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KRISLAI
Taurus vyras.
Pagarbos vertas.
Pasigailėti reikia ir ju.
Irgi mokosi.
Kas jam rūpi?

Rašo A Bimba 

^Andrius* Višinskis mirė stai
ga, nuo širdies smūgio. Tai 
buvo pasaulinio masto žmo
gus, didžiulių gabumų diplo
matas, puikiausias prakaibi- 
ninkas, užsigrūdijęs kovotojas 
už socializmą. Tarybų Sąjun
gai didelis) nuostolis.

Jungtinėse Tautose

IV atominis planas 
vieningai priimtas

Tarybų Sąjunga iškilmingai 
palaidos Andriejų Višinskį

Kinija skelbia-

Višinskis buvo tuo diploma
tu, kurį aukštai vertino net jo
jo aštriausi oponentai. Prieš 
keletą metų man teko būti 
Laisvės korespondentu Jung
tinių Tautų Asamblėjos sesijo
se. Ne kartą girdėjau Višinskį 
kalbant. Kai būdavo iš anks- 
o žinoma, kad jis kalbūs, sesi- 
i būdavo sausakimša. Koros- 
mdentų galerija būdavo pil- 
Uėlė. Kiekvienas gaudydavo 
kkvieną .jo ištartą žodį.

'a pačia proga noriu tar
ti odį kitą apie kitą pa- 
žįstmą ir seną veikėją, ku
ris šiomis dienomis švenčia 
savo 70 metų gyvenimo 
sukatį. Turiu mintyje 
A L k.5! n d ra Trachten bergą, 
cįjžfriietj, jvtoiįjojįj. ir vedėją 
Intermtional Publishers leidy
klos.

Ši leidykla išleido net dvi 
maio parašytas angliškas 
knygas—“History of the Wor
ding Class of America*’ ir 
“Molly Maguires.’’ Todėl pri
sieidavo dažnai su Trachten- 
bergu susieiti, tartis ir daug 
reikalų turėti. Tai nepaprastų 
gabumų, malonaus, bet darbi
ninkiškai kieto būdo žmogus.

Gruodžio 17 d. New, Yorke 
ruošiamas bankietas Trach- 
tenbėrgo pagerbimui ir atžy- 
mėjimui International Publi
shers gyvavimo 30 metų su
kakties. žinau, kad ten su
plauks daugybė pažangiosios 
New Yorko ir apylinkės visuo
menės žmonių.

Viename laikraštyje skaitau 
Jono Stankūno straipsnelį. Jis 
prašyte prašo pasigailėti lie
tuviškų chorų, dainininkų ir 
muzikų. Jų talentas esąs tie
siog kryžavojamas apdužu- 
s/jais, apleistais ir sukliurusiais 
pianais.

Stankūnas skundžiasi kleri
kaliniame laikraštyje, bet jo 
rauda ir prašymas su sim v Įė
jimo ant menininkų lygiai pri
tinka ir mūsų pažangiosioms 
salėms ir koncertų rengėjams.

Ar girdėjote bent vieną dai
nininką, muziką arba chorų 
mokytoją sakant : Tai beni 
pianas! Yra kuo pasidžiaugti!

Bent man neteko girdėti.

Vakarinės Vokietijos val
džia užsispyrė reichstage pra
vesti įstatymą prieš komunistų 
partiją. Ji reikalauja, kad 
parlamentas tą partiją nu le
gal ižu otų. Veikiausia taip ir 
atsitiks.

Vokietijos reakcijonieriai ga
biai mokosi nuo Amerikos ma- 
kartistų.

Vienas mūsų skaitytojas iš 
^įėvelando prisiuntė įdomią 

“ištrauką iš vieno vietinio did- 
lapio. Joje matome ir Repub
lic Steel kompanijos preziden
to White nuotrauką.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Jungtinės Tautos. — J. T. 
Politinė ir Saugumo Komi
sija vienbalsiai priėmė pre
zidento Eisenhowerio išdės
tytą atominės energijos tai
kingo naudojimo planą. Ta
rybų Sąjunga balsavo už 
amerikietišką rezoliu c i j ą, 
nežiūrint fakto, kad keli 
jos siūlyti pataisymai buvo 
atmesti.

Bet, nors Tarybų Sąjun
gos delegacija balsavo už 
Amerikos planą, ji pabrėžė, 
kad nėra pilnai juomi pa
tenkinta. Veikiantysis vy
riausias tarybinis delegatas 
Arkadi Sobolievas pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga ame
rikiečių plane mato daug 
trūkumų .

Sobolievas nesakė, ar Ta
rybų Sąjunga planuoja pri
sidėti prie Tarptautinės 
Atominės Energijos Agen
tūros, kaip tai numatoma 
plane, bet jis sakė, kad Ta
rybų Sąjunga tikriausiai 
dalyvaus mokslinėje tarp
tautinėje konferencijoje 
apie atominę energiją, kuri 
taipgi numatoma.

Jošida atsistatydins?
Tokyo. — Premjero Joši- 

dos liberalų partijos vadai 
norėtu, kad Jošida atsista-V 7 
tydintų. Sakoma, kad jis

virčus su parlamentu, pra
radęs pasitikėjimą žmonėse 
ir bendrai nepopuliarus. Bet 
kol kas Jošida nerodo 
mių, kad jis paklausytų 
vo partijos patarimo.

zy- 
sa-

de- 
at-

Londonas.—Darbietis 
putatas Emrys Hughes 
sisakė pasirašyti po parla
mentiniu sveikinimu prem
jerui Churchillui jo gimta
dienio proga. Dar vienas 
darbietis deputatas atsisa
kė tai padaryti.

Churchillui sukanka 80 
metu, v

Philadelphia.—CIO auto- 
darbininkų 813-tas lokalas 
planuoja išvest narius į 
streiką, jei Budd Manufac-
turing kompanija nepaten
kins unijos reikalavimų. 5,- 
000 Hunting Park dirbtu
vės darbininkų jau buvo 
spontaniškai sustrei k a v’ę, 
bet unija patarė jiems kol 
kas grįžti į darbą.

Londonas.—Michael Blun
dell, aukštas britų pareigū
nas Kenyoje, sako, kad 
partizaninis judėjimas (ku
rį britai vadina “Mau 
Mau”) pradeda išsekti. Jis 
sako, kad dar yra 7,000 
“banditų,” kaip jis juos va
dina, bet jie izoliuoti ir ne
sudaro pavojaus britų val
džiai.

Tel Avivas. — Į Pietva
karius nuo Jeruzalės įvy
ko susirėmimas tarp izrae
liečių ir jordaniečių karių. 
Vienas izraelietis sužeistas.

Sobolievas sakė, kad Ame
rika pasielgė klaidingai 
pradėdama steigti tokią 
agentūrą ir dalintis atomi
niu žinojimu su parinkto
mis sąjungininkėmis, ne
laukiant tarptautinio susi
tarimo.

Numatoma, kad Generali
nė Asamblėja dabar irgi 
priims planą vienbalsiai.

W. Remingtonas pavojingai 
sumuštas kalinių gaujos

Lewisburg, Pa. — Buvęs 
komercijos depą r t m e n t o 
tarnautojas Williamas Re
mingtonas, kuris dabar čia ’ 
sėdi kalėjime kaip ragan- 
gaudizmo auka, buvo pa
vojingai sužeistas. Kalinių

New Yorkas. — Andrie
jaus Višinskio kūnas antra
dienio vakare orlaiviu buvo 
išskrisdintas iš Idlewild ae
rodromo į Paryžių. Tas or
laivis turėjo trečiadienio 
rytą pasiekti Francūzijos 
sostinę, iš kur kitas oriai- i 
vis tuojau turėjo Višinskį' 
išskraidinti į Maskvą.

Tuo pačiu orlaiviu iš New 
Yorko taipgi išvyko Višins
kio žmona ir duktė Zinaida. 
Taipgi išvyko Zarubinas ir 
keli kiti tarybiniai diploma
tai. Karstas buvo pastaty
tas juodai uždengtoje atski
roje orlaivio ^dalyje. Vi
šinskio šeimos nariai aero
drome atrodė priblokšti, bet 
susikaupę.

Tūkstančiai prie karsto
Antradienio popietį iki 3 

valandos Višinskio kūnas

jos būstinėje ant Park Ave. 
prie 68-tos gatvės. Prie 
karsto stovėjo tarybinių di
plomatų garbės sargyba. 
Kambarys buvo pilnas vai- 

Pirmas at- 
nuo 
prie

pra-

gauja jį užpuolė jo celėje, gulėjo pašarvotas tarybines 
Sakoma, kad vienas kalinys Jungtinių Tautų delegaci-

nikų ir gėlių, 
siųstas vainikas buvo 
Indijos d e 1 e g a c i j os 
Jungtinių Tautų.

Tūkstančiai žmonių 
ėjo pro karstą.

Maskva. — čia sudarytas 
komitetas Višinskio laido
tuvėmis rūpintis. Į jį įeina 
Gromyko, P e r v u c h i n a s; 
Go r seninas, Gorkinas ir 
Maskvos burmistras Jasno- 
vas. Višinskio laidotuvės 
bus iškilmingos, kaip vieno 
vadovaujančių TSRS žmo- 

: nių.
New Yorkas. — Ameri

kos komunistų partija są
myšyje su Višinskio mirti
mi pasiuntė užuojautos te
legramą Tarybų Sąjungos 
komunistų partijai.

15 amerikiečiij buvo 
nuteisti kaip šnipai
Pekinas. — Kinijos teis

mas nuteisė kalėjimu 13 
amerikiečių kaipo šnipus. 
11 jų yra kariniai lakūnai, 
du specialūs ž v a 1 g y b o s 
agentai, sako Kinijos val
džia. Taipgi nuteisti 9 ki
nai, 4 jų mirtimi. Jie ben
dradarbiavę su amerikie
čiais.

Sekamieji buvo nubausti:

turėjęs kojinėje įvyniotą 
plytą, su kuria suskaldė 
Remingtono kaukuolę.

Remingtonas dabar ran
dasi kalėjimo ligoninėje. Jis 
prarado daug kraujo ir 
randasi pavojingoje pade-1 
tyje, sako gydytojai. Abe
jojama apie jo gyvybę. Ka
lėjimo viršininkas Wilkin- 
sonas sako, kad užpuolikas 
jau žinomas.

i Ellis Islando gala's

“Ašarų-Sala” uždaryta kaip 
ateivių sulaikymo centras

New Yorkas.—-Ellis Island, 
žinoma tuzinuose kalbu at
eivių tarpe ir Europoje 
kaip “Ašarų Sala.” daugiau 
neegzistuos kaipo tokia. Ta 
sala buvo ateivių perėjimo, 
tyrinėjimo ir sulaikymo 
centru per ilgus dešimtme
čius ir per ją perėjo mili
jonai ir milijonai europie
čių, kurie vyko Amerikon.

Prieš pirmą pasaulinį 
karą ateiviai joje buvo ėg-

Bet ateiviai dar vis 
egzaminuojami Ellis

soną, norėjo parodyti, kad 
jis pageidauja matyti Ame
rikoje“ dvipartinę politiką,” 
taipgi, kad po demokratų 
laimėjimo rinkimuose jis 
tiki, jog 1956-tais metais 
demokratai Amerikoje stos 
prie valdžios vairo.

