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KRISLAI
Tyrinės tyrinėtojus.
Dar galite suspėti.
Kurie geriau supranta? 
Žemė ir duona.
Smarkiai paremia.

Rašo A. BIMBA

I^New Yorko miesto advo
katų susivienijimas nutarė 
pasigilinti į federalinės val
džios “lojališkumo progra
mą.” Sako: jau paliečia 
milijonus žmonių. Jie nu
žiūrimi, jais nepasitikima. 
Jie nebegali gauti darbo ne 
tik valdžios įstaigose, bet ir 
pramonėse.

* Didelis pavojus demokra
tijai. Kas nors blogo su ta 
visa valdžios programa. Ją 
advokatai tyrinės. Tyrinė
jimas užsitęsiąs apie porą 

, metų.
Taip ir reikia, taip ir ge

rai. Reikia rimtai tyrinėti 
Wash ingtono tyrinėtojus. 
Jie pavirto ragangaudžiais. 
Jie pavojingi žmonių lais
vėms.

Antano Metelionio raštų 
rinkinys ‘tApie žmones ir 
Dievus” dirbasi spaustuvė- ■ 
je visais garais. Knyga 
lasoma, tuojau bus pradė
ta spausdinti.

Prenumeratorių sarašas 
eis pačioje pabaigoje. To
dėl laiko knygą užsiprenu
meruoti dar yra, bet nebe 
per daugiausia. Pasisku
binkite. Knygoje rasite 
daug gerų informacijų.

•_

Taigi, vokiečiai socialde
mokratai, kovodami prieš 
vokiečių militarizmo atgai
vinimą, nieko apie ji nenu
simano.

Daug geriau jį supranta 
belgai socialdemokratai, ku
rie galvą guldo už jo prikė
limą.

Taip išvedžioja Naujie
nų redaktorius. Smerkia 
vokiečius, giria belgus.

Mums gi atrodo, kad vo
kiečiai šiame atsitikime 
daug protingesni ir daug 
geriau supranta militariz
mo atgaivinimo pavojų.

Štai pranešimas iš Bre- 
rm?no. Susirinko didelė mi
nia jaunimo. Vienbalsiai jie 
pasisakė prieš Vokietijos 
ginklavimą.

iKol kas be žemės nebūtų 
duonos. Todėl žemės apdir- 

* bimas vaidina svarbų vaid
menį. Jos derlingumo pa
kėlimas yra svar b i a u s i a

• žmonijos problema.
Kaip dažnai ir kaip giliai 

žemę reikia arti? Ar ari
mas iš viso reikalingas?

Tokius diskusijos eina 
Lietuvos spaudoje. Tary
binis mokslininkas Malce
vas išvystė naują teoriją. 
Jis plačiai tyrinėjęs ir su
radęs, kad žemės dažnus ir 
gilus arimas mažina derlių. 
Jis sako, kad užtenka že
mę giliai išarti tik kartą 
^ketverius arba penkerius 

'fnetus. Paskui užtenka ją 
arti netaip giliai, ir jokiu 
būdu nereikia arti taip, kad 
žemė iš apačios būtų išvers-

(Tąsa 4—tame puslap.)

A. Stevensonas: 
sugyvenimas ar 
joks gyvenimas

New Yorkas. — Demo
kratu vadas Adlai Steven
sonas sako, kad pasaulis tu
ri vieną pasirinkimą,—tarp 
sugyvenimo ir jokio gyveni
mo, “tarp koegzistencijos 
ir neegzistencijos.”

Ta jo nuomonė buvo at
spausdinta žurnale “Look“ 
Stevensonas sakė, kad jeigu 
mes neišmoksime sugyven
ti su skirtingų socialinių 
sistemų šalimis, mes pri- 
vesime prie viso pasaulio 
gyvenimo panaikinimo.

“Look” pravedė žinomų 
asmenybių apklausinėjimą, 
ką jie galvoja apie pasau
linę padėtį naujiems me
tams artinantis. Stevenso
nas atsakė kaip aukščiau 
pasakyta.

Senatorius Knowlandas 
išsireiškė kaip tik priešin
gai: jis sakė, kad sugyveni
mas, koegzist e n c i j a, yra 
tiktai “komunizmo užgeri- 
nimas.”

šiaurės Korėja kaltina
Seoulas. — Šiaurės Korė

ja kaltina, kad amerikiečių 
orlaiviai 14 kartu skrido 
virš jos teritorijos, tuo 
būdu laužydami paliaubų 
sutarti, t

Blaivininkams nepatinka 
naujas Nixono padėjėjas

Washingtonas. — Blaivi
ninkų organizacijos dar ke
lia daug protestų prieš nau
jai paskirtą vice-prezidento 
Nixono asistentą Robertą 
L. Kingą. Priežastis: Kin
gas yra degtinės gaminimo 
firmos vedėjas, Southern 
Comfort Corp, pareigūnas.

Blaivininkai, kurie susi
jungę į Nacionalę Blaivybės 
Lygą ir Nacionalę Blaivy
bės ir Prohibicijos Tarybą, 
išreiškė savo protestus. Jie 
sako, kad degtindario pa
kėlimas į tokį svarbų val
dišką postą yra įžeidimas 
blaivybei ir paskatins žmo
nes prie didesnio alkoholio 
vartojimo.

Apart blaivybės organiza
cijų panašiais sumetimais 
protestavo ir metodistų vys
kupų konferencija.

Bet protestai negelbėjo. 
Kingas sekančios savaitės 
pradžioje užims savo postą.

Kinai grįžę iš Amerikos į 
Liaudies Kiniją siekia 1061

Hong Kongas. — čia at
plaukė laivas “President 
Wilson,” kuriuo atvyko 41 
kinas iš Amerikos. Jie tuo
jau perėjo sieną į Liaudies 
Kiniją. 24 jų, sako prane
šimas, savanoriai apleido 
Ameriką, norėdami grįžti 
namo, likusieji buvo depor
tuoti.

Iš viso, sako AP praneši
mas, 106 kinai jau apleido 
Ameriką ir atvyko Kinijon. 
Amerikoje dar randasi ne
menkas skaičius kinų, kurie

Debatai apie Vokietijos ginklavimą

Prancūzijos parlamentas labai 
abejingas, Mendes susirūpinęs

sekėjų vadovas Soustelle. 
Vakar kitas tos partijos 
šulas, Gastonas Palewskis,

Paryžius. — Premjeras 
Mendės - France sako, kad 
jeigu parlamentas užgirs 
Vokietijos ginklavimo pak
tą tik menka dauguma, jis 
bus nepatenkintas. Maža 
dauguma, sakė jis, yra to
kia pat bloga, kaip mažu
ma, kitais žodžiais — jeigu 
parlamentas ir užgirs gin
klavimą, bet susiskaldęs ir 
abejingai, tai bus lygiai taip 
bloga iš jo taško, kaip kad 
atmestu.

Mendes-France savo susi
rūpinimą išreiškė tuo tar
pu, kai debatai pačiame 
parlamente rodo, kad viso
se partijose viešpatauja di
delis abejingumas link Vo
kietijos ginklavimo.

Užvakar prieš tą ginkla
vimą kalbėjo De Gaulle pa

Sheppardo bylos atgarsiai; 
jis siekia naujo sprendimo
Clevelandas. — Sprendi

mas daktaro Sheppardo by
loje sukėlė nemažai nusiste
bėjimo šalies spaudoje. Dau
guma bylos stebėtojų sako, 
kad jie negali suprasti, kuo
mi prisaikdintieji teisėjai 
rėmė savo sprendimą.

Tiesa, sako stebėtojai, 
kad viskas rodė, jog Shep
pardas buvo savo žmonos 
žudytojas, bet nebuvo le
miamų įrodymų. Prisaik
dintieji teisėjai, vadovauda
miesi įstatymais, gali rasti 
žmogų kaltu vien tuomet, 
kai jie neturi jokios abejo
nės, kad jis kaltas.Kaip jie 
priėjo išvados, kad nėra 
abejonės, jog Sheppardas 
žudikas, stebėtojai nežino.

Jugoslavijos vadovai 
niaujasi tarpusavyje

Belgradas. — Tuo tarpu, 
kai pats Tito yra išvykęs į 
Indiją, Jugoslavijos val
džios partijos vadų tarpe iš 
naujo prasidėjo peštynės. Iš 
partijos vadovybės paša
linto Milovani Djilaso drau
gas Vladimiras Dedijeras 
pradėjo kritikuoti partijos 
“senąją gvardiją,” kodėl ne
daroma daugiau liberalinių 
pakaitų, kodėl šalyje nėra 
daugiau asmeninės laisvės.

Partijos komitetas šaukė 
jį pasiaiškinti, bet jis vieto
je to telegrafavo Titui. Te
legrama, vienok, nebuvo 
pristatyta, sako Dedije
ras.

Dedijeras dar yra parti
jos centro komiteto narys, 
bet jis prarado savo postą 
parlamente, valdišką auto
mobilį ir* kitas privilegijas, 
norėtų išvykti, bet kurių 
neleidžia. Tai daugiausia 
kinai studentai, kurie turi 
technišką išsilavinimą ir 
.kurių Amerika nenori leis
ti, kad jie nepadėtų naujai 
Kinijai jos technologijoje. 

pasiūlė, kad pakto ratifika
vimas būtu atidėtas iki at- v 
einančių metų pabaigos, o 
tuo tarpu derėtis su Sovie
tais.

Prieš Vakarų Vokietijos 
ginklavimo paktą taipgi 
kalbėjo buvęs premjeras ir 
radikal - socialistų vadas 
Paul Reynaudas. Reynau- 
das sakė, kad tas paktas pa
darytų Vokietiją galingiau
sia militarine jėga Vakarų 
Europoje.

New Yorkas. — Vietinio 
“Times” korespo n d e n t a s 
Paryžiuje Haroldas Callen- 
deris sako, kad Francūzijos 
parlamentas, svarstydamas 
Vokietijos ginklavimą prieš

Kai kurie prisaikdintieji 
teisėjai išsireiškė asmeniš
kuose pasikalbėjimuose, kad 
Sheppardas pasakojo tokią 
fantastinę pasaką apie “au
galotą ilgaplaukį įsiveržė
lį,” kad sunku buvo jam ti
kėti.

Tuo tarpu Sheppardo ad
vokatai jau pradėjo darbuo
tis už naują teismą. Jįe no
ri, kad visa byla būtų svars
tyta iš naujo. Sheppardas 
tokiu būdu lošia savo gyvy
be, nes nauji prisaikdintieji 
teisėjai atnaujintoje byloje 
gali ne tik jį išlaisvinti, bet 
taipgi nuteisti kaip pirmo 
laipsnio žudiką, kas reikš
tų, — kad jis eitų mirti 
elektrinėje kėdėje.

Atominiai užkrėstųjų 
žuvų pavojus baigtas

Tokyo. — Japonijos ger
būvio ministerija skelbia, 
kad jau baigtas pavojus už
sikrėsti atominiai - radio
aktyviai užnuodytomis žu
vimis iš Pacifiko vandeny
no. Kaip yra žinoma, žu
vys tapo taip užkrėstos di
džiuose plotuose per atomi
nės bonmbos bandomąjį 
sprogdinimą Bikini salose.

