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KRISLAI
Per šventes.
R. Baraniko darbų paroda.
Filmas apie F.D.R.
Dar dėl Kalėdų.

Rašo R. MIZARA

Linkiu visiems skaitytojams 
smfciu žieminių švenčių !

• švenčių proga rūpinkimės 
savo spaudos reikalais, ap
švieti.

Antano Meteiionio knyga 
jau baigta rinkti.

Kurie veikėjai gavo knygai 
prenumeratų, jos privalo būti 
neužilgo susiųstos. Per šven
tes, čia ar ten sutikus asmenį, 
kuris dar neužsiprenumeravo 
knygos, tenka paakstinti, kad 
užsiprenumeruotų.

Knyga “Apie Dievus ir 
žmones’’ bus Įdomi ii’ pamoki
nanti.

Dailininkas Rudolfas Bara- 
nikas gruodžio 27 d. New 
Y'orke atidaro savo kūrinių 
parodą.

Tai jau bene trečia eilinė 
jo paroda. Baranikas— didžio 
darbštumo jaunas vyras. Be 
laikraštinio darbo, jis piešia, 
kuria drobėje. Jo paišybinė 
teerfwika, stilius ar kaip pava
dintume, yra moderniška, ne 
kiekvienam duodasi lengvai 
suprasti. Bet yra žmonių, ku
rie tai labai Įvertina ir jo kū
rinius perka.

Kadaise genijalusis Leonar
do da Vinči sakė, kad paišyba 
— sunkiausia meno šaka, bet 
per ją dailininkas gali labiau 
pasireikšti negu per kurią ki
tą dailės šaką.

Paišyba tuo svarbi, kad 
jos nereikia versti į kitas kal
bas, pavyzdžiui, kaip poeziją 
ai’ beletristiką. Kartą dailinin
kas sukūrė drobėje veikalą, 
na, ir jis kalba Į stebėtoją be 
žodžių!

Beje, kuriems laikas leidžia, 
būkite dailininko Baraniko 
parodos atidaryme pirmadie
ni-

Iš Hollywoodo pranešama, 
ten pradėta galvoti dėl 

sukūrimą filmo apie buvusįjį 
šalies) prezidentą F. D. Roose- 
veltą.

Sakoma, kad dėl to jau ta
riamasi su- vienu Roosevelto 
sūnų.

Be abejojimo, tokį filmą 
Amerikos visuomenė šiltai pa
sitiks, tik klausimas': ar IIoI- 
lywoodas jo nesuhollywoo- 
dins taip, kad iš filmo išeis 
nei vienas nei du?

Duoti ekrane tikrą F. D. 
Roosevelto gyvenimo ir visuo
meninių veiksmų vaizdą — 
puikus dalykas. Tačiau, kąi 
šiandien Hollywoodą užvaldė 
makartistai, tai kyla klausi
mas, ar jie ir to filmo apie 
FDR “nesumonkins” ?

žiūrėsime!

Grįžtant prie kalėdinių 
jjtenčių.

Kaip smagu bus, kai tos 
šventes praeis!

Kalėdos Amerikoje yra 
taip subiznintos, kad tūli žmo-

FRANCUZŲ SEIMAS PRIEŠ VOKIETIJOS GINKLAV
Apeliacijos teismas pasisako 
už komunistų registravimą

Teismas palaikė McCarrano įstatymą dėl K. P. 
registravimo; komunistai apeliuos nutarimą
Washingtonas. — Federa

!

linis apeliacijos teismas at
metė Amerikos J. V. kom
partijos apeliaciją dėl re
gistravimosi po McCarrano 
įstatymu kaip svetimos ša
lies agentūra. Apeliacijos 
teismas palaikė McCarrano 
įstatymą, kad kompartija 
esanti “Tarybų Sąjungos 
politinis įrankis.” •

Bet teismo nutarimas ne
buvo vieningas: du teisėjai 
nutarė apeliaciją atmesti, o 
trečias laikėsi priešingos 
nuomonės. Apeliaciją at- 
metusieji teisėjai yra Bar
rett Prettyman ir John A. 
Danaher. Teisėjas David L. 
Bazelon išreiškė nuomonę,1

Paskutiniai
Budapeštas. — Vengrijos 

valdžia skelbia, kad Noelis 
Fieldas, amerikietis, kuris 
per klaidą Vengrijoje buvo 
laikytas kalėjime kaip šni
pas, paleistas nutarė likti 
gyventi laisvėje Vengrijoje. 
Su juomi lieka ir jo žmona.

Fieldas prieš karą buvo 
Amerikos valstybės depart- 
mento pareigūnas.

Bonna.—Adenauerio asis
tentas pareiškė spaudai, 
kad senasis Vakarų Vo
kietijos kancleris yra labai 
nusiminęs dėl Francūzijos 
parlamento balsavimo prieš 
ginklavimą.

Maskva. — Karinis teis
mas Leningrade nuteisė 
keturius buvusio vidaus rei
kalų ministro Berijos pa- 
gelbininkus. Jie buvo kalti
nami suokalbiavime su Be
rija ir neteisingame prisi
pažinimų išgavime iš suim
tu asmenų, v v

Sušaudyti buvo buvęs 
valstybės saugumo minis
tras Abakumovas, Leono
vas, Komorovas ir Likha- 
čievas. Du kiti buvo nu
teisti kalėjiminėmis baus
mėmis.

Londonas. — Britų filoso
fas Bertrandas Russelis at
sikreipė į abi pusi, į Vaka
rus ir Rytus, prašydamas 
pasižadėjimo prie jokių są-

nės, rodosi, Įpuola isterijom 
bėgioja iš krautuvės Į krautu
vę, perka dažnai nereikalin
giausius dalykus ir vis “Kris
taus gimtadienio“ vardan!

Televizija, radijas perkimšti 
kalėdiniais skelbimais, kalėdi
nėmis reklamomis, kalėdiniais 
šūkiais.

Biznieriams mažai svarbu, 
ar Kristus kada nors gimė ar 
jis negimė,— jiems svarbu jo 
vardu padaryti didesnį bizni.

Gražiai šias šventes išnau
doja savo bizniui ir krikščio
nių dvasiškija!

kad registravimasis po Mc
Carrano aktu būtų nelega
lus, nes pats įstatymas yra 
prieš-konstitucinis, reika
laujantis save inkriminuoti.

Subversyvio Veikimo Kon
trolės Taryba buvo įsakiu
si kompartijai registruotis 
šių metų balandžio 20 die
ną, bet kadangi ji apeliavo, 
tai iki šiol jai nereikėjo re
gistruotis.

Į Aukščiausiąjį teismą
Komunistų partijos vadai 

tuojau paskelbė, kad jie 
siunčia apeliaciją į aukš
čiausiąjį teismą. Iki ta ape
liacija ten bus spręsta, jai 
nereiks registruotis.

Pranešimai
lygų nenaudoti atominės 
bombos.

Greensboro.—-Smitho ak
to auka Junius Scales buvo 
išleistas iš kalėjimo po la
bai aukštu užstatu $35,000.

Montevideo. — 450 darbi
ninkų pradėjo sėdėjimo 
streiką Swifto mėsos paka
vimo fabrike.

Washingtonas.—Nationa
ls Fabrikantų Susivieniji
mas pradėjo vajų prieš so
cialinio saugumo (social 
security) sistemą. Jau ke
liolika metų kaip N AM tos 
sistemos neatakavo.

Roma. — Vatikano laik
raštis “Osservatore Roma
no” aštriai kritikuoja Ar
gentinos prezidentą Peroną 
už kunigų areštus, kurie 
paskutiniu laiku buvo pra
vesti toje šalyje.

Italijos atstovų butas jau 
užgyrė vokiečių ginklavimą

Roma. — Italijos parla
mento atstovų butas ratifi
kavo Paryžiaus sutartį, tai 
yra, susitarimą apie Bon
uos ginklavimą. 335 depu
tatai balsavo už ratifikavi
mą, bet 215 pasisakė prieš.

Neo-fašistai, monarchis- 
tai ir kiti kraštutiniai de
šinieji balsavo su centrinė
mis partijomis už ratifika
vimą, Bet komunistai ir so
cialistai nebuvo vieni prieš 
ratifikavimą, nes jie kartu 
neturi 215 balsų. Kadangi 
balsavimas buvo slaptas, 
tai oficialiai nežinoma, kas 
balsavo su jais, bet mano
ma, kad bent keliolika kitų 
deputatų, ypatingai krikš
čionių demokratų partijos 
kairesnio rezistencinio 
sparno.

ORAS NEW YORKE 
šalčiau ir giedra.
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Neliru ir Tito paskelbė bendrąjį 
pareiškimą už taikli sugyvenimą

New Dehli. — Indijos 
premjeras Nehru ' ir besi
lankantis Jugoslavijos pre
zidentas Tito išleido bendrą 
pareiškimą apie pasaulinę 
taiką. Jie sako, kad pagrin
dinė sąlyga pasaulinei tai
kai išlaikyti yra skirtingų 

' socialinių sistemų šalių tai- 
; kingas sugyvenimas.

Indija ir Jugoslavija, sa
koma pareiškime, neturi no
ro ar planų dėtis į kokius 
nors karinius blokus, nes 
tie blokai tik aštrina įtemp
tą pasaulinę padėtį, sake 

) Tito ir Nehru.
(Nurodoma, kad tas prieš

tarauja Jugoslavijos anks
tyvesniam žingsniui, — pri
sidėjimui prie pakto kartu 
su Turkija ir Graikija, ku
rios savo ruožtu yra prisi
dėjusios prie Atlanto pak
to.)

“Ne trečias blokas”
Nehru - Tito pareiškime 

sakoma, kad nėra prasmės

LAISVES VAJUS
Gavimui Nauju Skaitytojų

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS.’
Punktai

Waterbury, Conn................................................. 3326
Hartford, Conn.................................................. 2492
Philadelphia, Pa. ..................   2388
J. Yaiskevičius, Worcester, Mass.......................... 2194
Elizabeth, N. J.......... ................  1887
Brooklyn - Richmond Hill, N. Y..........................1844
L. Prūseika, Chicago, III.....................   1824
Geo. Shimaitis, Brockton, Masis.......................... 1792
Baltimore, Md...................................................... 1182
Newark, N. J.................................. 1028

Rochester, N. Y......................... 992
Lowell, Mass................................. 954
Harrison-Kearny, N. J...............  872
Great Neck, N. Y. ................... 832
.Plymouth-Wilkes-Barre, Pa....... 748
So. Boston, Mass., vajininkai .. 726
Norwood, Mass., vajininkai ..... 680
A. Apšegienė, Auburn, Me.........  662
Rumford, Me............................... 654
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 608
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 544
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 494
LLD Moterų Klubas, Bingham

ton, N. Y............................. 494
P. Šlekaitis, Scranion, Pa.......... 492
J. Patkus, New Haven, Conn. .. 416
Shenandoah, Pa.......... ................ 326
Paterson, N. J....................  320

(Tąsa 4—t 

sudaryti trečią bloką, kuris 
bandytų stovėti tarp dviejų 
jau egzistuojančių. Vietoje 
to Indija ir Jugoslavija ra
gina visas šalis prie rames
nio padėties apsvarstymo, 
prie taikingų derybų. Neh
ru ir Tito taipgi paneigia 
kad jie neutralistai. Neu- 
tralizmas skamba kai]) ne
veiklumo ir likimo nuošaly
je požymis, sako jie. Vie
toje to jie esą “aktyvūs dar
buotojai už taikingus pa
saulinius santykius, pozity
ve jėga už taiką.”

Jungtines Tautos.—Egip
tas praneša, kad sausio pir
mą dieną paleis sulaikytą 
izraeliečiu laivo “Bet Ga
lim” įgulą.

Londonas. — Britai nu
teisė kaip Tarybų Sąjungos 
naudai šnipinėjusį eks-ka- 
reivį John Clarence. Jis ga
vo 5 metus kalėjime.

Chester, Pa................................... 288
Nashua, N. H.............................. 288
Cleveland, Ohio 288
V. Ramanauskas, Minersville,

Pa............................................ 265
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa........ 261
LLD 77 kp., Cliffside Park. N. J. 256 
Haverhili, Mass...........................  224
V. Smalstiene, Detroit, Mich...... 220
Bridgeport, Conn......................... 172
P. Walkins, Coal Center, Pa. .. 160 
S. Rauduve, Pittston, Pa.......... 160
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa...... 154
Girardville. Pa............................. 116
No, Braddock, Pa. vajininkai .... 114
J. K. Alvinas, San Francisco ..... j 96
J. Portikas, McKees Rocks, Pa. 64 
Los Angeles, Calif. ...................... 64
E. St. Louis, Ill............................. 64

ime puslap.)

Balsavo 280 balsais prieš 
siūlomąjį paktą, už jį 259

Parlamentas atmetė pirmą punktą del vokiečių 
priėmimo į Briuselio pakto karinę santarvę
Paryžius. — Vakarų Vo

kietijos ginklavimui ir 
Wehrmachto atgaivinimui 
buvo suduotas nemenkas 
smūgis, kai Francūzijos 
parlamentas 280 balsų prieš 
259 atmetė Vokietijos priė
mimą i Briuselio karinę 
santarvę.

Parlamentas balsavo už 
pilno suverenumo suteiki
mą Vakarų Vokietijai ir už 
susitarimą Saaro reikalu, 
bet atmetant priėmimą Į 
Briuselio santarvę, pasisa
kė prieš ginklavimą.

Toks balsavimas taipgi 
vra netikėtas smūgis Men- 
Hev-France valdžiai. Men- 
des-France tuojau bandė iš- 

I gelbėti padėtį prašydamas, 
kad ateinantį pirmadienį 
parlamentas balsuotų pasi
tikėjimo jo valdžiai klausi
mu. ,

Katalikų MRP apsivertė
Netikėtas smūgis Vokie

tijos ginklavimui atėjo, kai 
taip vadinamas “Liaudiškai 
republikoniškas judėjimas,” 
MRP, kuris yra katalikų 
partija, staiga nutarė bal
suoti prieš ginklavimą.

Rytinė Vokietija nepriėmė 
susitepusio bėglio Heinzo

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos valdžia paskelbė, . kad 
aukštas Vakarų Vokietijos 
žvalgybos pareigūnas Wil- 
helmas Heinzas perėjo pas 
ją ir ieškojo prieglaudos, 
bet tas jam buvo atsakyta. 
Priežastis tame, sako R. 
Vokietijos valdžia, kad 
Heinzas yra senas konspi- 
ratorius ir fašistas, kad jis 
dar Weimaro respublikos 
laikais buvo surištas su už
sienio reikalų Walterio Ra- 

i thenau užmušimu.
Heinzas buvo grąžintas Į 

vakarinį Berlyno sektorių. 
Vienok, pats Heinzas turi 
kitą pasaką. Jis sako, kad 
lis buvo “kidnapintas” Va
karų Berlyne, jėga išvežtas 
Į rytinį sektorių, iš kur jam 
pasisekė pabėgti.

New Yorkas. — Federali
nis teisėjas John C. Knox 
sudėjo i daiktą šešių pažan
giečių denaturalizavimo by
las. Šie šeši yra V. J. He
roine, Louis Weinstock, 
Isidore Begun. Emmerich 
Lustig. Louis Bra verman ir 
Paul Novick. Novick yra 
pažangaus žydų dienraščio 
“Freiheit? redaktorius.

Jungtines Tautos. — Ge
neralinis sekretorius ’ Ham- 
marskjold matėsi su ameri
kiečių d e 1 e g a c i jos galva 
Lodge. Jie tarėsi apie būsi
mą Hammarskjoldo kelionę 
į Kihiją.

Į Anksčiau ta partija buvo 
pranešusi, kad jos deputa-

■ tai susilaikys nuo balsavi- 
j mo.

Komunistai vieningai bal- 
I savo prieš ginklavimą. 
‘ Apart jų ir MRP prieš taip- 
I gi balsavo dalis radikal-so- 
i cialistų (paties Mendes -
■ France partijos) generolo
! de Gaulle sekėjai, ir pavie-
■ niai deputatai iš beveik 
Į kiekvienos kitos partijos.

