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KRISLAI
Mokykla ir televizija. 
Kai kam pavojus.
Misija i Pekiną.
Begėdystės dugnas.’ 
Iš Amerikos istorijos. 
Ar apsirūpinai?

Rašo A. Bimbaw-----  ——
Viena smarki komercinės 

spaudos korespondentė pakė
lė didžiulės svarbos klausimą. 
Ji rašo ir sako, kad jau laikas 
televiziją panaudoti mokini
mui mūsų jaunimo. V ienas ge
ras profesorius gali duoti lek
ciją dėl keleto milijonų stu
dentų.

Kam bereikia tos klasės, tos 
mokyklos? Tegu vaikai sėdi 
namie ir prie televizijos priim
tuvo mokosi!

Mintis protinga ir pažangi. 
Su laikir taip ir atsitiks. Mo
kykla gali pavirsti tiktai egza
minų išdavimo vietove.

Bet kas atsitiks su šimtais 
tūkstančių mokytojų bei pro
fesorių ?

Jie neteks darbo. Jie atsi
durs bedarbių eilėse.

Minėta korespondentė, Miss 
Constance Warren, prie šito 
klausimo neprieina,—o gal bi
jo jj pajudinti.

Visaip aiškinama Jungtinių 
Tautų sekretoriaus D ag Ham- 
marskjold misiją i Kinijos 
sostinę Pekiną.

Jis lėks tartis su Kinijos vy
riausybe dėl tų vienuolikos nu
teistų ir įkalintų amerikiečių. 
Bet jis negalėsiąs prasilenkti 
su visa eile kitų klausimų.

Pav., Kinijos vyriausybė 
prisiminsianti apie tuos 43 
tūkstančius kiniečių ip korėjie
čių, kuriuos mūsų vyriausybė 
atidavė Rhee ir Čiang Kai-še- 
kui. Ji taipgi norėsianti su se
kretoriumi pasikalbėti apie 
Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas..

Kilsią ir kitų panašių klau
simų.

Vis, tačiau, yra tos nuomo
nės, kad P. llammarskjoldo 
kelionė į Pekiną pakels Kini
jos prestižą ypač Azijos žmo
nių akyse. Juk tai įrodymas, 
kad su ja reikia tartis ir kad 
Su ja tariamasi.

Carl Braden, iš Louisville, 
Kentucky, nuteistas 15 metų 
kalėti ir pasimokėti $5,000 I

Ir tik už tai, kad jis nusi
pirko namą ir paskui jį per
vedė negrui Andrew Wade. 
Tas nepatiko baltiesiems šovi
nistams. Jie sudarė prieš jį 
bylą ir nubaudė.

Dar tokios begėdystės Ame
rika nebuvo girdėjusi, ką gi 
dabar čivilizuotasai pasaulis 
pamanys apie mūsų demokra
tines teises ir civilines laisves?

Bostono Istorinė Draugija 
jau pradėjusi tvarkyti ir išlei
sianti visus garsiosios Adamsų 
šeimos raštus. Tai bus svarbus 
įdėlis į Amerikos istoriją.

Kurie jau skaitėte LLD šių 
metų knygą “Amerikos Prezi
dentai,’* tai jau žinote, kad 
Bostono Adamsų šeima buvo 
tikrai nepaprasta. Ji davė 
Amerikai net du prezidentu— 
antrąjį ir šeštąjį, John Adams 
Sj^John Quincy Adams. Ji 

pgi davė Charles Francis 
Adams, kurį Lincolnas laikė 
gabiu diplomatu ir pasiuntė jį 
Londonan atstovauti Ameriką.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Knowlandas rėkauja 
už karą prieš kinus

Washingtonas. — Dešinių
republikonų vadas senato
rius Knowlandas vėl šaukia 
blokados ir karo prieš Kini
ją, nežiūrint fakto, kad 
prezidentas Eisenhow e r i s 
prieš tokią blokadą pasisa
kė. Knowlandas sakė, kad 
Amerikos valdžia turėtų 
nepripažinti dabartinių eg
zistuojančių rubežių pasau
lyje, o vietoje to rengtis 
“išlaisvinimo karams” vi
suose pasaulio kampuose.
x Knowlandas sakė, kad 
ateinančiame Kongrese, be 
abejo, bus debatų apie su
gyvenimą su Tarybų Sąjun
ga. Jis, Knowlandas, tuo
se debatuose stos už bloka

Paskyrė Stalino vardo premijas 
devyniems kovotojams už taiką

Maskva. — Sąryšyje su J. 
Stalino 75-tų gimtadieniu 
jo vardo taikos premijos 
tapo paskirtos devyniems 
pasaulinio masto asmenims, 
kurie užsitarnavo to kovo
dami už taiką, šie devyni 
yra:

Alain Le Leap, Prancūzi
jos Generalinės Darbo Kon
federacijos (CGT) genera
linis sekretorius;

D. N. Pritt, garsus britų 
advokatas, buvęs darbietis 
parlamento narys;

Bertold Brecht, vokiečių 
poetas ir dramaturgas;

Felix Iversen, suomių 
mokslininkas, Helsinkio 
universiteto profesorius:

Andre Bonnard, šveicarų 
mokslininkas, Lauš a n n e 
universiteto profesorius;

Baldomero Sanin Cano, 
Colombijos (Pietų Ameri
kos) mokslininkas;

Nicolas Guillen, Kubos 
poetas;

Thakin Kodaw Miang, 
Burmos rašytojas;

Prijono, indonezų moksli
ninkas, Jakartos universite
to profesorius.

Kiekviena premija su sa
vimi neša ir piniginę dova-

Kar. Mindszenty tikrai esąs 
išlaisvintas, sako Vienoje

Viena, Austrija. — Vieti
nė katalikų spaudos agen
tūra sako, kad tai ne tik 
gandas, bet tikrovė: Ven
grijos valdžia išlaisvinusi 
kardinolą Mindszenty, aukš
čiausią Vengrijos katalikų 
dvasiškį, kuris buvo laiko
mas kalėjime už priešvals
tybinę veiklą.

Anot tų pranešimų, kardi
nolas Mindszenty dabar 
randasi Budapešte, vietinės 
arkivyskupijos' rūmuose. 
Nors jis laisvas, Vengrijos 
valdžia jam negrąžinusi tei- 
sės būti šalies primatu.

Pati Vengrijos valdžia 
dar nepatvirtino, kad Mind
szenty išlaisvintas.

ORAS NEW YORKE 
šalčiau, gali snigti. 

dą, nepaisant Eisenhowerio 
administracijos užsilaiky
mo.

Knowlandas savo nuomo
nes išreiškė žurnale “U. S. 
News & World Report.” Jis 
tarp kitko sako, kad jeigu 
Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Ham- 
marskjoldui nepasisektų iš
laisvinti amerikiečius lakū
nus Kinijoje, tai Amerika 
turėtų Kiniją tuojau bloka- 
duoti.

Jęigu Kinija būtų bloka- 
duota, jis sako, Sovietai jai 
skolintu submarinus, bet 
“tai rizika, kurios negalime 
išvengti.” 

na, 100,000 rublių, kas yra 
maždaug $25,000.

Praeitais metais, tarp ki
tų, tą premiją gavo ameri
kietis rašytojas Howardas 
Fastas.
šaukia nepaprastą keturių 
okupacinių jėgų pasitarimą

Viena.—Sovietai pakvie
tė amerikiečius, britus ir 
francūzus dalyvauti nepa
prastame Austrijos Tary
bos pasitarime. Tą tarybą 
sudaro keturios okupacinės 
jėgos. Sovietai neskelbia, 
kokie klausimai tame ne
paprastame pasitarime bus 
diskusuojami.

Čiangui nepatinka Jungtinių 
Tautų sekretoriaus kelionė

Taipei. — Čiango žinių 
agentūra sako, kad Čiangi- 
nių anglų kalbos organas 
“China News” smerkia 
Jungtinių Tautų generali
nio. s e k r e to r i a u s Dago 
Hammarksjoldo kelionę 
Kiniją. Čianginiai sako, kac 
ta kelionė yra komunistinės 
Kinijos užgerinimas, kad ji 
pakels Mao Tse-tungo pres
tižą visoje Azijoje.

“China News” sako, kad 
jeigu Amerika išleistų 35 
kinus studentus, kurie no
ri vykti Kinijon, mainais už 
11 lakūnu, tai būtu “mora- 
linis silpnumas ir principų 
laužymas.”

Iš Manilos pranešama, 
kad tenykštis reakcinis laik
raštis “Evening News,” 
stovintis arti Filipinų val
džios, reiškia panašią nuo
monę: kad JT generalinio 
sekretoriaus kelionė yra 
komunistinės Kinijos laimė
jimas.

Atėnai.— Graikijos kara
lius Povilas ragino Kipro 
gyventojus laikytis ramiai, 
nekilti prieš britus. Bet jis 
išreiškė viltį, kad Kipro sa
la su laiku bus prijungta 
prie Graikijos.

Saigonas. — Premjeras 
Ngo Dinh Dieni paskyrė 
nauju krašto apsaugos mi
nistru Ho Thong Minh.

LAISVES VAJUS •>

Gavimui Naujų Skaitytojų
Prašėme pasispausti vajaus baigimui, ir rezultatai 

gražūs: V. Žilinskas, Plymouth, Pa., gavo du naujus 
skaitytojus; Prūseika, Chicago, Ill., ir Paserskis, Balti
more, Md., vėl prisiuntė po naują prenumeratą ir atnau
jinimų. Taipgi ir aukų. Daugelis kontestantų sparčiai 
kyla punktais. Išrodo, kad Waterburis gali išsilaikyti 
pirmoje vietoje iki vajaus pabaigos. Tačiau nežinia, ką 
kiti vajininkai turi rankovėje. Gavimas naujų skaity
tojų yra vyriausias užtikrinimas pirmosios premijos 
kontestantui.

Dar yra keletas dienų vajaus užbaigimui. Dirbkime 
visi kiek galėdami, kad sėkmingai užbaigti vajų.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS: 
Punktai

Waterbury, Conn...................... ..........................  3326
Hartford, Conn.................................................. 2492
Philadelphia, Pa................................................. 2356
J. Yaiskevkius, Worcester, Mass......................... 2194
Elizabeth, N. J..................  1887
Geo. Shimaitis, Brockton, Masis......................... 1792
Brooklyn-Richmond Hill, N. Y............................. 1778
L. Prūseika, Chicago, Ill................................... 1744
Baltimore, Md.........................................     H82
Newark, N. J..................................      1028

Rochester, N. Y......................... 992
Lowell, Mass................................. 954
Newark, N. J............................... 928
Great Neck, N. Y......................... 768
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa...... 748
So. Boston, Mass., vajininkai .. 726
Rochester, N. Y...................  704
Norwood, Mass., vajininkai ..... 680
Rumford, Me....................... 1........ 654
Harrison-Kearny, N. J...... \........ 648
S. Pcnkauskas, Lawrence, Mass. 608
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 544
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 494
LLD Moterų Klubas, Bingham

ton, N. Y............................. 494
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 492
A. Apšegionė, Auburn, Me.......... 482
J. Paikus, New Haven, Conn. .. 416
Shenandoah, Pa.......................... 326

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Maskva įspėjo Britaniją:

"Būtume priversti 
panaikinti paktą"

i įteikė užsienio reikalų vice-Londonas. — Praeitą sa
vaitę Tarybų Sąjunga įspė
jo Francūziją, kad jeigu ji 
ratifikuos Vak. Vokietijos 
ginklavimo sutartį, Tarybų 
Sąjungos ir Fran c ū z i j o s 
draugingumo paktas, pasi
rašytas 1944 metais, turės 
būti nutrauktas. Šią savai
tę Sovietai davė panašų' 
įspėjimą britams.