Ministerija įsakė baigti 
geigerio instrumentų var
tojimą tikrinant atvežtą 
žuvį, kaip tai daryta iki 
šios dienos. Radio-aktyvu- 
mas sugautose žuvyse toks 
menkas, sako ' ministerija, 
kad nevertas dėmesio.

Kai•ači. — Amerikos ge
neralinio štabo viršininkas 
admirolas Radfordas lanko
si čia. Jis lankysis ir kito
se Pietų Azijos šalyse.

Kairas.—čia teisiami dar 
47 Musulmonų Brolijos na
riai.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalta.

Sovietus, faktinai duoda 
įspūdį, kad labiau bijo Vo
kietijos, negu Tarybų Są
jungos.

Tarp kito jis rašo:
“Parlamente jaučiasi be

veik visuotina viltis, kad 
galima bus susitarti su So
vietais, ir debatai sudaro 
įspūdį kiaušy t o j y j e, kad 
asamblėja galimu priešu 
skaito ne rusus, o vokie
čius. . . ”

Tas pats korespondentas 
taipgi praneša, kad dalis 
deputatų yra pasiryžę bal
suoti už ginklavimo paktą, 
bet jie reiškia viltį, kad iki 
Vokietijos armija bus fak
tinai atsteigta, Francūzija 
susitars su Sovietais ir visa 
padėtis pasikeis.

Hammarskjoldas grižo į J.T., 
rengiasi išskristi Kinijon

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Ham
marskjoldas trečiadienį grį
žo iš Švedijos, kur jis buvo 
priimtas nariu Literatūros 
Akademijoje, prie kurios 
priklauso tik 18 žymiausių 
švedu, c

Sugrįžęs Hammarskjol
das pradėjo rengtis kelionei 
į Pekiną. Prieš išvykdamas 
jis tarsis su Amerikos at
stovu Lodge, britų atstovu 
Piersonu-Dixonu, francūzu 
atstovu Hoppenotu ir Indi
jos atstovu Lall’u.

Hammarskjoldas norėjo 
pakelyje į Pekiną sustoti ir 
konferuoti Indijoje su Neh
ru, bet jam buvo pranešta, 
kad Nehru tuo laiku bus iš
vykęs į Indoneziją.

Vengrija pagerbė RakosĮ
Budapeštas. — Vengrijos 

komunistų partijos pirmas 
sekretorius M. Rakosi, ku
ris netolimoje praeityje bu
vo dažnai kritikuotas spau
doje už politines klaidas, 
buvo pagerbtas spaudoje 
kaip vieningo patriotinio 
fronto kūrėjas.

Žinia apie Mindszenty 
dar vis nepasitvirtino

Roma. — Pusiau oficialus 
Vatikano organas “Osser- 
vatore della Domenica” sa
ko, kad iki šios dienos ne
pasitvirtino žinia apie kar
dinolo Mindszenty paleidi
mą iš Vengrijos kalėjimo. 
Ta žinia šios savaitės pra
džioje buvo paplitusi Vie
noje. Ją atvežė Vengrijoje 
buvę užsieniečiai.

Vengrijos oficialiai šalti
niai iki šiol tos žinios ne
patvirtino, neigi jie ją pa
neigė. Vengrai bėgliai už
sienyje sako, kad labai gali
mas dalykas, jog Mindszen
ty jau ne kalėjime, bet ta
da jis randasi po naminiu 
areštu.

Amerika lavina 
nacių lakūnus 
savo mokyklose

Oakland, Calif. — Taloa 
skraidymo akademijoje la
vinami ir treniruojami vo
kiečiai lakūnai. Dalis jų 
yra nacių Luftvaffės vete
ranai, kurie atvyko čia, kad 
atnaujinti savo žinojimą, 
pasipraktikuoti.

Oficialiai jie lavinami, 
kad skraidyti ketu motori
nius civilius keleivių orlai
vius. Mat, netrukus Va
karų Vokietija atgaivins 
Lufthansa s liniją, kuri 
skraidins orlaivius virš At
lanto, tarp Vokietijos ir 
Amerikos.

Bet tie patys lakūnai ga
lės vairuoti ir keturmotori- 
nius bomberius, pripažino 

j mokyklos vadovai.
Vokietijoje vokiečiams 

' kol kas uždrausta skraidyti 
, ir mokytis skraidyti. Dau
gelis vokiečių lakūnų dabar 
Amerikoje, Šveicarijoje ir 
kitur užsienyje skraido, 

I kad nepamiršti savo amato.
Viena grupė vokiečių, ku

rie atvyko dabar į Taloa 
akademiją, susideda išimti
nai iš Luftvaffės vienmoto- 
rinių kovos orlaivių lakū- 

I nu. Jie dabar lavinsis var- I u
į toti keturmotorinius orlai- 
! vius.

Londonas. — Audra Šiau- 
[ rėš jūroje dar nenurimo. 
; Škotijoje stiprus vėjas pa
gavo sunkvežimių virtinę 
kalnuotame kelyje ir juos 

i nupūtė į prarają. Olandi- 
' joje, Belgijoje ir Britanijo- 
■ je siaučia potvyniai.

Persekioja pažangių unijų 
žurnalą “March of Labor”

Washingtonas. — Atstovų 
buto ne-amerikinio veikimo 
tyrinėjimo komitetas išnešė 
sprendimą, kad žurnalas, 
“March of Labor” yra “ko
munistinis frontas.” šis 
žurnalas, kuris spausdina
mas kas mėnesį, yra pa
švęstas unijų reikalams. Jis 
nėra kurios nors pavienės 
unijos arba unijų sąjungos 
organas, o bendras žurna
las, gvildenantis unijų klau
simus iš pažangaus taško.

Faktas, kad tas žurnalas 
paskelbtas “komunistiniu 
frontu,” reiškia, kad jo re
daktoriai bus tampomi po 
komitetus ir kad žurnalas 
bendrai bus persekiojamas.

Eisenhoweris kandidatuosiąs 
1956 m., mano GOP vadai

Washingtonas. — Praeitą 
pirmadienį grupė republi- 
konų partijos vadų pietavo 
Baltuose rūmuose ir tarė
si su prezidentu Eisenhow- 
eriu. Sakoma, kad jis iš
sinešė nuomonę, jog prezi
dentas yra pasiryžęs kandi
datuoti 1956-tais m. Sa
koma, kad GOP vadai atėjo 
su mintimi jį prikalbinti 
kandidatuoti, bet, pasirodė, 
kad jis pats yra gan pasi
rengęs.

Paskutiniai 
pranešimai

Washingtonas.—“Las Ve
gas Sun” leidėjas H. M. 
Greenspunas sako, kad jo 
apkaltinimas yra generali
nio ‘prokuroro Brownellio 
ir pašto viršininko Sum- 
merfieldo konspiracija Mc- 
Carthy’o naudai.

Greenspunas traukiamas 
teisman, nes jo laikraštis 
vedamajame straipsnyje sa
kė, kad kada nors kas nors 
praves pasikėsinimą prieš 
McCarthy. Teisingumo de
partmentas teigia, kad tai 
faktinai buvo raginimas 
žudyti McCarthy.

Washingtonas. — Agri
kultūros departmentas at
leido iš pareigų tarnauto
ją Wolfe Ladejinsky. Jo lo
jalumas Amerikai pastaty
tas po klausimu. Ladejins
ky, Rusijoje gimęs natura- 
lizuotas amerikietis, buvo 
žemės ūkio reikalų atašė 
prie Amerikos ambasados 
Japonijoje.

Jį iŠ tarnybos atstatė 
agrikultūros departmentas, 
kuriam jis originaliai pri
klausė. Valstybės depart
mentas jam buvo išdavęs 
lojalumo liudijimą.

Taipei. — Čiango agen
tūra skelbia, kad Kinijos 
orlaiviai skraidė virš Ta- 
cheno salyno, kurį tebelai
ko čianginiai.

Roma. — Popiežius mal
davo Kinijos katalikų, kad 
jie neatskiltų ir nesudarytų 
nepriklausomos tautinės 
bažnyčios, apie ką paskuti
niu laiku Kinijos katali
kuose daug kalbama.

Ženeva. — Šveicarija pa
prašė Čekoslovakijos at
šaukti savo karinį atašę ir 
dar du tarnautoju. Švei
carai sako, kad karinis ata
šė Sochoras “nesielgė pagal 
diplomatinius nuostatus.”

Londonas.— Prekybos su
tartis 1955-tiems metams 
pasirašyta tarp Britanijos 
ir Lenkijos. Lenkija parda
vinės britams vyriausiai 
medžius ir kiaušinius, bri
tai lenkams gelumbę, ma
šinas ir tt.
Casablanca.—Bomba spro

go europietiško kvartalo 
centre, užmušdama vieną 
asmenį ir sužeisdama še- 
šius.

Pittsburghas. — Keleivi
nis orlaivis, vežantis ka
rius Kalėdų atostogoms na
mo, nukrito apylinkėje. 
Manoma, kad 11 žuvo.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos pareigūnas Jokūbas 
Kolbas perėjo į Rytų Vo
kietiją. Jis su savimi at
sinešęs svarbius dokumen
tus. Su juomi perėjęs F. 
Heinzas nebuvo priimtas ir 
sugrįžo i vakarus.

Tokyo. — Japonija kalti
na Pietinę Korėją piratiz- 
me. Keturi japonų žvejybi
niai laivai buvo sulaikyti.
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Debatai Prancūzijos parlamente
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Francūzijos parlamen

te vyksta gana aštrūs debatai dėl Paryžiaus sutarčių už- 
gyrimo.

Premjeras Mendes-France, kaip žinia, sudarė sutar
tis su Amerika, Anglija ir Vakarų Vokietija konferenci
joje, neseniai įvykusioje Paryžiuje, sulyg kuriomis Va
kari! Vokietija turėtų būti apginkluota.

Žinoma, tų sutarčių protokoluose buvo įrašyta, kad 
Vakarų Vokietijos ginklavimas privaląs būti ribotas. 

. Konferencijoje buvo aprėžta, kokio didumo turėtų būti 
‘ Vak. Vokietijos ginkluotosios jėgos, kokius Vak. Vo- 

kietija ginklus turėtų naudoti, ir tt.
Tačiau, kiekvienas galvojantis francūzas (ir ne 

;francūzas) gerai žino, kad: kartą davei leidimą bet ko- 
' kiam kraštui ginkluotis, jis ginkluosią tiek, kiek nori!

Francūzijos žmonės jau net tris kartus patyrė vo
kišką jėgą, vokišką užpuolimą. Dėl to kiekvienas ap
dairesnis francūzų tautos patrijotas gerai žino: jei 
šiandien V. Vokietijai bus leista ginkluotis, ji dar kartą 
kirs smūgi Francūzijai. Gal būt tas smūgis nebus le
miamas, o gal jis ir bus lemiamas—nieks to nežino.

Ir šiandien Francūzijos parlamente, kaip sakėme, 
tasai klausimas yra debatuo jamas. Prieš V. Vokietijos 
ginklavimą griežtai išstojo ne tik komunistai, o ir kitų 
partijų parlamento deputatai, pa v., degaullistai.

Jie nurodo, jog francūzų tauta, Francūzijos liaudis, 
• leisdama vokiečiams ginkluotis, duoda savo potencia

liam priešui į rankas ginklą, kurį jis kada nors atsuks 
prieš ją pačią.