Seniausias radikal - socia- 
! listų vadas ir buvęs prem- 
! jeras Herriot pasakė kalbą 
• ragindamas deputatus bal- 
| suoti prieš Vokietijos gin- 
1 klavimą. Jis sakė, kad toks 
i ginklavimas atvestų prie 
valdžios vairo Vakarų Vo
kietijoje pačius reakcin
giausius elementus ir suda
rytų naujo vokiško milita- 

| rizmo pavojų likusiai Euro
pai.

Parlamentui taipgi buvo 
patiektas siūlymas išsiskirs
tyti ir nebalsuoti apie Vo- 

' kietiios ginklavimą, iki 
Bundestagas Bonnoje pa
tvirtins Saaro susitarimą. 
Tas pasiūlymas buvo at
mestas 430 balsų prieš 181.

Prieš einant prie balsavi
mo p r e m jeras Mendes- 
France pasakė dviejų va
landų prakalbą. Jis aiški- 

1 no, kad jeigu Francūzija 
nesutiks su .V. Vokietijos 
ginklavimu, ji bus ameri
kiečiu visvien ginkluota ir 

' po blogesnėmis Francūzijai 
sąlygomis. Bet, kaip ma
tyti, jo kalba nepaveikė de
putatų.

Washingtonas.— Prancū
zijos parlamento nutarimas 
čia sukėlė valdiškuose rate
liuose nemažą pasipiktini
mą. Atsimenama, kad vie
šėdamas šioje šalyje Men- 
des-France su pasitikėjimu 

I garantavo, kad io šalies 
parlamentas ratifikuos Pa
ryžiaus sutartį, tai yra, pa
tvirtins Vokietijos ginkla
vimą. Dabar parlamentas 
atmetė pagrindini to gin
klavimo punktą, Vokietijos 
priėmimą į Briuselio paktą, 
po kuriuom Vokietija būtų 
buvusi legališkai ginkluoja
ma.

Bet valstybės departmen- 
to pareigūnai nėra galuti
nai praradę vilti, kad vis
kas jau baigta. Nurodoma, 
kad MRP, kuri balsavo 
prieš ginklavimą, nėra prin
cipinė to ginklavimo prie
šininkė, o verčiau balsavo- 
prieš, kad nuversti Mendes- 
France valdžia. Washing
tonas apsitiki, kad bus ras
ta nauja formulė, naujas 
kelias V. Vokietijos ginkla
vimui su Francūzijos parla
mento daugumos pritarimu, 
o jei ne, — ji bus ginkluo
jama ir be to pritarimo.’
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KALĖDOS ŠIEMET
MŪSŲ ŠALIES PREZIDENTAS ir kiti pareigūnai 

sako, jog Šiuo metu, t. y., laike žieminių švenčių, laike 
Kalėdų, taikos reikalas yra tvirtesnis, negu jis buvo pra 
ėjusiais metais šiuo laiku.

Galimas daiktas, jog tai tiesa. Atrodo, jog naujo 
karo kurstytojai šiek tiek aprimo, kad taikos šalininkai 
sutvirtėjo. Tačiau privalome suprasti tai: kol šaltasis 
karas siautės, tol karštojo karo pavojus visuomet bus 
su mumis.

Gi šaltasis karas tebesitęsia, tai matome, kur tik 
pažvelgiame.

Be to, antai, šiuos žodžius rašant, Paryžiuje Fran- 
cūzijos parlamentas karštai debatuoja, užgirti ar atmes
ti V. Vokietijos ginklavimą.

Francūzijos premjeras Mendes - France, išsijuo
sęs rėkia: Francūzija, girdi, bus tvirtesnė, jei Vakarų 
Vokietija fyus apginkluota! Matome, prie kokių ab- 

’surdii prieina žmonės, pastatyti priešakyje šalies, kuri 
tik prieš 9-nerius metus kentėjo vokiečių okupaciją, žiau
rią, baisią okupaciją!

Argi Vakaru Vokietijos apginklavimas r.eikš tai
kos reikalo sutvirtinimą? Toli gražu ne!

Amerikoje taipgi karo šalininkai nesnaudžia.
Republikonų lyderis sen. William F. Knowland, ku

rį'tūli'šiandien vadina senatorium iš Formozos, pareiš
kia, kad jis nesiliausiąs reikalavęs blokaduoti Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Knowlandas tai pareiškė tuojau po to, kai preziden
tas Eisenhoweris pasakė, jog Knowlando siūlomoji blo
kada reikštų karo žygį. Blokada, pasimojimas užkirsti 
kelią prekybai į bet kurią šalį, reiškia vieną karinių 
priemonių!

McCarthy, nusinakinęs Senate, tūlam laikui pasi
traukė nuo scenos, bet neilgam. Neužilgo ir jis pradės 
bliauti už blokadą ir karą!

Taigi matome, kas darosi!
(Kalėdos vadinamos “taikos švente.” Iš visų krikš

čionių bažnyčių ir sakyklų versis žodžiai: “Ramybė 
geros valios žmonėms žemėje!”

Daugeliu atvejų tie žodžiai nebus ščyri, jie bus veid
mainingi. Nes, sakysime, tokie aukšti dvasininkai, kaip 
katalikii kardinolas Spellmanas, kartodami žodžius “Ra
mybė geros valios žmonėms žemėje!” iš tikrųjų rėmė, 
teberemia ir rems Joe McCarthy, tą aršųjį demokratijos 
ir taikos priešą!

Neveizint visko, per šių metų žiemines šventes, per 
Kalėdas, visi žmonės raginami tvirčiau ir garsiau pa
sisakyti už taiką,—pasisakyti ne veidmainingai, o iš ti- 
!<rų jų!

Gal niekuomet visoje, pa
saulio istorijoje imperialis
tai tiek daug nesisielojo ir 
nešėlo, kaip kad šiais lai
kais jie šėlsta. Nė trum
pam laikui jie nedaleidžia 
žmonių masėms nors kiek 
ramiau paalsuoti ir pa- 
liuosuoti įtemptus nervus. 
Kai kas mano, kad šių lai
kų imperialistai pageidauja 
ir ieško vien tik įvairumo. 
Nes jie, girdi, suokalbiau- 
dami, visokiais būdais sten
giasi vykdinti ką nors nau
jo...

To paties pageidauja ir 
geltonoji spauda.’ Ji, kaip 
didžiausias imp e r i a 1 i s t ų 
propagandos įrankis, irgi 
nori savo didlapiams pa
trauklių, sensacingų ant- 
galviams naujienų. Nes be 
sensacijų jų biznis labai su
mažėtu, v

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, tuojau ! 
spaudoje pasirodė dideli 
antgalviai apie Korėją. Po 
paskelbimo paliaubų Ko
rėjoj tuojau prasidėjo agre
singi grąsinimai Indokini
jai. Nuo Indokinijos impe
rialistai atsisukę, pasikinkė 
komercinę spaudą ir suju
dinę vadeles pradėjo bliau-4 
ti sutartinai, į kaip choras, 
apie mažą Pietų Amerikos 
valstybę Guatemalą. Visi 
dėjo didžiausias pastangas, 
kad toje mažoje valstybėje 
išprovokuoti civilį karą ir 
nuversti teisėtą, žmonių iš
rinktą valdžią. Nes ta val
džia labai nusikalto prieš 
imperialistus, kad išdrįso 
paliesti didžiosios vaisių

pratimai. Vieškeliais ir per 
ūkininkų dirvonus šliaužio
ja šimtai mažų ir didelių 
tankų. Trumpai sakant, vi
sa Formozos sala paversta 
į didžiausią apsigynimo 
tvirtovę pasaulyje.

Susikirtimai Čiango oro 
jėgų su Kinijos liaudiečiais 
įvyksta labai dažnai. Ir 
Amerikos kariškų lėktuvų 
daugiau žūsta, negu kad 
Pentagonas raportuoja sa
vo šalies žmonėms. Jau ke
lis kartus Formozos salos 
parako bačka vos nesprogo. 
Užtad galima sakyti ačiū 
didžiosios Britanijos val
džios pareigūnams, kurie 
smarkiai pasipriešino pra
dėti visuotina kara su di
džiąja Kinija dėl savo biz
nio sumetimų. Mat, jeigu 
karas kiltų tarpe čiango 
nacionalistų ir raudonosios 
Kinijos, tuomet pastatytų 
pavojun Anglijos koloniją 
Hong Kongą ir
prekyba, kurią Britanija 
taip plačiai veda su Kinija.

Tačiau šis anglų pasiprie
šinimas labai nepatiko kai 
kuriems mūsų senatoriams 
ir aukštiesiems Pentagono 
inilitaristams. Jie pyksta 
ant anglų už tai, kad anglai 
nebemyli Amerikos išperėto 
diktatoriaus čiang Kai-še- 
ko Formozos saloje.
t' Po sustabdymo Čiango 
oro jėgų bombordavimų Ki
nijos pakraščių admirolas 
A. Radford ir generalio 
štabo pirmininkas maj. ge
nerolas W. Chase, kaip at
stovas militariškos misijos 
Formozoje, buvo labai ne
patenkinti, net pasipiktinę 
už pažabojimą didelių Čian-

nutruktų

Fėro pakėlimas New Jersey
PUBLIC SERVICE Coordinated Transport kom

panija New Jersey valstijoje yra viena iš stambiausiųjų 
busų kompanijų, ši kompanija kasdien perveža apie 
60'procentų visų New Jersey valstijos gyventojų.

• Ir štai prieš žiemines šventes kalbamoji kompanija 
pareikalavo, kad jai būtų leistai pakelti važiuotės fėro 
kainą.

Jei tai bus padaryta, tai reikš pasunkinimą dideliam 
skaičiui newjersieciu gyvenimo.

• Vadinasi, kalėdinė “dovana,” kurią ši kompanija 
r/žtasi “dūoti” New Jersey valstijos darbo žmonėms, 
yra nedėkinga dovana!

nesukėlus prieš save liau
dies pasip i k t i n i m o , pir
miausia spauda savo nuo
dinga propaganda apnuodi
ja žmonių protą, bandyda
ma- pasirodyti visuomenės 
akyse nekaltais.

Atsižymėję aukštieji di
plomatai, kaip koki melų 
maišai, irgi, atsistoję prie 
radijo arba televizijos, 
mums kalba apie kitu vals
tybių griekus. Jie įžiūri ki
tų akyse mažytį krislą, o 
savo akyse nemato balkio!

Vėliausiu laiku jau pra
deda kilti naujos sensaci
jos, ir gana svarbios, i ku
rias neprivalome žiūrėti pro 
pirštus... Pagrindinis tų 
sensacingų naujienų bran
duolys — tai Kinijos di
džioji sala Formoza, kurią 
valdo, su amerikiečių pa
galba, buvusis didžiosios 
Kinijos diktatorius Čiang 
Kai-šekas.

Jis, pralaimėję^ civilį ka
rą su liaudiečiais ir bijoda
mas liaudies keršto, 1949- 
tais metais su savo ištiki
mais armijos likučiais pa
bėgo į Formozos salą. Tuo- 
mi pasinaudodami, imperi-! 
alistai dabar pavertė tą sa-; 
lą trečiojo pasaulinio karo į 
ugniakalniu, kuris bet kada I 

degančia !

Kas nuo to daugiausia nukentės?
- MŪSŲ VALSTYBES sekretorius Mr. Dulles, grįžęs 

’^-Paryžiaus, kur dalyvavo 14-kos valstybių North At
lantic Tarybos posėdyje, tarp kitko pareiškė, kad ten 
b'ūVo nutarta masiniai gaminti atominius ginklus ir 

juos naudoti busimajame kare be jokios atodairos.
Kai kurie ši Mr. Dulleso pranešimą pasitiko didžiu

liu, džiaugsmu. Sveikino šį Paryžiaus nutarimą ir tūlos 
* europinės šalys, net ir Belgijos valdovai.

Bet Maskvos “Raudonoji žvaigžde,” — laikraštis, 
leidžiamas kariuomenei, — komentuodama tokius Va
karų'Europos šalių džiaugsmus, pasakė: atominiai gin- 
klaij jų naudojimas, kuriuo taip Vakarų Europa di
džiuojasi; baisiausiai pakenks mažoms šalims, tokioms, 
kaip Anglija, Francūzija, Belgija, etc. Dėl to laikraštis 
įspėjo tų šalių valdovus, kad jie neįeitų į veršio entu
ziazmą, kad jie perdaug nesididžiuotų tuo, kas gali su
naikinti'jų pačių šalis.
ra—1 araeaac t r. ■—i—?•—.r-, .r..11 ','""i»r»riwr.g?3i
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įvairu

gali susprogti ir 
lava užlieti ne tik 
bet visą pasaulį!

Neseniai Laisves 
mų skyriuje buvo
aprašyta apie Formozos sa
lą, apie jos geografiją ii 
gamtinius turtus. Tad gi 
aš čia to neatkartosiu. A< 
noriu skaitytojus supažin
dinti .su svarbesniais tos 
salos dalykais. Laikraščio 
Daily News korespondentas 
Wm. Miller iš Formozos 
sostines Taipeh rašo, kad 
visoj Formozos saloj beveik 
kiekviename keturkampės 
mylios plote ' yra įrengta 
apsigynimo tvirtovės (for
tai), iš kuidų dažnai gir
dima’ griausmingi artileri
jos šūviai iš amerikoniškų 
patrankų. Tai vis daromi

kraščių... Šie du karo į 
treškėjai norėjo, kad Čian-| 
go rankos būtų laisvos ir i 
kad jis be jokiu suvaržy
mų užpuldinėtų ir bombar
duotų didžiosios Kinijos 
miestus ir milįtariškus įren
gimus.

Senatorius William Know- 
land, kalbėdamas republi
konų susirinkime, Atlantic 
City, labai nupeikė Britani
jos darbo partijos vadą ir 
buvusį premjerą Clement 
R. Attlee, būk jis einąs ve
lionio Nevill Chamberlaino 
pėdomis, būk jis atidavė 
Hitleriui Čekoslovakiją. Da
bar Attlee norįs atiduoti 
Kinijai Formozos salą... 
Sen. Knowland pareiškė: 
Čiang Kai-šekas ir toliau 
bus valdytojas Formozos su 
Amerikos pagalba. N e s 
Formoza praradus atsida
rytų plati spraga JAV ap
sigynimo linijoje.

Būdinga yra dar ir tas, 
kad mūsų šalies kai kurie 
valdžios pareigūnai, stovė
dami arčiau prie valstybės 
vairo, neatsiklausia 
piliečių daugumos, ar jie 
nori karo ai’ ne. Jie sau- 
vališkai, kaip kokie dikta
toriai, tiktai savais .politiš
kais atžvilgiais ir išrokavi- 
ma.is traukte traukia mūsų 
šalį į karo pavojų.

Dar neseniai, kuomet In
dokinijoj virė žiauri kova 
liaudies su svetimais oku
pantais, mūsų šalis buvo 
pasiryžusi daryti interven
ciją, gelbėti francūzus im
perialistus nuo visiško su
mušimo. Tačiau mūsų vi
sos šalies liaudis tuomet 
pareiškė inilitaristams, kad 
ji karo nenori. Dauguma 
Amerikos žmonių stipriai 
pasiphiešino ir karą vetavo. 
Todėl ir btivo išvengta mi- 
lilariška intervencija. Kaip 
jau mums yra žinoma, In
dokinijoj taika įvyko pasi
tarimais. Neperseniai ko-

Vis dar apie valgymą--2
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Kuo daugiau valgai, tuo o nuo tų smagurių, kaip 
daugiau nori. Tai teisybė. 
Jei pripranti vis daug val
gyt, tai jauties alkanas, ka
da sumažini maisto kiekį. 
Kai skilvį perdaug prikrau
ni, tai jis perdaug išsitem
pia, ir pasidaro jame dau
giau vietos, kai maistas iš 
jo išsituština į žarnas. Tuo
met ir vėl tau noris valgyt, 
apetitas susidarko. Atvirkš
čiai. Priprask tik po ma
žiau valgyt kiekvieną kar
tą, tai tau ir nesinori7 per
daug prisibukint. Viduriai 
stebėtinai prisitaiko prie 
tokių valgymo papročių.