Bet Stevensonas sako, kad 
jis ir Mendes-France susi
tarė turėti pasikalbėjimą 
dar prieš rinkimus. Jie esą 
seni asmeniški draugai.

Planuoja panaikinti 
mažiausią j į pinigą* ••

Londonas. — Britai pla
nuoja panaikinti savo ma
žiausią monetą, metalinį pi
nigą. Tai yra taip vadina
mas “farthing’as.” Jis turi 
vieno britų cento ketvirta
dalio vertę ir apie trečdalį 
Amerikos cento. Prie da
bartinių kainų beveik nėra 
dalyko, kurį galima būtų 
nupirkti su “farthing’u.”

Jungtines Tautos. — Po
litinė Komisija pradėjo 
svarstyti Indonezijos skun
dą prieš Olandiją. Indone- 
zai sako, kad olandai ne
teisėtai iki šios dienos oku
puoja Irianą, vakarinę 
Naujosios Gvinėjos salos 
dalį, kuri turėtų priklausy
ti prie Indonezijos.

Mendes-France kalbėjos su 
demokratų vadu Stevensonu

New Yorkas. — Prieš iš
skrisdamas namo Prancūzi
jos premjeras Mendes- 
France, priimdamas Steven-1

zaminuojami, kad nuspręs
ti, ar jie gali ar negali at
vykti į šią šalį. Egzamina
vo sveikatos sumetimais, 
kaip tai dėl akių tracho
mos, džiovos. Daugeliui 
tekdavo ilgai laukti arba 
net grįžti Europon. Ir Ellis 
Island ateivių tarpe tapo ži
noma kaip “Ašarų Sala.”

Po pirmo pasaulinio ka
ro tos salos rolė bent kiek

pasikeitė, nes Amerika pra
dėjo tyrinėti ir egzaminuo
ti ateivius jiems dar neišvy- 
kus iš savo gimtinės, per 
daktarų liudijimus, kurie 
buvo pristatomi konsula
tams, 
buvo
Islande. Palmerio suėmimų 
laiku Ellis Island buvo pri
kimšta žmonių, k u r i u o s 
rengtasi deportuoti.

Dabar imigracijos virši
ninkas E. D. Shaughnessy 
paskelbė, kad ta sala dau
giau nebus naudojama imi
grantams. Manoma, kad ją 
pirks New Yorko miestas 
ir naudos ligoninių pastaty
mui.

Imigrantai, kuriuos teks 
sulaikyti, bus siusti į East
view kalėjimą (Westcheste- 
rio apskrityje prie New 
Yorko...

Dar karui einant Churchill as
planavo panaudot Wehrmachla
prieš Tarybų

Londonas. — Premjeras 
Churchillas pripažino, kad 
dar karui nepasibaigus jis 
jau turėjo planus naudoti 
Vokietijos Wehrmachta 
prieš Sovietus. Kuomet ka
ras 1945-tais metais ėjo 
prie pabaigos, Churchillas 
davė tam tikrą įsakymą sa
vo karinių jėgų vadui Vo
kietijoje maršalui Mongor 
mery. Tame įsakyme Chtjr- 
chillas nurodė, kad vokie
čiams pasiduodant, jų , gin
klus reikia palikti sandė
liuose prieinamai, geroje 
padėtyje, taip, kad jeigu ta
rybinės jėgos nesustos ir 
žengs toliau į Vakarus, bri
tai vėl galėtų apginkluoti j

u ligos Armiją 
belaisvę paimtus vokiečius 
ir kartu su jais kautis 
prieš Sovietus.

Maršalas Montgomery da
bar randasi Amerikoje. Pa
klaustas, ar jis atsimena 
gavęs tokį įsakymą nuo 
Churchillo, jis tai patvirti
no. Montgomery atrodė nu
stebęs, kad Churchillas da
bar rado reikalo tai iškelti 
viešumon, bet pakartojo: 

,“Tai tiesa.”

New Yorkais. — Čia at
skrido Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Londone Jo
kūbas Malikas, kuris laiki
nai tampa vyriausiu TSRS 
delegatu Jungtinėse Tauto
se vietoje Višinskio.

7 darbiečiai jau išmesti 
iš parlamento frakcijos

Londonas. — 6 darbiečiai 
pacifistai, kurie b h Fs a v o 
prieš Vokietijos ginklavi
mą, buvo išmesti iš darbie- 
čių frakcijos parlamente. 
Bet galimas dalykas, kad 
jie nebus išmesti iš pačios 
partijos. Taipgi išmestas 
vienas darbietis, kuris tie- 

I sioginiai balsavo už ginkla- 
» vimą. Partija buvo nutaru- 
■ si, kad jos deputatai susi- 
! laikys, nebalsuos.

Šie septyni darbiečiai to-' 
kiu būdu tampa nepuikiau- ( 
soma frakcija arba, geriau ; 

| pasakius, dvi nepriklauso-; 
mos frakcijos: viena iš C’ 
narių, kita iš vienišo.

Bet galimas dalykas, kad 
po nekurio laiko tie deputa
tai vėl bus priimti į darbie- 
čių frakciją. Praeityje jau 
buvo tokiu atsitikimu, v

Eisenhoweris apgailestauja 
debatų draudimą kariūnams

Wash in g tonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad jis apgailestauja kari
nių akademijų žingsnį drau
džiant kariūnams diskusuo- 
ti Kinijos klausimą. Kaip 
yra žinoma, West Point ar
mijos .akademija ir Anna- 
polio laivyno akademija už
draudė savo kadetams dis- 
kusuoti klausimą, ar Kinija 
turėtų būti Jungtinių Vals
tijų pripažinta .•

Annapolio akademijos ka
detai turėjo dalyvauti for
mulėse d i s k u s i j o se šiuo 
klausimu su vieno universi
teto, studentų būriu, bet vir
šininkai diskusijas atšaukė. 
Paskui abi akademijos pa
skelbė, kad tokios diskusi
jos yra kadetams “tabu” 
uždraustos.

John Thomas Downey, 24 
m. amžiaus iš Connecticut, 
CIA (Centralinės Žvalgybos 
Agentūros) agentas, kalėji
mu iki gyvos galvos; Ri
chard George Fecteau, 27, 
Massachusetts, CIA agen
tas, 20 metų kalėjimo. Vy
riausias nuteistųjų lakūnų 
yra pulkininkas John Knox 
Arnoldas iš Washington, 
D. C., kuris gavo dešimt 
metų kalėjimo. Kiti lakū
nai gavo po 6 ai’ 4 metus 
kalėjimo.

Kinai sako, kad pulkinin
kas Arnoldas buvo šio šni
pinėjimo tinklo vadas. Abu 
ČIA agentai, sako kinai, 
buvo nuleisti į Kinijos teri
toriją, kur jie susisiekė su 
vietiniais priešvalstybiniais 
gaivalais ir planavo sabo
tažą. Jie abu buvo suim
ti li952-rų metų lapkričio 
29-tą dieną, kuomet jie įsi
gavo i Kiniją amerikiečių 
orlaiviu. Visi kinai, kurie 
buvo teisti, yra Čiango ar
mijos karininkai .

Paskutiniai 
pranešimai

Washingtonas. — Ameri
ka apsiuntė griežtą protes
tą kinams dėl 13 amerikie
čių nuteisimo kaip šnipai.

Paryžius. — Premjeras 
Mendes-France jau grįžo iš 
kelionės Amerikon. Jis da
bar darbuosis, kad parla
mentas ratifikuotų Pary
žiaus sutartį apie Vokieti
jos ginklavimą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje išsireiš
kė, kad jis nesutinka su se
natorium Knowlandu, jog 
karas neišvengiamas. Ei
senhoweris sakė, kad sugy
venimas (koegzisten c i j a) 
būtinas.

Jungtinės Tautos. — Bri
tai kelia klausimą, kad Iz
raelio - Jordano siena tu
rėtų būti pertvarkyta taip, 
kad Jordanui tektų daugiau 
teritorijos. Britai sako, kad 
daugelyje pasienio vietų 
Jordano kaimų gyventojai 
atskirti nuo savo laukų, ku
rie randasi Izraelio pusėje.

Milwaukee.— McCarthy’o 
pasaka apie “sužeistą alkū
nę” gavo kitą smūgį. Po to, 
kaip ligoninė paneigė gan
dą, kad jis buvo operuotas, 
dabar čia atsiliepė ir vieš
butis. Pfister viešbučio di
rekcija sako, kad kuomet 
ten įvyko McCarthy’o gar
bei banketas, niekas negir
dėjo, kad jis būtų susižei
dęs, kaip po to buvo sako
ma. Viešbučio direkcija 
niekad nematė nei sudaužy
to stiklinio stalo, kaip tai 
teigė McCarthy.

NEW YORKO ORAS 
Giedra ir šilčiau.

Maskva.—Tarybinė spau
dą šaltai atsiliepia į Men
des - France pasiūlymą lai
kyti Keturių Didžiųjų kon
ferenciją ateinantį gegužės 
mėnesi. “Krasnaja Zviez- 
da” sako, kad jei Paryžiaus 
sutartis dėl Vokietijos gin
klavimo bus pasirašyta, Ke
turių Didžiųjų konferenci
ja tampa bereikšmė.

Tokyo. — Japonai sako, 
kad kas tai šovė į jų laivą 
prie Taicheno salų, kurios 
randasi Čiango galioje. Ma
noma, kad laivą apšaudė 
čianginiai karo laivai, ma
nydami, kad turi reikalo su 
Kinijos liaudiečių laivu.
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ANDRIUS VIŠINSKIS
VYRIAUSIOJO TARYBŲ Sąjungos delegato Jung

tinėse Tautose Andriaus Januarevičiaus Višinskio staigi 
mirtis, be abejojimo, yra didelis nuostolis ne tik Tary
bų Sąjungai, o ir visoms Jungtinėms Tautoms, viso pa
saulio taikos šalininkams.

Andrius Višinskis mirė nuo širdies smūgio, mirė 
prie rašomojo stalo, ruošdamas kalbą, kurią būtų pasa
kęs Jungtinių Tautų asamblėjoje. Jis mirė lapkričio 22 
dieną, sulaukęs arti 71 metų amžiaus.

Andrius Višinskis—reto talento ir nepaprastos ener
gijos vyras. Tai pripažįsta net ir jo aštrūs oponentai, 
kurie tik neperseniai grūmojo nepaduoti jam rankos, 
su juo nesisveikinti!

Būti Tarybų Sąjungos delegacijos galva Jungtinėse 
Tautose nėra tas pats, kas būti, sakysime, mažų valsy- 
belių delegacijos galva,—tokių, kaip Nicaragua, Hondu
ras ar kurios kitos. Pastarųjų delegatai asamblėjoje 
neretai per ištisą sesiją neima nė balso; jie, pagaliau, 
gali kalbėti, gali ir nekalbėti, mažai kas to paiso.

Ne taip yra su delegacijos pirmininku tokios šalies,

Jau šešios savaitės, kaip 
Clevelande tęsiasi daktaro 
Sam Sheppardo byla. Jau 
.šešios savaitės kaip laik
raščiai ne tik Clevelande, 
bet visoje šalyje didžiau
siais antgalviais savo pir
muose puslapiuose praneša 
apie tos bylos kiekvieną de
talę. Ir tie didieji antgal- 
viai ne tik dabar pasirodė, 
bet apie bylą buvo plačiau
siai rašoma jai dar nepra
sidėjus.

