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KRISLAI
Šliupui paminėti mitingas.
Ne koks palyginimas.
Nuopelnai ir klaidos.
Dėl jo biografijos.

Rašo R. Mizara

^Chicagoje prieš virš savaitę 
.laiko buvo suruoštas mitingas 
Dr. Jono šliupo mirties de
šimtmečiui paminėti.

Pasak Naujienų, vakaro 
pirmininkas Dr. A. Margelis 
Šliupą “sulygino su vulkanu, 
kuris savo neišsenkama ener
gija drebino kultūrini Ameri
kos lietuvių gyvenimą...”

Palyginimas nėra \ykęs. 
Vulkanas — pavojingas daly
kas. Tas,' kuris kultūrini gyve
nimą drebina, o ne puoselėja, 
ne plečia, ne ugdo, atlieka ne 

- naudą, o blėdi.
Man rodosi, Dr. J. šliupas 

prisidėjo prie (Amerikos lietu
vių kultūrinio gyvenimo plė
tojimo.

Dr. Margeris šliupą perne
lyg labai dievina.

Šliupą reikėtų imti kaip 
žmogų, gabų, pilną energijos, 
atlikusį nemaža gerų darbų 
ir padariusį nemaža klaidų.

Šiemet sukanka 70 metų, 
kai šliupas atvyko į Ameriką. 
Pj^hniausiai jis sunkiai dirbo 
pas farmėrį, o kėliau, su M. 
Tvarauskui New Yorke pradė
jo leisti laikraštuką “Uniją.” 
Čia šliupas pramoko spaustu v- 
ninko profesijos, kuri jam 
daug padėjo, kai jis 1885 me
tais įkūrė “Lietuviškąjį Hal
są, ” pirmutinį rimtesnį lietu
višką laikraštį Amerikoje.

Tame pačiame mitinge kal
bėjo ir R. Skipitis.

Pastarasis priminė, kad šliu
pas “mirė 1944 m. lapkričio 
mėn. 6 d. Berlyne, bėru ošda
mas radijo pranešimą Ameri
kos lietuviams...”

Tuo metu hitlerinės Vokicti- 
/ jos armijos buvo mušamos iš 

visų pusių,— kiekvienam bu
vo aišku, kad hitlerinė Vokie
tija bus sutriuškinta.

Hitleris buvo desperacijoje; 
jis kalino bei žudė kiekvieną, 
pasisakiusį prieš vjo niekšišką 
politiką.

Na, o “lietuvių kautos patri- 
jarkui”buvo leistą iš naciškos 
radijo stoties transliuoti kal- 
Są į Ameriką, hitlerinės Vo
kietijos priešininkę.

Jeigu tai, kalbant švelniai, 
nebuvo pati didžiausia politi
nė šliupo klaida, tai pats žo
dis “klaida” liekasi bereikš
miu !

Taip, Jonas šliupas, gyven
damas'Amerikoje, atliko gerų 
darbų.

(Naujienos rašo, jog yra 
ruošiama J. šliupo biogrfija ir 
tam tikslui renkamos aukos.

Nežinau, kas tą biografiją 
rašys, bet jei ji bus parašyta 
tokiu tonu, kokį Dr. Margeris 
davė savo “šliuptarniuose,” 
tai abejoju, ar bus iš jos nau
dos.

Man rodosi reikėtų išleisti 
J. šliupo rinktinius raštus. 

. Tik juos reikėtų (kalbos at
žvilgiu)' labai taisyti.

. Dr. Šliupas mėgo rašyti, bet 
rašymo stilius pernelyg 

gremėzdiškas.
Tokia pat bėda buvo ir su 

kum A. Miluko raštais.
Tačiau šliupas yra parašęs 

nemaža gerų straipsnių, y pa-

D. Hammarskjoldas 
tarėsi Stokholme su 
Kinijos pasiuntiniu

Stockholmas.— Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas 
susitiko ir tarėsi su Liau
dies Kinijos ambasadoriumi 
Švedijoje Keng Piao. Ma
noma, kad jie vyriausiai ta
rėsi apie ateinančią Ham
marskjoldo kelionę Į .Peki
ną.

Hammarskjoldas paskui 
pranešė, kad jis i Pekiną 
skris po šio. mėnesio 26 die
nos. Bet tikslios datos jis 
dar nepadavė.

Jungtines Tautos.—Ame
rikos vyriausias delegatas 
Jungtinėse Tautose Lodge 
sako, kad Amerikos spauda, 
radijo komentatoriai ir kiti 
dabar verčiau turėtų tylėti. 
Visokios kalbos ir diskusi
jos apie amerikiečius lakū
nus Kinijoje tik gali pa
kenkti Hammarskjoldo mi
sijai, sakė jis.

Pekinas. — Kinijos val
džia sako, kad Korėjos pa
liaubų sutartis jokiu būdu 
neatsineša į suimtuosius la
kūnus. Jie buvo suimti ne 
Korėjoje, o Kinijoje, juos 
suėmė ne kariai, o valstie
čiai prie Antungo, kur jie 
nusileido.

Argentinos klerikališko 
organo administratorius 
suimtas kaip apgavikais

Buenos Aires. — Policija 
suėmė katalikų klerikalų 
laikraščio “El Pueblo” 
(“Liaudis”) administra
torių Luis Puig’ą. Jis kalti
namas apgavystėje ir suk
tybėse perkant popierių iš 
neautorizuotu šaltiniu.

“El Pueblo” šiomis dieno
mis kreipėsi j savo skaity
tojus finansinės pagalbos,, 
nes laikraštis randasi labai 
blogame stovyje.

Roma. — Rentgeno spin
duliai (X-rays) rodo, kad 
popiežius neturi jokios rim
tos ligos viduriuose, sako 
pranešimas iš Vatikano. 
Jeigu popiežius laikysis jam 
duotų daktarų įsakymų il
sėtis, jis pagysiąs.

Albany, N. Y. — Pagaliau 
oficialiai pranešama, kad 
Harrimanas laimėjo rinki
mus su 11,125 balsų daugu
ma. Galutinas apskaitlia- 
vimas rodo, kad ALP gavo 
tik 46,886 balsus, bet ALP 
sako, kad jai daug balsų nu
suko.

Manila. — Filipinų pro
testantai nepatenkinti val
džios nutarimu paskirti am
basadorių prie Vatikano. 
Protestantai laikosi nuo
monės, kad Vatikanas yra 
ne valstybės, o vienos reli
gijos centras.

tingai “Apšvietoje” ir “Lais
vojoje Mintyje.”

Šliupo neilgą biografiją bū
tų galima įkergti į jo raštų 
rinkinį.

Be to, sako Kinija, ji ne
dalyvavo Korėjos kare kai
po šalis, nes kinai, kurie 
kovėsi Korėjoje, buvo tik 
savanoriai. Suimti ameri
kiečiai dėvėjo uniformas, 
bet jie negali būti skaitomi 
karo belaisviais, sako Peki
nas.

Stridjomas nori 
kad Afrika būtą 
sava respublika

Johanesburgas. — Nauja
sis Pietinės Afrikos prem
jeras Strijdomas išreiškė 
vilti, kad P. Afrika atsimes 
nuo Britanijos Bendruome
nės ir taps nepriklausoma 
respublika. Bet ta respu
blika bus tiktai baltųjų, 
ypatingai milijono su puse 
olandų kilmės afrikanderių. 
9 milijonai negrų joje netu
rės jokių teisių, sako Strij
domas, nes “jie iki to dar 
nedaaugo.”

Kaip yra žinoma, Strijdo
mas yra aršesnis rasistas, 
negu buvo premjeras Mala- 
nas.

Strijdomas šiomis dieno
mis padarė triumfalę kelio
nę iš Johanesburgo į Cape 
Town. Kiekvieno miestelio 
stotyje jį sutiko sveikinto
jų minios, bet jos susidėjo 
išimtinai iš. baltųjų: negrai 
jo nesveikino.

Strijdomas ne tik norėtų 
aprėžti ir taip jau siauras 
negrų teises, bet deportuoti 
iš Pietų Afrikos apie ket
virtį milijono indų ir pa
kistaniečiu bei arabu. *- c

Prisaikinti teisėjai ilgai 
negalėjo prieiti susitarimo, 
daktaro S.Sheppardo byloje

Clevelandas. — šiandien 
(pirmadienį) prisaikdintieji 
teisėjai susirinko 15 minu
čių po devintos ryto, kad 
ketvirtą dieną iš eilės tartis 
apie tai, ar daktaras Shep- 
pardas kaltas. Prisaikdin
tų teisėjų tarybos (jury) 
pasitarimai prasidėjo penk
tadienį ir tęsėsi per savait
galį.

Laikraščiui einant į spau
dą dar nebuvo žinių, ar tei
sėjai priėjo išvados. Bet 
galimas dalykas, kad jie. šį 
popietį bus priėję sprendi
mo arba bus paskelbę, kad 
jie susiskaldę, negali susi
tarti.

Prisaikdintieji teisėjai 
praleido naktis C a r t e r i o 
viešbutyje teisminių parei
gūnų priežiūroje. Tai daro
ma, kad jie, neturėtų progos 
su pašaliniais tartis.

Sheppardo šeimyna, jo 
broliai, tėvas ir kiti gimi
nės, per visas tris dienas 
laukė teisme. Ilgi prisaik
dintų teisėjų debatai Shep- 
pardui nelemia gero, sake 
jo brolis Richardas.

Vietname kovoje lietuviai esą 
sugrąžinti i tarybine Lietuvą

. - I

New Yorkas. — čia savo 
konferenciją' laikė Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos, Vengrijos, 
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos 
ir Rumunijos pabėgėliai, 
kurie susiorganizavę į taip 
vadinamą “Pavergtų Euro
pos Tautų Asamblėją.”

Konferencija buvo laiky
ta. Carnegie Endowment 
rūmuose, prie pat Jungti
niu Tautų.

Fašistiniai bėgliai, kurie 
sudaro šią organizaciją, 
priėmė eilę rezoliuciją. 
Tarp kito jie priėmė pro
testo rezoliuciją prieš Viet
namo liaudiečius. Bėglių 
konferencijoje pasakota ir 
rezoliucijoje sakoma, kad

Britai šovė i demonstrantus
Nicosia, Kipras. — Bintų 

kareiviai pirmu kartu nau
dojo šautuvus prieš kiprie- 
čius, kurie reikalauja pri
jungti tą salą prie Graiki
jos. Praeitą šeštadienį bri
tai šaudė į tokius ‘demon
strantus Nicosios centre. 
Aštuoni asmenys buvo su
žeisti. Apart šaudymo dar 
buvo ir ašarinių dujų var
tojimo.

Demonstracijose dalyvavo 
nacionalistai, religiniai 
graikai stačiatikiai ir ko
munistai. Visos trys gru
pės kartu paskelbė 24 va-

Paskutiniai
Paryžius.—Mendes-France 

laimėjo, bent laikinai, nes at
rodo, kad parlamentas jam 
balsuos pasitikėjimą biudže
to klausimu. Jo vyriausia 
priešininkė, katalikų partija 
(MRP), nutarė nebalsuoti 
prieš jį, o susilaikyti.

New Yorkas. — Ameri
kos komitetas už politinių 
kalinių amnestiją gavo so
lidarumo telegramą nuo Pa
saulinės Darbo Unijų Fede
racijos (WFTU), kuri api
ma apie 80,000,000 darbi
ninku.

WFTU sako, kad tie, ku
rie kovoja už amnestiją po
litiniams kaliniams Ameri
koje, tuo pačiu laiku kovo
ja ir už unijų teises.