Tarybų Sąjungos-Britani- 
jos draugingumo paktas 
buvo pasirašytas 1942-rais 
metais. Tas paktas numa
to, kad vokiškos agresijos 
atsitikime TSRS ir Britani
ja turi ateiti viena kitos 
pagalbon.

Sovietai dabar įspėja bri
tus, kad Bonnos ginklavi
mas bus lyg vartų atidary
mas vokiškai agresijai. Ta
rybų Sąjungos - Britanijos 
paktas tokiu atsitikimu lie
ka bereikšmis.

Sovietų įspėjimas Brita
nijai buvo paduotas britų 
ambasadoriui Maskvoje 
Hayteriui. Jis buvo pa
kviestas į užsienio reikalų 
ministeriją, kur notą jam

Paterson, N. J............................. 320
Chester, Pa......................................288
Shenandoah, Pa........................... 268
V. Ramanauskas, Minersville,

Pa............................................ 265
J. Kazmcr, Pittsburgh, Pa........ 264
LLD 77 kp„ Cliffside Park, N; J. 256
Cleveland, Ohio ......................     224
Haverhili, Mass...........................  224
V. Smalsiienc, Detroit, Mich.....  220
P. Walkins, Coal Center, Pa. .. 160
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa...... 154
Girardville. Pa............................. 116
No. Braddock, Pa. vajininkai .... 114
Bridgeport, Conn......................... 108
J. K. Alvinas, San Francisco ..... 96
S. Rauduvė, Pittston, Pa.............  96
J. Portikas, McKees Rocks, Pa. 64
Los Angelos, Calif......................... 64
E. St. Louis. Ill............................. 64

ministras Gromyko.
Kaip yra žinoma, Brita

nijos parlamentas jau bal
savo už Vokietijos ginklavi
mo sutarties ratifikavima. 
Bet pati valdžia dar nerati
fikavo.

Dulles parvyko iš Paryžiaus, 
netrukus dauginsis i Aziją

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles parvyko iš 
Paryžiaus, kur jis buvo nu
siskubinęs, kad daryti spau
dimą ant francūzų politikų 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimo labui. Dabar praneša
ma, kad jis netrukus va
žiuos Azijon, greičiausia Į 
Filipinus, Japoniją ir Thai- 
landą.

Thailando sostinėje Bang- 
koke ateinančių metų kovo 
mėnesį įvyks Manilos pakto 
užsienio reikalų ministrų 
konferencija. Prie Manilos 
pakto priklauso Filipinai, 
Thailandas, Amerika, Au
stralija ir kelios kitos ša
lys. Dauguma Pietų Azi-

Nori visai pašalinti 
McCarthy iš senato
New Yorkas. — Organi

zacija, kuri ryžosi surinkti 
20 milijonų parašų už Mc- 
Carthy’o pasmerkimą, pa
keitė savo vardą ir užsidė
jo siekį: sukelti didelį vajų 
už visišką McCarthy’o pa- 
šalinima iš senato, v

Ta organizacija dabar va
dinasi “Twenty Million 
Americans to Unseat Mc
Carthy.” Jos pirmininku 
yra Larry Alexander, pra
eito karo paralyžiuotas ve
teranas, kuris gyvena Lew- 
iton’e, L. .1.

Naujoji organizacija tik 
pradeda darbą. Daugybėje 
vietų yra susiorganizavę 
komitetai, grupės ir grupe

PaskutiniaiI
. Paryžius.—Mendes-France 
j laimėjo pasitikėjimą parla- 
! mento balsavimuose Indo - 
! Kinijos biudžeto klausimu. 
I Už jį balsavo 310 deputatų, 
prieš 172. Prieš balsavo 
komunistai ir įvairių parti- 

' jų mažos atskilusios gru- 
■ pės. Katalikų MRP depu- 
' tatai, kurie iki šiol balsuo- 
i davo prieš Mendes-France. 
' šiuo kartu susilaikė nuo 
i balsavimo.

Clevelandas. — Daktaro 
Į Sheppardo bylos prisaikdin- 
! tieji teisėjai per keturias 
dienas negalėjo pasiekti 

; sprendimo ir tęsė savo pa- I

į Britanija negintu Čiango, 
i jei kinai Įeitu Į Formozą

Londonas. — Britanijos 
valdžia viešai paskelbė, kad 
ji nesijaučia turinti obliga
cijas ginti Čiango režimą 
Formozoje, jeigu kinai ban
dytų tą salą prijungti prie 
šalies. Britanija kovotų 
Čiango pusėje tik kaip 
Jungtinių Tautų narė, jei
gu JT paskelbtų Kiniją 
agresore ir šauktų narius 
prieš ją kovoti, sakė Brita
nijos valdžia.

Britai, kaip žinoma, pri
pažįsta Liaudies Kiniją, ne
pripažįsta Čiango režimo: 
Nežiūrint to, Britanijos at
stovas Jungtinėse Tautose 
Nuttingas kelios savaitės 
atgal sakė, ka britai gintų 
Čiangą nuo liaudiečių. Da
bar Britanijos valdžia lyg 
atsirubežiuoja nuo Nuttin- 
go pareiškimo, duoda su
prasti, kad tai buvo jo as
meniška nuomonė.

Carmel, N. Y. — Vagys 
įsigavo į ūdrų farmą netoli 
čia ir pavogė $50,000 ver
tės nuluptų ūdrų kailių.

New Delhi. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito inspek
tavo Indijos karinius dali
nius.

jos šalių, jų tarpe Indija, 
atsisakė prie to anti-komu- 
nistinio pakto prisidėti. 

lės už McCarthy pašalini 
mą, bet jos iki šiol nesuvie 
nytos. Larry Alexander i 
jo draugai bando su viso 
mis tomis grupėmis susi 
siekti.

Visi šios organizacijo: 
nariai yra karo veteranai 
buvę paprasti kariai. Vada 
organizaciijos, kuri rinkt 
parašus už McCarthy’}, bu 
vo eks-generolai ir eks-ad 
mirolai.

Pekinas.—Kinijos ir Šiau 
rinės Korėjos spauda smer 
kia Thailandą, kad į ter 
surengtą pasaulinę parodi 
nepakviesta Tarybų Sąjun
ga.

pranešimai
sitarimus antradienį. Laik
raščiui einant spaudon jie 
dar nebuvo išnešę sprendi
mo, bet buvo manyta, kad 
tai jau galutinė jų pasita
rimu diena, v

Seoulas. — Rhee laivynas 
suėmė penkius japonų žve
jų laivus.

Jakarta. — Indonezijos 
nacionalistų partijos vadas 
Djojosukarto sako, kad jei
gu olandai geruoju nepasi
trauks iš Iriano (Vakari
nės Naujosios Gvinėjos), 
tai indonezai juos išblokš 
jėga.

Rangoon a s. — Burmos 
premjeras U Nu sako, kad 
jis šiomis dienomis ati
dengs, ką jis atsiekė kalbė
damas su Kinijos vadais 
apie suimtus amerikiečius 
lakūnus.

Washingtonas. — Karo 
reikalu sekretorius Wilso- 
nas skelbia, kad iki 1(956 
metų mūsų karinės jėgos 
bus sumažintos nuo 3,218,- 
900 iki 2,815,000. Bus maži
namas armijos ir laivyno 
personalas, bet aviacijos 
personalas liks toks pat 
kaip dabar.

Mirė Juozas Lankelis
Chicago. — Čia sulaukęs 

senyvo amžiaus viešojoje li
goninėje mirė Juozas Lan
kelis. Lankelis kadaise va
dovavo chorinėms grupėms 
Pennsylvanijo’je, Rocheste- 
ryje ir kitur. Jis buvo liau
dies eilių rašytojas ir mar
gučių meistras, 
v____________

Burmos premjeras planuoja 
aplankyti Tarybų Sąjungą

Maskva.—žurnalas “Ogo- 
niok” sako, kad Burmos 
premjeras U Nu planuoja 
aplankyti Tarybų Sąjungą. 
U Nu tik grįžo iš kelionės 
po Kiniją ir Šiaurinį Viet
namą.

“Ogoniok” pašvenčia visą 
puslapį U Nu temai, cituo
damas jo pareiškimus.

U Nu yra skaitomas so
cialistu.
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KIPRO SALOS KLAUSIMAS
JUNGTINĖSE TAUTOSE BUVO IŠKELTAS Ki- 

pro (Cyprus’o) salos klausimas, dėl kurio Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir eilės kitų valstybių delegacijos, po 
ilgokų debatų, priėmė nutarimą, pasilakant, jog dabarti
niu metu neverta esą priimti rezoliuciją dėl Kipro atei
ties.

Kitais žodžiais, Kipro žmonių reikalavimai buvo 
mandagiai atmesti, paneigti, “numuilinti.” Už tokį 
“klausimo išsprendimą” balsavo 50 valstybių delegacijų, 
prieš—niekas; astuonių valstybių delegacijos susilaikė 
nuo balsavimo.

Pirmiausiai pažvelgkime Į tai, kas yra toji Kipro 
(Cyprus’o) sala?

Kipro sala stovi pietrytiniame Viduržemio jūros 
gale. Ji užima 3,600 ketvirtainių amerikoniškų mylių 
plotą; gyventojų joje yra apie 500,000, kurių, sakoma, 
keturis penktadalius sudaro graikai, o vieną ketvirta
dali—turkai.

Per ilgą laiką Kipro salą valdė Turkija, bet 1878 
metais ją perėmė valdyti Anglija. Gi Pirmojo pasauli
nio karo metu Anglija Kipro salą oficialiai prijungė 
prie savo imperijos ir pavadino “karališkąja kolonija” 
(Crown Colony). Nuo to laiko Anglija šią salą ir tebe- 
valdo.

Vyliausias Kipro salos gyventojų verslas yra agri
kultūra. Ten dera kviečiai, miežiai; auginama nemažai 
visokiu vaisiu.

Nicosia miestas yra Kipro salos sostinė.

PO TO. KAI ANGLIJOS valdžia sutiko palikti Su- 
ozo kanalą egiptiečiams valdyti, po to, kai Londonas nu
tarė savo kariuomenę iš Egipto (iš Suezo kanalo ruož
to) perkelti į Kipro salą, pas kipriečius gyventojus kilo 
įtarimas, jog anglai ryžtasi juos valdyti amžinai. Jie 
ten dar labiau įsistiprins ir kipriečiams teks vilkti dar 
sunkesnę naštą negu jie vilko ligi šiol.

Dėl to kipriečiai (milžiniška dauguma graikų) pra
dėjo reikalauti, kad jiems patiems būtų leista tarti savo 
žodį dėl Kipro salos ateities. Jie pageidauja, kad jiems 
būtų leista susijungti su Graikija: graikai nori būti ne tik 
savo tautos, o ir valstybės dalimi. Juos tai riša toji pati 
tautybė, toji pati kalba, nežiūrint į tai, kad per ilgus 
metus turkai jiems kišo savo “kultūrą” ir tradicijas.

Dalykas buvo atiduotas Jungtinėms Tautoms, kad 
jos tartų tuo reikalu savo žodį. Bet neužilgo graikai pa
tyrė, kad Jungtinėse Tautose jie sau draugų neras.