Tie iš mūsų, kuriems teko progos dalyvauti Jungti
nių Tautų asamblėjų seimuose ir matyti visą eigą, gerai 
žino, kokių gabumų ir kokio didžiulio pasiryžimo rei
kalaujama iš Tarybų Sąjungos delegacijos pirmininko. 
Jis visuomet turi budėti; visuomet privalo tėmyti, žino
ti, ką kas kalba, ir į tai reaguoti. Jis juk atstovauja 
socialistinį pasaulį su jojo programa taikai išlaikyti;
jis pateikia savo šalies ir viso socialistinio pasaulio pro- Į 
gramą, nusistatymą ir jį gina iki paskutiniųjų.

i Visam tam reikalinga didžiulė energija, talentas ir 
darbas. Visa tai Višinskis turėjo ir mokėjo ne tik pri
statyti, o ir apginti savo atstovaujamos šalies politiką.

. .Jis tai atliko nepaprastai sugabiai, nepaprastai ta
lentingai, nepaprastai ryškiai ir aiškiai. Pastaruoju 
metu, beje, Jungtinėse Wtttose buvo debatuojamas di
džios vertės klausimas, — atominės energijos pajungi
mo taikiam gyvenimui klausimas. Ir buvo jau arti tarp 
didžiųjų valstybių—tarp Rytų ir Vakarų—prieita prie 
susitarimo.

Įtemptas darbas, nuovargis, aišku, ir pakirto Vi
šinskio gyvenimo stygą. O tai reiškia didžiulį nuostolį, 
kaip sakėme, ne tik Tarybų Sąjungai, ne tik Jungtinėms 
Tautoms, o ir viso pasaulio taiką mylintiems žmonėms.

ANDRIUS VIŠINSKIS gimė 1883 metų gruodžio 
mėnesio 10 d. Odessos mieste.

Jis, baigęs gimnaziją, įstojo į Kijevo Universitetą 
siektis advokato mokslo. Tai buvo pačioje pradžioje 
20-tojo amžiaus, kuomet Rusijoje pakilo darbininkų re
voliucinis judėjimas. Jaunas Višinskis pradėjo tame ju
dėjime aktyviai dalyvauti 1902 metais. Jis buvo narys 
Rusijos Social-demokratų partijos, iš kurios vėliau iš
sivystė komunistų partija. Advokato mokslą baigė 1913 
metais.

Spalio revoliucijos metu Višinskis dalyvavo įvai
riuose administraciniuose Rusijos darbuose. Tuo pačiu 
kartu Višinskis domėjosi advokatūra, literatūra ir ben
drai mokslu.

1920 metais jis įstojo į Rusijos, vėliau visos Tarybų 
Sąjungos komunistų partiją. Ir nuo to laiko jo pareigos, 
Jo darbas vis apėmė platesnes ir didesnes sritis.

Jis per tūlą laiką buvo profesorius Maskvos valsty
biniame universitete, gi 1928 metais patapo Tarybų Są
jungos aukščiausiojo tribunalo nariu ir teisė priešvals
tybinius gaivalus. Vėliau, zinovjevininkų ir trockini.n- 

•ku kontr-revoliucionieriu teismo metu Višinskis buvo 
prokuroras.

Jis buvo nuolat išrinktas deputatu į aukščiausią 
Tarybų Sąjungos Tarybą; jis įėjo į vykdomąjį jos ko
mitetą.

Kodėl ji tokia sensacinė?
Štai jos istorija trumpo

je sutraukoje.
Daktaras Samuel Shep

pard yra turtingas Cleve- 
lando priemiesčio Bay View 
daktaras, kuris kartu su 
savo broliu ir tėvu veda net 
nuosavą ligoninę. Jis gyve
no pasiturinčiai su savo 
žmona Marilyn ir jaunu 
dar priešmokyklinio am
žiaus sūneliu.

Kaimynai ir pažįstami 
žinojo, kad “daktaras 
Sam,” kaip jis buvo žino
mas, veda daug romansų su 
kitomis moterimis, ypatin
gai su jaunomis slaugėmis 
ir pacientėmis. Buvo gerai 
žinoma, kad jis turėjo inty
mius santykius su ligoninė
je dirbusia jauna slauge 
Suzan Hays. Jis net buvo 
savaitei išvykęs su ja į Los 
Angeles . Jo žmona Marilyn 
viską žinojusi.

“Jie užmušė Marilyn”
Vieną ankstyvą šios vasa

ros rytmetį, dar auštant. I 
daktaras Sam Sheppard te- 
lefoųavo savo draugui, Bay 
View majorui:

“Ateik kuo greičiausiai... 
Jie užmušė Marilyn...”

Majoras atsiskubino. Kas 
tie “jie”? Ne jie, bet “jis,” 
koks tai augalotas, ilgais 
plaukais apžėlęs vyras. Jis, 
Sheppardas, užmigo pirrna- 

į me aukšte ant sofos, sakė 
jis, o nakties viduryje iš
girdo baisius riksmus. Jis 
matė tą plaukuotą vyrą iš
bėgant iš namo ir jis pasi
leido jį vytis. Jie nusisku
bino ir anas Sheppardą par- 
bloškęs. Jis neteko sąmo
nės. Kuomet atsipeikėjęs, 
jis gulėjęs .ežero pakrantė
je.

Grįžęs namo jis rado bai
siai sužalotą užmuštą žmo
ną lovoje. Namas buvęs 
betvarkėje, lyg plėšikai bū
tų bandę ką nors pagrobti.

Sheppardas dargi sakė, 
kad anas įsiveržėlis jam su
žeidė kaklą. Jo paties ir 
brolių ligoninėje jis buvo 
patalpintas kaip ligonis ir 
ant kaklo uždėtas toks 'ap
valkalas.

Tokia buvo daktaro Shep- 
do pasaką.

Bet policija pradėjo uos
tinėti ir surado “skylių” jo 
pasakoje.

Daug kitokių pareigų jam teko atlikti, tarp kitko, Į Jis pašaukė savo drau- 
Višinskis redagavo žurnalą “Sovietų Valstybė ir Įsta- gą penktą valandą. Tyrinė- 
tyataas.”

Višinskis parašė eilę mokslinių veikalu-knygų. Jis 
pagaliau, tarp 1949-1953 metų, buvo Tarybų Sąjungos už
sienio reikalų ministras.

Jis buvo priimtas pilnu nariu į Tarybų Sąjungos 
Mokslų Akademiją.

Nuo 1953 metų Višinskis buvo pirmuoju Tarybų Są
jungos užsienio reikalų ministro pavaduotoju ir buvo 
paskirtas vadovauti Tarybų Sąjungos delegacijai Jung
tinėse Tautose.

Tai tik keli bruožai iš ilgo visuomeniniai-valstybinio 
darbo, kuris Višinskiu! teko dirbti.

Štai kodėl, kaip sakėme, Višinskio staigi mirtis yra ' 
didžiulis nuostolis socialistinei valstybei.

Kiekvienas Jungtinėse Tautose veikiąs diplomatas, 
n^žiųrint jo politinio nusistatymo, pripažįsta, kad Vi
šinskis buvo didžiulių gabumų vyras, talentingas ir spal-
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tikris nusiskubino. Ar 
Sheppardas to paskui nepa
darė, kad sudaryti įspūdį, 
jog būta plėšiko? Ar tik 
jis nepraleido visą valandą, 
tarp ketvirtos ir penktos, 
kada pašaukė draugą, ap
valant save, sudaužant dau
gelį daiktų name, kad at
rodytų, jog buvo plėšikų?

Tyrinėtojai pradėjo kelti 
ir daugiau klausimų. Shep
pardas eidamas miegoti vil
kėjo lengvus marškinius 
(T-shirt). Kuomet atvyko 
policija, jis buvo pusnuo
gis. Niekur negalima bu
vo rasti marškinių. Kur jie 
pasidėjo? Ar jie tik nebuvo 
kraujuoti ir ar jis ių tik 
nesudegino ?

Kitas klausimas: namuo
se radosi šuo. Kodėl jis ne
lojo, jei buvo svetimas įsi
veržėlis?

Ir daugiau: kodėl Shep
pardas iš pat pradžios ti
krino, kad neturėjo meilu
žių, tuo tarpu, kai paskui 
jos pačios savanoriai pripa
žino, kad su juomi gyveno?

Dabar vyksta byla. Spau
da iš jos daro didelę sen
saciją, nes įstengia į ją mai
šyti erotizmo ir panašių da-

Istorija ir informacija
Iš ANGLIJOS 
ISTORIJJOS

Anglija buvo žinoma kai 
po “marių karalienė.” Nuo 
Pirmojo pasaulinio karo 
(1914-1918 m.) ji jau tokia 
nėra. Anglija dabar daž
niau vadinama Didžioji

glijos ir Didžiosios Brita
nijos yra skirtumas. An
glija yra tik sala Europoje, 
ant kurios yra buvusios 
Anglijos ir Škotijos kara
lystės, taipgi prie jų pri
jungta nedidelis šiaurinis 
plotas Airijos. Anglijos ka
ralystė užima 93,790 ket
virtaines mylias ir turi apie 
51,000,000 gyventojų.

Didžioji Britanija (arba 
Commonwealth) sudaryta 
iš Anglijos ir jos kolonijų. 
Didžiausios kolonijos yra 
Indija, Australija, Kanada, 
Pietų Afrikos Sąjunga, 
Naujoji Zelandija ir kitos. 
Anglija su savo kolonijomis 
užima 13,244,750 ketvirtai
nių mylių ir turi arti 600,- 
000,000 gyventojų. Didžio-

Bet kaipo byla, kaipo 
grynai kriminalinė byla, ji 
visvien įdomi ir komplikuo- j 
ta. Jeigu Dr. Sheppardas | pčs. 
tikrai užmušė savo žmona.!’’"“V. ! 
jis gan gudriai planavo, I 
kaip užtrinti pėdsakus, gu-' 
driai,—bet nepakankamai... i

M. i

! Kanada ir kitos, skaitomos 
neva “pilnateisės,” turi sa
vo valdžias, suprantama, vi-

' sada Anglijai paklusnias.
Iš Anglijos praeities

Ant Anglijos salų virš du 
tūkstančiai metų atgal gy
veno kelios tautinės grup- 

. Tais laikais buvo ga
linga Romos imperija. Jos 
ciesorius (ceasar) Julius su 
savo armija įsiveržė į An
glijos salas 55 metais pirm 
dabartinės metų skaitlinės. 
Ir Anglijos salos buvo per 
keturis šimtus ir pusę metų 
(iki 410 daabrtinės metų

jimas parodė, kad ji buvo 
užmušta ketvirtą valandą. 
Ko daktaras laukė? Kas, 
atsitiko per tą valandą? 
Kur tai namie buvo rastas 
Marilyn rankinis laikrodė
lis su krauju ant jo. Tyri
nėjimas parodė, kad laikro
dėlis buvo nuimtas nuo ran
kos, kai kraujas jau buvo 
sudžiūvęs. To nebūtų ga
lėjęs padaryti plėšikas, ku-

monar-

Europoje 
įsigalėję Romos 
Jų žodis buvo 
krikščioniškame 
Su jų įsigalėji- 

plėtėsi katalikiš-

anglus ir buvo neatsargūs. 
Gi anglai panaudojo visokį 
gudrumą ir sudavė kelis 
smūgius ispanams, nuskan
dindami daug daugiau lai
vų, negu neteko anglai. Ir 
štai “Dievas atėjo” ereti
kams į pagalbą. Kada ispa
nų laivynas pasitraukė per
sigrupuoti, tai pakliuvo į 
didelę jūrų audrą. Daug 
jų laivų nuskendo. Po to 
anglų laivynas užklupo au
drų apsilpnintus ispanus ir 
jų “Armadą” nuskandino.