Minneapolis, Minn.—Vie
tinė AFL nutarė pradėti 
akciją' už visišką McCar- 
thy’o pašalinimą iš senato.

Bostonas. — Huntington 
Chambers' salėje apie 200 
žmonių dalyvavo mitinge, 
kuriame protestuoja prieš 
negrų vado ir Civilių Teisių 
Kongreso Pattersono naują 
įkalinimą. 1

Nairobi. — Britu karinis 
teismas išteisino kareivį 
Hughes, kuris prisipažino, 
kad jis kankino . suimtus 
negrus, ypatingai moteris, 
pradundamas skyles jų au
syse, degindamas padus ir 
t. t. ■"

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalta.

apie 1,000 vengrų, latvių, 
lietuviu, čeku, lenku, rūmu- C 7 C. 7 4. 7

nu ir kitų iš Rytų Europos 
pateko į vietnamiečių-liaU' 
diečių rankas. Jie tarnavo 
francūzų užsienio legione ir 
dauguma jų pateko belais- 
vėn, kai krito Dienbie^fu.

Vietnamiečiai - liaudiečiai 
tuos belaisvius išsiuntė į sa
vo kilmės šalis, sako bėg
liai. Lietuviai, pavyzdžiui, 
per Kiniją, tarybinį Sibirą 
ir Rusiją buvo pasiųsti Lie
tuvon.

Anot bėglių konferenci
jos, kuri tas žinias remia 
ant “pranešimų iš Vakarų 
Europos,” tie legionieriai 
savo gimtinėse buvo sun
kiai nubausti.

landų streiką, protestuojant. 
prieš Jungtinių- Tautų nu-' 
tarimą kol kas palikti Ki-1 
prą Britanijos rankose.

Demonstrantų dauguma 
susidėjo iš studentų. Jų vy
riausias šūkis buvo “Eno- 
sis!,” kas reiškia “prisijun
gimas,” kitais žodžiais — 
prisijungimas prie Graiki-! 
jos. Dauguma Kipro gy-Į 
ventojų kalba graikiškai ir i 
yra graikų kilmės.

Grupė turkų kilmės ki- j 
priečių surengė kontr-de-į 
monstraciją ir šaukė “Šalin 1 
Enosis!”

Pranešimai
Londonas. — Pranešama, i 

kad Britanija, jau pasiryžo-l 
si duoti Kipro salai tam ti- į 
krą autonomiją — “tokią,1 
kokią turi amerikiečių glo-i 
boję Puerto Rico,” sako 
spauda.

Wash in g to na s. — Čia da
bar vieši Čiango užsienio 
reikalų ministras George 
K. C. Yeh. Jis kalbėdamas 
per radiją sakė, kad Ame
rika sutartyje yra pasiža
dėjusi ne tik ginti Formo- 
zą, bet padėti Čiangui, jei
gu vietiniai Formozos gy
ventojai sukiltų prieš jį.

Yeh sakė, kad Amerika 
turėtų daryti daugiau 
spaudimo ant Kinijos lakū
nų reikalu. Jis mano, kad 
Hammarskjoldo apsilanky
mas Pekine negeras daly
kas, nes tas Azijoje kelia 
komunistinės Kinijos pres
tižą, u

Tokyo. — Premjeras Ha
toyama, kuris pirmomis sa
vo režimo dienomis daug 
kalbėjo apie naują politiką 
ir geresnius santykius su 
Kinija bei TSRS, pakeitė 
savo toną. Jis dabar pareiš
kė, kad nekeis Jošidos poli
tikos. Jis sakė, kad santy
kiai su TSRS “turės lauk
ti.”

Guatemalos Miestas. — 
Centrinės Amerikos valsty
bėlės laikys Čia savo kon
ferenciją kada nors kovo 
mėnesį.

Fordo, Rockėfellerio 
fondai yra "kairūs" 
teigia republikonai

Washingtonas. — Specia
lus penkių narių atstovų 
buto k o m i t e t a s išnešė 
sprendimą, kad trys dideli 
fondai (fundacijos) y r a 
kairūs, veikia prieš kapita
listinę Amerikos sistemą, 
planuoja socializmui ir net 
artimi subversyviams ele-

Tarybų Sąjunga 
mini J. Stalino 
75 gimtadieni

Maskva. — šį antradienį 
Tarybų Sąjunga mini J. 
Stalino 75-tą gimtadienį. 
Tarybinė spauda pažymi, 
kad Stalinas nueina į isto
riją šalia Markso, Engelso 
ir Lenino kaip naujo socia
listinio pasaulio didis archi
tektas.

Jau kelios dienos kaip ta
rybinė spauda pašvenčia 
daug vietos Stalino gimta
dieniui.

New Yorkas. — Vietinio 
“Times” korespondentas 
Maskvoje Clifton Daniel 
rašo, kad Stalino gimtadie
nio platus minėjimas, iš
sklaido kai kur susidariusią 
nuomonę, kad dabartine 
Tarybų Sąjungos vadovybė 
laipsniškai mažina Stalino 
vertę ir jo užsitarnavimus.

Daniel pažymi, kad visa 
tarybinė spauda kalba apie 
Staliną kaip “didįjį Lenino 
idėjos tęsėją.”

Burnos premjeras apleido 
Kiniją, -- vyktų Amerikon

Rangoonas. — B u r m o s 
premjeras U Nu jau parvy
ko iš ilgesnio viešėjimosi 
Kinijoje, kur jis tarėsi su 
premjeru Čou ir preziden
tu Mao. Jis taipgi lankėsi 
Šiauriniame Vietname.

U Nu pareiškė, kad jis 
dabar mielai lankytųsi su 
taikos misija Washingtone, 
jeigu jis būtų kviestas. Bet 
iki šiol, sakė jis, jo nekvie
tė, neigi jis prašė oficialiai 
tokio kvietimo.

U Nu sako, kad Wash
ingtone jis bandytų tarpi
ninkauti tarp Amerikos ir 
Kinijos.

Lenkija padeda suvienyti 
karo išblaškytas šeimas

Londonas. — Taip vadi- 
narna Lenkijos valdžia 
tremtyje, kuriai vadovauja 
“prezidentas” Augustas Za
leskis, sudarė 54 asmenų 
patariamąją tarybą, kurią 
vadina “parlamentu.” Kai 
kuriuos deputatus rinko bė
gliai įvairiose šalyse, kąi 
kuriuos pasiuntė jų organi
zacijos.

Šio “seimo” maršalka iš
rinktas Emilianas Moszyns- 
kis, buvęs Lenkijos aukš
čiausio teismo teisėjas.

inentams.
Tos trys fondacijos yra 

Fordo, Rockefellerio ir Car
negie, atstovaujantieji didį
jį Amerikos kapitalą filan
tropijoje.

Kongresinio komiteto nu
tarimas nebuvo vienbalsis. 
Trys republikonai pasirašė 
po šiuo nutarimu, bet vie
nas jų sakė, kad jis turi tam 
tikras rezervacijas. Du de
mokratai komiteto nariai 
pareiškė, kad jie daugumos 
nutarimą skaito beprasmiu.

Pačios minimos organiza
cijos jau išleido pareiški
mus, kuriuose atmeta kalti
nimą. Tos trys fondacijos 
vyriausiai užsiima moksli
ninku, menininku ir kultu- 
ros įstaigų parama bei lei
džia spausdinius, palaiko 
Įstaigas ir tt. Jos visuomet 
reniia tuos rašytojus ir dai
lininkus, kurie stato este- 
tizmą virš idėjos, tai yra, 
netiesioginiai stoja už ka
pitalistinę santvarką. Jos 
niekad nėra davusios pa
galbos aiškiai kairiam kū
rėjui arba grupei, nors 
laiks nuo laiko paremia li
beraliniai - demokratinių 
palinkimų kultūrinę organi
zaciją arba pavienį.

Kongresinis komitetas 
taipgi pareiškė, kad trys 
did lap i ai, New Yorko 
“Times” ir “Herald Trib
une” bei W a s h i n g t o n o 
“Post,” kalti kaip tų fon- 
dacijų pagelbininkai ir už
tarėjai bei kongresinio ko
miteto kritikai.

Lenkijos bėgliai sudarė 
“parlamentą” Britanijoje

Berlynas. — Lenkija iš
siųs į Vakarų Vokietiją 
apie 100,000 vokiečių, kurie 
iki šios dienos liko Lenki
joje. Dauguma tų vokie
čių yra moterys, seniai ir 
kiti, kurių šeimynos karo 
metu buvo nublokštos į Va
karinę Vokietiją. Lenkija 
juos siunčia ten, kad įas 
šeimynas suvienyti.

Su lenkais tame humanis
tiniame užsimojime bendra
darbiauja Vakarų Vokieti
jos Raudonasis Kryžius. 
Numatoma, kad 1955-tais 
metais 62,000 tokių Lenki
jos vokiečių pasieks Vak. 
Vokietiją, likusieji 1956- 
tais. Vakarų Vokietija pra
šė, kad jų nesiųstų urmu, 
nes sunku surasti jiems pa
stogę ir pragyvenimo šalti
nius.

Berlynas.— Amerikos In
formacijos Biuras sako, 
kad 3,000 jaunų vokiečių 
studijuoja specialėse mark
sistinėse mokyklose Tarybų 
Sąjungoje. Tie vokiečiai, 
sako Informacijų Biuras, 
tapsią komunistinės Vokie
tijos nugarkauliu.
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CHOU EN-LAJUS ATSAKĖ TEIGIAMAI
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS užsienio rei

kalų ministras Chou En-lajus atsakė Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Dag Hammarskjoldui, jog pa
starasis mielai bus sutiktas, jei jis atvyks į Kinijos sos
tinę pasitarimams.

Kaip žinia, Hammarskjoldas, įpareigotas Jungtinių 
Tautų asamblėjos, pasiuntė Chou En-lajui telegramą, 
klausdamas, ar Kinijos vyriausybė sutiktų su juo tartis, 
jei generalinis sekretorius ten nuvyktų,—tartis dėl tų 
13-kos amerikiečių, kuriuos kinų teismas nuteisė įkali
nimui dėl šnipinėjimo Kinijos teritorijoje.

Kai Jungtinių Tautų sekretorius tokią telegramą į 
Pekiną pasiuntė, iškilo daug spėliojimų: atsakys jam Ki
nijos valdžia, ar neatsakys? 0 jei atsakys, tai ką at
sakys?

Dalykas toks: Jungtinių Tautų asamblėja, pirmiau 
negu įpareigojo daryti viską dėl tų amerikiečių išlaisvi
nimo, priėmė rezoliuciją, smerkiančią Kiniją. Pirmiau 
pasmerkė, o vėliau įpareigojo savo vadovą prašyti Ki
nijos vyriausybę, kad ji išlaisvintų tuos amerikiečius.

Buvo manyta, kad Pekino vyriausybė, užpykusią ig
noruos tą telegramą ir visą reikalą. Dėl to Hammarsk
joldas pasiryžo Kalėdų šventėms lėkti į savo šalį, Šve
diją, ir ten tartis su esamu Kinijos atstovai.

Chou En-lajus, pareikšdamas, kad jis Jungtinių Tau
tų sekretorių mielai priims, jei tik pastarasis atvyks į 
Pekiną, priminė ir tai, kad jungtinių Tautų asamblėja 
nekorektiškai pasielgė, smerkdama Kiniją dėl ameri
kiečių nuteisimo. Tai esąs kišimasis į vidujinius Kini
jos reikalus.

ŠIE ŽODŽIAI rašomi penktadienį, todėl nėra žinių, 
kada Jungtinių Tautų sekretorius lėks į Kiniją. Kad jis 
ten lėks ir su Chou En-lajum tarsis, tenka mažai abe
joti.

