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KRISLAI
Gera naujiena.
Sutartys ir jų laužymas.
Kas juos sudaro?
Kam jie turi tarnauti?
Tegu pakyla visos 

uždangos!
Rašo A. Bimba

Prez. Eisenhoweris sako, 
kad . ateinančiais aštuoniolika 
mėnesių mūsų šalies ginkluo
tos jėgos sumažės 103,000 
vyrų, •r

Naujiena labai džiugi. Ypač 
patiks jauniems vyrams, ku
riems reikia armijoje ar laivy
ne tarnauti. Mažai jų tenori 
ten būti. Retas kuris nori pra
rasti ketvertą metų savo jau
nystės.

Šiuo tarpu visose ginkluoto
se jėgose turime pusketvirto 
milijono vyrų. Milžiniška ma
šina.

Niekas ir niekur negrūmo- 
ja šiai šaliai ginkluotu už
puolimu. Kam tokia didelė 
armija ?

Pabaigoje karo anglai ir 
francūzai su Sovietais pasira
šė apsigynimo ir nepuolimo 
sutartis. Vieni kitiems pasiža
dėjo bendrai laikytis prieš iš 
r^aujo pakilusį vokiečių mili- 
Mrizmo pavojų. Pasižadėjo 
nesidėti su vokiečiais i jokį 
militarinį bloką.

Visa tai buvo juodu ant 
balto surašyta.

Dabar anglai ir francūzai 
nusispiauna ant tų sutarčių. 
Jas sulaužo. Jie dedasi su vo
kiečiais į militarinį bloką, aiš
kiai nukreiptą prieš Sovietus.

Tai buvo šiomis dienomis 
priminta Londonui ir Pary
žiui.

Bloga, kai šalys laužo su
tartis. Tai nepadeda tarptau
tinei padėčiai normalizuoti. 
Tai sudaro taikai pavojų.

•
Mes turime ištisą fed orali

nių teismų sistemą. Jų yra vi
sokių. Visų nariai yra ne žmo
nių renkami, bet prezidento 
paskiriami.

Šituose teismuose šiuo tarpu 
randasi visa eilė politinių by
lų. Jos bus sprendžiamos.

Kiek galima tikėtis ir lauk
ti teisingumo?

Pagalvokime. Prezidentas 
k’/.iria teisėjais savo plauko 
žmones. Nesigirdėti, kad ka
da nors būtų vienas paskirtas 
republikonų arba demokratų 
priešas.

Todėl sunku tikėti, kad ši
tie teismai paims ir išspręs by
las taip, jog nepatiktų tiems, 
kurie juos paskiria.

Aš kalbu apie politines by
las.

štai ir kita to paties meda
lio pusė. Federalinius proku
rorus taip pat skiria iš vir-* 
šaus. Brownellį paskyrė prezi
dentas Eisenhoweris. Brownell 
yra Justicijos Department© 
galva.

Gi Justicijos Departmentas 
areštuoja, apkaltina ir perse
kioja taip vadinamus “raudo
nuosius.” Juos teisia federali- 
niai teismai, kuriems pirminin
kauja paskirti teisėjai.

Apeliacijų teismuose taip 
pat sėdi paskirti, o ne rinkti 
žmonės. Aukščiausias Teismas 
taip pat susideda iš paskirtų 
teisėjų.

Tokia tai mūsų teismine sis
tema. Ji nesuderinama su jo
kiais demokratiniais procesais.

Kinija jspėjo britus 
nepataikaut Čiangui
Premjeras Čou įspėjo britas, kad jie pakenkia 
geriems santykiams su Kinija sekdami Ameriką

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Čou En-lajus pripaži
no, kad santykiai tarp Ki
nijos Liaudies Respublikos 
ir Britanijos paskutiniu lai
ku žymiai pablogėjo. Jis 
sakė, kad tas pablogėjimas 
yra britų kaltė: jie perdaug 
pataikauja Čiangui, per
daug seka Amerikos politi
ką Kinijos atžvilgiu, nors 
oficialiai pripažįsta Pekino 
valdžią, tuo tarpu, kai ame
rikiečiai pripažįsta Čiangą.

Britanijos nusistatymas, 
sakė čou, padeda čiangui 
pasilaikyti nelegaliai jo už
grobtoje Formozoje. Kini
ja, sakė jis, apgailestauja, 
kad britai elgiasi taip ne
nuosekliai, kad iš vienos 
pusės pripažindami legalią 
Kinijos valdžią, jie iš kitos 
pusės palaiko sukilėlišką 
kliką Formozoje.

Čou taipgi kalbėjo apie 
santykius su Japonija. Jis 
sakė, kad Molotovo pareiš
kimas apie normalius san
tykius su Japonija turi ir 
Kinijos pritarimą. Jis sa
kė, kad amerikiečių bandy
mas sulaikyti japonus nuo 
normalių santykių ir pre-

i 
i

Valstiečiai bandė užimti 
apleistą dvarininku žemę

Suratas, Indija. — Minios 
bežemiu valstiečiu bandė 
užimti apleistą neapdirbtą 
dvarininkų žemę, bet polici
ja sulaikė juos šautuvų sal
vėmis. šeši valstiečiai kri
to užmušti ir keliolika su
žeista.

Valstiečiai bandė įsigauti 
i vieno • dvarininko rūmus 
Valodo kaime netoli Bom
bėjaus. Valstiečiai žinojo, 
kad pas dvarininką randasi 
didelės maisto atsargos, tuo 
tarpu, kai kaime ir apylin
kėje viešpatauja badas.

i

Natūralu, jog juose beveik vi
suomet teisingumas pagrįstas 
politiniais išrokavimais.

Tik retame atsitikime pa
skirtas teisėjas išdrįsta pasi
priešinti prokuroro valiai ir 
užmojui.

Laikas pakelti visas uždan
gas ir atidaryti duris į visus 
kraštus. Tie suvaržymai, tie 
neįsileidimai yra kvailiausias 
šio šimtmečio išmislas.

žmonėms turėtų būti leista 
laisvai važinėti iš vienos ša
lies į kitą.

Nekalbu apie pastovų apsi
gyvenimą, apie įsipilietinimą. 
Kalbu apie turistus, žmones, 
norinčius pasaulį pamatyti.

Vis mažiau ir mažiau patei
sinamos uždangos, užleistos 
ant Amerikos, ant Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių ir 
kapitalistinių kraštų.

Visi geros valios žmonės 
laukia tos dienos, kada visos 
uždangos nuo visų kraštų ir vi
sų kraštų bus pakeltos ir nie
kuomet nebenusileis. 

kybos su Kinija neturės pa
sisekimo, nes Japonija be 
tokios prekybos ilgai gy
venti negali.

Čou pakartojo, kad Jung
tinių Tautų nutarimas pa
smerkti Kiniją už amerikie
čiu lakūnu nuteisima buvo 
amerikiečių manevras, pa
darytas po jų spaudimu ir 
neturi moralinės bei tegali
nęs reikšmės.

Tarybiniai rašytojai 
nori šaukti pasaulio 
rašytojų suvažiavimą

Londonas. — Maskvos ra
dijas perdavė tarybinių ra
šytojų suvažiavimo atsišau
kimą į pasaulio rašytojus. 
Tame atsišaukime tarybi
niai rašytojai ragina 1955- 
tais metais sušaukti pasau
linį rašytojų kongresą.

Toks kongresas, sako ta
rybinių rašytojų priimta 
rezoliucija, būtų platus su
važiavimas viso pasaulio li
teratūros kūrėjų, kuriuos 
jungia bendra taikos ir kul
tūros platforma. Ragini
mas sušaukti tokį pasauli
nį kongresą nepaduoda vie
tos, kur jis būtų sušauktas, 
bet manoma, kad tai būtų 
kokiame nors Vakarų Eu- 
ropos^cenJį’e.

Ispanijos kunigai įsakinės 
Amenkosjtareiviams tenai

MadridasJ-Amerikos ge- 
nerolas Kisseneris ir Ispa
nijos generaknte štabo vir
šininkas Juanas Vignonaa 
pasirašė sutartį. Ta sutar
tis liečia tūkstančius ame
rikiečių kariui ir civilių, 
kurie netrukus pribus į Is
paniją. Pagal tą sutartį Is
panijos katalikiški kunigai 
gauna galią reguliuoti ame
rikiečių vedybas.

Katalikas amerikietis, ne
gali vesti nekatalikės ame
rikietės, jeigu tam neduoda 
specialaus leidimo Ispani
jos dvasiškija. Nekatali- 
kas amerikietis negali ves
ti katalikės ispanės be to
kio leidimo. Tik katalikas 
amerikietis gali vesti kata
likę amerikietę su ameri
kiečio kapeliono pritarimu, 
be Ispanijos kunigų leidįmo.

Kai kuriuose amerikiečių 
kariškuose rateliuose vieš- 
.patauja didelis nepasitenki
nimas šia sutartimi.

Sheppardas aiškinasi
Clevelandas. — Nuteista

sis Dr. Sheppardas išleido 
pareiškimą, kuriame jis vis 
dar aiškinasi, kad jis nekal
tas. Jis dabar vysto naują 
teoriją, kad jo žmoną nu
žudė ne įsiveržėlis, bet “įsi- 
veržėlė.”

Kaip pasaulyje 
minėjo Kalėdas

Washingtonas. — Pasau
lis šiais metais paminėjo 
Kalėdas gal iškilmingiau 
negu bet kuriais metais po 
paskutinio pasaulinio karo. 
Tai buvo pirmos Kalėdos 
keliolikos metų bėgyje, per 
kurias jokiame p a s a u 1 i o 
kampe nevyko didesnio 
masto karo: tyla viešpata
vo Korėjoje, Vietname, nors 
negalima sakyti, kad buvo 
ramu Kcnyjoje, Tu nisi joje 
kai kuriose Indonezijos vie
tose ir pačioje Palestinoje 
kur Betlėjaus izraeliečiai 
susišaudė su Jordano ara
bais.

Šioje šalyje apie 300 žmo
nių žuvo auto nelaimėse. 
Romoje sergantis popiežius 
pasirodė ant tiek pasveikęs., 
kad pajėgė iš Vatikano rū
mų lango palaiminti tikin
čiuosius. Britanijoje Ka
lėdos paminėtos tradiciniu 
anglosaksišku būdu, su ka- 
lakutienos pietumis, kaip ir 
šioje šalyje. Francūzijoje 
galintieji baliavojo visą 
naktį, nors, kaip laikraš
čiai sakė, darbininkai ne
pajėgė nusipirkti šventa
dieniško maisto arba dau
giau žaislų vaikams.

Tarybų Sąjungoje stačia
tikiai Kalėdas minės dar už 
keliu dienu, bet katalikiško-, 
je Lietuvoje ir protestantiš
koje Latvijoje bei Ukrainos 
dalyse jos buvo minėtos 
tradiciniu būdu. Maskvos 
radijo komentatorius trum
pai pasveikino visus žmo
nes pasaulyje, kurie minės 
Kalėdas kaipo taikos šven
tę-

Eilėje nekrikščioniškų 
šalių, kaip tai šintoistinėje 
Japonijoje, ir persveriamai 
budistinėje Indijoje, Kalė
dos buvo visvien minimos., 
ir net kaip valstybinė šven
tė. !

