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KRISLAI
Dar vis be sniego.
Ta ry bin i ų ra šyt ojų 

2-rasis Kongresas, 
žmones labai susidomėję. 
Kiša nosi ne i savo biznį.

Rašo A. MIZARA
^Įžengėme i antrąją gruo
džio mėnesio dali; neužilgo 
prasidės kalendorinė žiema.

Tūlose mūsų šalies da
lyse jau priversta nemaža 
sniego, bet pas mus, Didžia
jame New Yorke, jo dar nė
ra. Būtų gerai, kad čia jo 
būtų kuomažiausia.

Šiuos žodžius r a š ant, 
Maskvoje prasideda Visuo
tinas Tarybų Sąjungos ra
šytojų kongresas, kuriame, 
aišku, dalyvauja ir lietuviš
ko žodžio meistrai: poetai, 
beletristai, kritikai.

Prie šio tarybinių rašy
tojų Kongreso buvo ruošta
si jau seniai ir ruoštasi di
deliu uolumu.

Tai antras eilinis tos ša
lies rašytojų Kongresas; 
pirmasis įvyko 1934 metais, 
kuriame dalyvavo ir Maksi
mas Gorkis.

Tuomet Gorkis davė di- 
pamokų ne tik tarybi

niams rašytojams, o ir vi
so pasaulio.

Tarybų Sąjungos rašyto
jų gyvenimas yra viskuo 
aprūpintas; jiems netenka 
pusbadžiai gyventi, kaip

d toje 
žmonės

buržuaziniuose kraštuose.
Bet kartu iš tarybinių 

rašytojų reikalaujama, kad 
jie ne tik kurtų, bet kad 
gerai kurtų-rašytų!

Atsiminkime, i 
milžiniškoje šalyje
daug skaito ir jie atsisako 
skaityti menkaverčius daly
kus. Tarp virš 200,000,000 
gyventojų, nedaug ten šian
dien rasi beraščių. Kasmet 
baigia žemesnes ir aukštes
nes mokyklas nauji milijo
nai žmonių ir jie nori skai
tyti, — skaityti ne tik tam, 
kad turėtų malonumo, o ir 
tam, kad iš skaitomos poe
mos ar romano pasimokytų, 
Kjd gautų įkvėpimo darbui, 
naujiems žygiams — žy
giams 
tvarkai

komunistinei san- 
kurti.

New 
respondentas praneša, kad 
prieš pat Kongresą tarybi
nę spaudą margino darbi
ninkų, mokslininkų, studen
tų, kolektyviečių, artistų 
laiškai, reiškia ntiej i savo 
pageidavimus, ko jie trokš- 

/ ta iš rašytojų.
Net ir garsioji balerina, 

Galina Ulanova, parašė 
spaudai laišką, bylojantį 
apie literatūrą. '

30 žymiųjų aktorių, jų 
tarpe 82 metų amžiaus Ol
ga Knipper-čekova (gar
saus rašytojo Antano Če- 
kovo našlė) išspausdino at
virą rašytojams laišką, rei

kalaujantį, kad tarybiniai 
dramaturgai duotų jiems 
daugiau ir geresnių dramų, 
komedijų, tragedijų!

{Visa tai rodo, kad į šį ra-

Yorko Timeso ko

SOVIETAI PILNAI REMIA KINIJĄ APIE FORMOZĄ
Pasmerkia Amerikosprašistiniai Rvtų 
intervenciją Azijoje imliai nori ’

' i

t

Ike nori visuotinės
I •

Maskva. — Tarybų Są-1 
, jungos valdžia oficialiai iš

reiškė solidarumą su Liau
dies Kinijos valdžia Taiva- 
no (Formozos) klausimu. 
TSRS užsienio reikalų mi
nisterija išleido pareiškimą, 
kad ji remia Kinijos prem
jero Čou En-lajaus pasisa
kymą Formozos reikalu. So
vietai solidarizuojasi su ki
nų stoviu, kad sutartis, ku
rią amerikiečiai pasirašė 
gruodžio 8 su Čiangu, yra 
neteisėta ir nuoga interven
cija Azijos reikaluose.

Sovietų j Sąjunga laikosi 
nuomonės, kad amerikie- • 
čiai, bandydami palaikyti 
Formozą ir Peskadorų sa
las atskirtas nuo Kinijos, 
atlieka agresijos aktą. So
vietai sako, kad intervenci
ja laužo susitarimus, kurie . 
buvo padaryti praeito pa
saulinio karo metu ir po jo. 
Tuo metu Amerika, pasirašė 
po sutartimis su Kinija, kad 
Formozos sala, kada atimta 
iš Japonijos, turi būti grą
žinama Kinijai.

Dabar amerikiečiai lau- j 
žo tą susitarimą, sako Mas

Užsienio reikalų ministe
rijos pareiškime dar sako
ma, kad Amerika, aiškinda
ma, jog ji palaiko laivyną 
Pacifike netoli Kinijos sa
vo saugumo sumetimais, 
“absurdiškai” teisinasi.

Sovietų Sąjunga ir praei
tyje išreiškė savo solidaru
mą su Kinija Formozos 
klausimu, bet šis pareiški
mas yra pirmas toks oficia
lus ir griežto tono.

L Potašas paleistas 
po $5,000 užstatu

Pranešama, kad Londonas 
liepė Nuttingui užsičiaupti

Jungtinės Tautos. — Bri
tanijos delegatas Jungtinė
se Tautose Anthony Nut- 
tingas buvo pakviestas kal
bėti per Kanados radiją-te- 
leviziją, bet jis atsisakė tai 
daryti. Jungtinėse Tauto
se kalbama, kad Britanijos 
valdžia griežtai įsakė savo 
delegatui nekalbėti per ra
di jo-televizi jos programas.

Praeitą savaitęx Nuttin- 
gas padarė pareiškimą, 
kad, jeigu kinai pultų For
mozą, Britanija kautų si 
Čiango pusėje. Skelbiama, 
kad Britanijos valdžia ne
sutinka su Nuttingu ir jam 
isakė daugiau nedaryti to
kių pareiškimų be pasitari
mo su Londonu.

šytojų Kongresą yra nu
kreiptos tarybinių žmonių 
akys ir ausys.

Apie šio Kongreso nu
veiktus darbus mes, be abe
jojimo, duosime mūsų skai
tytojams smulkesnių žinių 
vėliau.

Vatikano organas “L’Os- 
servatore Romano” išspaus
dino straipsnį, liečiantį 
Jungtines Valstijas.

Tasai laikraštis kritikuo
ja Amerikos mokyklų siste
ma dėl to, kad mūsų šalies 
mokyklose nėra dėstoma

Na, o išmintingi ameri
kiečiai didžiuojasi tuo, kad 
visuomenės lėšomis palai
komose mokyklose nėra ki
šama religija.

Mums rodosi, Vatikanas 
neturėtų kišti nosies ne į 
savo biznį!

Miunchenas. — New Yor- 
I ko “Times” korespondentas 
Albion Ross iš čia paduoda 
savo laikraščiui žinias apie 
planus, kuriuos dabar brė
žia fašistiniai pabėgėliai iš 
Rytų Europos. Tie elemen
tai yra išdirbę detališkus 
planus, kaip prie pirmos 
progos susiorganizuoti į ka
rinius dalinius.

Tie fašistiniai elementai 
turi užtikrinimus iš Bon- 
nos valdžios pareigūnų, kad 
jų kariniai legijonai bus lei
džiami. Į tokius legijonus 
pirmiausiai dėtųsi rusai- 
vlasovcai (kvislingai, kurie 
kovojo nacių, Wehrmachto 
eilėse prieš Sovietus), Ven
grijos “Strėlės ir Kryžiaus” 
fašistai, Rumunijos “Gele
žinė Gvardija,” Slovakijos 
kvislingai, Baltijos fašistai, 
ir taip toliau.

Albion Ross sako, kad tie Į 
Rytų Europos bėgliai fašis
tai palaiko glaudžius santy- 

tremti- 
niais iš Rytų Europos, kaip 
tai, su Sudetų vokiečiais ir 
vokiečiais, kurie pabėgo iš

savo armijos
dabar Lenkijai priklausan-

karinės tarnybos
Washingtonas. — Prezi- kiasdešimt metų” turi būti

čių sričių bei Rytprūsijos. i dentas Eisenhoweris spau- pasirengusi dideliam pasau
kė n f e r encijoje sakė, liniam karui. Bet jis turi

New Yorkas.—Komunis
tų vadas ir kailiasiuvių uni
jos buvęs veikėjas Irvingas 
Potašas jau laisvėje, paleis
tas po $5,000 kaucija. Jis 
kaip Smitho akto auka at
sėdėjo Leavenswortho kalė
jime trejus su puse metų | kius su vokiečiais 
ir praeitą ketvirtadienį bu
vo paleistas. Bet jis tuojau 
buvo suimtas ir atvežtas i 
New Yorką. Prieš jį ren
giama kita byla.

Teisėjas G. Noonanas pa
skelbė, kad antra Potašo 
byla įvyks vasario mėnesio 
pradžioje.

Išlaisvintąjį Potašą suti
ko didelis būrys jo draugų 
ir bendraminčiu, c-

Reikalavo mirties bausmės 
teisiamam Dr.S. Sheppardui

Clevelandas. — Daktaro 
Sheppardo byla eina prie 
pabaigos, šiandien (penk
tadienį) teisėjas, kaip ma
noma, perduos bylą prisaik
dintiems teisėjams. Gali 
būti, kad nuosprendis bus 
išneštas dar šios savaitės 
pabaigoje.

Ketvirtadienį prokuroras 
pasakė dviejų valandų kal
bą, kurios pabaigoje jis rei
kalavo mirties bausmės 
Sheppardui už brutališką 
savo žmonos Marilyn nužu
dymą. Prokuroras nurodi
nėjo, kad Sheppardo pasa
kojime, kad kas tai įsilau
žė į jo namus, nužudė žmo
ną ir sumušė jį, daug kas 
nesilipdo.

Sheppardas, kuris per vi
są bylos eigą laikėsi su pa
sitikėjimu ir ramiai, buvo 
sukrėstas ir išbalęs klausy
damasis prokuroro kalbos.

Gynybos advokatai teigia, 
kad kaltintojai neturi esmi
nių įrodymų, kad jie paduo
da tiktai įtarimus, o to -ne
pakanka, kad nuteisti žmo
gų mirti.

Madridas. — Franco val
džia išdirba įstatymų, pa
gal kurį valdžia ne tik kon
troliuos, bet faktinai leis 
laikraščius.

Bavarijoje paskutiniu lai 
ku susidarė rumunų - 
kiečių ir vengrų 
d ra u gi ngum o draugijos, 
rumunų ir vengrų pusės da
lyvauja bėgliai fašistai, 
vokiečių pusės buvę R___
bergo pareigūnai, 1 
naciai, kurie dirbo Rosen-I 
bergo : 
Europos reikalams.