Mūsų nuomone, toks pasitarimas eis naudon visam 
taikos reikalui. •

Privalome atsiminti’ kad nuteisimas tu amerikiečiu 
Kinijoje yra šaltojo karo politikos išdavas.

Kinų studentų neišleidimas iš Amerikos, neleidimas 
jiems grįžti savo gimtoj on šalin, taipgi yra šaltojo karo 
politikos išdavas. Atsiminkime: keletas dešimtų kitų 1 
studentų, baigusių čia aukštuosius mokslus, padavė pra
šymus valstybės departmentui, kad jiems leistų grįžti 
namo, negauna leidimo išvažiuoti.

Kai kurie valstybės departmento advokatai per 
spaudą ir radiją sako, kad jis tų studentų neleidžia grįž
ti namo dėl to, kad jie gerai išmokslinti, kad jie stu
dijavo elektronus ir daug žino; dėl to, kad jie, grįžę į 
savo gimtąją šalį, galį daug kuo padėti naujajai Kinijai 
atsistatyti!

Iš paviršiaus abudu dalykai neatrodo labai dideli, 
tačiau jie yra dideli, nes parodo, kaip nenormaliai šian
dien tarp jungtinių Valstijų ir Kinijos Liaudies Respu
blikos santykiai.

Jei Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Peki- 
nan nuvyks, tai, be abejojimo, jis tarsis su Kinijos val
džia ir kitais svarbiais klausimais. Iškils klausimas: 
kodėl Jungtinės Tautos neįsileidžia Kinijos? Kam Jung
tinės Tautos palaiko pas save Čiang Kai-šeko klikos at
stovą,—klikos, kurią Kinijos liaudis išgujo ir kuri nie
ko neatstovaudama, ginama Amerikos ginklo, tupi For- 
mozos saloje?

VERTA DAR PRIMINTI ir tai, ką dabar sapalioja 
tūli radijo komentatoriai ir komercinės spaudos kolum- 
nistai.

Jie dabar šitaip spekuliuoja: Ar Jungtinės Tautos 
ne perdaug Kinijai prestižo teikia, kai jų generalinis se
kretorius prašosi, kad jis būtų Pekine priimtas ir kad 
su juo būtų tariamasi? Ar tai nepažemins Jungtinių 
Tautų prestižo, ar nepaaukštins Kinijos Liaudies Res
publikos?

• Mums rodosi, dėl šio dalyko kuomažiausiai tenka 
rūpintis.

Mums tik svarbu tai, kad tariamasi. Derybos, pa
sitarimai, pasikalbėjimai visuomet neš didesnę naudą 
negu koliojimaisi, gąsdinimai, grasinimai.

Mes dėl to norime, kad Jungtinių Tautų sekretorius 
skristų į Pekiną, ir jam, jei jis ten skris, linkime ge
riausių sėkmių!

APIE TŪLUS 
RAŠYTOJUS

L. Prūseika rašo:
“Northwestern Universi

teto profesorius D. Brown 
ir jo žmona Elenora savo 
rašte apie Amerikos litera
tūrą rusų kalboj sako, kad 
Amerikos klasikai Mark 
Twain ir Walt Whitman 
nepaprastai populiarūs Ta- 
rybų Sąjungoj.

“Gaila, kad Brownai ne
žino, jog Jack London ir 
Theodore Dreiser taip pat 
labai populiarūs. Iš naujų
jų novelistų gal populiariš- 
kiausias Howard Fast.

“Ne tik rusai, bet ir ki
tos tarybinės tautos aukš
tai vertina visa tai, kas ge
ra Amerikos literatūroj.

“Kaslink tokių rašytojų, 
kaip Hemingway, Steinbeck 
ir Upton Sinclair, tai jie 
pamirštami. Jie visai ne 
tie, kokie buvo pirmiau.

“Upton Sinclair paseno ir 
išsirašė. Steinbeck atsuko 
nugarą progresui. Heming
way, nors ir labai gabus, 
pakrypo konservatizman.”

ALBINO KYNf) LAIŠKAS
Kadaise gyvenęs Brazili

joje Albinas Kynas buvo 
deportuojamas į Lietuvą. 
Tai buVo Ispanijos civilinio 
karo metu. A. Kynas, lai
vui pasiekus Francūziją, 
pabėgo į Ispaniją, nuvyko 
ten kariauti prieš fašistus.

Buvo manyta, kad šis as
muo Antrojo pasaulinio ka
ro metu buvo fašistų už
muštas. Tik neseniai suži
nota, kad A. Kynas tebegy
vena Lietuvoje.

A. Kynas parašė iš Vil
niaus laiškutį montevidejie- 
čiui A. Sparneliui. Laiške
lis skamba:

“Tavo laišką, rašytą bir
želio mėn., Vaivutskaš per
davė man tik dabar, kai aš 
atvykau j Vilnių ir aplan
kiau jį. Mano antrašo jis 
neturėjo ir negalėjo per
siųsti.

“Šiemet, pavasarį, užbai
gęs žemės ūkio mechaniza
cijos mokyklą, aš panūdau 
dar išbandyti savo jėgas ir 
išvykau į šalies gilumą — 
už Uralo kalnų — padirbė
ti prie naujų žemių ir plė
šinių įsisavinimo. Žinoda
mas, kad žiemai sugrįšiu 
atgal, beveik su nieku nesu- 
sirašinėjau, ir taip tavo 
laiškas išgulėjo pas jį ke
letą mėnesių.

Tavo laiškas, drauguži — 
ačiū už jį —• labai turinin
gas. .. Sukėlė jis daug pri
siminiu iš anų nesugrįž
tamai į praeitį nužengusių 
karčių valandų, pergyventų 
kartu...

“Baigiu, brolau, šį laišką, 
nes dar turiu paruošti pa
mokas rytojui. Mus ima 
mokykloje stipriai! Reikia 
tobulai įsisavinti mūsų ga
lingą tarybinę techniką, su 
kuria pavasarį vėl vyksiu į 
užkariavimą naujų stepių 
plotų. Kitame laiške para
šysiu apie tai smulkiau, nes 
jums, be abejo, įdomu.”

ATRODO NEBLOGAI
NAUJASIS JAPONIJOS užsienio reikalų ministras 

Namoru Shigemitsu andai pareiškė, kad Japonija nori 
atsteigti normalius santykius tarp jos ir Tarybų Są
jungos, taipgi tarp jos ir Kinijos Liaudies Respublikos.

Mažai laukęs, Tarybų Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras Molotovas atsakė: jei tik Japonija nori, mes 
sutinkame su ja tartis ir daryti visa, kad tarp šitų 
sutinkame su ja tartis ir daryti visa, akd tarp šitų

KANADOS FARMERIŲ 
PAJAMOS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Kanados farmerių paja
mos šiais metais bus že
miausios, kokios buvo bė
gyje praėjusių 7 metų, kaip 
apskaičiuoja pati federalė 
vyriausybe.

“Šiais metais farmeriai 
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santykiai. , , •
Tai džiuginanti žinia, nes tai rodo, kad, pagaliau, 

bus pradėta normalizuoti reikalus ir Tolimuosiuose Ry
tuose.

turės mažiau pajamų ant 
.$300,000,000, oficialiais da
viniais. Bet neoficialiai ap
skaičiavimai sako, kad jų 
pajamos bus mažesnės ant 
$400,000,000.

“Vyriausybės šaltiniai tei
gia, kad 1955 metais farme
rių padėtis pagerės. Girdi, 
tikimasi daugiau pareikala
vimų kviečių.

“Šiemet Kanados farme
rių pajamos bendrai sie
kiančios ne daugiau $1,200,- 
000,000.

“Taigi, farmerių padėtis 
sunkėja sykiu su industri
nių darbininkų, kurie šiuo 
tarpu kenčia dėl nedarbo. 
Trumpai sakant, depresija 
spaudžia visus Kanados 
dirbančius žmones.

“Vienas raportas mini, 
kad Jungtinės Valstijos iš
sidirbo planą pašalinti $1,- 
000,000,000 vertės maisto 
perteklių pardavinėjant už
sieniams už vietos valiuta. 
Kanados vyriausybė tebe- 
reikalaujanti mokėti dole
riais.

“Dar vienas raportas tei
gia, kad kiaulienos Kanado
je 1955 metais bus dides
nis perteklius ir jos kaina 
tur būt bus žemesnė. Tas 
atsilieps į gyvulių auginto
jų pajamas.

“Tas viskas rodo, kad pa
stangos paakstinti Kanados 
vyriausybę ieškoti preky
bos su tomis šalimis, kurio
se yra plačios rinkos Kana
dos gaminiams, yra daug 
svarbesnės, negu išrodo iš 
paviršiaus. Tai pastangos 
dėl labo visų Kanados 
sluoksnių, kaip darbininkų, 
taip ir farmerių ir biznie
rių.”
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ĮVAIRIOS žinios
Briuselis. — Amerikietis 

generolas McAuliffe atvyko 
čia, kad dalyvauti “Bulge” 
mūšių 10-mečio minėjime. 
Šis generolas vadovavo jan
kių divizijai, kurią naciai 
buvo apsupę prie Bostogne.

Detroitas. — Specializuo
tieji auto - darbininkai, ku
rie priklauso prie UAW - 
CIO, savo konferencijoje 
nutarė reikalauti sau 30 c. 
į valandą algos pakėlimo.

Tunisas—Sprogimai įvy
ko keliose vietose Tunisijo- 
je. Buvo susprogdinti ke
lių nacionalistų partijos 
Neo Destouro vadų namai. 
Manoma, kad juos susprog
dino kraštutiniai naciona
listai partizanai, kurie ne
sutinka su tos partijos nu
tarimu sudėti ginklus.

Praga. — Čekoslovakijos 
spauda ragino aukštus par
eigūnus ir technikus moky
tis rusų kalbos, kad studi
juoti iš originalo tarybinius 
vadovėlius.

Chicago. —- Illinois komu
nistų partija pradėjo vajų 
surinkti $10,000, kurių rei
kės, kad ginti teisme komu
nistų vadą Claude Light- 
footą.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos visuotinė rašytojų kon
ferencija prasidėjo čia. Da
lyvauja rašytojų delegacija 
ir iš Lietuvos.

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

Žymusis ukrainiečių tautos patrijotas, 
kurį niekšai nužudė

1926 metais senajame ukrai-
Dietiškame Lvove, kuris tuo
met, kaip ir visa Vakarų 
Ukraina, dejavo po lenkų 
šlėktos okupanto padu, į pa
žangaus to meto žurnalo “Vik- 
na” (“Langai”) redakciją atė
jo jaunas autorius. Jis užsire
komendavo kaip žmogus, kurį 
vaivada Juzevskis neseniai iš
vijo iš Lucko gimnazijos mo
kytojo pareigų už revoliuci
nes pažiūras. Bet jaunas mo
kytojas, didžiausiam reakcio
nierių pykčiui, anaiptol neža
dąs atsisakyti pradėtosios ko
vos. Jis ją pasiryžęs tęsti su 
plunksna rankoje. Proletari
niai rašytojai, sunkios šlėkti- 
nės ir klerikalinės reakcijos 
metais susibūrę Lvove į litera
tūrinę grupę “žaizdras” greit 
suprato, kad jaunojo auto
riaus — Jaroslavo Galano— 
asmenyje jie priima į savo ei
les daug žadančią, aistringą, 
karštos širdies ir didelių lite
ratūrinių gabumų jėgą. Jau
nąjį autorių pastebėjo ir prie
šo stovykla. Ukrainos buržu
aziniai nacionalistai bei tarp
tautinei reakcijai ir Vatika-

PASTABOS
Darbininkų unijos ragina 

senatorius prezidento Ei- 
senhowerio paskirtą Nacio
nalinei Darbo Santykių Ta
rybai advokatą Kammholz 
nepatvirtinti.