Nežinome, kuo šitie debatai baigsis: ar Francūzi
jos parlamentas bus ant tiek suglušęs, kad jis leis V. 
Vokietiją ginkluoti ar neleis?

Tūli parlamento nariai, sakoma, susilaikysią nuo 
balsavimo, kada jis bus pateiktas parlamentui. Žino

tina, tai defvtistų taktika. Nekalbėti, nedaryti nieko 
■sulaikymui vokiečių apginklavimo, susilaikyti tuo rei
kalu nuo balsavimo, tai reiškia “sėdėjimą ant tvoros.” 
Joks francūzų tautos patrijotas to niekad neturėtu da
ryti. Jokios tautos patrijotas to neturėtų daryti. Kada 
Šaliai stojasi prieš akis pavojus, jį reikėtų šalinti akty
viai, o ne sėdėjimu.

Įdomiausia šiuo klausimu rolė tenka Francūzijos 
socialistams. Jei jie balsuos už Vakarti Vokietijos gin
klavimą, tai reikš, kad Francūzijos social-demokratijai, ar 
kaip ją nepavadinsime, bus gyvavimo pabaiga.

Kaip gali partija, kuri skaitosi darbininkų atstove*, 
balsuoti už nacių ginklavimą, kuomet patys vokiečiai 
social-demokratai atkakliai kovoja prieš tai?!

Na, bet žiūrėsime ir matysime, kaip ten iš tikrųjų 
bus.

Tik dviem metais jaunesnis 
už Lincolną -
Abrahamas Lincolnas gi

mė 1809-tais metais, 145 
metai atgal. Ko neatsitiko 
nuo to laiko! Per maždaug 
šimtmetį su puse karai, re
voliucijos ir kitos didžiulės 
pakaitos ritosi viena po ki
tos. Lincolnas ir jo jau
nystės laikai mums atrodo 
kaip tolima, tolima istorija. 
Kad būtų žmonių, kurie tuo 
laiku gyveno ir tebėra gy
vi, skamba neįtikėtinai.

Bet faktas lieka faktu: 
Maskvos radijas skelbia, 
kad seniausias Tarybų Są
jungos gyventojas vyras 
yra Mudas Ježvažovas, 
azerbaidžanietis. Jis gimė 
dvejais metais po Lincolno 
ir dabar turi ne daugiau ir 
ne mažiau kaip 143 metus 
amžiaus!

Ir ko toks žmogus negali 
atsiminti! Tiesa, greičiau
siai Ježvažovas kaip anks
čiau atsilikusio Azerbai
džano skerdžius mažai 
žinojo apie pasaulinius 
įvykius, bet jeigu jis būtų 
žinojęs, jis atsimintų laikus 
prieš tai, kaip pasaulis at
sikratė feodalizmo, laikus 
pi'ieš Francūzijos revoliuci
jas, laikus prieš tokių atra-

ir tebegyvena 
kuriai sukako šimtas metų.

Bet Ježvažovas ne seniau
sias TSRS gyventojas, nes 
Krasnodar© srityje gyvena 
dvi senutės moterys, Vasili
sa Kozlikina ir Jekaterina 
Provozina, kurios turi po 
145 metus amžiaus, kitaip 
sakant, gimė tais pačiais 
metais kaip Lincolnas.

Iš viso Tarybų Sąjungo-; 
je randasi 5,141 gyventojas, 
kuris turi virš šimtą metų 
amžiaus.

Daugiausia šimtamečių 
randasi Azerbaidžane ir | 
Kaukazo kalnuose, skerdžių 
tarpe.

Kokia priežastis? Jau se
niai egzistuoja nuomonė, 
kad kalnų gyventojai gyve
na ilgai dėl gryno sauso 
oro, kuris juos gaubia, taip
gi dėl palyginamai ramaus 
ir izoliuoto gyvenimo. Kai 
kas dar prideda, kad tokie 
kalnų skerdžiai geria ožkos 
pieną, kuris skaitosi labai 
geru sveikatai.

Vienaip ar kitaip, kalnė
nai gyvena ilgiausiai. Ar 
Ježvažovas yra seniausias 
žmogus pasaulyje? Labai 
galimas dalykas, nors nėra 
garantijų, kad taip yra. Es
kimų tarpe Šiaurės Ameri
koje, kalnėnuose Himala
juose, Naujosios Zelandi
jos maori gentyse, yra se
nų žmonių, kurių amžius 
neužrekorduotas ir paseko-

Jie turi ir dukterį,’je nežinomas. M.

įima į pasaulį.
Anot Maskvos radijo, Jež- 

važovo žmona dar visai 
jaunutė palyginti su juo: ji 
turi “tik” 120 metu am
žiaus.

Dr. Sheppardo teismas baigėsi
DR. SAMUEL SHEPPARD (Clevelande) buvo 

apkaltintas už tai, kad jis, š. m. liepos mėn. pradžioje, 
užmušė savo žmoną.

Šis asmuo, gyvenęs Clevelando priemiestyje, yra 34 
metų amžiaus; buvo įtakingas “aukštojoje draugijoje,” 
kaip gydytojas ir kaip asmuo.

Jo žmona buvo užmušta žiauriai. Ji, be to, užmuši
mo metu buvo nėščia.

Dr. Sheppard tvirtino, kad ją užmušė kažin koks 
gauruotas asmuo,—didelis, tvirtas, žiaurus. Jis, Dr. Sa
muel H. Sheppard, su tuo žiauruoliu susimušęs ir dėl 
to fiziškai nukentėjęs.

Kaip ten bebūtų, Dr. Sheppard buvo suimtas ir teis
tas dėl savo žmonos užmušimo.

Teismas tęsėsi per apie devynias savaites.
teismą visos šalies laikraščiai pasiuntė savo ko- 

ipčpondentus. Apie šią bylą buvo plačiai rašyta ir kal- 
iStrrper radiją.

Tie, kurie turėjo noro ir laiko sekti šio teismo eigą, 
liudijimus ir prirodymus, kuriuos pateikė valdžia, taip
gi liudijimus teisiamojo šalininkų ir jo paties, aiškiai 
matė, kad valdžia neturi užtenkamai įrodymų, jog Dr. 
Sheppard yra kaltas savo žmonos užmušime.

Prisaikintiesiems teisėjams teisėjas patvarkė: 
jie galį nuteisti Dr. Shepp.ardą elekros kėdei 
(mirčiai), visam amžiui kalėjimo, arba išlaisvinti.

Per trejetą dienų diskusavę, prisaikintieji teisėjai 
(džiūrė) nutarė: nuteisti Dr. Sheppardą visam amžiui 
įkalinimo.

Amerikos visuomenė dėl to labai nustebinta. Jei
gu Dr. Sheppard buvo kaltas savo žmonos užmušime, tai 
jis turėjo, sako žmonės, būti nubaustas mirčiai. O jei 
tam įrodymų nėra, tai turėjo būti išlaisvintas. Vienas 
iš dviejų.

Bet taip nebuvo.
Dr. Sheppard, aišku, nevaidino’ jokios rolės visuo

meniniame gyvenime. Tačiau visvien mums atrodo, kad 
džiūrė čia suklupo,—taip suklupo kaip kad kadaise San 
Francisco mieste džiūrė buvo nutarusi, kad Tom Moo
ney būtų nužudytas dėl padėjimo bombos viename mili-

Medicinos daktarai ir 
slaptybių išlaikymas
Britanijos mediciniškame 

žurnale paduodami rezulta
tai apklausinėjimo, kuris 

įbuvo pravestas tarp Angli
jos ir Valijos gydytojų. 
Jiems buvo statytas klausi

amas, ką jie galvoja apie 
taip vadinamą slaptybės 
etiką, kurios daktarai lai
kosi.

Pasirodo, kad daktarų 
nuomonės labai įvairios.

Kaip yra žinoma, dakta
rai sudeda priesaiką, kuo
met jie baigia medicinos 
mokslą, kad tarp kito jie 
laikysis slaptybės etikos, 
tai yra, ni.ekad ir prie jo
kių sąlygų nediskusuos su 
pašaliniais savo pacientų 
sveikatos klausimus, neduos 
informacijos, nebent teis
miniams organams arba ki
tiems autorizuotiems medi
kams.

Bet dalykas ne toks pa
prastas, kaip atrodo iš pa
viršiaus. Daktarai iškelia 

tybės etika visai netinka.
Pavyzdžiui, vieno daktaro 

pacientas yra garvežio vai
ruotojas, dargi keleivinio 
traukinio. Daktaras suran
da, kad tas vairuotojas tu
ri širdies rimtą ligą ir ga
li bet kuriuo metu turėti

pacientui palikti darbą, bet 
tas sako, kad negali pra
gyventi, kad tęs jį. Dakta
ras žino, kad likdamas vai
ruotoju pacientas, kuris ga
li bet kuriuo momentu su
kniubti, pastato į pavojų 
šimtų keleivių gyvybę. Ar 
daktaras surištas medici
nos slaptybės etikos turi 

tariniame parade 1916 metais. Vėliau didesne pusė 
džiūr įmanų savo pirmesnįjį tarimą atšaukė, sakydami, 
kad jie klydo.

Ar Dr. Sheppardo nuteisėjai kada nors neatkeis sa
vo nuomonės?!

tylėti, arba pranešti val
džios organams?

Arba turintis limpančią 
ligą pacientas dirba maisto 
įmonėje, neklausydamas 
daktaro, kad ją apleisti. Ką 
daktaras turi daryti?

Dar kitas pavyzdys: dak
taras gydydamas pacientą 
sužino, kad jis arba ji pirm 
to buvo gydomas - gydoma 
kokio tai šarlatano, netu
rinčio teisės praktikuoti. 
Ar daktaras ir tokiu atsiti
kimu turi tylėti?

Tokius ir panašius klausi
mus sau stato Britanijos 
daktarai ir jų atsakymai 
įvairūs. Atsakymai šioje 
šalyje irgi nebūtų labiau 
vienodi. B.

DAG HAMMARSKJOLD
Jungtinių Tautų generali

nio sekretoriaus Dag Ham- 
marskjoldo pavardė išsita
ria (skaitant lietuviškai-fo- 
netiškai) maždaug “ha- 
'marskjeld.” Raidė “o” jo 
pavardėje švediškai dar tu
ri du tašku ant viršaus, pa
našiai kaip vokiečių “Um-1 
laut.”

Bet Hammarskjoldas, ži
nodamas, kad a m e r i k i e - 
čiams tas ištarimas labai 
sunkus, yra pataręs nei ne
bandyti, o tarti “hemer- 
šield,” lyg būtų parašyta 
“Hammershield.”

jose kalbose, švedų ir anglų, 
jo pavardė turi tą pačią 
reikšmę: “Kūjo skydas.”

Kveikerių - amišiū sekta 
Pennsylvanijoje iki šios 
dienos stoja prieš automo
bilių vartojimą. Amišiai 
farmeriai iki šios dienos va
žinėja arkliais traukiamais 
vežimais.

DEŠIMT METŲ ATGAL 
“BELGE” BUVO HIT

LERIO VILTIS
1942 metų pabaigoje Hit

lerio armija buvo’ sumušta 
prie Maskvos. Jau tada 
nacių feldmaršalas Keitelis 
ir kiti generolai padarė iš
vadą, kad jie ir Hitleris ne- 
dakainavo Tarybų Sąjun
gos karinių jėgų, karo ga
mybos pajėgų ir tarybinės 
liaudies nusistatymo. Bet 
Hitleris ir jo artimi gene
rolai, kaip Jodlis, tikrino, 
kad tik “žiema juos sumu
šė.”

