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KRISLAI
Būkite su draugais.
Naujas sąjūdis.
Gera naujiena.
Sugyvenimas praktikoje. 
Makartistams moksliška 

nosis.
Rašo A. BIMBA

Jūs,, didžiojo New Yorko 
ir apylinkės pažangūs lietu
viai, kur lauksite Naujų 
Metų?

Geriausia ir gražiausia 
vieta yra Kult ū r i n i a m e 
Centre. Čia didelė salė, čia 
bus pilna -‘vaišių, čia bus 
šaunus orkestras, čia bus 
daugybė geros valios drau
gų ir prietelių.

Kur begali būti malo
niau ir naudingiau susi
laukti Naujuosius Metus?

Indonezijos sostinėje su
sirinko penkios Azijos ša
lys. Jos tariasi svarbiu rei
kalu: kaip išplėsti kovą 
prieš imperializmą ir už 
pavergtųjų tautų teises 
Azijoje ir Afrikoje?

Kalbama apie sušaukimą 
Azijos ir Afrikos tautų at
stovų kongreso artimoje at
eityje. Veikiausia toks kon
gresas kada nors ir įvyks.

Bruzda ne tik Azijos, bet 
ir Afrikos kolonijos. Ries
tai darosi imperialistiniams 
plėšikams iš Britanijos, 
Belgijos, Hollandijos ir 
Prancūzijos. •_•

Gerą pavyzdį seka Japo
nijos socialistinės partijos. 
Jos irgi, kaip ir Vakarinės 
Vokietijos socialdemokra
tai, griežtai išstojo prieš 
Japonijos apginklavimą iš 
naujo.

Japonijos socialistai rei
kalauja susitarimo su Kini
ja ir Tarybų Sąjunga. Jie 
reikalauja išplėtimo preky
bos su socialistiniais kraš
tais.

Japonijos socialistus pa
mokė praėjusia karas, jog 
tiktai taikoje ir taikingame 
sugyvenime su visais žmo
nomis galima puoselėti so
cialistines idėjas.

Tik gaila, kad to paties 
nepasimokė Belgijos ir 
Francūzijos socialistai.

Galimas daiktas, kad su 
laiku ir jiems akys atsida
rys. Bent jau galima ti
kėtis ...

Taikinga koegzistencija 
praktikoje reiškia užmez
gimą ir palaikymą visokių 
ryšių tarpe visų kraštų. 
Prie to, matyt, smarkiai 
žygiuoja Kinija ir Tarybų 
Sąjungą. Vėl normalizuo
jasi santykiai su Jugosla
vija. Kinija ir Tarybų Są
junga siekia susitarimo su 
Japonija.

Tik liūdna, kad santy
kiai tarpe Amerikos ir mi
nėtų .kraštų pasilieka labai 
jtompti. Taip amžinai ne
įdės būti.

Reikia .tikėtis, kad Jung
tinių Tautų sekretoriaus 
Dag Hammerskjold kelio
nė į Kinijos sostinę prisi-

Darbininkiskame Hamburge

Vakar y Vokietijos 
komunistai tariasi

Hambburgas. — čia pra- 
t

sidėjo Vakarų Vokietijos 
komunistų partijos antras 
suvažiavimas po praeito pa
saulinio karo. Suvažiavime 
apart pačių delegatų daly
vauja broliškos delegacijos 
iš Rytų Vokietijos Socialis
tinės Vienybės Partijos ir 
iš Francūzijos, Britanijos, 
Skandinavijos, A u s t r ijos, 
Šveicarijos bei kitų šalių.

Suvažiavime pabrėžta, 
kad nežiūrint sunkaus per
sekiojimo ir valdžios bandy
mo komunistus uždrausti, 
partija veikia, taipgi veikia 
37 taikos organizacijos. Ko
munistai leidžia 500 spaus- 
diniu didesniuose fabrikuo
se.

Suvažiavime nedalyvauja 
vyriausias Vakarų Vokieti
jos komunistų vadas ir bu-

Rinkimuose sumuštas Lodge 
bus ambasadorium Ispanijoj

Augusta, Ga. — Prezi
dentas Eisenhoweris nauju 
Amerikos ambasa dorių m 
Franco Ispanijai paskyrė 
John Davis Lodge. Lodge 
praeituose rinkimuose kan
didatavo rėpublikonų sąra
še į Connecticut gubernato
rius, bet buvo sumuštas de
mokrato Abrahomo Ribi- 
coffo.

Lodge yra garsios Bosto
no turčių šeimos narys, 
Amerikos delegacijos gal
vos Jungtinėse Tautose H. 
C. Lodge brolis. Jis iki šiol 
buvo Connecticut guberna
torium.

Lodge paskyrimas turės 
būti patvirtintas senato. 
Manoma, kad tam kliūčių 
nebus.

Madridas. — Franco ši 
trečiadienį matėsi su pre
tendentu r Ispanijos sostą 
Don Juanu. Franco bandęs 
įkalbėti Juanui, kad jis už
leistų savo pretenzijas sū
nui Juanui Carlosui.

dės prie pagerinimo padė
ties.

•_•

Daug kas stebisi iš to, 
kad Kolumbijos universite
tas pasikvietė mokslininką 
Dr. Oppenheimerį pasakyti 
prakalbą universiteto 200 
metų sukakties užbaigtu- 
vėms. ’ Iš .tiesų šis univer
siteto vadovų pasielgimas 
nepaprastas ir svarbus.

Ką gi jie tuo savo žygiu 
pasakė makartistams? Jie 
pasakė: Jūs, sugedę ir pa
siutę sutvėrimai, Oppenhei
merį pasmerkėte ir prakei
kėte, mes gi, mokslininkai, 
skaitome jį ištikimu ir ge
ru savo kolega! 

t ves Bundestago deputatas 
Max Reimannas, nes jo ieš
ko policija. Willi Mohn, 
kitas svarbus vadas, pasakė 

i penkių valandų kalbą, ku
rioje išdėstė partijos nusi
statymą ir uždavinius.

Priimtos rezoliucijos prieš 
Vakarinės Vokietijos gin
klavimą, už šalies vienybę 
ir už vienybę su socialde
mokratais eiliniais darbi
ninkais, kur tas tik galima.

Hammarskjold 
pradeda kelionę

Jungtinės Tautos. — Šį 
ketvirtadienį JT generali
nis sekretorius Dag Ham- 
marskjoldas pradeda savo 
kelionę link Kinijos sosti
nės Pekino. Tą 12,000 my
lių kelionę jis atliks oru, 
sustodamas keliose vietose.

Pirmiausia Hammarskjol- 
das sustos Londone, kur 
konferuos su Anthony 
Edenu. Jis taipgi sustos In
dijoje, kur tarsis su prem
jeru Nehru. Į Kiniją Ham- 
marskjoldas pribus po ko
kios savaitės.

Su juom vyksta būrelis 
asistentų, tarp jų vertėjas 
Gustavas Nystromas, šve
das misionierius, kuris 25 
metus gyveno Kinijoje, 
taipgi pakistanietis profe
sorius Bokhari ir amerikie
tis Williamas Ranallo, ku
ris yra asmeniškas Ham- 
marskjoldo sekretorius 
Jungtinėse Tautose

Turkija teisia j 
556 unijistus

Ankara. — Izmire (buvu
sioje Smyrnoje) vyksta ma
sinis teismas, kuriame tei
siami 556 unijistai, uosti
ninkų unijos nariai. Jie vi
si yra kaltinami dalyvavi
me streike. Streikai yra 
nelegalūs Turkijoje.

Streikas įvyko šią vasarą 
liepos mėnesį ir tęsėsi 4 
dienas. Darbininkai buvo 
tada priversti grįžti darban 
be laimėjimo, o dabar jie 
dar persekiojami.

Unijos vadams, kaip “kir
šintojams” prie streiko, grę- 
sia sunkios k a 1 ė j i m i n ė s 
bausmės virš 32 mėnesių. 
Kitiems gręsia lengvesnės 
kalėjiminės ir piniginės 
bausmės. Unijos vadai pa
neigia, kad jie organizavo 
streiką. Jie sako, kad jis 
prasidėjo spontaniškai.

Tito “nušovė” 6 tigrus
New Delhi. — Tito buvo 

svečias Gwailioro mahara
džos Centralinės Indijos 
džiunglėse, kur jis dalyva
vo tigrų medžioklėje. Pats 
Tito nebuvo ginkluotas, bet 
su savo foto aparatu “nu
šovė” šešius tigrus, — juos 
nufotografavo.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytoj ų

52 svarbios organizacijos

Pareikalavo galo
' 'f ilibusteriams''

KONTEStfANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS: 
Punktai

Waterbury, Conn.......................................  3326
Hartford, Conn.................................................. 2492
Philadelphia, Pa........................................  2420
J. Yaskevičius, Worcester, Mass..........................2194
Elizabeth, N. J................................................... 2053
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.......................  1936
Brooklyn - Richmond Hill, N. Y........................... 1844
L. Prfiseika, Chicago, III.....................•.............. 1824
A. Apšegienė, Auburn, Me............. ..........  1552
Baltimore, Md...................................................... 1182

Nashua, N. H.............................   288Newark, N. .J............................. 1028
Great Neck. N. Y.................... 1024
Rochester* N. Y........................... 992
Lowell, Mass.................................. 954
Harrison-Kearny, N. J...............  872
Plymouth-Wilkes-Barrc, Pa..... 748
So. Boston, Mass., vajininkai .. 726’ 
Norwood, Mass., vajininkai ...... 680
K. Naravas, Shenandoah, Pa. .. 620
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, Scranton, Pa. ....... 492
J. Patkus, New Haven, Conn. .. 416
Paterson, N. J.............................
Chester, Pa...................................

356
288

(Tąsa 3-čiam puslj

Jugoslavai traukia teisman 
opozicion ierių V, Dedi į erą

Belgradas. — Jugoslavi
jos aukščiausiojo teismo 
prokuroro įsakymu parla
mentinė neliečiamybė buvo 
atimta nuo Vladimijo Dedi- 
jero, buvusio Tito artimo 
bendradarbio ir Jugoslavi
jos Komunistų Lygos cen
tro komiteto nario. Dedi
jeras taipgi buvo pašalin
tas iš tos Lygos centro ko
miteto. Jis bus traukiamas 
teisman už priešvalstybi
nę propagandą.

Dedijeras kelios dienos at
gal pasakė, kad diktatūri
niai elementai laiko savo 
rankose Jugoslavijos Ko
munistų Lygos vadovybę. 
Jis reikalavo, kad Jugosla-

Raudonos Kinijos vėliavos 
sutiko premjerus Jakartoje

Bogoras, Indonezija.—Čia (Associated Press sako.
vyksta taip vadinamų Co
lombo jėgų konferencija, 
kurioje dalyvauja premje
rai iš Indijos, Pakistano. 
Indonezijos, Burmos ir Cey- 
lono. Jakartoje ir čia Bo- 
gore atvykusieji premjerai 
buvo sutikti iškilmingai. Vi
sur plevėsavo minimų pen
kių šalių vėliavos. Bet ša
lia jų plevėsavo ir daugybė 
raudonų auksiniai - žvaigž
dėtų Liaudies Kinijos vėlia
vų. Jas iškėlė indonezai, 
tokiu būdų pažymėdami, 
kad, nors Kinija nedalyvau
ja konferencijoje, ji yra vy
riausia Azijos jėga, su ku
ria reikia skaitytis.