Unijos nurodo, kad T. C. 
Kammholz per savo advo
katų firmą Chicagoje at
stovauja stambius fabri
kantus ir jų reikalais rūpi
nasi. Būdamas Nacionali
nės Darbo Santykių Tary
bos advokatas, jis nebus be
šališkas, aišku, jis tarnaus 
fabrikantams.

Manoma, kad Senatas pa
klausys unijų balso, nepa
tvirtins prez. Eisenhowe- 
rio skirto advokato.

Nacionalinis Fabrikantų 
Susivienijimas savo kon
vencijoje, neseniai įvyku
sioje New Yorke, nusitarė 
reikalauti, kad federali- 
niai taksai būtų dar žy
miau korporacijoms suma
žinti.

Fabrikantai taipgi norė
tų, kad ir asmeniniai tak
sai būtų sumažinti tiems, 
kurie daro didžiulius pel
nus.

Iki šiol turčių balsas Kon
grese ir administracijoje vi
sada imdavo viršų ant pa
prastų žmonių balso. Pa
žiūrėsime, kaip naujasis 
Kongresas pasirodys savo 
darbais.

Darbo Departmento Mor 
terų Biuras andai paskelbė, 
kad šiais metais 33 proc. 
moterų, nuo 14 metų am
žiaus, dirba įvairiose Jung
tinių Valstijų darbavietėse. 
Jos sudaro 31% visų dir
bančiųjų žmonių.

Tokių moterų, kurios šiuo 
metu gauna algas, yra ar
ti 20 milijonų. Me.tai lai
ko atgal buvo priskaityta 
arti 25 milijonų.

Tai parodo, kad nedarbas 
daugelį moterų išstūmė iš 
darbaviečių . Didelė daugu
ma darbo netekusių moterų 
patapo šeimininkėmis, ku
rios visai neskaitomos be
darbėmis.

Žymus amerikietis finan- 
sierius ir rašytojas James 
P. Warburg, kalbėdamas 
Dartmouth kolegijoje, aiš
kino, kad Amerikos pasiry
žimas apginkluoti Vokietiją 
yra didžiai pavojingas.

Jeigu nebus susitarta su 
Sovietų Sąjunga pirm Vo
kietijos apginklavimo, War
burg aiškina, tai po to jau 
nebebus progų Vokietiją ap-‘ 
vienyti ir gali prieiti to, 
kad visa Vokietija gali nu-, 
eiti į Sovietų bloko pusę.

Warburg pataria vakarų; 
jėgoms ir Tarybų Sąjungai 

nui parsidavusi unijinė baž
nyčia visaip stengėsi pakirsti 
sparnus kiekvienam gabiam 
literatui ar menininkui, suvi
lioti pinigais, pigia garbe ir 
kitais patogumais ir priversti 
tarnauti jų tamsiems tikslams. 
Akiplėšiškam ir turtingam 
graikų-katalikų bažnyčios mi- 
tropolįtui grafui A. šeptic- 
kiui tai kaltais ir pavykdavo 
Tačiau jaunasis rašytojas su
tiko geriau skursti ir badau
ti, negu parduoti savo talentą 
reakcijai. Savo antiklerikalt- 
niame pamflete jis pavadino 
Vatikano kunigaikštį “barz
dotuoju švento vandenėlio 
drumstėju.” J. Galanas stojo 
į kovą prieš sutanotąją reak
ciją. Visa savo jaunatviška 
energija, liepsnojančia prole
tarinio rašytojo širdimi jis 
įsilieja į proletarinės literatū
ros kūrėjų eiles. Drauge su 
idėjos ir plunksnos draugais 
—St. Tudoru, Al. Gavriliuku 
ir dešimtimis kitų, J. Galanas 
demaskuoja lenkų ir ukrainie
čių buržuazinius nacionalistus. 
Buržuaziniai nacionalistai, su 
kuriais ranka rankon ėjo Te

daryti nusileidimus Vokie
tijos apvienijimo reikalu, 
bet neiti prie Vokietijos ap
ginklavimo. _♦

Francūzai ir Amerika 
niekaip nebegali sutvarky
ti Pietų Vietnamą, kuriame 
dabar siaučia betvarkė, ko
rupcija, kareivių sukilimai 
ir visų kitų galų paįrimai.

Spaudos reporteriai pri
pažįsta tą faktą: jeigu da
bar įvyktų Vietname (In
dokinijoje) rinkimai, tai 
lengvai . laimėtų Ho. Chi 
Minho jėgos, kurios šian
dien pavyzdingai vadovauja 
Šiaurių Vietnamui.

Rinkimai įvyks 1956 me
tais. Amerika ir Francūzi- 
ja tikisi rinkimus pakreip
ti savo pusėn. Pažiūrėsi
me, ar taip išeis, kaip im
perialistai nori. Mums ro
dosi, kad jie ten nieko ne
laimės.

Neseniai Washing to ne 
įvykęs pasaulinis širdies li
gų ekspertų suvažiavimas 
konstatavo tą faktą, kad 
Amerika širdies ligų mir
tingumu yra žymiai pralen
kusi visus kitus kraštus.

Daktarai aiškino tam 
priežastį, kad žymi ameri
kiečių dalis persi valgo ir 
maitinasi riebiu maistu. Dr. 
Ancel Keys iš Minneapo- 
lio nurodinėjo, kad riebalai 
greitai persigeria j kraują 
ir sutrukdo kraujo apyta
ką. Nuo’to gaunama ne
mažai širdies smūgių.

Prof. Noboru Kimura ra
portavo, kad Japonijoje nuo 
širdies ligų mirtingumas 
sudaro tik vieną dešimtada
lį, palyginus su amerikiečių 
mirtingumu. Rytų Azijo
je, kur žmonės labai mažai 
riebalų tegauna, nuo širdies 
ligų mirtingumas yra visai 
nežymus.

Persivalgymas ir per di
delis riebalų naudojimas, 
suprantama, yra žmonijai 
pavojingas. Maistas turėtu 
būt sureguliuotas taip, kad 
jis nedarytų žmonėms ža
los.

Bet nedavalgymas, pusba- 
diškas maistas, yra žmo
nėms taipgi pavo j i n g a s . 
Daugelis pusbadžiai gyven
dami gauna džiova ir kito
kias ligas ir be laiko nuei
na į kapus.

Pasaulyje neturėtų būti 
nei persivalgiusių, nei neda- 
valgiusių. 1 ' Gr.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti. 1 

akcingoji dvasininkija, viso
mis priemonėmis stengėsi iš
laikyti vietinius gyventojus— 
ukrainiečius tamsoje ir paže
minime. Reakcija visomis prie- 
inonėmis stengėsi atitraukti 
Vakarų Ukrainos liaudį nuo 
tautiečių, gyvenančių tarybi
nių respublikų šeimoje, ap
šmeižti socializmo šalį. 1932 
metais buržuazinis ukrainie
čių nacionalistas tūlas Iv. Čer- 
niavy už anglų konsulo Lvove 
pinigus išleido šlykščią bro
šiūrą, kurioje “vaizduoja,” 
“kaip ukrainiečių buržuazinių 
nacionalistų gaujos... užka
riauja Raudonąją Maskvą!” 
Savo vapaliojimus čemiavy 
pavadino “Rytuose — mes!” 
J. Galanas į šią reakcionie
riaus brošiūrą atsakė puikiu 
feljetonu žurnale “Vikna”— 
“Ne, Rytuose — mes!” Felįe- 
tonas baigiamas žodžiais: “'Sė
site, ponai Černiavy, Donko- 
vai ir Ko, sėsite ir nepasikel- ■ 
site ir nelošite “šešiasdešimt 
šešių” Dnieprogese, nestatysi
te jame viešnamių su šokėjo
mis iš Haiti, ir nors jums ir 
labai norėtųsi, jūs, grynieji 
ukrainietiški pogromininkai, 
ryti, darbo žmonių kraują ir 
niekinti jų dukteris,— stipriai 
jūs sėsite ir gulsite, ir taip, 
kad jau nebepakelsite...” J. ’ 
Galano, kaip ir kitų pažan
giųjų Vakarų Ukrainos rašy
tojų, kova buvo, didvyriška ir 
sunki. Lvovas tuo metu buvo 
ypač stiprus tarptautinės re
akcijos bastionas Rytuose. Ta
čiau, komunistų vadovaujami, 
Vakarų Ukrainos darbo žmo
nės, jų tarpe ir pažangioji kū
rybinė inteligentija, įkvepia
ma Tarybų šalies pavyzdžio, 
nepabūgo reakcijos jėgų. J. 
Galanas ėjo pirmosiose kovo
tojų kolonose; kovoje prieš 
kapitalistus, buržuazinius na
cionalistus ir reakcinį klerą 
stiprėjo jo plunksna, ai^go, 
plėtėsi ir gilėjo jo, kovotdjo- 
publicisto, jėga. Dar ne kaiTą 
juodoji reakcija mėgino pri
versti Galaną parduoti jai sa
vo plunksną, bandė užgesinti 
jo širdies aistrą badu ir tero
ru, kalėjimu ir boikotavimu. 
Tačiau niekas nepajėgė pa
laužti išdidžios kovotojo prieš 
reakciją ir tamsą dvasios.

Ir štai atėjo laisvė. J. Ga
lanas su visa energija stojo į 
didį socialistinės statybos dar
bą. Aštrų savo plunksnos 
smaigalį rašytojas nukreipia 
prieš visus tuos, kurie trukdo 
Vakarų Ukrainos liaudžiai 
dirbti taikios statybos darbą, 
—prieš buržuazinius naciona
listus ir reakcingąjį klerą. 
Kaip tikras karys,— rašytojas 
tęsia šią kovą ir karo metais, 
dirbdamas radijo komentato
rium Taraso Ševčenkos vardo 
radijo stotyje, rašydamas ko
vingus pamfletus ir publicisti
kos straipsnius spaudoje.

Pergalė grąžino rašytoją j 
gimtąjį Lvovą. J. Galanas <%r 
kartą ryškiai pamatė šlykštų 
ukrainiečių tautos priešų vei
dą: buržuaziniai nacionalistai 
ir reakcingoji dvasininkija kū
nu ir siela tarnavo hitleri
niams fašistams karo metu, 
žudė patys ir išdavinėjo ges
tapui dorus žmones, kovoto
jus už ukrainiečių tautos 
laisvę.

Aistrigas kovotojas prieš 
fašizmą, J. Galanas rašė, kad 
pirmasis fašistas pasaulyje bu
vo Romos popiežius, o Vatika
nas—pirmasis fašizmo lizdas. 
«!uk Pijus XI ir jo kardinolas 
Ratti buvo Benito Musolinį 
mokytojai, mecenatai ir įkvė
pėjai, jų sąjungininkas buvo 
Adolfas Hitleris.