1942 metų pabaigoje Hit
lerio armija buvo apsupta 
Stalingrado srityje, o kitos 
armijos pietų ir Kaukazo 
fronte sumuštos. Po to jau 
ir Hitleris įsitikino, kad 
neįveikti jam Tarybų Są
jungą. Pradėjo statyti “ne
įveikiamų tvirtovių sienas” 
išilgai Dniepro, Bugo, Vis- 
los, Nemuno, Odros ir kitas 
upes. Atsirado tvirtovių 
sienos įvairiais vardais. Bet 
niekas negalėjo sulaikyti 
Tarybų armijos — ji ėjo 
pirmyn. Mušė hitlerininkus 
žiemą prie Maskvos, Kau
kaze ir prie Stalingrado; 
mušė juos ir vasarą prie 
Kursko, Oriolo, Baltarusi
joje ir Lietuvoje.

1944 metais Tarybų armi
ja kirto dešimt naikinančių 
smūgių Hitlerio ir jo paka
likų jėgoms. Bulgarija, Ru
munija, Suomija, Vengrija 
buvo priverstos atsisakyti 
talkininkauti naciams. Me
tų gale Tarybų armija jau 
buvo Rytų Prūsijoje, išlais
vinus Bulgariją, Rumuniją, 
veik visą Jugoslaviją, laike 
apsupus apie 200,000 Hitle
rio armijos Budapešte, Ven
grijos sostinėje.

1944 metais, birželyje, pa
galiau, jau buvo atidarytas 
Antras frontas prieš Hitle
rio jėgas. Metų pabaigoje 
Amerikos ir Anglijos armi
jos artinosi prie Reino upės. 
Į Franci ją jau buvo iškelta 
virš trys milijonai Ameri
kos armijos ir gausybė gin
klų ir amunicijos. Linkui 
Reino iš šiaurių į pietus bu
vo susigrupavę sekamos 
anti-hitleriškos jėgos: Ka
nados ir Anglijos armijos 
ties Olandija, paskui sekė 
Amerikos: 9-ta, 1-ma, 3-čia 
ir 7-ta armijos, toliau į 
pietus veikė 21-mas korpu
sas, o prie Šveicarijos sie
nos 1-oji Francijos armija. 
Taigi, Amerikos ir Anglijos 
jėgos iš vakarų jau buvo 
Vokietijoje, o Tarybų Są
jungos jėgos iš rytų ruošėsi 
kirsti paskutinį smūgį Hit
lerio jėgoms ir jo budeliš
kam režimui.

Hitlerio gelbėtojai
Hitleris ir jo militaristai 

tvirtino, kad jie baigia iš
rasti “slaptą ginklą,” kuris 
suteiks naciams pergalę. 
Bet hitlerizmo talkininkai 
nesnaudė. Jie veikė politi
niai. Jie tikėjosi, kad galų 
gale sugriaus Tarybų Są
jungos, Amerikos, Anglijos 
anti - hitlerišką koaliciją, 
kad atskels nuo Tarybų Są
jungos Ameriką ir Angliją, 
padarys su pastaromis at
skirą taiką. O kadangi an
ti-hitleriškos koalicijos na
riai buvo susitarę nedaryti 
nei vienam atskirai su hit
leriška Vokietija taikos, 
tai Anglijos ir Amerikos, 
susitaikymas iššauks nesu
tikimą ir net karą kapita
listinių valstybių prieš Ta
rybų Sąjungą.

Romos popiežius pradėjo, 
garsiai kalbėti apie “karo 
žiaurumą” ir Reikalą taikos. •

Rašo D. M. šolomskas
Katalikų bažnyčios galvos 
zujo, ieškojo kelių sutaiky
mui hitleriškos Vokietijos 
su Anglija ir Amerika. Is
panijos fašistai siūlė savo 
tarpininkavimą, šved i j o j 
atsirado “taikos mylėtojų,” 
kurie suvedė tūlus Anglijos 
ir Hitlerio diplomatus pasi
tarti taikos reikale.

Dabar žinome, nes jau ir 
patsai Churchillas prisipa
žino, kad jis galvojo ir darė 
žygių, kad panaudojus Hit
lerio armiją, po taikos, 
prieš Tarybų Sąjungą.

Diplomatijos istorija tei
gia, kad niekados pirmiau 
Hitleris ir Churchillas ne
buvo vienas kitam taip ar
ti, kaip pabaigoje 1944 ir 
pradžioje 1945 metų, tai 
yra, karo pabaigos išvaka
rėse. Mat, Hitleris jau bu
vo įsitikinęs, kad jam ne 
tik pasaulį neužkariauti, 
bet jis jau daugiau nekal- 
bėjo ir apie Anglijos užka
riavimą. Jis šaukė “civili
zuotą pasaulį į kryžiaus ka
rą prieš kom u n i z m ą. ” 
Churchillas, griežtas tary
bų tvarkos priešas, buvo la
bai nusivylęs, kad karo ei
senoje Tarybų Sąjunga ne-' 
susilpnėjo, bet dar daugiau 
sutvirtėjo. Jo vienminčių 
nestokavo Anglijoje ir Ame
rikoje. Tik prisiminkime, 
kiek buvo reakcinėje spau
doje skandalo apie “Lenki
jos sienas.” Anglijoje ir 
Amerikoje šalininkai pada
rymo atskiros taikos su 
hitleriška Vokietija laukė 
tik svarbaus įvykio. Hit
leris ir jo generalinis šta
bas žinojo tą. Jie žinojo, 
kad Francijoje tarpe An
glijos ir Amerikos aukštos 
komandos armijoje nėra su
tikimo, neigi pasiruošimo 
atrėmimui Hitlerio kontr
atakų. Jie žinojo ir tą, kad 
Amerikos prezidentas Roo- 
seveltas yra kietai nusista
tęs už išlaikymą padarytų 
susitarimų su Tarybų Są
junga ir už privertimą be
sąlyginiai kapituliuoti na
cius.

Hitlerininkų užpuolimas 
“Bulge”

Hitleris ir jo generolai, 
žinodami, kad Amerikos ar
mijos užnugaris kimštinai 
prikimštas naujų tankų, 
kanuolių, visokių ginklų, 
amunicijos, tai nusprendė 
tais Amerikos ginklais su
mušti Amerikos armiją. 
Hitlerio generolai paruošė 
iš hitleriškų fanatikų jau
nuolių dvi tankų armijas. 
Jų tarpe buvo daug išmo
kytų vairuoti Amerikos 
tankus, šaudyti D Ameri
kos ginklų. Daugelį nacių, 
mokančių anglų kalbą, ap
rengė į Amerikos armijos 
uniformas ir iš lėktuvų nu
leido į Amerikos armijos 
užnugarį. Tų hitlerininkų 
buvo pareiga pulti užnuga
ryje Amerikos armijos šta
bus, užimti lėktuvų laukus, 
amunicijos - ir ginklų cen
trus. Ir reikia pasakyti, kad 
istorikai pripažįsta, jog tie 
Hitlerio parašutininkai pra
džioje labai sudemoralizavc 
Amerikos armijos užnuga-

Gruodžio 16 d. Hitlerio 
dvi tankinės armijos — 5- 
ta ir 6-ta—staigiai užpuolė 
Amerikos 1-nią armiją, ties 
Belgija ir Luksemburgu. Ir 
amerikietis rašytojas ir ten 
dalyvavęs Ralph Inge r sol 
štai ką rašo:

“Hitlerininkų užpuolimas 
visai buvo nelauktas iš 
Amerikos ir Anglijos ko
mandos pusės ... • Hitlerį- 
■<IM> ...............................................................i r n 111 į n iiirnin
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ninkai pirmoje dienoje Už
puolimo sukapojo į kaval- 
kus Pirmąją Amerikos ar 
miją... Dar jokis pirmiau . 
hitlerininkų užpuoli n) as 
pradžioje nebuvo jiems taip 
sėkmingas, jų karinių jėgų 
smūgiai, planingumas, ryž
tumas ... Atrodė, kad ne
galima bus juos sulaikyti.”

Hitlerininkai užpuolimą 
darė tuo pat ruožtu, kaip 
1940 metais, kai jie sumušė 
Anglijos ir Francijos jėgas 
—linkui Namuro ir Briuse
lio, Liežo ir Antverpeno. 
Jie manė prasimušti linkui 
jūrų, perskelti Amerikos ir 
Anglijos armijas atidali
nant vienus nuo kitų ir pri
versti prašyti taikos.

Tūli “istorikai” teisina, 
kad talkininkai negalėjo 
naudoti lėktuvų, nes b|vo 
“blogas oras.” Bet Hitlerio 
šimtai lėktuvų atakavo 
amerikiečius ir jiems į už
nugarį leido parašutinin- 
kus.

Churchillas pareikalavo, 
kad dvi Amerikos armijos, 
9-ta ir 1-ma, tuojau būtų 
perduotos Anglijos maršalo 
Montgomery komandai. Tas 
jo pasielgimas dar labiau 
perskėlė Amerikos ir An
glijos komandierius. Ame
rikos generolas Bradley 
jautėsi labai įžeistas ir pa
reiškė, kad Montgomery* 
nėra joks strategas, kad 
jeigu jis tarnautų Ameri
kos armijoje, tai “vargiai 
gautų ir batalijoną koman
duoti,” tai yra, tik apie 1,- 
000 kareivių.

Bet Hitlerio pasisekimas 
pasitarnavo atskiros taikos 
šalininkams. Anglijoje ir 
Amerikoje jie šaukė, kad 
būk “Sovietų Sąjunga išda
vė talkihinkus,” kad ji SiVi-—. 
na linkui Berlyno.” Jie ži
nojo, kad prieš Tarybų Są
jungą! buvo devynis kartus 
tiek Hitlerio jėgų, kaip kad 
jų buvo vakaruose, bet 
jiems buvo reikalingas tei
sinimas atskiros taikos su 
Hitleriu.

Churchillas 6 d. sausio, 
1945 metais, parašė Stali
nui laišką, kuriame klausė, 
ar galės Tarybų armija tuo
jau Lenkijoje pradėti puo
limą, kad ant savęs ati
traukti Hitlerio jėgas iš va
karų. Ir tame laiške Chur
chillas tarp kitko sakė, kad 
nuo Stalino atsakymo “pri
gulės visi mūsų svarbūs nu
tarimai.” (Beje, jis savo 
Istorijoje Šiuos žodžius pra
leidžia.) Koki tie nutari
mai galėjo būti?

Tarybų armijos komanda 
pažadėjo ofensyvą, ir kaip 
žinome, dar savaite anks
čiau jį pradėjo, kad suar
džius Hitlerio “Bulge” pla
nus. Tarybų armijos ofen
zyvas buvo nuo Baltijos iki 
Adria tiko jūrų ir tokios jė
gos, kokios istorijoje dar 
nebuvo. Išlaisvinta Lenki
ja, apsupta pusė milijono * 
hitlerininkų armijos Rytų 
Prūsijoje, pereita Odros 
upė ir pasipuošta Berlyno 
puolimui. Anti-hitleriškos 
koalicijos vienybė buvo iš
laikyta.