Susišaudyta prie Betlėjaus 
tylioje kalėdinėje naktyje

B etlė j us, Jo r dana s.—Tu o 
tarpu, kai apie 10,000 tu
ristų pilgrimų ir vietinių 
krikščionių susirinko, kad 
dalyvauti kalėdinėse apei
gose, nakties tylą perskro
dė šūviai, kurie atėjo iš 
Jordano - Izraelio pasienio 
pusės. Siena randasi tik- 
kelios mylios nuo Betlėjaus. 
Tai buvo vienas tų susišau
dymų, kurie įvyksta kas 
naktį. 4.

Izraelis davė specialius 
leidimus krikščionims per
eiti sieną į Jordaną. Šimtai 
krikščionių arabų tuomi pa
sinaudojo, lygiai, kaip už
sieniečiai. Ceremonijos taip
gi pravestos Jeruzalėje ir 
Nazarete,, Izraelyje. Dau
guma Nazareto gyventojų 
yra arabai, bet ne musul
monai, o krikščionys.

Albany. — Gubernatorius 
Harrimanas pasakys pra
kalbą N. Y. CIO suvažiavi
me, kuris įvyks čia sausio 
12 dieną.
L. ... L

Oppenheimeris 
sakė prakalbą

New Yorkas. — Baigiant 
Columbia universiteto 200 
metų sukakties minėjimą, 
oer radiją kalbą pasakė pa
kviestas profesorius Rober
tas Oppenheimeris. Jo pa
kvietimas pasakyti baigia
mąją kalbą sukėlė daug pa
sipiktinimo reakcininkuose, 
nes Oppenhei rn e r i s dar 
šiais metais buvo atleistas 
iš savo pareigų kaip atomi
nės komisijos aukštas pata
rėjas, kai jo lojalumas bu
vo pastatytas po klausimu.

Oppenheimeris savo kal
boje sakė, kad mokslas yra 
dabar tiek išsivystęs, jog 
abi šaltojo karo pusi turė
tų įsidėmėti, jog karas pra
žudytų visą pasaulį. Jis sa
kė, kad šalys turi išmokti 
“mylėti viena kitą.”

Oppenheimeris kalbėjo 
bendromis ir poetiškomis 
frazėmis, bet jo bendra iš
vada, sako stebėtojai, buvo 
už taika ir šalių sugyveni
mą, u-

Šiandien Indonezijoje bus 
pradėtos svarbios derybos

Jakarta. — Šį antradienį 
čia atsidaro Colombo jėgų 
derybos. Jose dalyvauja In
dija, Indonezija, Pakista
nas, Ceylonas ir Burma. 
Premjeras Nehru iš Indi
jos, Ali iš Pakistano ir kiti 
jau su vyko.

Šių pasitarimų tikslas yra 
sušaukti Azijos ir Afrikos 
kraštų konferenciją, kurios 
vyriausias tikslas būtų de
monstruoti anti - koloniale 
dvasią. Bet pasitarimuose 
dalyvaujančios va 1 s t y b ė s 
nesutinka, ką kviesti.

Indija ir Burma bei In
do n e z i j a norėtų kviesti 
Liaudies Kiniją, bet Pakis
tanas ir Ceylonas stoja 
prieš. Be to, arabų šalys 
paskelbė, kad jos nedaly
vautų Azijos - Afrikos kon
ferencijoje, jeigu Izraelis 
būtu kviestas. Pakistanas 
ir Indonezija, kurios irgi 
yra musulmoniškos šalys, 
sutinka Izraelio nekviesti, 
bet Indija abejoja.

Paryžius. — Pirmadienio 
rytą kelios nepriklattsomų 
Prancūzijos parlamento de
putatų grupės paskelbė, kad 
jos pakeis savo nusėta ty
mą ir balsuos pasitikėjimą 
Mendes - France valdžiai, 
kas reiškia, už Vakarų Vo
kietijos ginklavimą.

Buvo spėliota, Jvsd parla
mentas tokiu būdu gali pa
keisti praeito ketvirtadie
nio nutarimą. Tada parla
mentas 280 balsų prieš 259 
atmetė Vokietijos ginklavi
mą, u

New Yorkas. — Naujai 
išrinktas generalinis proku
roras New Yorko valstijai 
J. Javits paskyrė savo pa
dėjėju buvusį priešrinkimi
nės kampanijos vedėją 
Trubiną.

McCarthy veiks už 
karą prieš Kiniją

i Jis skelbia atidarysiąs platų vajų už naujus 
griežtus žingsnius prieš Kinijos liaudiečius

Washingtonas. — Senato-! eiklių. Jis kalbėsiąs prie
i rius' McCarthy, kuris per 
i kelias savaites radosi užku- 
’ Ilsiuose, vėl išstojo viešu- 
i mon. Jis paskelbė, kokia 
i bus jo ateities taktika, per 
i kurią jis tikisi vėl atsiekti 
■ populiarumą: jis kiršins už 
' karą prieš. Liaudies Kiniją.

McCarthy pareiškė spau- 
; dos atstovams, kad jis pla- 
! nuoja ištisą viešų prakalbų

Kristaus gimimo diena 
lieka abejonėje, sako 
katalikiškas žurnalas

Bostonas. — Vietinės ar- 
1 kivyskupijos organas žur- 
I nalas “The Boston Pilot” 
! pripažįsta, kad nėra įrody- 
! nių, j°£ gruodžio 25 (Kalė- 
i dos) yra Kristaus gimimo 
diena. Katalikų žurnalas 
sako, kad ten nėra istorinio 
d o k u m e n t avimo, bet tas 

j “nesvarbu,” nes svarbi 
; “bendra realybė.”

Viduramžiuose žmonės bu
vo deginami ant laužo, jei- • 
gu išreikšdavo tokį heretiš- 
ką abejojimą, kokį išreiškia 
Bostono katalikiškos hier
archijos organas “The Bos
ton Pilot.” Panašių abejo
nių labai retai išreiškiama 
oficialiuose katalikų orga
nuose.

Gandai, kad Britanija nori 
pripažinti Čiango valdžią

London. — Britanija yra 
pripažinusi Liaudies Kini
jos valdžią. Bet dabar čia 
yra paplitę gandai, kad Bri
tanija planuoja pripažinti 
ir Čiango valdžią Taivane 
(Formozoje). Tokiu atsiti
kimu britai neatšauktų pri
pažinimo nuo Pekino val
džios, o verčiau pripažintų 
abi: Pekino valdžią kaip 
sausžemio, Čiango kaip 
Formozos salos.

Ar Kinijos valdžia norėtų 
palaikyti santykius su Bri
tais, jei tie pripažintų ir su
kilėlišką Čiango valdžią 
čia nežinoma.

Britų spauda sako, kad 
dabartinis valdžios stovis 
yra dviveidiškas: oficialiai 
pripažįstama Pekino val
džia, bet Jungtinėse Tauto
se ir užsienio politikoje ben
drai britai dažnai remia 
Čiangą. Britai jau dabar 
pripažįsta Čiango valdžią 
kaip de facto Formozos val
dovę ir ten laiko konsulatą 
nors neturi diplomatinių 
atstovu. t» *■

Charleroi, Belgija. — Du 
italai angliakasiai buvo už
mušti sugriuvime Char- 
bonnages du Nord de Gilly 
kasykloje. Trys kiti anglia
kasiai, kurie buvo užklupti 
2,400 pėdų gilumos galeri
joje, kaip nors išsigavo.

I “minkštą Eisenhowerio ai 
sinešimą link Kinijos.”1

Jis sakė, kad jeigu nebu 
greitu laiku teista Čiang 
jėgoms “eiti į akciją,” jc 
laipsniškai sugrius, sutn 
pės, ir iš jų nebus nieko ge 
ro. Dabar,, sakė jis, yr 
laikas smogti į K i n i j o 
“minkštas vietas.”

McCarthy žadėjo grįži 
j prie savo seno kaltinimo 
1 kad kraštai, kurie prekiau 
I ja su Kinija, turėtų negani 
• pagalbos iš Amerikos. La 
i biausiai tuo atžvilgiu “nu 
i sideda,” sakė ir sako jis 
1 Britanija.

Apie savo kongresinio ko 
miteto veiklą McCarthy sa 
kė, kad jis neplanuoja jo 

I kių apklausinėjimų. Sau 
; šio 5 dieną tas komitetą 
bus išimtas iš jo rankų i 
perduotas demokratų vądo 
vybei.

Manila.’— Amerikos ge 
neralinio štabo viršininką 
admirolas Radfordas kon 
feravo su Filipinų preziden 
tu Ramonu Magsaysay.

Per 26 metus ji pagimdė 2( 
vaikus, nori turėti daugiau

Ledges, N. B. — Mrs. Ma 
j rie Cyr pagimdė savo 26 
i tą vaiką 26 metų bėgyje, ki 
j taip sakant, vaiką kas me 
! tai. Bet 7 vaikai mirė, til 

19 liko gyventi. Mrs. Cyi 
I turi 42 metus amžiaus i) 
planuoja, dar tirėti ben 
pustuzinį vaikų.

Ji sako, kad kiekvieni 
motina turėtų gimdyti vai 
ką per metus, nes, kaip j 
išsireiškia, “tai yra natūra 

. lūs būdas, taip gimsta vai 
i kai pas visus gyvius, tai) 
turėtų būti ir tarp žmonių.’

Ankara. — Turkija pa 
žadėjo, kad nežiūrint savi 

Į glaudesnių santykių su ara 
□iškaiš kraštais, ji palaiky! 
gerus santykius ir preky 
ba su Izraeliu.

Turkija yra vieninteli 
musulmoniška šąjis, kur 
pripažino Izraelį.

Philadelphia, Pa.
Praėjusį sekmadienį, gruo 

džio 26 d., staiga nuo per- 
aukšto kraujo spaudimo li
goninėje mirė Kazimiera* 
Dovidaitis, Laisvės skaity
tojas. Gyveno po num. 170( 
S. Front St. Buvo apie 6c 
metų amžiaus. Paliko liū
desyje žmoną Uršulę, duk
teris Oną Šimkins ir Bar
borą Kazalskis.

Palaidotas bus ateinanti 
penktadienį, gruodžio 31 d.

Lietuvoje velionis paėjo 
nuo Skaisgirio, Trumpai
čių kaimo.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė d. Briedis.
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BLAIVI MINTIS ĖMĖ VIRŠŲ
RADIJO KOMENTATORIŲ ir kitokių “visko žino- 

rų” skelbimas, būk Francūzijos parlamento pasisakymas 
iries Vokietijos ginklavimą esąs komunistų laimėjimas, 
oli gražu nepasako visos tiesos.

Tai perdaug supaprastintas pasakymas. Ar nebūtų 
geriau, jei šis Francūzijos parlamento tartas žodis bū
ti pavadintas blaiviosios minties, blaivaus galvojimo lai- 
nėjimu? O gal geriau būtų jį charakterizuoti, kaip tai
gos šalininkų laimėjimu?

Kaip ten bebūtų, Francūzijos parlamentas, 280 bai
rn prieš 259, atmetė Paryžiaus sutarčių vieną punktą, 
lūtent, kad Vakarų Vokietija būtų apginkluota ir pa
puošta naujam karui.

Taip, komunistų deputatai parlamente, kurių yra 
irti šimtas, balsavo prieš tą sutartį. Bet ir katalikų par
ijus deputatai balsavo prieš tą sutartį.

Komunistai deputatai nebūtų savo balsais laimėję 
iito žodinio mūšio, jei jiems talkon nebūtų stoję kitų 
>artijų deputatai.

