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KRISLAI JVory tik mažuma parlamento deputatų balsavo už
j Tauta kančiose.

Didžiulė jėga.
Ko nereikėtų mokintis.
Pirmas parengimas.

Rašo A. Bimba

1

Šiandien sausio Pirmoji. O 
tai reiškia, kad jau peržengė
me slenkstį ir pradedame 19- 
55 metus.

Ką jie žada mums ir visai 
žmonijai?

Ko visi iš jų tikisi?
Ko visi trokšta ir laukia?
Tik pats gyvenimas kon

krečiai atsakys į visus klausi
mus.

Bet labai daug, beveik vis
kas, priklausys nuo pačių 
žmonių. Niekas gatavas neiš-' 
skris iš debesų.

Tai. mes žinome iš patyri
mų. O ypač didelė, sunki i^- 
sakomybė gula ant Amerikos 
žmonių pečių, Nes, mat, mūsų 
kraštas yra kapitalistinio pa
saulio vadovas. Jo veiksmai 
ir. žygiai 1955 metais vienon 
ar kiton’ pusėn • pakreips visą 
taikos reikalą.

Džiugu, kad makartistams 
ragai tapo šiek tiek aplaužy
ki. Visiems laisvės ir žmoniš
kumo šalininkams lengviau 
kvėpuoti ir linksmiau gyventi.

Mes, pažangieji lietuviai, 
turime savo dideles ir svar
bias problemas.- Apart pasau
linių reikalų, mums labai arti 
prie širdies mūsų pažangioji 
veikla.

Spaudos ir organizacijų iš
laikymas ir stipriųjmas visus 
apeina ir paliečia, stovi pirmo
je vietoje. Įvyks Laisvės ir Vil
nies suvažiavimai. Vėl kils 
specialių finansinių vajų klau
simas. Būkime prisirengę. r 

žiūrėkime, suvienytas pas
tangas dėkime, kad 1955 me
lais neapleistume nė vienus 
pažangiosios pozicijos.

Pradėkime šiuos metus
sižadėjimu būti sveikais ir gy
vais. O tokiais būsime, jeigu 

. su vilčia ir ryžtu žiūrėsime į 
ateitį,— nė valandėlei nepa
miršime svarbiųjų visuomeni
nių reikalų.

c

; į
Visa francūzų tauta pasken

dusi skaudžiausiose politinėse 
kančiose. Liaudis griežtai nu
sistačius prieš Vokietijos gin
klavimą, bet politikieriai, at
rodo, su ja nesiskaitys. Pasi
rodo, kad ir visa Vatikano jė
ga naudojama paveikimui 
francūzų už vokiečių ginkla
vimą. '

Visas taįjjos reikalas yra 
^atsidūręs kritiškoje padėtyje.

Atgaivinimas vokiečių mili- 
tarizmo sudaro didžiausią tai
kai pavojų. Visiems tai aišku.

Azijos ir Afrikos tautų su
važiavimas balandžio mėnesį 
iškels naują didžiulę tarptau
tinę jėgą. Daugiau kaip pusė 
žmonijos bus atstovaujama.

Visiškai naujas apsireiški
mas pasaulyje. Su ta nauja jė
ga negalės nesiskaityti nei ka- 

• < pitaAtinjs, nei socialistinis 
l^gJlpasaiVlis. /

Taftose, kurios kongresą 
šaukia, vyrauja sveikas ir pro
tingas nusistatymas, kad tai
kus tautų sugyvenimas netik 
reikalingas ir galimas, bet ir

r
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PARYŽIUJE JAU NUBALSUOTA GINKLUOTI VOKIEČIUS
yra viso Vietnamo nacionalis 

simbolis, sako Indijos atstovas
Dar 27 grupės prokuroro 

 

paskelbus subversyvemis
WashingtonasX — Gene

 

ralinis prokuroras Herber
tas Brownellis pridėjo dar 
27 organizacijas prie taip 
vadinamų subversyvių or
ganizacijų sąrašo. Iš viso 
ant to sąrašo jau randasi 
282 organizacijos.

Tarp naujai ant sąrašo 
uždėtų organizacijų randa
si komitetas, kuris kovoja 
už kalinto B. Daviso lais
vę, P i 11 s b u r g h o Civilių 
Laisvių Palaikymo Komite
tas, Pittsburgho Bedarbių 
Kongresas, Guardian Klu
bas San Antonio mieste, 
Texase, San Francisco Uni- 
jistai už Taiką, Nacionalė 
Meno, Mokslo, ir Profesijų 
Taryba ir k t.