Cleveland, Ohio ....................... 288
V. Ramanauskas, Minersville,

Pa............................................ 265
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa........ 264
LLD 77 kp„ Cliffside Park. N. J. 256 
ITaverhili, Mass............................ 224
V. Smalsi ienė, Detroit, Mich...... 220
Bridgeport, Conn........................ 204
S. Rauduvė, Pittston, Pa...........  192
P. Walkins, Coal Center, Pa. .. 160
J. Portikas, McKees Rocks Pa. 160
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa..... 154
Girardville. Pa............................. 116
No. Braddock, Pa. vajininkai .... 114
J. K. Alvinas, San Francisco ...... 96
Los -Angeles, Calif......................... 64
E. St. Louis, 111. 64

; vijoje būtų įsteigta dviejų 
partijų sistema, panašiai 
kaip Amerikoje. Kaip Dji- 
las, taip Dedijeras stoja už 
glaudesnius santykius su 
Amerika.

Antradieniui Didijeras 
buvo sušaukęs spaudos kon
ferenciją savo namuose 
Belgrado priemiestyje. Į ją 

I atvyko gerokas būrys už
sieniečių korespo n d e n t ų, 
bet nebuvo atstovų iš jugo
slavų spaudos. Atvykę ko
respondentai, betgi, rado, 
kad Dedijero butas užra
kintas ir saugomas penkių 
civiliai apsirengusių polici
jos pareigūnų. Jiems nete
ko sužinoti, ar Dedijeras 
jau suimtas.

kad Bogore Nehru, Ali ir 
kitus premjeras sutiko dau
giau Kinijos negu pačios 
Indonezijos vėliavų.)

Premjerai jau susitarė, 
kad Azijos - Afrikos kraštų 
konferencija bus laikyta at
einančiu metu balandžio 
mėnesio pabaigoje.

Washingtonas. — Per Ka
lėdų šventes susisiekimo ne
laimėse žuvo 484 amerikie
čiai, rodo paskutinis ap
skaičiavimas.

Ciurichas, Šveicarija. — 
Nepalio karalius Tribhuba- 
na atidėjo savo kelionę j 
Jungtines Valstybes.

New Yorkas. — 52 svar
bios organizacijos, kurios 
yra susijungusios j Civilių 
Teisių konferenciją, atsi
kreipė į naujojo Kongreso 
narius, kad jie padarytų 

| galą “filibusteriams,” tai 
i yra, begaliniems debatams 
I ir bereikalingoms kalboms, 
kuriomis dažnai svarbūs 
p a s i ū 1 y m a i u ž m u š a m i.

Tos 52 organizacijos savo 
tarpe turi tokias įtakingas

Paskutiniai 
pranešimai

Paryžius. — Prieš pat ei
nant prie balsavimo buvo 
numatyta, kad parlamente 
už sutartį, kuri įgalins V. 
Vokietiją turėti 12 divizi
jų, bus balsuota su dar ma
žesne dauguma, negu buvo 
balsuota už Vokietijos pri
ėmimą į Atlanto paktą.

Čia viešpatauja Įsitikini- * 
mas, kad* j eigų, parlamentas 
galutinai ir paremtų Vokie
tijos ginklavimą, tai susi
skaldymas beveik per pus 
paliktų jausmą, kad Fran- 
cūzija nepasirengusi ben
dradarbiauti su Vokietija. 
Washingtone dėl to nema
žai rūpinamasi.

Washingtonas. — Senato 
civilės tarnybos komitetas 
sausio mėnesio viduryje 
pradės tyrinėti administra- ’ 
cijos žingsnius valdininkų 
lojalumo tyrinėjime... De
mokratai yra užtikrinę, kad Į 
jie tokį tyrinėjimą ves, nes ■ 
mano, kad republikonai per- ■ 
deda. Bus pradėta nuo La- 
dejinskio bylos.

Berkley, Calif. — Profe-; 
sorius Warrenas Weaveris, 
kuris vadovauja Amerikos 
Mokslo Pažangos Draugi
jai, sakė, kad atominis 
mokslininkas Dr. Condonas 
buvo auka dabartinės ne
sveikos ragangaudiškos at
mosferos . Condonas, buvęs 
aukštas valdžios pareigū- 
nas, buvo paskelbtas esančiu 
“abejotino lojalumo.”

Wa shing tonais. — Senato
rius McCarthy, kuris buvo 
paskelbęs, kad nepraveš ty
rinėjimų, iki naujas Kon
gresas susirinks ir jis per
leis komiteto vadovavima 
demokratams, pakeitė pla
nus. Jis dabar paskelbė, kad 
šaukia savo komiteto posė
dį ateinantį pirmadienį ir 
jau yra įsakęs 16-kai liudi
ninkų prisistatyti.

Jis tyrinės pažangius dar
bininkus General Electric ir 
kituose fabrikuose.

Paryžius.— Francūzų at
stovas Šiauriniame Vietna
me Jean Saintenay pareiš
kė, kad Pietinio ir Šiaurinio 
Vietnamo taikus sugyveni
mas rodo, jog taikus sugy
venimas, koegzistencija, ga
limas pasauline plotme.

grupes, kaip Nacionalį Ne
gru Pažangos Susivienijimą 
(NA AC P), CIO, AFU 
ADA, YWCA, protestantų, 
žydų ir kai kurias katalikų 
religines organizacijas, kai 
kurias veteranų grupes 
(AVC) ir tt.

Tos organizacijos reika
lauja, kad Kongresas pra
vestų įstatymą, kuris apru- 
bežiuotų diskusijų laiką. Po 
to laiko būtinai turėtų eiti 
prie balsavimo. Kaip yra 
žinoma, begalinius debatus 
ir šiaip kalbas daugiausia 
naudoja pietiniai rasistai, 
kai prisieina balsuoti apie 
kokius nors pasiūlymus 
prieš segregaciją ir už ne
grų teises.

Eilė senatorių jau pasiža
dėjo kovoti už “filibuste- 
rių” galą. Tie senatoriai 
yra Lehmanas, Morse, Neu- 
bergeris ir Cliffordas Case. 
Lehmanas ir Neubergeris 
yra demokratai, Case repu- 
blikonas ir Morse nepri
klausomas.

Ankara. — Turkija atsi
sakė susidėti į karinę są
jungą su arabiškomis šali
mis . Turkija, kuri priklau
so prie Atlanto pakto, sako, 
kad ji susidėtų su arabais, 
jei jie prisidėtų prie Atlan
to pakto.

Pasiūlymą prisidėti prie 
arabiško bloko turkams pa
darė Egiptas.

Japonija nutarė panaikinti 
savo “makartinę” agentūrą

Tokyo. — Premjero Ha- 
toyamos įsakymu buvo pa
naikinta Japonijos taip va
dinama “Taryba Veiks
mams prieš Nedemokratinį 
Veikimą,” kuri buvo nu
kreipta vyriausiai prieš ko
munistus. Ta taryba lošė 
Japonijoje panašią rolę, ko
kią Amerikoje lošia makar- 
tistiniai kongresiniai komi
tetai.

Panaikinti tą agentūrą 
jau senokai reikalavo soci
alistai, dešinieji lygiai kaip 
kairieji. Premjeras Jošida 
tuos reikalavimus ignora
vo; bet naujasis premjeras 
Hatoyama, kuris stojo prie 
vairo su socialistų pagalba, 
turėjo tai išpildyti.

Hong Kongas. — Prane
šimai iš Kinijos sako, kad 
per šios vasaros potvynius 
apie milijonas su puse gy
ventojų turėjo apleisti savo 
gyvenamas vietas Jangcės 
klonyje ir buvo apgyven
dinti kitur. Iš viso beveik 5 
milijonai žmonių turėjo ap
leisti namus, bet trys su 
puse milijono grįžo į savo 
senas gyvenvietes.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Ine.
Established April 5, 1911

Every day except Bundays, Mondays and Holiday* 
119-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19. N. li 

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
President, JOHN GRYBAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year ........„ $8.00
United States, per 6 months — 14.50 
Queens Co.---------- $9.00 per year
Queens Co. — $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

NAUJI GALVOSKAUDŽIAI 
WASHINGTONUI

MŪSŲ VALSTYBĖS DEPARTMENTUI galvo- 
skaudžiu netrūksta.

Net jei Francūzijos parlamentas ir užgirs Vakarų 
Vokietijos ginklavimą, su tuo rūpesčiai nesibaigs, nes 
pačioje Vokietijoje, kaip žinia, yra didelis judėjimas 
prieš ginklavimąsi.

Japonija—kitas sopulys.
Tuojau po to, kai buvo sudaryta su Japonija karo 

paliaubų sutartis, Japonijos priešakyje stovėjo Yošida, 
pastatytas generolo MacArthuro, žinoma, su valstybės 
department© žinia, pritarimu.

Yošida valdžioje buvo per visą pokarinį laikotarpį. 
Jis darė viską, ko pareikalavo Washingtonas. Jis dare 
viską, kas yra negera Japonijos žmonėms.

Washingtonas įsakė Yošidai neturėti prekybos 
ryšių su Kinija ir Tarybų Sąjunga, Japonija jų netu
rėjo. Washingtonas įsakė Yošidai pripažinti Čiang Kai- 
šeko valdžią Formozoje ir palaikyti su jais “gerus, kai
myninius ryšius,” Japonija tai darė.

Dėl to Japonijoje pasireiškė didžiulė krizė. Japo
nų nusistatymas prieš Yošida ir Washingtona vis au
go ir augo, iki pagaliau Yošida buvo iš valdžios iš
vestas.

Tačiau anti-amerikinis japonų sentimentas tebeliko. 
Japonai nenori pakęsti amerikinių militarinių bazių. Jie 
nenori, kad Amerika juos ginkluotų. Jie nori turėti nor
malius ryšius su didžiaisiais kaimynais Kinija ir Tarybų 
Sąjunga.

VALDIŠKIEJI JAPONUOS statistikai šiomis die
nomis paskelbė, kad toji šalis turi 88,290,000 gyventojų; 
vadinasi, 1,260,000 daugiau negu buvo tuo pačiu laiku 
praėjusiais metais. **

Tuomet, kai gyventojų skaičius smarkiai auga, pre
kyba neauga, stovi vietoje arba mažėja.
* Geografiniu požiūriu, Japonija maža šalis, tik apie 
Kalifornijos didumo.

Galima todėl suprasti, koks ten žmonių nepasiten
kinimas dabartine padėtimi.