Turime aiškiai ir kartą ant visados suprasti, kad 
zisos kalbos, visi įvairių politikierių plepalai, būk Va
sarų Vokietijos apginklavimas “sutvirtintų Francūziją,” 
/ra melas, yra (francūzų tautos atžvilgiu) išdavystė.

Šia proga tenka priminti ir tai, kaip negražiai, kaip 
legarbingai premjeras Mendes - France save žemino, 
skelbdamas, būk Francūzijos interesai reikalauja, kad 
Vakarų Vokie.ija (francūzų tautos .tradicinis ir po- 
sencialus priešas) būtų apginkluota!

Seno amžiaus žmogus, tokis, kaip Edouard Herriot, 
•adikalu partijos narys, buvęs šalies premjeras, veikė
jas, visuomenininkas, išklausęs Mendes-France’o pareiš
kimus, pasakė: Aš netikiu, kad Vakarų Vokietijos ap
ginklavimas pasitarnautų taikai; aš manau, kad, jei 
Francūzijos parlamentas nutars V. Vokietiją apginkluo
ti, tai ten sutvirtės reakciniai, karo trokštantieji, ele
mentai.

Ir senelis Herriot balsavo prieš Vakarų Vokietijos 
ginklavimą.

Netenka aiškinti, jog Mendes-France dar bandys 
manevruoti. Jis gana suktas politikierius ir ryžšis pa
statyti “ant savo.” Jis šią savaitę darbuosis, kad vie
naip ar kitaip būtų nutarta taip, kaip jis nori.

Matysime, kas iš to visko išeis.
Bet taiką mylintysis pasaulis lengviau (žieminių 

švenčių proga) atsiduso, kai sužinojo, kad Francūzijos 
parlamentas atsisakė užgirti Vakarų Vokietijos gin
klavimą.

_ • *
NESENIAI, GRUODŽIO 20 d., žymus žurnalistas ir 

New York Timeso korespondentas James Reston rase 
iš Washingtono: Maskva triukšmauja, o Jungtinės Vals
tijos laikosi ramiai.

Jis tai rašė dėl to, kad Molotovas siuntė notas Fran- 
cūzijai, kad sovietinė spauda smarkiai įspėjo Prancū
zijos parlamentą, ragindama jį nepasisakyti už Vakarų 
Vokietijos apginklavimą.

Įdomu, ką dabar Mr. Reston pasakys.
;u Šis Francūzijos parlamento žygis, tenka pasakyti, 

buvo netikėtas daugeliui Washingtono ir Londono po
litikų.

Šis žygis sumaišė daugelį planų, nubrėžai Londone, 
Washingtone ir Paryžiuje.

; ; Kiek tai liečia Amerikos žmones, amerikinę liaudį, 
mes manome, kad ji šituo Francūzijos parlamento dar
bu bus pilnai pasitenkinus.

* _ _ ,
506 žymūs amerikiečiai prašo amnestijos

NET 506 ŽYMŪS amerikiečiai (iš 31 valstijos) pa- 
pasirašė po prašymu, kad prezidentas Eisenhoweris, 
žiemos .švenčių proga, suteiktų amnestiją politiniams 
kaliniams, esantiems kalėjimuose, į kuriuos jie buvo 
pasiųsti pagal Smith o Aktą.

Tarp pasirašiusiųjų po prašymu yra mokslininkų, 
švietėjų, visuomenininkų, artistų ir darbininkų judėji- 
nio veikėjų.

Mūsų nuomone, prezidentas pasielgtų labai žmoniš
kai, jei jis šį prašymą išklausytų ir, Naujų Metų išva
karėse, išlaisvintų visus politinius kalinius, esančius 
Dausų šalies kalėjimuose.

TENKA RIMTAI PAGALVOT I
/ Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:

“Taikingo sugyvenimo arba koegzistencijos priedai, 
Šaukdami prieš tą koegzistenciją, aiškina, kad su ko
munistais negalima taikiai sugyventi, nes jie žiauriai 
elgiasi su savo oponentais. Pavyzdžiui, tik šiomis die
nomis vienas vyskupas, paleistas iš Kinijos, šaukė, kad 
negalima su komunistais sugyventi, nes jie buvę įkalinę 
jį‘an t 22 mėnesių.

“O kaip gi yra su tais, kurie randasi kitoj tvoros
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Jei, gult eidamas, jauties 
labai jau alkanas, tai gali 
truputį ko užvalgyt, bet tik 
truputį ir kokio lengvo daik
to, kaip stiklas šilto pieno 
ir koks džiovinėlis, arba 
prisirpęs bananas.

Jeigu prisivalgęs labai so
čiai ir eisi gult, menkas, 
brolau, bus tau miegas. Vi
duriai tau burzgės, girgž
dės, marmaliuos ir neduos 
tau užmigt. Atsiminkit: 
didelis vidurių darbas ir ra
mus miegas nesusiderina. 
Kas daugiausia ir trukdo, 
gadina miegą, tai pilni vi
duriai.

O miegas juk toks svar
bus kiekvienam žmogui 
veiksnys! Miegas papras
tai tau nustato ir nušviečia 
visą tą kitą dieną. Gerai 
išsimiegojęs, dirbsi sau bet 
kokį darbą, be nuovargio, 
be nuobodulio. Ką dirbsi, 
vis tau gražiai sekasi. At
virkščiai, kai gauni prastai 
miegot, galva tau bus sun
ki, nepaslanki, raumenys 
irgi sustingę, sutingę. Ir 
vargu tau tą dieną atsi
griebt, nebent tu rasi pro
gą pogulio pamiegot.

Kai viduriai pilni ir labai 
smarkiai mala, tai gulin
čiam net tau visą organiz
mą supurto. Neretai net, 
nio tų vidurių, įsimeta kur 
į koją mėšlungis, plėštrau- 
kis. Pradeda tau trukčiot 
kojos ar kitų vietų raume
nys. O tau viduriai esti iš
kelti, išpūsti, pilni gazų, 
dujų. Net ir širdis nuo to 
tau gali suspurdėt, kai jai 
pasidaro maža vietos, kai 
į ją ima užgult ir kilt išpūs
tieji viduriai.

Tokiais atvejais, verčiau 
lipk iš lovos, pasilankstyk, 
pasimuistyk, pilvą padau
žyk, pabraukyk, kad gau
tu m atsipūkšt, atsirūgt, 
kad iš skilvio atsirūgtų tau 
dujos ir nurytas su maistu 
oras. Taipgi paspaudyk ge
rai apačias, išeinamąją at
varą, tai tau išeis bent da
lis žarnos dujų. Ir tau pa
sidarys žymiai lengviau.

Bandyk tada gult ir giliai 
pakvėpuok, pilvu, užudan- 
gomis (diafragma), kelioli
ka kartų. Gilus kvėpavimas 
padeda išjudint ir praša
lint dujas.

Jei vėl tave išbudina tie 
neramūs viduriai, tai ne 
drybsok, bet verčiau vėl at
sikelk, atsistok, pasirangyk, 
pilvą pa mankyk, apačias 
pamaigyk, tai vėl tau dujų 
dalis išeis, - ir tau lengviau 
pasidarys. Vėl tada gulk, 
kvėpuok giliai, ir galėsi pra- 
migt.

Jei tau kada tenka, ko
kioj vakarienėj ar pobūvy 
ar namie, vėlai prisivalgyt, 
tai geriau nė neik gult taip 
greit, nes nieko nebus su 
miegu. Gali tada ką krapš
tytis, skaityk, atsisėdęs, 
bent porą trejetą valandų. 

pusėj? Ar Jungtinėse Valstijose kapitalizmo oponentai 
nepersekiojami, nekalinami? Tik už tai, kad jie tiki į 
marksizmą, jie kišami į kalėjimą ne keliems mėnesiams, 
o keliems , metams. Kiša į kalėjimus net už tai, kad 
žmonės, pasinaudodami Amerikos konstitucijos garanti
jomis, atsisako liudyti prieš save ragangaudžių komi
tetuose.

“O kaip gi yra su hitlerininkais? Kiek jie sudegino 
žmonių pečiuose? Kiek jų buvo legaliai nuteista už kri
minalius nusikaltimus karo pabaigoje? O ar kas jiems 
orikiša tai? Tuos militarinius ir esesininkus dabar no
rima vėl apginkluoti ir net sąjungininkais padaryti.

“Buvo karas, buvo revoliucijos. Kiekvienoje šalyje 
yra vidujinių susikirtimų. Bet ar reikia dėl to susinai
kinti visiems hidrogeno bombomis? O kita, ar tos bom
bos gali panaikinti tuos visus negerumus? O virš visko, 
jei vyskupo įkalinimas yra baisus dalykas, tai kaip bus 
nebaisus dalykas naikinti ištisus miestus. Juk tai 
būtų milijonus kartų žiauresnis darbas — ir tik dėl to, 
kad yra žmonių, kurie nori kraujo praliejimo, keršto, 
tiems, kurie sąlygoms susidėjus, paėmė viršų ir dabar 
tvarkosi pagal savo, supratimą.”

Ir bendrai, bandyk vakarie
nės pavalgyt anksčiau ir 
nedaug. Gulk po kokių ke
turių penkių valandų po va
karienės, tai tau miegas bus 
skalsesnis.

Tokiais atsitikimais, kai 
gauni kur ilgai pavakaruot. 
teatran ar koncertan nuva
žiuoji, o parvažiavęs junti 
labai jau alkanas ir alkanas 
nenori lovon gult, tai gali 
šilto pieno puodelį suvalgyt 
su sausainiu.

Niekad nevalgyk ir ne
gerk labai karštų daiktų, 
nes tai gadina skilvio plė
ves ir pagreitina opos (“ul
cer”) atsiradimą, net ilgai
niui ir vėžio.

Belgija reikalauja išduoti 
jai fašistą Leoną Degrelle

Briuselis. — Vyriausias 
karo meto Belgijos kvislin- 
gas Leonas Degrelle iki šios 
dienos randasi Franco Is
panijoje, kurion jis pabėgo 
karo pabaigoje. Belgija pa
kartotinai yra atsikreipusi 
į Ispanijos valdžią su reika? 
lavimu jai išduoti tą kvis- 
lingą, bet be pasekmių.

Šiomis dienomis Belgija 
per savo ambasadorių Ispa
nijoje vėl pareikalavo jai 
išduoti jį. Degrelle karo 
metu organizavo belgų 
tarpe nacių SS legijonus ir 
kitaip bendradarbiavo su 
vokiškais okupantais.

Belgijos valdžia norėtų jį 
teisti kaip karinį krimina
listą, v

Londonas. — Britanijos 
valdžia sako, kad Jemenas 
kiršina žmones Adene, bri
tų kolonijoje Arabų pusia
salyje. Jemenas skaitosi ne
priklausoma arabų valsty- 

. bė.

Nicosia. — Britai paleido 
po užstatu suimtus Kipro 
gyventojus, kurie demon
stravo už vienybę su Grai
kija. Vienas britų kulkų 
sužeistas jaunuolis guli li
goninėje paralyžiuotas.

Viena Hollywoodo valgy
kla turi iškabą: “Prastas 
maistas ir prastas patarna
vimas.” Bet valgytojų ji 
turi daugiau, 'negu kitos 
valgyklos.