Toks Anglijos įsigalėji
mas ant jūrų suteikė jai 
progą veržtis į įvairius pa
saulio kraštus. Ji įsigalė
jo Amerikoje, Azijoje ir 
Afrikoje. Nors 1776 metų 
Amerikos Revoliucija suda
vė Anglijos besiplė t i mūi 
smūgį, bet tuo laiku ji pa
didino agresijas kitur. 4

Dabar Anglijos valdonai 
didžiuojasi, kad “niekados 
saulė nenusileidžia ant Bri
tanijos imperijos.” Mat, jie 
visose pasaulio dalyse turi 
kolonijas. Nors varžtai, ku
riais tos kolonijos pririš
tos prie Anglijos, braška, 
bet su Amerikos dolerių ir 
ginklų pagalba Britų impe-/ 
rija dar vis laikosi.

Šiandien atidengiamas 5,000 i
. j . ^iki ^J.v uaaoi įmes metų

DietŲ senumo luraonu laivas Skaitlinės) Romos dalimi.
Romos imperijai pradėjus 

silpnėti, jos armija ir val
donai pasitraukė iš Angli
jos salų. Vos romiečiai iš
sikraustė, kaip ant tų salų 
užklupo anglijonai, saksai 
iš Europos ir normandai iš 
Skandinavijos. Nauji atė
jūnai įsigalėjo ir įsteigė 
net septynias atskiras ka
ralystes. Paskui į salas 
pradėjo veržtis francūzai ir 
olandai. Tarpe atskirų ka
ralysčių ėjo nuolatiniai 
rai, tai dėl teritorijų, 
religijos klausime.

Septintame šimtmetyje 
ant salų išsiplatino krikš
čionybė. . 827 metais kara
liui Ebertui pavyko kitus 
nugalėti ir danų vadovys
tėje buvo apjungtos atski
ros karalystės į vieną.

Religiniai nesutikimai ir 
varžytinės už karaliaus sos
tą ilgai purtė salų gyven
tojus. Karas sekė kitą ka
rą. Daug kartų salų gy- 

| ventojai darė įsiveržimų į 
Europos ir Skandinavijos 
sausžemius, o dar dažniau 
pastarieji į Anglijos salas.- 
Persikeitė net kelios kara
liškos dinastijos — danų, 
saksų ir kitų. Suprantama, 
maišėsi ir gyventojai. To
dėl tūlų britų garsios kal
bos, kad .jie yra “anglo
saksų” rasė, yra tuščios. 
Anglijos tauta yra susida
riusi iš daugelio maišytų

Kairas. — Šiandien (an
tradienį) bus atidengtas 
penkių tūkstančių metų se
numo saulinis faraonų (se
novės Egipto karalių) lai
vas. Ta laivą didžiuliame 
akmeniniame urve - kape šį 
payasari atidengė jaunas 
mokslininkas Kamai el-Ma- 
lakh. Iki šiandien tas ur
vas buvo laikomas uždary
tu. Dabar keli didžiuliai 
akmenys, kurie dengia urvo 
stogą, bus nuimti.

Apie 200 mokslininkų - 
egiptologų, Egipto kabinete 
nariai, diplomatai ir laik
raštininkai stebės senojo 
laivo atidengimą.

Tokius laivus Egipto fa
raonai statydavosi, kad jais 
“plaukti į dausas.”

KAS IR KADA IŠRADO 
SAKSOFONĄ?

Gražus ir sudėtingas in- 
s t r u m e ntas “saksofonas” 
išpopuliarėjo visai dar ne
seniai, bet jis buvo išras
tas prancūzo Adolphe Sax- 
oapie apie 1840 metus. Iš
radėjas tikėjosi tuo savo in
strumentu pakeisti klarne
tą ir basą kariniuose orkes
truose. Simfoniniuose or
kestruose saksofonas ne
prigijo, užtat jis mėgiamas 
instrumentas dūdų orkes
truose, ypatingai naujoviš
koje tangų, fokstrotų ir kt. 
muzikoje.

Oakland, Cal. — Califor- 
nijos CIO industrinė tary
ba, kuri atstovauja 250,000 
organizuotų darbininkų, pa
sisakė už McCarthy’o pa
smerkimą.

vingas oratorius, principo žmogus ir tuo pačiu kartu 
asmeniniuose pasikalbėjimuose visuomet džentelmanas, 
visuomet kuklus ir malonus.

Staigi mirtis išrovė iš gyvųjų tarpo ilgametį, atsi
davusį kovotoją už taikos reikalą, už darbo žmonijos 
laimingesnį ir šviesesnį gyvenimą,.. .. ....

ka-

Rašo D. M. šolomskas 
mo formos vertė feodaliz
mą pasitraukti. Karaliai ir 
feodalai priešinosi. Angli
joje pirmiausiai prasidėjo 
revoliucija prieš feodaliz
mą. Ji tęsėsi dvidešimt me
tų, nuo 1640-tų iki 1660- 
tų metų. Kovos buvo 
baisiai žiaurios. Revoliu
cijos šalininkai laimėjo. 
Didelę rolę vaidino Oliveris 
Cromw’ell’is, • kuris sugebėjo 
organizuoti iš valstiečių ir 
darbininkų raitelių būrius,, 
kurie pradėjo įveikti ponų 
riterių armiją.

Nugalėjus feodalų jėgas 
Anglijoje, įsisteigė nauja 
santvarka, kur liaudis įga
vo daugiau laisvių, o kara
liaus galia buvo aprėžta. 
Paskui laipsniškai prieita 
prie konstitucinės
chijos santvarkos, taip, kad 
dabar Anglijos karalius ne
turi galios. Reikalus tvar
ko parlamentas, kurį suda
ro rinktiniai nariai ir pri
vilegijuoti lordai.

Viduramžiais 
labai buvo 
popiežiai, 
įstatymas 
pasaulyje, 
mu kartu
kos bažnyčios teroras ir jos 
narių išgverimas. Kas tu
rėjo pinigų, tai visada ga
lėjo nuo “griekų atsipirk
ti.” Popiežiai daėjo net iki 
to, kad pradėjo pardavinė
ti tam tikrus popierius, ir 
kas tuos “pašportus griešy- 
ti” nusipirko, tai galėjo 
daryti, ką nori. Tas iššau
kė pasipiktinimą prakilnes
nių žmonių. Prasidėjo pro
testai — protestantizmas, 
prieštaravimas Romos po
piežių ir bažnyčios nusista
tymui. Katalikų bažnyčia 
atsakė žiauriausia inkvizi
cija — deginimais ant lau
žo “eretikų.” Tas atvedė 
prie religinių karų — Čeki
joje, Vokietijoje ir kitur.

Anglijoje laike karaliavi
mo Henry VIII-jo (1509- 
1547 m.) krikščioniška baž
nyčia pasiskelbė nepri
klausoma nuo Romos — at
simetė. -Taip atsirado krikš
čionys anglikonai. Romos 
popiežiai nusprendė nu
bausti nepaklusnius anglus. 
Ispanija tais laikais buvo 
galinga ir Romos popiežių 
didžioji atspara. Todėl Is
panijos karalius Philypas 
(Filypas) Antrasis, palai
mintas Rooms popiežiaus, 
nusprendė pamokyti an
glus. Jis paskelbė pasau
liui, kad organizuoja “Ne
nugalimą Armadą” ant ka
ro laivų, kuri pamokys an
glus. Ir Ispanijos dešimtys 
laivų jau pradėjo tai vie
nur, tai kitur pulti anglų 
laivus. Anglija salų šalis, 
jai būtinai reikėjo ir rei-! nės Azijos kultūros žmonės, 
kia daug dalykų parsivežti! valganti ryžius, turinti, pa- 
iš kitur. I

Tais laikais Anglijos ka- i 
rinis laivynas dar buvo ne- , 
didelis. «Bet daugelyje jūrų 
viešpatavo piratų laivai, i 
Anglai nusisamdę piratų | 
laivynus apsigynimui ir tuo į 
pat kartu pradėjo statyti ir 
įrengti, daugiau savo laivų. ( 
Ir labai gerai padarė.

Du Pakislanai
Kaip yra žinoma, Pak~ 

tanas nėra vientysė valsT- 
bė, o teritoriniai padalita 
į dvi dali. Didžiuliai įvi
jos plotai guli tarp Va
rinio Pakistano ir Rytnio. 
Nors plotu Vakarinis Pa” 
kistanas bent tris krtus 
didesnis už Rytinį, gyven
tojų dauguma gyvenu Ke
tiniame: 40 milijonų fc b6%- 
dro 70 milijonų skaičaus.

Bet abi Pakistano adys 
skirtingos ne tik tuom, kad 
jos teritoriniai atkirstos. 
Jos skirtingos ir tautiniai, 
kalbiniai, kultūriniai bei is
toriniai.

Vakarinio Pakistano 30 
milijonų gyventojų kalba 
urdų kalboje. Kraštas sau
sas, pilnas dykumų ir pana
šus bendrai į Artimuosius 
Rytus — Iraną, Arabiją, 
Jordaną. Svarbiausia že
mės ūkio kultūra yra javai. 
Be to, nemažai užsiimama 
gyvulininkyste.

Šie pakistaniečiai save 
jaučia dalimi Artimųjų Ry
tu tautu šeimos. Jų isto
rija ir kultūra surišta su 
senovine Persija ir Afga
nistanu.

Rytiniame Pakistane da
lykai visai kitokie. Vado
vaujanti kalba yra benga
lų, kuri su urdu kalba nLį- 
ko bendro neturi. Gyven
tojų dauguma yra Pietryti-

Besivy'stant žmogių nau
jiems išradimams, pagerini
mams įvairiu įrankiu že
mės įdrbimui, atsiradus 
amatams ir fabrikams, kei
tėsi ir žmonių gyvenimas. 
Pradžioje išdidžiai viešpa
tavo feodalai (didieji dvar
poniai). Jie statėsi galin
gas pilis, gražius namus, 
gyveno karališkai, o darbe 
valstiečiai baisiai vargo.

Bet besiplečiantis miestų 
augimas ir naujos gyveni-

našius papročius kaip bur- 
miečiai, siamiečiai, kraš
tas drėgnas, yra džiunglių.

Kitaip sakant, Rytinio 
Pakistano gyventojai jau
čiasi labiau namie kaimy
ninėje Burmoje, negu Va
kariniame Pakistane.