■ Kaip žinoma, Graikijos valdžia per ilgą laiką buvo 
didelė užsispyrėlė ir su Tarybų Sąjunga bei kitais so
cialistiniais kraštais atsisakė palaikyti draugiškus ry
šius. Graikijos valdantieji sluoksniai visas viltis dėjo 
į Amerką ir Angliją. Ypatingai jie skaitė savo draugu 
Ameriką: kiek ii ginklų graikams davė,—ginklų komu
nistams mušti; kiek Graikijos buržuazija gavo iš Ame
rikos automobilių ir kitokiu liuksusinių dalykų! Visa 
tai Graikijos buržuazijai ir monarchistams labai patiko 
ir jie tikėjosi, jog Washingtonas visuomet bus su Grai
kija, o ši su Washington!!.

Bet kai tik Jungtinėse Tautose iškilo Kipro likimo 
klausimas, Jungtinių Valstijų delegacija Jungtinėse 
Tautose aiškiai ir nesvyruodama pasisakė, kad ji stovi 
ne su Graikija, ne su graikais, reiškiančiais norą turėti 
apsisprendimo teisę Kipro saloje, o su Anglija, kuri yra 
pasimojusi Kipro salą laikyti savo kolonija dar per il
gus metus!

Kai Graikijos žmonės pamatė, kur stovi Amerika, 
tuojau pradėjo demonstruoti — ypatingai Graikijos 
studentai. ’ Atėnuose, Salonikuose ir kituose Graikijos 
miestuose įvykę demonstracijos prieš amerikines įstai
gas:, konsulatus ir biznio atstovybių ofisus. Demon
strantai daužė langus, kėlė visokius protestus, bet nieko 
tai jiems nepadėjo.

Po to, kai Jungtinėse Tautose buvo nutarta Kipro 
salos dalyką “palikti po senovei,” pačioje Kipro saloje 
įvyko darbininkų streikai, demonstracijos, protestai. 
Žmonės reikalavo Jungtinių Tautų nutarimą atšaukti ir 
leisti jiems apsispręsti savo likimu. Tik nedidelė dalelė 
rtalos turkų, sakoma, stovi už Kipro salos palikimą da
bartinėje padėtyje.

Nesunku suprasti, jog toks JT nutarimas nieko iš 
tikrųjų neišsprendė.

'Nepasitenkinimai, riaušės, sąjūdžiai Kipro saloje 
nuolat kartosis, jei jos žmonių reikalavimai nebus pa
tenkinti.

NEŽINIA, KAS BUS
/ >

•PARYŽIUJE baigėsi šiaurės Atlanto Tarybos po
sėdis. Jo oficialiame pranešime sakoma, jog posėdis 
buvo visais požvilgiais sėkmingas.
... . Be kitko, ŠAT miglotai pasisakė ir dėl atominių ka
ro ginklų pradėjimo naudoti, jei kiltų karas. Formaliai 
nutaria palikti tokį reikalą (atominių ginklų naudojimą
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Žinios iš Lietuvos
Mocarto kūrinių koncertas

VILNIUS. — Valstybinėje 
filharmonijoje V. Mocarto kū
riniu simfoninis koncertas — 
reikšmingas įvykis respublikos 
sostinės kultūriniame gyveni
me. Genialiojo Mocarto, kaip 
ir kitų pasaulinių muzikos kla
sikų, kūryba tarybinių žmonių 
yra didžiai mėgiama ii* verti
nama. Mocarto kūriniuose su
sijungia viskas—nuo švelniau
sios sielos stygos iki drama
tiškiausios audros; jo muziki
nė išraiška yra nepaprastai tu
rininga, mintis be galo gili. 
Tokia kūryba užkariavo tary
binių žmonių širdis, rado jų 
tarpe tikrus, nuoširdžiausius 
jos mylėtojus. Šitai ryškiai pa
matėme šiame koncerte, ku
rio metu Filharmonijos salė 
buvo pilnutėlė klausytojų. Tai 
liudija ir apie respublikos dar
bo žmonių augančius kultūri
ni u s- ėst e t i n i u s poreikius.

Koncerto metu buvo atlikti 
du Mocarto kūriniai: simfoni
ja g-mol ir "Rekviem.“ Pro
gramoje dalyvavo Respubliki
nio radijo simfoninis orkes
tras, Valstybinės filharmoni
jos choras ir solistai. Dirigen
tas—nusipelnęs meno veikė
jas komp. K. Kaveckas.

Mocarto “Rekviem“ po ka
ro respublikoje atliekamas 
pirmą kartą. “Rekviem“ šia
me koncerte praskambėjo vi
sumoje gerai, ir, visų pirma, 
dėka puikaus filharmonijos 
choro. Tokiu choru galima tik 
pasidžiaugti. Jis— nedidelis, 
bet labai lankstus, pajėgus 
atlikti įvairaus pobūdžio kū
rinius, tokius, kaip “Upė—ho

kis“ ir Bethoveno lX-oji sim
fonija. Pajėgus jis atlikti ir 
tokiems didelio atlikimo meis
triškumo reikalaujantiems kū
riniams, kaip Mocarto “Rek
viem“ arba simfonija g-mol. 
Tai choro vyr. dirigento K. 
Kavecko nuopelnas.

Blankesnį įspūdį paliko so
listai. Ir tai atsitinka dažnai 
atliekant monumentalius mu
zikos veikalus: dirigentas per
nelyg pasitiki solistu pasiruo
šimu, o šie savo ruožtu nepa
rodo reikiamu pastangų. Iš
davoje pasitaiko dažni netiks
lumai solo vietose, kur priei
nama prie paprasto solfedžia- 
vimo. Konkrečiai imant, taip 
atsitiko su alto partija, kuri 
praskambėjo nestilingai; tai 
buvo tąsa bei atsakymas teno
rui. Geriau solistų tarpe pasi
rodė sopranas, kuris švelniai 
muzikaliai šiame kūrinyje at-

įdomus buvo K. Kavecko, 
kaip dirigento, pasirodymas. 
Tačiau didelis jo darbo ryšys 
;su choru išdirbo jame tam ti
krą chorinio dirigento speci
fika ir šitai ne visuomet duo
da reikiamus vaisius diriguo
jant simfoniniams kūriniams. 
Jokiu būdu negalima “Rek
viem“ traktuoti kai]) grynai 
vokalinį kūrinį. Jis yra pui-
biai “susimfonintas” — tiek 
orkestro, tiek ir muzikos turi
nio atžvilgiu. K. Kaveckui bū
dingas polinkis Į kraštutinu
mus, o vidurkį jam pasiekti 
.sunkiau. Antai, pati “Rek
viem“ pradžia buvo per lėtai, 
pravesta. Pernelyg skubiai at
likta “Dies irae,“ dėl ko ši da
lis neteko savo rūstybės, di
džio rimtumo. Silpniausiai an
samblis paruošė “Benedictus.“ 
Trūkumus pašalinus, kūrinys 
skambėtu dar ryškiau. Tačiau 
visumoje “Rekviem“ atliki
mas paliko gerą įspūdį.

Neblogai praskambėjo ir 
simfonija g-mol. čia taip pat 
buto daug gero K. Kavecko 
pasirodyme. Tik pirmoje da
lyje, _ pradedant perdirbimo 
dalimi iki reprizos, trūko rel- 
jefingumo. Ne visur išlaikyta 
ir reikalinga dinamika, kuri 
Mocarto kūryboje turi didelį 
vaidmenį.

Norisi 
koncertą 
publikos 
nes. Tai

pageidauti, kad šį 
išgirstų ir kitų res
ni iestu darbo žmo- 
daug prisidėtų ke

liant respublikos darbo žmo
nių muzikinę kultūrą.

Bpf. B. DVARIONAS
Nauji kolūkiniai saviveiklos 

rateliai

MARIJAMPOLĖ.— Naujas 
choras įsisteigė “Šešupės“ kol
ūkyje. Jis jau pradėjo repe
tuoti dainų šventės repertua
rą. Nauji chorai steigiasi taip 
pat. Černiachovskio vardo ir 
kituose kolūkiuose. Pradeda 
darbą eilė naujų kolūkinių 
liaudies šokių ratelių. Jų va
dovams pasitobulinti įvyko 3 
seminarai. St. šabaševičius

Pastabos
Liaudiškos Kinijos agri- 

kultūrinis ministras skel
bia, kad šiemet javų der
lius buvo geriausias iš visų 
kitų metų. Nuimta 170 mi
lijonų metriškų tonų.

Javų derlius padidėjo ne
paisant ir to, kad šiais me
tais potviniai daug javų 
sunaikino. Bet ir potvinių 
kontrolės klausimu padary
ta nemažai progreso.

Kairo musulmoniško uni
versiteto rektorius neseniai 
išsireiškė, kad daugelis mu
sulmonų perdaug žodiniai 
supranta Koraną. Korane 
vietomis sakoma, kad rojuje 
žmogus ras haremus.

MOTERŲ KAMPELIS
“Nesigailėsi jaunas vedęs”
Tas lietuvių posakis pri

taikomas visiems, o už vis 
daugiau merginoms, kurios 
nėra linkusios vienišam gy
venimui. Tą patikrina J. V. 
gyventojų surašinėjimo da
viniai. Jie rodo, jog išei
nančių už vyro iki 25.metų 
amžiaus mergaičių procen
tai yra didesni, negu apsi- 
vedančių to amžiaus vaiki
nų. Gi nuo 25-jų metų iš
einančių už vyro procentas 
eina žemyn, kuomet vedan
čių to amžiaus vaikinų pro
centai daugėja. O tai rodo, 
kad tūli to amžiaus vyrai 
jau renkasi jaunesnes mo
teris.

Trisdešimtaisiais savo am
žiaus metais apsivedančių 
vyrų yra 15 procentų su 
virš, o moterų jau tik 9 pro
centai. Sulaukus 40 metų 
išeinančių už vyro moterų 
yra tik apie pusė tiek, kiek 
apsiveda to amžiaus vyrų. 
Daugėjant skaičiui moterų 
šalyje, daugėja ir skaičiai 
pasiliekančiu nevedusiomis 
moterų, ypač vyresniųjų.

Apsivesti jauniems pata
rimas liečia ne vien tiktai 
merginas, kurioms yra pa
vojaus prarasti progą pasi
rinkti vyrą ar net pavėluo
ti motinystėm Ekspertai 
sako, jog ir vaikinų sveika
tai ir moralui naudingiau 
vesti jauniems.

Ar laimingesni vedę jau
ni? Tam nėra 
dro atsakymo, 
priklauso nuo 
Net autoritetų

; skiriasi.

nebaigę) mokslą daugelis 
pašaukiami milit a r i š k o n 
tarnybon.

Kurių tėvai nėra užgyve
nę turto, vaikams negali jo 
duoti, tų jaunimas trečiąją 
dešimtį savo amžiaus metų 
pradeda be jokio turto. Ieš
ko darbo. Geriausiu atve
ju jie tegauna mažiausią 
mokestį, kaip pradiniai dar
bininkai. Iš to uždarbio 
negali sutaupų sudėti. Iki 
prieina vidutinės ar aukš
tesnės algos skalės (jeigu 
prieina) praskrenda daug 
metų.

Gi milijonams darbininkų 
jaunimo neužtikrinamas net 
paprasčiausias darbas, duo
na, pastogė. Jie prievarta 
spiriami atsisakyti šeimos. 
Jiems atimta viltis, tikėji-

mas rytojumi. Juose užde
gama neapykanta tai visuo
menei, kuri nuo jų atėmė 
dar nepradėtą gyventi gy
venimą. Tomis skriaudom^ 
jų širdyje ir mintyse kursv 
tomas kerštas, kuris akloje 
jų nežinystėje kartais išlie
jamas ir nekaltam, lygiai 
kaip ir kaltam.