Sheraton Corp, viešbučiai 
per šešis šių metų mėnesius 
padarė $7,024,031 pelno, 
kuomet 1953 m. per tą patį 
laiką padarė tris milijonus. 
Pelnas paaugo 134 procen
tais.

Cincinnati, Ohio, gyvento
ja Caroline Squire reika
lauja perskyrų nuo savo vy
ro dėl to, kad jis iš namų 
išėjo stiklą alaus išgerti 
1917 m. liepos 4 d. ir iki šiol 
dar nesugrįžo.

H. Korsakiene

Gyvenimo tikrovė -- rašytojo 
įkvėpimo šaltinis

(Pabaiga)
Šiuo požiūriu vertinant 

pastaruoju metu parašytus 
kūrinius, galima padaryti 
ne vieną priekaištą mūsų 
rašytojams. Pavyzdžiui, kai 
kurių J. Šimkaus, M. Sluc- 
kio, A. Baužos, A. Baltrū
no, mano pačios ir kt. apsa
kymų herojai dažniausiai 
nėra gyvi žmonės, o tik vie
no kurio aprioriškai nusta
tyto teigiamam herojui bū- 
ingo bruožo rezonuotojai.

Literatūrinė praktika ro
do, kad kūrinio herojus ta
da labiausiai domina ir jau
dina skaitytoją, kai jis nėra 
kūrinyje paduotas jau iš 
anksto gatavas susiforma
vęs kažkur už knygos ribų. 
Čia ir iškyla klausimas, dėl 
kurio jau buvo pareikšta 
skirtingų nuomonių mūsų 
spaudoje,—nuo ko turi pra
dėti rašyytojas darbą prie 
savo kūrinio — nuo charak
terio, ar nuo siužeto? Tei
singas požiūris, mano ma
nymu, yra abiejų šių mo
mentų dialektiškoje vieny
bėje.

Vaizduodamas savo hero
jaus charakterį formavimo
si, vyystymosi ir augimo 
procese, rašytojas neišven
giamai turės jį rodyti tam 
tikruose konfliktuose ir su
sidūrimuose su praeities 
liekanomis, kovoje su gyve
nimo sunkumais bei prieš
taravimais. Tuo pačiu tei
giamas herojus idėjiškai 
skelbs naujo pergalę prieš 
seną, kadangi jis bus naujo 
pusėje. Herojaus charakte
rio formavimosi, jo augimo 
procesas tokiu atveju ir su
darys kūrinio siužetą, bus 
siužeto varomoji jėga. Bū
tent šitaip siužetą suprato 
M. Gorkis, kuris nurodė, 
kad greta kalbos ir temos, 
“trečiasis literatūros ele
mentas yra siužetas, t. y. 
ryšiai, prieštaravimai, sim
patijos, antipatijos ir apla
mai žmonių santykiavimas 
—ar kito charakterio augi
mo ir organizavimo istori
ja.”

M. Gorkis nukreipia pa
grindinį rašytojo dėmesį ne 
į veiksmą, į kurį įtraukia
mas herojus, bet į patį he
rojų, kaip minties, turinio 
išreiškė ją, kuris veikdamas 
ryškiausiai atskleidžia sa
vo charakterį, tuo pačiu nu
lemia ir siužeto eigą. Ta
čiau tik rodydamas savo he
rojų, veikiantį gyvenimišku 
atžvilgiu tipiškose aplinky
bėse, rašytojas sukurs ti
pišką siužetą. Rašytojo at
rinktos tipiškos situacijos, 
arba siužetinės grandys, — 
pakopa po pakopos — pa
rodys herojaus charakterio 
brendimą.

Jeigu gi rašytojas, nesi
remdamas gyvenimo tiesa, 
dirbtinai sugalvos kūriniui 
siužetą, — toks siužetas ne
išvengiamai bus schematiš
kas, o jo situacijos neįtiki
namos. Tokiose situacijose 
herojaus charakteris nega
lės vystytis, ryškėti, su
stings, pasidarys negyvas. 
Reikia, man atrodo, visada 
atsiminti, kad gyvenimo pa
žinimas turtina rašytojo 
meistriškumą. Kitaip ta
riant, jeigu rašytojas gerai 
pažins gyvenimą, savo ap
rašomą dalyką, tai jis ne
seks schema, nes gyveni
mas jam pateiks naujos, gy
vos medžiagos, kuri į nieką 
pavers schemą, šabloną tiek 
vystant siužetą, tiek ku
riant žmonių paveikslus.

Kurdamas kūrinio siuže
tą ir rodydamas jame he* 

rojaus charakterio vysty
mąsi, ’ rašytojas susiduria 
su labai svarbiu kūrybinio 
proceso momentu — su at
rankos momentu. Iš gau
sios gyvenimo medžiagos 
rašytojas turi mokėti at
rinkti kūrinio siužetui pa
čias būdingiausias situaci
jas, atrinkti tik būtinas si
tuacijas, kurios padėtų he
rojui augti, kurios atskleis
tų jo charakterio tipiškus 
bruožus.
Rašytojo žvilgsnis turi būti 

aktyvus
Nukreiptas į gyvenimo 

tikrovę rašytojo žvilgsnis 
turi būti visuomet aktyvus, 
teigiantis. Aiški turi būti 
rašytojo pozicija gyvenimo 
įvykių, žmonių ir reiškinių 
atžvilgiu. Rašytojas, stovįs 
socialistinio realizmo pozi
cijose, negali būti tik gyve
nimo stebėtojas ir jo fik
suotojas. Tarybinio rašy
tojo darbo prasmė ir tiks
las — aktyviai įsikišti į gy
venimą. Tik aiškiai žinoda
mas, ką jis nori pasakyti, 
rašytojas teisingai atrinks 
gyvenimo teikiamą medžia
gą, parodys gyvenimo reiš
kinius ir žmonių charakte
rius jų revoliuciniame vys
tymesi.

Kada skaitai kai kuinuos 
kūrinius apie pramonės dar
bininkus, dažnai matai ne
reikalingas autoriaus pa
stangas iki smulkmenų ap
rašyti įvairius techniškus 
procesus, neretai užtemdan
čius vaizduojamus žmones. 
Kai kada analogiškus rei
kalavimus literatūrinė kri
tika taiko visiems kūri
niams, vaizduojantiems ku
rios nors profesijos žmones. 
Jeigu kūrinio pagrindinis 
veikėjas, sakysim, yra mo
kytojas, tai tokiame kūri
nyje norima rasti visų mo
kyklos darbo sričių smulk
menišką aprašymą ir todėl 
daromi autoriui priekaištai, 
kodėl jis neparodęs, pavyz
džiui, tėvų komiteto vei
klos. Antai, mano, apysa
kai “Gyvenimai! išėjus” bu
vo padarytas priekaištas, 
kodėl joje neparodytas ra
jono sveikatos apsaugos 
skyriaus veikimas.

Man atrodo, kad tokie 
reikalavimai, visų pirma, 
turi būti pateikiami atsi
žvelgiant į autoriaus kūri
nio sumanymą: ar buvo au
torius užsibrėžęs šitai pa
vaizduoti, ar šiuo konkrečiu 
atveju jis turėjo kitokį su
manymą, kuriam nereika
lingas tas įvykis ar reiški
nys.

Netenka ginčyti, kad rašy
tojas, vaizduodamas kurios 
nors profesijos žmogų, tu
ri giliai išstudijuoti tą ap
linką, iš kurios jis ima sa
vo herojų, turi įsigilinti į 
vaizduojamojo her o j a u s 
profesijos specifiką. Tačiau 
įvairių gamybinių ir tech
niškų procesų aprašinėji
mas bei siauri profesiniai 
klausimai negali užtemdyti 
uždavinio — atskleisti ta
rybinio žmogaus charakte
rį, atvaizduoti jo jausmus 
ir mintis. Sakysime, kūri
nyje, kuriame veikia gydy
tojai, — sveikatos apsaugos 
skyriaus funkcijų vaizdavi
mas turės prasmės tik ta
da, jeigu tai padės atsileis
ti veikėjų charakterius. Ki
tokiu atveju tų funkcijų 
aprašinėjimas bus tik ne
reikalingas balastas.

Bet kartu su tuo reikia, 
mano manymu, rašytojams 
daugiau apgalvoti skaityto
jų pasiūlymus ir reikalavi

mus, daugiau įsiklausyti j 
kritiką. Pavyzdžiui, visu
moje, man atrodo, yra tei
singas skaitytojų priekais*'; 
tas, kad mokytojų paveiks-* 
lai yra gana vienodi., Ku
riant tarybinio žmogaus pa
veikslą, reikia stengtis pa
rodyti jį turtingą savo vi
diniu pasauliu. Tai pada
ryti galima, tik nuolat ple
čiant jo veiklos, jo santy
kių, jo poreikių aplinką, ku
rioje jis galėtų geriausiai 
pasireikšti. Pavyzdžiui, pa
imkime kolūkinio kaimo in
teligentą. Jis šiandien yra 
ir savo darbo entuziastas, 
ir visuomenininkas, kuris 
domisi kolūkių ir kolūkie
čių reikalais, rūpinasi ir ra
jono reikalais ir bendrais 
valstybiniais reikalais.

Darbas tarybinio žmo
gaus gyvenime užima pir
maujančią vietą. Todėl, su
prantama, rašytojas negali 
mūsų dienų žmogaus vaiz
duoti atsietai nuo jo darbo. 
Visas tarybiniu žmogaus 
patosas, visa jo didybė at
siskleidžia jo darbe, jo pa
žiūroje į darbą, kaip į gar
bės, į pasididžiavimo daly
ką. Darbas yra neatskiria
mai įaugęs į tarybinio žmo
gaus buitį, tačiau rodant 
herojų darbe, mano many
mu, rašytojo dėmesys turi 
būti nukreiptas ne į darbo 
techniško proceso aprašy
mą, o svarbiausia į dirban
čio žmogaus psichologiją, į 
jo mintis ir jausmus.

Jeigu rašytojas, stebėda
mas šiandieninį gyvenimą, 
tikrai susižavės nuostabiais 
tarybiniais, žmonėmis ir jų 
pasiaukojančiu darbu soci
alizmo statyboje, jeigu, jį 
sujaudins ir uždegs tarybi
nių žmonių darbo patosas— 
tada rašytojui tikrai pa
vyks sukurti tokį teigiamą
jį herojų, kuris uždegs a'' 
skaitytojų širdis, nes, kaip 
sakė P. Pavienio, “užside
ga tik tas, kas pats dega.”

ŠYPSENOS
Nauja sekretore

Apsivedęs su savo, sekre
tore, biznierius kreipėsi j 
žmoną:

“Kadangi dabar mes ve
dę, tu mano žmona, tai tur 
būt man reikės pasiieškoti 
kitos sekretorės, kuri užim
tų tavo vietą raštinėje.”

“Aš pagalvojau apie, tai,” 
atsakė žmona. “Rekomen
duoju savo, giminaitę.”

“Kaip jos vardas?”
“Jonas Henris Brigas.”

Nepavojingas
Pašto riui pareiškus nusi

skundimą dėl šunies jau ke
lintu kartu, ponia nusijuo
kė ir tarė: ’

“Dabar nebijok jo. Aš jį 
j įčiepijau, tad jei ir įkąs, pa- 

■' vojaus nebus.”

Kuklumas
Miss Smith praleido, pus

valandį bepudruoflama vei* 
da.