(Kai kurie Amerikos lie-' 
tuviu laikraščiai neseniai ' 
pranešė, kad panašaus tipo | 
lietuvių - vokiečių draugiu- j 
gurno draugija įsisteigė Va-' 
karų Vokietijoje). “Times”; 
korespondentas sako, kad j 
tie elementai ne visai pa- ■ 
tenkinti įvykių raida Ame- j 
rikoje. McCarthy’o pasmer-: 
kimas ir Eisensowerio pa-

vo-jkad jis nenori verstinės ka- 
- vokiečiu i rinės tarnybos. Bet jis iš- 

Iš| dėstė tam tikrą jaunimo 
' . j karinės tarnybos planą, ku- 
įg ’ ris, kaip sako laikraštinin- 

Rosen- ■ kai, faktinai ir yra versti- 
tai yra,, na tarnyba.

Eisenhoweris išreiškė sa- 
ministerijoje Rytu ' vo pasitikėjimą, kad atei

nantis Kongresas, kurį de
mokratai dominuos, rems 
jo planus apie karinę tar
nybą. Eisenhoweris sakė, 
kad Amerika “bent per pen-

Bet jis turi 
viltį, sakė jis, kad toks ka
ras bus išvengtas.

Kaip yra žinoma, 83-čias 
Kongresas atmetė visuoti
nės karinės tarnybos 
(UMT) įstatymo pratęsi
ma.

Eisenhoweris dar sakė, 
kad ateinančiais metais ar
mijos karių skaičius bus 
sumažintas ant 100,000. Pir
moji marinų divizija bus 
grąžinta namo iš Tolimųjų 
Rytų, kur ji randasi dabar.

Amerika parduosianti ! Paskutiniai 
Sov. Sąjungai sviesto pranešimai

Žemės; *
__ ______________ T. Ben- i Detroitas.—Detroito AFL 

sisakymas prieš Kinijos blo-; paskelbė, kad valdžiai Labor News sako, kad pre- 
kadą juos bent kiek atšal- gvarsto galimybę parduoti i zidentas Eisenhoweris turė- 
dė ir jie savo pulkų stei-1 Tarybų Sąjungai sviestą iš! tų atsiprašyti žmonių už 
girną kiek atidėjo. Bet jie ; savo sandėlių. Bensonas sa-' tai, kad 1952-rais metais 
visvien jaučiasi turį Ameri-! kė. kad jis nemato, kodėl i juos ragino balsuoti už Me
koje galingos paramos

Washingtonas. - 
ūkio sekretorius E

nemato, kodėl i juos ragino balsuoti už Mc- 
; mes negalėtume prekiauti1 Carthy.

akcijos stovykloje ir tikisi su Tarybų Sąjunga, kuomet McCarthy
Kaip yra žinoma, 

atsiprašė savo 
ta prekyba yra mums pel- ■ sekėjų, kadj’agino juosbal- 

! ninga ir pageidautina.
Praeitais metais vienas 

Minnesotos biznierius norė- 
' jo pirkti sviesto iš valdžios 
sandėlių ir vėliau parduoti 

' Tarybų Sąjungai, bet jam 
i nebuvo duotas leidimas.

Bensonas sakė, kad jeigu 
' Amerika parduos Sovie
tams sviesto, tai mainomi? 
už medžiagas, kurios gali 

naudingos Amerikos 
13. Kinai nuteisė 13 ame-į ginklavimuisi. Amerika, iš 
rikiečių, — 11 lakūnų ir du ; kitos pusės, laikosi nusista- 
civiliu žvalgybos agentu, i tymo neparduoti Sovietams 
Kalbėdamas apie 11 lakūnų i ar kitiems komunistų val

ko-

savo planus gyvenime pra
vesti.

Amerika jau pasikeisi u 
su Kinija sulaikytaisiais

Washingtonas. — Spau- yra suprantamas kaip 
doje per paskutines kelias 
dienas buvo daug rašyta 
apie tai, kad Kinija aplin
kiniais keliais yra davusi 
suprasti, jog ji paleistų 11 
suimtų lakūnų, jeigu Ame
rika išleistų 35 kinus stu
dentus, kurie nori vykti na
mo.

pri
sipažinimas, kad tai ne Ki
nija, o pati-Amerika kelia ! 
mainų mintį. Taipgi nu- j 
rodoma, kad White kalbėjo Į 
apie 11 amerikiečių, o ne j būti 

Kinai nuteisė 13 ame- i ginklavimuisi.

suoti už Eisenhowerj. Ei
senhoweris turėtų atsimo
kėti tuo pačiu, sako AFL 
organas.. .

Dover, Del.—Teisėjas iš
teisino rasistą Bryantą D. 
Bowles, kuris šių mokslo 
metų pradžioje organizavo 
rasistines riaušes prieš ne-

Vakar valstybės depart- 
mento aukštas pareigūnas 
Lincoln White pareiškė, kad 
kinai tokio siūlymo nepa
darė. Bet, sakė jis, Ameri
ka gal norėtų padaryti to
ki apsimainymą.

Šis valstybės departmen- 
to valdininko pareiškimas

Argentina reikalauja, kad 
britai trauktųsi iš jų salų

Buenos Aires. — Argenti
na iš naujo atidarė ginčą 
su Britanija dėl Falklando 
salų Pietiniame Atlante. 
Argentina jau seniai teigia, 
kad tos salos priklauso jai. 
Britanija teigia, kad tos 
salos jos, ir neseniai ten 
atsiuntė naujas okupacines 
jėgas.

Argentinos valdžia sako, 
kad tos salos, kurios ispa
niškai žinomos kaip Malvi
nas, teritoriniai artimos 
Argentinai, ir britai neturi 
pasiteisinimo ten kištis.

ORAS NEW YORKE 
Labiau apsiniaukę, vėsu.

ięlaisvinimą, valstybės de- domiems kraštams bile 
partmentas lyg pripažįsta, kių prekių, kurios turi ką 
kad likusieji du, civiliai, ki- rinę verte.
nu nuteisti su pamatu.

Tuo tarpu Kinija oficia-; 
liai dar neatsakė į < 
tiniu Tautu t 
Dag Hammarskjoldo pasi
siūlymą vykti į Pekingą su
imtu amerikiečiu reikalu, v c

jung-l Kinai studentai prašo J. T. 
sekretoriaus pagalbos sugrįžti j Kiniją

Unija pataria nepirkti 
“Camel” firmos cigaretų

Washingtonas. — Taba
ko darbininkų unija (AFL) 
skelbia, kad firmos, kurios 
išdirba “Cavalier,” “Wins
ton” ir' “Camel” cigaretus, 
yra nedraugingos unijoms.

Iš tų trijų minėtų “Cam
el” yra labiausiai paplitę 
cigaretai. Unija ragina dar
bininkus jų nepirkti.

Washing tonas. — Iš Ma
drido gauta žinia, kad 
Franco valdžia labai paten
kinta John Davis Lodge pa
skyrimu Amerikos ambasa
dorium Ispanijoje. Lodge 
neseniai pralaimėjo rinki-, 
mus į Connecticut guber
natorius.

Washingtonas. — Prezi
dento E i s e n h o werio pa
skelbta “saugaus vairavimo 
diena” neatnešė lauktų re
zultatų. 9 asmenys buvo už
mušti susisiekimo nelaimė
se, 84 sužeisti.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas japonų kalbos trans
liacijoje sako, kad Japoni
ja galėtų tapti Tarybų S.- 
iungos draugė ir tuo pačiu 
laiku neprarasti draugišku
mo su Amerika. Kelios die
nos atgal naujasis Japoni
jos užsienio reikalų minis
tras Šigemitsu sakė, kad 
Japonija nori geresnių san
tykiu su Tarybų Sąjunga ir

jų

Pasadena, Calif. — Du į 
kinai studentai, Chang Pen- 
hsu ir Han Ying-ku, atsi-| 
kreipė į Jungtines Tautas ‘ 
su prašymu, kad jiems būtų : 
padėta apleisti šią š; ” 
grįžti namo, i Kiniją,
išvykti neleidžia Amerikos; 
valdžia.

Chang Pen-hsu Chungkin- 
ge turi žmoną ir tris vai
kus. Jis pirmu kartu atvy- ’ 
ko Amerikon 1937tais me-1 
tais, kad studijuoti Califor-, 
nijos Technologijos Institu- i 
te. 1940-tais metais jis ga-1 
vo daktaro laipsnį ir sugrį-| 
žo į Kiniją. Ii949 metais 
jis vėl atvyko Amerikon, 
kad studijuoti H a r v a r do 
universitete po stipendija. 
Jis dabar nori grįžti namo, 
bet jam neduoda išvažiavi
mo vizos.

Greensboro, N. C.—Teks
tilės darbininku unija 
(TWUA-CIO) laimėjo rin
kimus dideliame Cone Mills 

| fabrike. Iš 4,800 tos audy
klos darbininku 2,800 bal- 
savo už CIO uniją.

Londonas. — Britanijos 
valdžia pripažino, kad ji 
Kėny joje laiko koncentraci
jos stovyklose 46,000 negrų 
ir kad jie baudžiami rykš
čių plakimu už mažiausi 
disciplinos laužymą.

Guatemalos Miestas. — 
Guatemala pradėjo gauti 
ginklų iš Amerikos J. V. 
Kol kas gauti tik sunkveži
miai ir džypai, bet tikimasi 
ir karinių orlaivių.
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ARTHUR GARFIELD HAYS
LAPKRIČIO 14 DIENĄ New Yorke mirė žymus 

advokatas, sulaukęs 73 metų amžiaus, Arthur Garfield 
Hays.

Iš tikrųjų, velionis Hays buvo plačiai žinomas ne 
tik kaip advokatas, bet ir kaip Amerikos žmonių civili
nių laisvių gynėjas, kaip visuomenininkas.

Kaipo juristas Hays turėjo didžiulių gabumų ir dėl 
to jis būdamas stambių firmų bei individualinių asmenų 
advokatu, uždirbo daug pinigų. Uždirbo jis jų daug, 
bet daug ir pradirbo biržoje, prieš virš 25 metus.

Hays buvo tačiau žinomas ne kaip turtingas as
muo, turtingas profesionalas, o ir kaip veikėjas už ci
vilines Amerikos žmonių laisves. Daugelyje atsitiki
mų vedė bylas, neimdamas* nieko iš savo klijentų,—vedė 
jas tik dėl to, kad jis buvo įsitikinęs, jog tai svarbus, 
liečiąs visuomeninius, gyvus Amerikos žmonių interesus 
darbas.

Hays dalyvavo gynime Sacco ir Vanzetti; jis pri
sidėjo prie gynimo Scottsboro negrų; jis gynė, išvien su 
Clarence Darrow, Tennessee valstijoje mokytoją John 
Thomas Scopes, kaltinamą už tai, kad pastarasis dėstė 
žmogaus kilmę pagal Darwina, o ne pagal bibliją.

Hays, beje, dalyvavo gynime ir Jurgio Dimitrovo 
ir jo draugų, kaltintų ir teistų nacių Vokietijos teisme

Tai tik keletas, tai tik svarbesnės bylos, kuriose 
Hays dalyvavo, nieko už savo darbą neimdamas. O 
kiek daug “smulkių,” tiesiog Amerikos žmonių civilines 
laisves liečiančm bylų šis vyras gynė!

