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KRISLAI
Lengvai išlyginamas. 
Religija ir biznieriai. 
Paims viršų ir čia. 
Kur link prezidentas? 
Po 50 metų. 
Miss Higgins.

Rašo A. BIMBA

Paprasto piliečio akimis 
žiūrint, visas šis paskutinis 
nesusipratimas tarpe Ame
rikos ir Kinijos lengvai iš
lyginamas.

Amerikoje esą penki tūks
tančiai kiniečių studentų, 
norinčių grįžti namo. Mūsų 
vyriausybė tvirtina, kad to
kių esą tiktai 35. Lai būna 
ir taip.

Kinijoje esą 57 amerikie
čiai, sulaikyti prieš jų va
lia.

Tegu musų vyriausybe pa
leidžia visus kiniečius, o Ki
nija visus amerikiečius, ir 
klausimas bus išspręstas!

Pamatysite, veikiausia, po 
ilgo ir didelio įkaitimo iš I 
abiejų pusių, taip ir bus pa-j 
daryta.

Pranciškonų Darbininke 
redaktorius turėjęs ilgą pa
sikalbėjimą su žmogumi 
kuris per kelis atvejus ap
keliavęs visa Europa pre
kiniais reikalais. Jistaip- 
grlreebėjęs Europos biznie
rių atsinešimą linkui religi-. 
jos.

Štai kokios išvados:
“Daugeliui jų nei religijos 

nei jos įsakymu daugiau 
nebėra. Vieninteliai įsaky
mai, tai šios dienos nauda 
Kas man šiandien naudin
ga,. tas ir gera. Taip gal
vodami, jie ramia sąžine 
varo prekvba ir spekuliaci
ją su bolševikais...” _ •

Well, biznieriams biznis 
nirrnoie vietoje. Dievas ga
li palaukti. Religija tegu 
rūpinasi kunigai ir davat
kos. kurie iš jos bizni daro. 
Kiekvienas rūpinasi’ save 
bizniu. . .

Reikia manyti, kad toks 
sveikas sensas naims viršų 
ir pas mus. Štai, agrikultū
ros sekretorius Bensonac 
viešai paskelbė, kad ir ši 
šalis ruošiasi smarkiai iš
plėsti prekvba. ypač žemės 
ūkio produktais, su soeialis- 

eis kraštais, atseit, su I 
“bolševikais.” Reb’p’iia ir 
kiloki kvaili stabdžiai nu
silenks prieš biznio intere
sus.

Kolumnistas Walter Lipp
man pranašauja mūsų pre
zidentui E i s e n h o w e r iui 
šviesiausia ateiti. Jo pres
tižas šiomis dienomis pa
kilęs keliais sieksniais. Iš
stodamas prios McCarthy- 
Knowlandn klika jis pata
pęs tikruoin ne tik republi- 
konu narHios, bet visos 
Amerikos bosu.

Iš svkin. po 1952 motu 
nėr pora nirmuiu nreziden- 
tavimo metu, atrodė, iop
Eisenhoweris Mks na t 
“orond for noth i n c” prezi
dentas kaip kadaise buvo 
prpnnyolną Gpppf O d ° ha V’ 
^irdi l*hai irMim^S daik- 
tnq. kad Eisenhowers nn- 

istorijon vinnp E fo- 
nausiu prezidentu.

Pro^ldontas ^nko kad ii° 
turi išdirbęs Amerikos ap-

(Tąsa 5-tam pusi.)

HAMURSKJOLDAS BUS MIELAI PRIIMTAS, SAKO COUM

Maskva įspėjo Paryžių

Diaugiškusno paktas 
pastatomas pavojui!

Maskva. — Užsienio rei
kalu ministras Molotovas 
pasišaukė Francūzijos am
basadorių ir jam Įteikė no
tą. Toje notoje Sovietai 
įspėja Francūziją, kad jei
gu francūzai ratifikuos Va
karų Vokietijos ginklavimą, 
pasėkos bus nemalonios.

Sovietai sako, kad jie to
kį ratifikavimą skaitytų 
Tarybų Sąjungos - Francū
zijos draugiškumo pakto 
nutraukimu ir paktas tokiu 
atveju turėtų būti ocifialiai 
baigtas.

Kaip yra žinoma, tą drau
giškumo paktą tuojau po 
praeito karo pasirašė šios 
dvi šalys. Francūzijos prem
jeru tada buvo generolas 
De Gaulle.

Tas paktas, pasirašytas 
1944-tais metais, yra ne 
tiktai nepuolimo, bet drau

Amerikos laivai manevravo 
jos vandenyse, sako Kinija/

Pekinas. — Kinijos ofici
alus radijas sako, kad Ame
rikos septintas laivynas ne
seniai laikė manevrus Kini
jos jūroje. Manevruojantie
ji laivai ir orlaiviai pakar
totinai įsiveržė į Kinijos te
ritorinius vandenis ir Kini
jos orą, sako Pekinas.

Tas reiškinys, sako Peki
nas, yra nauja amerikiečių 
provokacija prieš kinus.

Amerikiečiai nepaneigia 
skelbimo, kad 7-tas laivy
nas manevravo prie pat Ki
nijos krantų.

Kapitono bado streikas
Guatemalos Miestas. — 

Guatemalos armijos kapito
nas Barrios randasi kalėji
me ir jau 2-Čią dieną veda 
bado streiką imdama§ tik 
vandens. Jis kaltinamas bu
vimu komunistu, bet ta kai- 
tinimą neigia.

McCarthy negalės atsipeikėti 
nuo smūgio, tvirtina Morse

New Yorkas. — Senato
rius Morse sako, • kad sen. 
McCarthy negalės atsipei
kėti nuo smūgio, kurį jam 
sudavė cenzūravimas sena
te. Jo politinis nugarkau
lis buvo sulaužytas, sako 
Morse, ir jis daugiau nega
lės vaidinti tokią rolę Ame
rikos gyvenime, kokią vai
dino praeityje.

Morse sakė, kad Ameri
kos žmonės pagaliau įsitiki
no, jog makartizmas yra 
jėga, kuri pamatiniai griau
na demokratiją. Ir Ame
rikos žmonės, sakė Morse, 
dabar laipsniškai makartiz- 
mo atsikratys.

giškumo ir tarpusavės pa
galbos. Sovietai jau praei
tyje įspėjo francūzus, kad 
priešsovietiniai blokai laužo 
to pakto dvasią. Dabar 
įspėjimas daikt i š k e s n i s, 
konkretiškesnis: Molotovas 
pažymi, kad yra pavojus 
tam paktui visai iširti.

Paryžius. — Visa Francū
zijos spauda plačiai komen
tuoja paskutinį Maskvos 
įspėjimą. Komunistų “l’Hu- 
manite” ir nepriklausomų 
pažangiečių “Liberation” sa
ko, kad tai paskutinis įspė
jimas nuo didžios sąjungi
ninkės, Tarybų Sąjungos, 
ir Francūzija turėtų gerai 
apsigalvoti prieš tai, kaip 
ji įsimeta į Vokietijos gin
klavimo avantiūrą.

Pusiau valdiškas organas 
“Le Monde” paduoda Mas
kvos įspėjimą be komenta
ru, v

Japonijos premjeras 
žada daug ir visiem

Tokyo. — Naujasis prem
jeras Hatoyama žada ne tik 
palaikyti gerus santykius 
su Amerika ir pagerinti 
santykius su Sovietų Sąjun
ga, bet taipgi pripažink, 
kaip jis išsireiškė, “abi Ki
ni j as.” Jis laikosi nuomo
nės, kad Japonija turėtų 
pripažinti Liaudies Kiniją 
iš vienos pusės ir čiangą 
Formozoje iš kitos.

Jis taipgi žada gerinti 
santykius su Filipinais, Ko
rėja (šiaurine ir Pietine), 
Siamu, Burma ir Indonezi
ja...

Į 
Kit Clardy dar mato baisų 
komunistų lizdą valdžioje

Washingtonas. Kongreso 
narys Kit Clardy sako, kad 
komunistai dar turi susukę 
galingą savo lizdą valdžio
je. Clardy, kuris vadovau
ja atstovų buto neameriki- 
niam komitetui, sako, kad 
tyrinėjimas paskutiniu lai
ku atidengė, jog koks tai 
slaptas komunistas vado
vauja raudonam tinklui Ei- 
senhowerio administracijo
je.

Clardy praeituose rinki
muose buvo sumuštas ir jo 
nebus ateinančiame Kon
grese. Nauju to komiteto 
pirmininku bus demokra
tas Walteris iš Pennsylva- ! 
nijos.

Paklaustas, ką jis galvo
ja apie Clardy pareiškimus, 
Walteris atsakė, kad jie jį 
bent kiek stebina, bet, sakė 
jis, Clardy turės paaiškinti, 
ant ko jis remia tokius tei
gimus.

““Visuomet esame pasirengę s-

tartis apie taiką”, sako Kinija
Jungtinės Tautos. — Ki

nijos premjeras Čou En-la- 
jus atsakė į Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus 
Dag Hammarskjoldo prašy
mą būti priimtam Pekine. 
Čou a t s a k ė, k a d Ham- 
marskjoldas mielai bus pri
imtas, kad Kinija visuomet 
pasirengusi tartis apie tai
ką.

Bet savo atsakyme Čou 
i taip pat p a ž y m ėjo, kad 
I Jungtinių Tautų kaišioji- 
! masis į vidujinius Kinijos 
reikalus, reikalavimas pa
leisti už šnipinėjimą nuteis

Wehrmachtas buvo demokratiškiausia armija 
pasaulyje, sako Bonuos parlamento deputatas
Bonną.—Neo-nacinis par

lamento narys eks-genero- 
las Manteufelis pareiškė, 
kad Hitlerio laikų Vokieti
jos kariuomenė buvo “de
mokratiškiausia armija pa
saulyje.” Jis' sake, kad jei
gu bus pradėta Vokietijoje 
atsteigti Wehrmachta, jis 
turės būti toks pat, koks 
buvo Hitlerio laikais.

Manteufelis sakė, kad vo
kiečiai negali pasitenkinti 
antraeile armija, neigi pri
ims pasenusius menkaver
čius ginklus, jei tokius 
jiems duos sąjungininkai. 
Vokiečiai, sakė jis, nori pir
mos rūšies puikiai ginkluo
to Wehrmachto, kuriam va
dovautų patys vokiečiai.

Tūkstančiai graikų studentų 
demonstravo prieš Ameriką

Atėnai. — Naujos studen
tų demons t r a c i j o s prieš 
Ameriką įvyko, šiuo kartu 
Salonikoje. Dvi dienos anks
čiau panašios demonstraci
jos įvyko Atėnuose. Saloni
kus demonstracijoje daly
vavo apie 5,000 studentų. 
Jie sudaužė Amerikos In
formacijos Tarnybos būsti
nės langus ir demonstraty
viai sudegino Eise^howe- 
rio paveikslą.

Studentai demon s t r a v o 
prieš Ameriką, nes ji Jung
tinėse Tautose remia Brita
niją Kipro salos klausimu.

Salonikos policija puolė 
studentus. Apie 30 jų buvo 
sužeisti ir turėjo būti duo
dami pagalbos ligoninėse 
arba pirmos pagalbos stoty
se.’ Pačiuose Atėnuose irgi 
vyko naujos demonstraci
jos, bet mažesnės.

čou neatsake Indijai
New Delhi. — Kinijos 

premjeras Čou En-lajus iki 
šiol dar neatsakė į Nehru 
atsikreipimą suimtų ameri
kiečių lakūnų reikalu.

ORAS NEW YORKE 
Labiau apsiniaukę ir gali 

būti lietaus.

tus amerikiečius, yra žings
niai, su kuriais Kinija ne
gali sutikti ir prieš kuriuos 
ji protestuoja.

Manoma, kad Hammarsk- 
joldas, kuris šį penktadie
nį išvyksta į Stockholmą, 
greitai iš ten skris į Peki
ną. Tas dar nėra užtikrin
ta, bet to su pasitikėjimu 
laukiama.

Jeigu Hammarskjoldas 
nuvyks į Pekiną, jis bus 
priimtas premjero Čou. 
Abejojama, ar jį priims ir 
prezidentas Mao.

Manteufelis karo metu 
buvo generolas, kuris vado
vavo naciu kontr - atakai 
Belgijoje 1944-tų metų žie
mą. Tai buvo tos kovos 
taip ' vadinamas ' “Bulge”' 
srityje, kur naciai buvo prie 
Bostogne apsupę amerikie
čių diviziją. Manteufelis’ 
vadovavo kaip tik tiems vo
kiškiems daliniams.

Kaip yra žinoma, tos 
kontr-ofensyvos metu na
ciai sušaudė daug į belaisvę 
paimtų amerikiečių. Tuoj 
po karo norėta teisti Man- 
teufelį kaip karo krimina
listą ir atsakomingą už tuos 
sušaudymus, bet paskui tas 
buvo pamiršta.

Vokiečiai nenori ginkluotis 
aimanuoja Kat. St. George

Washingtonas.— Kongre
so n arė K a t h e r in e St. 
George (republikonė iš New 
Yorko) tik sugrįžo iš ilges
nės kelionės po Europą. Ji 
ilgiausią laiką viešėjo Va
karų Vokietijoje.*

St. George sako, kad ji 
susirūpinusi ne dėl milita- 
rizmo Vokietijoje, o kaip 
tik del atvirkščio dalyko: 
dėl pacifizmo. Vakarų Vo
kietijos gyventojai, sako ji, 
nenori karo, nenori ginkla
vimosi, nenori karinės tar
nybos. Dėl to paties susi
rūpinę, sakė ji, aukštieji 
Amerikos karininkai Eur
opoje.

Kongreso narė Katherine 
St. George yra ta, kuri šią 
vasarą buvo pasiūliusi įsta
tymą atimti paštines teises 
nuo visu kairiu laikraščiu. I v V
Iš jos įstatymo projekto 
niekas neišėjo.

Kinai laiką dar desius
Washingtonas. — Laivy

nas sako, kad Kinija laiko 
nelaisvėje 6 laivyno lakū
nus. Laivynas paduoda ir 
jų vardus.

“Trys Didieji susitarę

Vakaru talkininkai
naudos aiombombas

Paryžius. — Čia tarėsi1 
“Trys Didieji,” — Francū
zijos premjeras ir užsienio 
reikalu ministras Mendes - 
France, Amerikos užsienio 
reikalų sekretorius Dulles 
ir Britanijos ministras Ede
nas.

Pranešama, kad jie prin-; 
cipiniai susitarė, kad karo I 
atsitikime Atlanto pakto jė-1 
gos remtų savo karinę stra-I 
tegiją ant atominės ir van-■ 
denilinės bombos naudoji
mo. Toks įgaliavimas duo- ■ 
damas generolams, kurie 
vadovauja NATO jėgoms.

Kariniai vadai rekomen
davo tokią strategiją, bet iki 
šiol, kaip sakoma, ta stra- j 
tegija nebuvo oficialiai pa-' 
tvirtinta. Dulles užtikrino į 
britus ir francūzus, kad, t 7 I
Amerika neištrauks savo; 
karinių jėgų iš Europos po i 
to, kaip- Vakarų Vokietijai 
bus apginkluota.

Tito Indijoje kur jis 
tarsis su premjeru

Bombėjus. — čia atvyko 
Jugoslavijos prezidentas Ti
to, kuris viešes Indijoje ke
liolika dienu ir turės eilę 
pasitarimų su premjeru 
Nehru. Tito taipgi aplan
kys Burma. Jo misija, sa
koma, yra suorganizuoti 
“trečią jėgą” arba neutra
liu bloką. C v

Tito buvo sutiktas iškil
mingai. Kongreso partijos 
ir socialistų spauda jo apsi
lankymui pašvenčia daug 
vietos.