“Ir kam tu taip daug pu-’ 
druoji savo veidą?” klausia 
vyras, netekęs kantrybės 

'belaukiant.
“Noriu būti kukli.” .
“Kaip tai kukli ”
“Nenoriu, kad mano vei

das spindėtų tarp, žmonių.”

Švedijos sostinės Stock- 
holmo vienas biznierius pra
nešė viešai, kad jis iška
bins publikai matyti visų jo į 
skolininkų vardus, Kai tik > 
skolininkai sužinojo, ka^ 
taip gali atsitikti, veik visd 
pasiskubino savo, skolas pa- 
simokėti.

Ar. jau rengiate ką Laievii 
paramai?<

<



SKAITYTOJŲ BALSAI
f DVI DIPUKĖS IR DU
i KAPUCINAI

Tai buvo vidunaktis. Stoty
je laikrodis rodė dvyliktą. 
Skubinau Į traukinį. Nors dar 
buvo pusė valandos prieš trau
kinio išėjimą, bet sėdynių va
gonuose jau labai mažai tuš
čių buvo likę. Susiradau sau 
vietą. Antrą sėdynę nuo ma
nęs turėjo užėmę dvi apyjau
nės moteriškės. Viena iš tų 
dviejų buvo: žvali, tamsiai 
geltonais plaukais, vidutinio 
ūgio ir nedikta. Nors atrodė 
gerokai nusidėvėjusi, bet jai 
poilsis dar nerūpi, čia šnekina 
kareivius, matrosus (jūrei
vius). ir kitokius uniformuo
tus vyrus; čia bėga iš vieno 
vagono galo į kitą. Taip zujo 
iki susirado kokį ten kapitoną 
ir su juo praleido likusią da
lį kelionės. Prieš prisikalbėji- 
mą prie kapitono, retkarčiais 
atjbėgus valandėlei pas savo 
s<^keleivę garsiai ir gražiai 
lietuviškai į ją šnekėjo.

Būdamas tos pačios tautos 
žmogus, aš jas prašnekinau. 
Iš jų sužinojau, kad jos yra 

jdipu'kės, gyvenančios Brookly- 
7 ne. Jos moka gerai angliškai 

ir keletą kitų kalbų, nes savo 
laiku, žmonių sukrautais pini
gais, yra daug pasaulio šalių 
apvažinėję. Jų turtingi tėvai, 
išnaudodami darbo žmones, 
davė joms gerą mokslą Lietu
voje. Lietuva dailiai išauklėjo 
jas, o jos, kaip daugelis kitų 
mūsų tautos išgamų, trankosi 
po pasaulį, šmeiždamos ir pa- 
juokdamos svetimtaučių aky
se dabartinę Lietuvoje kuria
mą naują santvarką. Jos lau
kia tos dienos, kada mūsų 
gimtinėje atsisteigs fašistinė, 
kelių žmonių naudai reakcinė 

.4. ČECHOVAS

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS
(Kriminalinis apsakymas) 

(Tąsa) — Na. o batas?
Nuėję į sodą, tardytojai pirmiausia 

ėmėsi žolę žiūrinėti. Žolė po langu bu
vo išmindžiota. Dirvuolės krūmas pa
langėje, prie pat sienos, pasirodė irgi 
mindžiotas. Diukovskiui pasisekė suras
ti ant jo keletą nulaužtų š’akučių ir ga
baliuką vatos. Ant viršutinių galvučių 
buvo rasta plonučių tamsiai mėlynos vil
nos plaukelių.

— Kokios spalvos buvo jo paskutinis 
kostiumas? — paklausė Diukovskiš Psie- 
okvą.

-— Geltonas, marškonis.
— Puiku. Jie, vadinas, buvo su mėly

nais.
Keletas dirvuolės galvučių buvo nu

pjauta ir rūpestingai įvyniota į popie
rių. Tuo laiku atvažiavo ispravninkas 
Arcibaševas-Sviestakovskis ir gydytojas 
Tiutiujevas. Ispravninkas pasisveikino 
ir tučtuojau pradėjo tenkinti savo smal
sumą; o gydytojas, aukštas ir labai lie
sas žmogus įdubusiomis akimis, ilga no
simi ir smailiu smakru, su niekuo nepa- 
sisveikindamas ir nieko neklausinėda
mi atsisėdo ant kelmo, atsiduso ir pra
šneko:

— O serbai vėl sujudo! Ko jiems rei
kia, nesuprantu! Ach, Austrija, Austri
ja! Tavo čia darbas!

Lango apžiūrėjimas iš oro pusės ne
davė absoliučiai nieko; žolės gi ir arti
miausiu prie lango krūmų apžiūrėjimas 
davė tardymui daug naudingų nurody
mų. Diukovskiui pasisekė, pavyzdžiui, 
susekti ant žolės ilgą, tamsų ruožtą, su
sidedantį iš dėmiu ir einantį nuo lango 
per keletą sieksnių į sodo gilumą. Ruo
žas baigėsi po vienu alyvų krūmu dide
le, tamsiai ruda dėme. Po tuo krūmu 
buvo rastas batas, kuris pasirodė esąs 
porą batui, rastam miegamajame.

— Tai senas kraujas! — tarė Diukov- 
skis, apžiūrėdamas dėmę.

Gydytojas sulig žodžiu “kraujas” pa
sikėlė ir tingiai metė žvilgsnį į dėmę.

— Taip, kraujas, — burbtelėjo jis.
— Vadinas, nepasmaugtas, jeigu krau

jas! — tarė Čiubikovas, pašiepiamai, dir- 
.^elėjęs į Diukovskį.
r— Miegamajame jį pasmaugė, čia gi, 
bijodami, kad jis neatgytų, jam sudavė 
kuo. nors aštriu. Dėmė po krūmu rodo, 
kad jis gulėjo ten palyginti ilgą laiką, 
kol jie žiūrinėjo, kaip ir ant ko išnešti jį 
iš sodo;

tvarka. Pasakymas, kelių žmo
nių naudai— nepilnaprasmis. 
Sakydamas, kad mažas nuo
šimtis lietuvių buvo pasitenki
nę savo būviu prie tautininkų 
valdžios, neapsilenksiu su tei
sybe. Pavyzdžiui: po Pirmojo 
Pasaulinio karo, A. Smetonai 
valdant Lietuvą didelis nuo
šimtis žmonių būtų; pabėgę į 
Ameriką, jei tik būtų buvę 
galima tą padaryti.

Kuomet atsidarė kelias į 
Pietų Ameriką, tūkstančiais 
Lietuvos žmonės parsidavė 
vergijai: Brazilijos kavos 
plantacijų agentai jais speku
liavo. (Taip lygiai juos ten 
vežė, kaip anais laikais Pietų 
Jungtinės Valstijos iš Afrikos 
negrus, kada atgabeno savo 
medvilnės plantacijų dar
bams)... O ką mūsų fašistinė 
valdžia darė, kad sustabdžius 
savo tautiečių bėgimą į Pietų 
Amerikos vergiją? Kiek aš 
atsimenu, tai labai mažai. Net 
nesuteikė tikrų informacijų 
apie to krašto klimatą ir ki
tas gyvenimo sąlygas. Leido 
agentams laisvai suagituoti 
žmones ir vešt. Tik už kelių 
metų, kuomet pasklydo žinios, 
kad pusė ar daugiau ten nu
vykusių tautiečių, del nepake
liamų gyvenimo sąlygų, susir
go ir labai daug išmirė, ta! 
tik tuomet sumažėjo nuo 
“puikiosios” fašistų tvarkos 
žmonių bėgimas.

Imkime rusų tautos žmones. 
Nors jie tuo laiku vargingai 
gyveno, bet nenustojo vilties 
įkūrimui geresnės ateities, ne
bėgo iš savo gimtojo krašto. 
Tik buvę caro halujai, darbo 
žmonių išnaudotojai ir visi ki
ti reakcinės santvarkos šali
ninkai bėgo iš Rusijos.

Sutinkame Amerikoje bei 
kitose pasaulio šalyse gyve
nančius rusus. Įsikalbėję ma
tome, kad jie yra: ar nuo ca
ro valdžios laikų, arba balta
gvardiečiai, kurie revoliucijos 
laikais išbėgo. Tie, kurie išvy
ko iš Rusijos caro laikais, dau
guma iš jų palankūs sovietinei 
santvarkai. Gi tie, kurie išbė
go socialistinės revoliucijos lai
kais, stengiasi sukelti karą 
prieš Sovietus. Yra ir tokių, 
kurie karštai remia Sovietų 
Sąjungą. Primetimas jiems to, 
kodėl jie nevažiuoja pas so
vietus gyventi, yra baisiai ne
doras. Taip pat yra nedoras 
pasiūlymas progresyviams 
Amerikos lietuviams grįžti j 
dabartinę Lietuvą. Čia gyve
nanti ateiviai, jeigu jie rūpi
nasi ir kovoja, kad bendrai 
visiems darbo žmonėms būtų 
geresnės gyvenimui sąlygos, 
nėra nusistatę prieš šios ša
lies valdžią.

Kaip rusai, lietuviai ir kitų 
'autų žmonės, dauguma Tš jų 
atvyko jauni, čia per daugelį 
metų dirbo, išeikvojo gefiausį 
savo amžiaus laikotarpį. Pa- 
sibudavojo, įsigijo namus ar 
ne, tas priklauso nuo to, kaip 
kam pasisekė. Ne visi išauklė
jo ir šeimas, kad senatvės su
laukę galėtų jomis pasidžiaug
ti, arba naudos iš to turėti. 
Bet visi turi teisę (turėtų tu
rėti teisę) reikalauti prie
glaudos ir pragyvenimo toje 
šalyje, kurioje jie per daugelį 
metų dirbo— padėjo ją išbil
da voti.

Apie tuos du kapucinus.
Kuomet traukinys jau buvo 

pusėje kelio nuo Bostono į 
New Y orką, pas mus vagone 
viskas buvo tvarkoje. Energin
goji lietuvaitė, kaip anksčiau 
minėjau, susiradusi kokį ten 
kapitoną, ramiai ir glaudžiai 

— Tas batas dar labiau patvirtina ma
no mintį, kad jį užmušė, kada jis avėsi 
prieš guldamas batus. Vieną batą jis 
nusiavė, kitą gi, t. y. šitą, jis tesuspėjo 
nusiauti tik pusiau. Pusiau nuautas ba
tas, besitąsant ir begriūvant, pats nusi
movė...

— Kad gi ir mąslumas tas! — šypte
lėjo Čiubikovas.

Taip ir drožia, taip ir drožia! • Ir 
kada jūs atprasi te lįsti su savo samproj 
tavimais? Užuot postringavę, verčiau 
paimtumėt analizei šiek tiek žolės su 
krauju!

Po apžiūrėjimo ir vietos plano pada
rymo tardytojai nuvyko pas ūkvedį pro
tokolo rašyti ir’ priešpiečių. Per prieš
piečius įsišneko.

— Laikrodis,, pinigai ir kitkas... vis
kas neliesta, — pradėjo kalbą Čiubiko
vas. — Kaip dukart du keturi, užmuši
mas padarytas ne pasipelnymo tikslais.

— Padaryta inteligento žmogaus, — 
įterpė Diukovskis.