Jei nori sumažint savo 
svori, pradėk sistemingai 
mažiau valgyt. Tai ne
tiesa, būk sunkiau ir 
daugiau dirbdamas, tu pasi
darysi lengvesnis ir lieses
nis, nors sau valgytum, 
kaip ir paprastai, nemažai 
ir sočiai. Kad ir sunkus 
darbas, permuša jis tik i 
menką maisto dalelę. Ne
sumažinęs savo valgymo, 
nesistebėk, jei tau svoris 
vis tebėra perdidelis. Jau
nam žmogui visai ne pro 
šalį būt ir. riebesniam, bet 
pagyvenusiam ir senyvam 
žmogui naudingiau suma
žint svorį.

Riebūs nutukę žmones 
persivalgo. Nuo persivalgy
mo jie ir esti nutukę. O, 
taip, daugelis riebuckių tau 
girsis ir tikrins, būk jie vi
sai mažai tevalgo: tik ap
silaižo ir gana. Bet tikro
vėj taip nėra. Jie gal ir ne
suvalgė tiek daug, kiek jie 
norėtų suvalgyt, bet vis 
viena jie suvalgo daugiau, 
negu 1 jiems reikia. Kada 
gydytojas jiems priskiria 
griežtai aprėžtą dietą, 'tiks
liai. subalansuotą, pavesda-, 
mas imt ir vitaminų, tai jų 

1 svoris gražiai sau ir važiuo
ja žemyn. Riebuckiai mėgs- gų būtų suaukoję šiaurameri- 
ba dažnai ko pasmaguriaut.

saldainiai, leda-šaldinys, tū
li gėrimai, pyragaičiai, 
jiems svoris ir eina didyn.

Alkanam ūpas ir nuotai
ka sugenda. Tai faktas. 
Aržesnis ir piktesnis žmo
gus jauties kaip tik prieš 
pusryčius, prieš pietus ir 
prieš vaakrienę. Jei nori 
gaut iš tokio kokios malo
nės, tai tu verčiau palūkėk, 
kol jis gražiai pavalgo. Ta
da jis pasidaro nuolaides
nis ir sukalbamesnis.

Vaikai daug valgo, paly
gint su jų svoriu. Ir tai vi
sai natūralu. Kiti berniu
kai suvalgo du ir tris kar
tus daugiau, negu jiems 
normaliai pritiktų, propor
cijoj su jų svoriu. Reikia 
tik žiūrėt, kad vaikai ne- 
perdaug valgytų saldainių

ir pyragaičių.
Maistas mažina nuovargį 

Tai teisybė. Tik nėra ge
rai perdaug sočiai pristeik 
gyt, kai esi perdaug nuil
sęs. Po tokio sotaus val
gymo jausies apsunkęs, ir 
tau viduriai nepajėgs gerai 
maisto permalt. Galės įvykt 
nemalimas ir skilvio apsil- 
pimas. Labai nuvargusiam 
galima^ iš pirmo tik trupu
tį ko užvalgyt ir pasilsėt 
bent pusvalandį, o jau ta
da ir sočiau.

Po valgymo geriau pasė
dėt ar iš lengvo veikt ką. 
Bet nėra gerai pavalgiu
siam gulėt, nes gulinčiam 
tingiau veikia skilvis ir su- 
sitrukdo malimas. Jau ge
riau kiek pasilsėt prieš val
gymą. Bendrai, pasilsėt bet 
kada-per dieną yra naudin
ga, kad ir neilgai, tai ga
lima ir dažniau.

Valgymas ir miegas—ki
ta karta. < *v v

Jėzuitai įsikūrė “nuosavoje” 
bažnyčioje Montevidejuje

Montevideo.— Nežiūrint to 
fakto, kad Montevidėjuje baž
nyčių yra gana tirštai ir, kad 
paprastais sekmadieniais yra 
apytuštės, spalio paskutinėmis 
dienomis tapo pašventinta dar 
viena. Tą bažnyčią jėzuitai 
pavadino Urugvajaus lietuviu 
bažnyčia, nors su šios šalies 
lietuviais tos bažnyčios, ryšys 
yra visai menkutis.

Patys jėzuitai prisipažįsta, 
kad iš vietinių lietuvių, sudė
jus daiktan visas rinkliavas, 
dovanas ir apskaičius darba
dienius suma, toli gražu, ne
siekia hė 20,000 pezų. O už. 
panašią sumą šiandien vos ga
lima pastatyti šeimai gyventi 
šiek tiek padoresnis namelis, 
bet ne bažnyčios pastatas, su 
vienuolynu, salionu parengi
mams, sporto aikšte ir kitais 

, Įrengimais.
Taipogi sunkiai patikima, 

kad tą reikalingą sumą pini-
pasekmių. (Prisi- 

jog laike miesto 
strei-

kiečiai lietuviai. Greičiausia

PASTABOS
John Paton Davies pa

leistas iš užsienio reikalų 
tarnybos, kurioje jis išbuvo 
virš 23 metus.

Kaip “N. Y. Times” ra
šo, Davies išmestas iš atsa
kingos tarnybos tik todėl, 
kad jis buvo atvirai teisin
gas.

Vieną dieną diskusuojant 
Kinijos problemas, J. P. 
Davies išsireiškė, jog Čiang 
Kai-šekui nėra vilties Kini
jos komunistus nugalėti. To 
ir užteko jį iš tarnybos pa
leisti.

Kolumnistas C. L. Sulz- 
bergeris rašo iš Paryžiaus, 
kokioje desperacijoje dabar 
randasi amerikiniai diplo-

dauja Dulles ir jo šalinin
kai.

Karinė isterija priveda 
mūsų diplomatus prie supu
vimo, išsigimimo.

Diskusuojant apie “lais
vojo verslo” ekonominę (ka
pitalistinę) sistemą, 86 
aukštesniųjų mokyklų stu
dentų dauguma pareiškė, 
jog ši sistema jau nebėra 
lenktyniavimo sistema, bet 
didžiulių pelnų grobimo ga
dynė, kurioje darbininkų 
klasė yra visokiais būdais 
apiplėšiama.

Rašydamas apie tas dis
kusijas, “Wall St. Journal” 
pastebi, kad 82 procentai 
studentų yra nepasitenkinę

šalies | matai. Jie bijo Davieso Ii- Į “laisvojo verslo” sistema, o
kimo.

Vienas pasižymėjęs am
basadorius, kurio vardo 
S u 1 z b e r g e r i s neskelbia, 
jam prisipažinęs, kad jis bi
jo pasiųsti Washingtinan 
teisingus raportus apie eu
ropinę padėtį. Todėl jis ra
portuojąs taip, kaip pagei-

55 procentai studentų suti
ko su komunistine teorija: 
“nuo kiekvieno pagal jo su- 
gabumą ir kiekvienam pa
gal jo reikalą.”

riiėrcinė spauda rašė, kad , katastrofą

JAV privežė Japonijai tiek 
daug, karo reikmenų ir amu
nicijos, kad japonai neturi 
vietos, kur tai padėti. Sa
koma, kad Japonija neturė
jusi tiek daug amunicijos 
per ištisą antrąjį pasaulinį 
karą, kiek dabar ameriko
nai privežė. Dėl ko toks ne
svietiškas prisirengimas, vi
siems aišku...

Tiktai daugumos žmonių 
protestas, ir pasaulinis už 
taiką judėjimas galėtų pra
šalinti tą baisią pasaulinę

Londono “Daily Tele
graph” paduoda žinią iš 
Maskvos. Anglikonų baž
nyčios kunigas Canon Ra
ven vieną sekmadienį daly
vavo Jelochovskio katedros 
pamaldose, kurioms vado
vavo patriarchas Aleksie
jus. Katedra buvusi pilnu
tėlė maldininkų.

Kiek kunigas Raven pa
tyręs, niekur nepastebėjęs 
jokio religinių apeigų var
žymo iš vyriausybės pusės. 
Kas nori melstis, gali 
ir kasdien atlikinėti 
pamaldas.

Lietuvoje taip pat.' 
nyčia veikia tikėjimo
se visai *nepriklatisbmtii.

čia bus į tos bažnjrčios staty
mo fondą nubyrėję šimtai 
tūkstančių dolerinių iŠ ameri
konų iždo, skirto kovai prieš 
darbininkų judėjimą.

Reikia tik prisiminti tą a p- ' 
linkybę, kad jėzuitai pasista
tė savo bažnyčią kaip tik ta
me miesto rajone, kur randa
si amerikonų frigorifikas 
“Swift” ir kiti jų kontroliuo
jami frigorifikai bei įmonės.

Tos įmonės gerais laikais 
samdo apie 20,000 darbinin
kų. Bet po tų “gerų laikų” 
šie darbininkai esti bedarbiai 
arba pusiau bedarbiai ir nuo
lat randasi kovoje už savo 
būtiniausius pragyvenimo - rei
kalavimus. Toji kova Čia kar
tais pasiekia tokių ribų, kad 
net miesto policijai prisieina 
nejuokais paprakaituoti/ iįc~ 
dažnai be 
minkime,
transporto darbininkų 
ko, prieš du metu, nė vieno 
autobuso nesiryžo siųsti Cer- 
ro). ♦

Taigi, kaip matome, stam
biems įmonininkams ne veltui 
čia prireikėjo patikimos jėzui
tiškos pagalbos.

šie, kaip gerai specializuo
ti savo rūšies profesionalai, 
čia gražiai čiulbėdami darbi
ninkams apie dangiškus mig
dolus po mirties, siekia ati
traukti jų rūpesčius nuo kas
dieninio gyvenimo rūpesčių. 
Gazdindami “raudonuoju” pa
vojumi siekia suskaldyti dar
bininkus i vieną kitai priešin
gas puses, nuo ko darbininkų 
bendra kova labai pasunkėja.

Lietuvių tarpe jėzuitai jau 
suspėjo “išaiškinti” savo pase
kėjams, kad skaityti pažangią 
spaudą yra nuodėmė, baudžia
ma net pragaru. Lygiai prada
ru, esą, baudžiama už pri
klausymą darbininkiškoms or
ganizacijoms ir kairiesiems 
sindikatams. Reiškia, tikintie
ji gali priklausyti tik vadina
miems katalikiškiems sindika
tams, kurie čia, žemėje, netu
ri ir nestato jokių reikalavimų 
darbininkų būklei pagerinti, 

t - ■ ,Taigi, naujos bažnyčios rolė, 
šiame tirštai darbininkais ap
gyventame rajone, yra aiški: 
saugoti įmonių savininkų in
teresus: apkabinti darbininkus 
“škaplieriais” ir “medalikė- 
liais,” paverčiant juos iš savo 
reikalų gynėjų į “almužnų”

nors
savo

Baž- 
ribo-

Liūdna, kad kapitalai parsi
davė ir Šitą negarbingą rolę 
vaidinti pasiėmė liitlšy tautos 
artojų vaikai; kad pasiektu 
mokslu tarnauja ne darbo 
žmonių klasei, iš kurios jie 
kilę, o tos-klasės išnaudo: * 
jams.

(Iš Darbo) bhrbietis

Ar jaū ką Lfcit
paramai? 
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Litcratūras
^sshir fllenas
Apie neaiškius dalykus 

mūsų vaidinimuose
AR REIKIA SUFLIORIAUS?

Paskutiniuoju laiku pastebėjau mūsų 
dienraščiuose, jog vieni rašytojai rašo, 
kad nereikia suflioriaus vaidinant vei
kalus, o kiti — rašo, kad reikia. Ir ot, 
atrodo, kad Šitas dalykas dar neaiškus, 
neišrištas mūsų vaidintojų. Taigi, drau
gai ir draugės rašytojai, jums visiems 
reikia pasakyti, jog vaidinimų praktika 
rodo, kad mūsų aktoriams arba vaidin
tojams, kurie neturi progos kasdien tą 
^blti veikalą vaidinti ir prie jo pilnai 
priprasti, tai jiems suflioriaus dar rei
kia. Bet suflioriaus tik tokio reikia, 
kuris būtų tik dėl atsargos, o ne kad sa
kinėtų aktoriui žodžius. Aktorius pats 
žodžius turi labai gerai mokėt atminti
nai, ir nemanyt, kad sufliorius jj turi 
vesti. Reiškia, sufliorius turi stovėt 
kur kampe ant estrados ir tėmyt akto
rių vaidinimą ir sykiu žiūrėt į knygą, 
kad neįvyktų kokia nors klaida. Juk 
kartais pasitaiko ir gerai mokančiam 
žodžius, o užmiršti. Tai ot, Čia suflio
rius jam turi pagelbėt, pasakyt. Būdu- 
kės suflioriui ant scenos visai nereikia 
laikyt. Ji dabar aktoriams tik gėdą te
daro.

AR GALIMA VARTOT NE 
VEIKALO ŽODŽIAI?

Apie šitą dalyką irgi buvo parašyta 
dienraštyje “Vilnyje”. Rašytojas pata
ria aktoriams, jei jie užmiršta žodžius 
iš veikalo, tai vartot savo — bile žo
džius. Tai labai klaidinga mintis. Ak
torius turi savo veikimu, judėjimu už- 
pildyt užmiršimo vietą, pakol sufliorius 
^eis jam į pagalba, o ne žodžiais, kurie 
wenriklauso veikalui. • Veikalų autoriai 
griežtai draudžia įdėlio t kokius nors ne 
ju parašytus žodžius. Juk jei būtų leis
tina, tai kartais aktoriai sugadintu jų 
veikalus, o žiūrėtojai manytų, kad au
torius tain parašė. Ir kartais galėtų 
taip pasidaryt, kad autoriui gėda būtų. 
Ir žinoma kad tik autorius atsako už pa
rašytus žodžius ir jis jokiu būdu negali 
leist kitiems į jo veikalą dėliot žodžių.

REŽISŪROS METODOS
Vi-ena metodą būk tai K. Stanislavs

kio, kuri sako: “Gyvenk veikalo charak
teryje”. O kita — būk tai amerikoniš
ka, kuri sako: “Nuduok veikalo charak
terį.” Dėl šių dviejų metodų dažnai 
būna ginčiai tarp mūsų aktorių. Ir pri
sieina pasakyti, kd tie ginčiai bei disku
sijos būna bevertės, nereikalingos. Mat, 
jeigu sakysi, kad gyvenk charakteryje, 
ir jei aktorius įeis į charakterio gyve
nimą, tai bus ir gerai. Ir jeigu sakysi 
kad nuduok charakteri. Ir jeigu akto
rius nuduos, tai irgi įeis į charakterio 
gyvenimą, tas irgi bus gerai. Taigi 
skirtumo beveik nėra. Tik būna biskį 

faktoriams geriau arba lengviau suprast 
Lai režisierius sako, gyvent charakterio 
gyvenimą. ’’

KAS REIK DARYT, KAD GERAI 
ATVAIZDINT CHARAKTERIO 

GYVENIMĄ?
Pirmiausia reikia gerai susipažinti su 

visu veikalu. Paskui studijuot savo ro
les arba charakterio būdą, judėjimą, 
jausmą, rišius su kitais charakteriais'ir 
jo gyvenimą. Ir kada tą viską jau ži
nai, tai reikia mokvtis savo rolės žo
džiai ir žiūrėt, kad kiekviena paravrafą 
savo rolės vaidindamas žavėtum žiūrė
tojus ar tai kalba, ar judėjimu, ar jaus
mu, ar kitaip kaip. Ir žinoma, jeigu 
taip viską darysi, tai sufliorius ir bus 
tik dėl atsargos, kad klaida neįvyktų, o 
ne kam kitam.

Būtu gerai, kad ir daugiau draugų 
rašinėtu anie mūsų vaidinimus. Nes, 
mat. mes esam saviveiklos aktoriai-mė- 
gėjai, taigi ir turim viens kitą mokyt'i 
per spaudą. Tie draugai, kurie pirmiau 

f parašo po rašinėli j mūsų dienraščius, 
reikia pagirti, nežiūrint, kad jie ir ne- 
viska gerai parašė. Mat, mes visi pada
rom klaidų, bet iš tu klaidų mes ir mo
kinamos, ir vis žengiam pirmyn dramos

moksle. Jonas Juška

i

Dar apie dailininko 
Baraniko darbu parodę

Praėjusį šeštadienį šitame puslapyje 
buvo rašyta, kad su gruodžio 27 diena, 
AC A Meno Galerijose, 63 E. 57 th St., 
Manhattane, atsidarys dailininko Ru
dolfo Baraniko kūrinių paroda.