Antropologai sako, kad 
žalvario gadynėje arkliai 
buvo tokie maži, kad jais 
jodinėti žmogus negalėjo. 
Jie todėl buvo naudojami 
vien vežimų traukimui ir 
kitokiems darbams. Arklys 
išsivystė iki dabartinio sa
vo dydžio jau žmogaus gl^ 
boję, laipsniškai per šimt£ 
mečius, kaip prijaukintas 
gyvulys.



POLEMIKA IR KRITIKA
I (Tąsa)
^et Jurgis manė: jis vis

gi laimingas, turįs šimtinę. 
Bet kada jis norėjo šimtinę 
iškeisti, tai saliūnininkas 
jam išdavė: du dešimtuku, 
kvoterį ir pusdolerį, O kai 
Jurgis pareikalavo visų, tai 
saliūnininkas pašaukė poli
ciją ir vargšelį Jurgį padė
jo į kalėjimą. Tai ar “Rais
to” autorius ir ten turėjo 
būti? Nieko panašaus. O 
kad jis sukinėjosi, dirbo 
stokjarduose, tai to niekas 
neužginčys.

Mano kūrinio kritikas, 
gerbiamas Eks-mainierys, 
manęs klausia: “Ar S. Jur
gis ėmėsi rašyti gerai apsi
galvojęs, kad skaitytojui 
pateikti įsivaizduotą Jurgio 
R. gyvenimo kelią, prisilai
kant pačios tikrovės faktų 
šjjjesoje, be perdėjimų ir 
nebūtų išgalvojimų?” Taip 
drauguti, per visą mano ra
šinį yra tikrovė; mažai iš
galvojimo. Bet jei jūs ne
tikite—suprantate vien tik 
išgalvojimus, melą, tai to
kių “Tamošių” pasaulyje 
yra nemažai, kurie akylai 
nemoka tėmyti pašalinių, 
pamirštų žmonių žiauraus 
gyvenimo. Ant savo kailio 
nepatyrėt šio margo svieto 
raskažių, todėl tokių nega

lima įtikinti.
Bet tai ne autoriaus kal

tė. Pabandykite, Eks-mai- 
nierėli, jūs pats parašyti 
bent kokį kūrinėlį ir rem
kitės vien tik ant tikrovės, 
be išgalvojimo, o persiti
krinsite, kad nieks neišeis. 
Jokis, kad ir gabiausias ra
šytojas nesukurs tokio kū
rinio, kuris sužavėtų skai
tytojų, jei jis neišgalvos, 

.savo vaizduotėje nematys 
tokių vaizdų, kurie nuolat 
atitinka žmonių gyvenime. 
Eks-mainierys toliau rašo: 
“S. Jurgis pradeda piešti 
Jurgučio R. gyvenimą nuo 
kūdikystės dienų, kaip žiau
rus buožė vedė Jurgutį tik 
šešerių metų kulti javus, 
šešerių metų vaikas — kū
dikis — neapsuks dar gerai 
piemeniško botago, o ką jau 
kalbėti apie spragilą?” 
(Spragilas- buvo švogerio 
padarytas pagal vyrą, ma
žytis. — Susninkų Jurgis.) 
Eks-mainierys sako: “Pa
gal Jurgį, tai Lietuvoje bu
vo tik žiaurūs buožės ir 
piemenėliai, kurių niekas 
neužtarė.”

Į tai atsakysiu štai k 
Eks-mainieriui. Kaip 
prantu iš jūsų rašto, 
pats buvai buožiukas, nete
ko tarnauti pas svetimus? 
O ganyti prie savo tikrų 
tėvų yra didelis skirtumas: 
toks didelis, kaip diena nuo 
nakties. Anot Seno Vinco 
eilėraščio: tu negėrei van
denėlio iš arklio pėdos. O 
Jurgis su Vincu tą vande
nėlį gėrė ir jie žino, ką ra
šo. Štai, tik vienas pavyz
dėlis: kada Jurgio švogeris 
susilaukė savo sūnelio, jau 
jis buvo 9-nių metų, kai 
Jurgis ėjo į Ameriką, bet 
tėvas jo nekėlė ir nevedė 
klojiman javus kulti taip, 
kaip jis elgdavosi su švoge- 
riuku Jurgučiu.. Vincukas 
miegodavo kožną dieną iki 
9-tos. štai matome dvi šir
dis viename kūne—dvi. labai 

, skirtingas širdis.
'Būkimė tikri, kad jei 

mūs protėviai būtų iki tiek 
įsigudrinę, apsišvietę ir vi
sus karų ruošėjus būtų pri
vertę, prispyrę į pirmą ug
nį pasiųsti savo sūnelius, o 

,jdaugyti dukreles, tai mes 
Wan die n jokio supratimo 
neturėtume apie karus.

I

tai

kie baisūnai, žvėrys žmo
gaus pavidalo ir turėjo ne
apribotą galią suruošti pra
gaištinguosius karus, viską 
naikinančius.

Eks-mainierys rašo: “To
liau Jurgis piešia Jurgio R. 
sunkius darbus kietosios 
anglies kasyklose, kada jis 
atvyko į Ameriką 1909 me
tais. Vėliau draugai prikal
bino prisirašyti prie ALD-

gyvi. Jurgio “bode” saky
davo : “Jurgi, tu bėk į aną, 
tolimesnį edingą kairiaja
me šoną;
vį ir bėgsi

RUMFORD, ME SVEIKINIMAI IS CHICAGOS

• Įėjo prisirašyti, jei ši drau- 
> gija susiorganizavo tik 1915 

metais? Jurgis kalba dar 
, prieš pirmąjį pasaulinį ka- 
, rą, tai kaip Jurgis R. galė

jo skaityti knygas ‘Pasau
lio Stebuklai,’ kada ši kny
ga buvo išleista tik 1924 m., 
ir ‘Darbininko Sveikata,’ 
kurios dar nebuvo išleis
tos? Gal S. J. teiksis pa
aiškinti?”

Taip, drauguti, paaiškin
siu. Jūs patys sakote: “Jur
gį vėliau draugai prikalbino 
prisirašyti prie ALDLD.” 
Eks-mainiery: jūs turite 
geriau suprasti žodį “vė
liau.” Nes šitas žodelis tu
ri labai daug prasmių. Pa
vyzdžiui: dvi dienos vėliau; 
mėnesiai vėliau ir dveji me
tai vėliau. Tai tik maža- 
skaitoj. O daugiskaitoj vė
liau — šimtas ir tūkstan
čiai metų.

Jurgis kalba ne tik prieš 
pirmąjį pasaulinį karą — 
jis kalba nuo 1904 iki 1952 
metų. Taip parašyta mano 
kūrinio pratarmėje, įvade. 
O prie ALDLD jis galėjo 
prisirašyti 1915 metais, kai 
tik ji susiorganizavo; galė
jo prisirašyti 1920 metais 
arba dar vėliau. Su knygo
mis ta pati istorija. Jurgis 
jas įsigijo ir skaitė tada, 
kada gavo, kada buvo išleis
tos. Faktas yra tokis: ten 
gyvavo laisvamanių, socia
listų kuopelė, kuri skleidė 
tokią pat literatūrą, kokią 
vėliau leido ALDLD.

Tai kam Eks-mainierėli, 
suplaki viską tik į vieną lai
kotarpį prieš pirmąjį pa
saulinį karą? O tas ir ne 
taip jau svarbu. Užteko to, 
kad Jurgis skaitė, skaitė ir 
mokinosi. Eks - mainierys 
rašo: “Kodėl S. J. bijojo 
parašyti to mažo miestelio 
vardą? Negi turėjo ką to
kio slėpti ar skaitytoją va
džioti ūkanose?” Na, o pats 
Eks - mainierys,ar parašei 
savo, kur dabar gyveni, 
miestelio vardą? O juk jūs 
parašėte palyginus nedaug, 
tik šešetą špaltukių, o vietą 
nuslėpėte. Man būtų kur 
kas geriau atsakyti, jei ži
nočiau, kur gyveni. Tai ko
kią teisę turite reikalauti, 
kad aš į savo didoką kūrini 
būčiau parašęs visų vieto
vių vardus? Jokis rašyto
jas to nedarys. Dabar gi, 
kaip jūs aiškinate, mainų 
kelius: “Hedingas,” “Gang
way,” “Crosscut,” “cham
bers,” — tai angliški žo
džiai. Man atrodo, kad jūs 
19-ką metų dirbote mainose 
kur ant Marso su marsie- 
čiais, o ne kietosios anglies 
kasyklose Pennsylvanijoj 
su lietuviais mainieriais... 
Štai vietovės, kur Jurgis R. 
dirbo, kai tik atvyko į šią 
šalį: Luzerne, Swojersville 
(paprastai lietuviai vadin
davo Bradriko mainos), 
Kingston, Wilkes - Barre, 
Plymouth. Bet jau Edin
gas (rašau grynai lietuviš
ka tarme, be H) nebuvo ir 
nėra platus kelias, kaip kad 
Eks-mainierys rašei, o tik 
ortraukis, perkerta (pilo
nus) anglies iš vienos dar
bovietės į kitą, kad vėjas

o aš uždegsiu šū- 
n į š&ą artimesnį 

edingą; persčrgėk, kad kas 
ant šūvio neužeitų.” Eks- 
mainierys sako: “S. J. rašo 
apie mainų dvasią. Kam 
tai, jei jis pats netiki {dva
sias? Pas daugelį mainie- 
rių, net ,ir bosų, atsiklau
siau: ar esi skaitęs, girdė
jęs knygelę /Mainų Dva
sia’? Visų atsakymas buvo 
vienas ir tas pats: NE.”

Čia jau aš tau, kaip ir tu 
man, netikiu, kad į taip 
trumpą laiką būtai, mainie- 
rėli, apklausinėjęs ne tiktai 
daugelį mainierių, bet ir bo
sų dėl to knygelės. Jūs tu- 
rėtute žinoti, kad bosai tai 
kompanijos tarnai ir jie ne
sakys; juk tai būtų išdavys
tė. O betgi autorius visko 
negalėjo išgalvoti, jei jis 
tos knygelės nebūtų skai
tęs. O jei jis viską išgal
vojo, tai tik parodo, kad au
torius ant savo pečių nešio
ja ne kiaulės ir ne kopūs
to galvą...

O didžiausią kelią mamo
se lietuviai vadino “Šliopa,” 
sueidavo visi keliai (geng- 
vės lietuviškai) ir tuo di
džiuoju keliu visų mainie
rių karus su anglimis pa
imdavo plieninis lynas (vir
vė) ir inžinas traukdavo 
prieš kalną net po 20 karų 
Ir daugiau antsyk keltuvo 
link. Eks-mainierys rašo: 
“Glen Aldin Companija gi
mė tik 1921 metais.”

(Bus daugiau)

štai ir vėl apsisuko gyveni
mo ratas. Tuoj prasidės nau
jas gyvenimo istorijos lapas. 
Naują gyvenimo lapą atiden
giant biznieriai surašinėja in
ventorių ; geri katalikai geni 
ir blogų darbų atskaitas suda
ro prieš Velykas; korespon
dentai metų gale daro tų me
tų gyvenimo peržvalgą. Tai 
darau ir aš.