Be to, Hays buvo glaudus bendradarbis Amerikos 
Civilinių Laisvių Sąjungos, kuri, ypatingai seniau, pri
sidėjo prie gynimo Amerikos žmonių civilinių laisvių.

Velionis gimė 1881 m. gruodžio 12 d. Rochestery, 
N. Y., vokiškai-žydiškos kilmės šeimoje, emigravusioje iš 
Vokietijos.

Mokslus ėjo New Yorko mieste.
Jis parašė keletą knygų, liečiančių amerikinį gyve

nimą.
Žodžiu, tai buvo asmuo, kuris gyveno ne tik sau, 

o ir visuomenei, padėdamas daugeliui persekiojamųjų.
;Gaila, kad jis peranksti mirė, — mirė tuo laiku, kai 

tokių žmonių, kaip Arthur Garfield Hays, Amerika la
bai reikalinga.

MR. DULLES PARYŽIUJE
MŪSŲ VALSTYBĖS SEKRETORIUS, John Foster 

Dulles, šiuos žodžius rašant, pradeda pasitarimus su 
Anglijos užsienio reikalų ministru Anthony Eden ir su 
Francūzijos premjeru Mendes-France.

Tarp kitų klausimų, spauda praneša, pasitarimuose 
bus svarstytas toks dalykas: Kas turi teisę nuspręsti, 
kada bus vartojamas atominis ginklas?

Vakarų Europoje, kaip žinia, iškilo klausimas dėl 
atominės bei hydrogeninės bombos naudojimo. “Tarp
tautinės armijos” vadovai, su Amerikos karininkais 
priešakyje, pareiškė, kad jie galį pradėti naudoti ato
mines bei hydrogenines bombas sulyg savo nuožiūra. 
“Kai tik bus reikalo,” jie sako, “tada mes jas naudosi
me.”

Skaitytojas gali įsivaizduoti, ką visa tai reiškia. Tai 
reiškia, trumpai sakant, jog karininkai imasi teisę nau
doti tuos baisius “ginklus” prieš Tarybų Sąjungą,— 
naudoti juos, kada tik jie “matys reikalą.”

“Reikalą” galima suprasti visaip. Karininkai, kaip 
žinia, dažnai yra karštagalviai. Kai nori karo, kai nori 
kitiems “parodyti savo jėgą,” ją rodo.

Tokia karininkų nuomonė įvarė baimę ypatingai 
Anglijos valdžiai. Toks Churchillas, kuris yra “tradi
ciniai” įpratęs, kad be jo įsakymo, be jo leidimo nieks 
“didesnio” neturi būti daroma, tokia karininkų politika 
susirūpino. Susirūpino ir Francūzijos valdžia.

Anglijoje viešpatauja tokia nuomonė, kad busimo
sios tarptautinės vakarų europinės armijos vadovai ne
turį teisės naudoti atominius ir hydrogeninius ginklus 
bė valdžių žinios, — be Francūzijos, be Anglijos ir be 
Jdtų europinių valstybių valdžių užgyrimo.

Šis dalykas‘yra labai svarbus. Nes, jei karininkams 
•bus palikta teisė operuoti atominiais ir hydrogeniniais 
ginklais, kada jie, karininkai, norį, tai galima suprasti, 
prie ko tai privestų. Tai galėtų privesti prie baisios 
katastrofos.

iNa, ir dabar šis klausimas Paryžiuje bus svarstytas.
Greta to, yra ir kitų svarbių klausimų, kuriuos tri

jų valstybių ministrų pirmininkai Paryžiuje svarstys.
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ĮVAIRUMAI
Kartais ir taip atsitinka

500 Pietinės Korėjos vie
nuolių aną dieną Seule su
sirinko prie prezidentinių 
rūmų ir reikalavo, kad jie 
būtų įleisti pas prezidentą 
Rhee. Iš karto policininkai 
bandė juos išsklaidyti, bet 
paskui atėjo įsakymas juos 
įleisti, — būtent jų delega
ciją.

Pasirodė, kad tie vienuo
liai turėjo religinį skundą: 
jie yra tikri vienuoliai, ne
vedę, bet Korėjoje yra ir 
kita vienuolių rūšis, — ve
dę, turį žmonas. Viengun
giai vienuoliai reikalavo iš 
Rhee, kad jis vedusiems 
vienuoliams pastatytų rei
kalavimą atsisakyti savo 
žmonų arba atsisakyti sa
vo pareigų budistinėse mal
dyklose.

Rhee, kaip pranešama, 
jiems nedavė galutino atsa
kymo.

Chicagos teisėjas Germa
nas išnešė sprendimą, kad 
moteris, kuri pagimdo vai
ką po mechaniško apvaisi
nimo, yra paleistuvė, o vai
kas nelegalus. Vienintelis 
atsitikimas, kuomet toks 
apvaisinimas legalus, sako 
teisėjas Germanas, yra, 
kuomet sėklą mechaniškam 
apvaisinimui duoda tos mo
ters vyras.

Kaip dabar yra, daugelis 
moterų,, kurios negali tu
rėti vaikų nuo savo vyrų, 
mechanišku būdu apvaisi
namos daktaro kabinete sė
klomis, kurios gautos nuo 
kito vyro.

Vancouveryje, Britų Ko- 
lombijoje, praeitą sekma
dienį vaikai į miesto parką 
sunešė apie 8,000 komikų. 
Specialiai susidaręs komite
tas vaikams žadėjo vieną

Istorija ir informacija

gražią iliustruotą « pasakų 
arba gamtos aprašymų kny
gą už dešimtį atneštų pa- 
baisingų komikų.

Vaikai gausiai atsiliepė, 
gausiau, negu buvo laukta. 
Planuojama panašius degi
nimus surengti kituose Ka
nados miestuose, — tie su
nešti komikai 
sudeginti.

buvo vietoje

Angį i j o j e, 
buvo nuteis-

Greenwiche, 
dvi merginos ’ 
tos kalėjimu už tai, kad jos 
apsivedė. Viena jų preten
davo esanti vyras. Teisme 
ta sakė, kad “nors aš fizi
niai moteris, tas nereiškia, 
kad negaliu nutarti būti vy
ru viešame gyvenime. O 
kaslink mudviejų, tai mes 
laikomės nuomonės, kad fi
ziniai santykiai ne vyriau
sias dalykas vedybiniame 
gyvenime.”

Teisėjas nesutiko su 
kiu argumentavimu ir 
nuteisė kalėjimu.

to-
abi

(le-

Rašo D. M. šolomskas
panijų savo prieplaukas, o į 
gelžkelių stotis ateina net 
38-nių kompanijų trauki
niai.

1860 metais Chicagoje 
įvyko Republikonų partijos 
suvažiavimas, kuris savo 
kandidatu į prezidento vie
tą nominavo A. Lincolną, 
vieną iš laisviausių Ameri
kos prezidentų.

1871 metais, spalio mė
nesį, miestą ištiko nelaimė 
— baisus gaisras, kuris 
siautė virš dvi paras laiko. 
Sudegė vienas trečdalis 
miesto—17,450 namų. Nuo
stoliai buvo apie $200,000,- 
000. Iš 324,000 tais laikais 
gyventojų virš 70,000 liko 
benamiai. Gaisro ugnyje 
žuvo virš 200 žmonių. Bet 
į metus laiko miestas buvo 
atstatytas.

1877 metais įvyko istori-' 
niai garsus gelžkeliečių 

’ streikas. Juos puolė ne vien 
policija ir milicija, bet net 
reguliarė armija. 1886 me
tais Chicago pagarsėjo su 
Haymarketo byla. Laike 
darbininku susi rinkimo 
provokatoriai numetė bom-

val- 
dar-

gyvena- 
žmones. 
meteoru 
nukrito

CHICAGO — ANTRAS 
DIDMIESTIS

Chicago miestas jaunas 
amžiumi, o jau yra antras 
didmiestis Jungtinėse Vals
tijose. 1837 metais įregis
truotas, kaip miestas ir ta
da turėjo tik 4,479 žmones, 
o 1950 metais jau turėjo 3,- 
621,000.

Chicagos miestas yra 
prie didžiojo M i c h i g a n o 
ežero, o pastarasis jungia
si su kitais didžiaisiais eže
rais, kurie St. Lawrence 
upe jungiasi su jūromis. 
Todėl į Chicagą atplaukia 
laivai iš Atlanto vandeny
no.

Chicago miestas įsistei
gė prie Calumet ir Chicago 
upių žiočių, prie Michigan 
ežero. Miestas ir plėtėsi 
ežero pakraščiu, todėl jo il
gis yra apie 25 mylios. 
Bendrai miestas užima 2131 
ketvirtainių mylių plotą.' 
Aukščiausia vieta yra 665 
pėdos. Miestas turi virš 300 
parkų ir parkučių, kurie 
bendrai sudaro 8,560 akru 
plotą. Pas gyventojus už
registruota 2,235,000 radijo 
priimtuvų; 1,160,000 televi
zijos priimtuvų ir yra ketu
rios T. V. stotys. Nesto- 
kuoja ir bažnyčių, kurių 
prie pro tęs tonų sektos pri- 
skaitoma 1,725; katalikų — 
299 ir žydų — 170.

Iš istorijos
Pirmi daviniai apie žmo-1 vo įsteigtas finansuojant

nių apsigyvenimą Chicagos 
vietoje yra nuo 1673 metų. 
Miestas pirmiausia buvo 
francūzų, vėliau anglų, o 
įvykus Amerikos revoliuci
jai jis jau yra po trečia

bą. Tuo pasinaudojo 
dančioji klasė ir kelis 
bininkų vadus pakorė.
Kultūros centrai 
ir fabrikai

Kultūros centrais
i Chicago ir Northwestern 
i universitetai. Pirmasis bu-

* 
trys dideli knygynai, kutrie 
turi desėtkus savo sekcijų. 
Field Gamtos Muziejus vie
nas iš svarbiausių įstaigų, 
vien namo pastatymas atsi
ėjo $6,000,000.

1891 metais Theodore ' 
Thomas suorganizavo sim
fonijos orkestrą ir jam va
do va vo iki savo mirties 
(1905 m.). Jam mirus jo 
organizuotas orkestras bu
vo pavadintas jo vardu.

Miestas turi ir sporto 
svarbius centrus. Soldiers 
Field stadijonas įtalpina 
120,000 žmonių. Grant par
ke Buckingham fontanai 
gal būt yra vienas iš gra
žiausių miesto padabinimų.

Po visos eilės įvykusių 
gaisrų miesto valdytojai 
1909 metais nutarė, kad 
miesto gatvės ir namai bji- 
tų statomi pagal planą. To
dėl Chicagoje gatvės ilgos 
ir tiesios.

Fabrikai ir dirbtuvės su
sikoncentravę į pusę šimto 
atskirų distriktų. Yra įvai
rių išdirbysčių. Bendras fa
briku ir dirbtuvių kiekis V V
siekia 8,500. Juose dirba 
apie 400,000 darbininkų ir 
darbininkių.