Jaunimas nori gyventi 
pilnu gyvenimu. Sveiko, 
.neprietaringo gyvenimo ša
lininkai sutinka, kad jauni-\ 
mui laiką vestis nusako ne 
maišas aukso, bet pačių 
jaunųjų subrendimas ir su
siradimas tinkamo sau as
mens. O už medžiaginį ger
būvį privalome kovoti visi. 
Visuomenė ir jos pastatyta 
valdžia yra atsakinga su
teikti darbą ir pragyveni
mui reikalingą uždarbį.

Sugrąžinkime darbo jau
nimui viltį gyventi taikoje, 
laisvę patiems spręsti savo 

; likimą, progas kurti šeimą 
i ir užtikrintą jai ateitį, plte- 
i nyks daugybė šiandieninių 
j blogumų. ž—ė

Šeimininkėms /

vieno ben- 
Daug kas 
aplinkybių, 
nuomonės 

. Bet • skiriasi. Vieni tikrina, kad 
tas nereiškia, kad rojuje šeimyninis Lpys^ jaunuo- 
žmogus būtinai turės daug liūs stiprina išsilaikyti gar- 
žmonų. Išsireiškimas “ha
remus,” 
turi būti suprastas žodiniai, 
o simboliniai. Kitais 
džiais, rojuje žmogus 
sis “kaip hareme.”

Sausasis kemšalas
Lietuvaitės šeimininkės, 

daugumoje, kemšalą kala? 
kutui ar kitam gamina 
minkštą, bet sulipusį. Ypač 
kepamasis atskirai taiko
mas tokio tirščio, kad gali
ma būtų atpiauti riekelė
mis ar keturkampiukais.

Amerikiečių banketuose, 
kurie ruošiami viešbučiuo
se, dažniausiai randame pa
duotą kemšalą sausąjį, tra
pų, išsiskyrusį atskirais 
krumzliukais. Jį paduoda 
pridengtą plonai supiausty- 
tos kalakutienos riekelėmis. 
Pamatinis jo receptas toks: 
l1/8 puoduko sviesto ar 

kitų gerų riebalų
% puoduko sukapotų svo

gūnų
2{ šaukštelio druskos
4-į kvortos liuosai supiltų 

baltos duonos trupinių
] puoduko smulkiai su- 

piaustytų selerių
lį šaukštelio paukštienos 

prieskonio (poultry season
ing — mišinys keleriopų 
kvapsnių ir skonių)

*4 puoduko sukapotų pe- 
truškų (parsley)

į šaukštelio pipirų (ka
dangi visi kiti produktai 
yra baltieji, pipirai irgi de
dami baltieji, kad nesuga
dintų išvaizdos. Taip pat 
tūlos šeimininkės nededa į 
šį receptą nei'petruškų dėl

puodelyje. Sudėk svogūną 
ir pašutink iki suminkštės; 
neapdegink. Svogūnus šu
tinant, sumaišyk viską ki
tą. Sudėk i svogūnus; ge
rai užkaitink, dažnai mai
šant, kad neparaustų. Pri- 
kimšk paukštį ir tuojau 
kepkt.

Jei reikia kemšalą sutai
syti iš anksto, kimšk tiktai 
tada, kada kemšalas ir 
paukštis bus gerai atšalę, 
kad neprarūgtų. Prikimštą 
laikyk stipriame šaltyje iki 
kepimo.

To kiekio užteks apie 10 
svarų kalakutui prikimšti 
(kepimui ir visiem tikslam 
svoris skaitomas jau nuva
lyto ir išvalyto (be galvos, 
kojų ir vidaus organų).

bingai net sunkumuose. Ki- 
sako rektorius, ne- ti teigia, kad šeima turėtų 

kurtis tuomet, kai pora yra 
jau pilnutinai visu kuo už
tikrinta.

• Amerikoje jaunuoliai ly
tiniai subręsta maždaug 
tarp 12-16 metų. Sveiki, 
rimtai, rūpestingai auklėja
mi apie 18-20 metų subręs
ta ir protiniai. Deja, tūli 
ir suėję 21-sius tebėra per
augusiais vaikais, nes jų 
niekas neauklėjo, o pasimo
kyti iš paties gyvenimo dar 
nebuvo laiko.

Kaip protinis subrendi
mas neateina su vienais 
kuriais amžiaus, metais, taip 
ir sugebėjimas pažinti pa
sirenkamąjį sau porai as
menį ir save nepriklauso 
nuo metu.

Negalima sutikti su tais 
šeimai laimės pranašais, ku
rie sako, jog jaunimas ne
turėtų vestis, kol neturi fi
nansinio užtikrinimo.

Ši pažiūra į šeimą — ne
natūrali ir neįvykdoma ame
rikinėje “laisvosios pramo
nės” santvarkoje, kurioje 
niekas neužtikrinta. Lau
kiant finansinio užtikrini
mo nei kelintasis negalėtų 
rizikuoti šeimos. Juk yra 
buvę nuotikių, kad buvusie
ji milijonieriais baigė gyve
nimą nubiednėję. Ar ma
ža amerikiečių kas metai 
nusižudo iš nusivylimo, ka
da kopdami į milijonierius 
pasijunta esančiais kelyje.) 
elgetyną?

jau-

me
me-

Wisconsine briedžių 
džiotojai per septynias 
džiojimo dienas užmušė 12 
žmonių. Tokia medžioklė 
yra bene pavojingiausias 
sportas. v

Kanados federalė valdžia 
žada parduoti sviesto per
teklių užsieninėse rinkose.

Jos
svarų 
gauti 
000.

žinioje yra 79,000,000 
sviesto. Tiki m a s i 
už tai apie $48,000,-

ŠYPSENOS
Žmonos Ambicija

Žmogus nemokėjo nei rašy
ti, nei skaityti, bet vieną dieną 
jis pasijuto esąs turtingas — 
mirė turtinga teta ir paliko 
viską jam.

Ant čekiu jis rašydavo du 
kryželius. Vieną dieną jis įtei
kė kas i oriu i su trimis

“Kas atsitiko? 
ėt tris kryželius,

“Matote, mano 
čte .socialu

Jūs para-

žmona užsi- 
ambicija, sako, 

kad aš turiu turėti vidurinį 
vardą.“

prieš Tarybų Sąjungą) civilinėms valdžioms, bet Bel
gijos Spaakas teigia, jog toks formalus nutarimas ma
žai reiškias.

Po posėdžio Mendes-France transliavo per radiją sa
vo savaitinę kalbą, kurioje minėjo, jog, girdi, po to, kai 
bus užgirti Paryžiaus nutarimai, būtinai reikėsią Ketu
rių Didžiųjų galvoms susitikti—kada nors gegužės mė
nesį.

Kyla klausimas: Ar Francūzijos parlamentas už- 
girs tas sutartis? O jei ir ųžgirs,—kada?

.Ritas dalykas: Tarybų Sąjungos vyriausybė viešai 
pareiškė: jei Francūzijos parlamentas Paryžiaus su
tartis (ginkluoti Vakarų Vokietiją) užgirs, tai ji, sovie
tinė vyriausybė, anuliuos (panaikins) Tarybų Sąjungos- 

;Francūzijos draųgiškuųio sutartį, padarytą ,1945 metais.

šių laikų jaunimas iki 
apie 20 metų amžiaus lanko 
ar turėtų lankyti mokyklą. 
Sudėtingos technikos,gady
nėje be to 'nebegalima gy
venti. Mokslo metais tiktai' 
maža dalis moksleivių te
gauna sau atitinkamus dar
bus ir uždarbius. Dar ma
žesnio skaičiaus sveikata 
teištęsėtų dirbti ir kartu

Grožis, garbė, nelaisvė 
ir išmaldavimas

New Yorke šiomis dieno
mis tapo išspręsta prieš 
miestą užvesta byla. Skun
dėja buvo Judith Morgan, 
buvusi fotografams mode
lių. Ji reikalavo iš miesto 
pusantro milijono dolerių 
atpildo. Skunde sakė, jog i 
ją sveiką buvo įbrukę į Bei-' 
leviu proto ligoniams sky- ■ 
rių. Sakė, jog tuomi buvo | 
paneigtos konstitucinės jos 
teisės, pažeista jos garbė, 
pakirsta galimybė uždar
biauti savo profesijoje.

Džiūrė jos prašymą atpil
do atmetė.

Morganaitė yra tiktai 38 
metu. Šis amžius turėtu bū
ti pelningiausias uždarbiais. 
Tačiau jinai jau atmesta į 
senienų liekanų krūvą, šiaip 
taip verčiasi gaudama mies
tinę biedniokams pašalpą.

Statistika rodo, jog karo 
metais žymiai padaugėja 
divorsai. To priežastimis 
galį būti didesnis žmonių
susijaudinimas, nervingu
mas, taipgi vyrų buvimas 
toli nuo namų per ilgą lai
ką.

Suezas. — Pačiame kana
lo viduryje buvo nuskendęs 
’Panamos tankeris “Wina
mac” ir visas plaukiojimas 
kanalu buvo sulaikytas, iki 
tąnkąris ;buvo išvilktas ir

mokytis. (Užbaigę (ar ir nutemptas.

Today s Patiem

EACH 
GARNMENk5^

FOR DOLL
14’—22”

TALL 1
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Pattern 9174 in doll sizes 14, 16. 
IS. 20, 22 inches. You can use 
scraps for many of these gar* 
ments. See your pattern for • ao 
curate,yardages.j .... - • ■

Užsakymą su 35 centar’ir 
pažymėjimu formos nurtife- 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
N. Y.



A. ČECHOVAS

Džiaugsmas
Buvo dvylikta valanda nakties.
Mitia Kuldarovas, susijaudinęs, pasi

šiaušęs, įbėgo į savo tėvų butą ir greitai 
ėmė vaikščioti po visus kambarius. Tė
vai jau rengėsi gulti. Sesuo gulėjo lo
voje ir baigė skaityti paskutinį romano 
puslapiuką. Broliai gimnazistai mi-ego- 
jo.

— Iš kur tu? — nustebo tėvai.— Kas 
tau?

— Oi, neklauskite! Aš visai nesitikė
jau! Ue, aš visai nesitikėjau! Tai... tai 
net neįtikima!

Mitia nusikvatojo ir atsisėdo į krėslą, 
i šlaimės nebegalėdamas stovėti.

— Tai neįtikima! Jūs negalite įsi
vaizduoti! Jūs pamatysite!

Sesuo iššoko iš lovos ir, užsimetusi 
antklodę, priėjo prie brolio. Gimnazis
tai nubudo.

— Kas tau? Tavo veidas pasikeitęs?
— Tai iš džiaugsmo, mamyte! Juk 

dabar mane visa Rusija žino! Visa! 
Anksčiau tik jūs vieni žinojote, kad šia- 

^ne pasauly yra kolegijos registratorius 
Dmitrijus Kuldarovas, o dabar visa Ru
sija žino apie tai! Mamyte, O, dieve!

Mitia pašoko, perbėgo per visus kam
barius ir vėl atsisėdo.

— Bet kas gi atsitiko? Kalbėk aiš
kiau !