Naujasis premjeras Ičiro Hatoyama šiomis dieno
mis pasakė: Glaudesni Japonijos ryšiai su Kinijos Liau
dies Respublika ir Tarybų Sąjunga sumažins japonų 
priešiškumą Junginėms Valstijoms.

Gerai įsisąmoninkite šito pareiškimo esmę. Kai 
asmuo, konservatyvus politikierius, šitaip kalba, tai ga
lima suprasti, prie kokio laipsnio tasai japonų prie
šiškumas Amerikai yra iškilęs! '

Kad jį sušvelninti, Hatoyama sako, tenka ne prašy
ti daugiau pinigų iš Washingtono, ne daugiau ginklų, o 
sumegsti pirmiausiai ekonominius ryšius su Tarybų Są
junga ir Kinija (pastarosios Washingtono vyriausybė 
dar vis nepripažįsta)!

ĮDOMIŲ DABAR ŽINIŲ ateina iš Tokio miesto. !
Štai dvi Japonijos socialistų partijos—kairiųjų ir 

dešiniųjų—priėmė bendrą platformą: kovoti už tai, kad 
Japonija sudarytu diplomatinius ryšius su Kinijos Liau
dies Respublika ir Tarybų Sąjunga.

Pagalvokite, socialistai reikalauja ne tik ekonomi
nių ryšių su tom dviem didžiulėm šalim, o ir diploma
tinių, politinių!

Abidvi socialistų partijos išstojo prieš tuos siūly
mus, kuriuos Amerika daro, kad ii ginkluosianti Japo
niją.

Japonija turi didžiulę žvejybos pramonę. Tokia ša
lis, kaip Japonija, supama iš visų Dusių vandens, tirštai 
apgyventa šalis, priversta juo didesnį dėmesį kreipti į 
Žvejybą: juo daugiau pagauti žuvies, kad būtų galima 
išmaitinti Japonijos salų žmones, kad būtu galima jos 
ir parduoti kitoms šalims.

Bet tam, kad žuvauti, reikia turėti plotus vandens, 
niėkeno nekliudomus, — plotus, kur žuvys veisiasi, kur 

y jų galima daug ir su mažiau vargo pasigauti.
Žuvingos vietos yra tuose vandenyse, kurie priklau

so Kinijai ir Tarybų Sąjungai . Jei nori ten žuvauti, tu- 
‘ ri turėti tų šalių leidimą .

Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė, trokšda
ma palaikyti su kaimynais gerus santykius, aną dieną 

7 pasiūlė Japonijos žuvies pramonei: prisiųskite savo at- 
• stovus į Pekiną ir tarkimės—gal gi mes ir suteiksime, 
jums koncesijų mūsų vandenyse.

Ir tikėsite, ar netikėsite, bėgyje keleto valandų po 
gavimo pakvietimo, japonai nutarė pasiųsti 14-kos as
menų delegaciją į Pekiną!

Matote, kas darosi! Matote, kaip tos šalies žmo
nės yra ištroškę gerų kaimyniškų ryšių su savo didžiai-• 
siais kaimynais!

0 visa tdi šiandien, siautėjant šaltjam karui, ir su
daro naujus galvosūkius Mr. Dullesūi ir kompanijai.

2 pusk—L&illė (Ubttty)-Keivirtad., griiod.(Dėc.) 30, 1954
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Iš Vilniaus j Pekiną Sveikinimas ir Priminimas
LLD NARIAMS IR VEIKĖJAMS

(Iš kelionės įspūdžių)
Vieną gražią šių metų rug

sėjo mėnesio dieną man pa
skambino iŠ Mask vos,iš VO
KS’o (Visąjtinginės draugijos 
kultūriniams ryšiams su už
sieniu) :

— Ar nenorėtumėte tarybi
nės kultūros veikėjų delegaci
joje nuvykti į Kinijos Liau
dies Respubliką?

Aš seniai svajojau patekti 
į šią tolimą, tokią įdomią ir 
man taip mažai tepažįstamą 
šalį. Su dideliu džiaugsmu- su
tikau.

Netikėtas pasiūlymas va- 
žinoti į Kiniją mane ir nudžiu
gino ir sujaudino. Pamatyti 
savo akimis didžiąją šalį, ku
rios laisva tauta, nusikračiu
si imerialistų jungo, kuria sa
vo naują gyvenimą, — buvo 
man didelė laimė. Aš prisimi
niau didžiosios kinų tautos il
gametę kovą Už savo laisvę.

. . . Maskvoje vyko Pirmoji 
Visasąjunginė taikos šalinin
kų konferencija. Tai buvo 
1949 metų rūpinčio gale, šio
je konferencijoje greta mūsų 
šalies darbininkų, kolūkiečių, 
mokslininkų ir rašytojų da
lyvavo taip pat visa eilė už
sienio šalių kovotojų už taiką. 
Konferencijoje kalbėjo taip 
pat ir Kinijos atstovas Lm 
Cian-jun. Jo kalba sukėlė di
delį susidomėjimą, nes tuo 
metu Kinijoje dar tebevyko 
karas.

Konferencijos metu man 
teko susipažinti su kinų rašy
toju Ge Bao-ciuan. Mes ilgai 
kalbėjome apie Kiniją, jos 
liaudies kovą, jos literatūrą ir 
meną. Ge Bao-ciuan neblogai 
mokėjo rusų kalbą, ir pokalbis 
su juo man atidengė daug 
to, apie ką aš anksčiau netu
rėjau jokio supratimo. Pavyz
džiui, man buvo visai neaiš
ku, kodėl kinai nevaitoja 
mums įprastų alfabetų, o rašo, 
naudodamiesi keliais tūk
stančiais ieroglifų. G e Bao- 
ciuan man aiškino, kad iero- 
glifai Kinijoje turi tūkstančių 

I metų tradeiją, jais parašyta 
šimtai tūkstančių knygų, juos 
taip pat supranta Korėjos ir 
Japonijos gj^ventojai. Ge Bao 
-ciuan pasirodė esąs gerai su- 
sa pažinęs su tarybinių tautų 
literatūra. Iš jo aš sužinojau, 
kad į kinų kalbą yra išversti 
ir kai kurie mūsų literatūros 
kūriniai. Po kiek laiko iš jo 
gavau dovanų kinų literatūros 
žurnalus su Salomėjos Nėries 
ir mano paties eilėraščių ver
timais j kinų kalbą.

Didelį įspūdį visiems dele-, 
gatams padarė Antrajame 
Taikos ‘šalininkų kongrese
Varšuvoje įvykusiame 1950 
metų lapkričio mėnesį, Kinijos 
atstovo, įžymaus rašytojo, Ki
nijos Mokslų akademijos- pre
zidento Go Mo-žo kalba. Jau 
prieš metus laiko buvo pa
skelbta Kinijos Liaudies Res
publika, buvo baigta didvy
riška nacionalinė išsivadavimo 
kova, Kinija pradėjo gydyti 
ilgo karo ir svetimšalių šeimi-1 
ninkavimo padarytas žaizdas. 
Go Mo-žo kalboje su didele 

IŠ VIETNAMO Į LIETUVĄ
Dienraštis Vilnis rašo:
“Prancūzų Legione, kuris karo metu buvo pasiųstas 

Indokinijon, buvo ir lietuvių. Šis legionas, kaip žinoma, 
susidėjo iš svetimšalių. Tik komanda buvo francūziška. 
Lietuvių, žinoma, ten buvo mažai, bet vokiečių, vengrų, 
rumunų ten buvo nemažai. Vokiški naciai buvo skaito
mi geriausiais kariais.

“Lietuvių atžagareivių laikraščiai, karo metu, ne
kartą gyrėsi savais ‘kovotojais už demokratiją.’ Kokiais 
jau jie galėjo būti kovotojais už demokratiją, jeigu pa
tys francūzai vadino tą karą purvinu, ir džiaugiasi, kad 
tas karas pasibaigė?

“Sakoma, kad koks tūkstantis tos rūšies karių pate
ko nelaisvėn — vengrų, lenkų, lietuvių, latvių. Ką su 
jais daryti? Francūzija jų nenori.

“Tat Vietnamo valdžia nutarė grąžinti jūos į tas ša
lis, iš kurių jie pheina. Lietuviai grąžinami Lietuvon.

“Gal šiuo laiku jie jau Lietuvoje, o gal tik kelionėje. 
Galima manyti, kad jiems bus duota proga patapti nau
dingais žfnoriėmis pb to, kai jie atliks savo bausmę, jei
gu iš višo jie bus nubausti.

“Į svetimšalių legioną juos įstūmė avantiūristiški 
polinkiai. Jie buvo aukoifiis fašistinės propagandos.”

vidujine jėga. Jisai nupiešė 
savosios tautos kovos kelią, 
drauge nuplėšdamas kaukę 
nuo imperialistų, kurie sten
gėsi save pavaizduoti tikrai
siais Azijos tautų “draugais,” 
kuriems, esą, Azijos tautos 
už jų “geradarybes” turinčios 
būti dėkingos.
... Ir štai važiuoju į Kini

jos Liaudies Respubliką. Sau
lėtą rugsėjo mėnesio dieną 
lėktuvas pakyla iš Vilniaus 
aerodromo, ir po trejeto va
landų nutupia Maskvoje. Ly
noja rudeniškas lietutis. Paaiš
kėja, kad mūsų delegacija į 
Kiniją skris lėktuvu. Nors 
šiuo metu tarp Maskvos ir Ki
nijos sostinės Pekino kursuo
ja greitasis traukinys, kurio 
vagonai įrengti siv visais pato
gumais pagal paskutinius 
technikos reikalavimus, ta
čiau šitas traukinys eina de
vynias paras, o mums laiko 
lieka nebedaug. Mes būtinai 
turime suspėti atvykti prieš 
spalio pirmąją — į Kinijos 
Liaudies Respublikos - penktų 
jų metinių sukaktį. Tiktai lėk
tuvas mus gali laiku nunešti 
į tolimąją Kiniją, į Pekiną. 
Mūsų delegaciją sudaro de
šimt narių ir trys vertėjai. De
legacijos vadovas — prof. A. 
J. Denisovas, o narių tarpe — 
TSRS Mokslų akademijos vi
ceprezidentas K. V. Ostroviti
anovas, Maskvos universiteto 
rektorius Prof. I. G. Petrovs- 
kis, TSRS Dailės akademijos 
prezidentas dail. A. M. Gera
simovas, Visasąjunginių pre
kybos rūmų valdybos pirmi
ninkas M. V. Nesterovas, 
“Voprosy istorii” žurnalo vy
riausias redaktorius akademi
kas A. M. Pankratova, Kaza
chijos TSR Mokslų akademijos 
prezidentas D. A. Kunajeva.s, 
RTFSR Pedagoginių mokslų 
akademijos viceprezidentas 
prof. M. A. Melnikovas, Uk
rainos Kultūrinių ryšių su už
sieniui draugijos pirmininkas 
L. E. Kizia ir VOKS’o sky
riaus vedėjas N. G. Jerofie- 
jevas.