Atidaryme dalyvaus pats dailininkas; 
bus svečių—lietuvių ir kitataučių — 
dailininkų; bus ir bendrai paišybinės 
dailės mėgėjų.

Kuriems laikas ir aplinkybės leidžia, 
prašomi dalyvauti ypatingai atidaryme, 
Įvykstančiame tarp 4 ir 7 vai. vakaro.

Paroda, beje, tęsis per tris savaites.

Pagerbs Adomą Mickevičių, 
Walt Whitman^, Andersonų, 
Šilerį, Cervantesą ir kitus

Pasaulinė Taikos Tarybą kiekvienais 
metais paskelbia eilę svarbių asmenų, 
kuriuos ragina pagerbti ir tokiu būdu 
per tarptautinių kultūrinių ryšių stip
rinimą stiprinti taikos reikalą.

Kiekvienu atsitikimu minimo kultū
ros didžiūno pasirinkimas supuola su 
tam tikru jubiliejumi.

Ateinančiais metais pažangus pasau
lis Pasaulinės Taikos Tarybos patarimu 
minės ir pagerbs sekamus: Adomą Mic- 
kevičhp, Šilerį, Montesquieu, Hans 
Christian Anderseną, Cervantesą ir 
Walt Whitmanq.

Mums, lietuviams, šiuo atveju bene 
svarbiausia yra Adomas Mickevičius, 
lenkų literatūros klasikas, didis Lenki
jos patriotas, bet lietuvių kilmės, žmo
gus ir Lietuvos mylėtojas, — Mickevi
čius, kuris lenkų kalboje apie Lietuvą 
kalbėjo kaip apie savo tėvyne, eilėrašty
je dainuodamas Litwa, Ojczizna moja...

Adomas Mickevičius mirė 1855-tais 
metais, tai yra, lygiai šimtmetis atgal. 
Tos sukaktuvės, žinoma, plačiausiai bus 
paminėtos liaudiškoje Lenkijoje, o se
kanti šalis dėmesio atkreipime į tą su
kaktį be abejo bus tarybinė Lietuva. Jį 
taipgi minės Bielorusija, Ukraina ir ki
tos tarybinės šalys, kur jo raštai plačiai 
išversti, kur jis gausiai skaitomas.

1955 metais taipgi sukanka 150 metų 
kaip mirė vokiečių klasikas, dramatur
gas ir rašytojas Šileris (Schiller’is). Vo
kietijos Demokratinė Respublika’ ir li- 
kusis pažangus pasaulis tą sukaktį pla
čiai minės.

Francūzų filosofas Montesquieu, ku
ris mirė 200 metų atgal, žymiai mažiau 
žinomas plačiame pasaulyje negu Mic
kevičius ir Šileris, bet jis puikiai žino
mas visiems, kurie interesuojasi filoso
fija, žinomas, kaip kovotojas už laisvą 
mintį ir pažangą žmogaus galvojime.

Hans Christian Anderseno sukaktu
vės 1955 metais yra nuo jo gimimo: jis 
gimė 150 metų atgal. Nėra pasaulyje 
šalies, kur to savamokslio kurpiaus vai
kų pasakaitės nebūtų žinomos, kur jos 
nebūtų per kartų kartas žavinusios ir 
džiuginančios vaikus. Andersono pasa
kaitės, kaip Vokietijos brolių Grimmų, 
paplito toli užu jo gimtinės Danijos sie
nų. Minėti jį pasauliniu mastu yra na
tūralūs dalykas.

Toks pat natūralūs dalykas yra pa
gerbti pasauliniu mąstu Ispanijos Cer
vantesą. 1955-tais metais sukanka 350 
metų nuo jo klasikinio kūrinio “Don Ki
choto” (Don Quixote”) parašymo, o 
Walt Whitmanas pagerbiamas, nes su
kanka lygiai šimtas metų nuo jo eilių 
rinkinio “Leaves of Grass” išėjimo.

Pasaulinė Taikos Taryba nutarimą 
pagerbti šiuos šešius kultūros milžinus 
padarė savo posėdyje Štokholme. Taip
gi buvo priimta rezoliucija pravesti pa
saulinį taikos sąskrydį kur nors 1955-tii 
metų gegužės mėnesį.

B.

Čaplinas jau baigia gaminti savo nau
ją filmą. Užvardinimo jis dar neturi. 
Pranešama, kad filmas satyrizuoja da
bartinę ragangaudystę Amerikoje.

Kalėdos
Vėl Kalėdų senas mytas, 
Gražiais posakiais dabintas: 
Lyg užburta paslaptis, 
Visur gaubia, kaip naktis.
Ir vėl džiaugsmą vieniems kelia 
Kitiems vargo dalią lemia, 
Bet Kalėdos vistiek čia, 
Ar mes norim, ar mes ne.
Tad ir vėl reikia skubėti,
Geros laimės palinkėti:
Seniems, jauniems ir mažiems — 
Linksmą Kalėdą Visiems!

L Vienužis

KELYJE SUTIKTAI MERGAITEI
Sudiev gauee, balandėle — 
Zvilgsnys ugningas, nuostabus, 
šiandien tu man jausmus sukėlei;
Rytoj, jatv grįžtu į namus.

, Likimas lėmė tokią dalį:
Ant kryžkelės susitikti...
Kaip pažeistą laukų drugeli: 
Pakelt ir vėl palikti...
O gėlę tą kur dovanojai, 
Visada spausiu prie širdies. 
Ir jei naktelę ne miegojai: 
Tai nuotykis mūsų buities.
Taigi atmink ta mėnesiena;
Tą duotą žodį išlaikyk.
Tą paslaptį, kaip kinų sieną: 
Plačių plačiausiai apstatyk.

1954. 4. 10

A. Jasiučio “Rinktine”
Alekso Jasučio “Rinktinės” pasirody

mas yra džiugus reiškinys mūsų kultū
riniame gyvenime. Su šia knyga A. Ja
sutis tampa plačiau žinomas mūsų skai
tytojams, kurie dabar gali susipažinti 
su geriausiais rašytojo kūriniais.

Skaitant šią gražiai ir patraukliai iš
leistą “Rinktinę”, prieš mus 'iškyla švie
si rašytojo-kovotojo asmenybė, žmogaus, 
paskyrusio savo gyvenimą ir literatūri
nę veiklą kovai prieš reakciją ir fašiz
mą, už liaudies interesus, už socializmą.

A. Jasutis savo kūryba pradėjo reikš
tis anie 1927—1928 metus. Per-trumpą 
28 metu savo gyvenimo kelią jis paliko 
mūsų literatūroie nemažą pluoštą įvai
rios kūrybos. Knygoje A. Jasučio kūry
ba sugrupuota paoal žanrus: po-ezija, 
beletristika ir publicistika bei straips
niai literatūros-meno klausimais. Tai 
rodo įvairiapusiška rašytojo talentą, ku
rio jis nesuspėjo išvystyti ir subrandin
ti.

Eiliniuose kūriniuose, kaip “Laiškas 
dviem tėviškėm”, “Tėviškei, mylimai ir 
motinai”, “žingsniai prie tėvo kapo” 
rašytojas išreiškia neapykanta liaudies 
pavergėjams, pasiryžimą kovoti iki per
galės vardan savo liaudies šviesaus ry
tojaus. Šiose eilėse atsispindi gili rašy
tojo meilė gimtajam kraštui, neapykan
ta išnaudotojams. Eiliuoti A. Jasučio 
kūriniai persunkti proletarinio interna
cionalizmo idėjomis.

Knygoje mes susipažįstame su eile ra
šytojo prozos kūrinių. Apsakymėliai 
“Ponaitis”, “Gyvenant” ir kiti atsklei
džia skaitytojui kai kuriuos jaunimo gy
venimo buržuazijai valdant puslapius, 
parodo socialinę nelygybę, skurdą ir 
vargą; išnaudotojų sotaus gyvenimo 
vaizdams priešpastatomi skurdžios, al
kanos darbo žmonių buities vaizdai. Įdo
miai yra skaitomi apsakymai “Katrė”, 
“Dešimt metų po velėna”. Juose skaity
toją patraukia čia piešiami revoliucio
nierių paveikslai. žmonių, pasiaukojan
čiai dirbančiu revoliucinį darbą fašisti
nio režimo sąlygomis.

Su aistringumu yra parašyta puiki, 
jaudinanti A. Jasučio apybraiža “Tar
ną ga los miško tragedija”. Joje rašytojas 
pasakoja apie didvyriška darbo žmonių 
kova už tarybų valdžią Lietuvoj 1918— 
1919 metais. Su kovingu patosu ir paki
limu rašvtoias vaizduoja šaunu lietuvių 
liaudies revoliucinių kovų istorijos pus
lapi. atskleisdamas paprastų revoliuci
jos kareiviu didvyriškumą, su neapy
kanta demaskuodamas buržuazinius na
cionalistus. kurie su užsieno imperia
listu pagalba kruvinai susidorojo su 
kovojančiais darbo žmonėmis. Apybrai
ža skamba optimiškai.

Publicistiniuose A. Jasučio kūriniuose 
apie Prancūziją (sukurti jam vykstantį 
Ispanija) pasakojama anie revoliucines 
Parvžiaus vietas, iškeliamos kovinės 
revoliucinės prancūzų liaudies tradici
jos. 1

Bene žymiausią vietą “Rinktinėje” iš
spausdintų kūrinių tarpe užima kūri
niai iš Ispanijos laikotarpio, čia rašyto
jas ypač vaisingai išvystė savo literatū
rinę kūrybą. Šūkis, įrašytas vienos iš 
tarptautinių brigadų vėliavoje, “Už mū
sų ir jūsų laisvę”, tapo A. Jasučio Ispa
nijos laikotarpio kūrybos pagrindine 
mintimi. Čia jis šalia eiliuotų kūrinių 
ir kovingos publicistikos parašė stam
biausią savo prozos kūrinį “Lidija Mur- 
si ja”. Lidijos Mursijos asmenyje rašy
tojas nupiešė jaudinantį paveikslą pa
prastos ispanų mergaitės, ryžtingos ir 
bebaimės kovotojos už ispanų liaudies 
laisvę, šiame paveiksle yra išreikštas 
visos ispanų darbo liaudies pasiryžimas 
žūtbūtinei kovai prieš fašizmą, liaudies 
išaugimas į kovojantį milžiną. Reikia 
manyti, kad šio apsakymo herojaus pro- 
tipu rašytojui patarnavo tokios Ispani
jos didvyrės-kovotojos, kaip Mariana 
Pineda, Lina Odena ir kt.

Matome, kad A. Jasutis, paėmęs vie
non rankon šautuvą, neišleidžia iš ant
rosios — rašytojo-publicisto plunksnos. 
Savo kovinga publicistika jis stengiasi 
demaskuoti tarptautinį fašizmą, kovoja 
už demokratiją, laisvę visai žmonijai, 
parodo, koks mirtinas pavojus liaudžiai 
gręsia iš hitlerinio fašizmo pusės.

A. Jasučio grožinėje kūryboje, tegul 
dar nevisada meniškai tvirtoje, jaučiasi 
savas turiningos, gilios minties išreiški
mas, besivystantis originalus rašytojo 
kūrybinis braižas.

“Rinktinėje” įdėtas platus prof. K. 
Korsako straipsnis, apžvelgiantis rašy
tojo gyvenimo ir kūrybos kelią. Prof. K. 
Korsakas atliko reikšmingą darbą, su
rinkęs ir pateikęs pluoštą biografinių ži
nių apie A. Jasutį, duodamas kritišką jo 
gyvenimo ir kūrybos tematinį-meninį į- 
vertimmą, ir tai padės skaitytojui ge
riau suprasti rašytojo asmenybę, jo kū
rybos vystymąsi ir įdėjinį-meninį augi
mą. Norisi padaryti kai kurias pasta
bas dėl šio straipsnio. Bene silpniausiai 
jame yra nušviestas svarbus A. Jasučio 
gyvenimo ir kūrybos laikotarpis — jo 
buvimas Ispanijoje, 1936—1939 m. pi
lietinio karo metu. Šioje didžioje demo
kratijos ir taikos stovyklos kovoje prieš 
fašizmą Ą. Jasutis ir žuvo didvyrio mir
timi. Tiesa, medžiagos apie šį rašytojo 
gyvenimo laikotarpį yra maža. Bet ir 
kai kuri esanti prieinama medžiaga 
straipsnyje liko nepanaudota. Štai, Lie
tuvos Mokslų akademijos rankraščių 
skyriuje yra medžiaga, liečianti kaip tik 
A. Jasutį Ispanijoje. Įžanginiame 
straipsnyje, pavyzdžiui, tvirtina, kad 
“tikslios jo žuvimo aplinkybės liko neži
nomos”. Tuo tarpu minėtoje medžiago
je yra pateiktas sąrašas lietuvių, žuvu
sių Ispanijos kare. Sąraše šeštuoju mi
nimas “Misikevičius Julius (Julmis—A. 
Jasučio slapyvardė. — A. B.), žurnalis
tas, atvykęs iš Li-etuvos, taip pat pri
klausė 129 brigadai, žuvo kaip ir virš 
minėtas... 1938 m. balandžio 2 d. apsu
pus italų tankams jų kuopą”. Tuo būdu 
čia patikslinama A. Jasučio žuvimo da
ta, kuri straipsnyje datuojama kovo 26 
d. šioje medžiagoje yra pateiktas taip 
pat vieno Ispanijos karo dalyvių atsimi
nimų pluoštas apie Jasutį. Iš jo taip pat 
paaiškėja, kad rašytojas priklausė 129- 
ajai Dimitrovo vardo tarptautinei briga
dai ir žuvo tikrai 1938 m. balandžio 2 d. 
italų fašistinių tankų apsuptas su kuopa 
prie miestelio Morelija. Atsiminimuose 
pateiktos ir kai kurios smulkesnės žinios 
api-e A. Jasutį.

A. Jasučio “Rinktinės” išleidimas yra 
rašytojo-kovotojo atminimo pagerbimas, 
graži dovana darbo žmonėms.

Andrius Bulota

Žurnalas “Masses-Mainstream” pa
keis savo formatą ir charakterį, tapda
mas labiau populiariu ir platesniems 
skaitytojų sluoksniams prieinamu, pa
našiai, kaip būdavo senas “Masses”. 
Vardas irgi bus pakeistas į “Masses”. 
“Mainstream” prisidėjo, kuomet keli 
metai atgal užsidarė ir prisijungė tri- 
mėnesinis literatūrinis žurnalas po tuo 
vardu.

ŠIMTASIS SPEKTAKLIS
ŠIAULIAI. Dramos teatre įvyko Ja

nio Rainio “Pūsk, vėjeli’ šimtasis spek
taklis. Pagrindinius vaidmenis atliko 
aktoriai V. Auga (Uldis), V. Vencku
tė (Barba), nusipelniusi artistė P. Pin- 
kauskaitė (motina), nusipelniusi artis
tė E. Bindokaitė (Ortą) ir kt.

Į spektaklį atvyko grupė Rygos Dai
lės teatro aktorių.

Oiicagos Žinios
Dr. J. Šliupo dešimtmetines 

sukakties paminėjimas

Lietuvių Auditorijoje gruo
džio 11-tą d. Dr. Margeris iš
rinktuosius iš darbininkų po
nus sukvietė garbės nariais 
estradon, tarp jų ir velionio 
daktaro žmoną, dabartinę p. 
Karteinienę. Paaiškinęs tikslą 
susirinkusiems, kad t,. y.’( de
šimties metų nuo Dr. J. šliupo 
jo mirties paminėjimas, Mar- 
gėris perskaitė J. šliupo agi- 
tatyvinio turinio “steitmantą’ 
Amerikos lietuviams, kad būk 
tai daktaras iš Lietuvos Vokie
tijon bėgęs nuo atplūdančių 
barbarų Lietuvon. Dr. Marge
ris, perskaitytą steitmantą 
grąžinęs kišenėn, iškvietė kai 
būti Sandaros redaktorių Vai 
dyla, kuris nusilenkimu' padė
kojęs ponams už leidimą kai 
bėti, jis prabilo Į brolius-sesu 
tos. Išvardinęs kelis šliupe 
nuopelnus gyvenime dėl lais 
vamanybės, lietuvybės. Pavyz 
džiui, kalbėtojas sakė: netil 
mes turėtume minėti, statyt 
paminklus daktarui, bet ir at 
žagareivių srovė, ką mus pra 
vardžiuoja šhuptarniais sama 
gaušeikais, turėtų gerbti dak 
tara, nes jis, atsikvietęs Ame 
rikon kunigą Burbą, i r pade 
jęs jam čia tverti, orgariižūo 
t i parapijas. Dėka daktar- 
nuopelnams, mes jų tiek'dauj 
čia turime.