— Jūs gyvenate, kaip laukiniai žvė
rys, laikraščių neskaitote, nekreipiate 
jokio dėmesio į viešumą, o laikraščiuose 
tiek daug ko įžymaus! Jei kas atsitin
ka, tuojau viskas žinoma, • nieko nenu
slėpsi! Koks aš laiminkas! O, dieve! Juk 

‘tik apie garsius žmones laikraščiuose 
spausdina, o čia štai ir apie mane iš
spausdino !

— Ką tu? Kur?
Tėvas išbalo. Motina žvilgterėjo į 

šventąjį paveikslą ir persižegnojo. Gim
nazistai pašoko ir, kaip buvo, vienas 
trumpais naktiniais marškiniais, priėjo 
prie savo vyresniojo brolio. ‘

— Taip! Apie mane išspausdino! Da
bar apie mane visa Rusija žino! Jūs, 
mamyte, paslėpkite šį numeri atsimini
mui! Paskaitysime retkarčiais. Žiūrė
kite ! /

Mitia ištraukėo iš kišenės laikrašči 
numerį, padavė tėvui ir bakstelėjo pirš
tu į vietą, apvestą mėlynu pieštuku.

— Skaitykite!
Tėvas užsidėjo akinius .
—• Skaitykite gi!
Motina žvilgterėjo į šventąjį paveiks

lą ir persižegnojo. Tėvelis sukosėjo ir 
pradėjo skaityti:

“Gruodžio 29 d., vienuoliktą valandą 
vakaro, kolegijos registratorius Dimitri- 
jus Kuldarovas...

— Matote, matote? Toliau!
... kolegijos registratorius Dimitrijus 

Kuldarovas, išeidamas iš aludės, kuri 
yra Mažojoje Bronnoje, Kožichino na
muose, ir būdamas neblaivas...

— Tai aš su Semionu Petrovičium... 
Viskas iki smulkmenų aprašyta! Toliau 
skaitykite! Toliau! Klausykitės!

... ir būdamas neblaivas, paslydo ir 
pargriuvo po stovėjusio Čia vežiko Ivano 
Drotovo, ūkininko Juchnovo apskrities, 
Durikino sodžiaus, arkliu. Išgąsdintas 
arklys, peržengęs per Kuldarovą ir per- 
vilkęs per jį roges su esančiu jose ant
ros gildijos Maskvos pirkliu Stepanu Lu- 
kovu, pasileido t gatve ir buvo kiemsar
gių sulaikytas. Kuldarovą, iš pradžių 
buvusį be sąmonės, nuvedė į policijos 
nuovadą, kur jį apžiūrėjo gydytojas. 
Smūgis, kurį jis gavo per pakaušį...

— Tai aš į ieną, tėveli. Toliau! To
liau skaitykite!

... kur. jis gavo per pakaušį, pripažin
tas lengvas. Apie įvykį surašytas pro
tokolas. Nukentėjusiam suteikta medi
cinos pagalga...”

— Liepė pakaušį šaltu vandeniu vil- 
gyti. SSkaitėte dabar? Tai ve kas! Da
bar po visą Rusiją nuskambės! Duoki
te šen!!!

Mitia pagriebė laikraštį, sulankstė jį 
ir įsidėjo į kišenę.

— Bėgsiu pas Maka rovus, jiems pa
rodysiu... Reikia dar Ivanickiams paro
dyti, Natalijai Ivanovai, Anisimui Va- 
siljičiui... Bėgsiu! Sudie!

Mitia užsidėjo kepurę su kokarda ir, 
triumfuojąs, džiaugsmingas, išbėgo Į 
į gatvę.

Montello, Mass.
Padėka draugėms 
klubietėms

Dėkinga esu už surengi
mą man “housewarming 
party”; už pagaminimą 
daug skanių valgių gaspadi- 
nėms T. Kaminskienei, E. 
Stepanauskienei, K. čereš- 
kienei, R. Wallen, O. Vai
tiekūnaitei, U. Zaleskaitei; 
už gražias dovanas dukte- 
rei A. Stigaitei, T. Kamins
kienei, B. Lapinskienei, R. 
Strįpinis, taipgi vietiniams 
ir iš toliau už atsilankymą 
ir už piniginę dovaną. Ačiū 
draugams vyrams, kurie 
rengėjoms gelbėjo.

Jūsų atjautimas pasiliks 
mano mintyse ant visados. 
Širdingai dėkoju.

J. Stigiene

^Laisvės vajus eina prie pa
baigos. Daugumas patys man 
pasiūlė atnaujinti prenumera
tą, bet kiti dar vis atidėlioja. 
Paskutinis atsinaujinimui lai
kas bus šio mėnesio, gruodžio 
(Dec,) 31-mą. Liet. Taut. Na
mas rengia banketą pasiliki
mui Naujų Metų, 1955-jų. Ka
trie užsilikote, tą vakarą galė
site atsinaujinti ir Laisvę.

Vilnies Kalendorius 1955 
metams jau atėjo, pradėsiu 

.platinti. Kitos kolonijos nelau
kite, užsisakykite kalendorių, 

-nes pradžioje metų ar per 
šventes geriausiai yra platinti. 
Kuomet pavėluoja, tuomet 
žmonės sako “jau praėjo trys 

-mėnesiai,” nenori pirkti.
Dar neturėjau laiko kalen

dorių gerai peržiūrėti, bet tik 
peržvelgęs manau, kad bus 
įdomus.

fe Mūsų buvęs So. bostonietis 
T)r. J. F. Borisas, matyti, aty- 
’ džiai skaito Laisvę ir Vilių. 
Nežinojau, kur jis yra. lia- 
šiau laišką į Bostoną. Prane- 

ir korespondencijose 

į Laisvė je užkviečiau jį su pa
skaita apie sveikatą. Tai pa- 
Į matęs Laisvėje, jis tuojau at- 
Įsiliepė, kad negalės pribūti, 
į laikinai gyvena New Yorke.

Vistiek bus skaityta jo pa
rašyta paskaita apie sveikatą.

Geo. Shimaitis

Chicagos Žinios
Policistai nori trumpes

nes savaitės

Keporteriams apklausinėjus 
40 policistų pasirodė, kad du 
prieš vieną geriau sutiktų, 
kad būtų įvesta 40 valandų 
darbo savaitė, negu kad al
gos būtų pakeltos $200 į 
metus.

“ Du šimtai dolerių tai kaip 
numetimas trupinių karve
liams parke.’’ sakęs vienas po- 
1 icistas. “Turėtume kartu gau
ti ir sutrumpintą darbo savai
tę iki 40 valandų.”

Didžiuma dirbančių detek

Sveikinimas

Sveikinu visus savo gimines, draugus ir pa
žįstamus su Kalėdų ir naujų metų šventėmis. 
Taipgi sveikinu Laisvės štabą ir visus dienraš
čio skaitytojus šių švenčių proga. Linkiu vi
siems geros sveikatos ir linksmų sekamų metų.

♦

Niekam nesiunčia atviručių ir prašau man 
nesiųsti, nes nematau reikalo eikvoti laiką tam 
tikslui.

tyvų biure pasisakė už algų 
pakėlimą, bet dirbanti distrik- 
tų stotyse, kurių yra daugiau, 
nori trumpesnių valandų. Uni
ja, betgi, žada abiejų reika
lauti.

UŽTROŠKO 3 BROLIAI

Tėvui išėjus i darbą, Mary 
Louis Phillips apie 10-tą vai. 
ryto paliko tris> vaikučius ir iš
ėjo į krautuvę pasipirkti. Ka
dangi aliejinis pečius buvo 
sugedęs, ji, paliko degant gesi
ni pečių. Apie 11-tą valandą 
.kaimynai pastebėjo iš virtu
vės einančius dūmus, pašau
kė ugniagesius. Bet ugniage
siams gaisrą nugalėjus, trys 
vaikučiai rasti užtroškę: vy
liausias 5 metų, antras dvie
jų, trečias 10 mėnesių.

Kaimynai spėjo išgelbėti du 
mažus vaikučius iš pirmo 
aukšto, kur dūmai irgi buvo 
pasiekę. V.

f
Ar jau rengiate ką Laisvės 

paramai?

JULIA WERNER,

Cleveland, Ohio

Kova prieš tamsinto jus
Pastojame kelią fašizmui
Urugvajaus Lietuvių Cen

tras visuomet rimtai žiūrėjo į 
kiekvieno žmogaus įsitikinimą, 
koks jis nebūtų, religinis, ar 
politinis. Visų pažangiųjų lie
tuvių tikslas buvo vienas—su
lig išgalės padėti vienas ki
tam. Kuomet daugelis pama
tėme ir persitikrinom, kad Lie
tuvos tautininkų santvarka yra 
neteisinga ir kad ji yra tik pri
vilegijuotos mažumos santvar
ka nukreipta prieš liaudį pra
dėjome vesti kovą prieš ją ir 
prieš jos šalininkus mūsų tar
pę.

Mūsų kova prieš fašizmą 
buvo mus subūrusi į bendrą 
frontą su socialistais ir net 
anarkistais. Visi siekėme ben
dro reikalo—sumušti fašizmą. 
Bet dalykai ėjo pas mus taip, 
kaip ir visam pasaulyje. Deši
nieji socialistai visuomet sto
vėjo išdavysčių avangarde. 
Tai toji, taip vadinama trečio
ji, svyruojanti pusė, tarp pro
letariato ir kapitalizmo, o 
anarkistai visuomet vargo su 
savo tuščiomis idėjomis ir ki
tus tik vargino.
Kunigai—fašizmo bendrininkai

Visai kitoksai reikalas bu
vo su religija, bei religingais 
žmonėmis. Visu šimtu procen
tų kunigai rėmė fašizmą ir 
paskui save tempė tinkinčiuo- 
sius. Tiesą pasakius, lietuviui 
dėl savo lėtos prigimties sun
ku ats i pa laidoti nuo religinių 
burtų. Tai mūsų prabočių pa
likimas. Mat lietuvis, sakoma, 
yra kietas kaip ąžuolas ir 
prieš nieką nepalinks. Seno
vėje mūsų prabočius — stab
meldžius norėdami apkrikš- 
tint kryžiuočiai turėjo daug 
nepasisekimų. Dabar irgi var
gas atsikrikštint.

Daugelis dar tiki melams
Senovėje mūsų prabočiai 

buvo reališkesni. Jie ‘tikėjo į 
perkūną, ąžuolą, kuriuos ma
tė ir jautė, o po apsikrikštini- 
mo lietuvis buvo priverstas ti
kėti į nematomą ir nežinomą 
daiktą. Tas atsitiko dėka ku
nigams, kurie '“sugebėjo” įti
kinti, parodant pirštu: “ten 
yra dievas ir dangus, o čia— 
pragaras; ten nuėjęs, amžinai 
gyvensi dangaus karalystėje, 
o čia degsi visą pomirtinį gy
venimą.” Ir daugelis dar tam 
tiki, nepraregėdami, kad tai 
melas.

Mokslo įrodyta, kad pasau
lis jau egzistuoja daug milijo
nų metų, o dievas buvo “su
rastas” vos tik 6 tūkstančiai 
metų su biskiu. Tai išeina, kad 
pasaulis sutvėrė dievą, o ne 
dievas pasaulį.
Kodėl popiežius bijo mirti?