Rugsėjo 24 dienos vakare 
mes atvykstame j Vnukovo 
aerodromą. Aerodrome, ypač 
tokiame dideliame, koks yra 
Vnukovo aerodromas, iš karto 
pajunti ryšius tarp įvairiausių 
tolimų mūsų šalies ir kitų, 
kraštų miestų ir rajonų, štai 
ką tik atvyko Indijos delega
cija, viešėjusi Tarybų Sąjun
goje, išskrendanti į savo tė
vynę. Juosvi, saulėje įdegę vei
dai, turbanai ant vyrų galvų, 
raudonos spalvos rutuliukai 
tarp antakių ant moterų kaktų 
—būdingas Indijos moterų pa
puošalas, savotiški drabužiai 
— visa tai rodo, kad šie žmo
nės atvykę iš tolimo krašto 
su savita kultūra ir papročiais. 
Aerodrome sutinku mūsų že
mės ūkio ministro pavaduoto
ją agronomą V. Vazalinšką. 
Jis su grupe Lietuvos kolūkių 
pirmininkų, MTS specialistų, 
skrenda už Uralo, susipažinti 
su nauju Malcevo agrotechni
kos metodu. Pagalvojau, 

Kaip toli nužengė Lietuvos 
kolūkiniai valstiečiai nuo tų 
buržuazijos valdymo laikų 
užguitų, toliau1 savo kaimo 
dažniausiai nieko nemačiusių 
valstiečių, dirbusių žemę pri
mityviais įrankiais, paskendu
sių skolose, su nerimu lauku
sių anstolio, kuris aprašys 
menką jų turtelį, šiandien, ta
rybinėmis sąlygomis, mūsų 
valstiečių akiratis be galo pra
platėjo, jie dirba traktoriais 
ir kombainais, jie artimai ben
drauja su mokslininkais, jie 
stengiasi įsisavinti pačius nau
jausius agrotechnikos meto
dus ir štai — jie skrenda ana
pus Uralo! Sutinku čia taip 
pat mūsų Mokslų akademijos 
prezidentą prof. J. Matulį, ku
ris laukia lėktuvo skristi į Ta
džikijos sostinę Stalinbadą ne
toli Indijos sienos. Pamatyti 
tokį tolimą kraštą, susipažinti 
su jo kultūra, su jo mokslu 
ir mokslininkais —■ argi galė
jo apie tai svajoti day prie§ 
dešimt metų kuris nors Lie
tuvos mokslininkas? Tik ta
rybinė santvarka mums sutei
kė sparnus per , keletą valan
dų pasiekti tolimiausius mūsų 
didžiosios šalies miestus, ji iš
ugdė naują jausmą mūsų ša
lies žmonių širdyse, tą jaus
mą, kurį įžymusis Ukrainos 
poetas Pavlo Tyčina taip tai
kliai pavadino vieningosios 
šeimos jausmu.

(Bus daugiau)

Chicago UI.
Sovietai ugdo sportą, 
sako grįžusi viešnia

Marguerite Higgins, ne
seniai grįžusi iš Sovietų 
Sąjungos, “Chicago Sun- 
Times” laikraštyje rašo sa
vo įspūdžius. Jau tilpo ke
liolika jos straipsnių.

cialės Apsaugos Įstaigos.
Diskusuodamas vėliausius 

j įstatymo pakeitimus, jis nuro- 
Crnndžin 17 rl ii anrnšo a®’ šdčiaiė apsauga yra 

J ” • J rx 'sistema, užtikrinanti ekonomi-
savo pasimatymą su Galina i 
Žibina, bėgimo čempijone,! 
kuri turi aukščiausią rekor
dą tame sporte. Iš pasikal
bėjimo viešnia Higgins su-
p rantanti, kodėl pastaruoju 
laiku rusai visur laimi tarp-
tautinese kompeticijose.

Galina Žibina kasdien 
praktikuoja po tris valan
das. Tai labai daug kaipo 
pradinei bėgikei.

Viešnia turėjusi pasikal
bėjimą su Žibina ir keletu 
kitų bėgikų Maskvos di
džiuliame. Dynamo Stadiu- 
me. Jis yra didesnis už 
Yankee Stadium New Yor
ke. Ji ten susitikus keletą 
kitų laimėjusiųjų lenktynė
se.

Užklausus vieno, kad pa
sakytų jai, kodėl rusai taip 
sparčiai žengia sporto sri
tyje, jis jai atsakęs:

“Pirmoj vietoj, Rusija tu
ri labai daug iš ko pasirink
ti. Prie to, pastaraisiais! 
metais valdžia dėjusi speci- 
ales pastangas ugdyti viso
kį sportą. Visuose dides
niuose miestuose' budavoja- 
mi panašūs į Dynamo sta- 
diumai.”

Toliau jos informuoto jas 
dar pridūręs, kad:

“Ne tik mokyklos, bet fa
brikai, amatinės unijos ir 
kitokios organizacijos ruo
šia sporto lenktynes per vi
są Sovietų Sąjungą. Tarp
tautinėm lenktynėm paren
kama tik geriausi. Sovietų 
Sąjunga laiko už garbę at
sižymėti sporte. Mūsų žmo
nės deda didžiausias pa
stangas, kad laimėjus.”

Viešnia sako, kad sportas 
Sovietų Sąjungoj visiškai- 
laisvas nuo politikos.”

Sporto klubai daranti di
delius pelnus Sovietų Są
jungoj, nes visuomet išpar- 
duoda visus bilietus ir dar 
pritrūksta. Ir ten spbrto

Gražiai, garbingai ir pusėtinai sėkmingai užbarta
me senuosius metus. Pasitinkame Naujuosius Metus. 
Pasitinkame juos su vilčia ir troškimais. Ta ųroga 
siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus visiems Lietu
vių Literatūros Draugijos nariams ir veikėjams. Vi
siems linkime Laimingų Naujų Metų. Visiems linkime 
sveikatos ir ištvermės.

Ta pačia proga norime visiems priminti artimiau
sias visų mūsų organizacines pareigas. Praėjusieji, 1954 
metai, buvo vidutiniškai geri Draugijai mėtai. Labai 
didelė dauguma narių pasimokė j o narines duokles ir 
dar doleriu kitu prisidėjo prie pravedimo gyveniman 
pasibrėžtos programos. Pasėka buvo ta, kad pajėgė
me išleisti ir žurnalą Šviesą ir knygą. Tai buvo galima 
pasiekti tiktai nuoširdžia daugumos narių, veikėjų ir 
kuopų kooperacija. Tačiau negalima praleisti nepastebė
jus ir to fakto, jbg turime ir tokių narių, kurie neat
liko šios paprasčiausios ir būtiniausios organizacinės 
pareigos. Pasitikime, kad tokių narių dauguma dar 
noišsibrakus iš Draugijos. Esame tikri, kad jie, mokė
dami duokles už 1955 metus, pasimokęs ir už 11954 me
tus.

Kaip kasmet, taip ir šiemet, sveikindami narius su 
Naujaisiais Metais, norime storiausiai pabrėžti, kaip 
būtina ir svarbu visiems pačioje pradžioje metų 
kėtis narines duokles. Nuo to labai daug priklauso vi
sa organizacijos veikla per visus metus. Didelė garbė 
tiems nariams, kurie pasimokėjo duokles už ateinančius 
metus, net nelaukdami jų ateinant. Kaip gražu ir pra
kilnu būtų, jeigu visi nariai pirmaisiais Naujų Metų me
nesiais pasimoketų duokles! Męs tai padaryti ragi
name ir prašome. Tikimės, jog nebūsime suvilti.

Turime planus ir 1955 metais išleisti ne tik visus 
keturis žurnalo šviesos numerius, bet ir kn^gą. Taip 
pat turėkime mintyje Draugijos gynybos reikalus. To\ 
dėl prašome, kuopų ir narių, apart duoklių, prie pro
gos šitiems reikalams paaukoti pagal išgalę.

LLD Centralinis Komitetas

Apie pakaitas visašališkame 
socialio saugumo įstatyme

“Socialės Apsaugos Akto 
1954 m. priedai žymiai page
rino senatvės ir našlių bei naš
laičių programą,” sako Mr. 
Furguson vedėjas Jamaica So

pę apsaugą darbininkui ir jo 
šeimai. Pagal naujų priedų 
programą padidino pensijas, 
kurios padengia daugiau žmo
nių.

Vienas iš svarbiausių įstaty
mo pakeitimų įtrauks į socia- 
lės apdraudos globojamų 
skaičių suvirs 6 milijonus dir
bančių vyrų Ir moterų, šis 
priedas įsigalios nuo 1955 m. 
sausio 1 d. Ir nuo 1955 m. sau
sio 1 d. apdraustųjų skaičius
padidės dar 3 ir pusę milijono 
darbininkų.

Didžiausia grupė žmonių, 
automatiškai įtrauktų, yra 3 
ir puse milijono smulkiųjų 
ūkininkų — savyštovūs asme
nys. Ir dar 100,000 profesio- 
1)analų, tiek vyrai ir moterys, 
apie tą laiką bus įtraukti j 
apdraudžiamųjų skaičių.

Suvirs 2 milijonai ūkininkų 
samdinių su ji) šeimomis bus 
dabar globojami valstybinės 
socialės apdraudos, pakeitus 
senojo apdraudos akto kaiku- 
riuos nuostatus. Taip pat tar
nai ir tarnaitės neatsižvelgiant 
į tai, kaip ilgai, kur, jie išdir
bo, dabar bus apdrausti. Prie
das taip pat palietė asmenis, 
kurie savo darbą darbdaviui 
atlikdavo savo namuose.

Ir- pirmą kartą daugelis ki
tų valdžios darbininkų bus 
įtraukti į apdraudžiamųjų 
skaičius. Programa padengs 
Amerikos piliečius, kurie dir
ba JAV piliečiams laivuose ar 
lėktuvuose, priklausančiuose

yra visokio, išskiriant gol
fą.

Šitokį raportą skaitant 
puola į mintį tie visokie 
pranešimai apie sunkų gy
venimą, apie badą Sovietų 
Sąjungoj. Trūkstant kitų, 
ypač pamatinių gyvenimui 
reikmenų, žmonėms nerūpi 
sportas.

Grįžtant prie čempijonės 
Galios Žibiuos, ji neužsiima 
sportu kaipo profesija, bet 

’studijuoja ir ruošiasi būti 
akių daktaru. A. J.v a.‘ 

kitoms valstybėms. Apie 50,- 
000 žvejų, kurie bus globoja
mi neatsižvelgiant, kiek daug 
žuvies jie bepagaiitų.