Vienas iš didžiųjų gamy
bos centrų, tai mėsos sindi
katas — Union Stock Yard, 
kuris užima 472 akrų plo

<

yra
Chicago yra didžiausias 

lietuvių centras. Dar nese
niai buvo skelbiama, kad 
Chicagoje gyvena apie 100,- 
000 lietuvių.

Dar ir dabar ten išeina 
trys lietuvių dienraščiai — 
“Vilnis,” “Naujienos” ir 
“Draugas”; gyvuoja daugy
bė organizacijų ir įvairių 
įstaigų. Savo laiku buvo 
net didelė knyga išėjus fcipie 
Chicagos lietuvius.

i turčiui John Rockefelleriui 
ir laikėsi jo nustatytos li
nijos. Universitetą kasmet 
lanko apie 12,000 studentų, 
jis turi arti 900 mokytojų. 
Jo knygyne randasi 1,500,- 
000 tomų knygų.

Mieste yra ir kitų aukšto 
mokslo įstaigų, kaip muzi
kos, dailės ir kitokiu. Yra 
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Tūkstančiai meteoru 
kiančių akmenų) kiekvie
nais metais nupuola ant že
mės iš padangių, bet dau
guma jų lieka nematyti. Re
tai jie randami ir dar rė
čiau jię pataiko į 
mas vietas arba 
Vienas tokių retų 
šioifiis' savaitėmis
Sylacaugos miestelyje, Ala- 
bamoje, pralaužė tūlo Hew
lett Hodgeso stogą ir leng
vai sužeidė jo žmoną, kuri 
miegojo ant sofos.

Alabamos muziejus nore-' valstybi"e vėliavai 
jo nupirkti meteoią iš Hod- Kadangi vietovė yra prie 
geso ir jam žadėjo $5,000, | r]ije!i0 ežero, tai nuo senų 
bet tuo tarpu aviacijos eks-1 iap<u buvo skaitomas kaipo 
pertai meteorą konfiskavo | susisiekimo centras. Pirmas 
tyrinėjimui, i .ezinia, ar jis namas naujakurių (Kinzie) 

; pastatytas 1779 metais. Jį 
i statė Jean Baptise Point de 
: Saible, atvykęs iš San Do- 
i m i ngo.

Michigano ežero pakraš- 
l čiais gyveno daug indėnų 
! genčių. Todėl Jungt. Vals- 
i tijų vyriausybė 1802 metais

Dear-

bus grąžintas Hodgesui.

Pastabelės apie valgymą - I
LIETUVIU KULTŪRINIO 

CENTRO REIKALAIS
J. J. Karkia ličius, M. I).

Daug kas ima kada ir 
suabejoja apie v a 1 g y m ą . 
Kartais įsikala sau galvon 
netikusį supratimą, — gau
na paskui nejuokais nuken- 
tėt. Tai štai jums keletas 
mažučių pastabėlių, kurios 
jums šį tą galės primint.

Pusryčių pavalgyk sti
priai ir sočiai. Pusryčiai 
yra pats svarbiausias visos 
dienos valgymas. Menki 
pusryčiai gali tau apgadint 
sveikatą ir nuotaiką, net ir 
šeimos santykius. Patyri
mai prirodė, jog kas men
kai tevalgo pusryčių, tų 
sveikata esti silpnesnė, 
tiems nesiseka darbas, to
kie daugiau klaidų padaro, 
o mokiniai blogesnius gau
na pažymius. Namų apy
vokoj dažniau tenka susiki- 
virčyt ir susipykt, kai tau 
organizmas alkanas ir ner
vai aržūs.

Dažniausiai visas keblu
mas su pusryčiais, kaii rei
kia anksti keltis, reikia 
skubintis ir nėr kada gerai 
pavalgyt. Patarimas toks: 
kelkitės dar anksčiau ir ką 
bedarę, bet jau pavalgykit 
gerai pusryčių, padėkit ge
rą visai dienai pagrindą. 
Užtat pietų galite kad ir 
mažiau valgyt. Taipo pat 
ir vakarienės. Labai didelė 
vakarienė, o dar vėlyva, ga
dina miegą, o miegas taip 
labai svarbus.

Sotus valgymas 
šildo. Ne būtinai, 
gymas būtų šiltas
tas, kad tu jaustums šiltai.

tave su- 
kad val- 
ar karš-

vaiČia daugiausia nusako ’ 
gio šiluminiai vienetai 
kalorijos. Kalorijos šildo • Chicagoje pastatė 
žmogaus kūną, kad ir žie-: born tvirtumą.^ Bet ją in- 
mos metu, daug daugiau,; dėnai sudegino. 1816 me- 
negu valgio šiltumas. Vai-1 tais tvirtuma buvo iš naujo 
gymas gali būt ir nešiltas, pastatyta.
bet maistingas, sotus, turįs 1833 metais Chicago tu- 
nemažai kalorijų, tai ir bus vėjo tik apie keturis tūks- 
tau šilta ir patogu. j tančius gyventojų. Bet 1836- 

. v. 1848 metais buvo prakastas 
O vasarą gal mažiau vai-i ininOiS - Michigan kanalas, 

gyt? ^Nebūtinai. ^Kai kada ■ kuris paveikė į miesto augi- 
taipgi 1848 metais 

mieste buvo pastatytas gelž-

1833 metais Chicago tu

net atvirkščiai. Visa Kas | ma. 
priklauso nuo tavo darbo, I

Išrinkta valdyba; ruošiasi 
naujiems metams pasitikti

Gruodžio 13 d. įvyko Lie
tuvių Namo Bendrovės di
rektorių susirinkimas. Jis 
buvo svarbus tuomi, kad 
jame buvo rinkta bendro
vės valdyba.

Vienbalsiai išrinkti: Wal- 
teris Keršulis prezidentu, 
Stasys Titanis vice prezi
dentu ir Petras W. Jones 
sekretorium - iždininku.

Taipgi išrinktos pastovios 
komisijos — knygoms per
žiūrėti ir namo reikalais

nuo judesių, nuo mankštos. keliu centras — Union sto- 
Jei vasarą tau tenka dau-
giau pasilakstyt, pasivaikš- Chicago miestas yra 910

i • t \t V7- 1 *čiot ir kitaip panaudot dali mylių'nuo New Yorko ir 
savo fizinės energijos, tai | 2,275 mylios nuo San Fran- 
daugiau tau reikia ir paval- cjsco. Todėl jis įgavo susi- 
gyt. Jeigu tau žiemą daž- sjekimo centro svarbą. Da
niai! tenka tupėt prie židi- ^ar ežero pakraštyje turi 

reikia ir, i3_ką skirtingų laivų kom-

cisco. Todėl jis įgavo susi-

nio, tai mažiau 
maisto.

Kokie valgiai akstiną ly
tiškai. Gal kiauliena? gal 
pipirai, garstyčios? gal ka
va? Visaip žmonės nukal
ba. O tikrenybėj, ryšys 
tarp valgymo ir lyties tėra 
tas, kad gerai balansuotas 
maistas akstiną ir stiprina 
visus organizmo veiksmus' 
bei funkcijas, taigi ir lytį.' 
O netikęs maistas mažina ir Į 
atbukina bet kokią pareigą 
ir domesį. Proteinų gausa 
visada daug nusveria, taip
gi ir vitaminai.

Dažniau ir mažiau valgyt 
yra naudingiau. Tūlose pra
dinėse mokyklose, o kartais 
ir kontorose duodama leng
vai užkąst. Tai geras pa
protys ir tai praktikuojama

ežero pakraštyje turi

Europoj dažniau, negu A- 
merikoj . Tarpe pusryčių ir 
pietų ir tarpe pietų ir va
karienės toks pervalgymas 
padidina energiją ir darbo 
našumą. Ir netaip daug ta
da norisi valgyt pietų ir 
vakarienės.

Kai dėl pačių vidurių, tai 
viduriams irgi geriau, jei 
tu jų neprikemši perdaug, 
o duodi jiems po truputį, 
vienodai vis veikt ir veikt. 
Tūlose ligose gydytojai ir 
paveda ligoniams valgyt, 
jei ne kas valanda, tai kas 
dvi valandos, net ir naktim 
porą kartų, žinoma, po tru
putį.

Dar bus kitą kartą apie 
valgymą.

Susirinkime raportuota, 
kad metinis bankietas, lap
kričio 27 d. įvykęs, buvo 
sėkmingas ir davė bendro
vei nemažai finansinės pa
ramos. Dabar roošiamasi 
prie naujiems metams pasi
tikti parengimo, kuris įvyks 
gruodžio 31 d. vakare. Ka
zakevičiaus orkestrą jau pa
imta. Salė bus gražiai iš
puošta. Svečiams stalų bus 
iki valios.

Gaspadorius W a 11 e r i s 
B razauskas raportavo
linksmą žinią, kad yra gau
tas jam pagelbininkas — 
Feliksas Malkaitis iš East
on, Pa. Jis yra bendrovės 
šėrininkas, garbės narys ir 
yra paskolinęs šiai įstaigai 
pinigų. Tai geras Lietuvių 
Kultūrinio Centro rėmėjas. 
Daugiau garbės narių, kad 

per metus visą šimtą

Raportuota, kad šiomis 
dienomis trys įsirašė į gar
bės narius, pasimokėdami 
po šimtinę. Štai jie:

Jurgis Jamison, Livings
ton, N. J.

Z. Klibienė, Chicago, III.
A. J. P. Cam de n ietis, 

Camden, N. J.
Širdingai ačiū už gausią 

paramą.
Laukiama daugiau gar

bės narių. Bendrovės šė- 
rininkai nusitarė per metus 
laiko, iki sekamam šėrinin- 
kų suvažiavimui, įrašyti 
mažiausia šimtą garbės na
riu. Dabar direktoriai ir 
bendrovės valdyba rūpinasi, 
kad šis šėrininku tarimas 
būtų išpildytas . Todėl rei
kia visiems kooperuoti. < 

' r'
Geriausia kooperacija ga

li būti, jeigu patys įsirašo
me ir kitus kalbiname įsi
rašyti.

Geriausia pagarba savo 
mirusiam draugui galima 
atiduoti, įrašant jo vardą j 
garbės narius. Šiuo metu 
turime 16 mirusių garbės 
narių. Jų vardai pasiliks 
ant ' visados garbės narių 
šaraše. v

Visais šios 
kalais reikia 
mai: Liberty
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

LNB valdyba

įstaigos rei- 
rašyti seka- 
Auditorium,

Gravitacija (traukimas) 
ant mėnulio yra šešius kar
tus lengvesnis nęgu ant tap 
mės. Tokiu būdu mėnuly
je žmogus galėtų pakelti 
šešius kartus daugiau svo
rio, pašokti šešius kartus 
aukščiau, ir tt.