Dr. Sheppardo likimas dabar 
prisaikdintų teisėjų rankose

Clevelandas. — Prokura
tūra ir gynyba baigė savo 
argumentus ir teisėjas per- • 
davė daktaro Sheppardoį 
bylą prisaikdintų teisėjų. 
tarybai (jury). Prisaikdin-1 
tieji teisėjai gali išnešti tri-' 
jų pobūdžių nuosrendį:

1. Kad jis nekaltas;
2. Kad jis kaltas, bet re- j 

komenduojant pasigailėji
mą, kas reiškia, kad teisė- i 
jas duotų jam kalėjimą iki 
gyvos galvos;

3. Kad jis kaltas, be pa
sigailėjimo rekomendavimo, 
kas reiškia, kad teisėjas jį 
pasiųstų mirti elektrinėje ■ 
kėdėje.

Sheppardo advokatai iki | 
paskutinės minutės teigė, 
kad jis neturėjo motyvų 
žudyti savo žmoną Marilyn. 
Tiesa, kad jis turėjo meilu
žes, sakė jie, bet jo žmona 
jam nekliudė ir nebuvo rei
kalo jos atsikratyti.

Mendes - France prašė 
Dulleso ir Edeno paramos 
Francūzijos Saaro klausi
mu. Vokietijoje opozicija 
prieš susitarimą su francū- 
zais dėl Saaro lieka stipri. 
Budestago debatuose ket
virtadienį socialdemokratai 
kartojo, kad jie nesutinka 
su Saaro galutinu atkirti
mu nuo Vokietijos. Men- 
des-France ir Adenaueris 
susitarė Saaro reikalu, pa
liekant Saarą faktinai po 
Francūzijos globa, abi pusi 
dabar kiek skirtingai aiški
na susitarimą.

Penki vaikučiai sudegė
Hoosick Falls, N. Y. — 

Penki vaikai, nuo vien.erių 
iki 8 metų amžiaus sudegė 
gaisre, kuris prasidėjo už
sidegus aliejaus tankui. Tė
vas Waldo Grogan tuo lai
ku radosi darbe, motina — 
namie. Ji pati išsigelbėjo.

Paskutiniai 
pranešimai
J u n g tines T a u tos.—Jung- 

tiniu Tautu generalinis se
kretorius Dag Hammarsk- 
jold šiandien (penktadienį) 
išskrido į Stockholmą. Pra
nešama, kad jis iš anksto 
telegrafavo Kinijos amba
sadoriui Švedijoje, prašyda
mas ateiti su juo pasikal
bėti.

Manoma, kad Hammarsk
joldas norėtų tartis su juom 
prieš tai, kaip vyksta į Pe
kiną.

Tokyo. — Naujasis prem
jeras Hatoyama sako, kad 
Japonija dar nepasirengusi 
atnaujinti diplomatinius 
santykius su Tarybų Sąjun
ga.

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy jau grįžo iš 
savo 10 dienų atostogų. Jo 
alkūnė jau sveika, sako jis, 
ir bandažas nuimtas...

Viena.—čia pasklido gan
das, kad Vengrijos valdžia 
paleido iš kalėjimo kardi
nolą Mindszenty. Tą žinią 
iš Vengrijos atsivežęs pri
vatinis asmuo. Einant, iį 
spaudą jokie oficialiai šal
tiniai tos žinios dar nepa
tvirtino.

Didžiulis lėktuvnešis 
turi būti pataisomas

Washingtonas. — Lėktuv
nešis “Forrestal,” kuris tik 
šią savaitę buvo nuleistas 
vandenin, jau reikalingas 
remonto. Jo didysis tiltas 
turi būti perstatytas. Pa
taisymas kainuos milijoną 
dolerių. “Forrestal” yra 
didžiausias lėktuvnešis pa
saulyje.
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AR NETURĖJO TAIP SENIAI BŪTI?
.. ŠIĄ SAVAITĘ New Yorke įvyko American Farm 
Bureau Federation organizacijos konferencija.

Joje tarp kitų sakė kalbą Jungtinių Valstijų agri
kultūros sekretorius Erza Benson.

Bensonui, aišku, turėtų rūpėti Amerikos farmerių 
reikalai, nes jis Eisenhowerio valdžioje atstovauja far
merių interesus. Dėl to Mr. Benson apie farrmerių 
reikalus ir kalbėjo.

Kokie gi tie reikalai?
Amerikos farmeriai gyvena sunkų gyvenimą. Jie 

nebegali parduoti savo produktų, kuriuos pagamina. O 
jie, reikia pastebėti, pagamina daug, nežiūrint to ap
rėpimo, kurį farmeriams nustato valdžia.

Negalėdami parduoti savo produktų, savo darbo 
vaisių, aišku, farmeriai lenda į skolas. Jiems reikia ma
šinų. Už mašinas jie turi mokėti brangiai, o pajamų 
negauna.

Amerikos farmeriai susiduria su krize.
Atsiminkime, kad krizė pareina ne tik iš dalykų ne- 

datekliaus, o ir dėl jų paviršiaus. Kapitalistinėje san
tvarkoje kitaip ir negali būti. Čia krizė vyksta dažniau- 
- šiai- ne dėl to, kad žmonės pagamina mažai, bet dėl to, 

kad jie pagamina perdaug. Pagamindami perdaug, jie 
patys nebegali egzistuoti!

Tai idijotiška sistema, sako žmonės, bet taip yra.
Kadaise, Hooverio laikais, Amerikos farmeriai pa

gamino visokių produktų tiek, kad, užėmus Roosevelto 
administracijai šalies vietą, ji (Roosevelto valdžia) bu
vo priversta įsakyti farmeriams, kad jie sunaikintų mi
lijonus paršiukų, kiaulių ir kitokių gyvulių tuomet, 
'kai žmonės neturėjo ko valgyti!

Net ir šiais laikais šalies valdžia iš anksto nusako, 
kiek farmeriai turį sėti javų, kiek žemės jie turį už
veisti, o kiek palikti pūdymavimui.

‘Atrodo idijotiška, bet taip yra! Ir tuo mūsų šalies 
vyriausybė didžiuojasi, sakydama, žiūrėkite, kokie mes 
.gudrūs, kaip planingai mes pravedame gyveniman visus, 
reikalus!

BET EISIME TOLIAU. Valdžia, einant Kongreso 
išleistais įstatymais, norėdama padėti farmeriams, su
pirko iš jų nemaža įvairių produktų, ypatingai sviesto. 
Supirko ir laiko sandėliuose!

Tų visokių gerybių valdžia turi labai daug. Ji išmo- 
-ka milijonus dolerių už nuomas sandėlių, kuriuose tuos 
■produktus laiko!

\ Kadaise, berods prieš metus, Tarybų Sąjunga pa-
• sakė:

—Kam jūs laikote tą sviestą sandėliuose? Kodėl 
jūš jo neparduodate? Parduokite mums. Mes jį nu
pirksime, mokėdami po 50 centų už svarą, ir atiduosime 
mūsų šalies žmonėms; lai valgo jie sviestą bei kitokius 
pieniškus dalykus.
—- Dalykas, mat, toks: Tarybų Sąjungoje vokiečiai 
hitlerininkai karo metu išnaikino tiek daug gyvulių, kad 
net ir šiandien ten galvijų skaičius nepasiekė to ska- 
čiaus, koks buvo prieš karą.

Tarybų Sąjungai ir jos šalininkėms — Lenkijai, Ru
munijai, Vengrijai, Čekoslovakijai, etc.—sviestas ir kito
kie pieniškieji dalykai “susigadytų,” jei tik tie kraštai 
jų galėtų pirktis.

Tarp kitko, tos šalys po karo pasinėrė į milžinišką 
.industrinę gamybą. Jos pastatė daug fabrikų, daug 
pramonių, kad pasivyti “vakarines šalis/’ kad galėtų 
nepriklausomai gyventi. Dėl to joms, toms šalims, tokie 

„ produktai, kokių Amerika turi savo sandėliuose, būtų 
-pravartu turėti.

/». TAIGI, kai praėjusiais metais mūsų šalies vyriausy
bei. Tarybų Sąjunga pasiūlė išpirkti tą gendantį sandė
liuose sviestą ir kitus farmeriškus produktus, tai Wa- 
shingtono valdžia tik nusijuokė, sakydama: Mes ne
prekiausime su šalimis, esančiomis už “geležinės uždan
gos,” farmeriškais produktais.

Tai buvo paikas atsakymas, žalingas pačiai Ame
rikai.

‘ J Šiandien mūsų vyriausybė jau kitaip į tai pažiūrėjo. 
Nežinia, kas jai pasidarė, bet ji pradėjo jau kritikuoti 
savo praeities nutarimus.

Kalbamame farmerių suvažiavime agrikultūros se
kretorius Benson prabilo:

—Aš manau, kad mes turėtume vesti prekybą su 
šalimis, esančiomis “už geležinės uždangos,” nežiūrint 
to, ar mes joms parduosime sviestą ar kitokius produk- 

:tus, bile tik toji prekyba eis mūsų naudai...
'•••’ Matote, kada mūsų valdžia išsimiegojo ir pravėrė 

akis!
Kodėl tų produktų neparduoti, jei kas perka?! Ko

dėl’juos pūdyti? Kodėl sunkiai pagamintų darbo žmo- 
'nių vaisių neatiduoti tiems, kurie juos nori paimti, ypa
tingai, kada jie už tai užmoka?

Mr. Benson sakė, kad jis tuo reįkalu tarsis su val-
■■Į—mi III-I I Hmm- -TF. . -------------- U—X-!U-J—. i. ;l,ji n-n
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Apie rinkimus Uruguajuje
Jungtinėse Valstijose kon

gresiniai rinkimai įvyko 
lapkričio 2 d., gi Urugua- 
jaus respublikoje — lapkri
čio 28 d. Ten buvo renka
ma šalies valdančioji tary
ba, senatoriai ir deputatai 
(kongresmanai).

Lietuvių laikraštis Dar
bas apie tuos rinkimus ra
šo:

“Lapkričio 28 dieną įvy
ko visuotiniai rinkimų bal
savimai. Juose turėjo teisę 
dalyvauti 1,295,522 piliečiai. 
Pagal pirmuosius apskai
čiavimus, savo pilietine tei
se tepasinaudojo tik 831,595 
balsuotojai, t. y., vos 59.32 
nuošimčiai piliečių galinčių 
balsuoti.

“Susilaikė nuo balsavimų, 
juos ignoravo, apie 40.68% 
piliečių. Tai daugumoje 
nusivylę didžiųjų partijų 
demagoginiais pažadais, bei 
neturėjusieji pilietiškos 
drąsos pasirinkti už ką bal
suoti.

“Rinkimai praėjo be inci
dentų, nors partijos vedė 
gana smarkią propagandą 
ir agitaciją už savuosius 
kandidatus.

“Tapo išrinkti 9 vyriau
sybės Nacionalinės Tarybos 
nariai, kurios pirmininkas 
yra skaitomas Respublikos 
prezidentu, 31 senatorius ir 
99 deputatai.

“Koloradų partija neteko 
vieno senatoriaus ir dviejų 
deputatų; jų sąskaįton lai
mėjo dešinieji socialistai ir 
katalikai.

“Šiuose rinkimuose taip 
pat aktyviai dalyvavo Uru
gvajaus darbo liaudies ko
vingasis avangardas

Žinios iš
»r. v • . ►

Paruošta spaudai “Lietuvių 
tarybinės literatūros is

torijos apybraiža”

VILNIUS.— Šiomis dieno
mis Įvyko Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto mokslinės 
tarybos posėdis, skirtas ap
svarstyti “Lietuvių tarybinės 
literatūros istorijos apybrai
žos” pateikimą spaudai. Po
sėdyje pasisakė drg. drg. V. 
Mykolaitis-Putinas, J. Šimkus 
ir kiti pabrėžė, kad, pamo
siant šią apybraižą, atliktas 
didelis darbas moksliškai api
bendrinant mūsų tarybinės li
teratūros istorinį vystymąsi.

Paruošiant šią apybraižą, 
ypač didelę paramą institu
tui suteikė Pasaulinės litera
tūros A. M. Gorkio vardo ins
tituto darbuotojai.

Ė.
• '

Mėgiamiausias kolūkiečių 
draugas

ARIOGALA. — Daug lai
kraščių jr žuynalų yra užsi
prenumeravę Ariogalos rajo
nų “žingsnis pirmyn” žemės 
ūkio artelės nariai. Vien 1 ir 11 
brigadose šių metų ketvirtam 
ketvirčiui išplatinta apie 200 
egzempliorių laikraščių ir žur
nalų. Daugelis kolūkiečių 
skaito po kelis spaudos leidi
nius. J. žickienė, P. Romoška 
skaito net 5 laikraščius ir žur
nalus, B. Petrauskas, A. žic- 
kis, Ulins kas ir kiti—po tris. 
Spauda tapo mėgiamiausias 
kolūkiečių draugas įr padė
jėjas.

Laiškininku šiose brigadose 
dirba B. Kareivaitė. Ji visada 
laiku pristato spaudą, laiku 
pratęsia pasibaigusią prenu
meratą.

A. Paukštelis

Pasiruošįmas dainų šventėms 
X

ŠILUTĖ. — Rajone prasidė
jo pasiruošimas rajoninei ir 

džia Washingtone, ir jis mano, jog bus nutarta taip, 
kaip jis mano.

Būtų gražu, jei taip būtų!

gvajaus Komunistų Partija. 
Šiuose rinkimuose UKP 
garbingai apgynė savo tu
rimas pozicijas, nors val
dančioji klasė, užsienio ka
pitalo inspiruojama, buvo 
sustiprinusi savo priešišką 
veiklą. Pagal pirminius ap
skaičiavimus už UKP kan
didatus buvo paduota 17,- 
773 balsai. Liko išrinkti 2 
deputatai ir trys miesto ta
rybos ątstovai.”

Teisė balsuoti Uruguaju
je, aišku, pripažinta visiem 
piliečiam. Įvairios partijos 
galėjo statyti savo kandida
tus. Tačiau nurodo laikraš
tis:

“Rinkiminės kampanijos 
metu UKP neturėjo svar
biausios teisės: ji negalėjo 
naudotis nei viena radijo 
stotimi, nors ir minutei lai
ko. Valdančioji klasė šiurk
ščiai pažeisdama konstitu
cines piliečių teises neleido 
naudotis radijo bangomis, 
kad ir brangiai už tai mo
kant. Spauda taip pat yra 
nuolatiniame pavojuje būti 
teisiama remiantis veikian
čiu antikonstituciniu spau
dos įstatymu.

“Tuo tarpu buržuazinių 
partijų spauda ir radijas, 
ne tik ignoravo faktus apie 
tai, kaip kompartijos depu
tatai gindavo Parlamento 
tribūnoje liaudies reikalus, 
bet sistematiškai iškraipy
davo tikrovę ir griebdavosi 
šlykščių šmeižtų prieš pa
staruosius.

“Nepaisant visų sunku
mų kompartija ėjo į šiuos 
rinkinius su aiškia progra
ma ir su tvirtu ryžtu re tik 
neužleisti ilgametėje kovoje
laimėtų pozicijų, bet jas dar 

Uru-1 praplėsti.”