J. Galano asmenyje Romos 
popiežius ir buržuaziniai na
cionalistai matė savo didį, bai
sų priešą. Jie bijojo jo. Po
piežius Galaną prakeikė. Ponį 
piežiaus pakalikai nužudė jį* 
1949 metais spalio 24 dieną 
savo darbo kambaryje, ra
šant straipsnį “Išlaisvintojo 
žmogaus didybė.” . L

Al f. Bieliau«ka« ■



A. ČECHOVAS

Kreivas veidrodis
r'' (Kalėdų apsakymas)

Aš ir žmona įėjome į saloną. Ten kve
pėjo samanomis ir drėgme. Milijonai 
žiurkių ir pelių metėsi į šalis, kada mes 
apšvietėme sienas, ištisą šimtmetį ne
mačiusias šviesos. Kada uždarėme pas
kui save duris, dvelktelėjo vėjas ir suju
dino krūvas popierių, gulėjusių kertė
se. Šviesa krito ant šių popierių, ir mes 
pamatėme senovinius rašmenis ir vidur
amžių atvaizdus. Ant pažaliavusių nuo 
laiko sienų kabojo protėvių portretai. 
Protėviai žiūrėjo pasipūtę, rūstūs, lyg 
norėdami pasakyti:

— Išperti tave reikėtų, brolau!
Žingsniai skambėjo po visą namą. Į 

mano kosėjimą atsiliepė aidas, tas pats 
aidas, kuris kadaise atsiliepdavo mano 
protėviams...

O vėjas staugė ir dejavo, židinio ka
mine kažkas verkė, ir šiame verksme 
buvo girdėti nusiminimas. Stambūs lie
taus lašai teškeno į tamsius, blausius 
langus, ir jų teškenimas kėlė ilgesį.

— O protėviai, protėviai! — tariau 
aš, reikšmingai atsidusęs. — Jeigu aš 
būčiau rašytojas, tai, žiūrėdamas į at
vaizdus, parašyčiau ilgą romaną... Juk 
kiekvienas šių senių kažkada buvo jau
nas ir kiekvienas turėjo romaną... ir dar 
kokį romaną! žvelgterėk, pavyzdžiui, į 
šią senelę. Toji negraži, šlykšti moteris 
turi savo labai įdomią istoriją. Ar ma
tai, — paklausiau aš žmoną: — ar ma
tai veidrodį, kuris kabo ten kampe?

Ir aš nurodžiau žmonai didelį juodais 
bronziniais rėmais veidrodį, bekabantį 
kertėje, prie mano bobutės portreto.

— Šis veidrodis turi stebuklingų ypa
tybių: jis pražudė mano prosenelę. Ji 
užmokėjo už jį didžiausius pinigus ir 
nesiskyrė su juo iki pat mirties. Ji žiū
rėjo į jį dienas ir naktis, be perstojo, 
žiūrėjosi net gerdama ir valgydama. 
Guldama ji kiekvieną kartą dėdavosi jį 
su savim į lovą ir, mirdama, prašė įdėti 
jį drauge su ja į karstą. Neišpildė jos 
noro tik dėl to, kad veidrodis netilpo kar-: 
ste. , '

-i- Ji buvo koketė? — paklausė žmo-
. ....

7— Tegu ir taip. Bet argi ji neturėjo 
kitų veidrodžių? Dėl ko ji taip pamilo 
tik šitą veidrodį, o ne kurį kitą? Ir ne
jaugi ji neturėjo geresnių veidrodžių? 
Ne, čia, brangioji, glūdi kažkokia baisi 
paslaptis. Ne kitaip. Padavimas sako, 
kad veidrodyje tupįs velnias ir kad pro
senelė jautusi silpnybę prie velnių. Ži
noma, tai nesąmonė, bet neabejotina yra 
tai, kad veidrodis bronziniais rėmais tu
ri paslaptingą jėgą.

Aš nušluosčiau nuo veidrodžio dulkes, 
pasižiūrėjau į jį ir nusikvatojau. Į ma
no juoką dusliai atsiliepė aidas. Veid
rodis buvo kreivas ir mano fizionomiją 
iškraipė į visas puses: nosis atsidūrė ant 
kairiojo skruosto, o smakras perskilo ir 
nusisuko į šalį.

— Keistą skonį turėjo prosenelė! — 
tariau aš.

Žmona neryžtingai priėjo prie veidro

džio, taip pat žvilgterėjo į jį — ir tuč
tuojau įvyko kažkas baisaus. Ji išbalo, 
ėmė drebėti visa ir suriko. Žvakidė iš
krito jai iš rankų, nusirito grindimis, ir 
žvakė užgeso. Mus apsiautė tamsa. 
Tuojau aš išgirdau, kaip sudribo ant 
grindų kažkas sunkaus: tai nugriuvo 
apalpusi mano žmona.

Vėjas užkaukė dar liūdniau, ėmė bė
gioti žiurkės, popieriuose suskrebėjo pe
lės. Mano plaukai pasišiaušė ir suvė- 
dulavo, kai nuo lango atitrūko langinė 
ir nukrito žemėn. Lange pasirodė mė
nulis...

Aš pagriebiau žmoną, apkabinau ir 
išnešiau ją iš protėvių buveinės. Atsi
peikėjo ji tik kitą dieną vakare.

— Veidrodį! Duokite man veidrodį! 
— tarė ji, atsipeikėjusi. — Kur veidro
dis?

Kiaurą savaitę ji negėrė, nevalgė, ne
miegojo, o vis prašė, kad jai atneštų 
veidrodį. Ji verkė, rovėsi plaukus nuo 
galvos, blaškėsi, ir galų gale, kada gy
dytojas pranešė, kad ji galinti mirti ba
du ir kad jos padėtis esanti nepaprastai 
pavojinga, aš, vos įveikdamas savo bai
mę, vėl nusileidau žemyn ir atnešiau jai 
iš ten prosenelės veidrodį. Pamačiusi 
jį, žmona sukvatojo iš laimės, paskui pa
griebė jį, pabučiavo ir įsmeigė į jį akis...

Ir štai praslinko jau daugiau kaip de
šimt metų, o ji vis dar žiūrisi į veidrodį 
ir neatsitraukia nei vienam akimirks
niui.

“Nejaugi tai aš? — šnabžda ji, ir jos 
veide sykiu su nuoraudžiu sutvaska lai
mė ir begalinis džiaugsmas. — Taip, tai 
aš! Viskas meluoja, išskyrus šitą veid
rodį! Meluoja žmonės, meluoja vyras! 
O, jeigu aš anksčiau būčiau pamačiusi 
save, jeigu aš būčiau žinojusi, kokia aš 
esu iš tikrųjų, tai nebūčiau ištekėjusi už 
šito žmogaus! Jis nevertas manęs! Prie 
mano kojų turi gulėti gražiausi, kilmin
giausi riteriai!..”

Vieną kartą, stovėdamas užpakaly 
žmonos, aš netyčia pažvelgiau į veidrodį 
ir — atidengiau baisiąją paslaptį. Veid
rodyje pamačiau moterį akinamo gro
žio, kokio niekuomet gyvenime nebuvau 
sutikęs. Tai buvo gamtos stebuklas, 
grožio, grakštumo ir meilės harmonija. 
Bet kas per dalykas? Kas atsitiko? Ko
dėl mano negraži, griozdiška žmona 
veidrodyje atrodė tokia gražuolė? Ko
de! ? * ’

Ogi todėl, kad kreivas veidrodis iš
kraipė negražų mano žmonos veidą į vi
sas puses, ir nup tokio jos bruožų pakei
timo jis atsitiktinai pasidarė labai gra
žus. Minusas ir minusas davė pliusą.

Ir dabar mudu abu, aš ir žmona, sė
dime prieš veidrodį ir, neatsitraukdami 
nei vienos valandėlės, žiūrim,į jį: mano 
nosis lipa ant kairiojo skruosto, smak
ras perskyla pusiau — ir pasiutusiai, 
beprotiška aistra mane apima.

“Cha-cha-cha!” padūkusiai kvatoju 
as.

O žmona vos girdimai šnabžda:
“Kokia aš graži!”

Chicagos Žinios
Iš LDS 53-čiols Kuopos 

susirinkimo
Priešmetinis LDS 53-čios 

kuopos susirinkimas įvyko 
gruodžio 3 d., kuris buvo 
kiek skaitlingesnis už pir- 
mesnius. Kuopos valdyba 
patiekė gerus raportus. 
Taipgi ir delegatai iš LDS 
Il-ros Apskrities konferen
cijos, pabrėžiant konferen
cijos tarimą, dėl kuopų or
ganizatorių svarbos gavi
mui naujų narių. Kad kuo
pų organizatoriai su ap
skrities organizatoriais lai
kys laiks nuo laiko susirin
kimus išdirbimui planų ga
vimui naujų narių, taipgi tų 
planų p ra vedimu i gyveni
mam

Susirinkime buvo plačiai 
išsireiškta, kad mūsų orga
nas “Tiesa” daugiau kreip
tų dėmesio į jaunus narius 
bei jų kuopas, raginant juos 
lankyti k u o p ų susirinki
mus.

Senoji kuopos valdyba ap
siėmė liktis 1955 metams, 
tad buvo sutikta susirinki
mo su gausiais aplodismen
tais. Išrinkta organizato
rius J. Pauliukas, pagelbi- 
ninku organizat oriu m G. 
Montvilas. Jiedu abu yra 
gabūs veikėjai.

Po susirinkimo buvo links
mas pasivaišinimas. Kuopa 
davė skanių užkandžių, o 
nariai susidėjo išsigėrimui. 
Tikrai linksmai praleistas 
susirinkimo vakaras.

Numatoma, metinis susi
rinkimas bus didesnis, irgi 
su pasivaišinimu. Jame bus 
išduoti metiniai raportai iš 
kuopos veiklos ir narių sto
vio. Į šį susirinkimą turė
tu visi sveiki nariai atsilan-

Užsienio delegacijos apie 
Tarybų

(Laiškas iš Tar. Sąjungos,)
Neseniai laikraščio “Lib

eration” puslapiuose pasi
sakė garsusis prancūzų ra
šytojas žan-Polis Sartras. 
Jis papasakojo savo kelio
nės po Tarybų Sąjungą 
įspūdžius. Žan-Polis Sart
ras pažymėjo “labai platų 
svetingumą,” kuris jam bu
vo rodomas TSR Sąjungo
je, visišką galimumą nu
statyti atvirą ir platų kon
taktą su tarybiniais žmo
nėmis, visišką kritikos lais
vę, kurią turi tarybiniai pi
liečiai. Jis taip pat pabrė
žė, jog tarybiniams žmo
nėms “privatus interesas” 
yra neatskiriamas nuo “dar
bo visuomenės naudai.”

Tarybinė liaudis karštai 
sveikina įvairių pasaulio ša
lių pasiuntinius. Daugiau 
kaip 800 delegacijų aplan
kė TSR Sąjungą per pa
staruosius dvejus metus. 
Tai buvo daugiau kaip 60 
šalių atstovai. Bet, tūr būt, 
niekad TSR Sąjungoje ne
buvo tiek susitikimų su už
sienio svečiais, kaip šiais 
metais. Čia apsilankė gau
singos profsąjungų, parla
mentų delegacijos, pramo
nės ir prekybos 
atstovai,
rašytojai, gydytojai ir dai
lininkai, įvyko Prancūzijos 
ir Lenkijos teatrų gastro
lės, Vengrijos, Graik i j o s, 
Bulgarijos, Anglijos, Švedi
jos, Indijos ir kitų šalių ar
tistų koncertai.

sluoksnių
mokslininkai ir

Montello, Mass.
TUMPI PRANEŠIMAI

TJuosybės Choro komitetas 
išrovė raportą iš įrengimo: 
vakarienės, koncerto ir šokių, 
atsibuvusių lapkričio 28-tą, 
Liet. Taut. Name. Sako, pa
rengimas gerai pavyko. Ren
gėjams atiduotas didelis kre
ditas, taip pat J. Shmitui už 
išplatinimą daug tikietu, So. 
Bostone, apylinkėje, 
Lewiston, Maine.