.•W'



A. NAVIKOVAŠ-PRIBOJUS

LAIVAS
V (Tąsa)

Supantis, sunku buvo praeiti geleži
niu grindiniu, slidžiu nuo vandens ir 
tepalo, o čia dar sunkiau—dirbti, truk- • 
čiojant nuo trankymo. Prietemoje, kaip 
trys milžiniški kumščiai, rūsčiai švais
tėsi plieniniai smagračiai, taškydami rie
balinius purslus. Čia žiūrėk atidžiai ir 
žinok, už ko imtis, jei tik nenori ištižti 
kruvinu blynu. O iš viršaus, įvaryda
mas maudulį, pasigirdo griausmas ir 
audros staugimas, lyg ten, denyje, bė
giotų geležiniai jaučiai, naikinimo aist
ros pagauti. Žmonės pakėlė galvas, žiū
rėdami į šviesos liukus, ir su nerimu 
laukė, — laukė savo prasmegimo.

Aš pažvelgiau į kūryklą.
Čia prie kiekvieno cilinderio buvo 

žmogus, purvinas ir suprakaitavęs, su 
nuoga krūtine, atrašytomis rankovė
mis. Iš po žaizdro kuopė pelenus. O 
paskui prasivėrė ugniniai žaizdro nas- 
r.'jį, alsavo nepakenčiamu karščiu, pra
šė maisto. Kūrikas, laikydamas ranko
se kastuvą, plačiai išžarginęs kojas, ba
lansuodamas, stengėsi įmesti anglių. 
Bet laivas šokinėjo audros blaškomas. 
Anglys nukrito ne ten, kur reikia. Daž
nai ii’ pats kūrikas, netekęs pusiausvy
ros, išvirsdavo ir nulėkdavo prie kito 
borto. Greitai pašokdavo ir vėl grieb
davosi savo darbo. Taip ar kitaip, bet 
žaizdras įsidegė ir ūžė įnirtinga ugnimi. 
Būdavo blogiau, kai kuopdavo šlaką. Jis 
čiužinėjo po visą aikštelę, ligi baltumo 
įkaitęs, deginantis. Kūrikai apsiavę di
delėmis medinėmis klumpėmis šokinėjo 
geležiniu grindiniu, lankstydamiesi lyg 
gimnastai, — kad tik nenugriūtų. Tuo 
pačiu laiku iš viršaus krisdavo vanduo 
ir, pakliūdamas ant įkaitusios katilų ir 
žaizdrų geležies, išlakstydavo verdan
čiais purslais, nuplikydamas žmones.

— Nežiopsok!
Ir paišinos “vėlės”, nukankintos aud

ros plakimo, išerzintos jos vylių, keikė 
visus dievus, kokių tik yra pasaulyje.

Mums teliko viena — laikyti laivą 
prieš vėją ir laukti oro pagerėjimo. Tas 

. rei^A, kad mes laikėmės krypties atgal 
į Angliją. Tačiau dėl to, kad mašina 
dirbo tik vidutiniu greičiu, mus nešė at
gal. — lyg tai į Vokietijos, lyg tai į 
Olandijos krantus. Kas galėjo teisin
gai tą pasakyti, jeigu mes jau seniai iš
mušti iš kurso ir neturėjome suprati
mo apie tai, kur esame? Barometras 
pradėjo pamažu kilti, nors audra atrodė 
dar stipresnė.

Po siūbuojančiu purvinų ir suplėšytų 
debesų skliautu, putodamas, plakėsi pil
kai žalias jūros paviršius, visas kalnuo
tas ir duburiuotas; iškildavo vandens 
kalvos, kad tučtuojau nugrimztų į tam
sias kiaurynes. Įtemptai staugė įsiutęs 
vėjas, sukeldamas gelmių urzgimą, glė
biais plėšė bangai keteras ir trupino jas 
į taškančius purslus. Drumstame ore, 
kaip balti paukščiai, lakstė putų skutai.

Kaip vienišas juodas kevalas blaškėsi 
“Komunistas”, atlaikydamas baisingą 
audros puolimą. Smūgis krito po smū
gio — nė vienos minutės poilsio. Triu
muose lūžinėjo atsiknoję bimsai, plyši- 
nėjo brezentai ir atsidarinėjo liukai. Tai

ŽYGYJE
buvo smūgiai, nukreipti į tai, kad laivas 
negalėtų plaukti.

Kiek dar liko audroje "išdavikiškų už
simojimų?

Dėl jų stingo krūtinė.
— Jei jūra įsiverš į triumus... — pra

bilo vokietis ir, lyg savo minties išsigan
dęs, nutilo.

Už jį pabaigė kitas, rusas:
— Tuomet rašyk — mums visiems 

antkapis...
Bet svarstyti nebuvo laiko/ Jūrinin

kai kartu su trečiuoju šturmanu, suvok
dami pražūties artumą, puolė ginti “Ko
munisto”. Prie vieno triumo teko ypač 
ilgai plušėti. Jis beveik visai atsidarė. 
Aplink jį vyko pačios atkakliausios im
tynės. Ant liuko užtempė naują brezen
tą. Vėjas suraitė ir nuplėšė jį. Pliūp
terėjo bangų liūtis, siūbtelėjo nuo borto 
iki borto, papuošdama žmones baltais 
putų gaurais. Žmonių figūros, {temp
damos kūnus, pasilenkė, išversdamos 
akis. Pavojus dešimteriopai padidino 
jų jėgas, — muskulai tapo lanksčia ge
ležimi, ir pirštai, kaip aštrūs dantys, 
įsikibo į šlapius brezento kraštus. Kai 
kurie šuniškai šnirpštė ir spiaudė van
denį, užkimšusį šnerves ir burną. Pa
galiau vienoje liuko pusėje pavyko pri
tvirtinti brezentą. Perėjo į kitą pusę. 
Šturmanas, bocmanas ir jūrininkai pri
smeigė brezentą stora geležine yla, pri
spaudė, įsiręžė, kad net veidai paraudo
navo, o plačiapetis stalius, plačiai mo
suodamas, kirpenčiu įkalė pleištus. O 
kai jau beveik viskas buvo baigta, kaž
kas garsiai suriko:

— Laikykit stipriau!
Virš laivo pakilo siena, sulinkusi, 

drumstai žalia, kaip stiklo tirpinys. 
Dusliai ūžtelėjusi, ji griuvo ant denio ir 
uždengė visus, kurie dirbo prie triumo 
3 n r. Kai kurie, neatsilaikydami po 
vandens našta, nulėkė kulvirstom. Vie
ną jūrininką priplojo prie audros stiebo, 
— jis susilaikė stebuklu, įsikibęs į prieš
gaisrinį vandens vamzdį, o visas liemuo 
jau kadaravo už borto. Jį ištempė drau
gai.

— Audra — tai tau, brolau, ne teta. 
Čia žiūrėk abejomis.

Jūrininkai kosėjo, valydami plaučius 
nuo kartumo ir sūrumo, ir vėl griebėsi 
baigti savo darbo.

Vyresnysis šturmanas nusprendė pra
siveržti į vairinį laivo galą, kad pama
tytų, kas dedasi karininkų kajutėje, kur 
jau seniai plėšikavo jūra. Banga, atro
dė, tik ii’ laukė to momento. Iš kur. ji 
atsirado? Išsiveržė iš bedugnės. Dvie
jų sieksnių aukščio, gauruota, ji svyra
vo, kratydama žilą barzdą. Ji minkš
tai paėmė jį už parankės, kaip mažutį 
vaiką, apgobė baltais putų vystyklais ir 
nunešė į laivo užpakalį. Tie, kurie matė 
šią sceną, apmirė nuo siaubo, tyliai at
sisveikindami su draugu amžinai. Bet 
čia įvyko-netikėtumas: prieš liurlinda
ma banga, sušnypštusi, staiga, išsitiesė 
ir atsivedėjusi trenkė šturmaną į falš- 
bortą. Jis vos pajėgė atsistoti, sunkiai 
užlipo ant tiltelio, susikruvinęs, sudau
žytu veidu.

— Aš grįžau iš ano pasaulio, — grau
džiai prabilo šturmanas, svirduliuoda
mas lyg girtas.

(Bus daugiau)

BINGHAMTON, N. Y.
KŪČIŲ VAKARAS .

Dar sykį norisi priminti 
ir •širdingai užkviesti visus 
dalyvauti Kūčių vakarienė
je, kurią rengia LDS 6-ta 
kuopa. Kūčių vakaras įvyks 
penktadienį, gruodžio 24-tą 
dieną, A. Klimo Studijoje, 
215 Clinton St. Pradžia 6 
valandą vakare.

Vakaro rengimo komisija, 
gaspadinės ir gaspadoriai 
rūpestingai darbuojasi, kad 
viską prirengti tvarkiai, 
kad patenkinti visus va
karo dalyvius ir kad pada
ryti šį vakarą vienu iš ge
riausiu, kokie kada yra bu
vę. Tad mums vietos ir 
aįjmlinkės lietuviams belie- 
katik vienas dalykas — vi
siems dalyvauti ir sykiu 
smagiai praleisti laiką šio
je sezoninėje šventėje. Va
karienes kąjna $1.50 asme

niui.
Pasimatysime visi Kūčių 

vakare.
Varde rengimo komisijos.

Sek r. O. Wellus

Kenosha, Wis.
žuvininkai rado nuskendusį 

lietuvį
Gruodžio 5 d. rastas lavo

nas Williamo P. Korbuto, 
71 metų amžiaus, prie prie
plaukos ežere. Jis buvo ne
seniai miręs. Apskrities gy
dytojai sakė, Korbutas mi
rė nuo nuskendimo.

Žuvininkai Ralph Keuf- 
fer ir Paul Besch jį rado 
apie 1 vai. po pietų ties 51- 
ra gatve užmetę tinklą.

Walter Nesgood, kuris 
operuoja žuvų parduotuvę, 
sakė matęs vyrą vaikštinė
jant patiltėje apie 12:30 vai. 
arba pusė valandos pirmiau 
prieš lavono suradimą.

Skenduolis William P. 
Korbinski (Korbut) buvo 
gimęs Lietuvoje rugsėjo 
14, 1883 m. Jis dirbo Sim
mons Co., American Brass 
and ♦Nash Motors Co. Li
ko sūnus Walter Detroite.

Žinantis Korbutą, su ku
riuo gyveno, sakė, jį matė 
dar 11 vai. ryto.

Kenoshietis

Berlynas. — Švedija ir 
Demokratinė (Rytų) Vo
kietijos Respublika^ pasira
šę prekybos sutartį. Su
tartis liečia apie $4,000,000.

Eisenas. — Vakarų Vo
kietijos karo reikalų mi
nistras T. Blankas sako, 
kad vienintelis būdas įsteig
ti pusės milijono karių ar
miją yra įvesti privalomą 
karinę tarnybą.

Ar jau rengiate ką Laisvei bell, negrų, vadas. O tą liūdi- 
paramai?