Paskutinė organizacija 
(National Council of the 
Arts, Sciences and Pro
fessions) yra skaitoma 
svarbiausia tarp naujai ant

Jaunutė žmona apleido 
dirigentą L. Stokowski

New Yorkas. — Gloria 
Vanderbilt, jauna aktorė 
ir milijonierių duktė, aplei
do savo’ 67 metų amžiaus 
garsu vyrą, dirigentą Sto- 
kowskį. Gloria ištekėjo užu 
Stokowskio po praeito ka- 

jai buvo vos 20 metų 
amžiaus, jam apie tris kar
tus daugiau.

y Gandai yra pasklidę, kad
pa-f Gloria įsimylėjusi į daini

ninką Sinatra. *- C- ’

Washingtonas. — Vice - 
prezidentas Nixonas pla
nuoja kelionę po Centralinę 
Amerika. \

būtinas išgelbėjimui žmonijos 
nuo atominio karo.

Frančiškonų Darbininko 
bendradarbis Dr. Valiūnas ra
šo iš Indijos:

“Rytą, vidudienį ir sanlęi 
vos nusileidus visur matai su
stojusius, suklupusius indus 
maldai.“

Jis duoda suprasti, kad ir 
mums reikėtų iš indų mokintis 
maldingumo.

Tiesa, kad indų tauta turi 
ilgą ir turtingą istoriją. Bet 
šiandien ji gerokai atsilikus 
nuo moderninio progreso. Jos 
religija ir maldos ją ten padė
jo. Todėl bent jau to jokiu 
būdu 
čiams

nepritinka amerikie- 
mdkintis iš Indijos.

metų pirmas didžiulisšių
parengimas Kultūrinio Centro 
auditorijoje įvyks sausio 9 d. 
Tai bus perstatymas visiškai 
naujos komedijos “Prašvilpta 
laimė.“

žiūrėkime, kad šis pirmas 
1955 met^pąrepgimas išdeg
tų visu šimtu procentų^ 

sąrašo uždėtų. Tai orga
nizacija, prie kurios pri
klauso žymūs pažangūs dai
lininkai, menininkai ir 
mokslininkai.

Jeffersono mokykla
Tuo, tarpu taip vadinama 

Subversyvio Veikimo Kon
trolės Taryba išnešė spren
dimą, kad Jeffersono moky
kla New Yorke yra “komu
nistų frontas” ir kaipo to
kia turi registruotis. . Mo
kykla apeliuos, kaip ape
liuos ir ant subversyvių są
rašo uždėtos organizacijos.

Atsakydama į paskelbi
mą, Jeffersono ųmkykla sa
ko, kad ji yra marksistinė 
mokslo ištaiga, bet jos kla
sės yra atviros visiems ir ji 
tokiii būdu yra tik apšvie- 
tos įstaiga. Jos persekioji
mas, sako mokyklos vadai, 
yra bandymas užgniaūžti 
galvojimo laisvę Amerikoje.

Harrimanas perima NY 
gubernatoriaus pareigą

Albany, N. Y. — Demo
kratas A. Harrimanas per
ima gubernatoriaus * parei
gas lygiai po vidunakčio 
šeštadienio rytą, naujiems 
metams prasidedant., Se
nasis gubernatorius Dewey 
jau vakar apleido Albany ir 
apsigyvens New Yorkę, kur 
jis užsiims privatiniu 'advo
katūros praktikavimu. (

..Dewey pareiškė^ kad jip 
apleidžia Alabny fsu maišy
tomis ' nuotaikomis.” J i s 
esąs patenkintas, kad paga
liau gaus daugiau poilsio; 
bet, sakė jis, nostalgiją pra
eičiai jis visvien jaus.

• Harrimanas ketvirtadienį | pardo advokatai kreipėsi į
paskyrė dar eilę savo asis
tentų. Tarp jų yra Charles 
Abrams, kuris tampa nuo
mų kontrolieriumi, ir Mi
chael Prendergast, kuris 
tampa saugumo direkto
riumi.

Atnaujino prostituciją
Buenos Aires. — Perono 

valdžios įsakymu visoje 
Argentinoj e lega 1 i z u o t a 
prostiracija. Bus atidaryti 
nauji prostitucijos namai, o 
nelegaliai veikę veiks lega
liai.