Apie 3 ir puse milijono vy
rų ir moterų, įtrauktų į pro
gramą pagal sutartį tarpe fe- 
deralės valdžios ir vaišijų, 
dabar padengti valstijmfc#Ua£ 
vietinės sistemos. Ir padengia
mi apie 100,000 Amerikos pi
liečių, kurie dirba užsienyje 
Amerikos didžiųjų pramonės 
korporacijų skyriuose. Tačiau 
pastarųjų apdraudos reikalu 
turi specialiu nutarimu sutikti 
JAV-bių vyriausjrbė ir korpo
racija.

Dvasiškiai, ir be - neturto 
apžadų vienuoliai naujuoju 
priedu nuo sausio mėnesio glo
bojami įstatymo, lygiai kaip 
visa eilė bažnyčios tarnų, gy
venančių iš išmaldos.

Be jokių naujų pastangų iš 
pensininkų pusės Kongresas 
nutarė automatiškai padidinti 
socialinės apdraudos čekius vi
sai eilei žmonių. Daugumass<s 
nelių jau- gavo spalio mėnesio 
padidintus sumokėjimus.

Tie, kurie gavo $25 mėne
siui, dabar gaus $30. O tie, ku
rie gaudavo $86, dabar gaus 
$98.50. šeimos čekiai padidėjo 
nuo $168.75 iki $200. Nusta
tyta, kad jokia šeima negali 
gauti mažesnį išmokėjimu iš 
socialinės apdraudoš kaip $50 
mėnesiui. Pirmiau1 buvo $45.

žmonės, kurie dabar gauna 
socialinės apdraudos čekius, 
gali dirbti ir gauti išmokėji
mą. Pradedant su 1955 m. pi
jamomis, savystoviems ir pa
jėgioms seneliams, uždirban
tiems iki $1,200 metams, ap
draudos čekis nebus mažina
mas. Visokios rūšies darbas, 
ar socialinės apdraudos pa
dengtas ar ne, yra įskaitytas. 
Susilaukę 72 metų amžiaus ga
lės uždirbti bet kiek ir socia
linės senatvės apdraudos čekis 
bus jiems siunčiamas nuo 19- 
55 metų sausio mėnesio.

Seneliai, kurie dirba užsie
nyje darbe, kuris socialinės 
apdraudos padengtas vis gaus 
šekius, tik jeigu neviršija $1,- 
200 per metus po 1945 metų. 
Su sausio -1 d. 1955 m. čekiai 
bus sulaikyti bet kuriame mė
nesyje, jeigu senelio darias 
nepadengtas socialinės ap
draudos programa per septy
nias ar daugiau skirtingos die
nas.

(Tąsa Sičiam pufl.)



DETROITO ŽINIOS
JJetroito lietuviai 
Baigiant 1952 metus

Paskutinis bertainis šių 
metų buvo skaudus mums 
lietuviams. Jau plačiai bu
vo minėta apie mirtį D-ro 
M. Palevičiaus. Jo išsisky
rimas iš mūsų gyvųjų tarpo 
buvo didelis nuostolis De- 
trorto pažangiečiarųs lietu
viams.

Verčia tarti žodį apie pas
kesnius draugus, kurie išsi
skyrė paskutiniu laiku. Jais 
yra Jonas Butėnas, Kazys 
Kutelis, Alex Gelgaudas, 
Juozas Oksonis ir Petras 
Padolskis. O kiek moterų, 
tai nepamenu. Tik tiek rei
kia pasakyti, kad jos yra 
drūtesnės už vyrus. Jos 
taip greit nepasiduoda ,kaip 
vyrai.

JvKiek pamenu, musų tėvų 
’karta geriau ir draugiš
kiau sugyveno: vieni ki
tiems linkėjo sveikatos ir 
turėjo laiko kalbėtis apie 
orą ir kitus dalykus, suriš
tus su tuolaikinių dienų gy
venimu. Dabar viskas at- 
sikeitę, žmonės pasidalinę. 
Tikintieji prastai žiūri į ne
tikinčius. nes trūksta jiems 
teisingos apŠvietos. Juos 
klaidina patriotiški laikraš
čiai (imant tautines gru
pes). Paimkime lenkus, lie
tuvius ir kitas tikinčių gru

A. ČECHOVAS

ŠVEDIŠKAS
(Kriminalinis 

(Tąsa)
— Nieko nėra čia ypatingo...
— Nuo. jūsų ji perėjo pas Kliauzovą?
— Taip... Jefremai, paduok dar gry

bų! Norite arbatos, Jevgrafai Kuzmi- 
-č#u?

’ Užstojo tyla šunki, klaiki, kuri truko 
apie penketą minučių. Diukovskis tylė
jo ir neatitraukė savo dygių akių nuo 
išbalusio Psiekovo veido. Tylą sudrum
stė tardytojas.

— Reikės, — pasakė jis, — nueiti į 
didįjį namą ir pasikalbėti ten su nabaš- 
ninko seseria, Marija Ivanovna. Ar ne
duos ji mums kokių nors nurodymų.

Čiubikovas ir jo padėjėjas padėkojo 
už pusryčius ir nuėjo į ponų rūmus. 
Kliauzovo seserį, Marją Ivanovną, ketu- 
siasdešimt penkerių metų senmergę, už
tiko jie besimeldžiant prieš aukštą fami- 
linį klotą; Pamačiusi svečių rankose 
portfelius ir kepures su kokardomis, ji 
išbalo.

— Pirmiausia atsiprašau, taip sa
kant, už sutrukdymą jūsų maldingos 
nuotaikos,—pradėjo, lenkdamasis, man
dagus Čiubikovas. — Mes į jus su pra
šymu. Jūs, žinoma, jau esate girdėju
si... Yra įtarimas, kad jūsų broliukas 
tam tikru būdu užmuštas. Dievo valia, 
žinote... Mirties niekas neišvengs, nei 
caras, nei artojas.- Ar negalite jūs padėti 
vriurns kokiu nors nurodymu, paaiškini
mu...

— Ach, neklauskite manęs! — tarė 
Marja Ivanovna, dar labiau blykšdama 
ir dengdamasi rankom veidą. — Nieko 
aš negaliu jums pasakyti! Nieko! Mal
dauju jus! Aš nieko... Ką aš galiu? Ach, 
ne, ne... nei žodžio apie brolį! Mirsiu, 
bet nesakysiu!

Marja Ivanovna pravirko ir išėjo į 
kitą kambarį. Tardytojai pasižiūrėjo 
viens į kitą, patraukė pečiais ir pasiša
lino.

— Velnio boba! — nusikeikė Diukov
skis, išeidamas iš didžiojo namo. — Ma
tyti, kažin ką žino ir slepia. Ir kamba
rinės veide kažin kas parašyta... Palau
kite, velniai! Viską išnagrinėsime!
’ Vakare Čiubikovas ir jo padėjėjas, ap 
šviesti blyškiaveidžio mėnulio, grįžo sau 
nartib; jie sėdėjo bričkoje ir suvedinėjo 
savo galvose praslinkusios dienos rezul
tatus; Abudu buvo nuvargę ir tylėjo. 

(Čiubikovas aplamai nemėgo kalbėti ke
lionėje, t plepys gi Diukovskis tylėjo, pa
taikaudamas seniui. Tačiau kelionės 
pabaigoje padėjėjas nebeiškentė ir pra
bilo:

Kad Nikblaška čia yra pridėjęs sa-

DEGTUKAS
apsakymas)

vo ranką, — tarė jis, — non dubitan- 
dum ėst. Ir iš snukio jo matyti, kas jis 
per paukštis... Alibi išduoda jį su ran
kom ir kojom. Nėra taip pat abejonės, 
kad šiame reikale ne jis iniciatorius. Jis 
buvo tik kvailas, nusamdytas įrankis. 
Sutinkate? Nepaskutinę rolę šiame rei
kale vaidina ir kuklusis Psiekovas. Mė
lynos kelnės, sumišimas, gulėjimas ant 
krosnies iš baimės, alibi ir Akulka.

— Tarškėk, patarška. Jūsų išmany
mu, vadinasi, tas yra žudikas, kas Akul- 
ką pažinojo? Et, jūs karštuoli! Žindu
ką jums reikėtų žįst, o ne bylas nagrinė
ti*! Jūs asistavote Akulkai, — vadinas, 
ir jūs esate bendrininkas šioj byloj?

— Pas jus Akulka irgi mėnesį virėja 
buvo, bet... aš nieko nesakau. Naktį 
prieš tą sekmadienį aš lošiau su jumis 
kortomis, mačiau jus, kitaip aš ir prie 
jūsų kibciau. Čia eina reikalas, mel
džiamasis, ne apie bobą.- Reikalas eina 
apie niekšingą, biaurų, šlykštų jausmą... 
Kukliam jaunuoliui nepatiko, matote, 
kad ne jis viršų paėmė. Savimyla, ma
tote... Keršyti panoro. Paskui... Storos 
jo lūpos smarkiai byloja apie geidulius. 
Atsimenate, kaip jis lūpomis pakštelėjo, 
kada Akulką su Nana lygino? Kad jis, 
šunsnukis, dega aistra — neabejotina! 
Taigi įžeista savimyla ir nepatenkinta 
meile. Šito pakanka žmogžudystei įvyk
dyti. Du — jau mūsų rankose, bet kas 
gi trečias? Nikalaška ir Psiekovas lai
kė. Kas gi smaugė? Psiekovas bailus, 
drovus, aplahiai zuikis. Gi Nikolaškos 
nemoka smaugti priegalviais; jie veikia 
kirviu, kirvapente... Smaugė kažkas tre
čias, bet kas toks?

Diukovskis užsitraukė kepurę ant a- 
kių ir susimąstė. Tylėjo jis tol, kol bri
čka privažiavo prie tardytojo namų.

— Enriką! — tarė jis, įeidamas į na
muką ir nusivilkdamas paltą. — Enri
ką, Nikolajau Jermolaičiau! Nežinau, 
kaip man tatai pirmiau į galvą ne
atėjo. Žinote, kas trečias?

— Atstokite, susimildami! Štai vaka
rienė paruošta! Sėskite vakarieniauti!

Tardytojas ir Diukovskis sėdo vaka
rienės. Diukovskis prisipylė sau stik
liuką degtinės, atsistojo, išsitempė ir 
blizgančiomis akimis tarė:

— Tai žinokite, kad trečiasis,, veikęs 
kartu su niekšu Psiekovu ir smaugęs— 
buvo moteris! Taip! Aš kalbu apie už
muštojo seserį, Marją Ivanovną!

Čiubikovas užspringo degtine ir įsmei
gė akis į Diubikovskj.

— Ar jūs... šitąjį? Ar galva jums.;, 
šitąjį... Neskauda?

(Bus daugiau)

pes, jos užsuktos prieš pa
žangą per neva patriotinę 
spaudą, bažnyčias, o ame
rikiečiai per radiją ir tele
viziją.

Lietuviai kiek laiminges
ni, kad jie anksti sukūrė 
du progresyviškus dienraš
čius ir Lietuvių Literatūros 
Draugiją. Tie du dienraš
čiai su minėta apšvietos or
ganizacija tūkstančiams ir 
tūkstančiams savo tautiečių 
padėjo atsikratyti relgiškų 
prietarų ir likti kultūrin
gais žmonėmis.