CLEVELAND© ŽINIOS»

TEISDARYSTĖ taikoma 
PRIE MAKARTIZMO

Ohio vienuolikos Smith ak
tu kaltinamųjų trečią išklau
sinėjimo dieną visų akys buvo 
nukreiptos į sekantį liudinin
ką, kuriuomi buvo federalio 
teismo raštininkas C. B. Wat
kins. Iš pradinių apklausinėji
mų visi turėjo progą susipa
žinti, kad Mr. Watkins yra 
buvęs mokytojum, advokatu 
ir vadovaujančiu politikieriu- 
mi. Todėl, visi manė, kad jis 
pataisys tą didelę žalą, kurią 
pirmutiniai valdiški liudinin
kai buvo padarę. Mr. Watkins 
per daugelį metų gyvena 
Clevclande ir šiame raštinin
ko urėde jau išbuvęs 17 metų.

Prasideda Watkinso apklau
sinėjimas.

K. Ar žinote, kiek yra ne
grų šiame teismadarystės dis- 
trikte, ypatingai Clevelande 
ir kokiose apylinkėse jie yra 
susikoncentravę? A. Nežinau.

K. Ar jus žinote kokią ne
grų organizaciją? A. (ilgokai 
pagalvojęs) : Nagi, ten yra 
Karamų House ir taipgi yra 
bažnyčia, kuri taipgi gali bū
ti negrų.

K. Tai tiek ištesėjote savo 
žinojimo? A. Taip.

K. Ar Karamų House nėra 
tarptautinis kultūros centras?

A. Taip, gali būti.
K. Ar jus žinote kokių ne

grų vadų ? A. Ne, aš nežinau.
K. Ar jus žinote bet kokius 

darbininkų vadus? A. Ne.
K. Ar jus žinote bent ko

kias tautines organizacijas ir 
jų vadus? A. Ne, aš nežinau.

K. (adv. Schlessinger paduo
damas surašą) Mr. Watkins 
prašau jūsų ištisai peržiūrėti 
šį svarbiausią Master surašą 
ir parodyk, kurie iš rekomen
duotųjų yra negrai? A. (Wat
kins varto, nepaliaudamas, la
pą po lapui, per visą surašą, 
nerasdamas niekur negrų).

Teisėjas pamatęs Watkinsa 
esant sunkioje padėtyje, atė
jo jam pagalbon paleisdamas 
jį iki ryt dienai panaujinimui 
jo atminties.

Sekančią dieną Mr. Watkins 
su pasididžiavimu praneša, 
kad jis suradęs vieną, kuris 
būsiąs tikrai negras ir jo var
das Mr. Wright. Tasai Wright 
8 metai atgal rekomendavęs 
11 vardų.

Adv. Schlessinger ima Wat- 
kin’są egzaminuoti toliau.

K. Mr. Wiatkins, jums reikė
jo eiti iki 1946 metų, kad su
rasti, vieną negrą savo liste, 
kuris- pridavė 14 vardų tame 
periode iš 10,000 negrų asme
nų. Ar jus manote, kad tas 
pilnai atstovauja negrų visuo
menę? A. (Watkins su parau
donavusiu veidu) Taip, aš 
manau.

K. Iš tų 88 asmenų, kurie 
rekomendavo 1,100 ■ vardų 
1953 metais, kiek tarpe jų 
buvo paprastų darbininkų ir 
darbo unijos vadų? A. (Wat
kins protestavo, sakydamas, 
negalįs pasakyti iš vardo, ku
ris kuomi yra, nors prie kiek
vieno įrašyto vardo yra pažy
mėtas ir jo užsiėmimas).

K. Ar tai ne faktas, kad 
ten nebuvo nei vieno papras
to darbininko, nei unijos vado 
iš tokios didelės industrijų 
apylinkės. Ar jus galite saky
ti, kad tokiose džiūrėse yra 
atstovaujama visa bendruome
nė ? A. (Watkins su žymiai 
paraudusiu veidu) : Taip, aš 
manau.

Nuo čia tyrinėjimas paėmė 
kitą temą. Apsigynimas pra
dėjo įrodinėti, kad per pasku
tinius 10 metų džiūrės susidė
jo vien iš baltų, gerai pasitu
rinčių žmonių. To įrodymui 
tapo pakviesti buvę, tarnavę 
prisaikintais teisėjais, po vie
ną iŠ kiekvienos federal ės 
grand džiūrės bėgyje praeitų 
10-ties metų.

Vienas iš 1953 metų grand 
džiūrės buvo pakviestas į liu
dininko kėdę. Ta grand džiū- 
rė išpešė apkaltinimą vienuo
likai Smith akto aukų, tarpe 
kurių buvo ir Robert A. Camp- 

ninką egzaminuojant pasiro-

Prosekiutorius tą išgirdęs nu^- 
sišypsojo. Bet jo šypsena grei
tai persimainė' į susiraukimą, 
kada buvo parodyta, jog ant 
jos rekomendacijų surašo bu
vo visi jos rekomenduoti var
dai, išėmus Steve Caruso. Jis 
tik vienas matomai, buvo nu
žiūrėtas netinkamu džiūrėje 
tarnauti.

Paskutinė rekomenduotoja, 
atsisėdusi į liudininko kėdę, 
pasisakė esanti Elyria miesto 
Balsavimų Tarybos viršininkė. 
Ji buvo pirmutinė, kuri pasi
sakė, kad tarpe jos rekomen
duotų žmonių buvo 2 negrės. 
Visi esanti teismabutyje apsi
džiaugė. Ji toliau sako, kad 
tos negrės moterys esančios 
inteligentiškos ir gerai išsi
mokslinusios ir turėjusios Bal
savimo Taryboje atsakomin- 
gas vietas.

Bet čia irgi, adv. Schlessin- 
geriui toliau egzaminuojant, 
pasirodė, kad visi kiti jos re
komenduoti buvo priimti kaip 
tinkami federalėje džiūrėje 

| tarnavimui? Bet ne negrės mo
terys, neatsižvelgiant į tai, 
kad jos buvo aukštai išsimoks
linusios ir kompetentiškos.

Tie egzaminavimai atiden
gė paveikslą nedemokratinio 
parinkimo federalės džiūrės. 
Jie atidengė supuvimą visoje 
džiūrės parinkimo sistemoje. 
Jie parodė, kodėl tik balti ir 
gerai pasiturinti gali tikėtis 
būt-i priimtais į būsimus pri- 
saikintus teisėjus.

Tas jaudinantis paveikslas 
atidengtas, kad visi matytų ir 
suprastų, kaip plieno darbi
ninkai gali tikėtis teisingo 
nuosprendžio prieš plieno 
kompanijos padarytas jam 
skriaudas, kuomet tos kompa
nijos tarnai bus teisėjais; kaip 
negras darbininkas gali tikė
tis bešališko teismo iš džiūrės, 
kuri susideda vien iš baltų ir 
gerai pasiturinčių žmonių.

Advokatų Susivienijimas rei
kalauja reformuoti džiūrės 
sistemą

Kuomet vienuolikos Ohio 
i žmonių, kaltinamų Smith ak
lu, gynimo štabas atidengė to
ki supuvimą džiūrės parinki
mo sistemoje, Cuyahogos Ap
skrities Advokatų Susivieniji
mas nusitarė imtis už darbo 
ir sudarė programą įvykdy
mui radikalės reformos fede

dė, kad toje grand džiūrėje 
nebuvo nei vieno negro.

Paskiau jo sekė dar kiti 9 
buvę prisaikintais teisėjais. Iš 
jų įrodinėjimų pasirodė, kad 
7-niose grand džiūrėse buvę 
balti ir kad 2-jose buvę po 
vieną negrą.

Mr. Watkins' vėl sugrąžin
tas į liudininko kėdę.

K. Akyvaizdoje einamų įro
dinėjimų, kad buvę tik 2 ar 
daugiausiai 3 negrai iš 230 
grand d žiūriu prisaikintų tei
sėjų, ar jus manote, kad to
kios grand džiūrės atstovavo 
visą bendruomenę.

A.(Watkins nuleidęs akis į 
grindis) : Taip, aš manau.

Vienas vietinis laikraštinin
kas, klausęsis tų nelemtų liu
dijimų, pareiškė:— Bet kuris 
išbuvęs 50 metų ant Pietų jū
ros salos daugiau žinotų apie 
šio teismo distriktą, negu šie 
džiūrės viršininkai.

Keliant aikštėn to teisminio 
distrikto viršininkų jgnoran- 
tiškumą ir neatsakomingumą 
parinkime žmonių į tarnybą 
džiūrėje, nebuvo taikoma 
prieš tuos viršininkus, bet 
prieš visą džiūrės parinkimo 
sistemą. Nors geriausiai kom- 
petentiškas teisdarystės virši
ninkas negalėtų parinkti visos 
atstovaujančios džiūrės kuo
met visa džiūrės parinkimo 
mašinerija yra pamatiniai ne
demokratiška ir nustatyta 
prieš darbo ir negrų žmones.

Dabar teismo scena nusi
kreipė į rekomenduoto.)us, ku
rie rekomenduoja žmones Į 
(įžiūrės. Rekomenduotojai su
sideda, didžiumoje, iš įvairaus 
rango valdininkų.

Apsigynimas sūpynėmis pa
kvietė jų 88, kad jie paliudy
tų iš savo atliktų darbų, re
komendavimo žmonių Į džiū- 
rcs. Tie asmenys rekomenda
vo vardus grand džiūrėn 1953- 
tiems metams ton džiūrėn, ku
ri apkaltino vienuoliką Ohio 
žmonių. Tie rekomenduotojai 
paėjo iš 19 apskričių, į ku
rios įeina industrijų centrai: 

J^oungstown, Akron, Canton, 
Warren ir Lorain. Tų centrų 
gyventojai didelėje didžiumo
je susideda iš darbininkų ir, 
dideliu skaičium, negrų darbi
ninkų.

Kuomet tie rekomenduoto
jai sekė vienas po kitam į 
liudininkų kėdę, jų tik vardai 
skyrėsi. Liudyjimai jų buvo 
tolygūs, venodi. Jie visi pripa
žino, kad tose apskrityse yra 
didelė dauguma darbininkų ii 
negrų gyventojų, bet nei vie
nas iš jų nerekomendavo ne
gro ir tik retuose atsitikimuo
se jų užrašuose radosi 3-4 
darbininkai.

Juos egzaminuojant buvo' 
statomi klausimai, kokį lygį 
jie vartoja rekomenduodami 
būsimus prisaikintais teisėjais 
federaliuose teismuose. Vie
nas iš jų atsakė: Aš parenka 
žmones, kurie turi gerą abel- 
ną supratimą—gerą arklio su
pratimą.

K. Ar jus pažįstate kiek 
negrų ? A. Taip.

K. Ar jus esate rekomenda
vę kurį iš jų? A. Ne. i

K. Argi nėra tarpe negrų 
turinčių gero supratimo?

Prosekiutorius (valdžios 
adv.), pašokęs ant kojų, drū
čiai pasipriešino tokiam klau
simui. Teisėjas palaikė pasi
priešinimą ir todėl liudininkui 
n e prisiėjo' atsakyti į tą klau
simą.

Rekomenduotojai yra atviri 
prisipažinti, kad jie rekomen
duoja gerus krikščionis, kas iš
aiškina, kodėl nėra žydų tau
tos žmonių federalėse džiū
rėse.