Antruoju kalbėtoju iškvies 
tas svetys advokatas Rape 
las Skipitis, dipukas. Pastara 
sis pasirodė netik ką viduti 
niai žinąs asmeniniai Dr. J 
šliupą, bet ir išvardino, ku 
riais metais daktaras įsipare: 
gojo veikimui, tautos žadinte 
ju, Lietuvos nepriklausomybė 
komersantu. Buvęs Liėtuvc 
Kredito Banko direktoriun 
Laivų Bendrovių akcininkt 
1918-19 metais, Lietuvos ne 
priklausomybei kuriantis, i 
lietuvių ameril iečių Lietuvo 
parvežęs Bendrovių akcijom 
kraičio $50,000 ir savų pinig 

• gurėjęs $30,000. Jei visa -ti 
sunyko aferistų kišenėse,., tf 
ne kaltė Dr. J. šliupo, Skipiti 
užtvirtino.

Kaipo mokantis kalbas, D: 
J. šliupas buvo panaudota 
kaipo agentas komersantą 
gauti iš Anglijos, Amerikc 
paskolas Lietuvai: pavyk 
daktarui gauti už keturiusm 

jlijonus dolerių paskolos: d r; 
i bužiais, konservuotu maisti 
miltais pyragams, kariški 
drabužiais ir automatiška 

i šautuvais.
Tretysis kalbėtojas P. Gr 

gaitis. Jo kalbos tenka klai 
sytis trečiuoju supuolimu.

Nuobodžiavusiems klausyte 
jams gana ilgoj kalboj, Gr 
gaitis, niekindamas, šmeižd: 
mas Lietuvos Tarybinę ’ va 
džią, dėl kurios būk tai Dr.. 
šliupas turėjo bėgti iš Lieti 
vos.

“Tylėjau ligi šiam laiku 
bet dabar išduodu paslaptį, 
P. Grigaitis pareiškė. “Kad 
Amerikon antru kartu, grį? 
J. šliupas su prakalbomis pe 
važiuoti per lietuviškąsias k- 
lonijas, tik pradėjęs turėjo m 
traukti prakalbas; pasirod 
kad jis buvo skundžiamas ki
no nors Lietuvos valdžiai t 
laisvės žodį. Daktaras ,.ga\ 
laišką iš Lietuvos Užsien: 
ministerijos per Lietuvos ko: 

jsulatą New Yorke. .Laįšl 
i grąsinta, kad daktaras nepl 
| pėtų tikrą tiesą Amerikos Ji 
tuviams apie Lietuvos valdž 
ir jos valdininkus, nes esi 
Lietuvos pilietis; priešingų.a 
vėju, bus konfiskuojamas, u 
slėnio pasas.”

i Pasirodo, kad Dr. J. Šli 
pas bėgo iš Lietuvos ne m 
atplūdančių “azijotų,” ką .' 

! Grigaitis aiškino susirink 
siems, bet nuo savųjų aferist 
fašistiniu provokatorių. ,

XX. .

Seattle.—Du laivai, “Ge 
H. B. Freeman” ir “Gen 1 
M. Patrick” atplaukė iš i 
ziios ntsiveždami 2,142 am 
rikiečiu.

3 pusi.—Laisve (Liberty) -šeštad., gruodžio (Dec.) 25, 19Š4



SVEIKINIMAS

'b

Sveikinu Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
visus savo, draugus, visus Laisvės skaitytojus 
ir Lietuvių Namo Bendrovės Direktorius ir vi
sus darbuotojus, linkėdamas geriausios sveika
tos, laimės ir geriausių pasekmių. 'S

'b

MOTIEJUS KLIMAS,
Fair Lawn, N. J.

rb

Sveikinimas

Žiemos švenčių proga, sveikiname visus geros 
valios draugus ir drauges, rėmėjus taikos ir 
laisvės. Kad su Naujais metais sulaukti ramy
bės ir draugiškumo pasaulyje.

J. ir L. MOCKAITIS, 
Bridgeport, Conn.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
L. Prūseika prisiuntė^jnai/ją prenumeratą ir at

naujinimų.
Senas Jonas, harrisonietis, taipgi prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimų.
Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 

P. Beeis, Great Neck, N. Y.; A. Apšegiene, Auburn, Me.; 
K. Naravas, Shenandoah, Pa.; M. Wilkausky, Nashua, 
N. H.; J. Žebrys, Cleveland, Ohio; bridgeportietis, ir 
S. Rauduvė, Pittston, Pa.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Lietuvių Piliečių Socialis Klubas, Lowell, Mass., $15.
J. V. Navašinskas, Miami, Fla., $12.
Po $10: Mary Wilson, Richmond Hill, N. Y.; J. K. 

Mažukna, Pittsburgh, Pa.
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H., $7.
Alfonse Maigis, New Toronto, Canada, $3.
Po $2: W. Sepuliauskas, Nashua, N. H.; E. Kara- 

zen, Port Washington, N. Y.; R. Chiplis, DeKalb, Ill.; 
A. K. Raila, Brockton, Mass.; George ir Mary Kai- 
rūkštis, B’klyn, N. Y.; John Steines, B’klyn, N. Y.; 
Chas. Daukšas, Tampa, Fla.; B. Chulada, Lawrence, 
Mass.; Matthew Douglas, Rochester, N. Y.; Laisvės 
Draugas, Johnson City, N. Y.; John Strolis, Bingham
ton, N. Y.; A. Laučius, Lewiston, Me.; J. Žemaitis, 
Cleveland, Ohio; Anna Daukša, Grand Rapids, Mich. 
U. Kamaitis, B’klyn, N. Y.; J. Mayer, Stoughton, Mass.

Po $1: N. Liaudanskas, Lewiston, Me.; J. Vaiče
kauskas, Binghamton, N. Y., ir Mrs. G. Erlickas, B’klyn, 
N.Y.

Kearny, N. J., po $2: A. Kaziukaitis, M. Witkus, 
J. Žilionis, ir P. A.

_  •__
•

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiš
kų. Prie progos bus paskelbta rezultatai. Širdingai ačiū 
vajininkams už pasidarbavimą ir rėmėjams už finansinę 
paramą. Laisves Administracija

Iš operos “Bailus 
daktaras” scena 
labai žavinga

IŠ Operos “Bailus dakta
ras** viena scena labai žavin
ga. .

Aido Choro koncerte, sau
sio (Jan.) 23 d., matysim ža- 
vingai-dailią sceną, kurios su- 
vaidinime dalyvauja rinktinės- 
rinktiniai dainininkai:— Su
zanna Kazokytė, Adelė Ven- 
tienė, Nastė Buknienė, Leonas 
Jonikas ir Augustas Jašman- 
tas.

Taipgi dainuos visas Aido 
Choras, jo merginų-motery 
choras ir vyrų grupė.

Koncerto programoje taip
gi dalyvaus žymieji artistai: 
Leonas Jonikas, Suzanna Ka
zokytė ir Augustas Jašman- 
tas, aukštai pasiekę dainavi

mo šakoj. Dar pinfnĄ syk j 
Brooklyn© ir apylinkės lietu
viai turėsim progą išgirsti tą 
maloniai galingą baso balsą. 
Taipgi dalyvaus jaunas gabud 
pijanistas, duetai ir kiti įvai
rumai.

Atsibus: Liberty Auditori
joj, 110-06 Atlantic Ave.< 
Richmond Hill, N. Y. Bilietas 
į šį žavingai klasinį parengi
mą tik $1.25. Pradžia 3-čią 
valandą po pietų.

Jūsų Reporteris

Nauja valdininkystč
Gaisragesybos komisijonie- 

rius Cavanagh įsteigė naują 
valdininkystę — samdos ir ad
ministravimo prižiūrovo. Tuo 
valdininku paskyrė Edward 
Connors, ištarnavusį depart
ment? 36 metus ir jau buvusį 
komisijonieriaus asistentu. 
Naujoji tarnyba teikia $10,- 
240 algos metams.

4 pust Latov* {Liberty) Šestad., gruodžio (Dec.) 25, 1954
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CHRISTMAS į
Holly Green Mistletoe, £
Shining trees in splendor glow, $
Happy smiles on children’s faces, ®
Gifts emerge from hiding places.

Through the winter’s cold crisp air, į
Friendship’s breathe spreads everywhere
Happy spirits bright and gay, . • . ®
Heralding the Christmas Day. S

ART WALLER |

H. Korsakienė

Gyvenimo tikrovė -- rašytojo
įkvėpimo šaltinis

Lietuvių prozininkai jau 
sukūrė vertingų kūrinių, 
kuriuose palietė eilę aktu
aliausių pokario gyvenimo 
problemų — kolūkinės san
tvarkos įtvirtinimą kaime, 
valstiečių socialistinį sąmo
nėjimą, pramonės atkūrimą 
ir išvystymą, senosios inte
ligentijos kartos persiau
klėjimą ir įsitraukimą į 
darbą, socializmo statyboje, 
kovą su buržuaziniais naci
onalistais. Ryškinant nau- 
jų tarybinių žmonių cha-' 
rakterio bruožus, mūsų 
proza jau turi eilę laimėji
mų. Čia pirmoje eilėje mi
nėtini Petro Cvirkos pasku
tiniai apsakymai, vaizduo
jantieji pokarinio respubli
kos kaimo gyvenimą. Ku
riant teigiamus veikėjų pa
veikslus, daug padarė A. 
Guzevičius savo romanais 
“Kalvio Ignoto teisybė” ir 
“Broliai,” A. Vienuolis-žu- 
kauskas “Puodžiūnkiemy- 
je.” J. Avyžius, vaizduo
damas vargingojo valstiečio 
išsilaisvinimą iš buožinės 
įtakos, davė savo apysakoje 
“Palikimas” ryškų Tomo 
Noreikos paveikslą. Dau
giau ar mažiau įsimenan
čius tarybinių žmonių cha

Į panašius suidealinto teL 
giamo herojaus reikalavi-

savo herojus . pagal tokius1 aar reikja kilti ir 
iš anksto nustatytus “re-1 kilti, o ne kaip skurdų 
ceptus” bei “projektus,” ra-P^kstakainį, autoriaus pa- 

negalėjo sukurti | stangomis tegu jr iškeltą 
.-hprnkfn- iki tam tikro aukščio.”

šytojai :
gyvų, tikroviškų charakte-

rakterius yra sukūrę ir kiti 
mūsų prozininkai. Tačiau 
neigiamus personažus mūsų 
rašytojams pavykdavo pa
rodyti ryškesnius, labiau 
apčiuopiamus ir ilgiau įsi
menančius. Pavyzdžiui, J. 
Dovydaičio romane “Dideli 
įvykiai Naujamiestyje” bur
žuazinis nacionalistas La
boms, man atrodo, yra žy
miai ryškesnė figūra, ne
gu, sakysime, doras inžinie-

nus Amalis. Mūsų prozoje 
yra daug ir visai blankių, 
schematiškų, pagal vieną 
šabloną sukirptų veikėjų.

Čia reikia atvirai pasaky
ti, kad mūsų proza, vaiz
duojanti dabarties gyveni
mą, dar silpnai vykdo svar
biausiąjį literatūros uždavi
nį — sukurti ryškius, įsime
nančius, gyvus teigiamus 
tarybinių žmonių paveiks
lus.

Sukurti gyvus, pihakrau- 
jus žmonių charakterius 
mūsų prozai ilgą laiką truk
dė “nekonfliktiškumo” teo
rija. Jos įsigalėjimo metu 
literatūrinėje kritikoje ir 
rašytojų pasis a k y m u o s e 
tekdavo susidurti su scho
lastiškais samprotavim ais, 
nustatyti, kas būdinga tei
giamam herojui ir kas jam 
nebūdinga, koks jis privalo 
būti ir koks jis neturi būti.

Teigiamas ir mėgiamas
Suprantama, jog, nesi- 

remdami gyvenimo medžia
ga, o stengdamiesi sukirpti

mus, mano supratimu, ga
lima atsakyti puikiais G. 
Medinskio, romano “Mari
ja” autoriaus, žodžiais: 
“... žmogaus charakteris— 
tai ne jo savybių suma, bet 
jo reljefas su savo viršū
nėmis ir įdubimais. Pas vie
nus šios viršūnės vos teiš- 
kyla viršum bendro lygio, 
pas kitus — akinamai žėri 
dangaus mėlynėje, nušvies
damos tolimus plotus; pas 
vienus įdubimai gali perei
ti į pražūtingas prarajas, 
pas kitus — jie bus tik na
tūralūs nelygumai, reljefo 
raukšlės. Tačiau gulsčiuku i 
išlygintas charakteris—tai, j 
iš tikrųjų, scholastika ir | 
priešgamtinis reiškinys, ši-! 
taip, aš manau, reikia su-1 
prasti ir idealų herojų: ne 
jo šimtaprocentinio tobulu-1 
mo prasme — negeria, ne
rūko, nelošia kortomis, ne
keičia žmonų, — bet jo mo
ralinio aukštumo, švarumo 
patoso ir žavesio prasme, 
vaizduojant jį kaip žėrinčią 
ir viliojančią viršukalnę, iki

rių. Deja, dar ir šiandien 
vieni reikalauja perdėm tei
giamo herojaus, neturinčio 
jokių trūkumų, kiti vėl no
ri, kad herojaus charakte
ryje būtų išlaikyta teigia
mų ir neigiamų bruožų pro
porcija. Svarstant šią pro
blemą, kai kada tenka su
sidurti net ir su tokiais 
klausimais: ar verta teigia
mą herojų vaizduoti nelai
mingą savo šeimos atžvil
giu? Ar tai gali būti bū-

Rašytojo kūrybos 
pagrindas

Gyvenimo tikrovė turi 
būti rašytojo kūrybos pa
grindas, jei jis nori sukur
ti gyvą ir pilnakraujį mūsų 
amžininko paveikslą. Savo 
kūrinio idėjinę mintį rašy
tojas išreiškia meniniais 
žmonių paveikslais. Gi tei
giamojo herojaus paveiks
las tarnauja idėjiniam viso 
kūrinio krūviui, jis atsklei
džia kūrinio idėjinį kryp-

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
praneša Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuvių 

visuomenei, kad Į
Sausio-January 9 d., 1955 m.
LIBERTY AUDITORIJOJE

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

stato naują Andriaus Skripkos komediją

^Prašvilpta Laimė’*’
Pradžia 3:30 v. po pietų 

Įžanga $1.25, iškaitant taksus.

Vaidinime dalyvauja rinktiniai aktoriai: Alena Bra
zauskiene, Jonas Rusins kas, Adelė Rainienė, Jonas 

Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas Čiaplikas.
o

Komedija “Prašvilpta Laimė” vaizduoja išimtinai 
Amerikos lietuvių gyvenimą; pilna juokingų momentų I 
ir kartu pamokinanti. 1

Lietuvių Liaudies Teatras, kaip matome, pradės nau
juosius, 1955 metus, su įdomiu originaliu spektakliu 
Prašome visus įsigyti iš anksto tikietus ir sausio 9 dieną 
būti Liberty Auditorijoje. Tikietai gaunami pas Liau
dies, Teatro narius, pas vaidintojus, Liberty-Auditorijoj 
ir Laisvės Administracijoje.

Visus maloniai kviečia
LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

dingą, teigiamam herojui? 
Ar ne geriau jį vaizduoti 
turintį pavyzdingą šeimą ir 
pan.