Praėjusieji metai Maine 
valstijoje buvo lietingi, bet 
labai grybais ir baravykais 
turtingi. Kas netingėjo grybau
ti, per Kūčias ir Kalėdas ga
lės lėbauti, čia grybų tiek pri
augo, kad galėtų konkuruotis 
su Marcinkonimis ir Butrimo
nimis. Verta būtų R. Mizarai 
atvažiuoti ir padaryti palygi
nimą. Aš pats renku ir rūšiuo
ju grybus: vienus dėl penk
tadienio, gavėnios ir advento, 
c kitus visoms dienoms. Mat, 
kaip kuris turi taip vadinamo 
“uždaro” ir pasiliko dienomis 
netinka valgyti.

SVEČIAI
Praėjusią vasarą Rumfordc 

svečiavosi Worcester, Mass., 
gyventojas J. 'Lukas su žmo
nele. Grįžę iš Kalifornijos, jie 
aplankė 
nai, kur 
kalbėtis.

Jonas 
saulėtos
daug rumfordiečių ir pasiža
dėjo suteikti daug žinių ir sau
lės krašto.

Sophia Ivonaičienė aplankė 
.Los Angeles, Calif., savo bro
lį ir brolienę P. Stasiui}. La
bai sužavėta ta kelione į Ka
liforniją.

Pranas Lipskis iš Mexico, 
Me., svečiavosi pas dukterį ir

žentą New Mexico valstijoje, 
Albuquerque mieste. Jam 
pietvakarinė New Mexico ne
patiko. Sako: Maine Mexico, 
tai gyvenimas! Vienas daik
tas tai gerai ir anoje New 
Mexico, iš Mexicos gali gauti 
pirkti Russian vodkos kvortą 
už 75 centus ir 15c. taksų. 
Gardi ištiesti, ir aš gėriau.

Lietuvis policistas p-nas Al. 
Gestautas turėjo šaudymo 
kontestą su savo bosu Lt. H. 
Giroux. Pralaimėjo 84 prieš 
85,. gal dėl mandagumo. Jis 
yra geras šaulys.

Automobilius užmušė apie 
200 svarų stirną. Automobi
lius (Mug nukentėjo, nemažai 
kainuos, kol pataisys. Bet stir
ną galės suvalgyti. Seniau vei
kė įstatymas, kad valstybė at
siėmė užmuštos stirnos mėsą 
ii pataisė automobilių. Dabar 
užmušęs, valgyk mėsą ir ma
šiną taisykis pats.

Bob Puidokas nušovė meš
ką apie 800 svarų, o Padėkų 
Dieną stirną-ožį apie 200 
svarų.

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS VISIEMS
Geriausi linkėjimai geros sveikatos švenčių sezonu 

ir per ištisus Naujuosius Metus.
CHICAGO SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
6234 S. Western Ave., Chicago, Ill.

‘ Tel. GR. 6-7575

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Lai būna Jūsų šventės džiaugsmingos ir Jūsų 

Nauji Metai linksmūs ir sėkmingi.

CITIES SERVICE OIL CO.
3200 S. Western Ave., Chicago, III.

daug pažįstamu čio- 
ir rumfordiečiui teko

Žilinskas su žmona iš
Floridos aplankė

Kaladžinkienė ii1 Kaulaičie- 
ne (Staponavičiutės) nori ži
noti, kas atsitiko su Navalins- 
kiene, Binghamtone. Nejaugi 
Juozelė paseno, nebegali taip 
bėgioti kaip po užpelkių dir
vonus ir Medakopį ?

“TAIKA ANT ŽEMĖS”
Yra mūsų Malda Per 

Kalėdas ir 
Naujus Metus

CONGRESS HOTEL
520 S. Michigan Ave., 

Chicago, Ill.

f

LINKĖJIMAI

MONTREAL, CANADA
Tekstiles darbininkai 
nubalsavo streikuoti

Virš 5,000 tekstilės darbi
ninkų, kurie dirba, Domini
on Textile kompanijos Shre- 
brooke, Magog, Montmo
rency ir Drumondville ša- 
pose, slaptu balsavimu i98% 
pasisakė už streiką, kad 
priversti darbdavius pakel
ti algas 10%. Naujo dar
bo sąlygoms kontraktui de
rybos prasidėjo lapkričio 
mėnesį, bet unijai su darb
daviais nesusitarus, dery
bos pairo. Kuomet unija 
įteikė reikalavimus dėl pa
kėlimo darbininkams algų, 
tai darbdaviai, vietoj pakel
ti algas, užsispyrė 5% 
kirsti. Aišku, unija su 
nesutiko.

tikimasi, kad šis “šaltasis 
karas” artimoje ateityje 
bus užbaigtas. O tuo tarpu 
žmonės turi važiuoti į paš
tą ir patys pasiimti savo 
siuntinius.

nu
tilo

Streikui laikas, šiuos 
džius rašant, dar nenusta
tytas. Dabbininkus atsto
vauja National Catholic 
Textile Federation unija.

zo-

Žmonija negalėtų nė įsi- gazus, dujas išvaikytų. Tą, 
vaizduoti, kad kada nors tikiuosi, y
*** planetos gyveno to- mainieriai, kurie dar yra

oti, kad kada nors tikiuosi, patvirtins patys

“šaltasis karas”— 
visur blogai

Šaltasis karas šiandien 
vyrauja ne tik tarptautine 

, papėde. Pas mus “šaltasis 
karas” išsivystė tarp mies
to vaidybinių įstaigų ir Ka
nados pašto įstaigos, ir dėl 
to kai kurie žmonės nuken
čia — negauna laiškų ir ki
tų pašto siuntinių. Daly
kas štai kaip vyksta: sta
tybai besiplečiant, miestas 
daugelyje naujai apgyventų 
vietų pravestas gatves, kaip 
tęsinį senųjų gatvių, pava
dino tais pačiais vardais ir 
kartais iš gatvės (street) 
p a d a r ė “avenue” arba 
“place,” Todėl pašto įstai
gos atsisakė j tas vietas iš
nešioti laiškus, nes, sako, 
kartais adresas sumaišytas, 
nepažymima sena ar nauja 
vieta, ir tas apsunkina laiš
kų išnešiotojams surasti 
vietą.

Dabar užmegstos derybos 
tarp tokiose vietose gyve
nančių žmonių, miesto par
eigūnų ir pašto įstaigų, ir |1

Gavo savo medicinų
Žymus vietos unijų vadas, 

J. R. Lemoureaux, kuris 
dažnai koliodavo kitus uni
jų vadus, ypatingai pažan
gesnius, dabar susilaukė ir 
jis pats tokių pat savo me
dicinų. Montreal Labor 
Council (CCL-CIO) priėmė 
rezoliuciją, kuria pasmerkė 
jį. Pasmerkė už tai, kad 
jis, sakoma, nesilaikė šių 
naujų nustatytų taisyklių 
laike pereitų savivaldybinių 
rinkimų, būtent, Montreal 
Labor Council buvo nusi
statęs remti dabar išrinkto 
majoro Jean Drapeau kan
didatūrą, o Lamoureaux 
būk pataręs savo pasekė
jams balsuoti taip, 
jiems patinka.

Taipgi tuo pačiu 
buvo pasmerktas ir 
unijos vadas, Gera rd 
court, kuris, sakoma,
nizuodamas Drumondvilles 
darbininkus, įrašydavo į na
rių knygas pramanytus 
vardus, kokių toje industri
joje visai nesirasdavo. J.

Padėkų Dieną Perų, Me., 
pas Juozą ir Oną Piioplius 
surengti gana šaunūs pietūs iš 
naminių paukščių. Svečiuose 
buvo duktė Adelė iš Boston, 
Mass., kuri dirba federalės 
valdžios įstaigoje. Ji yra bai
gusi sekretorių kursus. Taipgi 
dalyvavo sūnėnas Alb. Kau
lą ičia iš Athol, Mass., švoge
ris J. Kaulaičia su žmona Kas
tancija iš Rumford, Me. Plio- 
p lie nes sūnus ir marti Pr. Sta- 
siulis iš Mexico, Me., sako: 
pietūs buvo tiek gardūs, kad 
galvojome, ar nepaprašys dar 
ir ant Kalėdų...

Ant ūkės šiuo tarpu nėra 
lengva: paukščiams lesalai 
brangūs, paukštiena pigi, 
kiaušiniai taip pat net pirm 

Kalėdų nepabrango. Darbai 
sunkūs. Bet valgyti ant ūkės 
—kaip yra malonu! O ypač, 
kai pasirodo gyvybes eliksiras 
ir putojančio skystimo...

Jau ir 10-sis lietuvis pasi
mirė. Dešimtuoju buvo S No- 
rųšienė, iš Kuršėniškių (Daug- 
kentaitė).

Juozapas Venckus iš Mexico 
turėjo sunkią vidurių operaci
ją Lewiston, Me., Central Me. 
Hospital.

skaudžiai užgavo automobi
lius. Gydo St. Mary’s ligoni
nėje.

kitas 
Ran- 
orga-

M. Bironas nusiskuto barz
delę, kurią augino ir laikė gal 
apie 45 metus.

Antanas Šileika nutarė mir
ti amerikonu, išsiėmė piliety
bės popierius.

Baltimore, Md.
| LOUDON PARK CEMETERY § 
I CO. S

Extend Best Wishes for a » 
4 Happy Holiday Season $ 
a1 3801 Frederick Ave. $ 
I WI. 5-6000 j

I.........  1

Sutikimui Naujų metų Drau
gystės rengia šokius. Čia ran
dasi nemažai pirmaeilių šokė
jų. Visi sako, jog jie labai no
rėtų šokti, tik daugelis neturi, 
kur lazdas padėti, šokėjams 
ir visiems rumfordiečiams, 
taip pat ir kaimynams, ge
riausi linkėjimai nuo Rumfor- 
diečio!

Rumfordietis

MERRY CHRISTMAS and 
HAPPY NEW YEAR

To One and All

Krom — ■

ROSEDALE FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASS’N 

6708 Belair Rd.

Vorai gali ir skraidyti
, Jūrininkai yra patėmiję, 

kad daugelis vorų nusilei
džia ant jų laivų net už 
šimto ar daugiau mylių nuo 
kranto.

Pasirodo, kad vorai yra 
išmokę skraidyti savo vora
tinkliais, kuriuos vėjas ga
li labai toli nunešt.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų

Šis yra mūsų Kalėdinis 
linkėjimas:

Geros linksmybės 
visiems ir lai būna 
Jums perteklingi, 

sėkmingi Nauji Metai!

Nuoširdžiai ir geriausiai 
linkime labai linksmų 

Kalėdų 
ir perteklingų 
Naujų Metų!

ASHLAND DRUGS

5659 S. Ashland Avenue I
Chicago, Illinois <

GLAZIER’S UNION 
(Local 27)
N. LASALLE ST. 

Chicago, Hl.
Tel. RAndoIph 6-6358

Tel. REpublic 7-9482
100

« SEZONO DŽIAUGSMAS!
* Šiuomi linkime visiems
( draugams lietuviams 

kostumeriams
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir Perteklinga 
NAUJŲ METŲ!