Viena moteris rekomenduo- 
toja iš Lorain pripažino, kad 
Lorain miestas yra didelis 
plieno centras, kuriame didelė 
dauguma gyventojų yra dar
bininkai, bet, ką ji rekomen
davo, buvo daugausiai viduri
nės klasės žmonės. Tačiau jos 
užrašuose radosi vienas plie
no darbninkas, vardu Steve 
Caruso, kuris pažymėtas ef?ąs, 
prezidentu plieno unijos loka- 
lo 1104, turinčio 13,000 narių. 

ralės džiūrės parinkimo sister 
moję. Jie reikalauja, kad bū
simi prisaikintais teisėjais at
stovautų proporcionaliai visą 
bendruomenę. Tam darbui iš
rinko komitetą iš 5-kių advo* 
katu, su pirmininku Elmer I. 
Schwartz.

Normaluose laikuose apsi
gynimui būtų galima atmesti 
apkaltinimą, kurį išnešė vien
pusiški ir darbininkų vadams 
priešingi prisaikinti teisėjai. 
Taipgi, jeigu iš pačių pamatų 
taptų reformuota parinkimo 
prisaikintų teisėjų sistema, 
padaryta tokia, kokia ji ištl- 
krųjų privalo būti, apsigyni
mui būtų lengva išteisinti ne
kaltus žmones. Bet — makar- 
tizmo sistemoje ir teisingiau
si žmonės yra apkaltinami. 
Todėl visiems Amerikos žmo
nėms reikėtų susidomėti ir šios 
sistemos prašalinimu.

REP.

Worcester, Mass.
Aido Choras Rengia Užbaigimą 

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 negrjžtantis laikėte. 
O kad nepraleisti tuščiai jau mažai 
likusio laiko, tai Aido Choras ren
gia bendram užbaigimui metų 
BALIŲ. Įvyks sekmadienio gruodžio 
(Dec.) 19 d., Lietuvių Salčfe, 559 
Endicott St.

Aido Choras pateiks dainų pro
gramą, vadovybėje Jono Dirvelio. 
Kviečiame ir prašome Worcesterio 
ir apylinkės meno mylėtojus skait
lingai dalyvauti šiame aidiečių ren
giamame baliuje. Pradžia 5 vai. po
piet. (242-244)

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 šeštadieni, 
gruodžio (®ec.) 18 d., Tautiško Na
mo žemutinėje salėje. Pradžia -7 
vai. vakare. Rengia L.L.D. 6-ta 
kuopa. Gco. Shimalfis

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

tes parę Įvyks sekmadieni, gruo
džio (Dec.) 19 d., vieta 157 Hun
gerford St., prasidės 3 vai. po pie
tų. Klubas duos vaišes nemokamai, 
o vyrai prisidės po $100 dėl pasi
stiprinimo.

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

(241-242)
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SO. BOSTON, MASS.
Nedėlioję, December 19, 1954, kaip 6-ta va

landa vakare, yra rengiama skanių blynų Va
karienė. Bus ir daugiau valgių. Kviečiame vi
sus iš Bostono apielinkės į šią blynienę po num. 
318 Broadway,. So. Boston. Visi būsite blyniš- 
kai užganėdinti, nes vakarienė bus po ekspertų 
gaspadinių priežiūra. Tai iki pasimatymo.

Kviečia Moterų Ratelis

ūluujiuufflmnaniiiiiūuiu .■~'Uj:duiiiiiHninitminnaniniiinmB

Antano Metelionio Knyga 
“Apie Dievus ir Žmones9’
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
sio 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.

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.

3 psl,—Laisvu (Liberty)- Penktad., gruod. (Dec.) 17, 1954

E

i



- .. , - ,, - .... - Į , Į W1 ■ fuiL-^

Now Wko^fc^^Zintoi
LDS pirmoji kuopa 
ruošia banketą

Jis Įvyks vasario 19-tą, Lie
tuviu Amerikos Piliečiu Klubo c »
salėje. Tai šios kuopos metinis 
banketas per eilę metu pasi
žymėjęs skaitlingais svečiais 
ir vaišingumu : gerais Valgiais 
ii’ gausa visokiu gėrimu.

Banketas bus šaunus ir šie
met, nes komisiją sudaro 
darbštūs ir sumanūs žmonės: 
Julius Kalvaitis, Antanas Bal
čiūnas, Marijona Kalvaitienė, 
Elzbieta Kasmočenė, Jurgis 
Waresonas. Komisija jau ap
sirūpino ir bilietais. Jų kaina 
tik $3.

Kuopa prašo visus galinčius 
pasidarbuoti paimti bilietų 
pardavinėjimui ir visus kuo
pos narius ir prietelius įsigyti 
bilietą iš anksto, žinote, jog 
tik iš anksto įgytais bilietais 
galima užtikrinti pilnutiną pa
tenkinimą svečių, su nauda 
organizacijai. šiais aukštų 

’kainų laikais $3 bilietas lei
džia suruošti vaišingus banke
tus tiktai gerai suplanavus. O 
planas galima tiktai iš anks
to žinant savo svečius.

Gera, darbšti kuopos valdy
ba, jair kelintieji metai einan
ti tas pareigas. Valdyba būtų 
pageidavusi pasilsėti, bet, na
rių gražiai prašoma, pasiliko 
ii- toliau darbuotis. Gražus 
reiškinys, pagirtinas jų pasi
ryžimas. Jų ryžtingumą na
riai geriausia įvertins visuo
met lankymu susirinkimų ir 
kooperavime darbuose. Meti
nis banketas yra vienu tų dar
bų, kuriems reikia visų talkos.

Nek.

Kalėdą pare vaikams
Metinę Kalėdų parę vai

kams ruošia LDS kuopa šį sek
madienį, gruodžio 19-tą, nuo 
2 iki 5 po pietų, Liberty Au
ditorijos Brown Room. Audi
torija randasi 1 10-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Tikimasi, kad vaikai atsineš 
neiškaštingas dovanėles apsi
keitimui su kitu vaiku. Pro
gramoje žaismės, dainos, pri
zai už pasižymėjimus, vaišės 
ir šposai. Kviečiame visus 
vaikus.

Komitetas

Geri vyrai prašo 
jūsą talkos

Jie verti ne tik pasigailėti, 
bet ir užjausti, išklausyti. O 
jie prašo draugiškos talkos 
sudaryti gražų būrį svečių— 
ir viešnių —prie jų stalo lau
kimui Naujų Metų.

Kai paskiausiu kartu susiti
kau juos, jie (Bimba, Jankai
tis ir Ko.) dejavo, jog jie per- 
mažai teturi svečių. Jų garbė 
neleistų su tiek pasirodyti. Jų 
šeimininkės nenorėtų dėl tiek 
svečių nei pradėti darbo. Jie 
galėtų būti priversti atsisaky
ti nuo ruošimo stalo. O juk vi
siems žinoma, kad juo dau
giau stalų, didesnė kompetici- 
ja už svečius, tuo daugiau 
publikos ir smagiau visiems.

Susimildami, paskubėkite 
jiems talkon, kad jie nepra
rasti! Ūpo. Užsiregistruokite! 
Lai jie sukerta ir Aldą, kuris 
šiuo tarpu tebesididžiuoja tu
rįs daugiausia svečių.

Kalbėjausi su Liberty Audi
torijos vedėju Walter Bra
zausku. Jis sako, jog dar yra 
ir sitalų. Gi puota bus šauni, 
šokiams geras orkestras, sma
gi vieta jaunimui ir senimui 
susitikti Naujus Metus.

Ar.

• Mrs. Rose Hill, našlė, už
simušė nukritusi nuo 6 aukš
tų namo stogo, kur ji gyveno 
Bronxe. Tame pat name gyve
nanti duktė sako, jog motina 
sirgo.

Komedija “Prašvilpta laime” 
bus kas nors nauja

Didžiojo New Yorko lietu
vių visuomene sekamų motų 
sausio 9 dieną Liberty Audi
torijoje turės progą pamatyti 
ir pasigėrėti nauja Andriaus 
Skripkos komedija “Prašvilp
ta laimė.’’

ši komedija iškelia kai ką 
seną ir kai ką naują. Būtent, 
kodėl žmonės ryžtasi per lai
kraščius, per paieškojimus ap
sivesti ?

Kadaise pas lietuvius tokių 
apsivedimų noras buvo dide
lis. Pastaruoju laiku jis lyg 
ir sumažėjo. Bet pas kitas tau
tines grupes tai dar vis “la
bai madoje.’’

“Prašvilptojoje laimėje’’ ši-

Aido Choro žinios
Aidietės prašomos visuomet 

atvykti 7:30, nes mokinamas 
specialių, moterų chorui pri
taikytų dainų. Jas turėsime 
dainuoti Aido Choro metinia
me koncerte sausio 23-čią. Ta 
diena netoli. Mokytoja ir val
dyba prašo choristes statyti 
choro garbę pirm kalėdinių 
reikalų, visuomet, atvykti į 
pamokas.

To paties prašo ir vyrų cho
ristų.

Bendra viso choro pamoka 
prasideda 8 vai., baigiasi lo
tą. Tačiau dabar, pirm kon
certo, vyrai kartais palieka
mi dainuoti dar vieną pusva
landį. Ne dėl to, kad jie būtų 
“bad boys”, bet kad ir jie mo
kinasi vien vyrams dainų.

Kovoja prieš kėlimą 
šapą iš miesto

Harlemo įvykusi nepaprasta 
piliečių konferencija nesiten
kino vien tiktai reikalavimu 
gyvybei ir sveikatai saugių 
namų. Jie sako, jog nieko ne
reiškia turėjimas namų, jeigu 
neteksi darbo. Darbininkas be 
darbo nepajėgs išlaikyti ren- 
duojamo buto nei privatinio 
namelio.

Konferencjoje buvo pateik
ti faktai, kurie parodo, kur 
bujojanti miesteliai ir kaimai 
pavirto “šmėklų kaimais’’ ten 
uždarius šapas ar kasyklas. 
Pasisakyta kovoti prieš kėlimą 
šapų iš miesto. Tame ypatin
gai stipriai pasisakė unijų de
legatai.

Viena vyriausių priemonių 
sustabdymui šapų nuo bėgimo 
yra įvedimas visur aukštesnės 
minimum mokesties. Antroji 
—pastiprinti organizavimą į 
unijas pietinėse valstijose ir 
visur sulyginti mokestį už ly
gų darbą.

Kongresmanas Powell - pri
žadėjo konferencijai, jog jis iš 
naujo įteiks bilių Kongresui, 
kuris reikalaus atšaukti Taft- 
Hartley įstatymą ir kad jis 
stengsis rasti priemones įsta
tymiškai sustabdyti šapų bė
gimą.

New Yorke pasisukantis 
auto sužeidė 9 metų mergaitę, 
einančią į mokyklą, nors ji 
ėjo ties gatvės sankryža ir su 
žalia šviesa. Ėjimas sir švieso
mis vis dar neužtikrina sau
gumo.