Mano giliu įsitikinįmu, 
tik pats gyvenimas, iš kurio 
imamas teigiamas herojus, 
turi duoti atsakymą į pana
šius klausimus. Antra ver
tus, argi tokie klausimai, 
keliami rašytojui, nėra, tam 
tikra prasme, baimė gyve
nime esančių konfliktų? 
Argi būkštavimai, kad ne
būtų sumenkintas teigia
mas herojus, jeigu jis bus 
parodytas nelaimingas savo 
šeimos gyvenime, neprilygs
ta norui jį nulakuoti, suide
alinti ir pagražinti?

--------------------------------------------------- ----------- !
«

Labai Naudingos Knygos*
Parduodamos Nužemintom Kainom

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

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

r

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

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

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

POEZIJA

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

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

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

APYSAKOS t
Kelias i Laimę

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

tingumą ir jo prasmę. To
dėl teigiamojo herojaus pa
veikslo sukūrimo klausimas 
yra kūrinio idėjinio turinio 
išreiškimo klausimas. Net 
talentingiausias rašytojas, 
mano įsitikinimu, nesukurs1 
gyvybe alsuojančio hero
jaus, jei jis, pirmiausia, ne
pamatys to herojaus bruo- 

I žų nešiotojų gyvenime. Ra
šytojo darbas neturės po- 

' veikio, jei jis, kurdamas 
! teigiamo herojaus charak
terį, iš anksto nusistatys 
schemą, kuri turi atskleisti 
bruožus, būdingus tarybi
niam žmogui. Tokiu nuo 
gyvenimo atitrauktu meto
du kuriamas herojus bus, 
geriausiu atveju, naujų ta
rybinio žmogaus bruožų de
klaruoto jas, o ne gyvas me
ninis paveikslas, uždegęs 
skaitytoją. Rašytojas turi 
gyvenime, mūsų žmonių 
nuostabiuose darbuose, jų 
ryžtingoje, kovoje su trūku
mais ir sunkumais, jų gal
vojime, buityje ir poelgiuo
se pamatyti tuos naujuo
sius bruožus ir tik tada, at
rinkęs pačius jų būdingiau
sius, pačius svarbiausius, 
stengsis juos apibendrinti 
savo vaizduojamojo hero
jaus charakteryje.

(Bus daugiau)

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

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

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

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

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

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

. Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

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

ir pinigus.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue,

|«Į ...  ... ............... I ■ I
RH M ■■ '»■■■»........ II .......*................................. ..... ...................

Richmond Hill N. Y.



.4. ČECHOVAS

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS
* • (Kriminalinis apsakymas)

POLEMIKA IR KRITIKA

I
Rytą, 1885 m. spalio men. 6 d., į S-ų 

apskrities 2-os nuovados viršininko raš
tinę atvyko padoriai apsirengęs jaunuo
lis ir pranešė, kad esąs užmuštas jo šei
mininkas, gvardijos atsargos kornetas 
Markas Ivonavičius Kliauzovas. Pra
nešdamas apie tai, jaunuolis buvo išba
lęs ir be galo susijaudinęs. Jo rankos 
drebėjo ir akys buvo pilnos siaubo.

— Su kuo aš turiu garbės kalbėti?— 
paklausė jį viršininkas.

—- Psiekovas, Kliauzovo ūkvedys. Ag
ronomas ir mechanikas.

Nuovados viršininkas ir liudininkai, 
atvykę kartu su PsiekoVm į nusikaltimo 
vietą, rado štai ką. Prie flygelio, ku
riame gyveno Kliauzovas, spietėsi dau
gybė žmonių. Žinia apie įvykį žaibo 
greitumu apskrido apylinkes, ir žmonės, 
pasinaudodami šventadieniu, susirinko 
iš visų aplinkinių sodžių. Buvo girdėti 
klegesys ir triukšmas. Kur nekur pasi
taikydavo išbalę, apsiverkę veidai. 

k Kliauzovo miegamojo durys buvo rastos 
užrakintos. Iš vidaus strygsojo raktas.

— Matyti, piktadariai įlindo pas jį 
ro langą, — pastebėjo Psiekovas, ap

žiūrėjęs duris.
Nuėjo į sodą, i kur žvelgė miegamojo 

langas. Langas atrodė niūrus, klaikus. 
Jis buvo užkabintas žalia, nublukusia 

-užuolaida. Vienas užuolaidos kampelis 
buvo šiek tiek pakeltas, ir pro ten buvo 
galima žvilgterėti į miegamąjį.x

— Ai’ žiūrėjo kas nors iš jūsų pro 
langą? — paklausė nuovados viršinin
kas.

— Ne, jūsų kilnybe, — tarė sodinin
kas Jefremas, mažas žilaplaukis seniu
kas atsargcn išėjusio unterio veidu. — 
Nebe žiūrėjimas čia rūpi, kada visi pa
kinkliai dreba!

— Ak, Markai Ivanovičiau, Markai 
Ivanovičiau! — atsiduso viršininkas, 
žiūrėdamas pro langą. — Sakiau aš tau, 
kad tu blogai baigsi! Sakiau aš tau, šir- 
duli, — nesiklausei! Ištvirkimas nenu
veda j gerą!

Dėkui Jefremui, — tarė Psiekovas: 
oe jo mes būtume-nesupratę. Jam 

pirmam atėjo mintis, kad kažin kas 
ne taip. Ateina šiandie rytą pas mane 
ir sako: “O kodėl tai mūsų ponas taip 
ilgai nesikelia? Jau ištisa savaitė, kaip 
iš miegamojo neišeina”. Kai pasakė jis 
man tai, mane lyg kas kirvapente... 
Tuojau man dingtelėjo mintis... Jis ne
sirodo nuo praeito šeštadienio, o juk 
Šiandie sekmadienis! Septynios dienos 
— ne juokai!

— Taip, vargšelis... — atsiduso dar 
kartą viršininkas.— Protingas, ‘išmoks
lintas, geras toksai. Kompanijoj, gali
ma sakyti, pirmas žmogus. Bet paleis
tuvis, dieve duok jam dangaus karalys
tę! Aš visko laukiau! Stepanai,—krei
pėsi viršininkas į vieną liudininką: — 
nuvažiuok tuojau pas mane ir pasiųsk 
Andriušką prie ispravninko, tegu pra
neša! Pasakyk: Marką Ivanovičių už
mušė! Ir užbėk pas uriadniką — ko jis 
tenai lūkiuriūoja? Tegu čia važiuoja! 
O pats važiuok, kaip galima greičiau, 
pas tardytoją Nikolajų Jermolajičių ir 
pasakyk jam, kad važiuotų čion! Pa
lauk, aš jam laišką parašysiu.

Viršininkas pastatė aplink flygelį 
sargybinius, parašė tardytojui laišką ir 
nuėjo pas ūkvedį arbatos gerti. Po de
šimties minučių jis sėdėjo ant taburetės, 
atsargiai kando cukrų ir gėrė karštą, 
kaip žariją, arbatą.

— Štai... — kalbėjo jis Psi-ekovui. — 
Štai... Bajoras, turtingas žmogus... die
tų numylėtasis, galima pasakyti, Puški
no žodžiais tariant, o kas iš jo išėjo? 
Nieko! Girtuokliavo, ištvirkavo ir... 
štai!... užmušė.

Po dviejų valandų atvažiavo tardyto
jas Nikalojus Jermolajevičius Čiubiko- 
vas (taip vadinosi tardytojas), aukš
tas, standus senis apie 60 metų, savo 
srityje darbuojasi jau ketvirtį amžiaus. 
Žinoma visam apskričiui, kaip žmogus 
doras, protingas, energingas ir mėgstąs 
savo darbą. Į įvykio vietą su juo atva
žiavo ir jo būtinas palydovas, padėjėjas 
ir raštvedys Diukovskis, aukštas jau
nuolis apie 26 metų.

— Nejaugi, ponai? — prabilo Čiubi- 
ovas, įeidamas į Psiekovo kambarį ir 
-kubomis spausdamas Visiems ran-

Nejaugi Marką Ivanovičių? Už- 
ė? Ne, tai negalima! Nc-ga-li-ma!

Tai mat... —atsiduso nuovados 
unkas.

— Dieve tu mano! Juk aš jį pereitą 
penktadienį mugėje Tarabankove ma
čiau ! Aš su juo, dovanokite, degtinę 
gėriau!

— Tai mat... — atsiduso dar kartą 
nuovados viršininkas.

Jie padūsavo, pagąsčiojo, išgėrė po 
stiklinę arbatos ir nuėjo prie flygelio.

— Pasitraukite į šalį! — riktelėjo 
uriadnikas žmonėms.

Įėjęs į flygelį, tardytojas visų pirma 
apžiūrėjo miegamojo duris. Durys l^ivo 
pušinės, nudažytos geltonais dažais ir 
nesugadintos. Ypatingų žymių, galin
čių būti kokiais nors nurodymais, ne
rasta. Pradėta laužti.

— Pyašau, ponai, nereikalingus pasi
šalinti! — pasakė tardytojas, kada po 
ilgo daužymo ir traškėjimo durys pasi
davė kirviui ir kaltui. — Prašau tai pa
daryti tardymo reikalui... Uriadnike, 
nieko neįleisti!

Čiubikovas, jo padėjėjas ir nuovados 
viršininkas atidarė duris ir neryžtingai, 
vienas paskui kitą, įėjo į miegamąjį. Jų 
akims atsivėrė toks reginys. Ties vie
ninteliu langu stovėjo didžiulė medinė 
lova su milžiniškomis pūkų duknomis. 
Ant sujauktų duknų gulėjo suglamžy
tas, sujauktas apklotas. Priegalvis su 
perkeliniu užvalkalu, irgi labai sujauk
tas, pūpsojo ant grindų. Ant staliuko, 
ties lova, gulėjo sidabrinis laikrodis ir 
sidabrinis pinigas dvidešimt kapeikų 
vertės. Čia pat stovėjo ir sietiniai deg
tukai. Be lovos, staliuko ir vienintelės 
kėdės, kitų baldų miegamajame nebuvo. 
Pažiūrėjęs po lova, nuovados viršininkas 
pamatė apie dvidešimt tuščių butelių, se
ną šiaudinę skrybėlę ir ketvirtį degtinės. 
Po staliuku drybsojo vienas apdulkėjęs 
batas. > Apmetęs žvilgsniu kambarį, tar
dytojas susiraukė ir paraudo.

— Niekšai! — suniurnėjo jis, gniauž
damas kumščius.

— O kur gi Markas Ivaničius? — ty
liai pa klausė Diukovskis.

— Prašau jūsų nesikišti! — šiurkščiai 
tarė jam Čiubikoyas. — Prašau apžiūrė
ti grindis! Tai antras mano praktikoje 
toks atsitikimas, 'Jevgrafai Kuzmičiau, 
— kreipėsi jis į nuovados viršininką pa
tylomis. — 1870 metais turėjau tokį pat 
atsitikima. Jūs, tur būt, atsimenate... 
Pirklio Portretovo užmušimas. Ten irgi 
taip. ' Niekšai užmušė ir ištraukė lavo
ną pro langą...

Čiubikovas priėjo prie lango, patrau
kė į šalį užuolaidą ir atsargiai pastūmė 
langą. Langas atsidarė.

— Atsidaro, vadinas, nebuvo užkabin
tas... Hm!.. Pėdsakai ant palangės. Ma
tote? Štai kėlių žymės... Kažin kas’ lipo 
iš ten... Reikės atsakančiai apžiūrėti lan
gą-

— Ant grindų nieko ypatingo nematy
ti, — tarė Diukovskis. — Nei dėmių, nei 
įbrėžimų. Radau vieną tik apdegusį šve
dišką degtuką. Štai jis! Kiek as prisi
menu, Markas Ivanovičius nerūkė; gi 
paprastai jis vartodavo sietinius degtu
kus, anaiptol ne švediškus. Šis degtu
kas gali būti įkaltinimu...

— Ach!., nutilkite, susimildamas, — 
mostelėjo ranka tardytojas. — Lenda su 
savo degtuku! Nemėgstu karštagalvių! 
Užuot degtukų ieškojęs, verčiau patalą 
apžiūrėtume!.

Patalą apžiūrėjęs, Diukovskis pareiš
kė:

— Nei kraujo, nei kokių nors kitokių 
dėmių... Šviežių įplėšimų irgi nėra. Ant 
priegalvio — dantų žymės. Apklotas 
apipiltas skysčiu, turinčiu alaus kvapą 
ir skonį... Bendras patalo vaizdas duoda 
pagrindo manyti, kad ten vyko grumty
nės.

— Be jūsų žinau, kad grumtynės. Jus 
ne apie grumtynes klausiu. Užuot grum
tynių ieškoję, verčiau...

— Vienas batas čia, kito visai nėra.
— Na, tai kas?
— O tas, kad jį pasmaugė, kada jis 

avėsi batus. Nespėjo jis nusiauti antro 
bato, kaip...

— Na ir užgiedojo!.. O iš kur jūs ži
note, kad. pasmaugė?

— Ant priegalvio — dantų žymės. 
Pats priegalvis labai sujauktas , ir nu
mestas nuo lovos per pustrečio aršino.

— Niekų tauzijimas! Eime verčiau į 
sodą. Jūs verčiau sode pažiūrėtumėt, 
užuot čia knisęsi... Tą aš ir be jūsų pa
darysiu.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

O aš tvirtinu, kad ta kom
panija jau . buvo 1910 me
tais, kai tik Jurgis pradėjo 
dirbti mainose. Nes kitaip 
ką gi jis būtų žinojęs apie 
tokią kompaniją, kada jis 
1921 metais jau gyveno už 
tūkstančių mylių toli kitoje 
valstijoje? Jurgis dirbo 
mainose iki 1915 metų, ir 
jau tada kompanija turėjo 
99 breikerius, mainas; ir 
valdžia jai nedavė statydin
tis šimtąjį breikerį. Nes jei 
būtų turėjusi šimtą, tai ir 
nuosavus pinigus ta kompa
nija būtų galėjusi išleisti, 
dirbti.

Taip ten mainieriai kalb- 
bėjo, taip aš parašiau. 0 
jei tose jų kalbpse nebuvo 
tiesos, mielas, tai ne mano 
kaltė. O kad Jurgis sun
kiai dirbo mainose iki 11- 
tos naktį, tai Eks-mainie
rys irgi netiki. Jis rašo: 
“Kam toksai pasakojimas, 
kuris nieko neturi su teisy
be, tikrove? Argi S. J. ne
žino, kad jei nors vienas 
mainierys neišėjo laiku iš 
kasyklos, jei jau pavėlavo 
valandą ar daugiau, tai kas 
nors eidavo ieškoti.” (Ėjo 
ieškoti gal tik ten, kur Eks- 
mainierys dirbote?)

Jurgis dirbo dvi-tris die
nas savaitėje ir dirbo ne tik 
iki 11-tos, dirbo kartais iki 
tol, kad iki pasiekdavo na
mus, tai būdavo jau po 12- 
tos. Ir nei karto niekas jo 
nebėgdavo ieškoti, kaip kad 
Eks-mainierio tik po valan
dos pavėlavimo bėgdavo ieš
koti (gal į saliūną?). Eks- 
mainierys netiki, kad mai
nieriai buvo įleidžiami į 
mainas ir dar vieną nedir
bamą dieną. Jis sako: “Jei 
kasykla uždaryta, nedirba, 
tai aišku, kad nieko nelei
džia tada į kasyklą.” Čia 
irgi atrodo, kad Eks-mai
nierys dirbai su marsie- 
čiais, ne Amerikoje mai
nose su mainieriais.

Dabar aš jus, Eks-mai
nierėli, paklausiu: ar jūs 
apsigalvojote, ką rašote? 
Ar jūs manote, kad jau tie 
visi mainierėliai, kurie su 
Jurgiu dirbo tomis nedirba
momis dienomis, visi jau iš
mirė? Ne. Dar yra daug 
gyvųjų tarpe. Ir jūs nė ne
pagalvojote, kad jie gali pa
tvirtinti kaip tik tą, ką Jur
gis parašė. Ir aš manau, 
kad patvirtins. Nes buvo 
padaryta sutartis kompani
jos su unija, kad vasaros 
laiku, kada mainos dirbda
vo beveik kasmet tik po 
dvi-tris dienas, tai unija ir 
išsirūpino, kad mainieriai 
būtų įleidžiami į 'mamas ir 
nedirbamą breikerio viena 
dieną. Tuo būdu jie pasi
gamindavo anglies; pa
traukdavo kelią arčiau dar
bovietės; pastatydavo rams
tį, kur reikėjo. Tai uždirb
davo daugiau, kada breike- 
ris dirbdavo dirbamomis 
dienomis. Eks - mainierys 
rašo: “Jau jeigu Jurgiui R. 
užgriuvo rankas, tai jo ran
ka turėjo būti ne tik pri
slėgta, bet ir sutrėkšta.” čia 
irgi Eks-mainierys, išdir
bęs 19 metų mainose, jokio 
supratimo neturi apie griu
vimus “rako.” Nesupranta, 
kad yra visokių “raku” ir 
visokių griuvimų. Kartais 
nugriūva tik atskala, vieno- 
dviejų pirštų storumo, o 
nugriūva plačiai, per pusę 
arba visą darbovietę, “plei- 
są.”