Rožė Stripinis davė 
nymą paaukoti Laisvės 
$5, likosi paaukota.

Lietuvių Tautiško Namo ko
mitetas rengia banketą pasili
kimui Naujų ( Metų. įvyks 
gruodžio (De°.) 31 cl., L.T.N. 
žemutinėje salėje. Pradžia 
7:80 valandą vakaro. Bus tur
kių valgiai, gerų gėrimų įva- 
Has, gera muzika. įėjimas lik 
$2. Nepraleiskite progos.

Laisvės skaitytojas Antanas
jankaitis pavasarį turėjo sun
kią operaciją. Biskį buvo pa
sveikęs. Dabar girdėjau, kad 
vėl sunkiai serga namuose, 18 
Emmet St., Bi’ockton, Mass.

net ir

suma- 
fondui

I Wj. Gečius atsinaujino pre
numeratą, bet su sveikata ne
gali pasigirti, negali niekur iš 
namų eiti.

Gruodžio 12-tą Liuosybės 
; Choras dalyvavo mūsų pus
brolių latvių surengtame kon
certe Roxbury, Mass. Vado
vystėje Alb. Potsius sudainavo 

1 dainas pagirtinai. Paskui 
buvo vakarienė. Valgius lat
viai sutaisė kaip ir mūsų lie- 

Ituvės šeimininkės. Latviai yra 
labai draugiški.

J. Šimaitis

Bethlehem, Conn.
Mirė nuoširdus žmogus

Gruodžio 11 dieną mirė Jo
nas Butkus, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Gimė ir augo Lietu
voje, Kauno gubernijoj, Sada- 
vos parapijoj, Pakalniškių 
kaime. Sugrįžęs iš karinome-' 
neš buvo keletą metų moky
toju, mokino vaikus lietuviš
kai. Buvo geras lietuvis. 55 
metai kaip išvažiavo iš Lietu
vos. Atvyko į Waterbury, 
Conn., ir čia išgyveno 10 me
tų. Vėliau įsigijo farmą, kur 
ir užbaigė savo gyvenimo die
nas. Išaugino gražią ir paviz-

dingą šeimyną: 5 sūnus ir 2 
dukteris; visi gražiai ir pavyz
dingai gyvena. Taipgi turėjo 
2 brolius, vienas miręs, o vie- 

1 ras gyvas. Moteris taipgi mi
rus. Jie skaitė ir rėmė darbi
ninkišką spaudą.

Buvo ilgametis Laisvės skai
tytojas. Taipgi buvo Lietuvių 
Laisvo Kapinyno darbuotojas. 
52 metai atgal, kada kapiny
nas steigėsi, Jonas Butkus dir
bo kartu su kitais, dirbo rim
tai ir šaltai visokius darbus, 
kurie tiktai reikėjo, žmogus 
buvo rimto būdo. Gražiai su
gyveno su: kaimynais. Atrodė, 
kad pykti visiškai nemokėjo.

Gruodžio 13 d. tapo palaido
tas Waterburio Lietuviškose 
kapinėse. Man prisimena, ka
da velionis buvo vienu įsteigė
ju šitų kapinių ir čia tapo pa
laidotas. Bet keli metai atgal 
mirė vienas šių kapinių steigė
jas ir didelis kapinyno patri- 
jotas, o mirus, šeima pasielgė 
priešingai, nelaidojo šiose ka
pinėse. Tai atrodė prastai.

Vilkaviškis

Šiuos žodžihš rhšaht te
ko patirti, kad organizato
riaus pagelbininkas yra jau 
gavęs porą naujų narių ir 
pasikaustęs jų gauti dau
giau. Tikima, kad ir orga
nizatorius jam neapsileis. 
Be to, visi nariai irgi turi
me jiems padėti, rekomen
duojant savo draugus ir sa
vo šeimos jaunesnius na
rius. Tada visiems bus sma
gu pradėti naujus metus su 
gražiu skaičiumi naujų na
rių. Dabar už kiekvieną na
rį duodama $2 dovanų. Prie 
to, LDS Centras skiria ge
rą atlyginimą. Tuomi or
ganizatoriai ukvačniau ir 
dirbs.

Metinis susirinkimas 
įvyks sausio 6 d., Mildos 
svetainėje, 3122 So. Halsted 
St. Kp. Koresp.

pasta- 
darbo

mė ne
moto r ų

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš visai pa
saulio.

Kenosha, Wis.
“DARBAI GERĖJA”

Vietos laikraštis gruodžio 6 
d. įdėjo žinią apie darbų pa
gerėjimą mūsų mieste. Ten 
nurodoma, kad lapkričio mė
nesį dirbo 8% daugiau darbi
ninkų 78-se šapose, palyginus 
su rugsėjo mėnesių.

Bet toliau šiaip laikraštis 
prislėgtai sako

—Nežiūrint užpelnų 
rais šešiais mėnesiais, 
lygmalas yra žemesnė 
palyginus su lapkričio 
siu 1953 m. Taipgi
darbas stovi 14% žemiau 1953 
m. 'lapkričio lygmalos.

Tai .mažas “pagerėjimas,” 
jei tokis procentas mažiau 
dirba negi metai atgal. Bet 
reikia atsiminti, kad darbo 
mažėjimas prasidėjo pas mus 
ir abelnai šalyje apie rugpjū
čio mėnesį, 1953 m. Tad rei
kėtų dabartinį darbą lyginti 
su rugpjūčio mėnesio darbu. 
Bet taip lygindami gautume 
d'ar prastesnį paveikslą nedar
bo, nežiūrint, kad “darbai 
gerėja.”

jungoje apsilankiusių užsie
niečių įspūdžiai. Tačiau, vi
sų pirma, jie pažymi gali
mumą smulkiai susipažinti 
su tarybinės liaudies gyve
nimu, žavisi jos svetingu
mu.

—Daugelis iš mūsų dele
gacijos narių, — pasakė in
dų kino režisierius Radžas 
Kapuras, — lankėsi eilėje 
šalių, kur yra kino indus
trija. Bet niekur niekas iš 
mūsų nebuvo sutiktas taip 
svetingai ir niekur nebuvo 
stengiamasi taip išsamiai 
atsakyti į visus mūsų klau
simus, kaip Maskvoje.

—Mes gavome galimybę, 
—pareiškė Norvegijos tai
kos šalininkų delegacijos 
vardu žymi visuomenės vei
kėja Kirsten Hansteen, — 
susipažinti su įvairiomis ta
rybinio gyvenimo pusėmis 
—su darbo žmonių gyveni
mu, su socialinėmis įstai
gomis bei kultūros įstaigo
mis Rusijos Federacijoje ir 
Armėnijos Tarybų Respu
blikoje. Visur nies buvome 
sutinkami nepaprastai sve
tingai ir šiltai. Mes galėjo
me eiti kur norėjome 
kalbėtis su 
Mums buvo atviros 
durys, tame tarpe ir priva
čių butų durys.

Tarybinė liaudis visur 
širdingai priima užsienio 
svečius. Susitikimai su ta
rybiniais žmonėmis vyksta 
šiltoje draugiškoje aplinko
je. Nemaža malonių valan
dėlių, Anglijos muzikos vei
kėjų grupės vadovo Keneto 
Raito žodžiais, praleido jis 
šaltakalvio Goriuškino šei
moje, kuri gyvena, nauja
me name vienoje iš Mask
vos Pesčanųjų gatvių.

Šešiolika dienų Anglijos 
parlamento delegacija vie
šėjo Tarybų S ą j u n goję 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos' kvietimu. Per tą laiką 
Anglijos parlamento nariai, 
be Maskvos, lankėsi Lenin
grade, Stalingrade, Tbilisy
je, Sočyje, Kijeve, Sverdlovs- 
ke ir Gorkyje. Jie aplankė 
įmones ir įstaigas, moky

klas ir kolūkius, turėjo su
sitikimus su ministeriais ir 
įmonių vadovais, kalbėjosi 
su visuomenės veikėjais, 
darbininkais ir kolūkiečiais. 
— Tarybų Sąjungos val
džios organai, — pareiškė 
Anglijos parlamento de
legacijos vadovo pavaduoto
jas Nes Edwards, — suda
rė mums visišką galimybę 
susipažinti su viskuo, kas 
mus įdomauja.

Anglijos delegacija apsi
lankė, skyrium imant, Mas
kvos staklių gamykloje 
“Krasnyj proletarij.” Dele
gacijos narys Stanley 
Evans, daug metų turįs rei
kalo su liejimo darbu, pa
sakė, jog gamybos mecha
nizacija, gera produkcija 
rodo, kad darbininkai turi 
pakankamą kvalifikaciją. Iš 
šios gamyklos pavyzdžio, 
pabrėžė jis, matyti, kokią 
didžiulę techninę pažangą 
padarė tarybinė liaudis.

Kitas šios delegacijos na
rys — Frederikas Erolas— 
išreiškė susižavėjimą Gor
kio V. M. Molotovo vardo 
automobilių gamyklos ce
chų ir korpusų dydžiu. Jis 
pabrėžė taip pat didelius 
laimėjimus, kuriuos auto
mobilių gamintojai yra pa
siekę aukštos kokybės ma
šinų išleidimo srityje.

Būdami Ukrainoje, dele
gacijos nariai apsilankė 
kolūkyje “Červona Ukrai
na.” Apžiūrinėdamas kolū
kio visuomeninį ūkį, herco
gas Velingtonskis aukštai 
įvertino įrenginius kolūky
je ir visuomeninės gyvuli
ninkystės išvystymą. Atsi
sveikindamas su kolūkie-' 
čiais, Anglijos parlamento» 
delegacijos vadovas lordas 

' Koulreinas pareiškė, kad 
' susipažinimas su kolūkiu 
delegacijos nariams padarė 
neišdildomą įspūdį.

Užsienio svečiai, susipa
žindami su tarybinės liau
dies gyvenimu, įsit i k i n a, 
kad ji dirba taikų kuriamą
jį darbą. Priėmime, su
rengtame Anglijos teisinin
kų delegacijos viešėjimo 
TSR Sąjungoje proga, de
legacijos vardu D. N. Pri- 
tas pasakė: “Visiškai ne
tenka abejoti, jog TSR Są
junga ne tik neturi kėslų 
surengti karą ir nesiekia jo, 
bet, priešingai, kupina pa
siryžimo išsaugoti taiką, 
kad galėtų žengti pirmyn

kūrimo ir taikaus vystymo^ 
si keliu.”

—Tarybų Sąjunga, — pa
reiškė Chimačal - Pradešo 
valstijos (Indija) visuome
ninių darbų departamento 
sekretorius inžinierius G, 
R. Nangea, — vystosi drą
saus, į ateitį žvelgiančio 
planavimo pagrindu. Čia 
stebina didžiulis įvairių sta
tybos darbų organizavimo 
mastas ir platus mašinų 
panaudojimas. Maskvoje ir 
Tbilisyje mums didelį įspū
dį padarė greitiniai dau
giaaukščių namų statybos 
metodai, kurių dėka pa
vyksta per trumpą laiką 
pastatyti ištisus gyvenamų
jų namų kvartalus. Mes 
esame laimingi matyti tary
binių inžinierių ir technikų 
pasiekimus taikios statybos • < • *

Milžinišką įspūdį užsienio 
svečiams palieka atstaty
tasis miestas-didvyris Sta
lingradas. “Mes žavimės 
grandiozišku Stalin grade 
vykstančių statybos darbų 
užmoju, ir mes tikime, kad 
šis taikus miestas netrukus 
bus toks, koks jis turi būti 
pagal generalinį planą,” — 
pareiškė Anglijos p a r 1 a - 
men to delegacija, apsilan
kiusi Stalingrade.