Dabar paimkim pavyzdį kas 
link pomirtinio gyvenimo. Jei
gu popiežius yra žemėje “pir
moji dievo ranka,” tai turėtų 
nesibijoti mirties, ir pasiduoti 
taip vadinamai “dievo valiai” 
ir stačiai eiti į dangų ir ten 
linksmai gyventi šalę savo die
vo, nes popiežiui nėra “pavo
jaus” pakliūti į pragarą. Bet, 
gyvenime išeina atvirkščiai: 
apsirgo popiežius, visa eilė ge
riausių gydytojų sušaukti pri
žiūri, kad jis dar truputį pa
gyventų. O pats popiežius, 
kaip didžiausias gobšuolis, na
gais įsikibęs į žemę, arba, ge
riau pasakius, į savo turtus, 
laikosi visomis išgalėmis, nes 
gerai žino, kad gyvenimas yra 
tik ant žemės ir mirus jo jau 
nebėra.
• Lengvas ir pelningas biznis

Paskiau, kam gi nežinoma, 
kad religija, tai tam tikro biz
nio šaka. Ir kaipo tokia, ieš
ko didesnių pelnų. Iš to taško 
žiūrint, galima būtų' pateisin
ti kiekvienas kunigas, kaip ir 
bet koks prekybininkas, ieš
kantis geresnio pragyvenimo. 
Kas aimanuodamas-, verkda
mas prašo, tas ir gauna.

Paimkime, kad ir mūsų ko
loniją paskutiniuoju metu. 
Šiandieną, galima sakyti, jau 
“turime” bažnyčią, j kurią 
nemažai lietuvių nueina pasi
žiūrėti kitų, (lyg nebūtų kur 
juos pamatyti), na, o kiti ei

na net ir pasimelsti. Tik ta 
malda čia nedaroma už dyka. 
Jei tikintysis meldžiasi negau
damas už tą nieko, tai kuni
gas už savo “maldos” pusva
landį, ar valandą, “uždirba” 
nuo dešimties iki keliosde- 
šimts pezų.
Kabinėjasi į jėzuitų skvernus

Pradžioje minėjau, kad so
cialistai ir anarkistai buvo 
bendrame fropte su pažan
giaisiais, prieš tautininkus. 
Dabar tie patys socialistai ir 
anarkistai. drauge su jėzui
tais ąuka galvas, kaip bendrai 
geriau galėtų pakenkti ULC 
ir “Darbui.” Tie, savo rūšies, 
profesionalai, kurie už dolerį 
“sąžiningai” dirba juodą dar
bą, jais nėra ko stebėtis. Bet 
gaila tų žmonelių, kurie ne
jučiomis, nesąžiningai padeda 
griauti tą, ką patys padėjo 
sukurt.

Tačiau Urugvajaus lietuviai 
gerai žino, kad judošių dar
bas tai visai pigus, kainuoja 
vos keli grašiai. Jeigu Kris
taus laikais buvo judošių, tai 
dabar nėra ko ir stebėtis. Taip 

i pat nenuostebu, kad buvusieji 
mūsų frontininkai — socialis
tai ir kiti vidurio žmonės ka
binėjasi j jėzuitų skvernus.

Anksčiau tokių “gera
darių” nebuvo

Tautininkų ir klerikalų val
džios priespaudos dėlei, aplei
dę savo gimtąją šalį, jau virš 
20 metu išgyvenome svetimam 
krašte, pradžioje, nemokant 
kalbos, pasmerkti vargui. Ko
dėl pradžioj nebuvo tokių 
“geradarių,” kurie padėtų sa
vo “broliams”?

Tik šiandien, kai jau visi su
sikalbame ir šiaip taip praši
ni ušėme gyvenimai!, užsiveisė 
čia kunigija, prisidengusi 
“broliška meile.” Savo bizniui 
vesti pasistatė sau bažnyčią. 
Daug šimtų tūkstančių pezų 
ji kainuoja. Tuos pinigus su
rinko .čia? Ne! Tie pinigai, 
kaip ir patys kunigai yra im
portuoti skleist Urugvajaus 
lietuvių tarpe neapykantą, 
griaut pažangiųjų judėjimą.
Mūsų mažos kolonijos nelaimė

Kiekvienas gali tikėti į die
vą, kas kaip supranta, bet 
gaila, kad tiki i kunigą. Per 
mūsų koloniją jau nemažai 
praėjo kunigų. Ir visi nešva
riai išėjo. Seniai norėjo prigy- 
dyti mums savo dievą, bet vis 
negalėjo.

Paskutiniu pokariniu laiku, 
kai lietuviu tauta nusikratė 
nuo savęs parazitus, mūsų ma
žos kolonijos nelaimei, turime 
atlaikyti jų antplūdį. Atvažia
vo ir “šventus namus” atsiga
beno. Jų; tikslas paprastas — 
eiti prie to, ką darė Lietuvo
je,— skųsti, o jeigu bus gali
ma ir žudyti. Aišku, jie to sie
kia pamažu. Tikintiesiems jie 
nuo pat pradžios jau kala, 
kad ULC ir “Darbas” yra ko
munistiniai ir ten esantieji 
žmonės, kaipo tokie, esą “pra
keikti” ir 1.1.

Savo tikslo čia neatsieks

Vietoje duoti pamokslus ti
kybine tema, per savo radijų, 
jie vien tik šmeižtais užsiima 
prieš visus tuos tautiečius, ku
rie jiems nenusilenkia, rankas 
bučiuoti negriebia. Tikslas 
aiškus—4iori atimti mūsų tei
ses, savistoviai tvarkyti gyve
nimiškus reikalus.

Mus visus — darbininkus, 
amatininkus ir smulkius pre
kiautojus, kurie šioje šalyje 
gyvename virš 20-ties metų, 
kuriems ši šalis yra jau antrą
ja tėvyne, nes čia sukūrėme 
savo šeimas, čia mūsų vaiku
čiai gimė ir yra pilnateisiai pi
liečiai, mus, laisvus žmones,—■ 
atsiradusi saujelė nenaudėlių 
skundais, šmeižtais, šantažu 
nori priversti jiems nuolan
kauti. čia galima trumpai ir 
aiškiai pabrėžti, kad tie po
nai, svieto perėjūnai, savo tiks
lų čia ne atsieks. Laisvas ir pa
žangus lietuvis syki numetęs 
jungą, nesileis jo iš naujo už- 
maut sau ant sprando.

(Iš Darbo) S-as. >

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Dar bus žymių pasikeitimų kontestantų punktuos- 

Girdėjome, kad yra iš kontestantų turinčių naujų pn 
numeratų ir priduos jas tik paskutinėmis vajaus die 
nomis. Taipgi nuo gautų aukų budžeto sukėlimui išla: 
kyti Laisvę 1955 metais, punktai bus priskaityti galut: 
name vajaus raporte.

Waterbury, Conn. Vajininkai vėl prisiuntė dide 
pluoštą atnaujinimų ir aukų. Per juos aukojo sekan 
asmenys po $2: V. Navickas, Ansonia, Conn.; A. Rs 
koza ir Jenkeliūnienė, Waterbury, Conn.; J. Rinkevičių 
Thomaston, Conn.; J. Čepulis, Forestville, Conn.; J. Sta 
niulis ir F. Kemėžis, Torrington, Conn.; Geo. Skingare 
P. Kablicas ir A. Mickevičius, Bristol, Conn.

Worcester, Mass. J. Yeskevičius atsiuntė storą laiš 
ką, daug atnaujinimų ir aukų nuo sekamų asmenų: P' 
$2: F. Petrauskas, Ch. Daugėla, J. Norvash, J. Skeltų 
R. Tamulevičius ir J. Juodžilonienė.

Hartford, Conn. Kaip žąsinas laiškas atpūstojo si 
atnaujinimais ir aukomis. Jie prisiuntė aukų nuo seka 
mų asmenų po $2: J. Šalunas, Hazardville, Conn.; J 
Dijun, Hamden, Conn.; A. Nainis, Putnam, Conn.; M 
Egelevičius, Windsor, Conn.; V. Kraučiūnas, WinęĮsoi 
Conn., ir žemaitis, Hartford, Conn.

Binghamton, N. Y. J. K. Navalinskienė priąįgnt 
gražų pluoštelį atnaujinimų ir aukų. Per ją aukojo p< 
$2 šie asmenys: J. ir A. Žemaičiai, Iz. ir Helen Vėžiai r 
Eva čekanauskienė. P. Mikola j ūnas $1.

Plymouth, Pa. V. Žilinskas pridavė keletą atnauj: 
i nimų ir pasižadėjo gauti 3 naujus skaitytojus (2 jau ga 
| vo). Jis taipgi prisiuntė aukų po $2 nuo M. Misewicz i 
i D. Derkintis.

Tuckahoe, N. Y. Ig. Kartonas prisiuntė atnaujini 
mų ir aukų po $2 nuo Ig. Stasionis ir Ig. Kartonas.

Brooklyn, N. Y. Pridavė atnaujinimų Julius Kai 
vaitis ir V. Kartonas.

Pittsburgh, Pa. M. Paulauskas atsiuntė keliolika 
atnaujinimų ir aukų. Per jį aukojo: J. Kvedaras $5 
po $2: J. Kentra, V. Kisielius ir A. Skauda.

Cambridge, Mass. V. Kvietkas prisiuntė geroka 
atnaujinimų ir nuo F. Kvietkauskas, Dorchester, Mass. 
$2 aukų.

Minersville, Pa. V. Ramanauskas atskubino at
naujinimų ir $2 aukų nuo J. Medelis.

New Haven, Conn. J. Petkus atsižymėjo atnaijijri- 
mais. Pasižadėjo dar pasidarbuoti iki pabaigos vajaus

Girardville, Pa. A. Kuzmickas prisiuntė atnaujini
mų ir nuo J. Churynskas $1 aukų.

Rochester, N. Y. J. Evans, prisiuntė atnaujinimų ii 
aukų nuo F. Kurkulis ir M. Wailis po $2. ■

Scranton, Pa. P.,-Šlekaitis prisiuntė atnaujinimų ii 
nuo Geo. Liepa $2 auk®.

Lawrence, Mass. V. Kralikauskas atsiuntė atnau
jinimų.

Geo. Jamison iš Livingston, N. J., pridavė keletą at
naujinimų.

Atsinaujindami prenumeratas patys geri laisvieeia 
paaukojo į 1955 budžetą sekamai: Stanley Alash, Loi 
Angeles, Gal., $12; S. A. Petronis, Athol, Mass., $5;'M 
Roman, Minersville, Pą., $4; J. Buzak, Daytona Beaeh 
Fla., $2., ir J. Ella, Butte, Mont., $2; po $1: P. Marman- 
tovič, A. Yanušas, Jamaica, L. I., ir R. Skuja, Tacoma 
Wash.

Gražus sąrašas, puikūs rezultatai! Širdingai dėko
jame visiems pasidarbavusiems, atsinaujinusiems pre
numeratą ir aukojusiems sukėlimui budžeto 1955 me
tams. į

Dar yra keletas dienų iki vajus baigsis. Prašom* 
visų ta laiką sunaudoti Laisvės platinimui.

Laisvės Administracija
* ■■■'■ ■ ........................ ...... ...................... .. . II , ^1 ...................■w.lH

Youngstown, Ohio.
Mirė J. Aurilienė

Pasimirė Juozapina (Orvil
le) Aurilienė, 65 metų am
žiaus. Gyveno Cameron Ave. 
540. Aurilienė gimė 1888 m. 
Vilniuje. Paliko nuliudime vy
rą ir tris sūnus: Chailes, ku
ris gyvena Campbell, Ohio; 
Gust gyvena Charleston, S. C.; 
George,—Chicago, ill., ir Uis 
seseris: Veroniką ir Sofiją Ko
ri is, Lietuvoj, Lucy Waikutis 
gyv. Youngstown, ir brolį Jo
seph Kodis gyv. Youngstowne. 
Atvyko iš Lietuvos 1912 me
tais, ir ištekėjo už Jono Auri- 

? Sveikinimai
U
| Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveiki-
| name visus draugus ir drauges, o kartu ir vi- 

sus dienraščičo skaitytojus ir linkime, kad.-visi >
įf sveiki ir linksmi sulauktume kitų kalėdų ir ‘ 
? naujų metų.
| Jurgis ir Matilda Žebrys
į Cleveland, Ohio.

