluma, pilnas skiepas, 2 ka
ram garadžius. Prašo $37,000.
• HY. 2-4854 po 5 P. M.

(52-58)

PARDUODA SAVININKAS—HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. 8 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius, 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas j mokyklą. Ide
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,000 mortgičius). Pa
matymas pagal sutartj.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS -O 
MASPETH. Medinis namas su 
krautuvei patalpa and Grand A'/ke. 
4 rūmai užpakalyje krautuvės, 8 
rūmai viršuj. Ant 25x100 loto. 
Prieš Bank of Manhattan. Edward 
Pazderski, \ 65-55 Grand Avenue. 
Tel EV. 2-8204.

(54-56)

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI

NINKAS— Yonkers Park Hill sek
cijoje. 3 aukštų, 14 rūmų (5,5,4), 
4 maudynės, puikiausiose sąlygose. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. Del 
pasitarimo šaukite; YO. 5-5298

(54-56)

Deimantą plėšikai
Kovo 1-5-tos prievakarį į 

deimantų daugmeniškai par
davimo Įstaigą 11-me aukšte 
pastato, 22 W. 48th St., pasi
beldė plėšikas. Pamatęs nepa
žįstamą, savininkas nenorėjęs 
įleisti, bet du1 vyrai įsilaužė. 
Trečiasis pasilikęs už fluiVu, 
sargu. Du plėšikai savininkus 
ir ten buvusį pardavėją suri
šo. Sako, jog išsinešė $30,000 
vertės deimantų.