Lietuvos
,respublikinei dainų šventėms, 
šiuo tiksRi sudaryta komisija 
iš 23 žmonių. Ji numatė vasa
rio mėnesi surengti rajoninę 

'meninės saviveiklos apžiūrą, o 
gegužės mėnesi tarpkolūkinės 
dainų šventes Černiachovskio 
vardo, “Pergalės,” Stalino var
do, “Gegužės Pirmosios,” 
“Šviesiojo Kelio” kolūkiuose 
ir Talmano vardo žvejų arte
lėje. Rajoninė dainų šventė 
bus surengta birželio mėnesį. 
Joje dalyvaus daugiau kaip 4 
tūkstančiai saviveiklininkų. Pa. 
tvirtinti chorų, liaudies šokių 
ratelių, skudutininkų vadovai. 
Tautiniu šokiu rateliai ir cho
rai repetuoja Respublikinės 
dainų šventės repertuarą. Re
guliariai repeticijos vyksta 
Rozos Liuksemburg vardo 
žvejų artelėje, “Naujo Kelio” 
kolūkyje, Rusnės, ž. Naumies
čio kultūros namuose.

E.

Miesto pionierių sąskrydis

KAUNAS.— Sporto salėje 
Įvyko miesto pionierių sąskry
dis, kuriame dalyvavo apie 
500 pionierių iš miesto viduri
nių ir septynmečių mokyklų. 
Pionierius pasveikino komjau
nimo Kauno miesto komiteto 
sekretorius drg. Ferensas.

Po iškilmingos dalies BPDG 
komplekso laisvuosius prati
mus atliko jungtines Lenino, 
Stalino ir Požėlos rajonų pio
nierių kolonos. Sąskridžio 
pabaigoje' Įvyko Įvairios pio
nierių sportinės varžybos.

A. Jurgėla

Roma. — Italijos parla
mentas pradėjo svarstyti 
Paryžiaus sutarties (Vokie
tijos ginklavimo) ratifika
vimą. Debatai pasibaigs, 
kaip mąnome, šio mėnesio 
21 dieną.

Ištisai ir atydžiai per
skaičiau Antano Bimbos 
parašytą ir LLD išleistą 
naują knygą “A m e r i k o s 
Prezidentai.”

Tai begaliniai įdomi kny
ga. Kiekvienas LLD narys 
turėtų ją atydžiai perskai
tyti. Gaus labai daug isto
rinės ir socialinės medžia
gos.

Reikėtų šią knygą parda
vinėti plačiai tarp lietuvių, 
kad ją galėtų įsigyti šimtai 
ir tų, kurie nėra Lietuvių 
Literatūros Draugijos na
riais.

•
Šiomis dienomis pasirodė 

šių metų ketvirtasis “švie
sos” numeris. 16-kos pusla
pių leidinys turi daug įdo
mių raštų, kuriuos patarti
na visiems šios draugijos 
nariams perskaityti.

Labai svarbus istorinės 
vertės straipsnis yra F. En
gelso parašytas praėjusio 
šimtmečio pabaigoje. Bet 
jis šiandien yra tos pačios 
vertės, kiek jis turėjo tuo 
metu, kai įžymusis istori
kas ir K. Markso bendra
darbis Engelsas jį rašė. Šis. 
raštas “Darbo v a id m u o 
žmogaus išsivystyme” ti
krai šį “Šviesos” leidinį 
puošia.

Man tik nepatinka, kad 
šis leidinys išėjo žymiai pa
vėluotai. Už spalio, lapkri
čio ir gruodžio mėnesius lei
dinys vos galėjo pasirodyti 
apie gruodžio vidurį, o tu
rėjo išeiti nors spalio mė
nesio viduryje.

_ • __ •

Lietuvių Literatūros 
Draugija už savo kultūrinį 
darbą užsitarnauja didžiu
lės pagarbos ir paramos.

“Amerikos Prezidentai” 
yra' šids draugijos' 60-tas 
leidinys. Tai tiek ’didžiu
lių knygų išleista nuo šios 
draugijos susikūrimo, nuo 
1916 metų. Ar tai ne pui
kus pasirodymas ir tarp lie
tuvių masių apš.vietos pa
skleidimas? Ar nors viena 
kita lietuvių draugija gali 
tokiu kultūriniu darbu pa
sirodyti ?

Girdėjau, 1955 metams 
draugijos-vadovybė planuo
ja vėl kokią naują ir svar
bią knygą išleisti. Bet tai 
priklausys nuo pačių jos 
narių mokesčių ir finansi
nės paramos. Jeigu visi 
nariai, nieko nelaukdami, 
naujų metų pradžioje pasi
mokęs savo mokestis, tai 
susidarys pakankamai lėšų 
naujos knygos išleidimui.

___ • •

Su 1955 metų pradžia tu
rėsime kitą naują knygą. 
Tai bus Antano Metelionio 
parašyta knyga “Apie Die
vus ir žmones.” Dabar ji 
jau ruošiama spaudai. Tai 
bus didžiulė ir svarbi kny-

Tie, kurie dar neužsipre
numeravo, vieno dolerio ne
susimokėjo, turėtų nieko 
nelaukę tai padaryti.

Chicagos Universiteto fi
ziologijos profesorius Dr. 
A. J. Carlson nurodo, kad 
tarp 25 ir 35 milijonų Ame
rikos žmonių persi valgo ar
ba valgo netinkamą mais
tą. Tai reiškia, kad jie nuo 
to maisto per daug nutun
ka ir pasiskubina nueiti į 
kapus.

Persivalgymas ir per di
delis riebalų naudojimas su
daro širdžiai pavojų. Todėl 
Amerikoje nuo širdies smū
gių didesnis, procentas žmo
nių miršta, negu bet ku
rioje kitoje pasaulio šalyje.

Tuo klausimu turėtų su
sidomėti visi, jeigu nori 
kiek ilgiau pagyventi. Rei- 

sėtų saugotis persivalgyti 
ir atsisakyti nuo riebių val
giu.

Elektros darbininku uni
ja, kaip ir kitos unijos, ra
gino savo narius balsuoti 
rinkimuose už demokratus. 
Todėl daugelyje vietų de
mokratai sumušė republi- 
konus, ypač makartistus. 
Tai dabar republikonai ban
do unijistams atkeršyti.

Lapkričio 22 d. į unijos 
raštinę Wilmerdinge, Pa., 
įsiveržė keturi FBI agentai. 
Jie ten darė kratą, ieško
jo. kokių tai “slaptų” doku
mentų ir vis ‘klausinėjo, 
“kas įgaliojo uniją kištis į

SKAITYTOJU BAISAI
Už GERĄ PIKTU 

UŽMOKA
(Iš atsiminimų)

Man Lietuvoje piemeniu 
būnant teko skaityti vieną 
knygelę trumpų pasakaičių. 
Kieno ji buvo parašyta ir 
kas ją atspausdino, aš ne
atmenu, nes aš tik ką bu
vau baigęs maldaknygės 
“Šaltinio” i r “kontičkų” 
slebizavojimo mokyklą pas 
daraktorių. Bet man vis- 
tiek viena pasakaitė atmin
tyje pasiliko. Tai buvo to
kia:

Žmogus ėjo per girią ir 
užėjo didelę “zmeją,” me
džio prispaustą. Gyvatė 
prašo žmogų, kad jis ją pa- 
liuosuo.tų, o ji atsilygins sa
vo geradėjui kuo geriau
siai. Žmogus, susiradęs ša
trą, pakelia šiekštą ir pa- 
liuosuoja tą gyvatę. Gyva
tė atsistoja priešais žmogų 
ir sako: Už tavo gerada
rystę aš tave turiu suėsti, 
nes pas jus2 žmones, yra to
kia prigimtis, kad už gerą 
visada piktu užmoka.
, Žmogus sako, kad tai. ne
tiesa. Gyvatė gi laikosi sa
vo: “aš tave turiu suėsti.”

Žmogus sako gyvatei: ei
kime ir ką pirmutinį sutik
sime, jis bus mūsų teisėjas. 
Gyvatė sutinka. Eina jie 
keliu.

Pirmutinį jie sutinka se
ną arklį. Žmogus sako ar
kliui: Būk mūsų teisėjas, 
ir pradėjo sakyti savo isto
riją: kaip jis ėjo per gi
rią ir rado gyvatę, pri
spaustą po šiekštą; kaip ji 
prašėsi pas jį išlaisvinti, ir 
tt. Gyvatė pasako savo: 
kad pas žmones už gerą vi
sada piktu užmoka.

Arklys pripažįsta gyva
tei teisybę. Jis-sako: Kai 
aš buvau jaunas, tai žmo
gus mane pasikinkęs į veži
mėlį turėjo gerus laikus ir 
girdavosi manimi. O kai 
pasenau ir negaliu greitai 
bėgti ir jį pavilkti, tai ma
ne išvarė, ir aš einu kur 
prieglaudos ieškoti. Tu tu
ri jį suėsti.

žmogus sako: Tas rfetie- 
sa, eikime toliau.

Eina keliu tolyn ir sutin
ka seną šunį, žmogus sako 
šuniui: Būk mūsų teisėjas 
ir nuteisk, kurio mūs yra 
teisybė. Žmogus pasako sa
vo istoriją, o gyvatė—savo. 
Šuo sako gyvatei: Tu turi 
šitą žmogų suėsti. Jis aiš
kina: Kai aš buvau jau
nas ir saugojau žmogaus 
namus, tai buvau geras, o 
kai pasenau ir apkurtau, 
tai mane išvarė, ir dabar 
einu prieglaudos ieškoti. 
Žmogus vėl sako, kad tai 
netiesa. Eikime toliau, ir 
jei trečias teisėjas pripa
žins’’taip, tai tegul jau bus, 
kaip jis pasakys.

Eina toliau ir sutinka la
pę., žmogus jai sako: Būk 
tokia gera ir nuteisk mus 

politiką.”
Tai parodo, kokie yra 

laisvi Amerikoje rinkimai.
-- ’---Klerikalų “Draugas” 

kia Washingtono valdžią ei
ti nuo “žodžių” prie “veiks
mų,” kad greičiau “išlais
vinti” 11 amerikiečių lakū
nų, kurie Kinijoje pakliuvo 
į kalėjimus. ,

Šis kunigužių šauksmas 
yra pilnai susijęs su makar- 
tistų šauksmu pradėti Kini
ją blokaduoti.

Bet prez. Eisenhoweris 
teigia, jog toks žygis būtų 
signalas į naują pasaulinį 
karą. Makartistai kaip tik 
to ir nori. Lietuviški ma
kartistai tokiais kariniais 
žygiais mano ir Lietuvą 
“išlaisvinti.” Gr.

teisingai. Jis pasakė savo 
istoriją, o gyvatė — salo. 
Lapė, pasivedusi žmogų į 
šalį, sako: Ar bus man vie
na vištelė ' kožną dieną? 
Žmogus sutinka, kad tik 
savo gyvastį išgelbėti. La
pė sako: Aš čia negaliu jus 
teisti. Aš noriu matyti tą 
vietą. Grįžta visi į tą pačią 
vietą. Lapė liepia tam žmo
gui pakelti tą šiekštą, o gy
vatei liepia atsigulti toje 
pačioje vietoje. Žmogui lie
pia paleisti tą šiekštą. Da
bar lapė liepia žmogui eiti, 
kur ėjo, o gyvatei gulėti, 
kur gulėjo. •

Žmogus, parėjęs namo, 
viską pasakė savo namiš
kiams. Žmona su vaikais 
net verkti pradėjo, kad jo 
gyvastis buvo pavojuje.

Kitą dieną lapukė ateina 
pasiimti savo užmokesčio. 
Žmogus išneša vištaitę už 
tvoros pamiškėje, kur buvo 
sutarta. Vieną tlieną, kitą 
dieną. ’10 moteris jam 'sa
ko : Kur tu imsi tiek viš
tų ? Imk šautuvą ir nušauk 
tą lapukę, tai nereikės duo
ti kasdien po vištą.

Žmogus paklauso savo 
žmonos patarimo. Pasiima 
šautuvą ir eina pasitikti la
pukę. Kai tą lapukė pasi
rodė, žmogus pakėlė šautu
vą ir paukšt! Lapukė, kris
dama, pasako: Už gerą vi
sada piktu užmoka.

Už trijų dienų toji “zme- 
ja” pasiliuosavo ir, atšliau- 
žus, visą žmogaus šeimą 
pasmaugė.

Daug kartų taip būna, 
kad už gerą piktu užiųoka, 
ypatingai kapitalistai dar
bininkams.

J. Gaidis

šypsenos
Tai Ne Iliuzijos f

Psichologas gydė vieną biz
nierių, kuris atrodė virstąs 
bepročiu. Vieną dieną atėjo 
pas jį susirūpinusi biznieriaus 
žmona ir pradėjo, prašyti psi
chologą, kad pasakytų, kuo
mi skundžiasi jos vyras, nes 
jis jai nieko nesako.

“Nuovargis iššaukia jame 
iliuzijas, kad jį kas tai nuola
tos seka,” pasakė psicholo
gas. “Ir išrodo, kad aš nega
liu surasti jokio būdo, kuris 
pagydytų jį nuo to.”

“Bet, gydytojau,” protesta
vo žmona, “jis tikrai yra se
kamas. "Aš pasamdžiau sek
lius po to, kai jis pradėjo vė
lai pareiti. Aš noriu sužinoti, 
su kuo jis vazojasi.” L. B.

Washing tonas. — Naujo
kai, kurie šiomis savaitėm^ 
gali būti įtraukti į karines 
jėgas, tai gali atidėti iki po 
Kalėdų, jeigu paduoda spe
cialų prašymą savo drafta- 
vimo tarybąi.



Kompozitorius A. 
Klenickis

Spalio 6 d. sukako 50 metų nuo tos 
dienos, kai gimė Lietuvos nusipelnęs 
meno veikėjas kompozitorius ir dirigen
tas Abelis Klenickis.

A. Klenickis mokytis muzikos pradėjo 
iš jaunystės dienų, 1923 m. jis įstojo į 
Kauno muzikos mokyklą, vėliau tapusią 
konservatorija. Čia jis mokosi groti 
smuiku, vėliau studijuoja pas profeso
rius Gruodį ir Karnavičių kompoziciją. 
#uo 1928 m. iki 1940 metų jis groja 
operos orkestre smuikininku.

Pirmaisiais tarybiniais metais A. Kle- 
nickis paskiriamas Respublikinio radijo 
komiteto muzikos atsakinguoju redak
toriumi ir šiose pareigose dirba iki karo 
pradžios.

Kūrybinį kompozicijos darbą Klenic
kis pradėjo 1930 metais. Jis parašo 
muziką draminiam spektakliui. 1933 
metais atliekamas jo styginis kvartetas 
siminors. Intensyvų kūrybinį darbą 
Klenickis išvysto karo dienomis, kai jis 
iš lietuviškojo Tarybinės Armijos dali
nio pasiunčiamas į Lietuvos valstybinius 
ansamblius vadovauti jų muzikinei da
liai.

Tuo metu, kai laikinai okupuotoje 
mūsų tėviškėje rudųjų vandalų — fašis
tų ir jų lietuviškųjų pakalikų — buržu
azinių nacionalistų buvo iš pagrindų 
griaunamas muzikinis gyvenimas, per
sekiojama ir smaugiama lietuvių muzi
kinė kultūra — tuo pačiu metu fronto 
užnugaryje organizuojami Lietuvos Val
stybiniai meno ansambliai.

Ansambliuose, kurie buvo įkurdinti 
tift-Maskvos, istoriniais paminklais gar
siame Perejeslavlj-Zaleskij mieste, A. 
Klenickis šalia dirigento darbo ėmėsi 
kompozicinio, kūrybinio darbo. Čia jis 
subalansuoja ir instrumentuoja eilę lie
tuvių liaudies dainų, muzikiniai apipa
vidalina vaidinimą “Iš rytų šalelės sau
lelė tekėjo”, parašo šiam vaidinimui 
kontrapunktinį, pakilų finalą, dainuo
jantį mūsų liaudies būsimą pergalę, čia 
jis parašo pirmąsias tarybines, liaudies 
poeto Liudo Giros žodžiais, dainas “Gau
džia vėjai nuo Uralo” ir “Partizanų dai
na”. Šiuo laikotarpiu jis parašo varia
cijas smuikui žinomosios Stasio Šimkaus 
dainos “Plaukia sau laivelis” tema.