ALLGAUER’S 
RESTAURANT

musų 
ir Mūsų žodžiai yra Keli 

Jų Reikšmė širdies 
Jausmo— 

Džiaugsmingos šventes 
daugeliui mūsų draugų 

ir kostumerių J

X 7200 N. Lincoln Ave., « 
f Chicago, Ill. g

^5^5^5^^^^5a5S»«»^5asa»SE»^

Daugeliui mūsų »
Draugų Lietuvių «

mes linkime į)
Links maus švenčių sezono 
ALEXIAN BROS. HOSPITAL | 

1200 Belden Ave., Chicago, Ill. g

Camden, N. J.
LLD 133 kuopa šaukia sa

vo metinį susirinkimą pirmą 
iicdeldienį sausio mėn., 2-trą 

• vai. po pietų, toje pačioje vie
toje, kaip visuomet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, 
taipgi atsiveskite ir svečių.

Mieli draugai ir draugės! 
Šitas mūsų metinis susirinki
mas yra gana svarbus. Bus 
valdybos rinkimas, išgirsite, 
savo kuopos vajininko rapor
tą kaslink Laisvės vajaus, pa
siimsite po knygą ir įsigysite 
Vilnies Kalendorių 1955 me
tams.

Pasimatysim, pasikalbėsim, 
vienu žodžiu, praleisim links
mai popietį ir grįšim namo 
pilnai užsiganėdinę.

Camdenietis

Harvardo univer s i t e t o 
profesorius W. Howells tei
gia, kad laikui bėgant iš
nyksią žmogaus kojų ma
žieji pirščiukai. Tai atsi
tiksią už kokios puses mi
lijono metų.

INTERNATIONAL 
HARVESTER CO.
611 W. Roosevelt Rd.

Chicago, III.

Mūsų Geriausi Linkėjimai 
šuniniu ir Linksmų 

ŠVENČIŲ!

PIATEK MEATS CO.

St East Ridge Road, 
GARY, IND. 

Tel. Gary 4-3520

TRUPINIAI
N. C. Madden pakliuvo 

teisman Sydney, Australia 
joje. Jis buvo kaltinamas; 
už automobiliaus vairavimą 
girtame stovyje. Jis teisi-4 
nosi nebuvęs girtas, “tik 75; 
alaus stiklines” buvęs išgė-.' 
ręs. ' 4

Milijonierius W. HickA 
man užpirko didelius Kali-į 
fornijoje žemės plotus, kur; 
jis statys storiems žmo-; 
nėms miestą. Jis pats yra- 
storulis. Jis mano | . tą> 
naują miestą kitokių žmb-- 
nių neįsileisti, tik storulius.;

Jei Tamsta da* 
meruojt dienraštį L 
tuojau užsisakykite* Jie 
dieną atnei jums į I™

šaulio.
gauti Laisves naujų sKaitycojų. , - -- - ' ...n n __ uu ,
Laisvės kaina $8.00 metams. [ 3 psl.—Laišvė (Liberty)- Penktad., gruocL (Dec.) Ž4, 1054 .



Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ta j viršų. Reikia arti plū
gais be verstuvų. Paskui 
reikia gerai išakėti.

Dalykas štai kame: Vi
sokios žolių ir javų šaknys 
randasi negiliai. Jos supūs
ta ir sudaro labai brangią 
j’ąšą. Jas nustūmus giliai, 
jų nauda išnyksta. Žemė 
nukenčia, susimažina der
lingumas.

Įdomios ir svarbios dis
kusijos. Pas mus seniau 
Lietuvoje visi tikėdavo i gi
lų arimą, — juo giliau iš
arsi, tuo geriau javai už
derės, — sakydavo tėvų.tė
vai. Gal mokslas ir surado 
ką nors naujo.

Kadaise mūsų bendradar
bis Pacific gausiai rašinė
davo Laisvei. Rašyti jis mo
ka ir turi apsčiai sveiko 
senso. Bet per keletą pa
skutinių metų nuo jo nebu
vome nieko girdėję.

Ir štai dabar nuo jo at
virutė:

“Bravo Antanui Bimbai!
“Už nominavimą mūsų 

amerikiečio kardinolo Spell- 
mano į popiežiaus vietą — 
sostą. Aš manau, kad tin- 
kamesnės ypatybės nesiran
da visame pasaulyje. Jis 
yra ne tik mokytas, bet ir 
gabus diplomatas. Vardan 
bažnyčios ir kryžiaus jis 
moka ir žino, kaip nuo 
vargšo burnos kąsnį duonos 
atimti. Ypatingai streiko 
metu kardinolui Spellma- 
nui streiklaužiauti tai tik 
baikos ir pasididžiavimas. 
Nebūtų pro sali apie tai ka
talikams pagalvoti.”

Bet kodėl tyli prelatas 
Jonas Balkūnas ir nepasi
skubina su kandidatu? Gal 
jis pyksta, kad jo ton iftikš- 
ton vieton niekas kol kas 
nenominavo?

Prie progos, beje, labai 
raginčiau Pacificą vėl pra
dėti Laisvei rašinėti.

Transportininkai prašo 
mokesčiu priedo

CIO Transport Workers Uni
ja įteikė New Yorko miesto 
važiuotę kontroliuojančiai įs
taigai reikalavimą pakelti al
gas. Seniau padarytoje sutar
tyje buvo sutikta algų klausi
mą panaujinti, nors kontrak
tas ir nėra pasibaigęs. Susitar
ti dėl algų priedo laikas baig
sis kovo 15-tą. Unija prašymą 
priedo įteikė anksti, kad įstai
ga galėtų tam prisirengti.

Reikalauja pridėti po 14 iki 
18.5 už valandą.

Apšaudė Įtartus 
narkotiky pardavime

Eidama areštuoti Įtartus 
narkotikų pardavinėjime as
menis, slaptoji policija patai
kė susitikti 3 į tą patį butą 
atėjusius kitus asmenis. įtarė, 
kad tie trys žinojo tame bute 
vykdant narkotikų pardavinė
jimą ir ėjo tuos apiplėšti.

Visiems suėjus į mažą kam
bariuką 220 W. 140th St. pa
stato 5-me aukšte, įvyko im
tynės. Paleista 13 šūvių. Trys 
įtartieji esant plėšikais sužeis
ti, vienas pavęjingai. Visi jau 
suaugę, bet dar jauni vyrai, 
vartotojai narkotikų ir jau išė
ję “pataisų” kursus kalėjime.

Suimtieji .10 pirkusių-par- 
davusių narkotikus taipgi jau
ni žmonės, vyriausias vie
nas 47 metų.

Skubėdami prie vieno gais
ro skirtingomis gatvėmis du 
gaisragesių vežimai užkliudė 
vienas kitą gatvių sankryžoje. 
Du gaisragesiai sužeisti.

Baraniko kūrinių 
paroda

Dailininkas Rudolfas Bara- 
nikas išstatys tapybos darbus 
(paveikslus) žymioje ACA 
Galerijoje, 63 E. 57th St., Now 
Yorke. Pasirodys daugelis jo 
naujausių kūrinių. Paroda 
prasidės gruodžio 27-tą, baig
sis 15-tą.

Patartina visiems pamatyti. 
Tūli lietuviai yra matę jo kū
rinių po vieną, po kelis lie
tuvių parodose. Tačiau, kaip 
dailininko negalime pilnutinai 
pažinti iš vienos dainos, taip 
dainininko negalime pilnutinai 
keletą kūrinių matę. Barani- 
kas šioje parodoje išstatys 17- 
ką. Gausa, eksponatų teiks 
progą praplėsti pažiūrą į me
ną ir geriau pažinti patį dai
lininką.

Kviečiame i banketą
Visus brooklyniečius ir iš Į 

toliau kviečiame į Naujų Me
tų sulaukimui banketą, kurį 
rengia Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubas. Banketas bus 
kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, New Yorke.

Yra rengiama labai puikus 
banketas: geriausi valgiai ir 
įvairūs gėrimai. Taipgi bus ir 
muzika šokiams. Vien tik šo
kiams įžanga tik 50c. Kvie
čiame jaunimą pasišokti ir 
linksmai sulaukti Naujus Me
tus.

Prašome iš anksto įsigyti 
banketo bilietą. Galima gau
ti Kliubo restorante ir pas ko
misijos narius. Bilietas tik 
$4.00. Niekur taip pigiai ir 
taip linksmai nepraleisite 
Naujų Metų, kaip kliube.

J. Steponaitis

Palaidojus Oną 
Nečiunskienę

Nors Laisvoje jau buvo ko-j 
lis sykius rašyta, kad gruo
džio 7 dieną, Wyckoff He
ights ligoninėje mire Ona Nc- 
čiunskienė, bet nebuvo pasa
kyta, kark ji tenai išgulėjo de
vynias savaites. Mirė nuo šir
dies ligos.

Ona dar nebuvo sena mo
teris, bet jau pergyvenus virš 
64 metus. Kitais metais būtų 
gavus senatvės pensiją. Nela
boji mirtis davė jai amžiną 
pensiją.

Ji buvo malonaus būdo mo
teris. Mylėjo susieiti su žmo
nėmis; mylėjo juokus, dainas. 
Veikiausiai jos raginimu, mo
tinišku patarimu ir abidvi 
dukterys dainavo Aido Chore. 
Tiesa, tėvas Kazimieras irgi 
myli dainas, vaidinimus.

Nečiunskienė išgyveno Ame
rikoje 41 metus. Palaidota 
Alyvų Kalno kapuose. Nuo 
kapų lydėtojai buvo pakviesti 
valgyklon, kur buvo pavaišin
ti valgiais ir gėrimais. Palydo
vų buvo apie 60 žmonių.

Reiškiame širdingą užuo
jautą visai šeimai liūdesio 
laiku.

J. N.

Ar žmogžudys tėvas 
atgaus savo sūnų?

Vincent Pugh, 40 metų, už
vedė bylą gauti teisę būti au
klėtoju savo sūnelio, 10 metų. 
Sūnelį aukli jo sesuo jau virš 
dveji metai. Teismas jai pa
vedė vaiką po to, kai Pugh 
tapo areštuotas ir buvo tei
siamas kaip užmušėjas savo . 
žmonos ir podukros, tačiau 
vėliau tapo išteisintas -kaip 
netiksliai žmogžudystę papil
dęs.

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

M

I'

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Mes, George ir Mary Kairūkštis, brooklynie- 
čiai, sveikiname visus gimines, pažįstamus ir 
draugus su Kalėdų ir Naujų M-etų šventėmis.

Linkime visiems stiprios sveikatos ir geros, 
ilgos ateities.

George- ėr Mary Kairūkštis,
Peter, sūnus,
Millie ir Adele, dukterys.

£

y

M V

Sako, kad tikrieji 
mirtiniai spąstai 
liekasi nepaliesti

Darbininkų laikraščio Dai
ly Worker korespondentas at
lankė penkis tuos namus, ku
rie gaisragesybos komisijonic- 
riaus Cavanagh buvo tiriami, 
prilyginti “gaisriniams spąs
tams” ir išgarsinti kaip tokie.

Korespondentas rašo, jog 
tuo poelgiu valdininkas Cava
nagh ir kiti tuo paliesti mies
to department© viršininkai 
“įvykdė žiaurų išmistą.J’ Jis 
rašo, jog: Tie namai nėra jo
kiais “gaisriniais spąstais,’’ o 
tik paprastais namukais. Tuo
se penkiuose (per visus ben
drai) gyvena ne daugiau 30 
šeimų. Gi tūkstančiai daug ar
šesnių namų yra perpildyti 
daugybėmis šeimų, kurios na
mų savininko nėra nei mačiu
sios, savininkų agentai tik 
vendas išrinkti ateina. Tačiau 
nei viena tokia nebuvo palies
ta šiame valdininko užmojyje 
“pamokyti kitus.”