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., gruodžio (Dec<) 22, 1954

los. Ji mirė gruodžio 4 4., pa
laidota gruodžio 9 dieną.

Mūsų lietuviai baigia išnyk
ti. Tuoj nebeliks lietuvių Yo
ungstowne.

Tebūna lengva jai silsėtis 
šaltoje žemelėje,, o mesi drau
giškai užjaučiame Aurilų Visą 
šeimą.

S. J. Eisonas

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingai 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50
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Gali kilti New Yorko 
laivakroviy streikas

International Longshore
men’s Association vice-prezi- 
dentas Connelly praneša, jog 
unija atstovaujantis derybose 
su bosais komitetas įgalino 
1LA prezidentą Bradley skelb
ti streiką kada tiktai jie ma
tys reikalą.

Vyriausias ginčas yra už 
tai, kad kompanijos spiriasi 
prirakinti darbininkus prie pa
žado nestreikuoti. Darbininkai 
būtu sutikę priimti algų prie
dus, kokius davė kompanijos, 
bet atsisakė pasižadėti ne
st reik u oti.

• AIDO CHORAS
Šiomis dviemis švenčiu sa

vaitėmis pakeista pamokų va
karas, įvyks ketvirtadieniais, 
gruodžio 23 ir 30-tą. 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.

Kviečiame Į svečius 
Kūčiy vakarą

Moterų Klubas ir šiemet 
rengia tradicinę Kūčių Maka
rienę. Ji įvyks šį 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

Klnbietė

Pakels mokestį už 
mokslą universitete

New Yorko Universitetas 
pakels mokestį už mokslą se
kamiems akademiniams me
tams. Prisidės po $5 už kiek
vieną imamą klausimą (po
int), viso iki $25 už “pointą.” 
Mokslo kaina beveik padvigu
bėjo nuo pabaigos praėjusio
jo karo. Tuomet buvo po $13.- 
50 už “point.” •
Mokestis už pamatinio moks

lo ketverius metus bus $800. 
Iškaščiai kituose skyriuose nu
statomi paskyriumi. Brangs
tant mokesčiui už mokslą ir 
pragyvenimui, o uždarbiams 
mažėjant, vis mažiau1 ir ma
žiau darbininkų jaunimo te
galės siekti aukštojo mokslo.

Aiškinasi, kad tai reikalas 
pridėti mokytojams algų spi- 
riąs kelti kainas už mokslą. 
Instruktoriams mokestis nu
statoma nuo $3,600 iki $5,000, 
pilno laipsnio profesoriams 
nuo $9,000 iki $16,000.

SUMUŠTAS MIRĖ

New Yorke mirė nuo sumu
šimo Jaques Auzeau, 31 m. 
Jis pats buvo pašaukęs poli- 
cistą į savo butą, kur jį rado 
kraujuose. Tačiau tikrino būk 
buvęs sumuštas Central Par
ke. Kaimynai sako, jog jie gir
dėjo jo bute neramybę. Spė
jama, kad jis mušeikas paži
no, bet nenorėjo išduoti, dėl 
to kalbėjo apie parką.

Brooklyno Marcy projekto 
muzikos vaikai turėjo nepa
prastą prašymą Kalėdų Die
dukui. Jie pageidavo 3 pianų. 
Ten esama apie 40 vaikų,1 ku
rie norėtų mokytis, randasi 
mokytojų, bet nėra ant ko 
mokyti.

Greatneck i et is Joseph. Pa
kula, 35 m., sulaikytas Wel
lard apskrities kalėjime 26 
dienoms už vairavimą auto 
girtu esant.

Iš 13 namy staiga 
iškrausto šeimas

Didžiojo New Yorko ribose 
13 daugmeniškai apgyventi! 
namų gaisragesiai pasmerkė 
kaip pavojingus gyvybei ir 
sveikatai. Tų namų savinin
kams įsakyta, kad jie turi iki 
gruodžio 20-tos padėtį pakeis
ti. Jeigu nepakeis, gyventojai 
turi būti iškraustyti pirm to 
vakaro, gaisregcsių sargyba 
nieko neįleis į tuos namus.

Bendauninkai, žinoma, ne
nori mirti nei sveikatos pra
rasti. Tačiau didžiausia jų ne
laimė tame, kad jie paskutinė
mis dienomis prieš įsako vyk
dymą vis dar neturėjo, nega
lėjo gaut kito buto. Ar miesti
nis labdaros departmentas 
gaus jiems kitus, saugesnius 
butus parūpins, šiuos žodžius 
rašant tebebuvo nežinoma.

Sakoma, kad toms pastan
goms dramatizuoti namuose 
esančią padėtį pritaria ir ma
joras Wagneris. Valdininkai 
mano, kad tik tuo būdu galė
sią priversti neprižiūrinčius 
namų savininkus namus patai
syti.

Vieni tų namų yra Brookly- 
ne, 186 State St.; kiti Flushin- 
ge, 143-40 Nash Avė., tretieje 
Richmond Hill, 119-44 Metro
politan Ave.; kiti treji Bron- 
xe, o likusieji — Manhattane.

Lėktuvo nelaimės vieta 
saugoma policijos

Lėktuvo nelaimės vietą stro
piai saugoja. Laukia vandens 
išmetamų lėktuvo dalių, ii- ba
gažo. Bagažą patikrina pašto 
darbininkai, bandydami nusta
tyti, kas yra pašto siuntiniai. 
Gi nelaimei tyrinėti inspekto
riai viską apžiūri laukdami 
davinių, kurie pagelbėtų nu
statyti nelaimės priežastį.

Sekmadienį narūnai pirmu 
kartu atrado ir priėjo lėktuvą 
apžiūrėti apie 20 pėdų gelmė
je. Spėja, kad ten tebėra kū
nai visų ar daugumos tų 17- 
kos, kurių dar nebuvo radę 
gyvų nei mirusių. Tyrinėjimą 
lėktuvo ir iškėlimą lavonų pa
liko sekamoms dienoms.

Iki sekmadienio buvo žino
mi 6 išgelbėti ir 9 kūnai at
rasti.

Lėktuvo nelaimės tiktai du 
išliko sveiki, kad galėjo tuo
jau parvykti namo. Kiti ketu
ri tebebuvo ligoninėse.

ILA Taryba susirinko 
svarstyti streiką

Laivakrovių atstovai iš visų 
postų rytinėse valstijose susi
rinko svarstyti laivakrovių pa
dėtį ir spręsti, ar bus šaukia
mas laivakrovių streikas. De
ryboms su firmomis komitetas 
įgalino unijos valdybą streiką 
šaukti. Menama, jog gruodžio 
20-tą prasidėjęs atstovų posė
dis nustatys unijos strategiją 
tuo klausimu. 

r
International Longshore

men’s Association nariai bal
savimuose atmetė bosų pasiū
lytas sąlygus naujai sutarčiai 
dėl to, kad bosai reikalavo 
atsisakyti streiko dvejiems me
tams. Darbininkai būtų sutikę 
priimti kitas bosų sąlygas.

Vaikas užsismaugė 
žaizdamas su virve

Victor Martinez, 12 m., ras
tas užsismaugęs su virve skie
pe apartmentinio namo, 16 
W. 101st St., New Yorke, kur 
jis gyveno. Sakoma, kad vai
kas mėgdavo darinėti kompli
kuotus mazgus su virve. Spė
ja, kad jis galėjo pats pakliū
ti tuo būdu. Tačiau1 mirties 
priežastis tiriama.

įvyko įdomūs debatai 
apie Kiniją

Brooklyno Kolegijos naujo
je Gershwin Hali gruodžio 16- 
tą įvyko įdomūs debatai anie 
Kiniją. Penkis šimtus sėdynių 
turinti salė buvo perpildyta 
jaunos publikos.

Oxfordo Universitetą deba
tuose atstovavo du tos įstaigos 
nariai, Peter Tapsell ir Derek 
Bloom. Brooklyniečių tymą su
darė Joanna Heller i)1 Doug
las Kriegern. Publikos senti
mentas rodė, jog' anglų atsto
vai sudebatavo mūsiškius. Gal 
ne būtinai dėl to, kad mūsiš
kiai būtų blogi. Tačiau aišku 
buvo, jog anie labai gabūs, ir 
pasiruošę. Nedvejotinai jiems 
padėjo ir tas, kad jiems teko 
palaikyti istoriniai teisingąją 
pusę.

Anglų atstovai argumenta
vo, kad reikia pripažinti Nau
jąją Kiniją, reikia turėti su 
ja ryšius. Gi brooklyniečiai ar
gumentavo už tai, kad ne
teikia.

Vienok dalyko, sakė svečiai 
debatoriai, niekas negali nu
ginčyti, tai to, kad Kinija yra. 
Nežiūrint, kiek kas nepripa
žintų, tuomi jos neprašalins. 
“Garbinimas Chiang Kai-še- 
ko... prilygsta, skelbimui pre
kių, kurios jau seniai išsibai
gė.”

K
Kitame punkte sake jie: 

“Jus jau. esate diplomatiniai 
pripažinę didelį skaičių komu
nistinių valdžių. Atsisakymu 
pripažinti Kiniją jus įžeidžia- 
te laisvąją, Aziją ir stiprinate 
Kiniją.”

B r o o k 1 y n i e č i a i arg u m e n t a v o, 
kad pi'ipažinimu Kinijos mūsų 
šalies valdžia turėtų jai ati
duoti ir Formozą. Bloomas 
mūsiškiams nurodė, jog pripa
žinimas Kinijos neverčia “ati
duoti Formozos,’’ pagaliau 
“jus jos ir neturite atidavi
mui,” sakė jis.

Brooklyniečiai toliau argu- 
m e n t a v o, k a d P r i p a ž i nim u 
naujosios Kinijos mūsų šalies 
valdžia turėtų “Raudonojai 
Kinijai” atiduoti $130,000,- 
000, kurie dabar yra nuo jos 
sulaikyti pasiteisinant tuo, būk 
Chiang Kai-šekas yra tikra
sis Kinijos valdovas. Jie taipgi 
sakė, kad naujoji Kinija yra 
užėmusi ir Britanijos nuosa
vybių). J tai Bloomas atsakė :

“Jeigu tas būtų argumentu 
nepripažinimui, mes niekados 
nebūtume pripažinę Jungtinių 
Valstijų (po Amerikos revo
liucijos) iki jūs nebūtumėt su
grąžinę nuosavybę, kurią jus 
nuo mūsų pavogėte.” Ameri
kiečiai studentai tą pareiški
mą palydėjo nusikvatojimu ir 
gausiu plojimu.

Ir visi kiti jų argumentai 
buvo įdomūs ir įtikinančiai 
aiškūs. Jie parodė, jog nepri
pažinimas nereiškia, kad Nau
joji Kinija kaip migla išga
ruos i orą.

I. S.

Unijos bendrai vykdys 
organizavimą

AFL Teamsters ir AFL 
Meat Cutters susiderėjo ben
drai vykdyti vajų, surašyti į 
uniją tų amatų darbininkus. 
Tam paskyrė bendrą 10 asme
nų komitetą ii* $200,000 fon
dą.