Lietuvos valstybinių ansamblių pasi
rodymai, lietuviškos muzikos koncertai, 
įvykę 1943 m. rugpiūčio mėnesį buvo 
karštai sutikti maskviškės publikos. Tai 
buvo labai svarbi ir reikšminga mūsų 
tarybinės muzikinės kultūros vystymo 
apžiūra. Šios apžiūros metu buvo tei
giamai įvertinti ir mūsų jaunojo kom
pozitoriaus A. Klenickio kūrybiniai dar
bai.

Nuo šiol Klenickis imasi intensyvaus 
ūrybinio darbo. Dar rūsčiomis karo 
ienomis kompazitoriui gimsta mintis 

parašyti stambesnį muzikinį veikalą a- 
pie lietuvių tautos kilniąją patriotę, įžy
miąją jos dukterį — Marytę Melnikai- 
tę. Šiam veikalui jis pasirenka muziki
nę kantatos formą.

Ypač daug A. Klenickis rašo grįžęs 
į išvaduotos Lietuvos sostinę Vilnių. Jis 
sugeba suderinti kūrybinį darbą su ak
tyvia visuomenininko atsakingojo Lietu
vos kompozitorių sąjungos sekretoriaus 
ir dirigento veikla.

Pokariniais metais kompozitorius 
Klenickis, be eilės pavykusių dainų ak
tualia tematika, parašo keletą stambios 
formos, reikšmingų mūsų muzikinėje 
literatūroje veikalų. Tai pirmoji mūsų 
kantata “Marytė Melnikaitė”, vokalinis- 
simfoninis ciklas “Didysis Tėvynės ka
ras”, styginis kvartetas fa-mažor ir ope
ra “Prie Nemuno”.

Apibūdinant kompozitoriaus Kieme
lio kūrybą visų pirma reikia pažymėti, 
lead jo darbai persunkti tarybiniu pa
triotizmu. Stovėdamas ant realistinės 
krypties muzikos pagrindų, Klenickis 
savo muzikiniuose darbuose sėkmingai 
sprendžia tarybinės muzikos intonacijų 
kūrybinį klausimą, originališkai jas vys

ir file ras
tydamas iš liaudinės muzikos intonaci
jų. Tai ryškiai liudija ypač jo pasta
rojo meto darbai.

Iš kompozitoriaus Klenickio -sukurtų 
dainų išsiskiria rūsti, maršiškai ryžtin
go ritmo, tarybinės masinės dainos at
spalvio “Partizanų daina”, kurią auto
rius įjungė į savo operos partitūrą, pa
kilios nuotaikos, kūrybinga daina miš
riam chorui su simfoniniu orkestru “A- 
čiū Stalinui”, įdomios savo giedria nuo
taika, ugningu ritmu “Kolūkio sėjėjų 
daina”, “Pionierių daina”, kupinas gi
laus susimąstymo ir ryškaus muzikinio 
vaizdingumo vokalinis-simfoninis ciklas 
susidedąs, iš dainų: “Koks kelias toli
mas”, “Draugai”, “Negęsk, žiburėli” ir 
“Saliutas”. Išraiškingos Klenickio su
kurtos dainos taikos tematika, kaip 
“Taikos vardu”, romansas balsui su or
kestru “Motinos balsas” ir kt.

Kantata “Marytė Melnikaitė” simfo
niniam orkestrui, mišriam chorui, sop
ranui, tenorui ir skaitytojui parašyta 
mūsų S. Nėries tekstu. Pats poetinis 
tekstas kompozitoriui suteikė puikios 
kūrybinės medžiagos sukurti patriotinį 
kūrinį. Kantata “Marytė Melnikaitė” 
buvo žymus pasiekimas jaunoje lietuvių 
tarybinėje muzikoje.

A. Klenickis vienas iš pirmųjų mūsų 
kompozitorių sėmėsi atsakingo kūrybi
nio darbo — lietuvių operos sukūrimo. 
Daug vargęs su operos libretu, kompozi
torius Klenickis, atkakliai dirbdamas prie 
muzikinės operos dramaturgijos, prieš 
metus baigė šį sudėtingą kūrybinį dar
bą. Opera parašyta karo Lietuvos par
tizanų kovos tematika.

Gan platų barą mūsų muzikiniame 
gyvenime A. Kleniękis išvarė kaip diri
gentas. Jis šiais metais dirigavo lietu
vių literatūros ir meno dekadoje Mas
kvoje simfoninį; koncertą ir dalyvavo 
kaip dirigentas baigiamajame dekados 
koncerte. Klenickis, būdamas Respubli
kinio radijo simfoninio orkestro dirigen
tu, daug prisidėjo prie klasikinės muzi
kos propagavimo.

Svarbų darbą Klenickis nuveikė būda
mas ilgamečiu Lietuvos kompozitorių 
sąjungos atsakinguoju sekretoriumi. A. 
Klenickis aktyviai dalyvauja mūsų res
publikos muzikiniame gyvenime.

Lietuvos nusipelniusiam meno veikė
jui, kompozitoriui ir dirigentui A. Kle- 
nickiui, įžengus į kūrybinio darbo su
brendimo laikotarpį, mūsų muzikinė vi
suomenė linki kūrybinės sėkmės ir lau
kia naujų kūrinių!

J. Banaitis

Kultūrines žinios iš 
Lietuvos

LIETUVOS VALSTYBINĖJE 
FILHARMONIJOJE

Šių metų sezone Vilniuje ir Kauno fi
liale bus duota apie 30 simfoninių kon
certų, kuriuose greta Mocarto, Šuberto, 
Bethoveno,' Bacho, Čaikovskio, Dvorža- 
ko, Miaskovskio, Chačaturiano, Prokof
jevo ir Babadžaniano kūrinių bus atlik
tos naujos lietuvių kompozitorių A. Ra
čiūno ir J. Karoso simfonijos, E. Balsio 
koncertas smuikininkui su orkestru, jau
nųjų lietuvių kompozitorių kūriniai.

Numatyta organizuoti literatūrinius 
vakarus, taip pat literatūrinius-muziki- 
nius vakarus, skirtus reikšmingoms da
toms, liaudies demokratijos šalių menui.

Naujame sezone Valstybinės filhar
monijos artistai platesniu mastu gastro
liuos respublikos kaimuose. Daugiau 
kaip du trečdaliai visų koncertų bus su
rengti kolūkiuose, mašinų-traktorių sto
tyse ir rajonų centruose. Valstybinės 
filharmonijos scenoje koncertuose ge
riausi meninės saviveiklos kolektyvai.

E.

RAŠYTOJŲ SUSITIKIMAS SU DAI
LININKAIS IR STUDENTAIS

Lapkričio 29 d. Vilniaus Valstybinia
me dailės institute įvyko dailininkų ir 
studentų susitikimas su rašytojais. Dai
lininkai ir studentai šiltai sutiko sve-
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Ko liūdi, kleveli
Ir ko taip nus’minęs:
Ar liūdi lapelių —
Ją spalvos auksinės?
Ar liūdi, mielasis,
Kad nebgied’ paukšteliai, 
Kad nustoj žydėti 
įvairūs kvietekliai?
Kad vėjas šiaurinis 
Vis tankiau aplanko 
Ir vasaros grožis 
Taip greitai nublanko?
Kad šalna piktoji
Lapelius nukando,
O šiaurys rūstaudams, 
šakeles tau lamdo?
Kad pietą vėjelis
Paliovė jau dvelkti
I r dangaus mėlynę 
ūkanos im’ dengti?
Ar liūdi, kad žiema 
Nekviesta ateina;
Kad varnai vien kranksi 
Savo priklią dainą?
Neliūdėk, mielasis,

, Nebūk taip nus’minęs, 
Kad. audros ir siaučia, 
Su vėjais šiauriniais.
Nušvis vėl padangė, 
Vėl pakils saulutė;
Paliaus ir šaltieji 
Šiaurės vėjai pūtę.
Vėl gris vasarėlė —
Atneš žalią rūbą;
Vėl žydės kvietkeliai — 
Nebus ir tau liūdna!

Vėl giedos paukšteliai, 
Dvelks pietą vėjelis 
Ir godas slaptingas 
čiurlens tau upelis.

II

Ir kaip gi neliūsti, 
Kaip būt nenus’minus: 
Kur žvelgiu, vien matos 
Tik nykus skynymas?
čia liepos žaliavo
Ir uosiai šlamėjo;
Čia paukščių giesmelės 
Tik plito, skambėjo.
Čia ošė pušaities
Ir sirpo šermukšnės, 
O naktį skambėjo 
Pelėdų čia šūkis...
Ir mėnuo atėjęs,
Čia dairės po šlaitą, 
Ir guodė ir glostė 
Našlaitę eglaitę,
Kuri čia žaliavo
Vasarą ir žiemą;
Globojau aš jąją, 
Kaip sesutę mielą.
Ji augo, bujojo, 
čia palei upelį
Ir meilės slaptingos 
Man audė posmelį.

Kasas ji išleidus,
Kai burtas žavėjo
Ir godas savąsias
Man ošė šnabždėjo.
Bet kas y r’ belikę,
Iš šlaito šiandieną, 
Kuris savo grožiu 
žavėjo kiekvieną?

LMS News and Views
Edited by Mildred Stensler

OTHER PEOPLE, — IN A CLEARER 
LIGHT

It is pretty generally accepted that a 
writer or a story-teller finds the need to 
insert a comic or humorous character in
to his tale. But it is tragic when the hu
mor results in shameful insult to a mi
nority race or group of people.

Favorite comics seem to be the Ame
rican.Negrp ..servant or the uncultured. 
Jew. Invariably1 the Negro is' lazy,j stu
pid and superstitious: the Jew, a money
grabbing Shylock, or a vulgar, unedu
cated beggar.

Gradually, unsuspectedly, these char
acteristics begin to cover not only the 
character, but the readers concept of all 
the people of that race.

To some there is a distinct advantage 
in splitting people amongst themselves 
and creating hatred and discontend. But 
to the thinking man, it is a great insult 
to his intelligence and to his religion.

The reason for the above dissertation 
at this time was brought about by this 
writers recent trip to the theater to see 
a Yiddish-American play called “The 
World of Sholom Aleichem”.

Sholom Aleichem ’ (which means 
“Peace be with you” in Hebrew) was 
the' pen-name of a well-loved Jewish 
humorist, Sholem Rabinowitz (1859- 
1916), who, thought he did not prescribe 
any positive ways for the Jew to rise 
above his despair, did however raise the 
dignity of his people by honest laughter 
evolved from situations common to all 
peoples.

The play opens as a simple, poor but 
intelligent, bookseller rolls his cart down 
the theater aisle and introduces himself 
and his wares to the audience. He loves 
his books and honestly wishes to install 
that love to his listeners. While wis
dom, he comments, “is no substitute for 
a house full of herring — a house with 
only fish is not a home.”

As he starts a story, the scene is 
picked up on the stage. Going back to 
ancient history, the first story accounts 
(very amusingly) for the stupidity of 
some people.

It seems an angel, charged with the 

cius — T. Tilvytį, J. Baltušį, E. Mieže
laitį.

Vakarą atidarė Lietuvos dailininkų 
sąjungos, valdybos pirmininkas L. Vai- 
neikytė. T. Tilvytis’ pasidalino savo 
mintimis apie Antrojo visasąjunginio
tarybinių rašytojų suvažiavimo reikšmę.
Po to jis skaitė savo -eilėraščius.
Savo kūrybą taip pat skaitė J. Baltu

šis ir E. Mieželaitis.
T.

Kur rado paguodą 
čia miško žvėrelis 
Ir suko lizdelį
Sau laisvas paukštelis.
štai, nėra jau uosiu, 
Liepų ir berželių;
Sutremptas, išskintas 
Gojelis pušelių.

Ir ąžuol’s ką amžiais 
Išdidus čia buvo:— 
Nuo kirvio plieninio 
Ir tas jau pargriuvo.
Vien kelmai tik steri, 
Kalneliai nupliko 
Ir dingo tas grožis, 
Ką šlaitui taip tiko.
Ir mano eglaitę
Kirvis jau nuskynė: 
Liūdna man be josios — 
Nerami krūtinė.
Tik varnos atklydę, 
Kelmynėj ko kranksi:
O gal gi jos guodžias, 
Gal žodį joms tarsi?...
Ir nėr’ čia ramumo, 
Nerasi paguodos:
Nei sirpsta šermukšnio 
Raudonos čia uogos.
Tik viskas juoduoja, 
Puvėsiais vien dvelkia
Ir ramiai čiurlenęs 
Upelis, rod’s, verkia.
Tai kaip man neliūsti 
Ir kaip nenus’minti, 
Kad kirvis ir mane
Gal rengias jau kirsti?!...

K. Rugys

E. Hemingway-Nobel 
prizo laimėtojas

Kada neseniai buvo pra
nešta, kad Ernest Heming
way, Amerikos novelistui ir 
rašytojui, Nobelio Prizas 
(literatūros), kritikai ir 
skaitytojai Amerikoj džiau
gėsi, kad vienas iš Ameri
kos gabiausių talentų lai
mėjo pasaulio svarbiausią 
literatūros prizą. Heming
way papildo sąrašą rinkti
nės grupės Amerikos Nobel 
Prize laimėtojų—tarne -ku
rių yra Sinclair Lewis, Wil
liam Faulkner, Pearl Buck. 
Eugene O’Neill ir poetas T. 
S. Elliot.

Hemingway pradėjo rašy
ti tuoj po pirmojo pasau
linio karo, kada pirmas rin
kinys jo trumpu pasakų 
pavadintas IN OUR TIME 
buvo atspausdintas. Bet jc 
pirmas pasekmingas veika
las buvo THE SUN ALSO 
RISES, kuris pasirodė 192( 
m. Pavaizdavo būrelį ame
rikiečių, gyvenančių Euro 
poje, — jis rašė šiurkščia 
ir drąsiai. :.

Sąrašas Hemingway kny 
gu per 30 metų įnima: A 
Farewell to Arms (1929) 
meilės pasaka per Pirmaj 
Pasaulini Karą; Death, ir 
the Afternoon (1932): Foi 
Whom the Bell Tolls (1940) 
klasiška novelė apie namin 
karą Ispanijoj; ir nesenia 
išleista The Oldi Man am

distribution of souls, had an accident. 
While flying over the high mountain of 
a place called Chelm, the bag holding 
the foolish souls got caught on a tree 
branch, ripped, and the souls spilled 
down the mountain.

The town that sprung up on the side 
of that mountain was therefore full of 
foolish souls—people. To build their city 
thę people had to clear the forest and rej 
rriove the trees. Since Chelm was half
way up the mountain, this was not easy. 
They cut the trees down and then ten 
men carried the trees down into the val
ley.

That is—until a stranger showed up. 
This stranger, who was from Lithuania 
(of course) suggested they slide the 
trees down the mountain instead of car
rying them.

Brilliant indeed! So the people of 
Chelm got back all the trees they had 
carried down, and as the stranger sug
gested, they slid them down.

That would have been alright, con
cluded the book seller, if all of those 
foolish souls had stayed in Chelm. But, 
during a very heavy rain that nearly 
washed away their city, the souls scat
tered to every part of the world.