Tarybinė liaudis darbuo
jasi ir džiaugiasi savo dar
bo vaisiais. , Kasdien kyla 
jos gerovė, klesti mokslas 
ir menas. Švedijos žurna
listas Joranas šildtas laik
raštyje “Svenska dag bla- 
det,” paskelbė seriją straips
nių apie jo kelionę po TSR 
Sąjungą. Jis ypač pabrėžė 
taikius tarybinės liaudies 
siekimus, aukštą darbo 
žmonių gyvenimo lygį. “Aš 
nenustebsiu, — rašo J. Šild
tas, — jeigu pasirodys, kad 
šiuo metu Tairybų Sąjungo
je yra daugiau dramos te
atrų, negu kitose pasaulio 
šalyse, kartu sudėjus.”

Apie kultūros klestėjimą 
TSR Sąjungoje pasakoja ir 
minėtosios Anglijos parla
mento delegacijos nariai. 
Jie aplankė Maskvos ir Tbi
lisio universitetus, kur* kal
bėjosi su dėstytojais ir stu
dentais. Svečiai nepapras
tai žavėjosi Lenino kalnuo
se pastatytojo Maskvos 
Valstybinio universiteto pa
stato architektūra bei jo 
vestibiulių meniniu apipa
vidalinimu. Hercogas Ve- 
lingtonskis pareiškė, kad jį 
didžiai nustebino visa tai, 
ką jis matė universitete/ 
kad šio pastato didingumas

(Tąsa 4—tame puslap.)
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JOHNSON CITY, N. Y

Nuoširdžiai sveikinu visus Laisvės skaitytojus, gy
venančius trilypiniame mieste (Tripple City).

Taipgi, kalėdinių švenčių proga, sveikinu gimiftes, 
draugus ir pažįstamus, kaip laisvamanius taip ir ti
kinčiuosius, nes man visi yra geri žmonės, nežiūrint 
to, kad jie dalykus supranta kitaip negu aš. Linksmą 
Kalėdų visiems!

Man Kalėdos nebus linksmos, kadangi š. m. gruo
džio 22 d. eisiu į ligoninę operacijai. Nežinau, kada 
pilnai išsveiksiu, bet tai ir nesvarbu.

šiuomi linkiu visam Laisvės štabui — technikams, 
redaktoriams ir administracijai — linksmų Kalėdą!

Siunčiu Rojaus Mizaros vardu $25.00, kuriuos pra- 
šau perduoti Laisvei sustiprinti fondan.

Draugiškai,
ANTANAS MAINIONIS

1954 m. gruodžio 15 d.

(Dėkodamas už dovaną, visas Laisvės personalas 
linki gerbiamam Antanui Mąinioniui ištvermingai per
gyventi operaciją ir greit pilnai pasveikti. Taipgi lin
kime jam linksmų žiemos švenčiu ir laimingų Naujų 
Metų! — REDAKCIJA.
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NewWto^j^fellnloi
Aido Choro žinios“Prašvilpta Laime”

JUOKINGA KOMEDIJA

Brooklyno, Richmond Hill ir 
apylinkės lietuviai turėsimo 
puikia progą pirmutiniai pa
matyti pilną ,juoku komediją 
vaidinant.

Vaidinimas bus sausio (Ja
nuary) 9 d., Liberty Auditori
joj. Pradžia 3:30 po pietų.

“Prašvilpta Laimė,” yra 
dvieju veiksmu komedija. Ją 
parašė Andrius Skripka.

Vaidintojai yra rinktiniai: 
JdTias Kuraitis — šeimininkas
— J. Rušinskas; Marė Kurai- 
tienė— jo žmona—A. Rainie
nė; dalis Cibukas —Kuraičiu 
bu rd i n gi eri u s — M. d i a p 1 i k as, 
Alekas — nususęs inteligentas
— J. Lazauskas; Ona—našlė
— V. Bunkienė; Betė — dar 
nekalta mergaitė — E. Bra
zauskienė.

Su tokiais rinktiniais vaidin
tojais, aišku, komedija bus su
vaidinta gyvai ir juokingai. 
Juokus mylinti lietuviu visuo
menė, turėtu skaitlingai atsi
lankyti !

Bilietas tik .$1.25.
Aš tai tikrai būsiu.

J. G

Liet. Kult. Centro 
kieme eglė papuošta

Praėjusį savaitgalį Lietu
viu Kultūrinio Centro kie
me eglė buvo jau papuošta. 
Kadangi ji kasmet šiek-tiek 
paaugo, tai ir lempučių jai 
reikia vis daugiau. Taigi 
šiemet Centro gėlininkas 
savais pinigais nupirko dar 
vieną 15-kos lempučių šniū
rą ir keletą lempučių at
sargai, išleisdamas virš $5. 
Dabar vakarais egle gra
žiai mūsų įstaigos kiemą 
puošia. i

Gėlininkas būtų dėkingas 
tiems, kurie pusdoleriais ar 
kvoteriais prisidėtų šios su
mos sukėlimui. M. Grigas 
jau prisidėjo su $2. Rep.

UŽSIENIO 
DELEGACIJOS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

patvirtina, jog tarybiniam 
jaunimui sudarytos palan
kios sąlygos išeiti aukštąjį 
mokslą. Didelį įspūdį dele
gacijos nariams padarė 
Tbilisio universitetas, čia 
svečių dėmesį ypač patrau
kė Šekspyro, Valtero Sko
to, Bernso, Bairono, Di- 
kenso, šių dienų anglų ra
šytojų kūriniai, išdėstyti 
universiteto bibliotekos len
tynose. Parlamento delega
cijos narys Stanley Evans 
pažymėjo, jog bendras įspū
dis, kurį galima gauti su
sitinkant su studentais, ta
rybiniu jaunimu, tai tas, 
kad jie linksmi, džiugūs, 
laimingi, tikri dėl savo at
eities.

—AŠ galiu drąsiai pasa
kyti, — rašo Prancūzijos 
Tautinio švietimo ministe
rijos inspektorius Andre 
Surdas, — jog TSR Sąjun
goje daroma visa tam, kad 
liaudis galėtų kuo plačiau
siai naudotis kultūros pa
siekimais.

Kupini įspūdžių išvyksta 
užsienio svečiai iš Tarybų 
Sąjungos. Savo įspūdžius 
jie. pasakoja savo drau
gams, skelbia juos spaudos 
puslapiuose. Užsienio dele
gacijų kelionės po Tarybų 
Sąjungą padeda susipažinti 
su tarybinės liaudies gyve
nimu, jos lūkesčiais ir sie
kimais. Tatai padeda su
stiprinti tautij draugystę ir 
jų tarpusavio supratimą.

G. Vitas!

Šiomis dviemis švenčiu sa
vaitėmis pakeista pamoku va
karas, įvyks ketvirtadieniais, 
gruodžio 23 ir 30-ta. Po šven- 
čių pamokos vėl bus penkta
dieniais.

Moterys pamokas pradeda 
7:30 ir taip bus iki koncerto, 
kuris Įvyks sausio 23-čią. Viso 
choro pamoka prasideda 8 v.

Choristai prašomi lankyti 
visas pamokas. Kviečiame ir 
naujus . Kiekvienas balsas yra 
reikalingas, kad choras galė
tų garbingai įvykdyti savo 
koncertą ir gražiai pasirodyti 
lytinių valstijų LMS Festiva
lyje, kuris Įvyks šį pavasarį.

Praėjusį sekmadienį teko 
kiškelį pasiklausyti pamokų 
Aido Choro specialės grupės, 
kuri koncerte suvaidins vieną

CIO veiks už įstatą 
pagerinimą

New Yorko valstijos CIO 
prezidentas Louis Hollander 
kalbėjo apie astuoniems šim
tams Amalgameitų Unijos na
rių, šapų pirmininkų. Visa jo 
kalba rodė, kad CIO ruošia
si energingai veikti pagerini
mui valstijos įstatymų.

Hollanderisi įspėjo naujojo 
gubernatoriaus Harrimano ad
ministraciją, kad ją spręs pa
gal tą, kiek ji vykdys rinki
muose duotus pažadus. Jis sa
kė, “mes neesame pririšti prie 
jokios politinės partijos.”

Valstijos CIO skelbia, jog 
vyriausiais siekiais ateinačioj'' 
Seimelio sesijoje bus reikala
vimai :

Atšaukti Hughes-Brees Įs
tatą;

Pakelti minimum mokestį 
už darbą iki $1.25;

Padidinti nedarbo apdr.au- 
dos davinį, su* priedu išlaiky
tiniams, taipgi nutrumpinti 
lajką gavimui teisės prie ne- 

-dArbo apdraudos.

Dar 1 gyvybė žuvo 
namy gaisre

Gruodžio 17-tos rytą iški
lusiame gaisre 1 moteris nete
ko gyvybės, taipgi sužeisti ar 
dūmais pridusinti keli kiti gy
ventojai ir gaisragesiai.

Tą patį rytą kilo gaisras 
kosmetikų fabrike Greenpoin- 
tėje. Tos rūšies fabrike randa
si daug aliejų, chemikalų. Ug
nis bematant apraizgė visą 
pastatą. Sušaukta apie 100 
gaisragesių.

Transit Autoritetas skelbia, 
jog nuo šio laiko tos įstaigos 
susirinkimai bus atviri publi
kai, kaip to reikalavo Klei
nas. Jisai pats vienas toje įs
taigoje sudaro mažumą. Pasi
rodo, jog ir mažuma gali kai 
ką laimėti.

GREAT NECK, N. Y.
Linksmai Pasitikite Naujus Metus!

Penktadienį, Gruodžio 31 d.
ALMA KASMOČIŪTE

Maloniai kviečia vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti Naujų Metų Sulauktuvių Parėję, josios įstaigoj

A. & J. KOSMOWSKI’S HALL
91 Steamboat Rd. ------------ Pradžia 9 vai. vak.

Bufetas turės kilbasų, kalakutų ir kitokių 
gardumynų.
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ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS
$3.00 asmeniui (įskaitant valgius ir šokius)

ATDARA PER IŠTISĄ NAKTĮ
Bilietus užsisakykit iš anksto—Tel. Great Neck 2-3389

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai. Įrengtą *

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

Telephone: EVergreen 4-8174

aktą iš veikalo “Bailus Dak
taras.” Su grupe jau koope
ruoja ir soliste Suzanna Ka- 
zokyte. Jau iš pirmos prakti
kos matyti, kad ir solistas Le
onas Jonikas dalyvaus, bus 
kas nors žavingai gražaus.

Po pamokos praėjusį penk
tadienį choristai vėl linksmai 
pabaliavojo. Pobūvi suruošė 
choriste Mary Wilson savo 
dukters Geraldine vestuvių už
baigai paminėti su choristais. 
Choras sudainavo Geraldinei 
“Ilgiausių metų!” Paskiau iš- 
daįnavo daug visokių kitų 
dainų.

Pobūvis ar ne, choristai vi
suomet linksmai ir draugiškai 
praleidžia praktikų vakarus. 
Apsigauna tas, kas, galėda-
mas, ta vakara prasėdi namie.

C-ė
------- - ------------------------ -------------------------------

Petrą Grabauską 
aplankius

Gruodžio 19 d. aplankėm 
Petrą Grabauską, kuris dar 
buna Triboro Hospital, Jamai
ca, N. Y. žymiai gerėja. At
rodo gražiai ir viltingai. Kaip 
ir visada, pilnas linkgmausjū- 
maro. Tikisi žiemos švenčių 
proga gauti leidimą praleisti 
šventes namie.