Tai, ka bendro turi abie- 
jų Pakistano dalių žmonės? 
Ogi, jie yra bendros religi
jos, — jie visi musulmonai. 
Tai pasiremiant ant tos 

tų pradėjo priartėti Ispa- • bendros ypatybės jie po 
nijos “Nenugalima Arma- praeito pasaulinio karo bū
da,” kuria sudarė 130 karo vo atskirti nuo likusios In-
laivų, su 2,400 kanuolių. 
Ant laivų buvo 20,000 vy
rų. Anglų laivynas jau bu
vo sustiprėjęs, bet mažesnis 
už ispanų. Mūšiai prasidėjo 
Plymouth srityje 21 dieną 
liepos; jie pasikartojo 23 ir 
27 dd. liepos, ten pat ir ki
tais Anglijos pakraščiais.

dijos ir taip gimė Pakis
tanas (kas reiškia “Švarių
jų kraštas” arba “Taurių- 
jų kraštas”). A

Bet, kaip tai žinoma iš 
spaudos, tarp Rytinio it 
Vakarinio Pakistano dabar 
yra nemažai trynimosi.

M.



"Paguodos" įlankoje
.4. A'avikovas-Prlbojus

(Tąsa)
Paiįpdymus aš duodu ramiai, neskubė

damas, apgalvodamas kiekvieną žodi. 
Remiuosi daugiausia tuo, kad politika, 
atseit, mes neužsiminėjame, kad mūsų 
uždaviniai grynai ekonomiški. Dėstau 
taip sklandžiai, tarsi virvutę veju. Tar
dytojas parėmė rankomis galvą, klauso 
nuvargęs ir žiūri į mane taip, tarsi vis
kuo su manim sutiktų. O paskui staiga 
klausia tyliai, beveik draugiškai:

— O kur yra jūsų vyresnysis sūnus 
Nikolajus?

Mano burnoje iš karto pasidarė sausa.
— Iki šio laiko tarnavo armijoje. Jūs 

api-e tai geriau žinote.
Tardytojas atsilošė Į kėdės atramą ir 

pakėlė balsą:
— Taip, mes geriau žinome. Mes ži

nome, kad kurį laiką jis slėpėsi pas jus 
bute, o dabar plėšikauja kartu su parti
zanais.

Jfrš pajutau, kad tardytojas nuvertė 
mane į karstą. >

— jhal būt, ponas Razdolinai, jums 
nežinoma ir tai, kad jūrininkų sąjungos 
valdyba — ir jūs tame skaičiuje — tei
kė partizanams ginklų?

Virš manęs užkrito dangtis, ir nebuvo 
kuo kvėpuoti.

Tiek tik ir tegalėjau atsakyti:
— Nieko nežinau.
Pasigirdo skambutis. Atvyko gink

luoti žįnonės. Štabs-kapitonas Anosje- 
vas, lihktelėjęs į mano pusę galva, ra
miai tarė:

— Pašalinkite ji.
Vėl aš pasijutau geležinėje baržoje. 

Tampė ir kitus į tardymą. Taip tęsėsi 
visą savaitę. O paskui prasidėjo atran
ka: ką į laisvę, ką į kalėjimą. Baržoje 
mūsų beliko penkiolika žmonių. Nuo to 
laiko mūsų niūriajame triume įsikūrė 
mirtis. Žmonės nustojo valgyti, greitai 
juodo, dažnai naktimis pašokdavo. Jo
kios vilties — nors į šipulius sudaužyk 
savo galvą. Dieną prie išėjimo liuko be 
pertraukos stovėjo sargybiniai, o nak
čiai, be jų, jis būdavo užramstomas sun- 
kionA^ štangomis ir užrakinamas. Kas 
niumš liko daryti? Mes laukėme, laukė
me, kuomet baržą paims prie buksyro 
ir ištemps į jūrą. Su nuostabiu aišku
mu įsivaizdavome, kaip ant kiekvieno iš 
mūs kaklo pririš maišą su anglimis ir 
pradės mesti už borto. O giminėms pra
neš, kad pasiuntė į Tarybų Rusiją. Taip, 
iš tikrųjų, pasielgdavo su visais, kurie 
patekdavo prieš mus į tos baisiosios bar
žos triumą. Tą mes puikiai žinojome ir 
iš anksto su šiurpu pajusdavome ant sa
vęs gilios bedugnės šaltį.

Visi pasišiaušė ir nutilo neišvengia
mumo akivaizdoje. Ypač kankiną bū
davo tie momentai, kuomet prie baržos 
artindavosi koks nors garinis laivas. Va
romųjų sraigtų triukšmas stingdydavo 
mūsų kraują. Širdis iškrisdavo nuo 
baisios mįslės: ar tik ne baržos atvyko? 
Baldavo veidai, pamėlusios lūpos išsi
viepdavo be gyvybės. Kai kurie, nemirk
čiodami, žiūrėdavo į liuką tuščiomis aki
mis. Iš baimės du pradėdavo vemti, 
kaip nuo jūros ligos.

Tai pasikartodavo kiekvieną dieną.
Netikėtai į mūsų baržą pateko ir ma

sintas Surkovas. Jį atgabeno vakare. 
Tai buvo stambus žmogus, truputį pa
kumpęs, bet stiprus kaip inkąro letena. 
Jo gauruoti plaukai buvo prisivėlę šie- 
nulių. Jis pradėjo kalbėti žvaliai ir 
linksmai, tarsi ne pas mirtininkus, o į 
vardines pakliuvo:

— Štai ir aš pas jus, draugai! Sveiki 
gyvi!

Visi šoko prie jo, apsupo siauru žie
du.

— Papasakok, kas vyksta pasaulyje.
— Reikalai geri. Raudonoji kariuo

menė veržiasi j priekį visuose frontuose. 
Ką?.. Partizanai?

Surkovas apsižvalgė ir pradėjo sujau
dintai šnibždėti:

— Greitai turėsime diviziją. Darbi
ninkai ir valstiečiai — parakas. Kiek
vieną dieną pas mus atvyksta nauji žmo
nės. Ir ginklų yra. Prieš tris dienas ir 
aš pasiunčiau būriui pusšimtį granatų, 
keletą šautuvų ir vieną kulkosvaidį. Ką? 
IŠ'kur gavau? Kareiviai atidavė ir pa- 
tį^fpcrejo pas mus. Aštuonetas žmonių. 
Sargybiniai. O mūsų žvalgyba? Kiek
vieną dieną gauname žinių iš miesto. 
Viską žinome, kas ten dedasi, žinome 
dargi tai, ką valgo baltieji generolai. 
Tik vieno nežinau, — kur prasmego ma

no nutrūktgalvis?
— Kas tai — nutrūktgalvis?— pasi

teiravome mašinistą.
Neatsakydamas, Surkovas staiga krei

pėsi į mane:
— Ar tu, seni, nieko negirdėjai apie 

savo pistoletą?
— Aš nesuprantu, apie ką tu kalbi?
— Taigi tavo Pavluška ir mano Je- 

gorka — kur?
Kažkas klaikaus pakibo triumo ore. 

Aš apstulbęs žiūrėjau į Surkovą, pravė
ręs burną. O jis, keverziškai didelis, 
palinko ant manęs, iš karto patamsėjo 
ir kreivomis lūpomis prašvokštė:

— Taigi, brolau, abu dingo. Gal juos 
areštavo, gal taip kas atsitiko...

Draugo žinia užspaudė mano gerklę. 
Kaip aš neuždusau tą naktį? Geležinis 
baržos dugnas atrodė nepaprastai šaltas. 
Visas kūnas drebėjo, kaip karštligėje.

• Daug kartų aš kėliausi, klausinėjau 
Surkovą ir vėl guliausi, prislėgtas jo at
sakymų. Visas pasaulis man atrodė pa
našus į beprotnamį.

Dienos metu Surkovas pareiškė mums:
— Jeigu aš užgriuvau — o užgriuvau 

beviltiškai, — tai man nėra ko daugiau 
laukti.

— O kas galima padaryti? — kažkas 
paklausė:

Surkovas suspaudė kumščius. Neapy
kanta suliepsnojo rudos akys.

— Su mano sveikata mirti ramiu 
ėriuku? Ne! Aš pasielgsiu kitaip...

Jis pasiprašė sargybinio “į ruošą”. 
Jį išvedė į viršų. Greitai mes išgirdome 
balsų staugimą, kojų trepsėjimą ir šau
tuvo šūvius. Kas ten įvyko? Mes nieko 
nežinojome. Tiktai daugiau nematėme 
nei mūsų Surkovo, nei to riestanosio sar
gybinio, kuris nuvedė jį viršun.

Po to kitas sargybinis metė mums gra
sinamai :

— Jus visus reikia paplauti.
Mašinisto pavyzdys neužkrėtė mūsų. 

Mes sėdėjome baržos dugne, susirietę, 
bevaliai, liūdnai laukią mirties valan
dos.

Sekančią dieną aš išgirdau balsą iš 
viršaus:

— Razdolinas! Išeik!
Pirmą akimirką man pasidarė šalta, 

tarsi aš ledine žieve apaugau, bet tuoj 
pat pasidarė karšta.

Kuomet išlipome ant kranto, aš neži
nojau, kur mane veda sargybiniai. Ko
jos neteko savo stangrumo ir linko, lyg 
vaškinės. Atrodė, kad ne kūnas, o pati 
siela siūbavo, kaip vienišas medis aud
roje. Pažiūrėjau į glostančią dangaus 
mėlynę, įkvėpiau pilną krūtinę gaivaus 
rugsėjo oro, — tapo lengviau.

Netoli krantinės mūsų laukė garo ka
teris. Per penkiolika minučių aš buvau 
perkeltas į savo “Gulbiną”. Jame švais
tėsi revolveriais ginkluoti karininkai ir 
trys šimtinės kareivių ir kadetų, gink
luotų šautuvais, kulkosvaidžiais, ranki
nėmis granatomis. Be to, buvo pusant
ros dešimtinės arklių. Atbukusiu protu 
aš suvokiau tik vieną, kad mano nužudy
mas, matomai, atidėtas. Visi ši-e žmonės 
svarstė kažkokį rimtą dalyką, kuriame 
mano dalyvavimas būtinas. Tačiau ta
me nebuvo man nieko paguodžiančio.

Vietoje buvusio kapitono laivą valdė 
pažįstamas leitenantas. Jis pašaukė 
mane ant tiltelio ir prabilo gįežtu balsu:

— Tai aš jus iškviečiau j laivą. Žiū
rėkite, kad viskas būtų tvarkoje. Jei 
nors ką pastebėsim, tai atsiskaitymas 
bus trumpas. Aš tikiuosi, kad jūs su
prantate mane...

Momentui manyje sužibo viltis ir aš 
maldaujamai žiūrėjau į nuskustą leite
nanto veidą.

— Inkarą pakelti po pusantros valan
dos. Galite eiti.

— Klausau! — mašinališkai atsakiau 
as.

Sargybinio lydimas, nusileidau į ma
šinų skyrių.

Ant tekinimo staklių trys mašinistai 
gėrė arbatą ir ramiai šnekučiavosi. Vie
nas iš jų, augalotas ir vinklus žmogus, 
kaip vėliau sužinojau, pavarde Maslobo- 
jevas, man pasirodžius, linksmai nusi
juokė.

— O, poną bolševiką atvede.
Aš norėjau atsakyti, bet nutylėjau, 

nes pradėjau susivokti.’ Tiktai paklau
siau:

— Kokiu laivu jūs anksčiau plaukio
jote?

Maslobojevas pasirodė esąs labai ple
pus ir viską noriai atsakinėjo.

(Bus daugiau)

Detroit, Mich.
Smalsčiai išsikelia į 
Ludington, Michigan

LDS nariai Smalsčiai parda
vė savo namą ir dabar ruošia
si išsikelti į Ludington, Mich., 
gyventi. Marytė Smąlstienė 
jau dabar ten vyksta, o Pe
tras Smalstys persikels ten 
tuoj po Naujų Metų.

Jie naujoje vietoje pasi pir
ko žemės ir statys gyvenimui 
namą gražioje prie ežero vie
toje.

Naujas jų adresas bus: Pe
ter Smalstys, 407 W. Fitch 
St., Ludington, Michigan.

Rep.

Clevelando Žinios
J. Klimo Filmų maršrutas

Kilmininkas J. Klimas, už
sibaigus Festivaliui Chįcagoje, 
iki šio laiko važinėjo Chica- 
.gos apylinkėje su filmų mar
šrutu ir dabar, grįždamas link 
New Yorko, sustos Clevelan- 
de ir parodys dar keletą čion 
nematytų filmų. Jis bus Cleve- 
lande šeštadienio vakare, Nov. 
27 dieną, L D. S. Klubo sve
tainėje, 9305 St. Clair Ave. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Ka
dangi dėlei trumpo laiko šio 
įvykio išgarsinimui turime ten- 
k.ytis tik šiais per spaudą pra
nešimais, tai kurie tik tai pa- 
temysite, malonėkite atsilan
kyti. Pasibaigus filmoms, tu
rėsimo taip sau draugišką pra
mogėlę su užkandžiais ir šo
kiais.

Šią filmų pramogą rengia 
Clevelando menininkų, grupė, 
šioji grupė nusitarė rengti ką 
nors tokio didesnio—koncertą, 
bet apie tai bus pranešta kiek 
vėliau, o dabar tik skaitlingai 
susirinkime pažiūrėti J. Klimo 
filmų.

Rengėjai

Easton, Pa.
Visur yra senų lietuvių

Ne tik kituose miestuose 
yra lietuvių, pasiekusių seny
vo amžiaus, — Eastone taipgi 
yra. šiomis dienomis draugas 
Lenčius minėjo savo 90 metų 
amžiaus sukaktį. Jis malonus 
vyras, su visais gražiai sugy
vena. Matė jis savo gyvenime 
šilto ir šalto. Kadaise turėjo 
biznį ir farmą. Jo jauniausia 
dukrelė prieš keletą metų žu
vo nelaimėje. Prieš keletą me
tų mirė jo žmona.

Mes, Eastoniečiai lietuviai, 
linkime Lemčių i dar ilgai gy
venti !

L. Tilwick

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

įvyks šeštadienį, lapkričio-Nov. 27 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, adre
sas: 1150 N. 4th St. Visi nariai 
malonėkite pribūti. Yra atsiuva 
nauja knyga: “Amerikos Preziden
tai”, šiame susirinkime galėsite tą 
knygą pasiimti. O kurie dar nesa
te pasimokėję duoklių už 1954 me
tus, tai malonėkite šiame susirinki
me užsimokėti.

Bus išduotas raportas iš 6-tos Ap
skrities konferencijos ir turėsime 
išrinkti kuopai valdybą 1955 me
tams. Tad iki pasimatymo susirin
kime. Valdyba

Montello, Mass.
Lapkričio-Nov. 27 d. Liuosybės 

Choras rengia vakarienę, koncertą 
ir šokius. Bus invales gardžių val
gių ir gėrimų. Tai bus pirmas toks 
smagus parengimas. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Kviečiame vietinius ir 

• iš toliau atsilankyti.
Pranešėjas Geo. Shimaitis

So. Boston, Mass.
Svarbios Paskaitos Sveikatos 

Klausiniu
Sekmadienį, lapkričio 28 d., .6-tą 

vai. vakare, salėje 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšiene duos paskai
tą sveikatos klausimais. Prašome 
visų įsitėmyti dieną ir IM^ą šių 
svarbių paskaitų ir kviečiame atsi
lankyti.

Kviečia Moterų Ratelis

Užraftyktt Lalavę Savo DraugvL

Diplomatiškos glupstvos
(Lyg feljetonas)

Neperseniai buvo rašyta 
amerikinėje spaudoje apie 
nesusipratimą, iškilusį 
Maskvoje, kada vieno mū
sų diplomatinio sekreto
riaus žmona sudrožė per 
veidą maskviečiui.

Kas iš tikrųjų atsitiko, 
sunku yra suvaikyti. Įvai
rūs laikraščiai įvairiai ir 
rašė. Vieni tvirtino, jog ji 
sudrožusi per veidą darbi
ninkui kiti, jog policinin
kui; treti, jog nukentėjusi 
moteris; ketvirti, kad visas 
antausių apsiskaldymas bu
vęs iš rusų pusės. Tikru
moje, tas didelio skirtumo 
nesudaro.

Nėra abejonės, kad ame
rikinio diplomato sekreto
riaus žmona sudavė kaž
kam per veidą. Eilinio pi
liečio akimis žiūrint, šį da
lyką sunku yra suprasti.

Jei taip būtų pasielgęs tu
ristas, tai čia nebūtų ko 
perdaug ir stebėtis. “Smar
kios” moterys visuose kraš
tuose mėgsta už plaukų pa- 
sivedžioti, ypač jei dalykas 
liečia jų vaikus. Bet su
drožti per veidą ir reikalau
ti diplomatinės neliečiamy
bės, tai jau perdaug.

Diplomatas, nežiūrint ko
kiose aplinkybėse jis atsi
durtų, sudrožimu per veidą 
nieko negali pasiekti ar ką 
nors įrodyti. Jam ar jai 
nereikėtų jos pagalbos. Jei 
vietinis pilietis yra kaltas, 
tai policija ar žiūrovai ti
kriausiai dalyką išaiškintų 
ir padarytą klaidą kuo 
švelniausiai atitaisytų. Na, 
jeigu diplomatas yra neti
kras ar jaučiasi kaltas, tai 
policija bent apsaugą duo
tų ir padėtų, jei jis norėtų, 
klaidą jam pačiam atitaisy
ti. Antausių apskaldymas 
tai jau visai ne diplomatiš
ka priemonė ir jokio tikslo 
nepasiekia ir padėtį, nežiū
rint kokia ji bebūtų, pablo
gina.

Kaip atrodo, kai kurie 
Amerikos diplomatinio kor
puso nariai mėgsta asme
niškus savo nesusipratimus 
išrišti antausiais ir paskui 
reikalauja diplomatiškos 
neliečiamybės, žodžiu, jei 
tai buvo tiktai asmeniškas 
kivirčas, tai vietinė policija 
turėjo pilną teisę sulaikyti 
tuos, kurie įsivėlė į “assault 
and battery,” kaip sako 
amerikiečiai. Tas išaiški
na ir tai, kad Tarybų Są
jungos valdžia pareikalavo, 
kad mūsų diplomatinio se
kretoriaus žmona paliktų 
jos kraštą. Ji nežinojo, kaip 
elgtis pagal Tarybų Sąjun
gos papročius ir įstatymus.

Na, jei jau tai buvo “di
plomatiškas antausis,” tai 
reikėjo jį tokiuo pat būdu 
ir užbaigti: atšaukti kalti
ninkus, nelaukiant Tarybų 
Sąjungos sprendimo. To
kie “diplomatiški antau
siai” šaltojo karo nė kiek 
neataušina. Gi amerikinė 
spauda tvirtina, jog Jungti
nių Valstijų diplomatai da
ro viską, kas galima, taikos 
labui...

Įdomu būtų sužinoti, kas 
atsitiktų, jei Tarybų Sąjun
gos diplomatinio sekreto
riaus žmona Washingtone 
sudręžtų per veidą kokiam 
nors amerikiečiui? Kokią 
diplomatinę neliečiamybę ji 
susilauktų ?

Blogas tai buvo dalykas 
ir nereikėtų jį užtrinti, mė
ginant nurodyti, kad Tary
bų Sąjunga yra švelnesne 
anglams, kaip kad mėgino 
kai kurie New Yorko laik
raščiai.

Juk diplomato atšauki
mas, kaip galų gale prisiė
jo padaryti, kaštuoja daug |

pinigų. Amerikos paprasti 
žmoneliai ir taip jau nuo 
mokesčių nugarų ištiesti 
negali, o *čia diplomatų žmo
nos pliaukšt per ausį ir do- 
leriukų maišas vėl kaip ant 
vėjo paleistas.

Piniginiai kaštai tai dar 
pusė bėdos. Amerika daug 
prarado geros valios atžvil
giu, kurios už jokius pini
gus negalima nupirkti. Tą 
jaus ne tik dabartinė karta, 
bet ir ateities kartos, nes 
tarptautinę negerovę leng
va yra sukelti, o ją atitai
syti tai kartais reikia daug 
metų, daug pastangų ir ati
ku, c

Atrodo, kad reikėtų siųsti 
į užsienį tuos žmones, ku
rie šalčiau laikosi panašio
se aplinkybėse. Tas page
rintu Amerikos vardą ir 
padėtų šaltąjį karą į “fri- 
gidair” įgrūsti.

Mokesčių mokėtojas

Iš Brazilijos
Valdžios perversmo pasekmes

SAO PAULO.— čia netu
riu už tikslą aprašyti pervers
mo momentą, kada nusižudė 
prezidentas Getulio Vargas, ir 
užėmė jo vietą Cafė Filho, bet 
ką davė brazilų tautai šis pa
sikeitimas.

Visiems žinoma, kad Brazi
lijoje buvo mažai laisvių, ir 
kad amerikonų imperialistinis 
kapitalas, įsigalėjo sotyje, pa
sigrobdamas svarbiausias eko
nomines bazes. Bet Getulio 
valdžia dar nespėjo patenkint 
visus imperialistų norus. Pats 
Getulio prieš nusižudimą, pa
liktame laiške, pavadino juos 
plėšriaisiais žvėrimis. Todėl, 
amerikiniai kapitalistai ir ieš
kojo būdų pašalinti esamas 
kliūtis. Atentatas prieš ameri
konų agentą Carlos Laceida 
ir užmušimas aviacijos majo
ro Rubens Vaz tik buvo proga 
valdžios pakeitimui. Ameriki
niai turčiai, turėdami tvirtas 
bazes Brazilijoje, perversmo 
keliu pasistatė žmones prie 
valdžios vairo, kurie buvo ar
timesni jų siekiams. Todėl, šis 
valdžios pasikeitimas Brazili
joje, da daugiau- šią šalį priri
šo prie amerikinio karo ve
žimo.

Niekam nėra paslaptis, kad 
šiandien Amerika su savo ma- 
kartizmu užima prieškarinės 
hitlerinės Vokietijos poziciją, 
reiškia, virto reakcijos ir ka
ro centru. Šis įvykis pastūmė 
Braziliją dar giliau į reakci
jos nasrus.

Bet tuo pačiu laiku, daug 
kam atidarė akis, kurie anks
čiau nematė, kad Braziliją no
rima paversti visiška ameriko
nų kolonija. Jeigu demokrati
nėms ir tautinėms jėgoms ne
pasisektų atlaikyti. Brazilija
sulauktų Guatomalos tragedi
jos.