Tad labai svarbu palaiky
ti ir budavoti Lietuviu Li
teratūros Draugiją, kuri 
gyvuoja virš 35 metai. 
Draugija išleido 60 storų ir 
vertingų knygų ir kelias de
šimtis įvairių brošiūrų svar
biais dienos klausimais.

Kiekviena jos knyga yra 
didelės vertės Amerikos lie
tuviams, ypatingai paskuti
nė, “Amerikos Preziden
tai,”. Tą knygą turėtų per
skaityti kiekvienas Draugi-1 
jos narys, nes knyga labai 
lengvai skaitosi—labai leng
va, suprantama kalba pa
rašyta. Labai tinkama Ka
lėdų dovanėlė sukalbamam 
naujam ateiviui - dipukui, 
kuris yra tapęs praėjusį 
mėnesį šios šalies piliečiu.

Kita, labai svarbu šiuo 
laiku kalbinti savo draugą, 

I kaimyną ir pažįstamą nors 
I trumpam laikui užsisakyti 
dienraštį “Vilnį” arba už
rašyti pusmečiui kaip Kalė
dų dovanėlę.

Detroitas per pastarus 
kelis metus pirmoj vietoj 
stovėjo spaudos vajuje. Šie
met Chicagos vajininkės 
pirmauja, o detroitietės li
pa joms ant kulnų. Padė
kime savo vaj in inkams per 
Naujus Metus pasistūmėti 
pirmyn.

Jei taip kiekvienas steng
simės padaryti ir vajinin- 
kėms pagelbėti, tikrai links
mai ir drūtai pergyvensime 
1955 metus su šypsniu vei
de sutikę 1956-tus metus!

J. L-kis

Montello, Mass.
Banketas—Torkių Vakariene — 

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. I- 
žanga tik $2.00. Kviečiame vietinius 
ir iš toliau atsilankyti į šį gražų po- 
kilį. Visi būsite patenkinti.

Rengimo Komisija

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

Geo. Shiinaitis, fin. sek r.

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

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Sekanti vajininkai pakilo punktais .su .atnaujini

mais: K. čiurlis, Elizabeth, N, J.; Geo. Shimaitis,Brock
ton, Mass.; E. Klaston, ir P. Beeis. Great Neck, N. Y.; 
K. Naravas, Shenandoah, Pa.; Patersono vajininkai; 
Bridgeportas; S. Rauduvė, Pittston, Pa.; J. Purtikas, 
McKees Rocks, Pa.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
'AV>J. Rutkus, Philadelphia, Pa., $10

..Po $5: J. Aukščiūnas, New Britain, Conn.; Mas- 
pethiečiai, ir M. T., L. skait., Brockton, Mass.

Petras ir Mariutė, $4.
Brodklynietis, $2.50.
Po $2: J. Ambrose, New Britain, Conn.; K. Kalve- 

lienė, Brockton, Mass.; A. G., Newark, N. J.; A. Simo- 
kaitis, Great Neck, N. Y.; J. Čepukaitis, Forestville, 

; Conn.; Geo. Skinzera, Bristol. Conn.; Mary Janis, Mas- 
peth, N. Y.; Joe Resevičius, B’klyn, N. Y.; J. Budnikas, 
Pittsburgh, Pa.: L J. Stankus, Buckner, Ill.; K. Šim
kus, Bridgeport, Conn.; Elzbieta Kasmočienė, B’klyn, 
N. Y.; M. Kalauskas, Avoca, Pa.

Po $1: Mrs. T. Eimutis. Great Neck, N. Y., ir Stan
ley Mekionis, Newark, N. J.

Rosemont, Canada: S. Tamošiūnas, $2. Po $1: 
Rosemontietis, D. Norwich, A. Kaupas (Verdun), ir F. 
Yankus, Toronto.

Shenandoah, Pa., po $2: Senas shenandoah’rietis, 
ir J. Gray, (Frackville). Po $1: A. Winkler, Lost Creek, 
Pa., ir A. Kazokas.

Elizabeth. N. J..- P. Šiaulys (Scotch Plains), $5. 
Po $2: J. Sabenskas, G. Kazlauskas, ir A. Gudaitis 
(Linden). J. Cidaras.

Hartford; Conn., po $5: M. Nixon, A. Latven. 
R. Vaitkus (Bi’bad Brook) $3. Po $2: Hartfordietis, M. 
Valovich, M. Ramoška, A. Švėgžda (Newington), A. 
Krasnitckienė (So. Coventry), A. Raulinaitis, A. Dagi
lis, ir F. J. Repšys.

New Haven, Conn. Pradžioje gruodžio mėnesio ap- 
laikėme nuo J. Petkaus atnaujinimų prenumeratų ir au
kų, kurias įteikė: J. Shemeth, West Haven, Conn., $2, 
ir M. Valinčius, New Haven, Conn., $2.00; J. Chappel, 
Hamden, Conn., $1.00. (Dovanokite už pavėlinimą pa
skelbti.)

Vajus oficialiai užsibaigia su 1 d. Sausio, 1955. Pa
skutiniai laiškai turi būt prisiųsti ne vėliau kai Sausio 7, 
1955.

Lauksime jūsų laiškų su gerais rezultatais.
L. Adm-cija.

CHICAGOS ŽINIOS
Bent kiek apie 
Juozą Lankelį

. Išsirgęs ir išbuvęs ilgoką 
laiką Chicago State ligoni
nėje, šiomis dienomis mirė 
ir gruodžio 22 d. Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse buvo 
palaidotas Juozas Lankelis.

Vieni tvirtina, kad Juo
zas Lankelis buvo 88 metų 
amžiaus, bet Ex-Mainiėrių 
Klubo pirmininkas Jonas 
Gelgaudas, kuris Lankelį 
pažino beveik nuo jo atvy
kimo į šią šalį, sako, kad 
Juozas Lankelis jau buvo 
suvirs 90 savo gražiai iš
gyventų metų.

Savo laiku “Vilnyje” esu 
kelis kartus rašęs apie J. 
Lankelio veiklą tarp lietu
vių ir šulyg iš kitų gautų 
žinių ir iš privatiškų pasi
kalbėjimų su velioniu, ma
tyti, kad Juozas Lankelis 
nuo pat jaunystės dienų, 
dar tebebėgiojant po tėviš
kės laukus, jau tėvynės dai
nas dainuodavo.

Juozas, reikia pripažinti, 
buvo smarkus dzūkelis ir 
turėjo gabumų siekti daina
vimo ir muzikos . Nors jam 
nebuvo progų ir tam.tikrų 
aplinkybių aukščiau išsila
vinti muzikoje, bet Juozas, 
kaip matyti iš jo draugo 
Gelgaudo pasakojimų, pra
silavinęs buvo muzikoje 
tiek, kad angliakasių mies
te, rodos, Scranton, Pa., bu
vo lietuvių parapijos bažny
čios vargonininku. Atvykęs 
į Chicagą jis vadovavo jau
nam Rūtos Chorui. Ir Lan
kelio vedamas choras tikrai 
gražiai dainuodavo. Man 
teko Lankelio vedamą Rū
tos Chorą girdėti dainuo
jant.

Juozas Lankelis ne tik ki

tų balsus mokėjo suderinti, 
bet ir pats buvo apdovano
tas aukšto tono tenoro bal
su ir jis, kaipo dainų my
lėtojas, mokėjo daug liau
dies dainelių .ne tik rimtų, 
bet ir juokingų, ir, žiūrėk, 
mažiausiuose susibūrimuo
se Juozas jau ir vadovauja 
su gražia daina ir linksmi
na aplinkui susirinkusius 
lietuvius.

Juozas, būdamas viengun
gis, mylėjo ir gražiąją lytį: 
pajuokaudavo, paglamonėda- 
vo progai pasitaikius vieną 
kitą mergužėlę ir šiaip gra
žią moterėlę. Net ir eiles 
rašihėdavo . Rodos, keletas 
eilučių yra tilpusių “Vilny
je” ir kitoje spaudoje.

Gelgaudas pridūrė, kad 
jam Lankelis daug savo pa
rašytų eilėraščių- yra per
davęs, kurias ir dabar tebe
laikąs pas save.

Kapas — kelio galas! Čia 
tavo amžinoji tėvynė! Ir 
Juozas Lankelis, tos seno
sios kartos veteranas, už
baigė savo gyvenimą, se
natvėje neturėdamas arti
mųjų prie savęs. Prisiėjo 
Juozui didžiai nusiminti ir 
kentėti. Jis dažnai sirgda
mas kreipdavosi į pažįsta
mus ir draugus, kad jį ap
lankytų ir paguodos žodelį 
ištartų baigiančiam gyveni
mo dienas. R. š.

Lowell, Mass.
Pasitikimas Naujų Metų; 
draugijos specialus 
susirinkimas

Lietuvių Piliečių Klubas 
šiais metais pasitiks Nau
juosius Metus naujoviškai.

Kadangi Nauji Metai iš
puola šeštadienį, tai penk
tadienio vakare pasitikimui 
Naujų Metų klubas turės 
paruošęs puikų pasismagi
nimą prie gerų karštų už
kandžių, įvairių išsigėrimų 
ir visą vakarą smagios ir 
gausios muzikos.

Įžangos bilieto nebus. 
Kiekvienas pasidengs savo 
kainą, kiek sunaudos mais
to arba gėrimo. Taip sve
čiai galės vaišintis sulyg 
skoniu. Prašome ta vaka
rą dalyvauti ir bendrai pa
sismaginti paskutinį vaka
rą senųjų metų.

Ką nutars susirinkimas?
Gruodžio 5 diena Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija savo metiniame 
susirinkime svarstė gana 
plačiai Draugijos tolesnį 
gyvavimą.

Šiuo laiku draugija labai 
sumažėjus, kaip nariais 
(nes naujų narių nesiran
da, o senieji miršta ir taip 
nyksta žymiu tempu), taip 
ir finansiniu stoviu. Jau 
nuo pirmiau buvo diskusuo- 
ta mintis apie draugijos 
likvidavimą tvarkingu bū
du, o ne laukti tragiško su
žlugimo.

Gi metiniame susirinki
me, dalyvaujant 18 narių, 
nutarta tuo klausimu šauk
ti specialų susirinkimą sau
sio 2 dieną, 1955 m., 2 vai. 
po pietų, Klubo salėj, 14 Ty
ler St.

Tame susirinkime ir bus 
nutarta dauguma balsū, ar 
draugiją likviduoti, ar ją 
laikyti, iki ji betvarkiai 

: žlugs nebepadengdama nei 
pašalpos nei pomirtinių rei
kalų. Tad dalyvaukite visi, 
kad galėtumėt savo mintį 
išreikšti ir balsuoti.