Aišku, kad jei Jurgis bu
vo užsikopęs ant krūvos 
atšautos anglies, tai jo gal
va galėjo siekti lubas, ‘Tu
fą,” ir tokis plonas ‘Takas,” 
jei ir plačiai jis nugriuvo,

Jurgį negalėjo užmušti ar
ba sutrėkšti, o tik prispau
dė, prislėgė. Eks-mainierys 
sako: “Aš netikiu, kad jej 
žmogus užgriūtas, o kiti 
kūjais daužytų.” Eks-mai
nierys nepajėgia suprasti, 
kad plonas “takas,” “bone,” 
krisdamas ant kavalkų an
glies, galėjo sudužti, su
trūkti; jame pasidarė pro
tarpiai, plyšiai, skylės, pro 
kurias draugams Jurgis 
buvo šiek-tiek, o gal gerai 
matomas; ir jo galvos kū
jais nelietė. Bet patį “ra
ką” turėjo vietomis sumuš
ti, nes dėl jo pločio nebuvo 
vietos pastumti ir praša-
linti. Bus aišku, Eks-mai
nierėli? Jūs netikite, kad 
Jurgis, parėjęs vėlai iš mai
nų, pavalgęs tiesiog pulda
vo ant grindų ir miegoda
vo kaip užmuštas. Jeigu 
jums, Eks-mainierėli, nete
ko taip sunkiai dirbti ir gu
lėti ant grindų, tai jūs lai
mė. Už tad ir kitam neti
kite. O Jurgis gulėjo ant 
grindų, prie iki raudonu
mui įkaitusio anglinio pe
čiuko žiemos laiku; jis gulė
jo ant gryno, grynutelio ba
kūžės stogo, tik paklodę 
pasitiesęs vasaros laiku, 
kad išvengus blakių, kurios 
nedavė užmigti ir ramiai 
pasilsėti vasaros karščiuo
se.

(O jei jūs, Eks-mainierėli, 
mane paskaitėte melagiam, 
nežinančiu, ką rašau, tai 
yra įžeidimas. Ir už tai, jei 
aš tave rytoj sutikčiau gat
vėj, tai tau daug s teik o rei
kėtų akims gydyti, ir į tarp
kojį įspirčiau... anot eks- 
prezidento Trumano. • Bet 
bijoti nėra ko, nes Jurgis ne 
iš tokio molio, kaip Truma- 
nas.)

Autorius iš tokių kritikų, 
kaip kad Eks-mamiekys,- 
Senas "Pilietis ir V. Kana
pė, nieko negali pasimoky
ti.

Nuoširdesni kritikai Mi-
žara ir Zavis. ’ Mizara bro
liškai pakritikuoja ir pamo
kina, kaip rašyti.

O baigiant šį rašinį “Lais
vėje” už gruodžio 4-tą pasi

rodė mano užtarytojas net 
’iš tolimos Brazilijos, Leo
nas Audickas, kuris sušu
ko: “Į pagalbą Sųsninkų 
Jurgiui.” Labaį dėkui, mie
las drauguti, už tokį kom
plimentą vargšeliui S. Jur- 
gučiui!

Beje, Eks-mainierys sa
ko: “Gasų eksplozijos, tai 
nėra jokis šimto perkūnų 
trenksmas, o tik taip sau 
praūžė liepsnos, tai ir vis
kas.” Ne, Eks-mainierėli. 
taip nėra. Jei geležinius 
bėgius susūkina į baronkas, 
drūčiausius ąžuolinius 
ramsčius paverčia į pele- 

j nūs, dulkes, ir tas viskas 
įvyksta be trenksmo?

Baigiant dar turiu pasa
kyti štai ką: mano kūriny
je “Lietuvos Sūnus—Išeivis 
Svetur” ne viskas tilpe 
“Laisvėje” taip, kaip buvo 
parašyta. Daug eilučių, žo
džių, kurie man atrodė gra
žiausi, tikri perlai, kokiu 
tai būdu redaguotojo ap
leista, išbraukta. Ypač mai
nų skyriuje, kur buvo kal
bama apie mainierių algas. 
Jurgis leiberis gavo pėdės 
24 dolerius, o jo “bode” mai- 
.nierys 81 dolerį su centais. 
Ir kaip kompanijos apgau
dinėjo mainierius, ateivius, 
kožną dieną atskaitydavo 
po 25 centus už neva per 
daug “raku” kodavimą.
Viskas, net keletas pusla
pių, apleista. Tai keno čia 
kaltė, nežinau.

Draugas R. B. mano kū
rinį pakrikštijo apysaka, o 
Mizara sako: “vietomis pa-

našu į atsiminimus; vieto
mis į apysaką.” Aš su abiem 
nevisai sutinku. Nes aš vi
suomet turėjau mintyje: 
kada nors sulaukti pasi
skaityti tokios knygos, ku
rios vardas būtų “Lietuvos 
Sūnus Išeivis Svetur” arba
“Lietuvos Išeivio Biografi
ja.” O kad tokio autoriaus 
nesulaukiau, tai pats grie
biausi tokią biografiją pa
rašyti. Ir tik tuo vaduoda
masis rašiau biografiją, ne 
atsiminimus, ne apysaką.

Nes paties pergyvenimai, 
patyrimai, paties ir artimų
jų draugų, kaimynų. To
liau apšvieta, išsilavinimas, 
akylus stebėjimas—užmirš
to žmogaus kartus gyveni
mas. Tą viską matant, stu
dijuojant, žmogui iškyla 
klausimas: kodėl taip yra, 
kodėl neturėtų būti kur kas 
geriau? Jei tik šio pasaulio 
aukščiausios galvos turėtų 
tiek nuoširdumo, kiek turė
jo Jurgis R., mano kūrinio 
herojus, tai į visai trumpą 
laiką ant šios planetos, kur 
dabar gyvename, būtų gali
ma padaryti tikrą rojų. Be 
karų, be baimės, be rūpes
čiu. V

Štai, kas man įžiebė tą 
kibirkštėlę energijos, ukva- 
tos parašyti, perduoti . ki
tiems tą, ką pats pergyve
nau, pastebėjau. Parakiau 
gal su trūkumais, netiks-
liais perdėjimais, nedadėji- 
mais. Bet kaip nuo tokio, 
kaip aš, savamokslio, tai, 
draugučiai ir jūs draugu- 
tės, neprivalote daugiau 
norėti.

Sųsninkų Jurgis

Redakcijos pastaba. — S. 
Jurgio žiniai tenka primin
ti, kad Eks-Mainierys
ilgametis musų spaudos gerai.
bendradarbis. Jis yra (po Bankiete sutikau Petrą Mar-. 
įvaniais slapyvaidziais)pa- buvusį Citizen Club
parašęs .nemaža eileiascių,;baitendarį. Jį buvo patikusidi— 
apysakaičių ir straipsnių. ^ele nelaimė. Kadaise auid-
Savo kritiškose pastabose 
jis, Eks-Mainierys, minėjo, 
kad jis ligi šiol nebuvo ra
šęs kritikos straipsnių.

S. Jurgis sako, kad jo 
“Išeivis” yra ne atsimini
mai, ne apysaka, o biogra
fija. Turime pasakyti, kad 
biografijos ne taip rašo-
mos...

Scranton, Pa.
Pranešu visiems, kad Vilnies 

išleistą kalendorių galite gauti 
pas mane dabar, nes jau par
sitraukiau. Kalendorius labai 
įdomus ir 16-ka puslapių di
desnis už pernykštį; yra labai 
gražių pasiskaitymų, taip pat 
eilėraščių, vaizdelių ir visokių 
informacijų.

Kalendoriaus kaina tik 50c., 
todėl, kurie norite, tai ateiki
te ir gausite, tą puikų 1955 
metų metraštį.

P. Šlekaitis

Valstybės ir agrikultūros 
departmental nesusitaria

Washingtonas.—Tuo tar
pu, kai agrikultūros de- 
partmentas kaip “abejotino 
lojalumo žmogų” iš pareigų 
atstatė tarnautoją Wolf La- 
dejinsky, valstybės depart- 
mentas yra pasiryžęs jį pa
laikyti tarnyboje. Ladejins- 
ky yra agrikultūros depart- 
mento pareigūnas, bet kaip 
ekspertas buvo priskirtas 
prie valstybės departmento 
kaip žemės ūkio atašė am
basadoje Japonijoje.

Agrikultūros departmen- 
tas ji atstatė, nes jis gi
męs Rusijoje, ten turi se
seris ir vienu laiku tarnavo 
Amtorge, tarybinėje preky
bos agentūroje Amerikoje. 
Valsty bės depart m ė n t a s, 
priešingai, jam davė pilną 
lojalumo liudijimą.
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Baltimore, Md

Proga žieminių švenčių 
sveikiname savo pažjstamus, 

draugus ir visus Laisvės 
skaitytojus.

P. Ir O. Paserskiai, 
4319 Parkwood Ave. 

Baltimore, Md.

Pi’oga sezono švenčių sveiki- § 
nu savo draugus, pažįstamus § 
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Bridgewater, Mass.
MIRĖ DU LIETUVIAI

Lapkričio 30 d. po sunkios 
ilgos ligos mirė Marion A. Ru
dis (Roman), kuris čionai iš-, 
gyveno apie 33 metus. Dirbo 
Liet. Darbininkų Kooperaci
jos šiušapėje. Paliko nuliūdi
me savo vyrą, Stanley, du sū
nus: Ralph Rudis, gyv. Ama- 
ello, Texas, ir Ke(nneth Rudis,„ 
gyv. Wihman, Mass.; taipgi 
dvi seseris: Agnes Klingo ir
Connie Cunniggh; brolį Pra
ną Romaną, gyvenantį Hud
son Falls, New York.

Lapkričio pradžioje mirė J. 
šarkiūnas. Paliko nuliūdime 
savo žmoną ir tris sūnus.

Gruodžio 11 d. Liet. Darb. 
Kooperacija surengė kalėdinį 
bankietą. Buvo turkių ir vis
ko, ko tik bankietui reikia.

yi’a šeimininkės valgius pagamino

mobilius buvo ant jo užvažia
vęs, sulaužė jam koją. Gydė
si ligoninėje, bet kaip reikia 
koja nesugijo, tai išnaujo rei
kėjo operuoti. Aš jį kadaise 
lankiau Brocktono ligoninėje. 
Dabar sakosi jau pasveikęs.

J. Šimaitis

Brockton, Mass.
IŠ MOŠŲ APIELINKĖS
Stoughtonietė Laisvės skai

tytoja Antosė Pušinskienė 
pranešė man, kad mirė josios 
brolis, Jurgis Leponis, gyve
nęs Taunton, Mass. Paliko nu
liūdime dukterį Marijoną 
Lynch ir dvi seseris, minėtąją 
Antosę Pušinskienę ir Marce
lę Dambrauskienę, gyv. South 
Bostone. Per trumpą laiką jie
dvi neteko dviejų brolių: Jo
nas Leponis mirė Brooklyn, N. 
Y. ir tapo palaidotas š. m. 
gruodžio 4 d. Ridgewoode.

I Jurgis Leponis palaidotas 
gruodžio 14 d. Abiem sesu
tėms reiškiu užuojautą liūde
sio valandoje!

Leponys parėjo iš Griškabu- 
čių parapijos, šakių rajono.

ATSINAUJINA

. Stoughtone yra apie kelioli
ka Laisvės skaitytojų ir be
veik visi atsinaujino savo pre
numeratas. Į ALDLD kuopą 
pasimokė j o visi nariai ir gaVo~ 
po knygą “Amerikos Prezi
dentai.”

Stoughtone yra gerų žmo
nių, bet veikime jie “pasiėmė 
vakacijas.” Parengimų jokių 
nedaro. Aš manau, kad jie tu
rės kokį nors parengiihą su
rengti pasitikimūi 1955 fftetų.

George Shimaitis

Jei Timita dar 
meruoji dienraštį Latsv^ tai 
tuojau užsisakykite. JU Itki- 
dieną atneš jums f namus 
svarbiauriaui Žinias H pa- 

| šaulio.



Teatruose
“The Country Girl,” drama

tinį filmą, pradėjo rodyti Cri
terion Teatre, Broadway ir 
45th St., New Yorke.

Pavadinimas biskį apvilia 
tuo, kad veiksmo centru nei 
priežastimi nėra mergina. Vis
ko centru yra Bing Crosby. 
Jis vaidina sąlygų, amžiaus ir 

■tą iš norma- 
a k torių. Wil-

rolėje draugingo 
simbolizuoja 

kaip vieną prie- 
gali pagelbėti

SVEIKINIMAS

Visus savo draugus, pažįstamus ir kostunierius 
sveikinu sezono šventėmis.

^5
g SEZONO SVI S' S

lauš gyvenimo 
liam Holden, 
direktoriaus, 
žmoniškumą, 
monių, kuri
vargšui jo pastangomis sugrįž
ti į gyvenimą. Grace Kelly 
vaidina žmoną, vidutinę mote
rį, kuri nevykusiomis pastan
gomis vyrą gelbėti kartais at
rodo daranti daugiau blogo.

Bendrasis įspūdis 
toks:
žmoguje 
tikslo, 
paties 
gelbėti 
Filmas

sąlygos, ;
vilties, 

drauginga 
ryžti ngumas

nugalėti 
vertas pamatyti.

gaunasi 
atsteigimas 
gyvenimui 
aplinka ir 

gali pa- 
problemą.

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

IGNAS SUTKUS
Savininkas Republic Bar & Grill

492 Grand St., Brooklyn, N. Y. . .

Įdomi taksiko byla
Nowyorkictis taksiko vai

ruotojas Ruoben Ilecht tebe
vykdo jau seniai pradėtą by
lu. atgauti suspend uotą leidi-
m ą

tikrina, .jog policijos 
Biuras leidimą nuo .jo

partmento tūlus poelgius. Jis 
pažymi, jog po 23 metų dar
bo tojo srityje staiga viskas 
pasikeitė. Pakaita Įvyko 1915 
m., tuojau po to kai tiktai jis

Nuo
BYRON FLORIST

GĖLES VISOKIOM PROGOM
37-01 Ditrųars Boulevard

Long Island City 
Tel. RA. 8-8205

£££ !Ė5SŽ

58^ S&t J8S3
g SEZONO SVEIKINIMAI 

Draugams ir Kaimynams
V7 SHELDON H. AVENIUS 

I'uneral Home 
63-32 l'orcst Avenue 
Ridgewood, ’Queens 

Tel. HE. 3-1910

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kaimynams
PETER JAREMA
Funeral Director

> — E.7<h St. OR. 4-2568

įį SEZONO SVEIKINIMAI
Nuo

P.RAUIIAl S
is Bavariškas Maiste^- 
86(h St.. LE. 4-9846 

Triplex Overlay.
219 i<

cwt w-tj es-<į azfc sws
............................................................

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų 

Draugams ir Dc pozi toriams

MASPETH FEDERAL
& LOANS

56-IS 69 Maspeth, Queens

Tel DE. 5-1300

“Deep In M y Heart” sėk
mingai teberodomas Radio Ci
ty Music Hali. Filmas muzika- 
liškas, jautriai gražus, o gre
ta to visko dar turtingas ir 
komiškais žibučiais. Csenoje 
Šventiškieji spektakliai. Paten
kinti padaugėjusius lankyto
jus, svečių sezonu teatrą ati
daro nuo 9 :30.