Maybe you met at least one in your 
lifetime?

the Sea. Jo pasėkmingiau 
sios trumpos pasakos yri 
The Snows of Kilimanjan 
ir The Killers. Hemir.gwa? 
nrisilaiko prie vieno sti 
liaus, kuris paveikė dauj 
noveliniu ir ‘runw p°saki 
rašytoju. Daugelis rašyto 
iu imituoja Įo trumuos sa 
kinius, ua^kulbeumų bū 
dus, ir realistu kurną. , He 
mingway yra hbiauMMimi 
tu o tas rašytojas mūsų lai 
kų. • - ’. •

Jam esant tokio ch u rakte 
rio. koki jis nuvaizduoia 
nieks nė nenustebo, kadi 
jis pranešė, ka darysiąs si 
laimėtais $35.000. Aštuon 
tūkstančiai užmokės skolą: 
(nors finansiniai pa^ėkmin 
gas, jis linksmai pr°leidžu 
ir skolina savo uždarbius) 
liekami pinigai bus vartoja 
mi kitai kelionei i jo myli 
mą Afrika, kur praeitai 
metais jis kuone žuvo.

Common Council

For the second story, the bookseller 
picked a thin volume, a favorite among 
the working people. At the time the au
thor wrote it he was jailed because this 
story wasn’t popular with the Czar. 
Forty years lat-er, in Hitler-time War
saw ghettos, it was still read at the risk 
of your life.

The story is not a weighty one. It 
takes place in heaven.

There is great excitement as the hea
venly hosts prepare to welcome Bontche 
Schweig into their glorious mis,t.

What had Bontche done on earth to 
deserve the golden crown? Suffered, 
without complaint, ’all the troubles that 
could possibly befall a poor man in one 
lifetime.

Now he was to receive his reward. 
Anything he wished in this holy king
dom. Bontche shifted and shyly whis
pered, “Could I perhaps have, every day 
please — a hot roll with butter.”

All the angels turn away in shame. 
Even God is ashamed!

Kultūros darbuotojų ,.. 
pasitarimas

JONIŠKIS — šiomis dieno 
mis rajono kultūros skyriau: 
organizuotame pasitarime, ku’ 
riame dalyvavo kultūros-švįe 
limo įstaigų vadovai, eilė mo 
kytojų, kolūkių pirmininkų I: 
k t., buvo aptartos konkrečio: 
priemonės ruošiantis rajoni 
nei ir respublikinei daint 
šventėms. Pasitarimas numat 
prie visų 19 apylinkių bibllo 
tekų organizuoti kolūkiniu; 
chorus, liaudies Šokių ratelius 
Juos padės organizuoti moky 
tojai. Joniškio vidurinės ...mo 
kyklos mokytojai šefuos Sta 
lino vardo ir “Gegužės Pirmo 
sios’’ kolūkius.

Pasitarime buvo aptart 
taip pat paskaitinio darbo,pa 
gerinimo klausimai, dalyviam: 
paskaityta eilė paskaitų ateis 
tinėmis—mokslinėmis ir kt. te 
momis. J. Ambras»8

One of the best beloved stories of Sho
lom Aleichem is “Gymnasium, The High 
School.”

Ruošiasi respublikinei • • 
dainų šventei

ŠILUTĖ. — žemės ūkiomo 
kyklos meninės saviveiklos ko 
lektyvas aktyviai pradėj< 
ruoštis respublikinei šventei 
čia organizuotas vyrų .chorą: 
iš 80 žmonių, kuriam vado 
vau ja chorvedis drg. Jurgi! as 
liaudies šokių ratelis i$.,.2<

Perhaps physically some of the troub
les of the Jewish world have been swept 

(Contin ued on page 4) 4

žmonių, vadovaujamas moky 
tojo drg. Gutauskienės.

A. Sakalauskas
••• <
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Mongolijos Liaudies Respublikai 30 Mėty
Mongolų tauta šiemet'pa

žymi reikšmingą savo isto
rijos datą. Prieš trisdešimt 
metų, 1924 m. lapkričio 26 
d., Didysis Liaudies Chura- 
las) liaudies atstovų susirin
kimas) paskelbė Mongoli
jos Liaudies Respublikos 

./įsikūrimą. Tada taip pat 
buvo patvirtinta ir pirmoji 
Mongolijos liaudies valsty
bės konstitucija. Konstitu
cija padėjo pamatą nauja
jai visuomeninei santvar
kai Mongolijoje, santvar
kai, pagrįstai feodalų val
džios likvidavimu, liaudies 
valdžios įvedimu ir tokiu 
ekonomikos vystymu, kuris 
atitinka darbo žmonių in
teresams.

Respublikinės santvarkos 
paskelbimas ir Mongolijos 
Liaudies Respublikos pir
mosios konstitucijos patvir
tinimas buvo nepaprastai 
dideli mongolų tautos isto
riniai laimėjimai, iškovoti 
1921 metų revoliucijos per
galės ir po jos įvykusių ša
lyje pertvarkymų dėka.

Iki 1921 metų liaudies re
voliucijos Mongolija buvo 
viena iš labiausiai atsiliku
sių Rytų kolonijinių šalių. 
Feodalinė - baudžiavinė ir 
imperialistinė pries p a u d a 
čia pasireikšdavo žiauriau
sia forma. Čia viešpatavo 
baudžiava, buvo paplitusi 
kūno bausmių sistema, ša
lyje buvo 700 vienuolynų, 
daugiau* kaip 100 tūkstan
čių lamų ir tik viena 50 
žmonių mokykla, kurioje 
mokėsi valdininkų ir feoda
lų vaikai. Feodalams, vie
nuolynams ir užsienio pa
lūkininkams ipriklausė di- dingą darbą. Valstybes ran- 
džiausia gyvulių dalis.. Pa- k°se susitelkė visos ekono-

■ _ ■ j . klajoklio da- minės vadovaujančios aukš- 
fiai teliko tik vergovinis tumps. Nenukrypstamai ki;
prasto arato

priverstinis darbas., 
dis buvo pasmerkta 
skurdui, ligoms ir 
mui.

Riau
ba du i, 
išmiri-

mėnesį 
vado-Mongolijos liaudis, 

vaujama savo Liaudies re
voliucinės partijos su Su- 
che - Batoru ir čoibalsanu 
priešakyje, nusikratė kolo
nijinės vergovės jungu, iš
kovojo laisvę ir nepriklau
somybę. Šalyje buvo įkur
ta pirmoji liaudies vyriau
sybė.

Aprėžta monarchija
Bet tokioje atsilikusioje 

šalyje, kokia buvo tuomet 
Mongolija, kurioje viešpa
tavo ikikapitalistiniai san
tykiai, negalima buvo iš 
karto padaryti galo monar
chijai. Todėl revoliucinės 
jėgos, susibūrusios apie 
Mongolijos Liaudies revo
liucinę partiją, nutarė lai
kinai palikti tuometiniam 
Mongolijos religinių ir civi
linių valdžios organų vado
vui Bogdo-gegenui monar
cho padėtį, apribodamos jo 

; valdžią tik religijos sritimi 
ir suteikdamos liaudies vy
riausybei plačius įgalioji
mus sprendžiant valstybės 
reikalus. Vadinamojoje 
“prisiekt i n ė j e sutartyje,” 
sudarytoje tarp Bogdo-ge- 
geno ir liaudies vyriausy
bės, buvo sakoma, kad Bog- 
do-gegenas “neturi liesti 
valstybės reikalų, gi visuo
se religijos reikaluose turi 
neaprėžtas teises.”

Tarybinė vyriausybė pir
moji pripažino išsivadavu
sią iš kolonijinės vergovės 
Mongoliją ir užmezgė su ja 
diplomatinius san tykius, 
1921 metų lapkričio mėnesį 
Maskvoje buvo pasirašyta 
Tarybų Rusijos-Mongolijos 
draugystės sutartis. Tai 
buvo pirmoji Mongolijos su

daryta lygiateisė sutartis. 
Tarybų Rusijos asmenyje 
mongolų tauta įgijo nuošir
dų ir nesavanaudiška drau-

Mongolijos Liaudies revo
liucinė partija įnirtingoje 
kovoje prieš vidaus ir už
sienio priešus kūrė visas 
sąlygas, reikalingas tikrai 
demokratinei naujo tipo 
valstybei pastatyti. Klasi
nių jėgų santykis šalyje to
lydžio keitėsi darbo žmonių 
naudai. Feodalizmui buvo 
smogiami vis labiau triuš
kinantieji smūgiai.

1922-1923 metais buvo pa
naikinta darbo aratų bau
džiavinė priklausomybė nuo 
feodalu.

Mirė monarchas
1924 metų gegužės mėne

sį mirė Bogdo - g e g e n a s. 
Mongolijos liaudis nutarė 
likviduoti anksčiau aprėžtą 
monarchiją,ir paskelbti liau
dies respubliką. 1924 metų 
lapkričio 26 dieną Didysis 
Liaudies Churalas priėmė 
šiuo klausimu specialų nu
tarimą.

Jaunoji Mongolijos Liau
dies Respublika, kurdama 
naują gyvenimą, nesvyruo
dama nuėjo į priekį pažan
gos keliu. Šalyje buvo įgy
vendinta eilė svarbių socia
linių ir ekonominių per
tvarkymų, kurių dėka feo
dalų klasė ir parazitinis la
mų luomas buvo galutinai 
likviduoti, o feodalų nuosa
vybė buvo paskelbta liau
dies nuosavybe. Didelė že
mesniųjų lamų dalis buvo 
įtraukta į visuomenei nau- 

lo liaudies materialinė ge- 
rovė ir kultūrinis lygis, po
litinis sąmoningumas ir ak
tyvumas. Šalyje vis labiau 
stiprėjo demokratinė san
tvarka.

Nauja konstitucija
1940 metų birželio mėne

sį susirinkęs VIII Didysis 
Liaudies Churalas įstaty
miškai užtvirtino milžiniš
kąsias socialines bei ekono
mines permainas, įvykusias 
respublikoje po 1924 metų, 
ir priėmė naująją, dabar 
galiojančią Mongolijos 
Liaudies Respublikos kon
stituciją. Pirmajame šios 
konstitucijos strai p s n y j e 
nurodoma, kad “Mongolijos 
Liaudies Respublika yra 
nepriklausoma imperialisti
nę bei feodalinę priespaudą 
panaikinusių darbo žmonių 
(aratų — gyvulių auginto
jų, darbininkų ir inteligen
tijos) valstybė, užtikrinanti 
nekapitalistinį šalies vysty
mosi kelią perėjimui ateity
je į socializmą.” Konstituci
ja užtikrino visiems pilie
čiams plačias demokratines 
teises ir nustatė, kad žemė 
ir jos gelmės, miškai, van
denys ir jų turtai, pramo
nės įmonės, transportas, ry
šių priemonės, bankai yra 
visos liaudies nuosavybė.

Gyvulių augintojams bu
vo užtvirtinta teisė nemo
kamai naudotis ganyklomis. 
1949 metų vasario mėnesį 
IX Didysis Liaudies Chura
las, ryšium su naujais res
publikos laimėjimais, pa
siektas stiprinant ir vys
tant ekonomiką, keliant 
kultūrą, ryšium su visuo
menės klasinės struktūros 
pakitimu ir darbo žmonių 
politinio sąmoningumo ir 
aktyvumo augimu, priėmė 
nutarimą toliau demokrati
zuoti rinkimų sistemą šaly

j e. Buvo nustatyti, tarp 
kitko, visuotiniai ir lygūs 
visų valstybinės valdžios 
organų rinkimai, slaptai 
ablsuojant.

Mongolų tauta Mongoli
jos Liaudies Respublikos 
gyvavimo metais įvykdė sa
vo šalyje pagrindinius per
tvarkymus.

Pustrečio karto padidėjo 
bendrasis skaičius gyvulių, 
kurie sudaro visos liaudies 
nacionalinio turto pagrin
dą. Ii953 metais kiekvienam 
respublikos gyventojui vi
dutiniškai teko 32 gyvuliai 
vietoje 25 gyvulių 1924 me
tais (respublikos gyventojų 
skaičius per 20 metų žymiai 
išaugo). Valstybė teikia 
aratų ūkiams žymią pagal
bą sudarant tvirtą pašarų 
bazę, statant pakankamą 
skaičių chašanų (diendar
žių) gyvuliams ir kasant 
šulinius, gerinant gyvulių 
veislingumą. Gyvulininkys
tėje vis plačiau įdiegiami 
moksli niai ūkininkavimo 
metodai.

Šalies žemės ūkyje vysto
si ir stiprėja socialistinis 
sektorius: valstybinių ūkių, 
šienavimo stočių ir aratų 
gamybinių susivi e n i j i m ų 
skaičius be paliovos auga. 
Gamybiniai aratų susivieni
jimai yra paprasčiausia ga
mybinės kooperacijos for
ma respublikos žemės ūky
je.

Fabrikai
Auga ir aprūpinama prieš

akinė technika Mongolijos 
Liaudies Respublikos pra
monė, kuri daugiausia ver
čiasi žemės ūkio žaliavos 
perdirbimu. Respublikos 
pramonės pirmagimis—Čoi
balsano vardo pramonės 
kombinatas Ulan - Batore, 
jungiąs eilę fabrikų, jų tar
pe vilnos plovimo, gelum
bės, avalynės, chromo bei 
odos gamyklos ir.kitus fa
brikus, tapo tikra vietinių 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos darbininkų kadrų 
kalve.
davinį, didelį vaidmenį at
lieka ir mėsos kombinatas- 
vien'a iš didžiausių šalies 
įmonių, — kuris taip pat 
aprūpintas priešakine tech
nika.

Sukurta ir sėkmingai vys
tosi respublikos anglies kū

Sprendžiant šį už-

.News and Views
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from the earth by war, revolution, civi
lization; but, people do not die; they go 
on, and so do troubles from generation 
to generation. Even though this story 
took place in Czarist Russia, similar sit
uations can be found in every genera
tion.

A Jewish shop-keeper and his wife 
attempt to break the system of Jewish 
quota in High Schools. First, to enter 
the High School, the child must pass a 
stiff examination. Then if he is a Jew 
he must wait for the quota. In most 
schools the limit is one or two Jews a 
semester.

To be chosen also depended on how 
well the principle could be “smeared”. 
Obviously only the wealthy Jewish boys 
received that privilege.

But in our story, Mama Katz is de
termined to get her boy into a school. 
She takes him from town to town, seek
ing a school where Jews are accepted 
more liberaly. Eventually they locate 
a school that has a 50-50 quota — fifty 
Jews to fifty gentiles. But that quota 
is arrived at through the ability of -each 
Jewish boy to bring in and sponsor one 
gentile.

All obstacles surmounted, the boy is 
enrolled in the school. Papa Katz ar
rives to set his little shop in the strange 
city — when, the boy comes back from 
school with a new word, STRIKE!

The students, including the gentiles, 
strike against the quota system. The fa-

ther cannot understand this yet, but 
Mama Katz sees clearly the approach of 
a new pattern, and, calmly before the 
curtain falls, says, “This is a day I’ll 
remember the rest of my life.”

Coming out of the theater that eve
ning, I felt in closer union with people 
of a race different from the one I was 
born in. I laughed, I had a good time 
at the theater. By my laughter, how
ever, I felt that I did not insult these 
people, but that I was seeing and un
derstanding them in a truer and clearer 
light.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. KaŠ
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. KaŠkiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nėsant galimybės greit gauti daktaro pagel* 

'bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.- J. J. Kačkiau- 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti» 

ir pinigus.

Richmond Hill, N. Y

rykla — Nalaichos kasy
klos; jau dabar šiose kasy
klose kasdien iškasami 
tūkstančiai tonų anglies.