J. M. Karsonas

Rochester, N. Y.
Gcdcmino Draugystė rengia Nau

jų Motų pasitikimui balių ir šo
kius, kuris jvyks penktadieni, gruo
džio (Dec.) 31, prasidės 6-tą vai. 
vakare, Gedcmino salėje, 575 Joseph 
Ave. Bus skanių valgių, šaltų ir kar
štų gėrimų ir bus gera muzika šo
kiams.

Visus Rochcsterio lietuvius malo
niai kviečiame atsilankyti. Užtikri
name, kad visi turėsite gerus lai
kus.

Rengimo- Komitetas

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

So. Boston, Masš.
Airi etikos Liet. Piliečių Kliuba.'i 

kviečia Višus dalyvauti jų sueigoj, 
gruodžio 31 d., Jaukti rųiujų inetų, 
Prddžia 8 v. v., 318 Broadway. Veiks 
bufetas, turės gražų p’rogramėlį. 
Tad vietiriiai ir Iš apylinkes kvie
čiame dalyvauti, linksniai sutikti i 
naujus metus. Kom. I

' Apie pakaitas so- 
cialėje apdraudoje 
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Pagal naują įstatymą užlai
kantieji asmenys darbininkų 
ir kareivių, kurie mirė po 19- 
39 m. ir prieš rugsėjo 1 d.» 
1950 m., ir kurie dirbo 1 it 
pusę metų po socialės apdraus 
dos programa bet kada po 19- 
36 m., gali dabar gauti pali
kuonių naudas, jeigu ir 1950 
m. priedas nepadengė. Tokie 
asmenys turi nedelsdami pa
duoti prašymą, šitokiame at- 
sitikime užlaikomas asmuo 
gali gauti čekius nuo 1954 m. 
rugsėjo mėnesio.

Po 1954 m. apdrausti asme
nys mokės socialės apdrau- 
dos taksus už metines paja
mas ligi $4,200. Tas padidins 
išmokėjimo sumą.

Išmokėjimo' sumos priklau
so nuo darbininkų mėnesinės 
algos. 1954 m. priedai nusta
tė duoti didesnę sumą.

Nauji nuostatai taipgi pa
lengvina išmokėjimo ir pensi
jos gavimo sąlygas visiems, 
kurių išmokėjimas buvo su
trų kdytas dėl ligos ar nedar
bo.

Maksimum išmokėjimai nau
jiems pensininkams gali pa
siekti $108.50 darbininkui n 
$162.80 darbininkui su šeima, 
šeimos maksimum išmokėji
mas gali pasiekti $200. Bus 
mokama asmenims, kurie jų 
įnašo po 1954 m. rugpiūČic 
mėn., jeigu į mėnesį uždirbs 

: mažiausia $350.
Naujai apdraustieji darbi

ninkai iš suminėtųjų grupių 
turi nedelsdami išsiimti socia
linės apdraudos kortelę—“So

cial Security Card.” Ta pačia 
proga lai visi pasitikrina, ai 
jie tebeturi šias korteles, o tuc 
atveju, jei yra pametę, la 
prašo kortelės savo vardu 
ir senuoju’ numeriu. Socialinės 
apdraudos kortelė bus reika 

[linga,kada darbininkas prašy 
J pagalbos sau ir jo šeimai. . i < > j .. t

Camden, N. J.
LLD 133 kuopa šaukia sa

vo metinį susirinkimą pirmų 
nedeldienį sausio mėn., 2-trt 
vai. po pietų, toje pačioje vie
toje, kaip visuomet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti 
taipgi atsiveskite ir svečių.

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

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

Camdenietis

Padėkite savo vajininkarti: 
gauti Laisvei naujų skaitytojų 
Laisvės kaina $8.00 metams.

ĮiiinmiiuLiniwumnumuii)muiiiimimnTmŲmmiiinnnnmiimi uiwmiaimiiuiiiulimiiliiiiiiriiiiK«uiimOuuitiii>i«iwiul»uuiih g j

I Pranešimas Visuomenei dėl

ANTANO METELIONIO KNYGOS
Prenumeratų rinkimas knygai jau turi būt 

baigtas iki sausio 10 d., 1955 metų; visos pre
numeratos turi būt prisiųstos Laisvės spaustu-I vei. Knyga jau spausdinama 'ir prenumerato
rių vardai eina į paskutinį mušimą. O pasku-

I
tinis mušimas turi būt paruoštas apie sausio 
10-tą dieną.

Kurie dar neužsisakėte Antano Metelionio 1 
knygos “Apie Dievus ir Žmones”, dar galite 
užsisakyti, bet tai greit turite tą padaryti. Kny
gos kaina $1.00.

Knygos bus spausdinta ribotas kiekis, re
miantis iš anksto gautais užsakymais, todėl yra 
svarbu gauti kuo daugiausia užsakymų iš anks
to. Del laiko trumpumo užsakymus galite siųs-

' ti tiesiai į “Laisvės” spaustuvę.

I Laisvės Administracija.
į 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, k. Y; Į

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., gruod. (Dec;) 30, 195'



apsigyveno pas
Vincenta 
Clark PI. 
jo žmona gerai jį prižiūri 
ir J. Wizbaras ten greitai 
pasveiks. Aš jam linkiu

11

L

New Haven, Conn
MŪSŲ NAUJIENOS

LLD 32 kuopos susirinki
mas praėjusį sekmadienį 
negalėjo įvykti dėl blogo 
oro. Taigi kitame susirin
kime turėsime daug darbų: 
valdybos rinkimą ir kitokių. 
Būkime visi! Taipgi pasi- 
mokėkite duokles.

Naujas vagių skymas. Pa
beldė į duris, savininkas jas 
atidaro ir mato prieš jį at
kištą revdlverį. “Atiduok 
pinigus, jei nori gyventi,” 
sako, plėšikas...

Vadinasi, prieš atidarant 
duris, visuomet reikia pa
klausti, kas per vienas tas 
beldėjas.

Keletas mūsų geni drau
gų šią žiemą mano aplanky
ti Miami, Floridą. Jie ten 
mano gaus sveikatos šaltinį 
ir susipažins su naujais 
prieteliais bei draugais.

Mūsų mieste dirbtuvių vi
sai mažai; daugelis iš čia 
darbininkų važiuoja dirbti į 
apylinkės miestukus, kur 
yra dirbtuvių. Tačiau tu
rime me$ čia nemažai be
darbių. JSK

Advokatas savo turtą * 
paliko moterims

žymusis civilinių laisvių ad
vokatas savo testamente užra
šė “rp^no draugei” buvusiai 
aktorei Moon Carroll $15,000 
pinigais ir trečdalį visos lieka
mos kitos nuosavybės, taipgi 
abiem dukterims po trečdalį. 
Buvusiai žmonai, su kuria bu
vo išsiskyrę nuo 1924 metų, 
užrašė $60,000 pomirtinę.

Newyorkiete Mrs. Regina 
Margareten šventėmis minėjo 
91-mą gimtadienį. Pobūvyje 
dalyvavo 5 vaikai, 18 anūkų 
ir 38 proanūkai.

vairą naujasis 
Harrimanas tu- 
priemones kur

Valstija turėsianti 
ieškoti naują pajamų

New Yorko valstijos politi
kos stebėtojai spėlioja, kad 
naujai užėmęs 
gubernatorius 
rosiąs surasti
nors gauti mažiausia 100 mili
jonų naujų pajamų. Sako, kad 
į tą dar neįeina New Yorko 
miesto reikalaujamoji iš val
džios parama miestui.

įdomi padėtis! Gubernato
rius Dewey pev metų metus 
gyrėsi vykdančiu ekonomiją 
ir taupančiu valstybes pinigus. 
Jis valdė valstiją geriausiais 
gerbūvio laikais. Gi dabar ste
bėtojai sako, kad jo kontro
liuojamas Valstijos Seimelis 
pirm jo valdžios pabaigos pri
darė visokių paskyrų, kurioms 
išmokėti nepaliko pinigų.

Ar tie spėliojimai pasiti
krins, tai paaiškės tik nauja
jai administracijai pradėjus 
darbą.

Švenčių dienomis vagyš bu
vo įsilaužę Į SOS auto reikme
nų krautuvę Far Rockaway, 
L.I. Išnešė tik $100, bet žalos 
pridarė daug, suniokojo sau
giąją šėpą. Krautuvė randasi 
priešais policijos stotį.

Deimantai išėjo iš 
krautuvės nematomi
nu 
St.

New Yorke iš brangumy- 
krautuvės prie 719 56th 

dienos metu dingo $65,000 
vertės deimantų. Tuojau po jų
pasigedimo niekas negalėjo iš
siaiškinti, kaip jie prasišalino. 
Sako, kad krautuves atidary
mo laiku tebebuvo visi, Bet 
3 vai, po pietų nuėjus paimti 
kostumeriui parodyti pardavė
jas jų nerado. Sako, kad jie 
buvo sudėti ant dviejų tacų, 
po 19 colių ilgio, tadgi ranko
vėje niekas negalėjo išnešti.

Krautuvėje dirba 4 vyrai ii 
2 moterys. Saugioji šėpa su 
tais brangumynais laikoma už
pakaliniame kambaryje, kur 
dirba auksorius. Tas irgi bu
vęs kambaryje visą dieną, iš
skyrus trumpą pertrauką pie
tums.

Maurice Enright Jr., 39 m., 
sužalotas praėjusiame kare, 
mirė nuo pridusimo dūmais 
savo kambarėlyje, kurį jis 
turėjo skiepe, Bronxe.

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
praneša Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuvių 

visuomenei, kad

Sausio-Januarv 9 dL 1955 m.
LIBERTY AUDITORIJOJE

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

stato naują Andriaus Skripkos komediją
44Prašvilpta Laime”

Pradžia 3:30 v. po pietų
Įžanga $1.25, įskaitant taksus.

Vaidinime dalyvauja rinktiniai aktoriai: Alena Bra
zauskienė, Jonas Ručinskas, Adelė Rainienė, Jonas 

Lazauskas, Vera Rimkienė ir Mikas čiaplikas.

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

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 barius, pas vaidintojus, Liberty Auditorijoj 
ir Laisvės Administracijoje.

Visus maloniai kviečia 1
LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

go.) e

Areštavo vaiko mušėįą

Vidus Liberty Auditorijoj
čia pat Auditorijos restaura-

JUOSI lis

gali atvykti linksmintis ma
žiausių išteklių žmogus, kaip 
kad i)‘ turtingasis.

Penkių kavalkų orkestras, 
vienas mėgiamiausių, gros lie
tuviškus ir amerikinius šokius. 
Gros visiems: turintiems sta
lus ir neturintiems stalų.

Stalus užsisakyti 
tik nori, nemokant 
ekstra moke,sties.

Ant stalų leista 
iŠ namų atsineštas

gali kas
nei cento

susikrauti

Kas nenori vaišintis, gali 
nieko nesinešti. O jei i.šalko, 
lengvų užkandžių gali gauti

Negrai turėtų gauti 
tarnybą su balsu

American Labor Party New 
Yorko valstijos organizacijos 
pirmininkas Peter K. Hawley 
kreipėsi į naujai išrinktąjį gu
bernatorių Harrimaną, kad jis 
skirtų negrų liaudies atstovus 
ir į tokias pareigas, kuriose 
jie turėtų progą tarti žodį 
liaudies reikaluose.