“Carmen Jones” teberodo 
Rivoli Teatre, pradeda trečią 
mėnesi. Turi po biskį visko: 
dramos, dainų, juokų ir trage
dijos.

Sveikina su Naujais Metais
Sveikinimas iš Brazilijos

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

Sao Paulo, gruo
džio 13 d., 1954 

Su Naujais Metais, draugai:— 
Prabėgant dar vieniems 

kovų ir nelengvo literatūrinio 
darbo metams, sveikinu LAIS
VĖS redaktorius, administra
torius, korespondentus ir vi
sus tuos, kurie prisideda prie 
spausdinto žodžio išleidimo. 
Jei nelengvas darbas prie lai
kraščio ten, kur yra visos ga-

Stanley Teatre gruodžio 25-; limybės, visos lengvatos spau- 
tą pradeda rodyti ilgai garsin
tąjį “Aleko,” vaizduojantį či
gonų gyvenimą.

Mes žinome, kad jūs visi 
dirbate sunkiai, pasi.šventu- Į 
šiai dėl liaudies gerovės dirb
dami prie laikraščio. Todėl 
linkime, kad ir ateinančiais 
metais jūsų pasišventimą ir 
energiją panaudotumėt visuo
meniniam darbui.

Paskiausiu laiku' Hechtas 
į panaujino prašymą leisti vai- 
$ moti. Biuras vėl atmetė, šį 
c kartą biuras turėjo prieš jį 
į liudytojais dvi moteris. Viena 

iš tų sakė, jog 1953 metų gc-
< gūžės mėnesi ji važiavo Hccli- 
Ų to taksiku. Ji padavusi penki- 
• nę, o jis grąžos atidavęs tik iš 

dolerio. Dėl ko jinai vairuoto
jui nieko nesakė tada? Ji ap
sižiūrėjusi jam jau. nuvažia
vus. Iš kur ji žino, jog tai bu
vo Hechtas? Ji 1 
Hechtą iš balso ir judėsiu.

H ech to advokatas Robert : 
Markewich iš New Yorko Ci
vil Liberties Unijos pareiškė, 
kad jis biuro nuosprendį ape
liuos.

SEZONO LINKfcJIMAI
Draugams ir Kaimynams 

Nuo
BUSZKO’S

Importuotojas
Vynų ir Vodka

121 St. Marks Place
Tel. GR. 7-8589

Plėšikai naudojo api
plėšiamojo auto

Sportinių drabužių l’abri
pažįstanti kantui Gussow, atrodo, neap-

«

k:

SEASON’S GREETINGS 
From 

MUTUAL OF OMAHA 
(S. II. Posnack Agency) 
1 leal th-Accident-Income 

Protection
160-16 Jamaica Ave. 

JA. 3-8265 H

6: SEZONO SVEIKINIMAI

Visiems
Draugams ir Kostumeriams

Nuo

CAFE EUROPE
2687 Broadway, N. Y. C.

J. ir M. Alvinai
iš Kalifornijos

Naujoviškai pagamintas fil
me veikalas “Romeo and Ju
liet” dabar rodomas Sutton 
Teatre, E. 57th St. Tai tas 
pats William Shakespeare ap
sakymas apie jaunuolį ir jau
nuolę iš dviejų viena kitai 
priešiškų senovės Veronos šei
mų, kurie įsimyli. Dėl susidė
jusių sąlygų, kiekvienas iš jų 
atima sau gyvybę 
progos tos meilės 
sidžiaugti,

Apsakymas yra 
tęstas, bet gražiai
technispalvis. Ypačiai 
užscenio muzika. Chorus vai
dina John Gielgud. Kiti vado- 1<Ų šiame kovos bare, priside

dant dar su didesniu ryžtu 
spausdinto žodžio išleidime!

Sėkmės, Draugai!
Kapso Sūnus

dai plėtotis; juo sunkesnis ten. 
kur jis yra trukdomas, perse- 

i klojamas. Ir, jei šiandieninėse 
sąlygose dar Jūs, draugai, su
gebate išlaikyti net du dien
raščiu, tai tik dėka tamprių 
ryšių su visa demokratine 
Amerikos lietuvių kolonija, 
tai dėka duosnumui mūsų su
sipratusių tėvynainių, kurie 
supranta demokratinės, tiesą 
pasakančios spaudos reikšmę 

j bei jos naudą kovoje: prieš 
mūsų mylimos Tėvynės prie
šus, prieš naujų karų rengė-

Iš CLEVELANDO
Visą Laisvės štabą sveikina

me su žiemos šventėmis" ir 
Naujais Metais. Siunčiame ge
riausius linkėjimus, kad ir 
ateinantieji metai būtų lai
mingi visame kame. Taipgi 
širdingai ačiū už patalpinimą 
mūsų miesto žinučių.

Petras ir Anna Rodgers

Brooklynietis Al Arnold iš
šaukė gaisragesius, kad jam 
pagelbėtų rasti karčiamoje 
pražuvusią kanarką. Už tai 
turėjo naktį praleisti daboklė
je ir užsimokėti $15 pabaik 
dos. O vis tai už dirbtiną 
“linksmumą.“

simokėjo turėti daug pažįsta
mų ar būti paskilbusiu. Jis 
prarado apie $32,000 turto 
tik dėl to, kad jį ir jo papro
čius kas nors gerai žinojo.

Vagys mieste' pasiėmė iš 
garažiausi jo auto dėl to, kad 
vagis paskaitė už jo darbi
ninkus. Jis dažnai duodavęs 
savo darbininkams auto varto- 

’ ti nuvęžant kam nors prekes. 
1Į namus einančius 
kaimynai matė, bet 
dž svečius, nes matė 
šeimininkui mašiną 
Toje pat mašinoje jie,ir išva- 
žiavą su visu grobiu. "

i ROSA RESTAURANT t
I Tiekia Geriausius Sezono Linkę- 1 
I jimus Visiems Draugams ir I 
| Kaimynams |
ICH. 2-9431 • 23 West 4th St.?

g DR. L. A. BEHLA 4
g Tiekia iL

Sezono Linkėjimus Visiems L 
K Draugams ir Pacientams -1,
g.' 320 W. 86th St. EN. 2-9178 j j

•M

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų 

Draugam ir Depozitoriams

RELIANCE FEDERAL 
SAVING'S & LOAN ASSOC, 

of Queens Village 
216-26 Jamaica Ave., 

Queens Village
Tel. HO. 4-8300

nesulaukę 
žiedais pa- jus ir jų talkininkus.

Gerbiami, visi brangūs drau
gai, laikraščio išleidėjai:

Sveiki sulaukę Kalėdų! 
Daug širdingų linkėjimų, ge
ros sveikatos ir pasekmingų 
Naujų Metų.

Steponas Joniškietis,
Washington, D. C.

I s if

DR. A. SPEED
205 East 78th St., N. Y. C.

Rimti ir chroniški negalavi
mai, vyrų ir.^moterų. (Moto- 1 

riški ne|yarkumai).
Va landos 1Q-—2 ir 4— 

.Sekmadieniais i i—!

lyg ir iš- 
pastatytas, 

graži

Linkėdamas Jums, draugai, 
kuogeriausio pasisekimo toli
mesnėj spaudos darbuotėj, 
kviečiu, taipgi, visus gerosva- 
lios tautiečius, nenuleisti ran-

Sveikiname! Geriausi 
jimai linksmų Kalėdų 
mingų Naujųjų Metų.

LDS 134 kuopa,
Julius Neumann, fin. sekr.

linkė- 
ir lai-

plėšikus 
paskaitė 
tų namų 

stovint.

SERGA

SEVILLE 
RESTAURANT & BAR, INC. g

Geriausi1 Linkėjimai g 
Draugams ir Kostumeriams g 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų » 
Naujų Metų! S

62 Charles St., N. Y. C. S
Tel. CHelsea 3-9513 g

SEASON’S GREETINGS
S. To all Friends & Neighbors j 
g/ HERBERT B. BRADY J 
g General Insurance i 
g 41-08 — 163rd ■Street, | 
g Flushing M Y? Tįji. FL. 3-4540 j

35 metų patyrimo Europoje 
| ’ ir U.S.A. .

Antanui Gustaičiui padary
ta operacija. Jis randasi. Me
morialHospital, East 68th BL, 

| New Yorke. Ji galima hmky- 
‘ ti kas dieną popietinėmis ir 

va lankiomis.

Kalėdų ir> Naujų Metų ^veir
1 ' kininTai visjoms mūsų ■. , $
Qraugams jr Kostumeriams. g 
ROUGEN’S PASTRIES INC. g 
8502 4-4th Ave., Brooklyn g

. Tel. SH, 8-0177 »

| SEZONO KOMPLIMENTAI g
K ‘Nuo »
| A-NTUN’S g
« 96-43 Springfield Blvd.' n

p: Queens Village, L. I., N. Y.

vaujamose rolėse Laurence 
Harvey, Susan Shentall, Flora 
Robson, Norman Wool and, 
Mervyn Johns. Direkcija Re
nato Castellani, stato Arthur- 
Rank organizacija, skleidžia
mas per United Artists. Fil
muotas Italijoje.

DRAUGAMS LAISVIEČIAMS

Mėgstantiems operą suteiks 
daug pasitenkinimo pamaty
mas operinio filmo “Aida.“ 
Gamintas Italijoje. Rodo Lit
tle Carnegie Teatre, netoli 
nuo 7th

Visus nuoširdžiai sveikinu 
su žieminėmis šventėmis ir 
Naujais Metais.

L. Bekis

Valstijinė Rendos Komisija 
skelbia, jog buvusieji privers
ti mokėti “komišinus“ už ga
vimą buto turi teisę pareika- 

| lauti ir gauti tuos pinigus 
atgal.

JULIA JONES AGENCY

VISAM LAISVĖS ŠTABUI

Avė

Taip 
dramos, 
jos filmas
Yra neužmirštamai gražių mo
mentų. Rodo Victoria Teatre.

pat nepralėistina 
komedijos ir tragedi- 

A Star Is Born.”

Buvęs bosas traukia 
teisman filmininkus

Couple or Single
For Cooks, maids and house
workers. Day workers part or 
full time. Sleep in or out.

« M ■

Sveikinimas 
šventėmis

ir
Linksmais

Anthony De Vincento, tar
navęs samdos bosu Hoboken 
prieplaukose, patraukė į teis
mą Columbia Pictures Corp, 
ir prodiūserj Sam Spiegei, ga
mintojus filmo “On the Wa
terfront.” Reikalauja milijono 
dolerių atpildo. Sako, jog to 
filmo žvaigždės Marlon Bran
do rolė paremta jo asmenišku 
gyvenimu, įsibriauja į jo pri
vatinį reikalą.

žmonės, kurie 
yra 
Jie 
už

Brangūs draugai, Laisvės ir 
Šviesos skleidėjai, per šiuos 
visus metus jūs sunkiai dirbo
te, kad mes, darbo žmonės, 
turėtume dvasinio peno, kad 
suprastume savo klasės reika
lus ir kad, šiuo istoriniai taip 
svarbiu laiku, suprastume ves- 
;ti kovą už visos žmonijos ir 
viso pasaulio taiką!

Tie darbo
skaito dienraštį Laisvę, 
apsiginklavę žinojimu, 
griežtai kovos už taiką, 
broliškumą, nepaisant tautų 
ir rasių skirtumo!

Taigi, žieminių švenčių pro
ga, vėliname tos pačios ištver
mės ir sveikatos visam Laiš^ 
vės štabui, kad ateinančiais 
metais jūsų energija ir darbš
tumas padvigubėtų.

V. O. Žilinskai

Naujais Metais
Mūsų 

Draugams ir 
Kostumeriams

Schaller & Weber Inc
56-54 Myrtle Ave., Ridgewood
< Tel. HE. 3-7668

k:

Ugnis IRT Flushing linijos 
signalo ryšiuose trečiadienio 
vakarą sulaikė traukinius per 
2 valandas.

VISAM LAISVĖS ŠTABUI
Brangūs draugai laisviečiai, 

siunčiame jums širdingus lin
kėjimus žiemos šventėmis, 
gražiai užbaigti senus ir lai- 

|mingai pradėti Naujus Metus, i

h Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

'd sveikatai. Laisves įstaiga gali 
$ jus aprūpinti medum.
«j Kaina: Kvorta $1.25
d , Pusgalionis $2.50

« fVlATTHEW aJ:
BUYUS
(BUYAUSKAS)

a

? IMPORTUOTI

I
 DOVANOM DAIKTAI |

Vokietijos, Austrijos ir Itali- $ 
jos. Rankų darbo švininiai, .«
krištolo lempom pagrindai, $ 

Triplex, Overlay. $
FINKELSTEIN & SON

g 81 Delancey St., N. Y. C. |
J Tel. CA. 6-9087 u

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
> .... JStr

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENŲE 
BROOKLYN, N. Y

> ' T t : *

Gerai Patyręs Barber!.*

Dr. A. Petriką
DANTV GYDYTOJAI

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

V ALANUOS 
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

• I .
Linkime savo kostumeriams 

džiaugsmingų Kalėdų ir Links
mų Naujų Metų!

WAGNER’S GARAGE 
652-8 Richmond Road 
Concord, S. I., N. Y.

g SEZONO SVEIKINIMAI «
U Visiems Mano Draugams, m 
jįi Kaimynams ir Kostumeriams g 
§ ED. SIEBERT’S g

86 Yonkers Avenue g
Yonkers, N. Y. g

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems mūsų 

Draugams ir Kaimynams 
EDGEMONT CASINO 

784 Genera! Polk Avenue 
SCARSDALE, L. I. 

Tel. Scarsdale 8-5)784

i Wood Burning Fire Flaws
J Candle Light
Į FIRESIDE
a “Patogus Kaip
| Pietai—Vakarienės
I šeštadieniais iki 1
I Cocktail Lounge — Pianist
Į 411 W. 24th St. CH. 3-9366 
4.---------------------------- - -----------------

Namai ' 
iki 10 P. M.
A. M.

S^5a^J8^38^J3^»^J8^J»55«5J8S5J8$5585538^:

R SEZONO SVEIKINIMAI S
Visiems Mūsų $

5^ Draugams, Kaimynams g 
Ir Kostumeriams g

| nuo |
« Photo Studio m

g T. MELMED g
$ 136-33 Roosevelt Avenue g

Flushing g
g Tel. FLushing 3-1425 g

g SEZONO SVEIKINIMAI §
g Nuo |
5 ABRAHAM PUNIA g

General Insurance g
g 16 Court St., Brooklyn g 
w UL. 8-2000 »

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

| SEZONO SVEIKINIMAI S
Visiems $

g Kaimynams ir Kostumeriams $ 
S GARDEN BAR |
55 ] 37 3rd Avė., N. Y. C. g
g Tel. GR. 3-8891 g

SEZONO SVEIKINIMAI &
Visiems Mūsų

Draugams ir Kostumeriams g
Tarptautinė virtuvė — ’sh

patogumai parėms g
74-05 37th Avenue g

Jackson Heights, L. I. g
Te!. HA. 9-8733 g

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų Draugams ir 

Kostumeriams nuo
JIM PARISI

Jim’s Restaurant and' Pizzeria
Mes pristatomo bile ką

65-01 Grand Ave., Maspeth
Tol DA. 6-7327 <

GERIAUSI S VENCĮ V 
LINKĖJIMAI!

Nuo
WASHINGTON HOTĘL
Atdaras Apskritus Metus 

Union of Orthodox of America 
124-04 Boulevard, 

Rockaway Park, N. Y.
Priruošiamo viską, kas reika

linga Pramogoms
Mr. & Mrs. Bernard Levine

SEZONO SVEIKINIMAI i
Visiems Draugams ir ]

Kostumeriams £
Nuo J

Stark’s Vicnese Restaurant •
(Johann Stark buvusi The »

Rhineland) j
1256 3rd Ave. RH. 4-9*57.7 |

SEZONO SVEIKINIMAI
Nuo Jūsų 

Taupymo įstaigos 
BUSHWICK SAVINGS 

& LOAN ASSOCIATION 
612 Grand St., Brook!yr 

Tel. EV. 7-2129

6 pus!.—Laisvė (Liberty)-šeštad., gruodžio (Dec.) 25