Madridas.—Du amerikie
čiai admirolai, Thomas S. 
Combs ir Edgar A. Cruise, 
lankosi Franco Ispanijoje. 
Ispanija juos apdovanojo 
medaliais.

ORAS NEW YORKE 
šalta ir giedrai

New Delhi. — M. J. De
sai, indas, kuris yra Viet
namo paliaubų tarptautinės 
komisijos pirmininkas, čia 
padarė pareiškimą apie pa
dėtį Vietname. Jis sakė, 
kad liaudiečių vadas Ho Či- 
minhas yra populiarus ne 
tik šiauriniame, bet ir Pie
tiniame Vietname. Abie
jose Vietnamo dalyse, sake 
Desai, žmonės žiūri į Ho 
kaip į nacionalį Vietnamo 
simbolį.

Jis sakė, kad visokių pa
kraipų vietnamiečiai nacio-

Kompanija gali išmesti savo 
darbininkus, sprendė teismas

Washingtonas. — Federa- 
lis distrikto teismas ’nu
sprendė, kad General Elec
tric turėjo' teisę išmesti iš 
darbo penkius darbininkus, 
nes jie pasinaudojo konsti
tucijos penktojo pataisymo 
privilegijomis. Tie penki 
darbininkai atsisakė atsa
kyti į kongresinio komite
to tyrinėtojų klausimus..

Vienas paleistųjų darbi
ninkų yra Erie, Pa., elek- 
tristų unijos (UE) vietinio 
lokalo vadas John Nelson.

Išmestuosius darbininkus 
gynė U E unijos samdyti 
advokatai. Ęet teisėjas Mč- 
Laughlinas sutiko su fir
mos advokatų nuomone, kad 
tieį kurie neatsako į kon
gresinio komiteto klausi
mus,. yra “subversyviai.”

Dr. Sheppardo gynėjai sako, 
kad patieks naujų įrodymų

Clėvfelandas. —\ Amžinam 
kalėjimui už savo žmonos 
nužudymą nuteistojo Šhep- 

teismą su prašymu, kad jo 
byla būtų iš naujo # per
svarstyta. V'y r i a u s i a s 
Sheppardo gynėjas advoka
tas Corriganas saįtė, kad 
nauji įrodymai svarbūs. 
Bet jis atsisakė iškelti, ko
kie jie yra.

Teisėjas «Blythinas paskel
bė, kati sausio 8 dieną įvyks 
apklausinėjimas ir jis nu
spręs, ar verta bylą svars
tyti išYiaųjo. Blythinas tai 
tas pats teisėjas, kuris nu
teisė daktarą Sheppardą 
amžinam kalėjimui.

<

Sheppardas tuo tarpu lai
komas vietiniame Cuyahd- 
gos apskrities kalėjime. Jei
gu jis negaus naujos by
los, tai jis bus perkeltas į 
Ohio kalėjimą, kur praleis 
mažiausiai 10 netų. Po to 
jis turės teisę paduoti pra
šymą sumažinti jo bausmę.

ietnanlo.

nąlistai žiūri į Ho kaip į 
tautini savo krašto vada, v

Iš Hanoi pranešama, kad 
į Šiaurinio Vietnamo kabi
nėta buvo įtraukti keturi 
liaudiečių vadai, įkurie at
vyko iš Pietinio

Jų tarpe randasi Pham 
Van Bach, kuris nuo 194b 
metu iki dabar vadovavo 
partizaniniam j u d ė j i m u i 
Pietiniame Vietname. Jis 
dab’ar tampa Vietnamo 
Liaudies Respublikos vi
daus reikalų vice-ministru.

Užsidarė Vakarą Vokietijos 
komunistų par. suvažiavimas

Hamburgas. — Čia užsi
darė Vakarų Vokietijos ko
munistu suvažiavimas. Su
važiavimas p arti j o s pir
muoju sekretorium išrinko 
Maxa Reimanna, C- v/

ko-

Sulaikys bereikalingojo 
šlamštinio pašto madą

Washingtonas. — Pašto 
departmentas skelbia, kad 
nuo šių metų kovo 31 die
nos per paštą negalima bus 
siusti visokiu bevardžių 
garsinimų, kurie dabar už
plūsta paštus, pašto dėžu
tes ir nusveria laiškanešių 
rpaišus.