>— Iš ko jūs tatai išvedate?
— Mano rankose švediškas degtukas, 

kurio vartojimo dar nepažįsta vietiniai 
valstiečiai. Šitokius degtukus vartoja 
tik dvarininkai, ir tai ne visi. Užmuši
mą vykdė, reikia pasakyti, ne vienas, o 
minimum trys: du laikė, o trečias smau
gė. Kl’iauzovas buvo stiprus, ir užmušė
jai turėjo tai žinoti.

—■ Ką jis galėjo padaryti su savo jė
ga, jeigu jis, sakysime, miegojo?

— Žudikai atrado jį aunantis. Avėsi 
batus, vadinasi, nemiegojo.

— Nėr ko prasimanyti! Verčiau vai- 
gykite! '

— O mano supratimu, jūsų kilnybe, 
— tarė sodininkas Jef rėmas, statyda
mas ant stalo samovarą: — šitą niekšy
bę padarė ne kas kitas, kaip Nikolaška.

— Labai galimas daiktas,—tarė Psie- 
kovas.

— O kas tasai Nikolaška?
— Pono kamerdineris, jūsų prakilny

be, — atsakė Jefrėmas: — Kas gi kitas, 
jeigu ne jis? žmogžudys, jūsų prakil
nybe! Girtuoklis ir ištvirkėlis toksai, 
kad ir neduok dieve! Ponui jis degtinę 
visados nešiodavo, poną jis lovon guldy
davo...

' (Bus daugiau) .1

prie jo sėdėjo. Atsiradus tuš
čiai vietai prie antrosios lietu
vaitės, parūpo man ją užimti. 
Mudu po biskį šnekučiavomės 
bei snaudėm, nes šviesa nak
ties laiku traukinyje esti pri- 
gesyta, todėl -kartais miegas 
ima. Kas moka sėdomis mie
goti, tai sau ir gerai pa
ku ark i a.

Netoli nuo mūs sėdėjo du 
barzdoti, su kasomis kaban
čiomis palei ausis, juodais 
drabužiais apsirengę vyrai. Aš 
juos vadinu kapucinais, nes 
tikrojo jų titulo neteko suži
noti. Kokios religijos tie du 
fanatikai buvo, man nesvarbu. 
O ir atskyręs vienus nuo kitų, 
mažai pelnytum, nes visų re
ligijų dvasiški ją sudaro tin
giniai ar jie būtų vienuoliai,1 
vyskupai, rabinai ar kunigai.

šeriant dykaduonius, religi
jos fanatikus nebūtų pikta, 
jeigu jų skleidžiamas moks
las neštų žmonijai naudą. Jie 
neskelbia teisingą mokslą. Be
veik per du tūkstančius metų, 
krikščionių dvasininkai sykiu 
ir jų pasekėjai kartoja—aria 
ir akėja vieno žmogaus bio
grafiją. Kelia bibliją (žydų 
tautos istoriją) į padanges, 
net šventu raštu vadindami. 
Lyg apgailėdami, be paliovos 
savo maldose kartoja Kris
taus. kančias, o tuo pačiu sy
kiu padeda reakcinėms val
džioms kankinti, laikyti pries
paudoje ir žudyti visai nekal
tų milijonus žmonių...

Paklauskite savo sveiką pro
tą apie Kristaus mokslą, jūs 
suprasite ant kiek jis yra tuš
čias, kas liečia jo buvimą ne
paprastu žmogumi. Kodėl ne 
Kristus, o Kolumbas surado 
Ameriką? Ar žinojo “viską 
žinančio dievo sūnus,” kad 
yra toks žemynas, kaip kad 
Amerika? Aišku, kad ne. Jei 
būtų žinojęs, tai nebūtų ėmę 
apie 15 šimtų metų po jo mir
ties tą žemę surasti... ir jos 
beieškant teko daug vargti 
Kolumbui ir kitiems pasauli
niams eksploratoriams...

Grįžkime prie kelionės trau
kiniu, nes mes d.ar gyvename 
ašarų pakalnėje. Tarp kapito
no ir energijos pilnos lietuvai
tės ne viskas buvo ramu. Prie 
tamsios šviesos romansų karš
tis liepsnojo. Tai matydami 
kaimynai kapucinai nerima
vo, barzdas į dangų iškėlę po
teriavo. Iš pradžių, akis įbedę 
į lubas tik lūpas krutino, bet 
vėliau pradėjo balsiai pote
rius kalbėti. Yra sakoma, kad 
saulei tekant meilės karštis vi
siems smarkiau kyla. Kaip tik 
tuo laiku ir kapucinai dau
giau susirūpino, barzdas į 
dangų parietę, šaukėsi pas 
aukščiausią, kad atsiųstų sura
minimą. Romansams didėjant 
pas kaimynus, nenuostabu, 
kad, jiedu turėjo griebtis 
jiems geriausiai žinomų prie
monių— poterių kalbėjimo, 
kad sustabdžius “nelabosios” 
meilės kilimą.

Yra sakoma, kad susipora
vę skirtingų tautų žmonės iš
duoda gerą vaisių. Suleidus į 
krūvą tas dvi lietuvaites su 
dviem kapucinais pasidarytų 
dvi gražios! poros. Nei vienas 
neatrodė, kad būtų pervirtę 
per 40-tį metų, dar jie gana 
daug galėtų pasidžiaugti ir 
pasigėrėti meilės žiedais. Po
rinis gyvenimas būtų norma
lus— vienuoliams ir d i pli
kėms, o valstybė, pristačius 
juos visus prie naudingo dar
bo, turėtų iš to naudos. Gam
ta daugiausia pasidžiaugtų, 
nes josi suteikti žiedų bran
duoliai toliau1 tęstų savo gyve
nimą.

Tik atsteigdama tikrą mei
lę, išnaikindama prostituciją 
ir kitus nemorališkumus, da
bartinė žmonija galės išbristi 
iš esamos klampynės. Kelių 
porų pavyzdingas gyvenimas 
neprives visą žmoniją prie ro
jiško būvio, bet kaip tik-tokie 
žmonės, kaip šie keturi, apie 
kuriuos aš čia kalbu, laisvai, 
reakcinių buržuazinių valdžių 
remiami, važinėja po pasaulį, 
pastodami kelią progreso žen
gimui pirmyn. Pasklydęs po 
pasaulį teisingas mokslas, ku
ris kas kart plačiau pasirodo, 
tęlpu;os parazitus. su laiku pa-

Bridgeport, Conn.
Bridgeport*) majoras 
McLevy “apverkia” įvykį...

Apie gruodžio 20 dienos 
įvykį prie Underwoodo jau 
buvo / pranešta dienraščiui 
Laisvi; taipgi tos pačios 
20-tosT dienos vakarą iš 
New Yorko buvo rodoma 
per televiziją.

Policijos puolimas ant 
nekaltų Underwoodo strei- 
kierių įvyko, kuomet kom
panija bandė įbrukti į dirb
tuvę 30 streiklaužių su po
licijos pagalba. Puolimas ir 
stumdymasis tęsėsi virš dvi 
valandas. <22 asmenys areš
tuoti ir vėliau paliuosuoti, 
užstačius unijai po $200 už 
kiekvieną areštuotą. Kelio
lika asmenų sužeista.

Kuomet unijos ir darbi
ninkų delegacija demon
stratyviai nuvyko pas ma
jorą McLevy, tai jis labai 
“apgailestavo,” kad tokie 
“nemalonūs” dalykai įvyks
ta prie Underwoodo; taipgi 
ragino policiją ir streikie- 
rius laikytis didesnės draus
mės. Bet kuomet unijos ir 
darbininkų vadai pareikala
vo, kad majoras imtų bent 
kokį aktyvumą dėlei sutai
kymo streikierių su kompa
nija, tai majoras pareiškęs, 
kad jis neturįs gana paty
rimo toje srityje, ir reko
mendavęs valstijos ir fede- 
ralės valdžios tarpininkus, 
kurie yra “specialistai” tuo
se reikaluose.

Taipgi majoras pareiškė, 
kad šis įvykis yra pirmas 
Bridgeport©, jam bemajo- 
raujant per virš 17 metų. 
Ir jis tik palinkėjo, kad 
kompanija ir darbininkai 
vėl sueitų į gerus santy
kius, kaip kad keleri me
tai tam atgal buvo.

Kuomet į City Hali bu
vo pakviestas policijos su
perintendentas L y d d y ir 
kuomet jam buvo nurodyta, 
kad policija pasielgė prieš 
įstatymus, puldama ramius 
pikiętininkus, ir kuomet 
unijos vadai nurodė, kad 
įstatymai leidžia policijai 
stovėti tik skersai gatvės 
nuo pikieto linijos, o jo įsa
kymu policininkai pere j c 
sekrsai gatvę ir pradėjo 
s t r e i k i e rius tampyti už 
plaukų, tuomet ponas su
perintendentas Lyddy tik 
pareiškė, kad tai buvęs “ne
laimingas” įvykis ir “labai 
šiurkštus” įvykis.

Majoras McLevy yra so
cialistinių idėjų žmogus ir 
visą laiką žinomas kaipo 
darbininkų užtarėjas. Ta- 
čiaus šiuo atveju daugelis 
išreiškia kritikos, kad jis 
nesiėmė jokio aktyviškumo 
prieš policiją ir Underwoo
do kompanijos bosus, kurie 
išprovokavo muštynes, pul
dami suvargusius, sušalu
sius streikierius, kurie sto
vi pikiete už geresnį duo
nos1 kąsnį ir už žmoniškes
nes darbo sąlygas.

Korespondentas

jčgs išnaikiiiti.i
Tikintieji dažnai primeta 

pažangiečiams už “šmeižimą 
religijos.” Sako: jei nori, gali 
netikėti ir pinigų neduoti ku
nigams. Taip, aš galiu neduo
ti, ' bet tas ponas, kuriam aš 
dirbdamas kraunu turtą, re
mia bažnyčią ir joje esančius 
parazitus. Kuomet milijonie
rius aukoja pusę milijono do
lerių, a,r tai jo paties ranko
mis uždirbti? Aišku, kad jie 
yra darbininkų uždirbti ne- 
įskiriant ir pažangiųjų žmo
nių. Atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės mažą reikšmę turi, 
nes valdžioje sėdinti milijo
nieriai samdo dvasiškiją mul
kinti visuomenę.

Pandęįiętią

So. Boston, Mass.
Amerikos Liet. Piliečių Kliubas 

kviečia visus dalyvauti jų sueigoj, 
gruodžio 31 d., laukti naujų metų, 
Pradžia 8 v. v., 318 Broadway. Veiks 
bufetas, turės gražų programėlj, 
Tad vietiniai ir iš apylinkės kvie
čiame dalyvauti, linksmai sutikti 
naujus metus. Kom,

(252-253)

Montello, Mass.
Banketas—Torkių Vakarienė . — 

laukimui Naujų Metų 1955, įvyks 
penktadienį, gruodžio-Dec. 31 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Bus gera 
muzika šokiams. Liet. Tautiško Na
mo žemutinėje salėje, 10 Vine St., 
Montello, Mass.

Valgių ir gėrimų bus gausiai. Į- 
žanga tik 82.00. Kviečiame vietinius 
ir iš toliau atsilankyti į šį gražų po- 
kilį. Visi būsite patenkinti.

Rengimo Komisija
• 1

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienio vakarą, 
Sausio-Jan. 31 d., 1955 m. Visi na
riai dalyvaukite, gausite naują kny
gą Amerikos Prezidentai. Susirinki
mas bus Liet. Taut. Namo žemuti
nėje saloje, prasidės 7 vai. vakare.