Vienas tok is parinktų,) ų 
“pamokymui,” rašo korespon
dentas: “yra 4 aukštų, priva
tinis namukas, švarios išvaiz
dos. Kožname aukšte yra 
maudynė. Nedeganti laiptai 
ir šmirkšlės gaisrui gesinti bu
vę įrengti jau senokai.” Ko
respondentas nerado priežas
ties del ko toks turėjo patek
ti į “gaisrinių spąstų” sąrašą. 
Kaltinime namo savininkui sa
kyta, būk šmirkšlės nepakan
kamos.

T-as

Pečiaus eksplozija 
užmušė du asmenis

Wjlliamsburge kerosininio 
pečiaus eksplozija užmušė 
George Englert, 65 metų. Jo 
žmona mirė nuo apdeginto ne 
užilgo po nugabenimo į ligo
ninę. Ją iš degančio namo iš
nešė gaisragesys Clair. Jie gy
veno antrame aukšte 332 
Maujer St.

Ketvirtame pastato aukšte 
gaisragesiai atrado pridususią 
dūmais kurčią ir nebylę jau
nesnę moterį. Ją atgaivino.

Englertas, seniau, buvęs St. 
Catherine ligoninėje keltuvo 
operatorius, senatvėje gyveno 
iš miestinės biedniokams pa
šalpos. Tą butą turėjo jau 14 
metu.

Švaros valdininkas 
reikalavo policijos

New Yorko Sanitation De
partmento valdininkas Mul- 
rain sako, jog newyorkieciai 
yra didžiausiais nepaisėliais 
švaros, tvarkos ir aršiausiais 
teršėjais pasaulyje.

Mulrain sako, jog tokiems 
švietimas, agitacija nebegelbs- 
ti. Reikalauja, kad miestas pa
skirtų 1,000 policijos, kuri pa
imtų už pakarposA neklauža
das. Vienus pabaudus, kiti su
sitvarkytų. Sako, jog tas 
miestui kainuotų apie puske
tvirto milijono dolerių me
tams, bet ilgainiui apsimokėtų 
atgauta miestui švara ir pa
lengvėjusia valymo našta.

$
$

M

Rengia teisėms ir 
persekiojamiems 
apginti mitingą

Civilinių Teisių Kongresas 
praneša spaudai, jog ateinan
čio sausio mėnesio 26-tą šau
kiamas masinis mitingas, ku
rio vyriausiu siekiu yra išlais
vinti du žymius liaudies va
dus: Benjamin J. Davis ir 
William L. Pattersoną. Tuo 
patimi aiškins tuos įstatymus, 
kuriais einant jie persekioja
mi, mobilizuos visuomenę 
veikti tų ragangauvlžių pada
rų atšaukimui.

Vyriausiu kalbėtoju bus žy
musis menininkas Paul Robe
son. Bengia Jugoslavų salėje.

Suėmė du įtartus 
apiplėšinėjime

Dviejose atskirose valstijose 
areštavo po vieną marininką. 
Policija skelbia ,kad jie prisi
pažino, jog jie labu! bendrąją 
apiplėšinėjo motoristus. Jie 
paprašydavo pavėžinti, gera
darį apiplėšė, įbruko į bagažo 
dėžę ir paliko.

įtartieji, Milford Eutsey, 20 
m., ir Boger L. Henricksen, 19 
m., tarnavo laive Catoctin, da
bar stovinčiame Philadelphi- 
joje.

Policistas areštavo 
savo sūnų

So. Orange, New Jersey, po
licistas Louis Peto aną dieną 
turėjo areštuoti savo tikrą sū
nų John, 22 m. Vyrukas 21 
mėnesį tarnavo Korėjoje. Iš 
ten sugrįžęs Ohio valstijoje 
atkalėjo 6 mėnesius už įsilau
žimą įstaigos. O savo mieste 
buvo įtartas apiplėšime saldai
ninės dar pirm tošį Ohio by
los. Už »tą tėvas ir turėjo jį 
pristatyti policijon kai tik sū
nus sugrįžo.

Policijos viršininkas Adams 
žada ištraukti motorciklius iš 
tarnybos trafiko kontrolei. Sa
ko, jog paprasti auto geriau 
tarnauja daugeliu atvejų, sau
gesni. O įrengtieji su radio ir 
radar gali “matyti,” užrekor- 
duoti ir tuojau raportuoti va
žiavimo greitį.

PRISTATO Į NAMUS 
Tel. EVergreen 4-8842

Linkiu Visiems Linksmų Kalėdų

Montrose Liquor Store, Inc
FAVORED BRANDS OF 

WINES, LIQUORS AND CORDIALS 
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas: — L-5254

l 7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
(Prie Broadway arti Hewes St.)

vakarienę Auditorijoje
Kūčių1 vakarienė įvyks jau 

šį penktadienį (šį vakarą), 
gruodžio 24-tą, Liberty Audi
torijos restaurane. Valgį duos 
7 valandą. Kviečia visus. At
vykę • nesigailėsite. Gausite 
gerą, sveiką valgį smagioje 
savo prietelių sueigoje ir pa- 
remsite darbštuolių šeiminin
kių pastangas.

Vakarienė bus šviežios žu
vies su daržovėmis, namie 
keptų pyragų, sausainiukų, 
vaisių, aguonų ir kitokį prie
dai.

Kviečiame visus. Prašome 
visų talkos tuos gardumynus 
suvalgyti draugiškoje, gražio
je ir naudingoje sueigoje.

Moterų Klubas

Queens demokratų lyderiu 
išrinktas James A. Phillips 
vieton buvusio James A. Boe. 
Roe, kaip reakcinis dešinysis, 
rėmė Impellitterį prieš Wag- 
nerį. Ir daugeliu kitų klausi
mų eiliniai demokratai buvo 
prieš jį sukilę.

Jauna newyorkiete 
mirė ant laivo

Newyorkiecio dainininko Ja
mes Pease žmona staiga mirė 
laive America laivui sustojus 
Southamton prieplaukoje. Jos 
dvi sykiu keliavusios dukterys, 
7 ir 8 metų, buvo pavestos 
konsulato globai iki pas jas 
atvyks jų tėvas, kuris buvo 
pasilikęs koncertuoti Vokieti
joje.

Sekretorė nugalėjo 
plėšiką

New Yorke daktaro sekre
torė Eva Taubner ateidama į 
darbą tapo pasitikta “džentel- 
mano,” norinčio “susitikti dak
tarą.” Bet kai įėjo į raštinę, 
jis tuojau čiupo jos piniginę. 
Gal buvo girdėjęs ar tik nu
manė, kad daktaro sekretorė 
gali turėti pinigų pirm šven
čių. Ji ir turėjusi, tačiau atsi
sakė atiduoti, grobiką kovojo 
raštinėje, išsivijo į gatvę, ares- 
tuodino ir piniginę atgavo 
pilną.

Brook lyne du plėšikai iš 
vieno auksoriaus atėmė apie 
$5,000 vertės prekių, o iš 
dviejų jo kostumerių suran
kiojo apie $800.

BING CROSBY 
GRACE KELLY 

WILLIAM HOLDEN
m A PERIJBERC SEATON fWoctkrn

“COUNTRY GIRL”
A Paramount Piclur*

cwmosta
RANDAVOJIMAI

ISNUOMAVTMAI
Išsinuomoja fornišiuotas kambarys, 

su šiluma, pavieniam asmeniui. Ga
lite kreiptis bile laiku. 406 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

Gaisras atėmė butą 
dar kelioms šeimoms

Gruodžio 21-mos rytą pirm 
aušros Užsidegė du 3 aukštų 
pastatai Coney Islande prie 
W. 30th St. Gyventojai išliko 
gyvi dėka pasitaikiusiems arti 
dirbti trukmanams, kurio juos 
prikėlė, pašaukė gaisragesius, 
padėjo gelbėtis. Ištrūkusius iš 
nelaimės nuogus į 17-kos 
laipsnių šaltį laikinai priglau
dė kaimynai.

Namuose gyveno 18 suaugu
sių ip 14 vaikų. 

« .... .... ...
Harold A-. Wise, 58 m., Mac- 

fadden firmos viršininkas, ras
tas miręs prirūkusiame, firmos 
išlaikomame bute 220 .Madi
son Ave. Kitą pridususį vyriš
kį atgaivino. Sako, kad cigare
tė uždegė kėdę jiems mie
gant.

New Yorko Miesto Taryba 
nusprendė reikalauti, kad 
Valstijos Seimelis legalizuotų 
bingo.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti----tai tas pats,
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

I LINKSMŲ KALĖDŲ

i
 Visiems mūsų draugams ir 

kostumeriams 
nuo Jūsų Draugo

J. P. Leonard Oil, Inc
S: 472 Fourth Ave., Brooklyn
S Telefonuokite: SO. 8-2558

į Brooklynietis Nick Sigismon- 
į do tapo nuteistas pasimokėti 
į $515 už 10 trafiko tikietų, ku- 
į rių 9 buvo už pastatymą auto 
į ne vietoje. Dar įtarta, kad jo 

! auto pastatymai prie krautu-
—------------------------------------ - ' vių būdavo tikslu ten ko “nu-

» sipirkti ’ be pinigų.LEARN TO DANCE 
SAVE 50%

Mambo, Rumba, Lindy, Fox 
Trot, Tango, Sambo. Beginners 
are given guarantee they will 
dance in a few lessons. Pri
vate—lessons only $1.00.»■ vate—lessons only $1.00. n

f miss /1NITA v Du* plėšikai atėmė nuostoli
f 5 w. 46th st., n. y. c. firmos paslų automobuiuje 

\ežtus <ilgų pinigus, $10,500.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

B AR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

MATTHEW A.
: BUYUS :
» (BUYAUSKAS) 4
» 1

: LAIDOTUVIŲ I
: DIREKTORIUS Į
; . no?- :
• 426 Lafayette St. ;
; Newark, 5, N. J. J

MArket 2-6172 J
• <

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., gruod. (Dec.) 24, 1954

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

SIUVIMO DIRBTI Vf: *
14 Single Needle Mašinų 

9ft-10 1200 pėdu—2 Hoffman pro- 
sijinfio mašinos Bronx

Tri. CY. 4-4484—9 iki 1 vai.
I.U. 4-3355 — 6 iki X vai.

(247-249)

PARSIDUODA 
BAKERY—LUNCH

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

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

(24R-250)

Užėjęs šaltis trukdo 
lėktuvo tyrimą

Gruodžio 21-mą tyrimas su
dužusio lėktuvo veik visai su
stojo. Dėl didelio šalčio, su 
stipriu vėju, pasidarė pavo
jinga narūnams veikti.

Flushing© auto užmušė Law
rence Dunn, pavojingai sužei
dė du jo vaikus, šeima ėjo 
skersai gatvę į pastatytą savo 
auto, važiuoti pirktis reikme
nų. Kalėdoms.

Buvęs miestinio švaros De
partmento inspektorius Glea
son gaus naują teismą. Jis bu
vo nuteistas kaltinimu, kad 
grasinimais išgavinėjo pinigus 
iš “tiriamųjų.” /

$ New Yorko miesto gaisrage- 
| syjooje dabar tarnauja 11,202 
f • asmenys.

1 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS - 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis




