
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstij’ose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ..............   $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) _  9.00
Kanadoje... ....... ...________ 9.00
Kitur užsienyje ... ........... 10.00

Pavienio egzempl. kaina ft cental

Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis, Gruodžio (Dec.) 14, 1954

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 212 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Linkėjimai per laikraštį.
Malonūs žodžiai.
Pienas prieš vyną.
Ar sufašistėjo?
Gal užsikrėtė.
Pamatė.

Rašo A. Bimba

Jau ’čia pat ir žieminės 
šventės. Pasipils po visą Ame
riką atvirutėmis linkėjimai gi
minėms, draugams, pažįsta
miems. Labai senas ir vis dar 
tebesiplečiantis amerikiečiu 
įprotis.

Naujas ir gražus būdas sa
vo draugams palinkėti laimės 
yra laikraštis. Tegu vienu sy
kiu visi draugai išgirsta ir 
sužino, kad tebesi gyvas ir 
sveikas, tebe.judj ir tebeveiki. 
Naudos bus laikraščiui ir 
jums.

Gerai, kad prezidentas Ei
senhower kalba apie taiką 
Jis sako, kad šiemet karo pa
vojus mažesnis, negu buvo 
pernai ir už pernai, šitie žo
džiai malonūs kiekvienam 
sveiko, blaivaus proto ameri
kiečiui.

Bet, žinoma, žodžiu neuž
tenka ir neužteks. Klausimas, 
ką mūšy vyriausybė darys šių 
žodžių išlaikymui?

^ėveik tuo pačiu laiku iš 
to paties Washingtono atėjo 
pranešimas, kad 1955 metais 
vyriausybė paskirs ir išleis mi- 
litarinjams reikalams daug 
daugiau, negu išleidžia šiemet.

Čia jau nemaloni naujiena. 
Čia jau* prieštaravimas prezi
dento pažadėjimui taikos.

D a barti n is Fra n c ū z i j os p re m - 
jeras Mendes-France užsispy
rusiai veržiasi istorijon. Jiste- 
besmerkia vyną, tebegiria pie
ną, teberagina Prancūzus ma
žiau gerti vyno ir degtinės, o 
daugiau balto karvės pieno.

Nors dar nedaug, bet, sa
koma, jis jau turi ir pasiseki
mo. Suaugę žmonės su juoml 
r.esiskaitą, tiesa, bet daugelis 
Fran'cūzijos vaikų jau pradė
ję mažiau baidytis pieno.

Nežinia, kokia kvaraba Is
panijon nunešė mūsų newycr- 
kiškį kongresmaną Emmanuel 
Celler. Ten jis visiškai susiga
dino. Ten jis susižavėjo Ilitle- 
jįo partneriu Francisco Fran
co. Giria jį, beveik garbina. 
Pasikalbėjęs su Franco, Gel
ler is pasakė:

“Mudu buvome kaip du se
ni draugai, besikalbą vienas 
su kitu ”

Nesinori tikėti, kad šis libe
ralas iš New Yorko būtų stai
ga pakvaišęs. Jis veikiausia 
sufašistėjo. Būna ir tokių atsi
tikimų.

Eisenhovverjnis priešrinkimi
nis optimizmas gal bus užkrė
tęs mūsų didžiojo CIO sąjū
džio lyderius. Dabar jie kon- 
feruoja gražiame ir šilta
me Los Angeles mieste. Algas, 
jie žinoma, gauna dideles.

Todėl nei iš šjo, nei iš to 
jie pradėjo giedoti apie gero
vę ir pralobimą. Ateinantieji 
metai, girdi, ekonominiai bus 
daug bagotesni visiems ameri
kiečiams.
r? Iš kur jie tai sužinojo? Ne
žinia. Jokių gerovės ženklų 
niekur nesimato. Tai jums pa
sakys tekstilės, automobilių, 
anglies ir kitų pramonių dar
bininkai.

Skaitlinga ateiviams 
ginti konferencija
Atstovauti ir lietuvių sveturgimių gynimo 
New Yorko, Chicagos, Clevelando komitetai

New Yorkas. — Praeitą 
savaitgalį Yugoslav Hall 
patalpose įvyko plati sve
turgimių gynimo konferen
cija, kurią sušaukė Ameri
kos Komitetas už Sveturgi
mių Gynimą (ACPFB). 
Konferencijoje dalyvavo 
apie 300 delegatų iš 15 vals
tijų, atstovaujanti svetur
gimių komitetus įvairiose 
tautinėse grupėse ir drau
giškas amerikietiškas ben
dras organizacijas.

Lietuvius konferencijoje 
atstovavo Chicagos, New 
Yorko ir Clevelando ateiviu 
gynimo komitetų atstovai.

Konferencijoje vyriausiu 
kalbėtoju buvo Abneris 
Greenas, ACPFB vyriau
sias sekretorius. Jis nuro
dė, kad sveturgimių perse
kiojimas vis didėjąs ir tas 
persekiojimas taikomas ne 
vien prieš ateivius, bet ne
tiesioginiai yra ataka prieš 
Amerikos žmonhj reikalus į 
bendrai.

Konferencijos vyriausia 
rezoliucija nukreipta prieš 
Walter - McCarran įstaty
mą. Konferencija išdėstė, 
kaip galėtų būti pataisyti ir 
suliberalinti Amerikos įsta
tymai, kurie liečia svetur- 
gimius ir imigraciją:

1. Kiekvienas ateivis, ku
ris gyvena Amerikoje per 
trejus metus ir kurio įva
žiavimas j šalį buvo legalus, 
turi gauti pilietybę.

2. Kiekvienas ateivis po 
penkerių metų gyvenimo 
šioje šalyje turi būti lais
vas nuo pavojaus būti de
portuotam, jis turi būti tei-

Atenai. — Graikija rati
fikavo genocido paktą.

Buenos Aires. — Peronas 
pareiškė, kad jis netoleruos 
katalikų hierarchijos mai- 
šymosi į politikos reikalus.

Senatorius McCarthy pas
kelbė karą savo partijos lyde
riui ir šalies prezidentui. Jau 
Eisenhoweris suminkštėjęs lin
kui komunizmo.

To jau perdaug ir tiems se
natoriams, kurie balsavo 
prieš jo pasmerkimą, šis su
tvėrimas iš Wisconsino nuva
žiavęs perdaug toli.

N. Y. Tribune, republikoniš- 
kos pakraipos, sako, kad Mc
Carthy tyčia norį suskaldyti 
partiją prieš 1956 metų rinki
mus. McCarthy galįs garsėti 
tiktai opozicijoje būdamas.

Tai kas gi finansuoja skali
kus (atleiskite, šį pavadinimą 
pasiskolinau iš Keleivio) iš 
VLIKo ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos?

Keleivis neatsako. Už tokio 
klausimo pastatymą dar kar
tą mane negražiai išplūsta.

Bet koliojimas nėra atsaky
mas. Tuos skalikus finansuoja 
Lietuvos priešai. Taip lygiai, 
kaip voldemarininkus finan
savo.

Prancūzai nuteisė mirti 15 
marokiečių, teisia daugiau

Casablanca. — Francūzų 
karinis teismas nuteisė mir
ti 15 marokiečių nacionalis
tų, kurie kaltinami sukėli
me riaušių Oujdoje. praei
tais metais. Be to, 60 naci
onalistų gavo sunkias kalė- 
jimines bausmes? Praveda
mos ir kitos bylos. Proku
roras reikalauja mirties 
bausmių dar septyniams 
marokiečiams.

Tuo tarpu ateina žinios 
iš Alžirijos, kad francūzų 
alpinistai kariai ten jau ve
da kovas prieš kalnuose vei
kiančius alžyriečius parti
zanus.- Partizaninis judėji
mas prieš francūzus to
kiu būdu dabar vystosi tri
jose Šiaurės Afrikos šalyse: 
Tunisijoje, Aižė rijoje ir 
Maroke.

Londonas. — Sovietų Są
junga išdirbo bombonešį, 
kuris su savimi nešasi du 
kovos lėktuvus, kurie gali 
nuo jo atsiskirti ir daly
vauti kovoje.

Alabamos generalinis nrokuroras i o i
kaltintas priešininko nužudyme

Galveston. — Alabamos i vo rastas užmuštas, itari- Z €

siamas už nusikaltimus kaip 
kiekvienas amerikietis, be 
deportavimo.

3. Naturalizuotas pilietis, 
neturėtų rastis po pavojum 
prarasti pilietybę, vienu 
kartu pilietybė gauta, — ji 
neatimama.

4. Imig racija turi būti 
leista be rasinės, religinės, 
kilmės ir kitokios diskrimi
nacijos.

5. Teisių biliauis garanti
jos turi galioti nepiliečiams 
lygiai kaip piliečiams.

Konferencija taipgi ragi
no padaryti iš imigracijos 
ir natūralizacijos skyriaus 
nepriklausomą va 1 d i š k ą 
agentūrą, o ne teisingumo 
department© sub - skyrių, 
kaip yra dabar.

Hammarskjoldas nori 
vykti Kinijon deryboms

Jungtinės Tautos. — J. T. 
generalinis sekretorius 
Hammarskjoldas telegrafa
vo Kinijos valdžiai, kad jis 
norėtų po Kalėdų nuvykti 
į Kiniją, kad tartis apie, su
imtus amerikiečius lakū
nus. Kaip yra žinoma, Jung
tinės Tautos 40 balsų prieš 
5 pereitą savaitę pasmerkė 
Kiniją už amerikiečių lakū
nu ikalinima. v c v

Kinija laikosi nuomonės, 
kad tas lakūnų įkalinimas 
yra vidujinis jos reikalas, 
nieko bendro neturintis su 
Jungtinėmis Tautomis. Tie 
lakūnai, sako kinai, buvo 
teisti kaip šnipai.

Švedijos ir Indijos diplo
matai patarė kinams būti 
nuolaidesniais ir išlaisvinti 
tuos lakūnus.

generalinis prokuroras Si
las Garrettas buvo apkal
tintas savo politinio opo
nento nužudyme. Išleistas 
patvarkymas; jį suimti, bet 
jis kol kas randasi ligoni
nėje, kur jis gydomas psi
chinėje klinikoje. Sakoma, 
kad jis protiniai sukrėstas. 
Dėl to abejojama, ar galima 
jį bus teisti.

Du Alabamos aukšti val
dininkai jau seniau buvo 
apkaltinti Alberto Patter- 
sono nužudyme. Patterso- 
nas buvo pasirengęs kandi
datuoti prieš Garre ttą ir 
visi numatė, kad Garrettas 
bus sumuštas. Kuomet Pat- 
tersonas praeitą birželį bu-

1 Paskutiniai
Saigonas. — Premjeras 

Dienias pareiškė, kad jis 
yra pasirengęs atleisti ge
nerolo Hinho sekėjams ar
mijoje, jeigu jie daugiau 
nekels riaušių ir klausys 
valdžios.

Pekingas.—,Kinijos prem
jeras Čou ir Burmos prem
jeras U Nu pasirašė drau
gingumo ir nepuolimo su
tartį. Susitarta taipgi apie 

į kinų tautinę mažumą Bur- 
moje ir burmiečių tautinę 
mažumą Kinijoje.

Vatikanas. — Popiežiaus 
sveikata žymiai pagerėjusi.

Nuleido vandenin didžiausią 
pasaulio karišką lėktuvnešį

Newport News, Va.—Čia 
praeitos savaitėj pabaigoje 
i vandeni buvo nuleistas di
džiausias pasaulyje lėktuv
nešis, sveriantis apie 50,000 
tonų. Tai iš. viso yra di
džiausias pasaulio karinis 
laivas, sako laivyno virši
ninkai. Lėktuvnešis buvo 
pakrikštytas buvusio laivy
no sekretoriaus Forrestalo 
vardu. Ceremonijose daly
vavo jo našlė.

Vienass jet-orlaivio lakū
nas, kuris dalyvavo ceremo
nijose iš oro saliutuojant 
lėktuvnešį, užsimušė, kuo
met jo orlaivis nukrito į 
Hampton Roads vandenis.

Per metus jam nebuvo 
tartas vienas žodis

Chesterfield, Anglija. — 
Metai atgal Ron Hewitt at
sisakė dalyvauti vielos die
nos streike, kurį paskelbė 
jo bendradarbiai fabrike. 
Nuo tos dienos darbininkai 
nusitarė su juom nesikalbė
ti ir per ištisus metus jam 
nebuvo tartas bent vienas 
žodis.

'Praeitą penktadienį prie 
Hewitto priėjo unijos se
kretorius, paspaudė j a m 
ranką ir pranešė, kad baus
mė prieš jį baigta: darbi
ninkai su juo kalbėsis. 
Hewittas pasižadėjo dau
giau nestreiklaužiauti.

mas tuojau pasireiškė, kad 
tai Garretto sėbrų darbas. 
Bet iki šiol pats Garrettas 
nebuvo apkaltintas. Dabar,
kaip matyti, prokuratūra 
turi pakankamai įrodymų 
prieš patį generalį prokuro
rą.

Apkaltinimai buvo išdirb
ti jo paties raštinėje, tuo 
tarpu, kai jis radosi ligoni
nėje':

Šerifas ir keli nacionali
nės gvardijos karininkai at
vyko į ligoninę suimti ge
neralinį prokurorą, bet jie 
nebuvo įleisti į jo palatą. 
Jis dabar laikomas užrakin
toje ligoninės dalyje, nors 
nesaugomas policijos.

Pranešimai
»

Maskva. — Tarybų Są
jungoje vyksta liaudies tei
sėjų rinkimai.

Buenos Aires. — Perono 
valdžia suėmė dar vieną po
litikuojantį kunigą. Iš vi
so paskutinėmis savaitėmis 
suimti 9 kunigai.

New Yorkas. — šiandien 
(antradien)į čia turėjo at
vykti Irvingas Potashas, 
komunistų vadas, kuris bu
vo paleistas iš kalėjimo, bet 
tuojau vėl suimtas. Jį at
veža areštuotą ir patalpins 
kalėjimai!.

Ne visi Tunisijos partizanai 
nutarė pasiduoti francūzams

Tunisas.— Prancūzai pri
pažįsta, kad ne visi Tunisi
jos nacionalistai partizanai 
jiems pasidavė. Skelbiama, 
kad su ginklais pasidavė 
2,713 partizaznų, bet kal
nuose išsilaiko1 du dideli 
partizanų junginiai, kurie 
atsisako klausyti naciona
listų Neo-Desturo partijos 
ir nepasiduoda.

Francūzai sako, kad jie 
prieš, tuos junginius dabar 
atidarys karinius veiksmus. 
Iki šiol per dvi savaiti Tu
nisijoje viešpatavo kaip ir 
paliaubos, per kurias parti
zanams buvo duota proga 
■nusileisti nuo kalnų ir pasi
duoti.

Arbenzas gavo leidimą 
išvykti į Šveicariją

Bernas, Šveicarija.—Švei
carijos valdžia davė trijų 
mėnesių lankytojo vizą bu
vusiam Guatemalos prezi
dentui Arbenzui-Guzmanui, 
kuris dąbar gyvena tremty
je Meksikoje. Arbenzas no
ri atvykti į Šveicariją, kad 
palikti ten savo vaikus pri
vatinėje mokykloje.

Šveicarijos valdžia davė 
Arbenzui vizą su sąlyga, 
kad būdamas Šveicarijoje 
jis nesimaišys politikoje.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalta.

Hauji susirėmimai 
Rridcfeporto streike
Nuolatinis pikietavimas tęsiasi nepaisant 
didelių šalčių; derybos vėl atnaujinamos

(Mūsų korespondento)

Bridgeport, Conn. — Jau 
šešta savaitė, kai Under
wood© darbininkai strei
kuoja. Padėtis labai pras
ta. Dirbtuvė pikietuojama 
diena ir nakti. Pereitomis 
dienomis buvo nepaprastai 
šalta, o visgi vyrai ir mo
terys, kad ir drebėdami — 
laikosi pikieto linijose. Ar
ti dirbtuvės randasi unijos
būstinė, kurioje streikie- 
riams paruošiama šiokių 
tokiu užkandžiu ir kavos. 
Daugelis streikuojančių ne
turi pinigų nei maistui nei 
nuomai užsimokėti. To-
kiems unija šiek tiek pa
gelbsti. Taipgi eina rinklia
vos prie kitų unijinių dirb
tuvių.

Jau kelis kartus bosai

Norman Thomas stoja 
už taikų sugyvenimą

New Yorkas. — Socialis
tu vadas Normanas Tho
mas sako, kad taikus sugy
venimas tarp kapitalistinio 
ir komunistinio pasaulio 
būtinas. Bet tas sugyveni
mas, sako jis, ne būtinai tu
ri būti šiltai draugiškas ar
ba draugiškas’ iš viso, — 
jis gali būti konkurencinis, 
lenktynių©jantis, bet, visgi, 
išvengiantis karo.

Thomas sakė, kad tokie 
kaip senatorius Knowlan- 
das, nežiūrint jų paneigi
mų, faktinai stoja už tuo- 
jautinį karą. Jeigu Ameri
ka pravestų gyvenime tą 
politiką, kurios“ reikalauja 
Knowlandas, .sakė Thomas, 
karas prasidėtų už kelių 
dienu, v

Ginklavimas yra Vokietijos 
vienybės stabdys: Sovietai

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga pasiuntė notas Britani
jai, Francūzijai ir Jungti
nėms Valstybėms. Tose no- 

I tose sakoma, kad Vakaru 
Vokietijos ginklavimo pa
tvirtinimas galutinai užda
rys kelią deryboms apie 
Vokietijos suvienijimą.

Notose taipgi sakoma, 
i kad tas ginklavimas kenks 
; ir Austrijos vienybės rei- 
. kalui.

Francūzijos pre m j e r a s 
Mendes-France yra pasiū- 

I lęs Sovietams derėtis dėl 
i Vokietijos vienybės po gin
klavimo patvirtinimo. So
vietų nota; yra lyg atsaky
mas į jo planą. Sovietai 
sako: po ginklavimo apie 
vienybę negali būti kalbos.

Londonas. — Buvęs tary
binės armijos leitenantas M. 
Tulinas dezertavo j britų 
zoną. Jis pareiškė, kad jam 
nepatiko tapybinėje armijo
je duodamas maistas.

| bandė per pikieto linijas 
įeiti į dirbtuvę; porą kar
tų pavyko jiems įlysti, bet 
turėjo daug bėdos išeidami 
į lauką. Gruodžio 9 dienos 
ryte buvo unijos vadams 
pranešta, kad grupė bosų 
ruošiasi su policijos pagal
ba įeiti į dirbtuvę. Tuojau 
tapo sutelkta virš 100 pikie- 
tininku, bet už kiek laiko 
pribuvo keletas sunkveži
mių su policija; taipgi pri
buvo ir bosų grupė virš- de
šimties. Policija, vadovau
jant pačiam virš i n i n k u i 
Liddv, suformuota i keletą 

*z ' * *■

eilių ir einant bosams į 
dirbtuvę, prasidėjo stumdy
masis. Kadangi policijos ir 
bosų skaičius susidarė be
veik lygus streikierių skai
čiui, tokiu būdu bosams pa
vyko įsigriauti į dirbtuvę.

Besistumdant, policininkų 
ištrūkinėjo labai daug guzi- 
kų, keli -policininkai pame
tė savo ženklus (badges); 
bosams beeinant į vidų kaž
kas skaudžiai badė į šon
kaulius. Bet, pasak polici
jos viršininko Liddy, rim
tai niekas nebuvo sužeistas 
ir niekas nebuvo areštuo
tas, apart to, kad kai kam 
buvo lengvai oda nulupta 
nuo šonkaulių ir alkūnių.

Vakare vėl pribuvo apie 
pusė šimto policininkų ir 
bosai tapo išleisti iš dirbtu
vės.

Pereita savaite New Ha- 
vene turėjo įvykti teismas. 
Kompanija skundžia ant 
pusės milijono dolerių dar
bininkų unijos vadus, būk 
tai kompanija turi tiek 
nuostolių dėl šio streiko. 
Teismas neįvyko ir tas rei
kalas perkeltas atgal į 
Bridgeportą. Komp a n i j a 
norėjo gauti iš teismo leidi
mą, kad būtų sustabdytas 
masinis pikietavimas, bet 
teisėjas sakėsi, jog neturįs 
“jėgos” tą padaryti.

, Apie 300 Underwoodo bo
sų gauna pilnas algas ir

- streiko metu. Tas kompa- 
i nijai kainuoja virš 40 tūks
tančių per savaitę. Vienas 
šimtas žemesnio rango bosų 

•gavo iš kompanijos žalius 
į lapelius ir pastarieji gauna 
Į iš bedarbių apdraudo^ pa- 
I šalpą. Ir dar žemesnio ran
go 30 boselių vakar tapo 

. paliuosuoti iš darbo ir da- 
; bar galės ir tie gauti pa- 
■ šalpą iš bedarbių apdrau- 
j dos.

Gruoodžio 10 d. įvyko 
unijos ir kompanijų vadų 
pasitarimas miesto rotušė
je. Kartu dalyvavo ir vals
tijos tam tikri pareigūnai, 
bet šio pasitarimo rezulta
tų jokių nėra. Sekantis pa
sitarimas vėl įvyks City 
Hali, gruodžio 14 d., daly
vaujant unijos ir kompani
jos vadams; taipgi daly
vaus ir tie valstijos parei
gūnai.
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JAPONIJOJE
JAPONIJOJE ĮVYKO TAI, kas neišvengiamai tu

pėjo įvykti: Yošidos valdžia žlugo, o jos vieton tapo pa
statyta nauja valdžia.

Šigeru Yošida buvo pastatytas ministrų premje
ru su generolo MacArthuro palaiminimu. Jis buvo pa
statytas po to, kai Japonija pralošė karą, kai MacAr- 
thuras ten viešpatavo.

Yošida buvo reakcininkas. Bet šiuo metu labai pra
vartu dangstytis “liberalų” vardu, todėl Yošida buvo 
nuorganizavęs “Liberalų partiją,” kurion, aišku, susi
spietė įvairaus plauko reakcininkai. Yošida buvo išti
kimas Wall stryto bernelis.

Bet Yošidos nuolankavimas Washington© vyriausy
bei negalėjo patenkinti Japonijos žmonių interesų.

Atsigavusi po karo, Japonijos pramonė pradėjo ga
ilinti daug įvairių produktų, kurių ji negalėjo iškišti, 
negalėjo parduoti užsieniui.

Washingtonas, mat, tebetęsia šaltojo karo politiką, 
Jis per tūlą laiką draudė savo ištikimoms valstybėms 
parduoti įvairius reikmenis ne tik Kinijai, o ir Tarybų 
Sąjungai. Washingtonas manė, kad tokia politika galės 
nubankrutuoti socialistinius kraštus.

Kol tęsėsi karas Korėjoje, Japonija, tiesa, nemažai 
iš jo naudojasi, todėl ten padėtis dar nebuvo baisi. Bet 
kai tik karas Korėjoje baigėsi, Japonijoje prasidėjo di
džiulė krizė. Fabrikai pradėjo sustoti, nedarbas pradėjo 
plėstis, šalis krypo link bankruto.

Nepadėjo jai tie milijonai, kuriuos Amerika jai bu
vo davusi ir žadėjo duoti.

Bet Yošidos valdžia, bandydama būti ištikima 
tiems, kurie ją paskyrė, vis tebesilaikė savo: neprekiauti 
su Kinija!

Visa tai japonus labai pykdino, visa tai kėlė žmone
lę reikalavimą, kad Yošida pasitrauktų iš valdžios, už
leisdamas ją “geresniems žmonėms.”

Yošida, prieš savo viešpatavimo galą, dar padarė 
vizitą Anglijai ir Amerikai, tikėdamasis kaip nors su jų 
talka išsilaikyti valdžioje. Bet kai jis grįžo namo, rado 
dar, griežtesnį žmonių, net savo politinių vienminčių, 
nusistatymą prieš jį.

Ir jis buvo priverstas pasitraukti iš valdžios!

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Japonijoje susiorganizavo 
aauia valdžia, kuriai priešakiu atsistojo Ičiro Hatoya
ma, konservatyvus asmuo, 71 metų amžiaus politikierius.

Hatoyama dar prieš karą norėjo būti šalies premjeru, 
bet militaristai jo prie to neprileido.

Tuojau po karo jis ir vėl norėjo būti premjeru, bet 
tuomet jį atmetė generolas MacArthuras.

Dabar šis senas politikierius savo pasiekė.
Hatoyama nėra joks liberalas; jis yra nacionalistas; 

iisyra konservatyvus, kaip sakėme. Bet jis numato, jog 
Japonija negali taip ilgai gyventi, kaip gyvena dabar. 
Hatoyama stoja už tai, kad būtų pradėta tarp Japo
nijos ir Kinijos (taipgi Tarybų Sąjungos) prekyba.

Tiesa, dabartinės Hatoyamos valdžios gyvenimas 
^e&trodo, kad bus -ilgas. Socialistai, kurie sutiko jį da
nai* paremti, reikalavo, kad sekamą pavasarį Japonijoje 
vyktų nauji parlamento rinkimai. Hatoyama su tuo 
ttttSko. Jis žadėjo sekamais metais paleisti dabartinį par- 
amentą ir paskelbti naujus rinkimus, kurie gal būt 
vyks kada nors kovo ar balandžio mėnesį.

Įdomiausia tai, kad Hatoyama į savo valdžią už
sienio reikalų ministru pastatė šigemitsą, kuris buvo 
(karo metu) Japonijos užsienio reikalų ministras, kuris, 
no karo, buvo nuteistas kalėjimai! kaip karo krimina
listas !

Į savo kabinetą Hatoyama pastatė ir daugiau as
menų, kurie nepatinka Washingtonui.

ABEJOJAME, ar Hatoyamos ministrų kabinetas 
oer savo neilgą gyvavimą (iki kito parlamento išrinki- 
ttd) galės ką nors teigiamo duoti Japonijai. Bet užten
ka to, kad šiandien Japonijoje įvyko žymus, reikšmin
gas valdžioje pasikeitimas. Užtenka to, kad Japonija 
lątl įstoja į naują politinę kryptį, kad ji stoja už preky
binių ryšių palaikymą su Kinijos Liaudies Respublika, 
kurią Jungtinės Valstijos visaip griežtai boikotuoja.

Japonija turi apie 80 milijonų gyventojų. Jos teri
torija yra daug maž tokio didumo, kaip Kalifornija. 
Tai reikia “ekonominės erdvės,” reikia būtinai vesti pla- 
Hą prekybą 'ypatingai su tokiais didžiuliais kaimynais, 
kąip Kinija.

Japonijoje kyla reikalavimai, kad iš ten būtų iš
traukta Amerikos kariuomenė, amerikinės militarinės 
bazės. Kol Yošida buvo premjeru, tol žmonės, sukandę 
dantis, visus negerumus toleravo. Dabar Įie jaučiasi 
laimėję šiokį tokį mūšį ir tai drąsins ir akstins juos 
laimuti daugiau.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KOOPERUOTI, l
KOEGZISTUOTI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Visi atsakomingi žmo

nės, kuriuos neužkrėtė fa
šistinė smarvė ir kurių ner
vai tvarkoj, priima koeg
zistencijos principą, kaipo 
fundamental) principą šia
me atominiame amžiuje. 
Kasdieną mes girdime vis 
daugiau ir daugiau balsų, 
pasisakančių už koegzisten
ciją socialistinės ir kapita
listinės sistemos.

“James Warburg, žymus 
autorius, prisideda prie tų, 
kurie sako, kad kitos alter
natyvos nėra. Arba koeg
zistencija, arba mūsų visų 
nebus šioje planetoje. Jei 
norime būt, o ne žūt, tai 
kito pasirinkimo nėra.

“Warburgąs pataria ka
pitalistinei koalicijai taip 
nusistatyti, kad nusiginkla
vimo klausimas būtų stato
mas pirmoje vietoje. Jis 
mano, kad Vakarai gali su
sitarti su Rytais dėl laips
niško nusiginklavimo. Jung
tinės Tautos, jo nuomone, 
yra kompetentiškos kon
troliuoti nusiginki avimo 
procesą.

“Warburgas pataria Va
karams ir Rytams eiti prie 
ekonominio koopera v i m o, 
atsisakant nuo primityvių 
varžytinių, kada konkuren
tas k o n k u r e n t u i gerklę 
piauja.

“Jei norim gyvent, o ne 
žūt, tai turim taisyt gyve
nimiškas sąlygas ir gerint 
santykius tarpe abiejų sis
temų.”

Į Karo klerikalai nori ir 
neslepia, kad jie jo nori. To, 
neslėpdami, trokšta ir soci
alistai; jų vadovas Kairys- 
Kaminskas atvirai tai pasa
kė.

Vadinasi, nors ir nevisiš
kai McCarthy’© paskutinę 
kalbą jie užgiria, bet netie
siogiai užgiria.

McCarthy nori karo, lie
tuviškieji jo pasekėjai taip
gi nori karo ir už jį bliau- 
ja.

Bet Amerikos lietuvių vi
suomenė, lygiai, kaip ir ben
drai Amerikos žmonės, ka
ro nenori.

NEKASK KITAM 
DUOBĖS!

Liaudies Balsas rašo:
“Vakarų Vokietijos ap

ginklavimas, kaip matyti iš- 
didlapių editorialų, yra lyg 
kokio išganytojo gimimas. 
Londonas, W a s h i ngtonas, 
Paryžius ir Ottawa nebe
nori apie nieką kitą ir kal-

sutartys ratifikuotos. Gir
di, tik tada bus galima kal
bėti apie Europos saugu
mą, kada bus užgirtas vo
kiečių apginklavimas. Bet 
ką tas gali atnešti pasau
liui?

“Ar jūs žinote, kad dabar 
siūloma pusė milijono ar
mija būtų penkis kartus ga
lingesnė, negu Vokietija tu
rėjo tuo metu, kada Hitle
ris įsigalėjo? Bet hitlerinė 
valdžia su penktadaliu to, 
kas dabar bus leista, drįso ; 
sulaužyti visas sutartis, pri
jungti prie Vokietijos Sa-. buvo 1939 metais.

PRIEŠ KAZIRIAVIMĄ
Associated Press praneša 

iš Maskvos žinią, kad Tary
bų Sąjungoje pastaruoju 
laiku buvo pradėta plati 
kampanija prieš rūkymą ir 
girtavimą. Prie to priker
giamas ir kortavimas - ka- 
ziriavimas, kuriuo žmonės 
eikvoja savo brangų laiką.

negerovės taipgi yra sulei
dusios dalyje žmonių šaknis 
ir jos turėtų būti šalina
mos.

LIETUVIŠKŲ MAKAR- 
TISTŲ BALSAS

Marijonų Draugas, visuo
met praryjęs viską, ką Mc
Carthy išbliovė, negalėjo 
nuryti visos jo paskutinės 
kalbos, kuria Joe išstojo 
prieš prezidentą Eisenho
wer į.

Kunigų Draugas šitaip 
posmuoja:

“Tenka pripažinti, kad 
sen. McCarth y perdaug 
griežtai pasakė. Bet tenka 
pripažinti ir tai, kad buvo 
ir gana rimtų priežasčių, 
kurios jį išstūmė iš lyg
svaros.”

Vadinasi, klerikalu Drau- 
gas vis jį teisina, nors ne 
pilnai, nes nedrįsta griežtai 
ir atvirai išstoti prieš Ei- 
senhowerj. Bijosi, nes Ei- 
senhoweris gali L. šimučiui 
pasakyti: Ar seniai tu (su 
Grigaičiu ir komp a n i j a ) 
prie manęs laižeisi, o dabar 
jau puti vienon dūdon su 
McCarthy prieš mane !

Netiesiogiai, tačiau,Drau
gas prikiša Eisenhoweriui, 
kad jis perdaug “švelnus 
komunizmui.” Girdi: “Bet 
kokios naujos nuolaidos ko
munizmui, bet koks delsi
mas bergždžiais pasitari
mais stiprina komunizmą...”

Dar toliau:
“Prieš komunistinę Ki

niją šiandien reikia daryti 
skubius ir griežtus žy
gius ...”

O tai reiškia: pradėti ka
rą!

Žmonės J. V. rūko pašė
lusiai, beprotiškai. Ir ry
šium su tuo pasiutusiu rū
kymu, taip pat pasiutusiai 
padidėjo ir vis eina didyn 
plaučių vėžio mirčių skai
čius.

Kaip susekė ir viešai pa
skelbė ligų tyrinėtojai, de
šimteriopai padaugėjo plau
čių (bronchogamio) vėžio 
nuotykiai Jungt. Valstijose, 
per paskutinių dvejetą tre
jetą dešimtmečių. Deja, per 
patį paskutinį dešimtmetį, 
plaučių vėžio mirtys pasie
kė baisų, aliarmingą skai
čių!

Taip pranešė įžymusis vė
žių tyrinėtojas Dr. Ochsne- 
ris, dar 1952 m., gegužės 
27 d. Ir tas baisingas skai
čius tolydžio eina didyn, 
ranka rankon su didėjančiu 
rūkymu. Dešimtis tūkstan
čių plaučių ir kvėpavimo 
takų vėžys numarina J. V. j 
kasmet. Ir Dr. Ochsneris 
prideda, kad plaučių vėžio 
nuotykių galės jau būt dau
giau, negu visų kitokių vė
žio rūšių, kitose kūno vie
tose. Tiesiog, girdi, šiurpu 
ir pagalvot, kas galės pa-

daug surūkoma cigarečių!...
Suvienytųjų nacijų orga

nizacijos — pasaulinis svei
katos skyrius, po nuodug
nių, kruopščių tyrinėjimų, 
surado ir paskelbė, kad ne 
tiktai vėžiai, plaučių vėžiai, 
bet ir kitokios išsigimimo 
ligos, eina nuolat didyn, 
nuo nuolat didėjančio rūky
mo. v Pasak to pranešimo, 
kas surūko po 25 cigaret.es 
per dieną, tokie 50 kartų 
daugiau įgauna tokių ligų, 
negu nerūkantieji... O juk 
daugelis net giriasi surūką, 
ne po 25, bet po 50, 60 ir 
-dar net daugiau cigarečių 
per dieną!.-.., Ir norėk tu, 
žmogel, geros, skanios svei-

arą, Austriją, Klaipėdą ir 
kitas sritis.

“Tuomet, kaip ir dabar, 
hitlerininkai visą pagiežą 
liejo prieš Tarybų Sąjungą. 
Bet tuo tarpu, kai jie vi
saip seilėjosi prieš Tarybų 
Sąjungą, jie veržėsi į visas 
puses. Pirmiausia buvo Sa- 
aro sritis, paskui sekė kitos 
viena po kitos. O ant ga-
10 -— karas su Francija ir 
Britanija.

“Kai kas teigia, kad vo
kiečiai pasimokino, kad jie 
daugiau nepakartos dviejų 
frontų klaidos. Bet daly
kas nėra taip paprastas. 
Kaip jūs manote, ar Fran
cija ir Britanija leistų Vo
kietijai įsigalėti visoj Eu
ropoj? Kam tuomet būtų 
verta Francija, jei Vokieti
ja pasiektų Uralus? Užtek
tų jai Balkanų ir Pabalti
jo kraštų. Ji pasidarytų to
kia galinga, kad Francija, 
Belgija ir kitos turėtų šokti 
pagal vokiečių muziką.

“Ginklavimas vokiečių nė
ra joks užtikrinimas. Tai 
padėjimas pamatų naujam 
vokiečių militarizmui, kuris 
sudarys naują pavojų tai
kai. Tas militarizmas bus 
tiek pat pavojingas Vaka
rams, kaip ir Rytams. Va
karams gali būti pavojin
gesnis, nes Vakarų Europa 
dabar daug silpnesnė, negu 
Rytų Europa.

“Lietuviai turi 
mintingą posakį: 
duobės kitam, nes
11 įkristi. Ginklavimas Vo
kietijos m i 1 i t a ristų neva 
prieš Tarybų Sąjungą gali 
ir vėl -iššauti atgal, kaip tai

H

labai iš-
Nekask

PASTABOS
Amerikos Darbo Federa

cija skelbia 1953 metais iš
mokėjusi savo nariams 
$107,346,178. I

Pomirtinėmis išmokėta 
arti 30 milijonų dolerių, 
pašalpomis arti 21 milijo
nas, bedarbių apdraudomis 
$1,772,935, senatvės pensi
jomis virš 22 milijonai, ne- 
sugalėjimo pagalbai arti 5 
milijonai, įvairiems kitiems j 
tikslams 26^ milijono.

Tai gausi unijistams pa-; 
raina. Tai parodo, kiek or
ganizuoti darbininkai gali yama pareiškė tuojau tar-

j sis su liaudiška Kinija ir 
Tarybų Sąjungą dėl preky
bos ir diplomatinių ryšių.

mieras Adenaueris prarasta 
Bavariją ir Vakarinį B< A 
lyną. O tai reiškia, kad 
jis nebesudarys, reikiamo 
skaičiaus savo šalininkų 
parlamente dėl užgyrimo 
Paryžiaus sutarties, kurią 
užtvirtinus Vokietija būtų 
iš naujo apginkluota ir hit
lerininkai atsistotų gin
kluotų jėgų vadovybėn.

Japonijoje šaltojo karo 
rėmėjas premieras Jošida 
buvo priverstas pasitraukti. 
Naujasis premieras Hato-

iš savo unijos paramos gau 
ti visokioje nelaimėje.

CIO konvencijoje vienbal- į Kovo 10 d. įvyks parlamen- 
siai nutarta eiti prie susi ■ tiniai rinkimai, kuriuose ti- 
jungimo su Amerikos Dar- kimasi laimėjimo toms par- 
bo Federacija. Tai pirmas tijoms, 
toks tarimas. Atrodo, kad Japonijos apginklavimui 
jis bus realizuotas. Atrodo, 
kad abu didieji Amerikos j 
darbininkų unijų centrai 
susilies į vieną. Tai būtų 
didžiulis darbininkams lai
mėjimas.

Svarbu, kad ir mainierių 
bei geležinkelių darbininkų 
unijos prisidėtų prie vieno 
centro. Tada susidarytų 
galinga unijinio veikimo jė
ga.

kurios priešingos

Lapkričio mėn. įvykusiuo
se rinkimuose darbininkų 
unijos suvaidino nusveria- 
mą vaidmenį. Paremdamos 
demokratų kandidatus, jos 
pagelbėjo išstumti iš kon- 
gresmanų ir senatorių, taip
gi gubernatorių vietų ne
mažą skaičių reakcinių re- 
publikonų.

Džiugu, kad organizuoti 
darbininkai smarkiai užpa
kalin sudavė net keliems 
m a k-a r t i s t ams politikie
riams. Dėlto jie paliko be 
šiltų vietų. Dėlto jie dabar 
šaukia, rėkia, bando visais

Nuolatinis plaučių vėžio 
daugėjimas - 3 

l •

J. J. Karkiančius, M. D.
<atos ir ilgo, naudingo gy-1 galimais būdais unijistus] 
TAVnmn f m i n r iterorizuoti.

bus veiksnys, sukeliąs plau
čių (bronchogamius) vė
žius.” . O truputį paskiau

veninio.
Amerikine vėžio draugi

ja taip© pat, jau prieš ket
vertą metų (1950 m. gegu
žės 27 d.) paskelbė panašiai. 
D-rai E. L. Wynder ir E. 
A. Graham, tos draugijos 
pirmūnai, pareiškė tuomet, 
kad “perdėtas ir ilgas ta
bokos, ypač cigarečių var-1 
tojimas atrodo esąs svar-1 ra žymių unijistų jau išvy

ti iš darbo.
Degdami kerštu prieš ak

tyvius unijistus, makartis- 
tie patys vėžio mokslininkai i tai viską' daro, kad jiems 
pareiškė dar plačiau: “Kuo | atkeršyti už makartistams 
daugiau žmogus rūko, tuo i nelaimingas rinkimų pasek- 
didesnė jam darosi rizika ■ mes.
gaut plaučių vėžį, tuo tarpu 1 Apsivieniję darbininkai, 
kaip tokia rizika esti labai I atrodo, dar sėkmingiau ga- 
maža nerūkančiam arba! lės prieš makartistus ko- 
menkai terūkančiam.”

Ir, kas svarbiausia, kad į 
tokių vėžių galima išvengt,; 
galima juos perspėt ir pa
šalint, jų visai neturėt. Tai 
visai žmogaus valios ir jo 
nusistatymo dalykas. Vė- Į 
žiu mokslininkai tiesiog ir | 
reportuoja, kad plaučių vė- ■ 
žys yra įstabus pavyzdys, ■ 
kur yra gaiįmybės visiškai i

Šiomis dienomis McCar
thy vėj demonstravo savo 
fašistinę politiką. Jo vado
vaujamas senatims komite
tas buvo pašaukęs į Wash- 
ingtoną net visą eilę unijis- 
tų, ypačiai iš Bethlehem 
plieno dirbtuvės. Dėlto po-

voti.

Negalima sakyti, kad dar
bininkų unijose viskas tvar
koje. Dar toli nuo to. Dar

Pietų Korėjos diktato- 
; rius Rhee jau pataisė kon
stituciją taip, kaip jis no
rėjo, kad pasilikti ir toliau 
prezidento vietoje.

Patyręs, kad jis nesuda
rys parlamente konstituci
jai pataisyti reikiamo skai
čiaus atstovų, Rhee išvijo iš 
parlamento tam tikrą savo 
oponentų skaičių ir tada pa
siūlė konstituciją pataisyti. 
Rhee šalininkai, supranta
ma, užgyrė pasiūlymą.

Dabar jis galės dar kelius 
metus šeimininkauti Pietų 
Korėjoje ir provokuoti nau
ją karą su Šiaurių Korėja.

Šiomis dienomis jis'ir vėl 
pakartojo tą pačią karinę 
giesmelę: nepaisant, ar < 
Amerika jam pagelbės, ar 
ne, jis vis tiek eis iki Ki
nijos rubežiaus.

Apie Korėjos suvienijimą 
susitarimų pagalba tdk 
Rhee, tiek prez. Eisenho- 
weris nenori nei kalbėti.

Bet kada nors ir tokiai 
politikai turės ateiti galas. 
Taikos šalininkų jėgos tvir
tėja. Jos ims viršų. Gr.

Laiškas Redakcijai
Gerbiamieji:
Čia aš noriu Jus, ne tik 

savo, bet ir kitų draugų 
vardu, pabarti, kad per
daug vietos duodate laik
raštyje visokioms polemi
koms, tuščioms diskusi
joms, kritikoms ir “pamo
kinimams.” Tų asmenų raš
tai, kurie turi tikslą tik 
grynai save pasireklamuo
ti laikraštyje, neturėtų bū
ti talpinami. Skaitytojus 
tik pykina. Atsiranda ko
kie “mokslinčiai,” kurie per

W 
išmokinti lietuvių kalbos 
(patys jos gerai nežinodU 

. Niekas iš jokio laik
raščio neišmoks taisyklin
gos kalbos,

laikraštį pasiryžta “svietą

daug ko trūksta.
Jokiu būdu negalima už 

girti unijų vadovybes po- laikraščiuose
Ii tikos, tokios politikos, ku
ri susijusi su demokratų ir 
republikonų palaikomu šal
tuoju karu, su atomine is- 

Ypač baisus, grėsmingas į terija. 
faktas su tais plaučių vė-1 r 7 
žiais, kad čia pagalba labai darbininkų klasei, 
vargi. Gavai plaučių vėžį, tika augina makartistines 
tai tu ir pasmerktas. Rent-1 tendencijas unijose, kur 
geno, radžio spinduliai to-, daugiausia pasišventę pa
kto vėžio nepasiekia, o pa- žangesni unijistai neprilei- 

1 sėkmingų operacijų šito- džiami prie vadovybės ir ki- 
kiam vėžiui reta. Tai pa- taip terorizuojami; kur net 
vojingiausia vėžio rūšis. Vi
sa šita turėtų gerai sau 
galvon įsidėti kiekvienas 
tabokius. Čia visai jo va
lios darbas. Nori mirt — 
mirsi, nori gyvent—gyven
si, tokio vėžio neturėsi. Ir 
bet kokiam, kad ir gan įgu
dusiam tabokini, norint, ga
lima išvengt to baisaus pa
vojaus: mesk tą Paiką rū
gimą kuo greičiausia.

netikslumų.

nes visuose 
rasime daug

Draugiškai, 
Petre

Ši politika yra žalinga 
ši poli-

Kanada
(Panašių nuomonių mes v

jau girdėjome ir iš kitų 
mūsų skaitytojų ir veikėjų. 
Su jomis sutinkame ir atei
tyje vengsime tuo atžvilgiu 
nusikalsti.—Redakcija.)

kairiosios unijos atskiria
mos nuo centru ir skelbia
ma joms kova.

Su laiku šioji politika 
teks organizuotiems darbi
ninkams numesti į sąšlavy
ną, v

Šaltojo karo politika ga
vo keletą smūgių, ypačiai 
Vokietijoje ir Japonijoje.

Vakarų Vokietijos pre-

Nebenori vergauti
Indijos uosto Kalkutos 

7,000 dokerių sustreikavo. 
Jie atsisako dirbti už to
kias mažas algas ir sunkius 
nešulius nešioti ant galvos^

Streikas palietė apie 80^ 
laivų, kurie dabar tame y 
uoste stovi neiškrauti.

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

cigaret.es
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A. NAVIKOVAS-PRIBOJUS

LAIVAS
Aivusis “Michailas Lundas”, o dabar 

“Komunistas”, priklausąs Baltijos Lai
vininkystei, visą savaitę svečiavosi savo 
tėvynėje — Zunderlando uoste, kuriame 
prieš 32 metus pasirodė pasaulyje; vi
są savaitę ant jo plevėsavo raudona 
vėliava, erzindama anglus. Pagaliau, 
viskas buvo paruošta: triumai su kaupu 
buvo pripildyti anglių, naujai įgytas in
karas pakeltas vietoje, garas paleistas, 
visi formalumai ant kranto atlikti. Gali
ma judintis į kelionę. Mums reikia per
plaukti dvi jūras —,Šiaurės ir Baltijos, 
kad pristatytume krovinį į Rygą.

Lapkričio keturioliktosios rytą anglų 
buksyrai ištempė mūsų laivą į jūros pla
tumą. O kuomet atidavė galus, ant til
telio suskambėjo mašinų telegrafas, per
sukęs rodyklę ant vidutinio greičio. “Ko
munistas” sukaukė, pasiųsdamas atsi
sveikinimą statiems Škotlandijos kran
tams. O paskui visu greičiu pasileido 
į priekį. Vėjas buvo pakankamai stip
ru*, bet jis pūtė į vairinį galą, tiktai 
padidindamas laivo greitį.

Prie virtuvės jūrininkai juokavo:
— Su palankiu vėju iš karto pasieksi

me Kilio kanalą.
— Po dviejų parų ragausime vokiško 

vyno.
Į tai virėjas, vokietis, visuomet niūrus 

ir toks rimtas, lyg amžino variklio išra
dimu būtų užsiėmęs, neigiamai papurtė 
galvą.

— Negalima taip svajoti.
— O kas?
— Mes Šiaurėje jūroje. O ji gali ap

gauti, kaip sukčius. Žinau aš...
Virėjas nutilo, maišydamas sriubą 

dideliame puode.
Bocmanas, kurio dideliausi batai at

rodė sunkesni už patį šeimininką, vaikš
čiojo kartu su kitais jūrininkais viršuti
niu deniu, užbaigdami priraišioti daik
tus. Plačiapetis stalius su šiurkščiais 
ūsais, kišdamas į vandens matavimo 
vamzdžius fut-štoką, matavo Haluose 
vandenį. Baigęs darbą, jis užlipo ant 
tiltelio ir pranešė budinčiam šturmanui:

—- Triumuose vandens — nuo penkių 
iki^ptynių colių.

— Gerai.
Pilki debesys sudrumstė mėlynę. Su

pasi bangos, kilnodamos užpakalinį lai
vo galą. “Komunistas”, siūbuodamas 
kyliu, plaukė vienodu greičiu.

Laivo gale sukosi laga, godžiai ma
tuodama nuplaukto kelio ligį.

Sekančios dienos rytą vėjas pradėjo 
tilti. Dangus pragiedrėjo. Rudeniškai 
šaltai švietė saulė.

ŽYGYJE
Laisvi nuo budėjimo jūrininkai ūtu- 

riavosi ant mašinos gobtūro, prie dūm
traukio, kur buvo šilta. Aš jau ne kar
tą girdėjau čia jų pašnekesius. Prisi
minė neseną praeitį, kada revoliucijos 
viesulai metė žmones iš vieno fronto į 
kitą, — iš Baltijos į Baltosios jūros 
krantus, iš šaltųjų Sibiro lygumų į di
dinguosius garsiojo Kaukazo kalnus.

— Taip, buvo karštas laikas, — nu
sprendė vienas.

— Manėme, kad ir galo niekuomet ne
bus.

Ir tuoj pat pradėjo kalbėti apie kitą 
ką.

— Ech, kažin ką mūsų žmonos dabar 
veikia Piteryje... — atsiduso pagyvenęs 
jūrininkas.

Jaunas kūrikas, griežiąs mandalina, 
krestelėjęs kudlotą galvą, linksmai nu
sijuokė :

— Štai man tai gerai: nėra nei žmo
nos, nei pastovios meilužės. Aš myliu, 
kol inkaras nuleistas.

Jis pasisuko į raudonkruostį estą, ku
rio kišenės visuomet būdavo tuščios.

— Ar taip, Volodia?
— Dėl tos meilės mano finansai se

niai romansus dainuoja. Iki sekančios 
algos — į krantą nė žingsnio.

— Reiškia, gali būti ramus, kaip ro
gėse.

Bocmanas svajojo savo. Jis buvo pa
tenkintas tuo, kad garlaivis plaukė j 
Rygą. Ten gyvena jo tikra motina, su 
kuria jis nesimatė keturiolika metų.

— Nejaugi per tą laiką nė karto ne
buvai namuose? — pasiteiravau aš.

— Ne.
— Kodėl?
—Visą laiką plaukiojau. Aš nuo ma

žumos jūrose klaidžioju.
Pasikeisdami, tilteliu vaikščiojo štur

manai, patenkinti geru oru. Iš ten ret
karčiais pasigirsdavo švilpukas ir bal
sas :

— Budėtojas!
— Klausau!
— Kaip lagoje?
Jūrininkas nubėgdavo laivo užpaka

lin, pažiūrėdavo į lagos ciferblatą ir 
grįždavo ant tiltelio su pranešimu:

— Aštuoniasdešimt du su puse.
Šturmanas atskleisdavo budėjimo žur

nalą ir užrašydavo.
Po pietų oras pradėjo greitai gesti. 

Vėjas stiprėjo. Staugė ventiliatoriai, 
pasigirdo švilpimas takelaže. Iš už ho
rizonto nesibaigdami plaukė debesys ir, 
aptraukę dangų, skriejo greitai ir že
mai. Seni jūrininkai rūsčiai apsižval
gė aplinkui.

(Bus daugiau

Wilkes-Barre, Pa.
Mire J. Zu j us

Šio mėnesio 4 d. Wilkes- 
Barrės priemiestyje Par
sons staiga mirė šioje apy
linkėje gerai lietuviams ži
nomas 65 metų amžiaus Jo
kūbas Zujus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Vilniaus rėdybos. 
Seniau velionis užlaikė toje 
apylinkėje saliūną. Atme
nu, kai jis kadaise buvo 
d^praščio Laisvės skaity
tojas ir rėmėjas. Nors jis 
skaitė darbininkiška spau
dą, bet jokiame aktyviame 
judėjime nedalyvavo.

Iš patyrimų visiems yra 
žinoma, kad vien tik laik
raščio paskaitymas žmo
gaus dar nepadaro klasi
niai sąmoningu. Daugelyje 
atsitikimų ž m o g u s gerai 
protauja ir pradeda supras
ti savo klasės reikalus, bet 
jei jam kas nors per kelią 
perbėga, ar koks asmuo 
kartais nepatinka, na, tai ir 
užsibaigia visa jo pažanga. 

• Tas atsitiko ir su velioniu 
J. Zujumi.

Pastaraisiais laikais jis 
buvo lietuvių ten vietinės 
parapijos aktyvus narys. 
Tad jį ir palaidojo su baž
nytinėmis ceremonijomis.

^Nežiūrint jo silpnos va
lios, kas liečia klasinį su
pratimą, jis buvo gana 
draugiškas žmogus. Turėjo 
daug- draugų ne vien tarp

i Waterbury, Conn.
Gavęs savaitę rudens ato

stogų, atvykau pasižiūrėti į 
Waterburj. Kadangi šismi- 
singio industrijos miestas, 
man iš Lietuvos atvykus, 
buvo pirmas miestas, kur 
teko išgyventi apie 20 me
tų, nors jau yra 20 metų, 
kai jį apleidau, bet vis ne
galiu pamiršti; vis kai ka
da atsilankau pasimatyti su 
broliais lietuviais, su ku
riais teko veikti ir nekartą 
apsibarti. Tie susibarimai 
būdavo ne asmeniški, bet 
dėl veiklos, dėl idėjų.

Teko sutikti Joną Tarai
lą, Joną Žamantauską—abu 
jau gerokai apsenę. Pasi
kalbėjus pasirodė, kaip jie 
prieš 20 metų buvo tauti
ninkai, taip ir šiandien sa
vo laikosi, todėl jiems nieko 
negaliu primesti.

Bet Dominikas Matas, ku
ris dabar vadinasi Tarnas 
Matas, pasikeitė. Su juo 
negalima susikalbėti. At
rodo, kad jam vaizduojasi 
kokie nebūti daiktai, ir aš 
tą žmogų palikau ramybė
je. Tu r būt jam vardą mai
nant ir protas išsimainė. 
Bando apsirodyti labai iš
mintingu, bet...

Svečias
------- riTiTsranru •■narT-, 

lietuvių, bet ir tarp kita
taučių, kurie jam atidavėm 
paskutinį patarnavimą, pa
lydėdami į kapines. V. G.

Montello, Mass.
Į

. Prelekcija
I

i. Gruodžio 18 d. yra rengia- 
(mas prelekcijy vakaras svci- 
k a tos klausimu. U ž k v i estas 
Dr J. F. Borisas. Brocktono 
lietuviai jo prclekcjjas apie 
sveikatą mėgsta. Manoma, 
kad jis apsiims mums refera
tą duoti.

SERGA
Antanas Čerkasas, 87 Wal

do St., Brockton, Mass.; Juo
zas Stripinis, 680 N. Main St., 
Brockton, Mass.; Kastantas 
Grakauskas, 26 Payton Ct., 
Brockton, Mass. Nežinia, kada 
jie pasveiks. Turėtume juos 
atlankyti, arba, švenčių metu, 
atvirutes jiems pasiusti.

SNIEGAS^
Šiuos žodžius rašant, gruo

džio 7 d., jau visur aplink 
Brocktoną, Bostoną ir Cape 
Cod sniego priklojo 6 colius, 
o šaltis netoli zero.

Dėl priežasties blogo oro, 
gruodžio 6 d. neįvyko LLD 6 
kuopos narių susirinkimas, nes 
mažai atėjo narių

Nariai, kurie gavo knygą 
“Amerikos prezidentai,” giria 
ją, sakydami, “gera, knyga.” 
Bus naudinga ir Lietuvon pa
siųsti.

Ši kuopa gavo naują narį, 
J. Shmitą. Matyt, jis ir jo 
žmona mėgsta apšvietą. Shmi- 
liene dainuoja Liuosybės Cho
re. Choro praktikos įvyksta 
kas trečiadienio vakarą 7 v. 
Ateikite nauji žmonės į Chorą 
įstoti.

Shimaitis

Kultūros namų dramos 
kolektyvas Alytuje

ALYTUS.— Kasdien vis 
platesnį užmojį mūsų res
publikoje įgauna liaudies 
meninė kūryba. Miesto ir 
kaimo saviveiklos kolekty
vų gausumas ir aktyvumas 
ryškiai liudija apie respub
likos darbo žmonių kultū
ros augimą ir klestėjimą. 
Greta chorų, šokių ratelių 
plačiai išsivysto ir saviveik
linis dramos menas. Respu
blikoje. šiuo metu veikia 
veikia daugiau kaip trys 
tūkstančiai meninės savi
veiklos dramos ratelių. Y- 
paČ reikšminga yra tai, kad 
nemaža šių kolektyvų jau 
sugeba pastatyti ir sudėtin
gas daugiaveiksmes pjeses. 
Kai kurie iš tų ratelių tapo 
tarytum savo rūšies peri
ferijos teatrais.

Savo Kultūros namų dra
mos kolektyvą alytiškiai ir. 
gi gali vadinti rajono teat
ru. Šis kolektyvas neseniai 
pažymėjo 8-ąsias savo dar
bo metines, staty damas 
39-tą veikalą ir surengda
mas 300-ąjį spektaklį. Už 
pasiekimus vystant meninę 
saviveiklą, kolektyvas buvo 
apdovanotas TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mo Garbės raštu.

Verta yra dėmesio šio 
kolektyvo atliktas darbas ir 
sukauptas patyrimas. Aly
taus Kultūros namu dra
mos kolektyvas susikūrė 
1946 m. Tada jį sudarė ne
didelė grupė entuziastų, pa
siryžę įveikti pasitinkan
čius sunkumus ir trūku
mus, energingai ėmėsi dar
bo. Dauguma jų pirmą kar
tą turėjo pasirodyti sce
noje, nežinojo elementarių 
Scenos meno ;\reikalavimu. 
Tačiau, nuoširdžių ir at
kaklių pastangų dėka, jie 
pasiekė, kad ratelis išaugo 
į vieną iš pajėgiausių peri
ferijos draminių kolektyvų. 
Nemažas čia yra ir ratelio 
energingo vadovo V. Kirlio 
nuopelnas.

Pirmasis žingsnis
Pirmuoju savo stambes

niu pastatymu kolektyvas 
pasirinko S. Čiurlionienės 
“Pinigėlius”. Po keturių 
mėnesių rūpestingo darbo 
šis pastatymas buvo paro
dytas Alytaus visuomenei.

Ratelio dalyviai suprato, 
kad be rimto mokymosi ne
sugebės pasiekti reikiamos 
pažangos darbe. Todėl ko
lektyvas pradėjo studijuoti 
K. S. Stanislavskio veika
lus, organizavo sepktaklio 
ruošimo procese mokomąjį 
darbą, buvo susirūpinta da
lyvių idėjinio-politinio ir 
kultūrinio .išsilavinimo kė
limu.

1947 metais kolektyvas 
jau parodė tokius didelio 
darbo reikalaujančius pa
statymus, kaip Korneičuko 
“Plateoną Krečetą”, B. 
Dauguviečio “Žaldokynę” ii* 
A. Vienuolio ’ “Prieblando
je”. Tiesa, daug kas juose 
buvo dar gan silpnai atlikti 
idėjiniu ir meniniu atžvil
giu. Tačiau kolektyvas su 
kiekvienu spektakliu ieško
jo teisingesnių, gilesnių pa
statymo sprendimų, pagal 
galimybes mokėsi. Nemažą 
paramą japi sutelkė savo 
atostogų metu Valstybinio 
dramos teatro studijos stu
dentas V. Jasinskas.

Sekančiais metais prie 
pagrindinės kolektyvo gru
pės buvo sudaryta komjau
nuolių grupė, kurios tikslas 
buvo duoti kuo daugiau 
spektaklių kaimui. Grupė 
aplankė visą eilę apylinkių 
ir kolūkių su J. Marcinkevi
čiaus pjesės “Verutė sugrį
žo” ir J. Dovydaičio “Vora

tinkliai plyšta” pastaty
mais. Išryškėjo būdingas 
kolektyvui siekimas — ro
dyti darbo žmonėms aktua
lius originaliosios drama
turgijos kūrinius.

Metams bėgant kolekty
vas augo ir stiprėjo. Po ku
rio laiko jį sudarė jau 30 
žmonių. Pasigesdami origi
nalios dramaturgijos kūri
nių, kolektyvo nariai ėmėsi 
inscenizavimo. Pavyz
džiui, J. Sadauskas insceni
zavo pasaką “Jonukas ir 
Magdutė”. Tik pasirodžius 
J. Chlivicko ir A. Gustaičio 
“Obelys žydės”, veikalas 
buvo įtrauktas į kolektyvo 
repertuarą.

Kolektyvo meistriškumas 
augo, stiprėjo pastatymų 
idėjinis - meninis lygis, ge
rėjo spektaklių apiformini
mas. 1952 m. Kauno sri
ties meninės saviveiklos ko
lektyvų apžiūroje ratelis 
pasirodė su Korneičuko 
“Putinų giraite,” kaip ti
krai subrendęs ir pajėgus 
.saviveiklos kolektyvas. 
Spektaklyje buvo teisingai 
atskleista kova naujo prieš 
seną, ir jo' parodymas ra
jono kaime padėjo stiprinti 
jaunus mūsų kolūkius, mo
kė kovoti su tuo, kas truk
do mūsų žengimą į priekį.

Sekančiais metais alytiš
kiai pasirodė, tiesa, ne visa
da su vienodu pasisekimu, 
su Michalkovo “Vėžiais,” 
Maliarevskio “Rope,” Liu- 
bimovos “Nuostabia dova
na” ir Simukovo vodeviliu 
“Saulėtu namu.” Tais pa
čiais metais imta galvoti 
jau apie saviveiklininkais 
daug sunkesnį pastatymą— 
operetę. Buvo- pasirinkta 
Dunajevskio. “Laisvasis vė
jas.” Pastatyme dalyvavo 
60 saviveiklos d a 1 y v i,ų. į 
Įtemptai dirbo režisierius 
Kirlys, c h o r m e i s t eris J. 
D r a g ū n a s, dailininkas J. 
Tuminauskas ir kt. Po še
šių mėnesių įtempto darbo 
alytiškai operetę pamate 
scenoje. Pirmajame mėgi
nime, tiesa, buvo trūkumų; 
nebuvo reikiamame lygyje 
solistai ir orkestras, nepa
kankamai gerai buvo išryš- 
kista kūrinio mintis. Bet 
tie trūkumai negalėjo nu
stelbti to pasite n k i n i m o 
jausmo, su kuriuo pastaty
mą sutiko alytiškiai. Tuo 
labiau, kad tai pirmas ope
retės pastatymas saviveikli
nėje scenoje.

Mūsų aktoriai
Per savo veiklos laikotar

pį kolektyvas išaugino eilę 
gabių aktorių, kaip B. Zu- 
briutę, J. Urmanavičių ir 
kitus. Eilė ratelio dalyvių 
jau vadovauja kitiems sa
viveiklos rateliams įmonėse 
ir kolūkiuose. Gerai užsi-i 
rekomendavo ratelyje L 
Ambrulevičiūtė, J. Sadaus
kas, V. Matažinskas, B. De- 
lekas, O. Lopetaitė, F. Ja
sinskas ir kt.

Šiais metais kolektyvas 
pastatė V. Dychovičnyj še
šių paveikslų vodevilį “Ves
tuvinė kelionė.” Pastatymo 
ruošimas dažniausiai vyko 
vėlai naktį, nes dalyviai die
nos metu dirbo įmonėse ar
ba mokėsi. Su užsidegimu, 
kantriai dirbdami, jie pa
state optimistinį, linksmą 
kūrinį. Daugelio veikėjų 
charakteriai atskleisti tei
singai. Nors vodevilio pa
statymas yra sunkus dėl 
specifinio pobūdžio, tačiau 
kolektyvas parodė gerą 
įspūdį pąliekantį kūrinį, ku
riame visumoje teisingai iš
ryškinta idėja. Pastatyme 
esama režisūrinių trūku- 
mę: trūksta lengvumo, rit

mas per daug nevienodas, 
kai kuriose mizanscenose 
pasigendame raiškumo ir 
išradingumo, ne visos sce
nos atrodo pakankamai iš
ieškotos ir pagrįstos. Ta
čiau pastatymas rodo, kad 
kolektyvas dirba drąsiai, 
eina teisingų ieškojimų ke
liu. Ir šis saviveiklos ra
telio parodytas pastatymas 
yra neabejotinas kolektyvo 
laimėjimas.

Alytiškių pavyzdys liudi
ja tai, kad panašūs kolekty
vai galėtų būti kiekviename 
respublikos rajono centre. 
Aišku, ne visi dar jie vie
nodai pajėgūs pasirodyti su 
labiau sudėtingais pastaty
mais. Tačiau prie kiekvie
nų kaimo kultūros namų 
gali visuomet reguliariai 
veikti dramos ratelis, kuris 
taptų savotišku savo apy
linkės teatru. Tokių kolek
tyvų augimą remti ir ska
tinti yra garbinga visų me
no darbuotojų pareiga.

S. Sinkevičiene .

Wizbaras grįžo iš ligoninės
Jonas Wizbaras jau sugrįžo 

iš ligoninės ir apsigyveno pas 
Paulauskus, 228 Clark PI. 
Paulauskai Wizbarą labai ge
rai prižiūri ir jis ten greit pa
sveiks. Aš jam nuo savęs lin
kiu greitai pasveikti!

’ A. Stripeika

Avoid the Last Minute 
,Rush—Be Sure Your 
Christmas Cards and 
Gifts Arrive on Time.

Hartford, Conn.
L. M. Klubas rengia prieš šven

tes parę įvyks sekmadienį, gruo
džio (Dcc.) 19 d., vieta 157 Hun
gerford St., prasidės 3 vai. po pie
tų. Klubas duos vaišes nemokamai, 
o vyrai prisidės po $1.00 dėl pasi
stiprinimo.

Kviečiame vi.4as nares podraug 
Ir vyrus atsilankyti užbaigimui se
nų metų gražioje nuotaikoje pas 
klubiečius. Rengėjos

(241-242)

Montello, Mass.
Draugiškas vakaras, pasikalbėji

mas Laisvės vajaus reikalais, rapor
tas iš A. T. G. Konferencijos ir pa
skaita apie sveikatą. Preligentas 
Dr. J. F. Borisas. Įvyks šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 18 d., Tautiško Na
mo žemutinėje salėjo. Pradžia 7 
vai. vakare. 'Rengia L.L.D. 6-ta
kuopa. Geo. Shimaitis

(241-244)
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Antano Metelionio Knyga 
“Apie Dievus ir Žmones97
Smagu, kad Metelionio knygos prenumeratų 

rinkimas eina gana gerai. Tačiau jau laikas 
suskubti ir baigti tą darbą. Norime baigti pre
numeratų rinkimą su naujais metais. Iki sau-

- šio’ 10 dienos visų knygą užsisakiusiųjų vardai 
turi būti priduoti spaustuvei. Taigi, gruodžio 
mėnesiu reikia skubiai rinkti prenumeratas ir 
baigti rinkimą paskirtu laiku.

Kurių dar niekas nepakalbino užsiprenume
ruoti tą knygą,‘tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisvės įstaigai. 1

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
mėnesio, jei suskubtume prenumeratų rinkimu. 
Tą darbą žymiai gali pagreitinti asmenys patys 
užsisakydami knygą. Kaina tik $1.00. Be ati
dėliojimo prisiųskite doleruką ir savo vardą ir 
antrašą.

----------- — — ----------- . ■■ -.'...l-J-aill'L.'U-'J- 1. 1 Ml . m.ei'flll! UBU—CBB——
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Skaitytojų Balsai
Lapkričio 23 d. aplaikiaU 

knygą Amerikos Preziden
tai, 288 puslapių, labai gra
žiai atspausdinta ir labai 
įdomi knyga. Kaina nepa
žymėta. Labai dėkui A. L. 
D. L. D. už išleidimą ir 
Antanui Bimbai už parašy
mą tokios brangios knygos.

Daug kas man pasirodė 
labai įdomu: Puslapyje 194- 
me suradau, kad 17-sis 
Amerikos prezidentas An* 
drew Johnson buvo kriau- 
čius, kuris nemokėjo skai
tyti nei rašyti. Jauna, 18 
metų jo žmona jį išmokė.

Kitas labai įdomus daly
kas, kad valstybė 1837 me
tais turėjo ižde $35,000,000 
turto. O dabar, 1954 m., 
lapkričio 1 d. Laisvės .mo
terų skyriuje A-a rašo, kad 
1953 metais valstybės skolų 
bendroji suma jau siekė 
266 bilijonus ir 71 milijoną 
su viršum. Padalinus tą su
mą visiems šalies gyvento
jams — naujagimiams, su
augusiems ir seneliams — 

i jau turėjo po $1,666.17 sko
los kiekvienas. Gi milijo
nai ištisu šeimų tokios su
mos turto neturi.

Dar padarykime palygi
nimą tarpe 1837 ir 1953-jų 
buvusių galimybių šalies 
turtą gaminti:

Tada mūsų respublika bu
vo visai jaunutė. Nebuvo 
tada tokių fabrikų ir tech
nikos, nebuvo traktorių nei 
buldozerių, kaip yra dabar. 
Vienok išmokėjo skolas it 
sudarė iždą.

Kas kaltas, kad dabar ša
lis lendinama į skolas? Su
simildami, broliai ir seses, 
skaitykite pro g r e s y vi u s 
laikraščius ir knygas, ten 
rasite atsakymus. Kas bū
damas darbininku neskaito 
•Laisvės ar Vilnies, tai aš 
jam sakau: tu, broli, vado- 
vaujiesi kokio nors išnau
dotojo supratimu, ne savo
mis mintimis.

Lapkričio 27 d. Laisvėje 
rašiau, kad man labai pa
tinka Susninkų Jurgio raš
tas. Rašiau, jog kai kas ga
lima ir pameluoti tokiame 
apysakiško pobūdžio rašte. 
Man irgi yra taikęsi me
luoti. Kartą mane mažą 
Lietuvoje Dėčkus ant kelių 
pasisodinęs sakė: Pameluok 
man ką greitai, tai duosiu 
rublį! Aš atsiliepiau: Ta 
sakei, kad duosi du rublius.

» 
1,1 •

Dar kartą labai dėkui UŽ 
knygą Amerikos Preziden
tai. Ji viena verta $2. Pa
tariu visiems atydžiai ją 
skaityti.

F. P. Zavfe



ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lenkijos Valstybinio teatro 

gastroles Maskvoje
Rugsėjo 29 d. Lenkijos 

Valstybinis teatras parodė 
Maskvos žiūrovams dar vie
ną spektakli — dabartinio 
rašytojo J ežio J u rando to 
satyrinę komediją “Tokie 
laikai” Mai•iano Vyžikovs- 
kio pastatyme.

Gamyklos direktoriaus, 
Stanislavo Zelinskio, vaid
menį atliko Tadeušas Kon- 
dratas, kuris maskviečiams 
jau žinomas, kaip didelių 
sceninių gabumų ir plataus 
diapazono aktorius. Doro
tos, direktoriaus žmonos, 
vaidmenį atliko aktorė Bar
bara Liudvižanka. Ryškius 
tipus spektaklyje sukūrė 
Česlavas Voleiko, Konradas 
Moravskis, Marianas Lon- 
Čas, Feliksas Chmurkovs- 
kis, Kristina Karkovska. 
Dekoracijos dailininko Ze- 
nobiušo Stšeleckio.

Žiūrovai sveikino buvusį 
pjesės autorių.

Spektaklis turėjo didelį 
pasisekimą.

A. N. Skriabino muziejuje
Maskva. — Vachtangovo 

gatvė. Čia yra A. N. Skria
bino muziejus, atidarytas 
1922 metais. Tai paskuti
nis butas, kur gyveno ir 
1915 metais mirė garsusis 
rusų muzikas.

Muziejuje surinkta gausi 
medžiaga apie kompozito
riaus gyvenimą ir kūrybą.

Patraukia dėmesį biblio
teka, kurioje daug knygų 
su kompozitoriaus pastabo
mis. Muziejuje saugomi A. 
N. Skriabino laiškai, o taip 
pat jo bičiulių ir pažįstamų, 
tame tarpe kritiko V. V. 
Stasovo, kompozitorių t A. 
K. Liadovo ir A. K. Glazu- 
novo laiškai.

Muziejuje yra magnetofo
nas, įgalinantis išklausvti 
įvairius A. N. Skriabino 
kūrinius, atliktus autoriaus 
ir geriausių muzikų.

Rumunijoje išrastas garsų 
filtras

Bukareštas.— Rumunijos 
telegramų agentūra prane
ša, kad grupė Rumunijos 
Mokslų akademijos bendro
sios mechanikos skyriaus 
bendradarbių išrado garsų 
filtrą, skirtą metalurgijos 
pramonės darbininkų indi
vidualinei apsaugai nuo ža
lingo smarkaus triukšmo 
poveikio ausims ir visam 
organizmui. Filtras visiš
kai nepraleidžia stiprių gar
sų, bet praleidžia žmogaus 
balso garsą. Atliktieji gar
sų filtro išbandymai davė 
gerus rezultatus.

Neramu ir naujoje vietoje
Anglų generolas Keight- 

ley persikėlė iš Suezo Ka
nalo į Kipro salą. Jis buvo 
anglų karinių jėgų vadas 
Suezo Kanalo srityje. Bet 
dabar tą sritį užėmė egip
tiečiai. Tai anglai turėjo 
iš ten nešdintis.

Bet ir Kipro saloje nera
mu. Graikai reikalauja tą 
salą jiems pervesti.

Sumedžiojo moters galvą
Memphis, Tenn., pora gy

ventojų vieną dieną išėjo j 
miškus zuikių medžioti. Bet 
vietoj zuikių, jie rado miš
ke moteriškės galvą.

Informuota apie tai poli
cija ieško tos galvos savi
ninkės, kur būtų pasidėju- 
sios kitos tos moteriškės 
dalys.

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

Kūdikį atidavė jo 
vienišai motinai

Brooklyno vyriausio teismo 
teisėjas Hart nusprendė su
grąžinti dešimties mėnesiu 
kūdikį jo tikrajai motinai. Už 
dviejų dienų po pagimdymo 
jinai buvo kūdiki atidavusi 
kitiems.

Teisėjas pripažino, 
teklingesni svetimieji 
jai galėtų suteikti 
daugiau daiktiškos 
bet įstatymas leidžia 
bėgiu 6 mėnesiui pakeisti- savo 
mintį. Atgavimo kūdikio bylą 
motina buvo užvedusi pirm iš- 
sibaigimo 6 mėnesių.

jog iš
auk lėto-

gerovės, 
motinai

Vaikai įlūžo per 
ploną ledą

Bronx Parke keturi vaikai 
nusprendė ledu nueiti į Bež
džionių Salą Ką tik pradėjęs 
užšalti ledas Įlūžo. Nelaimė 
pasibaigė laimingai tuo, kad 
apylinkėje radosi žmonių, ku
rie tą nelaimę matė ir pašau
kė policiją vaikus gelbėti.

Šaukiamas tardyti 
pokostas nusižudė

Brooklyne nusišovė Andrew 
Hunter, 45 metų. Jis buvo 
vienu iš apie 50 pašauktų liu
dyti trafiko tikietų fiksavimo 
skandale.

Nesakoma, ar jis pats buvo, 
ar būtų buvęs kaltinantis skan
dale. Ne visi šaukiamieji liu
dyti yra Įtarti. Tačiau šauki
mas tardyti jatr meta šešėlį 
ant šaukiamojo. Įsakas liudy
ti prieš sandarbininkus irgi 
nemalonus, daugelis jautrių 
žmonių to negali pakęsti.

Hunter nusišovė radio ma
šinoje užpakalyje motorcikliš
ių būrio stoties » 2900 Flat
bush Ave.

“ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA”

Gruodžio 10-ji New York o 
mieste paminėta kaip “Hu
man Rights Day.” Ta proga 
majoras išleido proklamaciją. 
Išdalinti kontestantams prizai 
už geriausią raštą apie tą 
dieną. Mrs. Eleanor Roosevelt, 
Wagneris ir grupė žymų tea
trininkų buvo kontesto teisė
jais.

Laikraštis pradėjo 
vajy už skaitytojus

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker pradėjo 
savo metinį skaitytojų gavimo 
vajų. Daugelis valstijų ir sri
čių jau nusistatė sau kvotas. 
New Yorkas-Brooklynas irgi 
jau paskelbė savo kvotas.

Brooklyniečiai (už kurių pa
sisakymą didele dalimi atsa
kingi ir lietuviai, nes čia via 
tebegyvena dauguma šio did
miesčio lietuvių) yra pasisky- 
rę įspūdingą kvotą. Jie nori 
gauti dienraščiui 600 prenu
meratų, sekmadieninei savait
raščio laidai 3,000. Gi punde
liais pristatymui į namus as
meniškai ar šiaip pardavinėji
mui paskleisti 2,000 kopijų sa
vaitinio ir po 350 dienraščio.

Grupė lietuvių taipgi sten
giasi pasižymėti, gauti naujų 
prenumeratų ir atnaujinimų.

Rendų kontrolės adminis
tratorius McGoldrick prime
na, jog rendauninkai gali gau
ti rendos nupiginimą jeigu sa
vininkas nedažo kambarių, ar
ba gauti atpildą už maliavas, 
jeigu nesulaukdami savininko 
patarnavimo patys tai atlieka.

Du plėšikai vaistinės krau
tuvėje prie 374 Central Avė. 
atėmė iš kasos pinigus ir pas
kui per 50 minučių triūsęs] 
pasirinkdami patinkamų pre* 
kių.

Rendauninkų reikalai 
sukėlė posėdyje sa
vininką priešiškumą

New Yorko City Council 
Gerovės Komiteto viešame po
sėdyje kilo namų ir rendų’ 
liausimas.

B r o o k 1 y n i e t ė re n d a u n i n k ų 
ir vartotoj'ų organizacijų ats
tovė Laura Hali sakė, kad jos 
organizacija pritaria Queens 
kaunsilmano Hugh Quinn pa
siūlytiems gerovės biliams. 
Tik nepasitenkina tuo, kad 
jie nesiekia tap tolį ir taip 
plačiai, kaip to reikalauja 
esamoji padėtis. Ji sakė, jog 
ypačiai nepakankamai toli sie
kiama namų reikale.

Naujieji Diliai padidintų pa
baudas už prasižengimus gy
ventojų sveikatai ir saugu
mui. Kitas pasiūlymas reika
lauja už prasižengimą bausti 
tu'ojau. Dabar prasikaltusiam 
leidžiama bylą atidėti iki jis 
prašalina blogumus ir taip vi
siškai išvengia pabaudų.

Kita dalis
Įsako, kad perdirbantieji na
mus užtikrintų, jog viskas,, 
kas reikalinga sveikatai ir 
saugumui, bus Įrengta pirm 
Įleidimo gyventojų. Dar ragi
na pakeisti rend avimo siste
mą, kad renda būtų vokuoja
ma ne nuo sienelėmis apvestos 
kišenės, bet pagal užimamą 
plotą. Tuomet namai nebūtų 
taip pavojingai perpildomi, 
mažiau Įvyktų nelaimių gais
ruose ar pridusimų nuo gaso 
ar išvartoto deguonies miega
muosiuose.

Įvairių real estate atstovai 
argumentavo prieš tuos reika
lavimus.

N. S.

Atstatė iš darbo 
ginčijamą pobeistą

Donald Goodrich gruodžio 
9-tą tapo visiškai atstatytasis 
policisto pareigų. Pirm to jis 

| buvo suspenduotas, kaip nu
žiūrimas! esant auto tikintų 
fiksavimo vadu. Jis dviemis 
atvejais buvo padavęs pareiš
kimą, kad jis nori savanoriai 
pasitraukti iš 
vieton leisti tokį pasitraukimą, 
viršininkas 
prašai in imą.

Prašalinimas praranda tei
ses i visus policistams priklau
somus fondus.

tarnybos, bet

Ad.ams paskelbė

Motery atydai
Svarbus priešmetinis Mote

rų Klubo 'Susirinkimas įvyks 
šio ketvirtadienio vakarą, 
gruodžio 16-tą, Liberty Audi
torijos patalpose. Prašome vi
sas nares dalyvauti, nes nuo 
sėkmingo paskutinio šiais me
tais susiėjimo, daug priklau
sys mūsų pasisekimai seka
mais metais.

Valdyba

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Sekmadienį, Sausio-Jan. 16
D-ro J. F. Boriso lekcija, 3 P. M.

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM

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

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

Išteisino kaltintus
prievartavime

Vieną gražų praėjusio bir
želio rytą laikraščiuose tilpo 
riebiai nukrėstomis raidėmis 
atspausdinta žinia, kad du 16 
ir 17 metų vyrukai bandė iš
prievartauti 51 metų moteriš
kę, dviejų vaikų motiną

Vyrukai tapo uždaryti ka
lėjime. šiomis dienomis Įvyko 
jų teismas. Iš Albany atvyko 
suaugęs vyriškis liudyti. Jis 
sakė, jog tą naktį radosi ties 
ta vieta parke. Girta moteris 
lindo prie jo. Jam atsikračius, 
ji nuėjo pas jam nepažįstamų 
porą jaunuolių. t.

Policijai po parkus medžio
jant ten vėlai užsilikusių, ji 
rado beveik nuogą moterį ne
toli tų vyrukų. Ji aiškinosi, 
kad, grasindami peiliu, vyru
kai j’ą nuo gatvės atsivarę j 
parką ir norėję prievartauti. 
Areštuotuosius iškrėtus, pas 
vieną rado kišeninį peiliuką.

Pasėkoje to asmens liudy- 
mo, moterį perklausinėjo. Ji 

pasiūlytų bilių prisipažino buvusi girta, nega
lėjusi sugalvoti, kokiu būdu ji 
ten galėjusi atsirasti.

Išbuvę 5 mėnesius kalėjime 
už tai, ko jie nepadarė, jau
nuoliai tapo išteisinti ir išleis
ti. Tačiau mintin veržiasi 
klausimas, kiek tokių dar lie
kasi kalėjimuose? Kokiais jie 
išeis atbuvę tas kriminalizmo 
ir žiaurumų mokyklas-kaleji- 
mus?

Dar 1 atjungė nuo 
žmogžudystės bylos

Kings apskrities teisėjas 
Barshay atjungė 17 metų Je
rome JJebermaną nuo Monte
rio žudytojų bylos. Likosi Mel
vin Mittmanas, 17 m., ir Jack 
Koslow, 18 m. Sako, jog dėl 

[Monterio mirties jam iškeltus 
I kaltinimus negalima patikrin
ti.

Tačiau ir Liebermanukas 
dar nėra laisvas. -Jis yra įtar

ei aly vi s sumušime 
Rheinhold Ulrick- 
mirė nuo to sumu-kuris

Sako, kad jis su Mittma- 
dalyvavo tame sumuši-

tas kaip 
darbininko
šono, 
Šimo, 
nu k u 
me.

Koslovo motina pasikalbėji
me su sūnumi teisme apalpo. 
Po atsipeikėjimo, ją išvežė 
namo su taksiku.

centre 131 b le
gation. auto sta- 
viename gatvės 
ekspresinės gat-

Didmiesčio 
ko plote Įėjo 
tymas tiktai 
šone. Keliose
vėso visiškai uždrausta dienos 
metu statyti auto visu šven
čių sezonu. Pabaudos bus po 
$15 ir ekstra $10 už “grieš- 
ninko” auto nuvežimą į dabo
klę. Verta apsižiūrėti.

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

į biudžeto sukėlimą.

Marlon Brando kaip Napole
onas, žvaigždė filmo “Desi
ree,” Roxy Teatre.

Auto nelaimėse 7 
sužeisti

atskiruose kitų 
susidūrimuose su

Brooklyne su

D vie juose 
auto vežimų 
gaisragesiais 
žeisti 7 asmenys, penki iš tų 
gaisragesiai
Prie 52nd St. ir 7th Avė. susi

dūrė sunkvežimis su gaisrage
siais. Vienam gaisragesiui su
laužyta koja ir sužeista galva. 
Kiti du ir sunkvežimio vairuo
tojas sužeisti lengviau.

Prie Cleveland St. ir Atlan
tic Avė. auto smogė iš užpa
kalio į sugrįžtantį nuo gaisro 
vežimą. Trenksmas numetė du 
gaisragesius nuo vežimo ir au
tomobilistas gavo žaizdų.

Abiejų nelaimės vežimų vai
ruotojai bus teisiami už 
praleidimą gaisragesių.

ne-

Astorijoje užmuštas 
darbininkas

Astorijoje, jo paties bute 
prie 14-16 28th Avė., rastas 
užmuštas, keltuvo operuoto jas 
Charles Zubler, 49 m. Lova 
pratekėjusi kraujo. Ten pat 
rado i baltą skarytę Įvyniotu 
kotu plaktuką, kuriuo sudau
žyta Zublerio galva. Jis dirb
davo vakarini darbą apart- 
męntiniame name 400 E. 57th 
St., New Yorke.

Gyveno vienas. Jo žmona 
jau metai randasi ligoninėje.

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

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

Valdininkas kovojo už 
teisę reikšti minti

Gubernatoriaus Dewey už
dėtojo Now York o miesto va
žiuoto kontroliuoti komisijoje 
nėra bendros minties. Vienas 
tos komisijos narys Klein dau
geliu klausimų nesutinka su 
kitais keturiais. Tačiau dau
guma užsispyrė atsiekti bent 
išviršutinio vieningumo. Kaip?

Viename paskiausių posė
džių pasiūlė nesvarstyti, o jei 
ir svarstytų, visai Į rekordus 
neįrašyti toki pasiūlymą, ku
rio niekas neparoms.

Kleinas užprotestavo, saky
damas, jog tuomi nori už
gniaužti jam burną, padaryti 
ji visai bereikšmiu, nebyliu 
toje komisijoje. Kleinui tą iš
kėlus spaudoje, tūli nariai 
pradėjo ginčyti, kad to neno
rėta. Pradėjus ginčą, Kleinas 
sakė, kad komisija bandė nu
trinti tą savo buvusią ant Klei
no minties cenzūrą, daktaravo 
posėdžio posėdžio užrašus.

Po geroko apsibgrimo seka
mame posėdyje, prieita san
taikos tuo, kad narys Moffat 
prisipažino užrašų sekretoriui 
liepęs tą užrašą taisyti, nes 
tas neatitikę jo intencijai. Jis 
norėjęs tiktai to, kad nepa
remtas pasiūlymas nebūtų bal
suojamas. O nebalsavimas jau 
yra daug skirtingas nuo 
svarstymo ir neužrašymo.

ne-

Hznierią apiplėšė 
jo apartmente

Du plėšikai Įsigavo Į biznie
riaus butą. Jo neradę, nuo 
šeimininkės pareikalavo pini
gų. šeimininkei užtikrinus, jog 
namie pinigų neturi, jie šei
mininkę, jos dukterį, motiną 
ir tetą surijo ir ėmėsi apieš
koti butą. Pinigų neradę, pra

dėjo rankioti kitką. Išnešė 
kailinius ir kitus brangumynus 
apie $3,500 sumai.

Plėšikai buvę gražūs, jauni 
vyrai. Gražiai apsirengę ir 
“mandagūs.” Išeidami atsipra
šė už padarytą nesmagumą.

Brooklyno Union Gas Co, 
protestuoja prieš pasiūlymą 
siuntinėti i namus inspekto
rius. Sako, tas nesustabdys ne
atsargaus vartojimo ir pavo
jų, o sudarys iškaščių apie 5 
milijonus kas metai.

Laisvi (Liberty) Antrad., gruodžio (Dec.) 14, 1954

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

PARSIDUODA 
BAKERY—LUNCH 

$650 savaitinių jeigu, ilgų 
didelė

motų 
lysas; randa $90; didelė kampinė 
krautuvė. Nustatyta prieinama kai
na greitam pardavimui Aukštas 
potencialius, puikiausias biznis. Pir
kite tuojau.

2.87 Central Ave., Brooklyn 
Tel. GL. 2-9S73

(242-245-247)

Worcester, Mass
Aido Choras Rengia Užbaigimo 

Metų Prieš Kalėdas

Pabaigai metų artinantis visi sten
giasi pažvelgti atgal, patikrinti kiek 
suspėta nuveikti taip skubiai prabė
gusiu metų laikotarpiu. Galvoja ar 
nesueikvotas, ar vertingai sunaudo
tas brangus jau negrįžtant is laikas. 
O kad nepraleisti tuščiai jau mažai 
likusio laiko, 
gia bendram 
BALIŲ. Jvyks 
(Dec.) 19 d., 
Endicott St.

Aido Choras 
gramą,
Kviečiame ir

tai Aido Choras ren- 
užbaigimui metų 

sekmadieni, gruodžio 
Lietuviu Salėje, 29

pateiks dainų pro- 
vadovybėje 71000 Dirvelio.

prašomo WorceHprio 
ir apylinkės mono mylėtojus Skait
lingai dalyvauti šiame aidinčių ren
giamame baliuje. Pradžia 5 vai. po
piet. (242-244)

Nuteisė už nukanki
nimą kūdikio

Margaret Mahoney, 29 m., 
ir Alfred Bates, 23 m., nuteis
ti po du ir pusę iki 10 metų 
kalėti už mirtinai sumušimą 
jos mergautinio kūdikio, 2 ir 
pusės metų.

Bates nekaltinamas kūdikio 
užmušime, bet tame, kad jis 
savo meilužės 
mušimo, 
neišgelbėjo, 
jiems skirta 
kad jie abu 
atsilikusiais, 
sakingais už savo veiksmus

nesulaikė nuo 
kūdikio nesaugojo, 

Lengva bausmė 
tuo sumetimu, 

skaitosi protiniai 
ne pilnutinai at-

Dviem auto susidūrus Brook- 
lync vieno vairuotojas Domi
nick R. Ix)tito užsimušė, du 
jo sankeleiviai sužeisti. Antro
jo auto vairuotojas pripažin
tas nekaltu. 1.

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

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

6 Palmer Ave., Scarsdale, N. Y.
SC. 3-6160 — SC. 3-3038

Greit reikalinga — Porų — $400.
Namų ruošos darbininkų—$50 ir 

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

. (236-245)

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 LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

I MATTHEW A
: BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