Geo. Shiinaitis, fin. sekr. 
(252-254)

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8,00 metams.

SOUTH BOSTON, MASS.

Naujų Metų Proga
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
prašo savo draugus kartą visiems susiburti, Į 

laukti Naujų Metų —

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 31
318 Broadway Pradžia 8 vai. vak. ;

Veiks bufetas su užkandžiais, alkani nebūsite.
Bus gražus programėlis. Todėl visi krūvon, it vie

nos šeimos nariai :

Lietuvių Namo Bendrovė rengia Naujų Metų 
pasitikimą — Balių, kuris įvyks penktadienį 
Gruodžio (Dec.) 31, prasidės 7:30 valandą va
kare, vieta 155 Hungerford St. Parengimas 
tęsis iki 3 vai. ryto. Tai bus geras ir linksmas 
parengimas.

Gert ir valgyt gaus kiek tik kas norės, taipgi 
bus pirmos klasės muzika. Vakarienė bus duo
dama 8:30 vai. vakare, paskiau šokiai tęsis,'iki 
3-čios vai. ryto. Per tą visą laiką bus duodami 
užkandžiai ir gėrimai. Apart to gausite kepu
res ir barškučius Naujų Metų pasitikimui. Ir 
tas viskas jums kainuos tik $5.00. Tai yra yi- e 
sai žema kaina... Jūs patys suprantate kięk 
taip šaunus pabaliavojimas kainuoja.

Kviečiame visus atsilankyti ir kitiems pasa
kyti,. kad ateitų perteklingai ir linksniai su- % 
laukti Naujų Metų. Prašome išanksto įsigyti 
banketo bilietus.

Namo Bendrovės Komisija

į NEWARK, N. J. i

|KONCERTAS;
J 1 Rengia < . ’
* Russian-Ąmerica.n Centęr I
į Penktadienį, Naujų Metų Vakare <
T i

Gruodžio 31 December :
• •
- Prasidės 8:30 vai. vakare ;

i JŲ PAČIŲ SALEJE Jį
J J ' ’ * i (■

• ’ 53 Broome St., Newark, N> J. Jį
:: ' -i įį: Muzika: Walter Bono oend Uis Orchestrą ]

ii Šauni Koncertinė Programa i
Įėjimas Vienas Doleris (takiai (skaityti) Į į

;; ' •' " • H

1 ■■■...............  i i i i'ii ta—n—
5 pusl.-Latsv© (Libęrty)-’Antrad., gruodžio (Dec ) 2ft, 1S&4/• ' ’ < * M

Kliubo Komitetas

HARTFORD. CONN.
/

Philadelphia, Pa.
&*&***&*

iŠ • S2 8I SEZONO SVEIKINIMAI g
S II ig ANTHONY ŽALIS jį
3 Sg Tap Room

I i
g 3100 No. 6th St. s
K g
g SA. 2-9840 g
g g
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g SEZONO SVEIKINIMAI 8 
I BREAKSTONE BRQS. g 
| INC. g
g Puikūs Pieniniai Produktai Jį 
g ir sūriai 1
g 2035 E. Glenwood Ąve. g
S JE. 3-7735 S
W JI
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žurnale “Your Life” 
Dan Bennett rašo, kad ide
ališkiausias vyras yra tas; 
kuris savo žmoną gerbia; 
taip, kaip savo naują au< 
tomobilių. u



Springfield, HI.
šis-tas iš Spring! icldo 

padanges
Lapkričio 28 d. Įvyko LDS 

29-tos kuopoj susirinkimas. 
Narių dalyvavo daugiau 
negu paprastai. Išrinkta 
kuopos valdyba 1955 me
tams. Pirmininku J. Star
kevičius, 2112 Parkview 
drive; pagalbininku A. Lo
toms, užrašų raštininku A. 
Gudauskas, finansų rasti- 
ninku Edvardas Dambraus
kas, 1913 S. 21st St.; iždi
ninku A. Lotonis. Kasos 
globėjai: A. Janulis ir An
na Markelionis. Organiza
toriai: A. Gudauskas ir Ed. 
Dambrauskas. Korespon
dentu J. Starkevičius.

Kuopos susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno me
nesio, IOOF Temple svetai
nėje, 213 So. 4th st. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 26 d. 
minėtoj vietoj ir paskirtu 
laiku. Visi nariai atsilan
kykite į susirinkimą, kur iš
girsite kuopos valdybos me
tinį raportą.

Mirė Petras Periokas
Praėjusį lapkričio mėne

sį mirė senas mūsų miesto 
gyventojas Petras Pečio
kas, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Marijampolės ap
skrities, Veiverių parapijos.

Jaunas būdamas atvyko į 
šią šalį ir beveik visą savo 
gyvenimą dirbo anglies ka
syklose. Sprlngfielde išgy
veno 51 metus. Buvo darbš
tus organizacijose, kuriose 
priklausė.

Mėgo skaityti knygas ir 
perskaitęs buvo daug lietu
viškų knygų. Be to, Otlvo 
tūlą laika lietuvių knygy
no sekretorium. *

Liko dideliame nuliūdime 
trys duktervs, vienas sūnus 
ir brolis Lietuvoje. Velio
nis buvo tikintis, tai ir lai
dotuvės atsibuvo su bažny
tinėmis apeigomis.

Laidotuvėse dalyvavo la- 
M ^aug žmonių, kas paro
do, kad velionis buvo geras 
žmogus ir turėjo daug 
draugų. Palaidotas Kalva- 
riios kapinyne.

Ilsėkis, Petrai, lai būna 
tau lengva ši pilkoji žeme
lė. Koresp. J. S.

laikraščio vajuje 
Paskyrė kvotas

Praėjusią savaitę Manhatta- 
ne įvyko entuziastiškas angliš
ko darbininkų laikraščio sklei
dėjų ir skaitytojų susirinki
mas. Jame svarstė priemones 
gavimui juo daugiau naujų 
skaitytojų ir atnaujinti senus.

Ūpas buvo ryžtingas ir sma
gus. Nusprendė, jog šiemet yra 
daug geresnės galimybės negu 
buvo per eilę paskiausių jų ke- 
lerių metų. Tos išvados priė
jo išklausius raporto tų, kurie 
jau pradėjo darbą.

Nusistatyta užrašyti savai
tinio 2,300, dienraščio 275, už
sisakomų pundeliais paskleis
ti savaitinio po 600 ir dienraš
čio po 250.

Vajus oficialiai prasidės sau
sio 1-mą, baigsis kovo 15-tą. O 
kad vajus nesivilkintų į pasku
tines dienas, jį paskirstė dali
mis: 25 procentus gauti iki 
sausio 14-tos, kada įvyks uni
joms žinių veikėjui Morris pa
gerbti banketas; 50 procentų 
iki laikraščio sukakties baliaus 
vasario 4-tą; 90 procentų iki 
kovo 2-ros, kada laukiama iš 
kalėjimo išeinančio redakto
riaus John Gates, kuris buvo 
nuteistas einant Smith Aktu.

Tuo laiku laukiama išėjimo 
iš kalėjimo ir kelių kitų Smith 
aukų: Eugene Dennis, John 
Williamson, Carl Winter, Jack 
Staehei.
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Dainininkė Menkeliū- 

naitė rašo iš Milano
Plačiajai Amerikos lietuvių 

visuomenei gerai žinoma dai
nininkė Konstancija Menkeliu- 
naitė-Campa šiomis dienomis 
prisiuntė (per R. ir E. Miza- 
ras) žiemos švenčių sveikini
mus ir linkėjimus laimingų 
naujų motų visiems laisvio- 
čiams, visiems Amerikos lietu
viams.

Dainininkė sveika ir tebesi- 
lavina dainoje. Gražiai gyven
dama saulėtoje Italijos padan
gėje, ji dažnai, sako, galvoja 
apie mus, amerikiečius lietu
vius, su kuriais yra praleidusi 
daug linksmų dienų.

bandies Teatro 
aktoriai dirba

Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriams nėra atostogų net ir 
žieminių švenčių proga. Jie 
sunkiai dirba, Andr. Skripkos 
komediją “Prašvilpta' laime” 
besimokindami.

Aktoriai pasiryžę pastatyti 
veikalą gerai, kad atsilankiu
sioji publika išsineštų ko nors 
naujo.

Gruodžio 28 d. .įvyksta “Pra
švilptos laimės” pratimai.

Komedija bus pastatyta sau
sio 9 d. Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y.

Publika prašoma 
lietus iš anksto. Juos, tarp 
kitko, galima gauti ir Laisvės 
administracijoje, taipgi pas 
Lietuvių Kultūrinio Centro ma- 
nadžerį Brazauską.

įsigyti bi- White,

Gaisre žuvo dar vienas
New Yorke 3 aukštu namo 

gaisrą užgesinus rastas miręs 
James Johnson, 60 m. O vie
na jauna moteris susižeidė šok
dama iš antrojo aukšto. Gais
ras užsikūrė skiepe, iš kerosi- 
ninio pečiaus. Name nėra ge
sinimui priemonių nei kopėčių 
pabėgimui iš namo.

Iškėlė kitus 6 kūnus
Gruodžio 23-čią buvo iškelti 

iš vandens dar 6 kūnai žuvu
siųjų lėktuvo nelaimėje prie 
Idlewild stoties. Lig to laiko 
jau buvo iškelti kūnai 18-kos 
asmenų. Dar neatrasti 8.

Brooklyn--Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laime”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 16
D-ro J. F. Boriso lekcija, 3 P. M.

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

•
Visi aukščiau suminėti parengimai bus 

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

Sako, kad susekė planą 
nužudyti unijos 
viršininką

New Jersey ir New Yorke 
policija areštavo vieną asmenį 
ir tardė tūlus kitus sąryšyje su 
įtarimu, kad padarytas suokal
bis nužudyti Paul Hall, AFL 
Seafarers International Unijos 
finansų sekretorių.

Sakoma, kad tam priežasti
mi galėjo būti varžybos už vie
tą. Hali gauna $28,000 meti
nės algos.

Skelbiama, kad apie suokai- 
b į pranešėjas sakė, jog yra. pa
simeta Hali nužudyti jam grįž
tant iš darbo namo. Jis gyve
na 125 Spring Valley Road, 
Montvale, N. J. Policija at
siuntė sargybą į unijos raštinę 
375 Fourth Ave., Brooklyne, ir 
įsakė jam nevažiuoti namo iki 
nesudaryta sargyba prie namų.

Netoli namų policija suėmė 
James E. Cobb (Frank Green), 
63 metų, iš Floridos. Policija 
sako, kad jis prisipažino buvęs 
pasamdytas už $15,000 nudėti 

i Hali. Jis jau gavęs $2,000 
rankpinigių, seniau atvažiavęs 
į New Jersey viską prisiruošt; 
ir pabūgęs. Norėjęs atsisaky
ti, 'bet suokalbininkai spyrė. 

‘ Jie bauginę jį patį nudėti, jei
gu jis neįvykdys Hali nužudy
mo. Tuo tikslu jis dabar atvy
kęs į New Yorką ir gruodžio 
23-ji buvusi nužudymui diena.

Floridoje areštuotas Ray
37 m., įtartas, kad jis

norėjo Cobb pasamdyti. Taip
gi tardė tūlą Queens advokatą, 
kuris buvęs tarpininku, šiuos 
žodžius rašant, advokato var
das nebuvo paskelbtas.