Mongolijos Liaudies Res
publikoje atsirado eilė nau
jų miestų, darbininkų gy
venviečių, kaimų. Nalai
chos šachtininkų gyvenvie
tėje yra keli tūkstančiai gy
ventojų. Beveik ištisai iš 
naujo perstatyti Suche-Ba- 
toro, Čoibalsano, Sain-Šan- 
dos miestai.

Daugelis naujųjų miestų 
ir gyvenviečių elektrifikuo
ti. Visur veikia mokyklos, 
ligoninės, klubai, bibliote
kos ir kitos kultūros-buities 
įstaigos. Liaudies demokra
tinės santvarkos metai'1- 
stepių platybės pasikeitė ir 
atgijo. Vietose, kuriose ka
daise vingiavo tik siauri 
vilkstinių takai — vieninte
liai susisiekimo keliai tūks
tančių kilometrų plotuose,- 
dabar nutiestos automobi
lių trasos ir geležinkeliai 
Tiesiama nauja geležinkelio 
magistralė, kuri sujungi 
respublikos sostinę Ulan 
Batorą su draugiškąja Ki 
nijos Liaudies Respublika.

Įsteigtos savo aukštosios 
mokyklos, jų tarpe Mongo
lijos valstybinis universite
tas ir mokytojų institutas 
ruošiantis kvalifikuotus na
cionalinės inteligentijos ka
drus. Baigiamas likviduox: 
gyventojų ' neraštingumas 
Vis plačiau vystomas kny 
gų, laikraščių, žurnalų lei 
dimas.

Mongolijos laikraščiuos ’̂ 
neseniai paskelbtame Mon 
golijos Liaudies revoliuci 
nes partijos XII suvažiavi 
m o direktyvų dėl antrojo 

n u m a t omas tolesnis visu 
respublikos liaudies ūkio 
šakų išvystymas ir, pir
miausia, žymus gyvulinin
kystės pakilimas. Penkme
čio plane nubrėžtas taip pat 
pramonės igamybos lygio 
pakilimas maždaug 26 pro
centais per penkmetį.

Mongolijos Liaudies Res
publika kartu su visomis 
taikos, demokratijos ir so
cializmo stovyklos šalimis 
aktyviai kovoja už taiką vi
same pasaulyje, prieš naujo 
pasaulinio karo kurstytojų 
pinkles. •

Per praėjusius trisdešimt 
metų Mongolijos Liaudies 
Respublika nuėjo ilgą ir šlo
vingą kelią. A. A.

Nauja laida “Kaip r 
tapti piliečiu”

Common Council for Ame
rican Unity ką tik išleido 
naują ir papildytą laidą sa
vo knygutės “Kaip Tapti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių •Piliečiu.” Autoriai Ma
rian Schibsby ir Read Lew
is.-

Nauja laida paaiškina 
kiekvieną naturaliz a c i j o s | 
proceso žingsnį ir nurodo 
naujai atvykusiam, kuris 
pageidauja tapti Amerikos 
niliečiu, ką jis turi daryti. 
Suvirš 130 klausimų ir at
sakymų apie Amerikos isto
riją ir valdžią paruošia kan
didatą pilietybei. Knygutė 
taipgi turi JAV-bių konsti
tuciją, Nepriklausomybės 
Deklaraciją ir kitas naudin
gas informacijas.

Dabartinis Imigr a c i j o s 
t Tautybės Įstatymas įve- 
lė pakeitimų natralizacijos 
statymo procedūroje. Šie 
akeitimai padengti naujo- 

;e knygutėje. Knygutė tu- 
’i 144 puslapius ir kainuo-,’ 
i a $1.50. Galima gauti iš 
Comman Council for Ame
rican Unity, 20 West 40th 
street, New York 18.

Common Council

Labai Naudingos Knygoj
Parduodamos Nužemintam Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c^ "l-

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. KaŠkiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Lewisburgas, Pa. — Bu- 
’0 pradėta apklausinėti tris 
alinius, kurie kaltinami 

Lemingtono nužudyme, bet 
apklausinėjimas staiga nu
rauktas ir atidėtas iki sau- 
io 14.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Maskva. — Teisėjų rinki- 
nuose dalyvavo 99.98% vi
sų balsuoti galinčių piliečių. 
Visi komunistų ir neparti
nių bloko kandidatai lai
mėjo.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Jeruzalė.— Izraelis išlais
vino suimtų Sirijos keleivi
nį lėktuvą ir keturius ke
leivius. Keleiviai galės tuo 
orlaiviu išskristi į Damas-

X

Kelias j Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Belfastas. — Britai šiau
rinėje Airijoje nuteisė 10 ir 
12 metų aštuonius naciona
listus airius, priklausančius 
prie IRA (Airijos renubli- 
koniškos armijos), veikian
čios nelegaliai už Airijos 
vienybę ir britų ištrenkimą.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 

. TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politines intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda. 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Rudolfo Baraniko 
kūriniui paroda

Šiemet ir vėl kruopštasis dailininkas 
Rudolfas Baranikas turės savo kūrinių 
(paišybos) parodą, tik šiemet ji bus di-1 
desnėje salėje.

Paroda įvyks ACA Galerijoje, 63 E. 
57th St., New Yorke.

Paroda atsidarys 1954 metų gruodžio 
27 d., užsidarys 1955 metų sausio 15 d. .•

Rudolfas Baranikas su savo kūriniais i 
į parodas sutraukia daug lankytojų; jis 
yra modernistas ir nemaža paišybinio 
meno mėgėjų dėl to jo darbais domisi.

Verta ir lietuviams šio jauno dailinin
ko parodą atlankyti. •

Įėjimas nemokamas.

110-12 Atlantic Avenue

Laisvi (Liberty) šeštad., gruodžio (Dec) 18, 1954 y i i i iiŽiS3Įįr



A. NAV1K0VAS-PRIB0JUS

LAIVAS
(Pabaiga)

Diena artėjo prie pabaigos.
“Komunistas” nusikamavęs. Diferen- 

tas nosyje padidėjo. Kas darosi nosies 
kubrike? Vienas jūrininkas, vikrus ir 
drąsus vokietis ryžosi pažiūrėti. Jis il
gai taikėsi ir, pagavęs momentą, kuomet 
laivo nosis aukštai pakilo į viršų, šoko 
bėgti. Manevras pavyko: jūrininkas 
atsidūrė po priedanga, saugojančia Įė
jimą į kubriką. Tuo pačiu būdu jis grį- 

t žo ir atgal, bet paskui jį, nelauktai už
šokusi ant denio, triukšmingai šliūkte- 
lėjo banga, viską ardydama putota uo
dega. Puškelyje ji pasiekė jį, ir surie- 
tusi i juodą gumulą, nubloškė prie ka
jučių. Jis pašoko, užbėgo ant tiltelio ir 
ten jau sudejavo, griebdamas už sumuš
tų kelienių.

— Kaulai sveiki? — kreipėsi į jį kiti.
— Sveiki.
— Na, reiškia, praeis.
O paskui paklausė svarbiausio: 

1^-— Kas kubrike?
— Ligi pusės prisirinko vandens. 

Bangos ritinėjasi. Sulaužė visas per
tvaras. Sunku pažinti mūsų būstą. Vi
sas mūsų turtas žuvo...

— Trauk jį velniai, tą turtą. Kad tik 
krantą pasiektume...

Įdūkusiai siautėjo audra. Baisu bū
davo žiūrėti, kuomet visa priekinė laivo 
dalis nunirdavo į jūrą, kuomet vilnys, 
šokinėdamos, su griausmu virsdavo ant 
tiltelio, grasindamos nublokšti visus 
antstatus. Užspausdavo kvapą laukiant 
artėjančios katastrofos. Tačiau prabėg
davo valandėlė, ir laivo nosis, liguistai 
krūpčiodama, vėl išnirdavo į paviršių.

Ir vėl prasidėjo slegianti naktis. Ji 
buvo panaši į kliedėjimą ir tęsėsi be ga- 

' lo ilgai.
Aš daug kartų išėjau iš būdelės. Ant 

tiltelio sunku būdavo stovėti: apliedavo 
bangos, o. vėjas plakdavo veidą sūriais 

i purslais, kaip vytiniu. Apakindama, 
drumstumu slėgdavo šėlstanti tamsa. 
Aš įsiklausydavau į priešiškus garsus.

1 Kai kada atrodydavo, kad “Komunis
tes* apsuptas nematomų priešų minių, 

į jie staugė, švilpė pro dantis, laužė me
džius, daužė užraktus, draskė ir graužė 
geležį. Ir kada gi tas baigsis?

• Aš žiūrėjau į šturmanus: jų žandi
kauliai suspausti, o akyse, dėl sūrių 

’ purslų aplietose krauju, kaip pagirio- 
jančio. alkoholiko, — įtempimas ir skau
smas. “Komunistą” nešė — kur? Į gle- 

i minančią tamsą, į rėkaujančią nežino
mybę. O kažkur jūroje išmėtyti povan
deniniai rifai. Pastoviam ore šturma
nai žino, kur slepiasi šios pabaisos su 
granitinėmis iltimis. O kur jos dabar? 
Gal būt, toli, o gal būt, čia pat: nusitai
kė ir laukia išmuštų iš kurso laivų. 
Vargas laivui, jei paklius į tokios pa
baisos dantis: granitinės iltys įsmigs 
į geležinį dugną ir nepaleis, kol nesu
draskys į beformius gabalus.

Vairinėje būdelėje aš sutikau estą.
— Na, ką pasakysi, draugas Valoclia?
— Jis į tai šūktelėjo:
— Ech, vargšė mūsų dėžutė! Ir kaip 

ji išlaiko tokią audrą!!
Beveik dvi paras žmonės nieko neval- 

££ ir negėrė, dvi paras praleido be mie
go, kabalduodamies virš siūbuojančios 
bedugnės, tarpe prasiveriančių kapų. 
Prieš. “Komunistą”, puldamas, veikė 
triguba sąjunga — vėjas, bangos, tam
sa. Nelygioje kovoje išseko paskutinės 
jėgos. Nusiminimas draskė sielą. Ne, 
daugiau ‘niekuomet mes neprisiirsime 
prie pasiilgto kranto. Jis dingo mums 
amžinai tame siautėjančiąme chaose, 
tamsiame ir šaltame, kaip pati gelmė.

Ir tylomis dejavo jūrininko širdis, iš
kankinta ciklono pykčio.

Aš taip pavargau, kad nepajėgiau 
jausti baimės. Sąmonės aptemo. Viskas 
tapo, šlykštu. Atrodė, kad lengviau nu
mirti prie Sienos, prieš atkreiptus šau
tuvų vamzdžius, negu čia, toje žiauria- 
balsėje tamsoje, velniškame begalybės 
staugime.

Būdelėje, persisvėręs per stalą, laiky
damasis už jo krašto, aš, tarsi kliedėda- 
riias, mačiau, kaip įėjo trečiasis šturma- 

uias, labai akylas vaikinas ir skubiai 
pradėjo šluostyti binoklį. Visas šlapias, 

jis kaleno dantimis ir, jaudindamasis, 
kalbėjo: .

— Kažką ten pastebiu. Tuojau suži
nosiu,.,.

ŽYGYJE
Jis dar kažką kalbėjo, bet man prisi

minė žodžiai, vieno jūrininko pasakyti 
apie jį:

— Jo akys skverbiasi į tamsą, kaip 
trauklis i kamšti.

Tretysis šturmanas išbėgo, bet po vie
nos minutės grįžo.

— Pasirodė Borkumo švyturys! — 
džiaugsmingai suriko jis.

Sunku buvo tuo patikėti, tačiau visi 
pasijuto gavę sparnus.

Į pagalbą pašaukė antrąjį šturmaną, 
nuėjusį pasišildyti prie mašinos. Tam
sūs jo plaukai pražilo nuo nugulusios 
druskos, pražilo blakstienos ir antakiai. 
Jis buvo panašus į senį su jaunu, ener
gingu veidu. Visi trys šturmanai žiū
rėjo į juodą tolumą. Ten, kaip mažutės 
žvaigždės, matėsi trys šviesos: raudona 
viduryje ir dvi baltos kraštuose. Taip, 
tai buvo Borkumas, tas pats švyturys, 
kuris taip mums reikalingas, — mūsų 
džiaugsmas, mūsų grįžimo j gyvenimą 
viltis.

Grėsė dar vienas pavojingas momentas: 
ar pasiseks įsukti į savo teisingą kursą?

— I kairįjį šoną! — sukomandavo 
pirmasis šturmanas ir tuo pat laiku pa
skambino mašinų telegrafas.

Mašina pradėjo dirbti visu greičiu. 
Jūra apdengė banga visą denį nuo no
sies ligi užpakalio. Atrodė, kad laivas 
įtempė paskutines jėgas — pasinarino 
j verdančias duobes, virto nuo borto ant 
borto ir atkakliai pasisuko į kairę.

Juodų debesų properšoje pasirodė jau
nas mėnuo. Tai dangus sidabrine a- 
kies puse žiūrėjo iš viršaus, žiūrėjo į 
mūsų rizikingą manevrą.

Pagaliau, išgirdome to paties šturma
no skardų balsą:

— Laikyti tiesiai!
— Klausau, laikyti tiesiai! — apsi

džiaugęs atsakė vairininkas.
Veltui pyko ciklonas, paleisdamas sa

vo grobį, — kiekvieną mylią jūra darė
si lygesnė, o bangos susilpnėjo.

Sekančios dienos vakarą “Komunis,- 
tas”, sudaužytas atkakliose imtynėse, 
žaizdotas, pamažu įplaukė į Kielo kana
lą. Mūsų kančios baigėsi.

Šypsniais prašvito nuvargę jūrininkų 
veidai..

• Dar po vienos dienos ant “Komunis
to” pasirodė vokiečių darbininkai, kad 
pradėtų remontą. Jie nuoširdžiai spau
dė mūsų rankas, sveikino.

Tik čia mes sužinojome apie ciklono 
aukas. Paaiškėjo, kad Šiaurės jūroje 
žuvo penki laivai.

— Trys garlaiviai ir du buria viai, —■ 
paaiškino vienas darbininkas.

— O iš žmonių ar kas nors išsigelbė
jo? — teiravosi mūsų jūrininkai.

— Taip, keletas žmonių iš vieno bur
laivio. Jie prilišo save prie stiebų. Ir 
nuėmė po dviejų parų.

Jūrininkai plačiai išplėtė akis, prisi
stūmė arčiau prie kalbančio darbininko.

— Gyvus?
— Taip, gyvus. Bet juos visus nu

siuntė į beprotnamį...
Mes taip pat matėme mirtį. Ji. al

suodavo šalčiu bedugnės, taip arti atsi- 
verdavusios prieš mus, draskydavo mus 
gauruotomis ciklono letenomis. Dabar 
niekas mums negrasino denis po ko
jomis nesisupo, kieta žemė buvo čia pat, 
Ir vis tik, išgirdę apie kitų jūrininkų 
žuvimą, dar kartą pajutome žvarbų dre
bulį nugaroje.

“Komuniste” subildėjo kūjai, atstaty- 
dami sugriautas dalis.

an Drapeau priešakyje, tarp 
kitko, studijuoja klausimą 
perorganizavimui visų polici
jos jėgų, jų tarpe, visiškai pa
naikinimą važiuotės reguliavi
mo policiją (traffic police). 
Majoras mano, kad dabarti
nės važiuotės reguliavimo po
licijos jėgos, kurias sudaro 
apie 500 vyrų, gali būti pa
naudotos kitiems tikslams: O 
jų vietą, jis sako, galėtų "už
imti tie žmonės, kurie, pavyz
džiui, dabar yra ant pensijos, 
nors dar gali kokį darbą 
dirbti. Jųjų pensijos, pasako 
majoro, per mažos pragyven
ti. Tuo tarpu, tokiame darbe 
jie galėtų užsidirbti daugiau.