Brazilietis.t •

• •

Scottville, Mich.
Sirgimai-mirimai tarp lietuvių

Staiga buvo susirgus Onutė 
Stakėnienė ir lapkričio 8 d. 
buvo skubiai nuvežta į ligoni
nę Ludingtone, kur, rodos, bu
vo trys X-ray nuotraukos nu
imtos ir pagalba tam tikrų 
vaistų buvo pašalintas pavo
jus. Jūsų korespondentui teko 
sjrkiu su Onute Lapėniene li
goninėje atlankyti d. Stakė- 
nienę. .Atlankius ją šeštadienį, 
lapkričio 13 d., 7 valandą va
kare radome Onutę linksmoje 
nuotaikoje ir pribuvus jos 
draugui Billiui ji pranešė, kad 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 
atvyktų ją namo pargabenti. 
Vėlinu Onutei sutvirtėti ir tęs
ti savo kasdienines šeimos 
pareigas.

F. Žukas iš Ludingtono pra- 
nešė, jog jo sesutė Ona, gy
venusi ūkyje Scottville apy
linkėje, išgulėjusi ligonės pa
tale ilgoką laiką, pasimirė, ro
dos, penktadienį, lapkričio 12 
d., palaidota antradienį, lap
kričio 16 d. Liko nesveikuo- 
jąs ir dideliame liūdesy jos 
gyvenimo draugas Jonas Krip- 
tulek, brolis ir brolienė Žu
kai, giminės ir draugai. Ona 
Kriptulek buvo paralyžiuota, 
priklausė LLD 218 kuopoj. 
Reiškiu gilią užuojautą Jonui 
Kriptulek, Žukams ir kitiems 
jų liūdesio valandoje

Hartietis

Tikra bado priežastis
Nutukęs pilietis sako su

džiūvusiam piliečiui: Žiū
rint į tave nesistebiu, kai 
žmonės kalba, kad mūsų 
krašte badas siautėja.

Sudžiūvęs pilietis: O žiū
rint į jus matosi ir to bado 
priežastis.

Jei Tamsta dar neprenu- 
i meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa- 
smiUo. >

- - rĮ- 1

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

Lowell, Mass.
Gruodžio 12 d., 2 vai. dieną, 14 

Tyler St., įvyks Sūnų ir Dukterų 
Draugijos metinis susirinkimas. Visi 
nariai ir narės privalo žinoti, kad 
dietiniai susirinkimai yra pagrindi
niai svarbūs, ir reikia visiems daly
vauti, gyvenant tame pačiame mie
ste ar priemiesčiuose. Metiniame 
susirinkime galima daryti pamati
niai pakeitimai konstitucijos, tad 
dalyvaukite ir balsuokite iškilusiais 
klausimais, kaip jums atrodo ge
riau. Reikės ir naują valdybą rink 
t i 1955 metams. Žinokite, kad drau
gija labai maža ir nėra iš ko rink
ti komitetą, tad sueikime visi ir 
svarstykime reikalus bendrai.

J. M. Karsonas 
(230-232)

PAIEŠKO JUM A S
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Paieškau Stepono Styro. Gyveno 
Longlac, Canada. (P. P. Co. St., 
Camp 47). Jam siųsti laiškai grįžta 
Aš turiu svarbių reikalų su juom. 
Kas žinote kur S. Styra gyvena, 
meldžiu man pranešti. A. GailHinas, 
lys So. 51 st St,, Philadelphia 8P, 
Pa.

(228-230)

Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama -

atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

Be

užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš- 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad- 
arba pačiam autoriui.

Worcesteryjc šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Mon tolioje pas Geo. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Lapkr. (Nov.) 26, 15*54



IŠ LIETUVOS
Seminaras šokiu rateliu 

vadovams

ALYTUS.— Siekiant suteik
ti pagalbą rajono meninės sa
viveiklos kolektyvams, šiomis 
dienomis čia organizuotas se
minaras šokiu kolektyvu va
rtomas. Seminare dalyvavo 2 1 
kolūkiu, Įmonių, Įstaigų šokiu 
rateliu vadovai, jų tarpe — 
Raižiu apylinkės klubo-skaity
klos vedėjas Sasnauskas, Li- 
kiškėliu apylinkės mokytoja 
Gelbutaitė ir kt.

Venciūnų apylinkės “švytu
rio’’ kolūkio šokėjai, vadovau
jami mokytojos Jucevičiūtės, 
šiemet per meno saviveiklos 
kolektyvu apžiūrą gerai pasi
rodė ir susilaukė žiūrovų pri- 
jLritarimo. Jucevičiūtė daly
vauja seminare, kad dar ge
riau paruoštu savo šokėjus 
1955 metu apžiūrai. Seminare 
taip pat dalyvauja patyręs šo
kią rateliu vadovas čebato- 
rius, vadovaująs “Miroslavo” 
kolūkio meno savi veik liniu
kams ir eilė kitu t •

Pagal patvirtintą kultūros 
skyriaus planą seminare rate
lių vadovams dėstoma, išaiš
kinama nauju liaudies šokiu 
ir žaidimu technika.

Seminarui vadovauja vidu
rinės mokyklos mokytoja Kir- 
lienė.

Panteono projektu 
Svarstymas Maskvoje

Tarybų Sąjungos kabine
to pavedimu, Valstybinis 
komitetas statybos reika
lams ir Maskvos miesto 
statybos reikalams ir Mas
kvos miesto Darbo žmonių 
deputatų tarybos Vykdo
masis komitetas paskelbė 
atvirą konkursą geriausiam 
Panteono — Tarybų šalies 
didžiųjų žmonių amžinos 
šlovės paminklo, kurį nu
matoma pastatyti Maskvo
je Lenino kalnuose, projek
tui.

Prieš organiz u o j a n t šį 
konkursą, buvo nuveiktas 
didelis parengiamasis dar
bas. Antai, dešimčiai žino
mų Maskvos architektų A. 
V. Vlasovui, L V. Žoltovs- 
kiui, G. A. Zacharovui, A. 
G. Mordvinovui, B. S. Me
zencevui, M. V. Posochinui, 
L. 'M. Poliakovui, L. V. 
Rudnevui ir D. N. čečuli- 
nui buvo pavesta parengti 
Panteono preliminarinius 
projektinius pasiūlymus.

Architektu atlikti darbai 
buvo išstatyti visuomenei 
apžiūrėti Centriniuose ar
chitekto namuose. Čia pat 
įvyko platus pirmųjų Pan
teono projektų apsvarsty
mas. Jame dalyvavo dau
giau kaip 800 Maskvos ar 
chitektų, skulptorių, daili
ninkų ir mokslo darbuotų
jų. Architektai K. N. 
Afansajevas, J. S. Jaralo- 
vas, skulptorius G. I. Movi- 
lovas, poetas P. G. Anto
kolskis ir kiti pasisakiusie
ji pažymėjo, kad prelimina
rinių projektinių pasiūly
mų autoriai nerado Pante
ono paprastumo ir monu
mentalumo teisingo kompo
zicinio sprendimo, bet jų 
nuveiktas darbas padės at
viro konkurso dalyviams 
surasti aukštai meninį šio 
statinio vaizdą.

Kalbėjusieji pateikė kon
krečius pasiūlymus, kaip 
sukurti architektūrinį - me
ninį Panteono, kaip Tarybų 
šalies didžiųjų žmonių am
žinos šlovės paminklo, vaiz
dą, kaip išplanuoti patal
pas ir gretimą teritoriją, 
panaudoti puikios kokybės 
ir didelio patvarumo me
džiagas šio didingo statinio 
išoriniam ir vidiniam ap- 
dailinimui.

NewYorko^<M^Zlnto
Iš LDS apskrities 
konferencijos

Lietuvių Darbininkų Susi- 
| vienijimo Trečios Apskrities 
i konferencija, kuri Įvyko 20-tą 
į dieną lapkričio, Harrison, N. 
' Jersey, nors nebuvo delega
tais skaitlinga, bet našiirkon- 

j legatai iš 9-nių kuopų. Priim- 
I ta 7-nių punktų pareiškimas 
[mūsų organizacijos reikalais ir 
Apskrities ribose kuopų veiki
mo klausimu

Įdomūs buvo kuopų veiki
mo raportai. Finansinis klau
simas beveik visose kuopose, 
išskiriant mažesnę dali kuopų, 
nepergerausias. Veikimas nė
ra tokis, koks turėtų būti. Ta
čiau vienas Įdomus dalykas, 
tai tas, kad nariai savo duok
les mokasi gerai. Kuopų fi
nansų sekretoriai savas parei- 

atlieka pagirtinai ir tai 
geras apsireiškimas. Ta- 
vienas blogumas esąs ta- 
kad beveik didesnė pusė

namuose ir 
šios

v ra
ciau 
me, 
narių pasimoka savas duokles
pas sekretorius 
nelanko susirinkimų.
priežasties kuopų susirinkimai 
būna silpni ir veikimas bent 
kiek tvirtesnis sudaryti neįma
tomas.

Trečioji Apskritis gal yra 
laiminga tuomi, kad ji gyvuo
ja arti centro ir kiekvienoje 
Apskrities konferencijoje de
legatai turi progą išgirsti 
centro komiteto raportą apie 
organizacijos stovi. Tad ir šio
je konferencijoje centro komi
teto nario raportas buvo Įdo
mus.

Priimta centro rekomenda
cija atžymėti LDS 25-kių me
tų jubilėjų kitais metais. Ruoš
ti du parengimus, vieną 
Brooklyne, kitą New Jersey 
valstijoje. Tačiau Apskrities 
konfferencija pateikė paren
gimų tvarką: vietoje koncer
to, turėti vakarienę su dali
mi koncerto.

P a s i b a i g u s k o n f e r e n c i j a i, 
Harrisono ir Kearny LDS 168- 
ta kuopa parūpino vakarienę. 
Iš priežasties blogo oro Į va
karienę svečių susirinko ne
daug, nes kaip tik tuo laiku, 
kuomet laikas publikai rink
tis, smarkiai lijo. Tačiau pel
no nuo parengimo bus, Aps
krities iždas keliais doleriais 
padidės. Ačiū draugams ir 
draugėms už jų sunkų darbą: 
Shimka'.ms, Yosmantams ir Ki
sielienei. Be šių draugų ir 
draugių pagalbos šis parengi- 
mėlis nebūtų’ Įvykęs.

Baigiant reikia pažymėti, 
kad Apskrities ribose esą kuo
pų, kurios visai nekreipia aty- 
dos Į Apskrities ribose veiklą, 
kad ją padidinus, bet laikosi 
pasyviai.

Suspendavo gaisragesį
Gaisragesybos viršininkas 

Cavanagh suspendavo iš pa
reigų gaisragesių kapitoną 
Walter W. Vail/ 44 m. Prieš 
jį iškėlė kaltinimą vienas fab
rikantas. Sako, būk Vail atė
jęs Į jo įstaigą ir pareiškęs, 
jog atėjo vykdyti “kalėdinę 
inspekciją*’ ir noris rasti są
lygas “tokiomis, kaip pernai.”

Fabrikantas sakosi pernai 
jam davęs $50. Dabar supra
tęs, jog jam Įsakyta tiek duo
ti ir šiemet. *

Gaisragesys buvo ištarnavęs 
18 metų ir porą kartų pagerb
tas už narsą. Jis sakosi esąs 
nekaltas

Kiti du gaisragesiai James 
J. McGowan, ir John C. Mid- 
delstorb prisipažino paėmę 
nuo restauirano savininko do
vaną už nutylėjimą šaldytuve 
rastų netikslumų.

New Yorke pasiūlyta įvesti 
Įstatymą, kuris uždraustų au
to triubas vartoti tarp 10 va
landos vakaro ir 6 ryto.