Darbiečių vadas pagiriamai

natorius jau pasiskyrė negrą 
žymų advokatą Evans jo pati
kimojo patarėjo asistentu įsta
tymų klausimais. Tačiau, sako 
Hawley, labdaros, namų, dar
bo ir švietimo klausimai nega
li būti pakankamai sprendžia
mi be negrų atstovybės nusta
tyme politikos tose srityse.

kritikavo, kad baigian
tysis pareigas gubernatorius 

I Dewey tepaliko “apgailėtiną 
rekordą tose srityse.”

ne-

Plėšikas apmušė 
senutę už 50c.

New Yorke į senyvos ir
regės Mrs. O’Rourke butą isi- 
briovė plėšikas. Jisai jai tvojo 
per galvą sulūžusios kėdės ko
ja, reikalaudamas, kad pasa
kytų, kur jinai laiko pinigus. 
Bot viso radęs jos piniginėje 
tik 50c. Ji gyvena su dukteri
mi, bet duktė tuo laiku buvo 
darbe.

Tą pat dieną Brooklyne 74 
metų našlė Mrs. Rose Weyrich 
užtiko vagį savo bute. Užpuo
likas buvęs apie 16 metų. Jis 
senutę mušė plaktuko kotu ir 
peiliu apraižė. Kadangi ji bu
vo veik be sąmonės, policija 
mažai tegalėjo iš jos suprasti 
apie tai, kaip viskas įvyko.

Michael A. Volino, 44 m., 
statybos inžinierius, nusižudė 
nušokęs nuo Whitestone tilto.

įžanga i Nauju Metu balių 
yra $1.50. Už tą pačią mokes
ti kiekvienas ateinantis gaus 
kepures ir tauškučius naujagi
miui sveikinti.

šie pokyliai yra šeimyniško 
pobūdžio, tad čia kviečiami 
linksmai pabuvoti senimas, 
jaunimas ir mažieji.

Kadangi tarpe užsisakiusių 
stalus grupių randasi ir Aido 
Choras, tad galima tikėtis ir 
labai dainingų dainų.

Beje, stalus ruošiančios gru
pės prašo visus norinčius už
tikrintos vietos prie stalo tai 
užsisakyti iš anksto, 
tiems maistą reikia 
skaičių savo svečių.

Perka n- 
žinoti

Ar.

Laivakrovių derybos 
tebevykdomos

Praėjusį antradienį vis dar 
tebesitęsė International Long- 
shormen’s Association virši
ninkų derybos su laivų ii’ prie
plaukų firmomis dėl naujos 
sutarties. Raportai sako, jog 
yra vilties susitarti. Tačiau de
rybų pasėkos tebebuvo neži
nomos.

Laivakrovių unijos viršinin
kas Bradley sako, jog kompa
nijos neteisingai išsiaiškino tą 
faktą, kad laivakroviai atmetė 
bosų pirmiau pasiūlytas1 sutar
čiai sąlygas. Bosų propagan
dos organai aiškino, būk at
metimu tų sąlygų laivakroviai 
atmeta Bradley ir jo vadovau
jamą ILA tarybą. Bradley už
tikrina, jog vienintele atmetu 
mo priežastimi buvo punktas, 
reikalaujantis laivakroviams 
nestroik uoti.

Areštuotas bronxiotis John 
Mason. Jį įtarė, kad jis su vo
very k u mušė 5 metų berniuką 
Sam. Miller, su kurio motina 
Masonas bendrauja. Gruodžio 
11-tą sudaužytas vaikas išbu
vo be medi kai iš- 

Kai šventėmis 
pas jo dėdę, 
tuojau vaiką

vaiką nusivežė
tas persigando, 
nuvežė į ligoninę. Radus kū
nelį padengtą mėlynėmis, Ma
soną areštavo. Jis tikrina vai
ko nemušęs. Padėtis tiriama.

Prisidėjo prie eglaitės 
papuošimo

Anksčiau pranešta, kad 
eglaitei papuošti nupirkta v u z 
M. 
vė 
R

virš $5 lempučių ir kad 
Grigas tam reikalui da- 
$5. Po to po $1 pridėjo 
Krunglis, Purvenienė ir 

Levanienė.
Išleista suma bemaž jau 

sukelta. Dėkui! S. V.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

---------------- 4TRUCK WASHER •
Turi l»ūii pilnai patyręs. Nuoki1.inis 

darbas. Darbas naktimis
E V. 84M181

•252-255)

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks antradienį, sausio 
4 d., 7:30 va), vakare, Lietuvių Pi- 
liečiu Klubo salėje, 280 Union Avė. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti.

Valdyba 
(253-254)

Brooklyne du policistai bu
vo pridusę dūmais bandyda
mi įspėti gyventojus gelbėtis 
iš pradėjusio dūmuoti namo 
169 Woodbine St. Viename 
bute rado užsikūrusį matrasą.

Padegėliai tebebuvo 
be savo buto

Brooklyne dviejų auto susi
dūrime ant E. 63rd St. sužeis
ti 7 asmenys.

DAR EGLAITĖS 
FONDAN

Paskiausiai eglaitės 
puošimo fondui po $1 i

Newyorkieciu Rivera šeima 
trečią dieną po gaisro vis dar 
tebebuvo be buto. Darbininkų 
dienraščio Daily Worker ra
šytoja Virginia Gardner pir
madienį apėjo keletą valdinių 
miešto įstaigų patirti, kuri įs
taiga aprūpins tą šeimą. Jai 
nepavyko surasti, kad kas 
nors jaustųsi atsakingas užtai.

Labdaros Departmente jai 
tikrino, kad šeima buvusi 
kviesta į Kalėdų pietus bied- 
niokams, bet nežino, dėl ko 
neatėjo. Buto jie negalėjo 
duoti, nes padegėlių šeima 
nebuvo šelpiamųjų sąraše. Sa
kė, jog “sunku gauti butą net 
savo klijentams.”

pasakyti, 
ištikro tu-

žiuoti, ar

Sveikatos Departmentas sa
kė, jog tai neįeina į jų darbo 
sritį. Jie negalėjo 
kuris departmentas 
retų, tuo rūpintis.

Rašytoja norėjo
miestas pagelbsti padengti lai
dojimo lėšas tais atvejais, kai 
žmones miršta dėl neprižiūrė
tų namų. Jai sakė, jog tokius 
priima palaidoti pamestinu
kams kapuose.

Gruodžio 27-tą iš Jamaica 
Bay ištrauktas dar vienas kū
nas, 19-sis iš 26 žuvusių lėk
tuvo nelaimėje’gruodžio 18-tą.

Sausio 9-tą dieną - 
“Prašvilpta laimė”

Ar jau įsigijote tikietus dė
lei “Prašvilptos Laimės,” ko
medijos, kuri bus perstatyta 
sausio 9 d., Liberty Auditori
joje, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.?Pradžia 
3:30 vai. po pietų. Nevėluo
kite.

Aš turėjau progą dalyvauti 
keliose repeticijose šio veika
lo, ir, reikia sakyti, kad akto
riai labai parinktiniai. Kiek
vienas taip įsigyvenęs į rolę, 
kad man atrodo, jie jau gali 
perstatyti veikalą ir šiandien. 
Aktoriai veteranai, mums ge
rai žinomi, kaip tai Adelė 
Rainienė, Elena Brazauskienė, 
Vera Bunkienė, Jonas Lazaus
kas; ir Jonas Rušinskas. Pasi
lieka tik vienas, Mikas Čapli
kas, kurio nesu mačiusi vaidi
nant — bet man atrodo, kad 
ir jis veteranas, einasi ir jam 
kaip ant sviesto!

Komedija “Prašvilpta Lai
mė” autoriui, Andriui Skrip- 
kai, pasisekė. Yra ir jumoro 
ir pamokymo! Taigi, visi būki
me -f- praleisime laiką sma
giai, kultūriškai ir turėsime 
progą susieiti su pažįstamais.

Kviečia, Liaudies Teatras

, pa
davė 

draugai Malkaitis ir Oriš
kus. Dėkui.

Fondas ne tik pilnai su
keltas, bet dar $1.50 lieka 
pavasariniams gėlyno rei
kalams. S. V.

NEMOKAMAI PAĖMIMO r \ 
PRISTATYMO **

APTARNAVIMAS
Kartų Pašaukite ir Atlikite Vis
ką. Siųskite savo Dry Cleaning 
pas French Dry Cleaning Laun
dry. Divonų * valymas, drabužių 
valymas, užlaidų, firankų, ir ra
kandų užvalkalų valymas. Su at
sargia atyda nuo kavalkų darbas

POPULAR HAND LAUNDRY 
AND CLEANERS

112-06 Liberty Avenue, 
Richmond Hill
Tel. VL 8-3297

AIDO CHORAS
Šiomis dviemis švenčiu 

vaitemis pakeista pamoką 
karas, įvyks ketvirtadieniais, 
gruodžio 23 ir 30-tą. Po šven
čių pamokos vėl bus penkta
dieniais.

va

Norwood, Mass.
L.D.S. 3-čios kuopos nepaprastas 

susirinkimas jvyks sausio (Jan.) 
5 d., 1955 m., 7:30 vai vak., Finų 
svetainėje. Nariai yra kviečiami 
dalyvauti

Po susirinkimo bus duodama kar
štos kavos ir pyragaičių.'

Valdyba
(253-254) '

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

.y;' y . Valdyba

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Nuo

JAMES SAVAS’ 
DIT.MARS RESTAURANT 

Aptarnavimas Pcktliams 
Vieta del 300 asmenų 

22-56 .81st St., WoriR 
Tel. AS. 8-9763

» S)

PETRAS KAPICKAS

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Viešbučių darbininkai 
pritaria visų valsty
bių sugyvenimui

Viešbučių ir restauranų dar
bininkų unijos laikraštukas 
“The Catering Industry Em
ployee” užgiria Meat Cutters 
viršininkų Jimmerson ir Gor
man poziciją taikos klausimu. 
Germanas yra pareiškęs, kad 
pasaulinės taikos reikale pa
dėtis yra: “co-existence or no
existence.”

Laikraštis rašo:
“Daug dalykų mums atrodo 

žmonijai geresniais, negu' bū
ti sutrenktais sykiu į radioak- 
tyvę išorės tamsą, be skirtumo 
politikos. Viena tų (gerųjų) 
priemonių yra tylios, neskubo
tos kolektyvūs derybos ar di
plomatija...”

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
Laisvės Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM , 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y, 
■’Ui-

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArkel 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Dr. A. Petriką!
DANTŲ GYDYTOJAS- 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergrėen 7-6888

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

Į 4 gusi, Laiivi (Lihertj) Ketvirtad., gruod. J Dec.), 1954