Ar kas iš to išeis, tai tik 
ateitis parodys.

Tyrinės purvais taškymą
Pasirodžius pirmam sniegui, 

šimtai Montrealo gyventojų 
pradėjo skųstis, kad purvais 
aptaškyti batai, drabužiai bei 
pančiakos žmonėms neša di
delius nuostolius. Tas paeina 
iš to, kad miesto gatvėse pila 
chemikalinės druskos sutirpi- 
nimui sniego. Miestas įsakė 
kelių departmental ištirti da
lyką. Manoma, kad per daug 
chemikalų pilama ar per sti
priai jie sudaryti.

Kaip ten nebūtą, miestas 
žada pataisyti, ištyręs daly
kus, pirmiau, negu' daugiau 
sniego iškris, kurį “vėl sektų 
galybės skundų.”

Serga
Verdunietis Jonas Macke- 

liūnas, sunkiai susirgo. Ligonis 
randasi Verdun General ligo
ninėje.

Taipgi verdunietė Kregždic- 
uė turėjo sunkią vidurių ope
raciją. Ligonė randasi Mon
treal General Western Divi
sion ligoninėje.

Kostas Var.ška darbe susi
laužė ranką. Ligonis randasi 
namuose.

J.—

l

U

šventės jau čia pat, biznis ei
tų kaip ant mielių,, bet va, tos 

'anglių kompanijos tai tikros 
nešventintos kiaulės: iškniso 
net ir po šventa bažnyčia, ku
rios nei dievas neišgelbėjo; ji 
griūva skradžiai žemėn! Tie
sa, dūšių ganytojai tuolaiki
niai atidarė savo biznį ant 
Main St., krutamu jų paveiks- 
lų-teatro įstaigoje, bet dau
gelis parapijom] nenori eiti į 
praklentą vietą. Kiti parapi- 
jonys sako, kad dabar dūšių 
ganytojams biznis daug ge
resnis, nes jau renka pinigus 
dėl naujos bažnyčios. Tiesa, 
maineriai dabai* pinigų daug 
neturi, bet dūšių ganytojai 
mokės vargšus parapijomis 
įtikinti ir jie atiduos paskuti
nį savo centą. Juk be pinigų 
į dangų neįlipsi.

V. Z.

S. STANEVIČIUS “DAINOS 
ŽEMAIČIŲ”

Vis gausiau knygų rinkoje pasirodo 
lietuvių liaudies tautosakos leidiniai. 
Vien šiais metais iš spaudos išėjo stam
bios apimties tautosakos chrestomatija 
“Lietuvių tautosakos rinktinė”. Pradė
tas leisti tritomis Juškos surinktų dainų 
leidinys.

Šiomis dienomis Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla išleido S. Stanevi
čiaus “Dainas žemaičiu”. Šis tautosakos v
rinkinys buvo išleistas 1829 m. ir *tik 
dabar, tarybiniais metais, jis pirmą kar
tą pakartotinai perspausdintas ir pasi
darė prieinamas plačiams skaitytojų 
masėms. Rinkinyje — 30 žemaičių dai
nų ir jų melodijos. Jame išspausdinti 
J. Lebedžio ir J. Čiurlionytės straips
niai bei paaiškinimai.

K.

Worcester, Mass.
Aido Choras Rengia Užbaigimą

Metą Prieš Kalėdas Į

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 laikas. 
O kad nepraleisti tuščiai jau mažai 
likusio laiko, tai Aido Choras ren
gia bendram užbaigimui metų 
BALIU* įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec,) 19 d., Lietuvių Salėje, 29 
Endicott St.

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

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

tes parę Įvyks sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 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 visas nares podraug 
Ir vyrus atsilankyti užbaigimui se
nų metų gražioje nuotaikoje pas 
klubiečius. Rengėjos

1 (241-242)

MONTREAL, CANADA

SVEIKINIMAS

NETIKI ORO SPĖLIOJI
MAMS Iš GYVULIŲ

Senai yra prigijęs pas žmo
nes paprotys, kad laukinių 
gyvulių tam tikri pasiruošimai 
žiemai galj nusakyti, koks bus 
oras. Kitais žodžiais, žiema 
bus šalta ar šilta. Pavyzdžiui,. 
jei voverys ar kiti panašūs gy
vūnai prisiruošia daug mais
to, tai, sakoma, žiema bus il
ga ir šalta, jei mažiau*—trum
pesnė ar šilta. Taipgi jei lau
kiniai gyvuliai daugiau apau
ga plaukais, sako, reiškia bus 
šalta žiema. Priešingai—šilta. 
Kai kurie, pavyzdžiui, ir New 
Yorko zoologų tokios nuo
mones pasilaiko.

Tačiau McGill universiteto 
mokslininkai po ilgų tyrinėji
mų priėjo išvados, kad tai nie
ko bendro neturi su nusaky
mu/ oro. Jie mano, kad paukš
čiai, žvėrys ar gyvuliai, pana
šiai kaip ir žmogus, daugiau 
vadovaujasi esamu oru, o ne 
daro ateities spėjimus. Jie sa
ko, jeigu žvėrelis pasiruošia 
žien ai daugiau maisto, tai ne 
dėl to, kad jis nujaustų “sun
kesnę” žiemą, bet todėl, kad 
oras buvo palankus tam dar
bui, kai jis krovėsi maistą. Tas 
pats ir su plaukti apaugimu. 
Jie sako, jeigu oras palankus, 
plaukai užauga didesni, jei 
ne—mažesni. O ne dėl to, kad 
žiema bus šilta ar šalta.
Atwater tiltą išvežė j Iroquois

Pravedus tunelį po kanalu, 
senąjį Atwater tiltą suardė 
ir išvežė į Iroquois, Ont. Jis 
ten bus naudojamas—vėl j į su- 
b u d a v os — konstrukcijos d a r- 
bams dėl pasiruošimo šv. Lau
ryno upės jūrių kelio pra vedi
mui. Jei (ir kada) bus veda
mas, susitarus su Jungtinių 
Amerikos Valstijų valdžia.

Gal panaikins važjuotės 
s policiją

Naujoji Montrealo miesto 
administracija su majoru Je

Sveikinu Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis n 
visus savo draugus ir visus Laisvės skaitytojus. |

Linkiu visiems geros sveikatos ir linkmo gy- | 

venimo 1955 metais. Mano paties sveikata silp- S 
na. Bet būkime viltingi ir linksmus. »

P. Butkevičius

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

gynimui penkiasdešimt me
tų planą. Viskas sukasi apie 
ginkluotas- jėgas. Jos, pa
gal tą planą, turėsiančios 
augti ir stiprėti.

Bet kaip bus, jeigu Jung
tinėse Tautose bus prieita 
prie susitarimo ginklavimą
si sumažinti? Ar tai reiš
kia, kad mūsų vyriausybė 
tam priešinsis? Ar tai, pa
galiau, reiškia, kad mūsų 
diplomatų kalbos, jog ir jie 
pritaria ginklavimosi suma
žinimui, yra apgavystė?

Kaip nekalbėsime, šitas 
Eisenhowerio 50 metų pla
nas stiprinimui Amerikos 
ginkluotų jėgų nesuderina
mas su žmonijos troškimu 
išsigelbėti iš po militarinic 
jungo.

Miss Marguerite Higgins, 
N. Y. Tribune koresponden
tė, pustrečio mėnesio prą- 
leiduąi Tarybų žemėje. Pla
čiai važinėjusi, be galo daug 
mačiusi. Dabar apie tai ra
šinėja.

įdomu štai kas: vienas po 
kito komercinės spaudos 
korespondentai važinėja po 
socialistinius kraštus, ta-

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. Geo. Shimaitis

Wilkes-Barre-Plyniouth, Pa., ir apylinkės

Elizabeth, N. J.
Jonas Vizbaras sugrįžo iš 

ligoninės ir apsigyveno pas W. 
Paulauską, 228 Clark Pl., EH- 
zabethe. Jis ten leidžia savo 
Genas dienas ir yra pasitenki
nęs geru ir šiltu priėmimu. Į 
savo kirpyklą nemano grįžti. 
Kirpyklos rakandai yra ant 
pardavimo.

Geriausi linkėjimai sene
liui J. Vizbarui!

Prietelius

Mrs. Dolores Lawrence, 
Kansas City, Mo., gyvento
ja sutiko netikėtą mirtį. Ją 
mirtinai peršovė jos 4 metų 
sūnelis, žaizdamas su tėvo 
šautuvu.

čia u ta pati spauda skun
džiasi, kad neturinti pakan
kamai duomenų apie tuos 
kraštus.

Naujų Metų Pare, kuri įvyks 
gruodžio-December 31 d., LI
THUANIAN PARPUSI! HALL, 
206 Parrish Street, Wilkes- 
Barre, Pa., prasidės 8-tą vai. 
vakare. įžangos bilietas $3.00 
y patai, už kurį bus į va Has 
valgių, gėrimų ir gera muzi
ka šokiams, šioje parėjo už 
tris dolerius svečiai gaus dau
giau, negu kitur už penkis 
dolerius kad gautų. Viršminė- 
tą parę rengia Marijona ir 
Charles Linkevičiai, savo pen- 
kerių metų sukakties vedybi
nio gyvenimo proga. Marijo
na Sinkevičienė ( buvusi Yan- 
čiulienė) wilkes-barrieciams ir 
apylinkės lietuviams yra ge
rai žinoma, kaipo dalyvė vi
sokiuose parengimuose; ją su 
draugu Charles visur matysi. 
Taip pat ją dažnai matysi 
kuo nors užsiėmusią: tai atei
nantiems parengimams bilie
tus pardavinėjant, tai laimė
jimų bilietukus, arba kalbi
nant būti, bei dalyvauti šen ar 
ten. Vadinasi, yra šį tą vei
kianti ypata.

Taigi manau, kad ir jų ši 
pare yra remtina. O likusis 
pelnas gal bus skiriamas nau
dingiems reikalams. Taigi da
lyvaukime visi.

Ligoniai

Petras čereška, 530 Font 
St.- Warrior-Run, Pa., labai 
rimtai susirgęs. Jis gavo krau
jo spaudimo smūgį, kuris su- 
paralyžavo kairįjį jo šoną ir 
būna po priežiūra daktaro; 
sakoma, kipk geriau, bet vil
ties pilnam pasveikimui ma
ža i.

Vincas Globicius, Orange 
Village, R. D. 3 Dalias, Pa., 
po operacijos gražiai sveiksta, 
nors vis dar po daktaro prie
žiūra.,

Griūva bažnyčia
Plymouth o lietuvių parapi

jos bažnyčią griųva į mainas, 
todėl uždaryta ir nevalia joje 
maldininkams susirinkti die
vulį garbinti. Ną, o metinės

Nedėlioję, December 19, 1954, kaip 6-ta va

SO. BOSTON, MASS.

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-

5

kai užganėdinti, nes vakarienė bus po ekspertų 
gaspadinių priežiūra. Tai iki pasimatymo.

Kviečia Moterų Ratelis

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 ta knygą, tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisvės įstaigai.

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
menesio, 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.

i-rrr....................     n—w Finu 11 „nuli i  ............. Į 11, nu įmįįmr—t

5 pusl.—Laisvė (Libę^ty)- šeštad., gruodžio (Dec ) 18, 1954
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ŽIEMINIU ŠVENČIIJ PROGA
ORK

Berniukai sako, jog 
juos spyrė pasirašyt

Kitas kalinys atsisakė 
liudyti prieš kalini

Atėmė nuo auklėtojos 
įsavintą kūdikį

Aludėje sumuštasis
I o _ o

mirė ligoninėje
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Sveikiname visus draugus ir prietelius. 
siems linkimo sveikatos, ryžto ir laimės.

Ils e Bimba
A irta}ias Bimba
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HELP WANTED MALE

Del Delicatessen
Puiki Proga

Mfaclow Brook Delicatessen, 2326 
Hems.ead 'I'urnpikc, Kasi Meadow,

T<-l<-fonuoki(c: LI 9-969?
(244-247)

Jamaikoje tapo- areštuoti du 
14 metų negrai berniukai. 

•Prokuratūra juos įtarė, kad 
jie praėjusio balandžio 11 -tą 
apiplėšime užmušė vaistinin
ką, k ••

Dar vienas Brooklyne tįsio teismu

2 valandos tre- 
Tardytojai sa- 
“prisipažino,” 

gauti $5 “nuė-

kyklos praėjusio antradienio 
rytą. Juos tardė per visą die
ną ir naktį iki 
čiadienio rytą, 
ko, kad vaikai 
jog jie norėję
jimui i roller skating.’’ Vais
tininkui pradėjus su lazda 
nuo jų atsiginti, jį nužudę.

Vaikus ginantis advokatas 
Paul II. Tannenbaum sako, 
jog vienas vaikas po tardymo 
savo motinai sakėsi, kad jis 
“ką nors pasirašė,’’ nes bu
vęs “baisiai alkanas ir pavar
gęs.” Advokatas sako, jog jo 
klausinėjami abu berniukai ti
krina, kad jie yra nekalti.

14 d. gruodžio mirė Anta
nas Majauskas, 65 metų am
žiaus, gyvenęs 463 4th Avė., 
Brooklyne. Kūnas pašarvotas 
Tofe Funeral Parlor, tarp Ith 
Avė. ir 9th St., So. Brooklyn. 
Bus palaidotas šeštadienį, 18 
d. gruodžio. Paliko žmoną, sū
nų, dukterį ir brolį. Buvo LDS 
50 kuopos narys.

šeimai ir giminėms reiškia
me užuojautą.

kuroro planui. Tuo antruoju 
buvo Henry Langert, nuteis
tas 15 iki 60 metų kalėti už 

■ apiplėšimą.
Prokuratūra pirmiau skel

bė, kad William. Brown, 21 
metų, kitiems kaliniams prisi
pažino, jog jis nužudė June 
Krentzlin. Tikėjosi jį nuteis
ti kitu kalinių liudymais. Ta
čiau Brownas ginasi ir dabar 
jaic antrasis kalinys griežtai 
pareiškė Browno prisipažini
mo negirdėjęs.

Pirmiau liudijęs kalinys Mi
chael Garcia griežtai pareiš
kė, kad Brownas nieko jam 
neprisipažino. Jis kaltino pro
kuratūrą, kad pažadais ir gra
sinimais prikalbinėjo jį liudy
ti prieš Browna. Gi Langertas 
liudydamas sakė, jog liudyti 
prieš Browna jį prikalbinėjo 
kitas kalinys Robert Beurger, 
sakydamas, jog už tai tikisi iš 
prokuroro malonių.

Po tokių liudymų, advoka
tas reikalavo, kad šiai bylai 
būtų paskirtas specialis pro
kuroras. Prokuratūra 
sutiko. Tačiau 
rorą skirs tas 
torius Dewey, 
niai vadovavo

su tuo 
specialį proku- 
pats guberna- 
kurio paskirtf- 
teismui lig šiol.

atimti
5 mėnesių mergaitę ir atiduo
ti jos motinai.

Motina, šokėja Gloria Gu
ertin teisme liudijo, jog ji 
atidavė brook lynieėiams Flo
rence ir Leo Wisler sa\ o mer
gautinę dukrytę tuojau po gi
mimo, nes kūdikio tėvas buvo

Brook.iyno kai’ciamoje, i 
Boid Ave., naktį iš pirmadie
nio i antradienį tapo barten- 
d( rio Cornelius Brewer pri
muštas jaunas vyras. ’Frečia- 
riienį jis mirė ligoninėje. Už
muštasis atpažintas kaip Ru-

m., gyvonę.:

Ižia gi indy to
rn inti bėgiu 6

Įstatymas le 
jams pakeisti 
mėnesių, pace 
atgal. Vienok sprendimas pri
klauso teisėjui.