Kviečia į banketą lapkričio 
27-tos vakarą, Auditorijoj

Lietuvių Kultūrinio Centro 
dalininkų metinis suvažiavi
mas ir šaunus banketas jau 
čia pat. Banketas Įvyks jaulčiams galimybę 
šio šeštadienio vakarą (rytoj), 
Liberty Auditorijoje, Atlantic 
Avė. ir IlOth St., Richmond

karionę duos lygiai 6:30, pra
šo nesivėluoti.

Suvažiavimas prasidės 1 vai.
Į suvažiavimą atvyks dau

gelis dalininką iš kitą miestą. 
Tikimasi, kad jie pasiliks ir

Aido Choro žinios
Praėjusios pamokos per

traukoje aidiečiai svarstė, kuo 
pasižymės savo koncerte, ku
ris jau netoli. Jis Įvyks sausio 
23 d., Liberty Auditorijoje.
Mokytoj’a ir tūli nariai turėjo 
gerų pasiūlymų. Choristai Įga
lino mokytoją su valdyba ir 
komisija pilnutinai apsvarsty
ti planą ir pateikti chorui šio
je pamokoje lapkričio 26-tos

Visi choristai prašomi daly
vauti. Svarbu planas. Dar 
svarbiau gerai, išmokti dainas, 
naująsias: ir pakartotinas. Mo
kytoja ir choristai jaučiasi, 
jog dar turime daug sustiprėti 
ir dainavime tų, kurias daina
vome Laisves koncerte. Toli 
ne viską atidavėme publikai 
iš to, kas yra kompozitorių 
Įdėta tose dainose.

Aidas dabar turi žymių ga
limybių gerėti, nes veik kas 
savaitė prisideda 
ninku. Tiesa, kad 
uos kitos pamokos 
gali išmokti ir jau 
nuoti visas dainas.
vimas vilties ryt dienai chorui 
be galo daug reiškia. Tad ir 
naujieji prašomi ateiti tuojau, 
nelaukti kito sezono.

nes ve ik 
gerų daini-

niekas ne
pilnai dai- 
Tačiau bu:

Tik prieš porą savaičių Ai
das susilaukė hepaprastos ba- 
sams paramos, atvyko Augus
tas Ješmontas. Choristai tikisi, 
jog ne už ilgo jo gražų balsą 
publika girdės ne tiktai chore, 
bet ir solo dainose.

Laukiame, labai laukiame 
daugiau . choristų. Supraskite, 
jog keli choristai nėra cho
ras, kuris, galėtų reikale drą
siai pasižadėti ir užtikrinti 
dainuoti. Tūlų balsų turime 
tiktai po kelis. Iš grupės tai
kosi vienam susirgti, kitam iš
važiuoti, trečiam dirbti, ke
tvirtasis gal dar naujas, ne
spėjęs išmokti. Didžiojo lietu
viško Brooklyn© ir apylinkių 
garbei ir naudai reikia skait
lingo, visuomet ir visur užti
krinto Aido Choro. O jis to
kiu bus tiktai tuomet, kai jūs 
visi, kurie jau dainavote ar 
galite dainuoti, ateisite tuojau. 

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
Visi aukščiau suminėti parengimai bus

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

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

bankete, nes sekama diena 
yra liuosa nuo darbo Ta pa
ti proga suteiks brooklynie- 

svečius susi
tikti, sir jais sykiu pasilinks
minti.

Rengėjai sako, jog jau daug 
žmonių užsisakė vakarienės 
Eiliotus iš anksto. Tačiau pa
skyrė nemažą skaičių, tikietų 
ir pavėlavusiems iš anksto už
sisakyti, tad kviečia visus.

Rep.

Jau esantieji chore prašo
mi dalyvauti visose pamokose.

Pamokos Įvyksta kas penkta
dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

C-ė

Jauniausi ji teis 
atskirai

teis-Brooklyne prasideda 
mas tos grupės jaunuolių, ku
rie kaltinami kankinime ir žu
dyme žmonių tikslu gauti sau 
šiurpulingą sąjūdi (thrill). 
Tačiau jauniausias iš tų ketu
rių, 15 metų 
tenberg, tapo 
jama, kad jį 
prieš kitus.

Robert Trach- 
atskirtas. Spė- 
statys liudyti

Melvin Mittle- 
Lieberman po 
Koslow 18 m. 

verkė

Kiti 3 yra: 
man ir Jerome 
17 metų,'Jack 
K os 1 o w as te ism a b u ty j e 
teisėjus renkant.

Oficialiai juos kaltina kaip 
nužudytojus Williamo Meil
ler, dviejų vaikų tėvo. Sako, 
kad ji prikankino ir nuskan
dino.

Policijoje vėl įvyko 
pakaitų

Policijos viršininkas perkė
lė buvusį 400 policistų deputą 
inspektorių Philip J. Burns Jr. 
Į kapitonus, pažemino. Sabo, 
jog jo vardas buvęs minimas 
pasikalbėjimuose telefonu, už- 
rekorduot.uose jam nežinant 
ir dabar išgrotais teisme.

Padėtis policijoje dabar 
svarstoma ir užrekorduoti te
lefonu pokalbiai grojami tiks
lu išaiškinti, kurie policistai 
yra Įvelti Į kyšininkystę už 
“sUfiksavimą” trafiko tikietų.

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

an-

Rengia Marcantonio 
paminėjimo vakarą

Gruodžio 7-tos vakarą, 
tradienį, rengiamas masinis 
mitingas paminėti velioni Vi
to Marcantonio, buvusį kon- 
gresmaną, darbininkų reikalų 
ir taikos gynimo čampijoną. 
Gruodžio 10-tą Įvyksta jo gim
tadienio 52-ji sukaktis.

kurio 
velio- 
Mar-

Mitingą rengia The 
Marcantonio Memorial, 
garbės pirmininku yra 
nio našlė Mrs. Miriam 
cantonio, o sekretorius Arthur 
Schutzer, su velioniu daug 
veikęs American Labor Barty 
darbuose.

Memorialas, greta kitko, yra 
pasimojęs išspausdinti Mar- 
cantonijauis istoriniai svarbias 
kalbas ir apybraižą jo veiks
mų, taipgi palaikymą liaudies 
veiksmams centrą, kad 
dirbtasis darbas eitų pirmyn 
ir jam mirus.

Rengia Manhattan Center 
salėje, 34th Si.- ir 8th Avė., 
New Yorke. Įžanga $1. Kal
bės jo buvę bendradarbiai 
Kongrese ir kituose veiksmuo
se. Kviečia visus ».

Rep.

Klimas džiaugiasi 
maloniu priėmimu 

v
Jurgis Klimas savo 

Chicagoje pratęsė Į antrą mė
nesį. Ten nuvyko meno festi
valio proga. Ilgokai pabuvo
jo pas pačius chicagiečius ir 
parodė daugeli savo gamintų 
filmų. Svečiavosi pas Antaną 
ir Leonę Gukus jų gražioje 
rezidencijoje Lockporte, taip
gi pas eilę kitų svetingų lietu
vių Chičagos plačiose apylin
kėse

Filmų rodyti buvo nuvykęs 
Į Grand Rapids, Detroitą ir į 
tūlas kitas vietas kelyje i fes
tivalį ir atgal. Iš visur rašė, 
jog žmonės labai draugingai 
pasitinka :<IGyvenu geriausius 
laikus,” rašė jis, siųsdamas 
“visiems laisviečiams geriau
sius linkėjimus.”

Brooklyn-Richmond Hill
Parengimų Kalendorius

Šeštadienį Lapkričio-Nov. 27
Lietuvių Namo Bendroves Banketas

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laime”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

paklydę 
susižavėję

(Tąsa iš pirmo
Mi*. Wliite prašo 

čius eiti ir gelbėti 
liūs europiečius.

Europiečiai esą 
žmonės. Jie esą 
k omu nrz m u.

Šitas milijonierius iš Repub
lic Steel reikalauja, kad visi 
jo kompanijos darbininkai, 
kurių esama net 65,000, prieš 
Kalėdas rašytų savo drau
gams darbininkams europie
čiams laiškus. Juose jie turi, 
žinoma, girti White ir vi
są jo atstovaujamą kapitalisti
nę santvarką. O visas laiškų 
lėšas su mielu noru White pa
dengsiąs.

Koks jis geras ir duosnus!
Argi, tačiau, nebūtų svei

kiau jam pačiam ir visai Ame
rikai, jeigu šituos pinigus, ir 
dar daugiau jų, Mr. White 
Įteiktų tiems sato kompanijos 
darbininkams, kurie jau se
niai išmesti iš darbo ir laukia 
Kalėdų tuščiomis kišenėmis 
jau apytuščiais pilvais?

jo 1 -----------------------

Dar du užduso gasu
■New Yorko East Sid ėję, 

apšildomame bute, prie
Stuyvesant St. rasti uždusę 
Mary Musczak ir Frank Sme- 
sar, 56 ir 63 metų. Du gasi- 
nio pečiaus kraneliai atsukti. 
Policija spėja, kad gasą buvo 
uždegę apšildymui kambario 
ir neapsižiūrėjo, -jog deguonis 
bute išsibaigė, liepsna užgeso.

ir

nc-
•18

Gražiajai programai Stan
ley Teatre pamatyti paskuti
nė diena yra 26-ji. šeštadieni 
pradės naują. Tiesa, kad ten 
visos programos gražios, ta
čiau būtų skriauda praleisti 
dabartinę, “True Friends” ir 
jaunimo festivali.

New Yorke areštavo du vy
rus, Įtartus iš ekspreso agen
tūros išvagiu ėjus $75,000 ver
tės brangumynų.

Užmušė ant šaligatvio
New Yorke nuo Manhattan 

tilto nuvažiuojantis sunkveži
mis užvažiavo ant šaligatvio, 
smogė praeivį ir visai nutren
kė jam kojas. Frederick- Has
son, 51 m., brooklynietis, už 
trejeto valandų mirė nuo to 
sužalojimo. Vairuotojo iica- 
i eštavo.

Laisvi (Liberty)Penktad., Lapkr. (Nov.) 26, 1954

pusi.)

NEW YORK
HELP WANTED MALE

DAILVDL*

(Cabinet inakf') s)

stylio rakandai.
ENGBERT

Patyrę. Gražaus
THEODOR

329 East 29th SL, N. V. C. 
M U. 5-0868

(230-232)

Nužudė krautuvėlės 
savininka

Bronxe krautuvėlėje' prie 
907 Freeman St. rastas nužu
dytas 77 metų senukas žaislų 
pardavėjas. Per 18 metų ten 
buvimo niekada pirmiau nebu
vęs apiplėštas. Menama, kad 
ir šis pirmasis ji apiplėšęs as
muo iš to nepraturtėjo, nes 
Max Tettelzweig galėjęs su 
savimi turėti tiktai apie $20.

Darbiečiai kviečia visus jc.š- 
jkoti dovanų šventėms ir i-Jik- 
I menų sau American Labor 
Party bazare gruodžio }<', n 
ir 12 dienomis, 210 E. 5th St., 
New Yorke.

Brooklyne vieną dieną api
plėšti du vaistininkai.

SKELBĖJAMS

ir
Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti — tai tas pats, 

kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . , Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

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

Medus Sveikatai
Medus yra labai nau/'įngas 

sveikatai. Laisvės įstaiga^ali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