šis vajus sieks kenuotuves, 
šaldytuves ir kitaip kaip mais
to paruošimo įmones. Sako, 
kad tos rūšies darbininkai te
bėra kaip ir neorganizuoti vi
sur kitur, išskyrus Chicagąir 
Pacifiko sritį.

Kings County ligoninė krei
pėsi į trafiko kontrolės virši
ninką, kad panaikintų dakta
rų auto pastatymo drausmes. 
Reikalauja, kad jiems nebūtų 
jokios kontroles.

Sako, jog Harrimano 
skiriamieji bus tardomi

Artėjant laikui naujam gu
bernatoriui pradėti pareigas, 
girdisi kalbų, kad republiko- 
nai stengsis denio krato tarny
bą padaryti taip sunkia, kaip 
galima. Sakoma, jog visa ma
šinėlė ja bus . užsukta prieš 
tuos asmenis, kuriuos Harri- 
manas skirs į savo kabinetą.

iRepublikonai vis dar tebe
turi daugumą Valstijos Seime
lyje — atstovų bute ir senate, 
taipgi visašališkoji adminis
tracija tebėra jų rankose.

Valstijos senato daugumos 
lyderis Mahoney jau pareiškė, 
kad “mes išnagrinėsime re
kordą, patyrimą ir charakterį 
visų skiriamųjų į vykdančiuo
sius valdininkus, kurių pasky
rimui reikia įstatymdavystės 
užgynimo.”

Numatoma, kad jeigu ski
riamiesiems negalės nieko pri
mesti, ragangaudžiai stengsis 
nors perstatyti “komunistais,” 
spaudoje ir kalbose nudažyti 
“raudonai” visą Harrimano 
ad ministraciją.

Studentai nepritaria 
makartizmo jungimui 
su religija

Šimtas ir vienas Fordham 
Universiteto vyresniųjų klasių 
studentas protestavo, kad 
“katalikų tikyba jungiama su 
specifiška politine doktrina.” 
Tą jie pareiškė laiške laikraš
čiui New York Times.

Studentai sako, jog “veiks
mai ir kalbos daugelio katali
kų dvasiškijos ir svietiškių 
narių skiepija supratimą,” kad 
norintis būti geru kataliku bū
tinai privalo būti ir geru sena
toriaus (McCarthy) rėmėju.

Studentai sako, jog jie ne
norėtų katalikų dijocezijos 
spaudai “uždrausti rėkti ap
gynimui McCarthy.” Bet, kad 
jie taip pat smerkia “dažnai 
daromus šmeižtus prieš dalį 
tos katalikų spaudos, kurios 
narių religinis nuoširdumas 
abejojamas dėl to, kad jie 
priešinasi makartizmui.”

Užsidusino gasu
New Yorke rastas u žsi d ilsi

nęs gasu bedarbis Mason Nel
son, 28 metų. Jį mirusį atrado 
bendrai su juo turėjęs butą 
Stanley Yankowski. Jie gyve
no 222 W. 22nd St.

IRVING BERLIN’S DIDYSIS NAUJAS 5 MILIJONŲ 
DOLERIŲ MUZIKALIS SU 

Ethel Donald
MERMAN O’CONNOR

Mltzi 
GAYNOR

Marilyn 
MONROE

“THERE’S NO BUSINESS
LIKE SHOW BUSINESS”

ROXY THEATER, 7th Ave. at 50th St., New York

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
visiems Lietuvių Namo Bendrovės šeriu inkams, vi
siems Lietuvių Kultūrinio Centro rėmėjams.

Kviečiame visus ir visas dalyvauti Naujų Metų pa
sitikimo parengime gruodžio 31 d., Liberty Auditori 
joje, Richmond Hill, N. Y.

Lietuviu Namo Bendroves direktoriai

Krislai SERGA
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Visi jie daug rašė ir daug 
susirašinėjo su daugybe žmo
nių. Nemažai prie šių trijų vy
rų prisidėjo antrojo preziden
to žmona Abigail Adams. Sa
koma, kad Adamsų raštus ir 
susirašinėjimus išleisti paims 
keliolika metų, ir susidarys 
keletas desėtkų tomų !

Jau čia pat Kalėdos ir tuo
jau pribus Naujieji Metai, ži
noma, kad visas Laisvės per
sonalas iš gilumos širdies linki 
visiems skaitytojams linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų.

Bet buk toks geras ar to
kia gera, pasižiūrėk į savo 
prenumeratą. Jeigu pasibaigu
si arba baigiasi, toliau nebe- 
delsdamas ją atsinaujink. Ne
įženk į Naujus metus su skola 
savo laikraščiui.

Tąsi pats ir su organizacijo
mis. Užsimokėk duokles. Už
baik šiuos metus ir pasitik 
šventes su gryna sąžine,—at
likęs savo darbininkišką pa
reigą.

Oro švaros priežiūrai valdi
ninkas Dr. Leonard Green
burg sako, jog oro teršimas 
sumažėjo pastiprinus prižiūrą 
ir diskusijas tuo klausimu. Ta
čiau d ai’ daug turi pagerėti, 
nes ore vis dar randasi daug 
suodžių ir dulkių.

Willis C. Thomson, ilgame
tis New Rochelle vidurinės 
mokyklos principalas, pasi
traukė iš tarnybos po to, kai 
jis buvo pašauktas tardymui. 
Yra spėliojimų, jog jį šaukė 
už tai, kad jis pritarė šalini
mui diskriminacijos moky
klose.

Majoras Wagneris reiškė 
viltį, kad New Yorko Valsti
jos Seimelis “šiemet veiks 
daugiau nepriklausomai,” ne
gu veikė bėgiu1 pastarųjų 12 
metų. Jis sako, jog per tuos 
12 metų Seimelis tiktai “se
kiojo” gubernatoriaus Dewey 
“diktavimus ar nuomones.” 

Veronika Pranaitienė ran
dasi Pai'sons Hospital, Flu
shing. Gruodžio 19-tą jai darė 
operaciją ant tulžiapūslės. 
Duktė Julia Olivant sakė, jog 
po operacijos sveiksta. Ji ran
dasi 1st floor, kambarys 14 A. 
Lankymo valandos kas dieną 
nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8.

Ligoninė randasi 35-06 Par
sons Blvd, (prie Northern 
Blvd.), Flushing, L. L, N. Y. 
Namų antrašas 4 0-19 Murray 
St., Flushing.

Linkime stiprybės ligą nu
galėti ir greit atgauti spėkas.

Pranaičiai bėgiu paskiausių 
keliolikos metų turėjo kupiną 
mierą visokiausių skausmų. 
Tas turėjo būti jiems dvigubai 
skaudžiau dėl to, kad sulaikė 
nuo veiksmų, kuriuose jie vi
suomet dalyvaudavo, ypačiai 
Veronika. Ji turėjo gražios 
energijos ir talento vaidybai, 
kurią anksti nutraukė šeimoje 
įsisukusios nesveikatos, nelai
mės.

Majoras Wagneris sako, jog 
Didžiajam New Yorkui pavo
jaus mažėti nėra. Tiesa, kad 
daug gyventoju ir biznierių 
keliasi į priemiesčius. Bet vie
no išėjusio vieton bent trys 
nauji nori, ateiti į miestą.

Mineola miestas pakėlė sa
vo mokytojams 
niams su bachelor 
mokės $3,700, 
laipsniu - $4,000. 
siems 16 metų 
laipsnio mokės 
Priedai siekia 
$450 metams.

algą. Pradi- 
laipsniu 

su masters 
- Ištarnavu- 
aukščiausio 

iki $7,350. 
nuo $100 iki

New Yorko demokratai pa
ragino Valstijos Seimelį lega
lizuoti bingo žaismę.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-8868

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

• MATTHEW A. ■
: BUYUS :
I <
» (BUYAUSKAS) <

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-S172

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

SIUVIMO DIRBTI \ f:
1-1 Singh* Needle Mušimi 

96 10 12OO pėdų 2 Iloflrnan pro- 
sijirno mašinos— Bronx

Tol. CY. 1-4481—9 iki ! vai.
LU. 1-3355 — 6 iki 3 vai.

(217-249)

SAVININKAS ATSISTATYD1N A 
(RETIRING)

Džiulorių krautuvė įsteigta po r 
20 moti). Puikiausiojo East Side vie
tojo. Aptarnaujama aristokratiški 
klientai. Svajotina proga tinkamam 
asmeniui. Visi rakandai. (Dalis ta
vom, jei pageidausite). Turi but 
parduota j 60 dienų. Atiduosimo su 
nuostoliu už $9,500 (Cash).

Tclefonuokite BU. 8-4307
(245-252)

SAVININKAS PARDUODA 
SALDAINIŲ IR STATIONERY 

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

Saukite: KI. 6-9720 %
(246-24R)

ATYDOS! PARDAVIMAS 
SU NUOSTOLIU SAVININKUI 

Lunch, fantanas ir saldainių krau
tuve 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)

PARSIDUODA 
BAKERY—LUNCH

$650 savaitinių jeigu, ilgų metų 
lysas; randa $90; didelė kampinė 
krautuvė. Nustatyta prieinama kai
na greitam pardavimui. Aukštas 
potencialius, puikiausias biznis. Pir
kite tuojau.

237 Central Ave., Brooklyn 
Tel. ES. 6-9690

(248-250)

For Rent

WILLIAMSBURG, RENT CORNER 
Krautuvė ir viršutinė patalpa—alie
jum apšildoma, tinkama del TV ir 

Į radio krautuvės, bi kokiem lengviem 
išdirbiniam. Taipgi tinka kitiem rei
kalam. Tikrai apžiūrėkite šią pro- 
gQ-

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

(246-248)

Mokytojų algos vis 
dar atsilikusios

Ford Fundas, buvęs kvies
tas paruošti specialų raportą 
apie Didžiojo New Yorkomo
kytojų stovį, šiomis dienomis 
tą raportą pateikė. Jo davi
niai patvirtina tai, ką Moky
tojų Unija jau seniau nurodi
nėjo, kad New Yorko moky
tojų uždarbiai atsilikę nuo 
daugelio kitų miestų.

Unijistai sako, jog miesti
nės švietimo Tarybos prezi
dentas Arthur Levitt tuos fak
tus ir pirma žinojo, mokyto
jai juos buvo kartkartėmis 
pateikę. Jie sako, kad jo krei
pimasis į Ford Fundą buvo da
romas tiktai tikslu nudelsti pa
kėlimą algų. Sako,jog Levitto 
pasisakymas dabar, kai jo pa
reiga baigiasi, mokytojams 
nepatarnauja. Levitto tarnyba 
švietimo įstaigoje baigsis ga
le šio mėnesio.
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Vietnamas minėjo laisvės 
kovos 8 mėty sukaktuves

Hanoi.—Vietnamo (Šiau
rės) respublika minėjo ne
priklausomybės kovų 8 me
tų sukaktį. Ginkluota kova 
už nepriklausomybę prasi
dėjo 1946 metų gruodžio Ii9- 
tą, kuomet vietnamiečiai, 
francūzų puolami, pradėjo 
gintis.

Iškilmingame minėjime 
dalyvavo Ho Či-minh ir kiti 
Vietnamo vadai. Sveikini
mai atėjo iš Kinijos, Tary
bų Sąjungos, Rytų Vokieti
jos, Šiaurės Korėjos ir kitų 
kraštu. 4-

Kalkuta.— Pasibaigė Va
karinio Bengalio policijos 
streikas. Tik koks šiir*\s 
policininkų dar streikuoji.
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