Guertinaitū teisme tikrino, 
jog ji dabar turės darbą ir iš
galės pati viena kūdikį auklė
ti. Ji laimėjo ir išėjo linksma. 
Bet Mrs. Wisler gailiai verkė. 
Jinai dėjusi į kūdikį tiek daug 
vilties, jog net neatsidejo ant 
kitu 
retą

rado virtuvėje, įtarė 
vogti. Jį subadė pui-

rytę

prižiūrovų. Ji apleido tu- 
gorą stenografės darbą, 

galėtų pati Įsavinta duk- 
prižiūrėti.

Studentai pageidauja 
rysią su Kinija

Now Yorko Universiteto 
Hall of Fame patalpoje gruo
džio 10-tą įvyko 29 kolegijų 
grupių susirinkimas diskusuo- 

1 ti Kinijos klausimą. Studen
tai nusprendė, jog:

“J. V. turėtų įsteigti diplo
matinius ryšius su Kinijos ko
munistine valdžia.”

StSV Sixt XS* £

8Sveikinimas Sezono Šventėmis
Sveikinu Kalėdomis ir Naujais motais visus 

savo draugus ir prietelius. Linkiu visiems 
ros sveikatos ir Laimingų 1955 metų!

Juozas Steponą i t is,
P>rooklyn, N.

8*0- C 7

Y.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

FRUIT, VEGETABLE, 
GROC ERY' STORE

Kaina greitam pardavimui 
Su nuostoliu del ligos. 
Darganas, prieinamai

II. WEISS
1679 York Avė.

Telcfonuokite: RII. 4-0941 
(244-246)

Pol ic i j os k om isi on i er i us
Adams skelbia 289 policistus 
kaip specifiškai nusipelnusius 
bėgiu šių metų. Kai 
yra tuos pagirtinus 
likę pasitaikius būti 
mo reikalingomis 
liubsu .nuo pareigu

kurie 
žygius at-

vietomis 
laiku.. '.

Sveikina iš Floridos
Lilija siunčia visiems šiltus 

linkėjimus iš šiltosios Floridos. 
Jinai ten nuvyko su savo se
serimi atlankyti Floridoje gy
venančius kitą seserį ir 
Sykiu atbūna seniai ir 
užpelnytą atostogą.

R.

brolį. 
labai

Aido Choras prašo 
visą talkos

1955 
ope-

kime

liams 
close

prasikal tę
vi etos esan-

tų randasi
kur vaikai

Vyras gali atsikirsti 
ji mušusiai damai

j Bronxe magistratas Ringei 
sako, jog poniules tvotas per 
žandą vyras neprivalo laiky
tis Kristaus mokslo, atsukti 
jai kitą žandą. Jis gali tvoti 
atgal be baimės, nes “dabar 
visi turi lygias teises.”

Republikonai vetuos 
demokratą planus

Albanyje Valstijos Seimely
je republikonai vis dar tebe
turi daugumą narių, nežiūrint, 
kad keletą vietų nuo jų laimė
jo demokratai ir kad guber
natoriumi išrinktas demokra
tas.

PARDAVIMAS
SU NUOSTOLIU SAVININKUI
Saldainių ir Stationery krautuvė 

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

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

Jauni prasikaltėliai 
neturi progą mokytis

Advokatų komisijos susirin- 
dalyviai girdėjo skundą, 
jaunukams 
neužtenka 

tam tikslui
taigose. Viena 
Warwick, N. Y.; 
mokomi amatų, kad išėję ga
lėtų pradėti gyvenimą. Kita 
randasi mieste, E. 12th St., 
New Yorke.

Vietinė turėtų būti daugiau 
pereinamoji, trumpalaikiu! pa- 
bųvimui, kad nereikėtų jaunu
kus siųsti į kalėjimus su už
kietėjusiais kriminalistais. Ta
čiau ta Youth House perpil
dyta. Dėl to kas vakaras at
sisakoma nuo policijos priimti 
po kelis iki 12-kos berniukų, 
areštuotu ta diena. V v v

Komisija nutarė reikalauti, 
kad tuojau būtų statoma ant
roji mokykla kur nors netoli 
didmiesčio ir kad Bronxe pa
statytų Youth House skyrių 
su vieta mažiausia 300 jau
nuolių. O kol pastatys Bronx 
centrą, turėtų tuojau pasam
dyti tinkamą pastatą arti esa
mosios Youth House laikinam 
vartojimui.

nusitarė: 
visuomenę 
muziką ir

Sausio (Jan.) 23 d., 
rfi., Aido Choras rengia 
retišką koncertą, kuriame 
duos ištraukas iš operos “Bai
lus Daktaras” ir kitus įžymius 
muzikos kūrinius. • Todėl to
kiam koncertui reikalinga su
traukti tinkamų jėgų ii- finan
sinės paramos.

Taigi aidiečiai 
kreiptis į lietuvių 
mylinčią klasišką
dailę prisidėti su doleriuku ar 
daugiau. Tuomi p&gelbėsite 
Aidui Įvykdyti klasišką, me
nišką parengimą.

Aidas jau gavo talkos iš 
aukštai prasilavinusių daini
ninkų, kaip Suzanna Kazoky- 
tė, Leonas Jonikas. Jiedu da
lyvaus vienoj scenoj iš ope
ros “Bailus Daktaras,” taipgi 
ir koncerte kaipo solistai.

Taipgi visas Aidas ir jo mo- 
terų-merginų choras ir vyrų 
grupės ruošias puikiai, žavin
gai pasirodyti.

Todėl aidiečiai kviečia vi
sus lietuvius Įstoti kaip šio 
koncerto rėmėjais sir $1. ar 
daugiau!

Aido Choro valdyba

Ragina prašalinti 
klausimą apie rasę

New Yorko Valstijos valdi
nė komisija kovai prieš diskri
minaciją vėl buvo paraginta 
ištikrųjų veikti prašalinimui 
diskriminacinių klausimų iš 
aplikacijų auto vairavimui lei
dimams.

Valdinis valstijos Motor Ve
hicle Biuras vis tebepalaiko 
aplikacijose klausimą, kurios 
rasės yra aplikantas.

Herbert Hill, darbuotojas 
už lygias teises nebaltiesiems 
žmonėms, parodė, jog tas tei
kia apdraudų kompanijoms 
progą atlupti iš negrų dides
nes duokles už apdraudą ir 
kad tuo klausimu įžeidinėja
mi tūkstančiai New Yorko pi-

Areštavo 4 įtartus 
gemblerystėje

Suimti keturi Queens gyven
tojai, 3 vyrai ir 1 moteris, įtar
ti nelėgalėje gemblerystėje. 
Sako, kad jie surinkdavo po 
$20,000 per dieną kaip “be
tils”, (lažybas) už tolimas šil
tuose šalies kraštuose vykdo
mas arklių lenktynes.

Organizacija nebaltiesiems 
žmonėms apginti jau pernai 
kreipėsi Į valdinę komisiją, ta
čiau ta komisija nieko neveikė 
tam klausimui prašalinti.

Majoras Wagneris pasirašė 
Įstatymą, kuriuo įsako išvesti 
Į atvirą orą kaminus iš kiek
vieno buto apartmentiniuose 
namuose, kur šildoma gasu.

Kalėdą parė 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 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Tikimasi, kad vaikai atsineš 
neiškaštingas dovaneles apsi
keitimui su kitu vaiku. Pro
gramoje žaismes, dainos, pri
zai už pasižymėjimus, vaišės

Kviečiame visus

.šiame mitinge buvo atsto
vautos rytinių valstijų kolegi
jos. J diskusijas atvyko gru
pės, ne po vieną. Gi visaša- 
liškasis tam pat klausimui 
diskusuoti turnamentas Įvyko 
Pittsburghe.

^Teisėjas sakė, jog “viktori- 
nės gadynės šalininkai gal, su 
tuo nesutiks,” bet kas liečia 
j j, teisėją, jis visai nepriešin- 
gas, kad į peštukizmą linkusi 
dama paragautų to paties, 
suteikė vyrui.

ką

i ir šposai, 
vaikus.

Komitetas

Sugavo vaistinią 
apiplešinėtojus

Brooklyne suimti du asme
nys, kurie kaltinami apiplėši
me vaistininko 
Avė. Jie atėmę

! ko $8.0 pinigais 
. narkotikų. Abu

nuo vaistiniu-

\S==

BING CROSBY
GRACE KELLY

WILLIAM HOLDEN
,n A PLKLBLRG SLATON Production

KAIMIETE mergaite
i

A Paramount Pirturr

CRITERION

suimtieji yra 
narkotikų vartotojai, jauni vy
rai. Trečiasis pąbėgo.

Juos sugavo pasitaikęs apy
linkėje liuesas nuo tarnybos 
policistas James Robinson, pa
sivijęs juos už 12 blokų. Plė- ■ 
šikai bėgo svetimu auto, ku
rio patarnavimą jie gavo vai
ruotojui parodę revolveri.

Policistą išteisino 
po keturią metą
.Kings apskrities prokuratū

ra išteisino policistą John J. 
Doyle Jr. po išbuvimo apie ke
tverius metus apkaltintu Har
ry Gross byloje. Policistą kal
eno, kad jis kpeivai prisiekė 
gemblerystę.’ • lyrihėjančiai 

Įdžiūrei 1950 pietų, spalio 27 
d. Byla .ėjo :per kelis, teismus.

Republikonai nariai jau 
Įvykdė savo posėdį nusistatyti 
savo politiką Seimelyje. Dau
guma iš jų pasisakė, kad jie 
laikysis iš vieno prieš demo
kratus, tai yra, nepraleis nie
ko, kas pasitarnautų demokra
tų prestižui. Jie tam vartos 
veto.

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

TONY’S

MATTHEW A.;
BUYUS• • > - t

(BUYAUSKAS)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

i . Savininkas * .

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberią •

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Dr. A. Petriką

ATYDOS! I
Su nuostoliu savininkui pardavi

mas (atsistatydinančiam-retiring), 
Butcher Shop—Super Market (įei
na visi rakandai).

Tiktai $1,700 
pamatykite šį stebėtiną 

pasiūlymą.
Būt Tuojau Parduotas
Ralph Ave., Brooklyn
Tel. NA. 8-9468

(245-246)

Tikrai

Turi
1614

SAVININKAS ATSISTATYDINA 
(RETIRING)

Džiulerių krautuvė įsteigta per 
20 metų. Puikiausioje East Side vie
toje. Aptarnaujama aristokratiški 
klientai. Svajotina proga tinkamam 
asmeniui, 
voro, jei 
parduota 
nuostoliu

Visi rakandai. (Dalis ta- 
pageidausite). Turi būt 
į 60 dienų. Atiduosime su 
už $9,500 (Cash).

Telcfonuokite BU. 8-4307
(245-252)

SAVININKAS PARDUODA 
SALDAINIU IR STATIONERY 

KRAUTUVĘ
įsteigta per 30 metų, su fontanu, 
nauja Pepsi Cola mašina ir carbo
nator, taipgi visą tavorą. Abelnai 
savaitinių įeigų $900. 5 metam ly- 
šas. (4 metam prailginama ir gali 
būt atnaujintas). Greitam pardavi
mui $9,000. (cash $4,500). Ištirkite 
šį gražų pasiūlymą.

šaukite: KI. 6-9720
(246-248)

ATYDOS! '
Pardavimas su nuostoliu savininkui, 
įsisteigusio groserio vaisiai, daržo
vės, šaldyti valgiai ir alus). Su ra
kandais (įeina šaldytuvas vertes 
$1,000) ir $3,500 vertės tavoro. Tu
ri būt parduotas iki sausio 1-mos. 
$4,000 tiktai. Patirkite.

šaukite GEdney 6-4561

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Linkiu Visiems Linksmų Kalėdų
7:fe

B fa 
j:

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

PARDAVIMAS
SU NUOSTOLIU SAVININKUI

Iš priežasties ligos. Stationery ir 
soda fontano krautuvė, įsteigta per 
50 metų puikiausioje vietoje. Sun
kiai dirbanti pora gali turėti paė- 
mų po $700 į savaitę. Parduosime 
prieš kalėdas, su rakandais ir tavo- 
ru.— Tik už $5,500. šaukite MAin 
5-9824. Atdara apžiūrėjimui penk
tadienį, šeštadienį ir sekmadienį.

(246-247)

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
praneša Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuvių 

visuomenei, kad

Saiisio-Jamiarv 9 d.. 1955 m.
LIBERTY AUDITORIJOJE

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

stato naują Andriaus Skripkos komediją

“Prašvilpta Laime”
Pradžia 3:30 v. po pietų

Įžanga $1.25, įskaitant taksus.

ATYDOS! PARDAVIMAS
SU NUOSTOLIU SAVININKUI 

Lunch, fantanas ir saldainių krau
tuvė porai. Ideališka vieta, arti 
mokyklų ir kylanti miesto trans- 
portacija; su rakandais ir tavoru 
tik $1,800. Nepraleiskite šios dide
lės progos, šaukite AS. 4-9804 ar 
patirkite — 28-16 Broadway, Asto
ria.

(246-248)

PIENINE FARMA
Į 53 akrai, 22 galvos galvijų. Pilnai 

įrengta, traktorius ir kiti įrengi
mai. 8 rūmų namas, visi įrenginiai.

1 $12,000. — Išmokėjimui.
SCHEIDELL—SCHMIDT

Jeffersonville, N. Y’.

For Rent

Montrose Liquor Store, Inc
FAVORED BRANDS OF 

WINES, LiQUORS AND CORDIALS 
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

Calvert

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
(Prie P>roadway arti Hewes St.)

Vaidinime dalyvauja rinktiniai aktoriai: Alena Bra
zauskienė, Jonas Ručinskas, Adelė Rainienė, Jonas 

Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas.

Komedija “Prašvilpta Laimė” vaizduoja išimtinai 
Amerikos lietuvių gyvenimą; pilna juokingų momentų 
ir kartu pamokinanti.

Lietuvių Liaudies Teatras, kaip matome, pradės nau
juosius, 1955 metus, su Įdomiu originaliu spektakliu 
Prašome visus įsigyti iš anksto tikietus ir sausio 9 dieną 
būti Liberty Auditorijoje. Tikietai gaunami pas Liau
dies, Teatro narius, p^s<#aidintojus, Liberty Auditorijoj 

. ir Laisvės Administracijoje.
Visus maloniai kviečia

LIETUVIŲ liaudies teatras

WILLIAMSBURG, RENT CORNER 
Krautuvė ir viršutinė patalpa—alie
jum apšildoma, tinkama del TV ir 
radio krautuvės, bi kokiem lengviem 
išdirbiniam. Taipgi tinka kitiem rei
kalam. Tikrai apžiūrėkite Šią pro
gą.

851 Kent Avė., kampas 5th St.
Tel. EV. 8-2080

(246-248)

LEARN TO DANCE, SAVE 50% 
Mambo, Rumba, Lindy. Beginers 
are given guarantee they will dance 
in a few lessons. Private—lessons 
only $1.00,

MISS ANITA
5 W. 46th St., N. Y. C. VI. 5-4271

246-247-250)

Išstatytas pardavimui iš var
žytinių senelis New Yorko 
gaisragesių laivas McClellan* 
1904 metais jis miestui kaink-j- 
vo $84,000. Dabartiniai pasiū
lymai yra nuo $1,600 iki de
šimties tūkstančių.

6 pusl.-Laiavė (Liberty)- šeštad., gruodžio (Dec )