Gaisragesių departmentinia- 
me teisme komisionieriaus pa
vaduotojas Pocetta ragino 
prašalinti iš tarnybos kapito
ną Walter Vail. Tūla firma 
įtarė, kad jis pernai paėmęs 
$50 kyšį ir norėjęs tiek pat 
gauti šiemet.

New Yorke areštavo du 16 
metų jaunuolius kaip atiminė- 
tojus smulkių pinigų nuo ma
žesnių: vaikų, kurie atsineša 
pinigų užkandžiui nusipirkti. 

tos “problemos” yra gvildena
mos, lik, žinoma, juokingoje 
form o j e.

Komediją vaidins patyrę, 
žymūs aktoriai: Alena Bra
zauskienė, Adelė Rainiene, 
Vera Rimkienė, Jonas Rušins- 
kas, Jonas Lazauskas ir Mi
kas Čia plikas.

Įsigykite tikietus iš anksto. 
Tikinto kaina tik $1.25, įskai
tant taksus.

Nepamirškite sausio 9 die
nos—tai bus sekmadienis.

Pradžia 3:30 vai po piet.
Aktoriai - mėgėjai ruošiasi 

prie pastatymo rūpestingai. 
Tegu ruošiasi ir mūsų publika 
spektaklyje dalyvauti.

Gruodžio 10-tą jiems nete
ko padainuoti savo' ekstra (lai
mi, nes visi turėjome dainuoti 
Liberty Auditorijos restaura- 
ne. Choristui Chas. Aleksynui 
dainavom “Happy Birthday,” 
“Ilgiausių Metų” ir bendrai su 
juomi sudainuota daug dainų. 
Džiaugdamasis laimingai su
lauktu1 gimtadieniu, jis smalo
se labai gražią ir vaišingą 
puotą pavaišinti savo draugus 
choristus.

Į pobūvį buvo atvykęs ir 
jaunas jo giminietis iš New 
Jersey. Tartame linkėjimų žo
dyje, jaunuolis sakė, jog jam 
linksma matyti dėdę tokioje 
dainingoje grupeje.

C-ė.

Jaunuolius nuteisė 
kaip žmogžudžius

Du iš buvusių 4 įtartų jau
nuolių tapo (Įžiūrės pripažin
ti kaltais žmogžudystės pirma
me laipsnyje. Tačiau džiūvo 
rekomendavo ne mirtį, bet ka
lėjimą visam amžiui. Nuo tei
sėjo priklauso galutina baus
me; jis turi teisę bausti mirti
mi, nežiūrint rekomendacijos 
pasigailėti, bot jis negali skir
ti mažiau kalėjimo.

Jack Koslow, 18 m., ir Mel
vin Mittman, 17 metų, nuteisti 
už nustumimą Į East River 
darbininko Willard Menter’io, 
kur jis prigėrė. Kiti du buvo 
atjungti nuo šios bylos seniau, 
juos teis atskirai.

Paskelbus nuosprendį, Mitt- 
manukas sukniubęs ant stalo 
pravirko. Koslowas atrodė šal
tai, bet jo tėvas verkė kaip 
kūdikis. Jo motinos nesirado 
teisme, ji. tebeserga nuo apal
pimo teismabutyje pirmesnė
mis teismo dienomis. Mittma- 
no- tėvai taipgi verkė.

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
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Telephone: EVergreen 4-8174
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Vedybinę atostogą 
praleis Floridoje

Geraldine E. Wilson, Mrs. 
Mary Wilson duktė, gruodžio 
11-tą išėjo už David Millar 
3-jo, newyorkiecio. Jaunasis 
šiuo tarpu tarnauja militariš- 
koje tarnyboje. Gautą vedy
boms atstogą jie abu praleis 
Floridoje.

Geraldine yra baigusi Hun
ter Kolegiją. Tačiau ir išėju
si į darbą dar mokinasi, liuo
bomis nuo darbo valandomis 
lanko vakarinius kursus. Gre
ta tų užsiėmimų ji suranda 
laiko retkarčiais pagelbėti 
ruošime banketų, patarnauti 
prie stalų.

Jos motina, plačiai žinomo
ji banketų šeimininkė ir ai
ri ietė, suruošė gražų pobūvį 
savo namuose, 87-42 115th 
St., Richmond Hill, New York'.

Prisilaikant tradicijų, su
grįžtant iš apeigų kariškis jau
nasis .savo nuotaką įnešė į bu
tą. Juos pasitiko būrys svečių, 
jaunimo ir senimo. Malonu 
buvo matyti šokių mokytoją 
Ruth Bell ir nemažą grupę 
chore ir šokiuose sykiu sir Ge
raldine dalyvavusio .jauniau
siojo lietuvių jaunimo, taipgi 
dainininką Leoną Yoniką ir 
grupę kitų jaunų žmonių (oi, 
būtų gražu, kad jie sugrįžtų 
į chorą). įvyko linksmas po
būvis, vaišingai prižiūrimas 
pačios Marijonos, taipgi jos 
dukters Mary Ann ir draugių.

V-a

Kviečiame i Kliubo 
banketą

Gruodžio 31 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Klubas ren- €
rengia šaunų banketą sulauki
mui Naujų Metų. Kviečia vi
sus brooklyniečius atsilankyti 
ir linksmai, prie gerų valgių 
ir įvairių gėrimų. sulaukti 
naujus motus.

Banketui bilietas $4. Taipgi 
bus ir šokiai, grojant gerai 
muzikai. Vien, tik šokiams 
įžanga 50c. Kviečiame jauni
mą pasinaudoti šokių proga.

Banketas yra rengiamas 
aukštos klasės. Bus duodami 
geriausi valgiai, gaminti paty
rusių/ gaspadinių. Apie gėri
mus nėra ko ir kalbėti. Klu
bas visada gerai pavaišina 
svečius, o šiuom kartu viskas 
ruošiama taip, kad geriau ne
begali būti.

Klubo nariai yra prašomi 
darbuotis sukvietimui į ban
ketą kuo daugiausia svečių. 
Bilietus galite gauti kliubo, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., ir pas komisijos narius. 
Prašome iš anksto įsigyti bi
lietus.

J. Steponaitis 
komisijos narys

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

ALEXANDER TRACHTENBERG

NEW YORK
HELP WANTED MALE

| JAI ..NAS VYRAS <
Del Delicatessen ų j 

Pulki Proga
Meadow Brook Delicatessen, 2326 

i Heinslcad Turnpike, Basi Meadow, 
| I- I.

TelefomiokHc: LE. 9-969‘J
(244-247)

BUSINESS
I OPPORTUNITIES

I RBIT, VEGETABLE, 
GROCERY STORE

Kaina greitam pardavimui 
Su nuostoliu del ligos. 
Darganas, prieinamai

H. WEISS 
1679 York Avė.

Tclefonuokite: Rll. 4-0941
(244-246)

PARDAVIMAS
SU NUOSTOLIU SAVININKUI
Saldainių ir Stationery krautuvė 

((su visai nauju fontanu) 3 rū
mai. Gerai įsisteigęs biznis, pui
kiausiąjį- vietoje. Greitam pardavi
mui ši krautuvė nešanti nuo $500 
iki $600 į savaitę, bus jūsų už $5,500. 
Nepraleiskite šios progos.

Tol. EG. 6-9690
(245-247)

Gruodžio 17-tos vakarą New 
Yorke įvyks nepaprastas be.li
tas Jugoslavų Salėje. Ruošia
masi pagerbti knygų leidėją ir 
knygoms leisti įstaigos įkūrė
ją Trachtenbergą. Jam sueina 
70 metų amžiaus, o jo įkurtai

Sušumijusį išbaidė 
iš namą su gasu
Astorijos gyventojas Richard 

Cross, 35 m., tapo nugaben
tas į Kings County ligoninę 
surakintas. Policija jį išgujo 
iš buto su ašarinėmis bombo
mis. Sako, jog jis sušumijo 
iš girtumo. Jam pradėjus 
trankytis, žmona. su kūdikiu 
ištrūko iš buto, nubėgo pas 
kaimynus, kurie pašaukė po
liciją. Suėmimą mate šimtai 
stebėtojų.

Lowe’s teatrai mini savo 50 
metų sukakti. Ta proga firma 
ruošia pobūvį po 50 metų iš
gyvenusiems poroje. Sako, jog 
gruodžio 22-rą įvyksiančiame 
bankete dalyvaus virš 260 to
kių porų.

New Yorke vienas fornišuo- 
tų kambarių savininkas nu
baustas pasimoketi $350. Ins
pektoriai atrado, kad butuose 
gasiniai pečiai ir šaldytuvai 
nesaugūs žmonėms.

Brooklyii--Richmond Hill 
ParengimiĮ Kalendorius

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24 
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31 
Laukimas Naujų Metų

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 16
D-io 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.

įstaigai — International Pub
lishers — 30 metų.

Įvyks tuojau po darbo, 6:30
vakaro. Kaina .$3:50. Kviečia 
visus ir prašo vietą užsisakyti 
kiek galint anksčiau.

R.

Prašo sugrąžinti 
lenktynių taksus

New Yorko Miesto Taryba 
21 balsu prieš 1 nutarė reika
lauti, kad valstija sugrąžintų 
miestui mieste vykdomų ark
lių lenktynių taksus. Seniau 
gaudavo 5 procentus, bet gu
bernatoriaus Dewey adminis
tracija juos atėmė, 1955 m. 
begaus tik 1 procentą, o po to 
visai negaus, jei nebus ta pa
dėtis pakeista.

New Yorko City Hali patai
sos ir pagražinimai kainuos 
du milijonus dolerių. Dėl pra
dėtų darbų majoro raštinė lai
kinai išsikelia į kitą pastatą. 
63 Park Row. '

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

6 Palmer Ave., Scarsdale, N. Y.
SC. 3-6160 — SC. 3-3033

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

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

(236-245)
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ATYDOS! rt
Su nuostoliu savininkui pardavi

mas (atsistatydinančiam-ret iringt, 
Butcher Shop Super Market (įei
na visi rakandai).

Tiktai $1,700
Tikrai pamatykite šį stebėtiną 

pasiūlymą.
Turi Būt Tuojau Parduotas

1614 Ralph Ave., Brooklyn
Tel. NA. 8-9463

(245-246)

S A VININ K A S ATSIST AT Y DINA 
(RETIRING)

Džiulerių krautuvė įsteigta per 
20 metų. Puikiausioje East Side vie
toje. Aptarnaujama aristokratiški 
klientai. Svajotina proga tinkamam 
asmeniui. Visi rakandai. (Dalis ta
vom, jei pageidausite). Turi būt 
parduota j 60 dienų. Atiduosime su 
nuostoliu už $9,500 (Cash).

Telefonuokite BU. 8-4307
(245-252)

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir 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 !

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

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

Ui. ■ ■ ■ ■ ■ ■■ • i

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. ‘

1 Gerai Patyręs Barberls

\ MATTHEW A. į
: buyus :
t 4
» (BUYAUSKAS) 4
» 4

!» LAIDOTUVIŲ I
I DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
Į MArket 2-6172 J
• «