Petras Grabauskas ii* ligo
ninėj savanoriai dirbinėja. Pa
daro labai gražias pinigines ir 
kitokius daiktus, kuriuos ga
lima nuo jo pasipirkti.

Aidas ir visi aidiečiai ne
kantriai laukiam jo sugrįž
tant. Petras visiems siunčia 
d r a u g i š k u s linkėjimus.

J. Grybas

ivonne De Carlo su David Ni
ven ir Barry Fitzgerald vaidi
na žvaigždines roles filme 
“Tonight’s The Night.” Nau
jąją komediją pradės rodyti 
gruodžio 22-rą, Trans-Lux Te
atre prie Lexington Ave ir 
52nd St., New Yorke.

Mergaičių skautų organi
zacija irgi sutinka sunkumų 
surinkti savo kvotą aukų. 
Brooklyne yra sukelta $148,- 
500, bet dar nori gauti apie 
$44,000.

SERGA
Antanas Gustaitis dabar 

randasi ligoninėje: Memorial 
Hospital, East 68th St., New 
York, N. Y. Jis turi privatinį 
kambarį, tad lankyti galima 
kas dieną nuo I iki 3 po pie
tų ii- nuo 6:30 iki 8 vakaro. 
Draugai ir pažįstami suteiktų 
jam malonumo atlankymu. Li
goninėje dienos ir valandos 
būna ilgos. 

______y____

Kviečiame į svečius 
Kūčių vakarą

Motorų Klubas' ir šiemet 
rengia tradicinę Kūčių vaka
rienę. Ji Įvyks ši penktadienį, 
gruodžio 24-tą, Liberty Audi
torijos restaurane. Prašo vi
sus tiesiai iš darbo atvykti į 
Auditoriją.

Vakarienė bus šviežios žu
vies, su visais kitais prie žu
vies tinkamais pridečkais, o 
priedams ir tradiciniai visokį 
skanėstai. Sykiu ši yra viena
tinė proga bendrai, linksmai 
praleisti vakarą, nes Kalėdo
mis jokių visuomeniškų pra
mogų neįvyks.

Klubietė

Moterį apiplėšė namie
Mrs. Anne Sussman apsi- 

skundė policijai, kad į jos bu
tą pasiturinčių apgyventame 
Manhattan Beach įsigavo du 
plėšikai, prisistatydami telefo
nų darbininkais. Sako, jog 
atėmė $3,800 vertės turto, ku
rio $300 buvo pinigais.

Motina atgavo vaikus
Beatrice Curran, netekėjusi 

motina, kuri du savo mergau
tinius vaikučius buvo, palikusi 
prie ligoninės laiptų, juos at
gavo atgal. Pagaliau, valdinis 
Labdarybės Departmentas ga
vo jiems kambarėlį Flushinge, 
davė šiek tiek pragyvenimui.

Mergina sakėsi ieškanti dar
bo, kad galėtų pati vaikus iš
laikyti. Vaikai yra dukrelė 3 
metų, sūnelis 18 mėnesių. Ji 
sakosi nežinanti, kur randasi 
jų tėvas. Jei žinotų, valdžia 
bandytų jį prispirti duoti vai
kams užlaikymą.

Vaikas padegėjas
iBTooklyne 15 metų berniu

kas įtartas padeginėjime na
mų. Vaikas tardytojui sakęs, 
jog jis norėjo padegti vieną 
tikslu atkeršyti savininkui už 
aplupimą didelėmis rendomis, 
kai jis ten gyveno, bet nega
lėjo išaiškinti dėl ko norėjo 
uždegti kitus.

Berniukas buvęs pabėgęs iš 
namų ir gyvenęs skiepuose, 
koridoriuose ir automobiliuo
se. Tyrinės jo proto veikmę.

Darbininką laikraštis 
dar nebaigė kvotos

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker buvo pa- 
simojęs savo rudeninį finan
sams sukelti vajų baigti su 
pabaiga šių; metų. Gruodžio 
17-tą skelbė jau sukėlęs arti 
$44,000, tačiau dar trūko 16- 
kos tūkstančių su viršum.

[Laikraštis atsišaukė į skai
tytojus ir rėmėjus1 atsiminti 
laikraštį Kalėdomis. Prašo 
priskaityti i)’ laikraštį prie sa
vo artimųjų, kurie apdovano
jami šventėmis. Pažymi, jog 
1,600 dovanų po dešimkę iš
spręstų visą problemą.

S-s

NUSIGANDO PEILIO

Brooklyne išsigandusi šeimi
ninkė pašaukė policiją, kai 
prie durų pamatė vyriškį su 
peilių. Atvykusi policija tą vy
rą rado tame pačiame namo, 
bet jau prie kitų durų. Peilį 
jis nešiojosi parodymui šeimi
ninkėms, kaip jis gerai išga
landa. Policija jam patarė 
peilio neberodyti, daugiau 
vartoti liežuvį.

Švaros Departmente 
gavo algos priedą

International Brotherhood 
of Teamsters Lokalo 831 vir
šininkas John DeLury pagyrė 
miestinę budžetef tarybą, kad 
ji galų gale atsiminė ir šva
ros Department© darbininkus. 
Ji paskyrė $2,279,910 prie
dams tų algų, kurios buvo to
li atsilikusios nuo algų priva
tinių firmų tokiuose pat dar
buose. Sako, jog ir dabar dar 
nebus visiškai sulygintos, ta
čiau artimai pagerintos.

Teisine laimėjo, bet 
namie rado “karą”

Laisvėje jau buvo rašyta, 
jog Bronx teisėjas Ringei pa
tvarkė, kad vyriškis neprasi
kalto suduodamas moteriškei 
per žandą, jeigu jinai jam kir
to pirmiausia. Taigi, jis buvo 
teisme laimėjęs. Bet...

Kai Willis Van Nosdall,36 
m., parėjo namo, jis savo ra
kandų rado tik šipulius. Pra
laimėjusioji bylą buvo namo 
savininko duktė. Tačiau kai 
pašaukta policija apžiūrėti 
butą pradėjo namo savininką 
ir jo žmoną klausinėti, visi sa- 

' kėši nieko nežiną apie tai, kas, 
kada ir kaip galėjo sužaloti 
rakandus ir butą.

Samdys dar 750 naują 
policisty

Miestinė budžeto taryba su
tiko skirti atitinkamą sumą 
pinigų tam, kad Policijos De- 
partmentas galėtų tuojau sam
dyti 750 naujų policistų. Su 
naujuoju priedu miestas turė
tų 21,628 policijos. Nieko sau 
armija!

1W0 nariai privalo 
persitvarkyti

1WO narių apdraudoms ap
saugoti komitetas Įspėja, jog 
gruodžio 31-ji yra paskutinė 
diena pertvarkyti savo ap- 
draudas pagal naujausius rei
kalavimus. Jie gali pasirinkti 
vieną iš dviejų: persirašyti Į 
nurodomą naują apdraudą ar 
atsiimti jiems priklausomą 
įmokėtų pinigų sumą.

Tą viską atlikti pagelbsti 
IWO Policyholders Protective 
Komitetas, 80 E. 11th St., 
New Yorke. Atdara darbadie
niais iki 6. Narys privalo atsi
nešti dokumentus.

Baigė patikrinti balsus
Užbaigtas oficialus patikri

nimas New Yorko valstijos pi
liečių paduotų balsų. Galutini 
skaičiai yra :

Už . Harrimaną ir DeLucą 
ant demokratų baloto 2,296,- 
645: ant liberalų baloto 263,- 
093; viso, 2,560,738. Harrima
no balsų dauguma 11,125.

Už įves ir McGovern ant 
republikonų baloto 2,549,613.

Įdomu tai, kad republiko- 
nas kandidatas į prokurorą 
Jacob K. Javits gavo daugiau 
balsų ne tiktai už savo opo
nentą demokratą Rooseveltą, 
kuris gavo 2,4 30,95$) balsus. 
Javits gavo daugiau už savo 
partijos kandidatą į guberna
torių. Jis gavo daugiau net už 
laimėjusios demokratų parti
jos kandidatą į gubernatorių. 
Javitso balsų yra 2,603,858.

Javitso balsai rodo, kad la
bai daug piliečių balsavo už 
Javitsą ne kaip už republiko- 
ną, bet kaip už asmenį, kuris 
įstatymų leidimo Įstaigose jau 
buvo atlikęs kai kuriuos visuo- j 
menei naudingus darbus.

American Labor Party kan
didatai McManus ir Morley 
gavo 46,886 balsus. Kadangi 
ta partija ne visur statė kitus 
kandidatus į vietines valdvie- 
tes, tad liekasi nežinoma, kiek 
balsų darbiečiai davė išrinkti 
Harrimaną.

Naujasis gubernatorius Har- 
rimanas jau tarėsi su busimuo
ju prokuroru apie jų abiejų 
darbus kai jie pradės parei
gas po Naujų Metų. Javits 
yra vienatinis republikonas 
patekęs į demokratų kabinetą 
praėjusiuose rinkimuose.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

; MATTHEW A..
i BUYUS :
» I
» (BUYAUSKAS) <
» <
i LAIDOTUVIŲ I
I DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. j
J Newark,<5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
l i
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NEW YORK
HELP WANTED MALE

JAUNAS VYRAS | 
Doi Delicatessen

Puiki Proga
Meadow Brook Delicatessen, 2326 
Hemslead Turnpike, East Meadow, 
L. I.

Tclcfonuoklte: I.E. 9-9692
(244-247)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SIUVIMO DIRBTUVĖ 
14 Single Needle Mašinų 

96-10- 1200 pėdų -2 Hoffman pro- 
sijimo mašinos—Bronx 

Tel. CY. 4-4484—9 iki 1 vai. 
LU. 4-3855 — 6 iki 8 vai.

(247-249)

PARDAVIMAS
SU NUOSTOLIU SAVININKUI
Saldainių ir Stationery krautuvė 

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

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

SAVININKAS ATSISTATYiXnA 
(RETIRING)

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

Telefonuokite BU. 8-4307
(245-252)

SAVININKAS PARDUODA 
SALDAINIŲ IR STATIONERY 

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

Šaukite: KI. 6-9720
(246-248)

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 j savaitę. Parduosime 
prieš kalėdas, su rakandais ir tavo- 
ru.— Tik už $5,500. Šaukite MAln 
5-9324. Atdara apžiūrėjimui penk
tadieni, šeštadienį ir sekmadieni.

(24^-247)

ATYDOS! PARDAVIMAIS' - — 
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 — 23-16 Broadway, Asto
ria.

(246-248)

For Rent

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 
Tol. 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)

Kovoja prieš vertimą 
mokytoją šmpauti '

Piliečių Komitetas, įsikūręs 
prižiūrėti vaikų gerovę, priė
mė rezoliuciją, kurioje reiškia 
priešinimąsi valdininkų užmo
jui prieš mokytojus, atsisakan
čius įvardyti kitus asmenis tar
dymuose apie asmenų pažiū
ras.

Komitetas rezoliuciją pa
siuntė miestinei švietimo Ta
rybai ir Aukštesniojo švieti
mo Tarybai.

New Yorko Miesto švieti
mo Taryboje randasi pasiūly
mas versti mokytojus tapti iš
davinėto jais po bausme nete
kimo darbo. Tam pasiūlymui 
yra pasipriešinęs mokyklą su
perintendentas William Jan
sen. Organizacijos mato rei
kalą tą jo demokratinį nusi
statymą paremti. Jis yra pa
sisakęs, kad buvusieji kor’V 
nistais mokytojai neturėtų bvif- 
ti verčiami liudyti apie kitus.

UtraSyklt L&tevę Savo DrauruL