Plėšikai įsigavo Į bu
tą su “dovanomis”

J modeliuotojos Doris Camp
bell buto duris kas. nors pasi
beldė. Pažvelgusi per langutį 
ji pamatė stovint darbiniais 
apsirengusį vyrą, su puošniais 
pakeliais rankose. Duris ati
darius, jose pasirodė du, ne 
vienas. Mandagiai paklausė, 
ar gali įeiti atsigerti vandens. 
Bet jie negėrė. Surišo ją ir jos 
svečią, išsinešė apie $2,550 
turto.

Policijos komisijonierius 
Adams suteikė 24 policistams 
aukštesnius laipsnius gruodžio 
23 įvykusiose apeigose.

Harrimanas į savo 
kabinetą paskyrė ir 
darbininką atstovą

Naujai išrinktas New Yorke 
valstijos gubernatoriumi Ilar- 
rimanas šiomis dienomis pasi
skyrė tris savo kabineto na
rius. Vienas jų yra unijos va
das, kitas — negras, tretysis— 
moteris.

Dr. Persia Campbell, ekono
mikos profesorė Queens Kole
gijoje, paskirta gubernatoriui 
patarėja vartotojų reikalais, 
ši valdvietė yra nauja.

Charles Halloran, Buffalo 
gaisragesybos komisionierius, 
buvęs to miesto AFL preziden
tas, paskirtas industrijai ko
misini! ieriaus pavaduoto jum i. 
Pirm rinkimų girdėjosi pagei
davimų, kad demokratai jį sta
tytų į renkamo valdininko auk
štas pareigas.

Herbert B. Evans, negras 
advokatas, veiklus organizaci
jose už lygias teises ir progas 
negrams, paskirtas įstatymų 
reikalais patarėjui padėjėju.

Bankų superintendentu pa
skyrė George A. Mooney, tar
naujantį New York Times biz
nio ir finansiniams reikalams 
asistentu.

Areštavo ypatingą 
“šventąjį”

New Yorke ant gatvės areš
tuotas “šventasis Claus.” No 
dėl to, kad jis tą rolę vaidino. 
Dabar tiek jų daug, jog niekas 
negali spėti nei patikrinti, ši 
areštavo už neturėjimąJ kant
rybės. Jis rinko aukas ir kė
liojo tuos, kurie nedavė ar per
manai davė. Kąm nors pasiro
dė Leista, pašaukė policiją.

Patikrinus, pasirodė, kad jis 
aukas rinko’ Volunteers of A- 
merica įstaigai.
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Medus Sveikatai 
!

Medus yra labai naudingas 
sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

MATTHEW A.;i
BUYUS • •

A (BUYAUSKAS) 5
T Ž

i: LAIDOTUVIŲ ;;
į DIREKTORIUS ::

-j
:: 426 Lafayette St. :•
• • Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172 ;;
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Stebisi, kaip išrinko 
tiktai trylika namą

Angliško darbininkų laik
raščio Daily Worker rašytojas 
Berry rašo, jog kas nors su
maišė gaisragosybos komisio- 
nieriaus Cavanagh “krusadą” 
prieš gyvybei ir sveikatai pa
vojingus namus.

Rašytojas primena valdinin
kams kovo 6-tą paskelbtą ma
joro Wagnerio raportą apie 
padėtį namuose. Tą raportą 
ruošiant buvo parinkta viena 
miesto sritis, kurią apėjo ir 
patikrino kelių miesto depart- 
mentę ekspertai inspektoriai: 
gaisragesybos, pastatų saugu
mo, vandens, švaros, sveikatos. 
Patikrintuose 170 namų tiktai 
14 buvo priskaitomi be pavo
jingų gyvybei trūkumų.

Daviniai rodo, kad visame 
mieste gali rastis tūkstančiai 
pavojingų namų. Rašytojas 
stebisi, kaip galėjo iš tūkstan
čių atrinkti 13 publikacijai. 
Klausia, koks to tikslas. Jis 
sako, jog tokia publikacija ne
galėjo patarnauti pagerinimui 
namuose saugumo juo daugiau 
ir dėl to, kad parinktieji 13 ar 
bent (mažiausia) 5 iš jų vi
siškai nėra pavojingais (esan
čius Manhattane 5 aplankė 
pats rašytojas po to, kai pa
matė juos išgarsintus laikraš
tyje kaip pavojingus).

Harlemas ruošiasi 
rendą streikui

Visoje toje srityje pradėjo 
kurtis rendauninkų streiko 
komitetai. Veikla pagyvėjo 
tuo, kad kongresmanas Adam 
Clayton Powell pažadėjo 
streiką remti. Unijos irgi, rems 
rendauninkų veiklą už sau
gius, švarius namus, darbo 
žmonėms išgalimomis . rendo- 
mis. Tos mjesto srities namai 
yra daugiausia apleisti irren- 
dos aukščiausia, užkeltos.

1 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. ¥.

' Gerai Patyręs Barberls

Susivedė brooklyniečiai
Ruth Kląston, duktė Juliaus 

Klastou, gyvenančio 337 Union 
Avė., ■ Brooklyne, susivedė su 
Peter Romish, gyvenančiu N. 
3rd St. šliubą ėmė civilį, gruo
džio 18-tą. Vestuvių pokylis 
įvyko jaunojo namuose. Daly
vavo jaunosios visi gimines iš 
Great Nock, L. !., Now Yorko 
ir Now Jersey, taip pat ir jau
nojo artimieji draugai. Poky
lis buvo labai linksmas.

Linkiu goriausio pasisekimo 
šeimyniniame gyvenime.

S. Petkun

Yra viltis pagerinti 
mokyklą tarybą

Miestines švietimo Tarybos 
prezidentas Arthur Levitt no
rėjo, kad jo vieton tuojau bū
tų išrinktas prezidentu Tam- 
manės politikierius Charles Sil
ver. Gi tėvų ir mokytojų rei
kalavimas yra, kad preziden
tas būtų renkamas tada, kada 
bus paskirti visi naujieji jos 
nariai. Jie laimėjo atidėjimą 
rinkimu, v

Dabartinėje taryboje pra
džioje metų pasidarys dvi nau
jos vietos, įeis kiti žmonės. 
Kadangi majoras yra pažadė
jęs tartis su tėvų ir piliečių 
grupėmis pirm skyrimo naujų
jų narių, yra vilties, kad gali 
įeiti asmenys artimesni mokyk
lų ir liaudies reikalams, negu 
įeitų skiriant be pasitarimo.

KALINYS APGAVO 
POLICIJĄ

Ant East River buvo paste
bėtas vyriškis su troptu. Po
licija jį “išgelbėjo”. Išgelbėta
sis nuolankiai policijai padėko
jo ir pasipasakojo, kaip jis bu
vo išsigandęs kai jam dirbant 
prieplaukoje troptas atitrūko 
nuo saito ir jį pradėjo nešti 
upe. Gi policija jį, pasodintą 
ambulanse, nuvežė į ligoninę, 
pasilsėti, kad nesusirgtų nuo 
peršalimo.

Kai iš policijos centro pa
skambino į tą stotį, jog toks 
asmuo yra pabėgęs iš Rikers 
Island kalėjimo, turi būti ieš
komas ir suimtas, policija nu
skubėjo į ligoninę jį atsiimti. 
Tačiau sužinojo, jog jis ligo
ninę užtikrino, , kad jaučiasi 
puikiausia ir tapo išleistas.

• Vėliau jį suėmė subway 
traukinyje, pažino iš to, kad jis 
.vis tebedėvėjo kalinio unifor
mą.

SEZONO SVEIKINIMAI | 
| LASKAS FLORIST g

K Gėlės Visosiemk Įvykiams » 
K 118-19 Liberty Avė., ”
g Richmond Hill, N. Y. g 
g Virginia. 8-8581 g

SEZONO SVEIKINIMAI
S Nuo
g SINNOTT’S
| FLOWER SHOPPE
| 1214 Liberty Ave. AP. 7-0817

g SEZONO SVEIKINIMAI
’8 < Nuo 81S VENTRA’S FLOWER SHOP g

Gėlės Visokiems Įvykiams »
Plants—Gifts—Novelties c
1812 McDonald Avenue $

DE. 9-2807 S

| SEZONO SVEIKINIMAI | 
| LINKIMŲ | 
§ NAUJŲ SIETŲ I

Visiems Mūsų »
S Draugams ir Kostumeriams « 
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truck washer

Turi būti pilnai patyręs. Nuolatini* 
darbas.' Darbas niktiniis.

E V. 8-6681

(252-255)

Iš operos “Bailus 
daktaras” scena 
labai žavinga

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 Būknienė, Leonas 
Jonikas ir Augustas Jašman- 
tas.

Taipgi dainuos visas Aido 
Choras, jo merginų-moterų 
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 pirmą syk| 
Brooklyno ir apylinkės lietuj 
viai turėsim progą išgirsti tą 
maloniai galingą baso balsą. 
Taipgi dalyvaus jaunas gabus 
pijanistas, duetai ir kiti įvai
rumai.

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

Jūsų Reporteris

Williamsburgietrs Juozas 
Kasmočius porą savaičių pra
leido ligoninėje. Jo žmona El
zbieta pirm pat švenčių sakė, 
jog nežino, ar jis galės sugrįž
ti namo pirm švenčių.

S. Petkun

Piliečiai pasipiktiną 
sustabdymu projekto

Gruod. 22-rą valdinė Mies
tui Planuoti Komisija vykdė 
viešą posėdį, kuriame ir pilie
čių atstovai turėjo teisę pasi
sakyti savo pažiūras į būsimas 
statybas.

Posėdyje kalbėjo Ira S. Rob
bins, Piliečių Housing and 
Planning Council vykdantysis 
vice-prezidentas. Eilinių pilie
čių-atstovas stipriai smerkė 
užmojį sustabdyti statybą bu
vusio planuoto Astorijai pigio
mis rendomis projekto. Tas 
projektas jau buvo įrašytas 
statyboms plane, bet pasta
ruoju laiku tapo nubrauktas.

Robbins kaltino Valdinę 
Miestui Planuoti komisiją, kad 
ji tai padarė nusilenkdama 
savanaudžiams grobikams. 
Sako, kad jie nori išlaikyti tą 
arti miesto centro ' esančią, 
lengvai privažiuojamą sritį 
stambių ponų ir jų pataikūnų 
šaunioms rezidencijoms. Sakė, 
kad po nubraukimu i^ < ten 
projekto matomas planasis tos 
miesto srities prašalinti neg
rus, kitą darbo žmonių bied-
nuomonę ir tautines mažumas.

Apiplėšė krautuvę 
kostumeriams matant

Klein’s krautuvėje prie 
Union Square minia kostume- 
rių matė kai stambus vyras 
pareikalavo, kad kasininkė ati
duotų pinigus. Kostumerių 
eilei belaukiant užmokėti už 
savo pirkinį, jis susižėrė grobį 
ir, pamažu, įsimaišė į kostume- 
rius. Sako, kad išnešė arti 
$400.

New Yorke iš Hotel Square 
7-to aukšto iššoko ir užsimušė 
jaunas vyras. Pas jį rasti do
kumentai Irving Friedmano 
vardu rodo, kad jis yra 43 me
tų, praėjusiame kare tarnavęs 
armijoje, kapitono laipsny.^.

Ar Tamst* Jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jai ne, 
tai pasirūpink gauti.