Ta mada prasidėjo 1953 
metais, kuomet buvo duo
tas leidimas siusti laiškus 
be vardo-pavardės. Firmos 
tuomi pasinaudojo ir pra
dėjo siųsti šimtus tūkstan
čių cirkuliarų, katalogų ir 
laiškų, ant kurių uždėtas 
tik adresas ir užvardini- 
mas “gyventojas,” “namo 
savininkas” ar panašiai. x

Laiškanešiai jau seniai 
skundžiasi, kad jie turi ne
šioti. ištisas krūvas tokių 
laiškų, kurių ' žmonės vis- 
vien neskaito, nes tuojau 
išmeta iš savo dėžučių.

Londonas. — Kinija įtei
kė Britanijai 367,000 svarų 
čekį už britų orlaivį, kurį 
kinai‘per klaidą ųpašove lie
pos 23 difcną.

S

Pasitenkinimas W ashingtone 
- susirūpinimas V. Europoje
Paryžius. — Nors tik ma

žuma Francūzijos parla
mento narių balsavo už Va
karų Vokietijos armijos 
steigimą, užgyrimas tam 
duotas. Iš 627 parlamento 
dept&Ctų tik 287 balsavo už 
V.(4</Vokie'tijos įtraukimą į 
karinę V. Europos sąjungą. 
260 balsavo prieš, 80 depu
tatų susilaikė nuo balsavi
mo.

Prieš balsavo visa komu
nistų frakcija ir grupės 
įvairiose kitose frakcijose.

Parlamentas tokiu būdu 
Mendes - France vyriausy
bei davė tik 27 balsų dau
gumą, bet visvien pakeitė 
savo pirmykštį nutarimą, 
apdarytą praeitą pirmadie
nį, neleisti Vakarį Vokie
tijos į Briuselio paktą.

Francūzijos parlamentas
nors jis tokiu būdu dabar yra pa- 

pats’ dėl policijos persekio- j 
jimo negalėjo suvažiavime i 
dalyvauti. \ -

Dauguma šuva ž i a v i m o 
kalbėtojų pabrėžė, kad da
bar vyriausias uždavinys 
yra siekti vienybės su so
cialdemokratais prieš gin- 

’klavimą ir atgimstantį na
cizmą. Atstovai iš fabriku 
pabrėžė, kad ten socialde
mokratiniai nusiteikę dar
bininkai dažnai yra pasi
rengę veikti kartu su 
munistais.

s ir V. Dedijeras 
tvočlami, bus teisiami

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia pradėjo Vladi
miro Djilaso ir Vladimiro 
Dedijero tyrinėiimą, 0r jie 
jau yra apkaitanti krimina
liuose nusikalsimuose prieš 
valdžią.
Djilas ir Dedijeras abudu 

darė pareiškimus prieš Ti
to valdžią ir Jugoslavijos 
Komunistų Lygą, kalbėjo 
užsienio korespondent a m s 
apie tai, kad Jugoslavijoje 
nėra laisvės.

Oficialė Jugoslavijos ži
nių agentūra Tanjugas sa
ko, kad Belgrado miesto 
prokuroras jau pradėjo 
kriminalinę procedūrą prieš 
šiuos du buvusius valdinin
kus.

Paryžius.—Socialistų par
tija išmetė iš savo eilių 
Max Lejeune, parlamento 
nacionalės gynybos komisi
jos pirmininką. Jis buvo iš
mestas, nes stoja prieš Vo
kietijos ginklavimą. 16 so
cialistų deputatų, kurie bal
savo prieš ginklavimą, bu
vo nubausti sava partijos. 
Nuo jų atimta teisė laikyti 
bet kokius parlamentinius 
postus.

An- 
am-

Čia mirėDetroitas 
na Bussell, -64 metų 
žiaus pažangietė,. kurios 
jaunas sūnus Joe Bussell 
1932 metų kovo 7 dieną 
kartu su keliais kitais dar
bininkais buvo Fordo mu
šeikų nužudytas.

Apie! Joe Bussell mirtį 
plačiai} aprašyta knygoje 
“Bi'othįr Bill McKie.” * r Bill McKie.”

tvirtinęs Vakarų Vokietijos 
Įtraukimą į Atlanto Pakto, 
į Briuselio karinę santarvę, 
pilnesnį jos suverenumą ir 
Saaro susitarimą.

Parlamentas, be to, nubal
savo, kad visi šie keturi 
punktai surišti, ir jeigu vie
nas neišpildomas, tai kiti 
nustoja galioję. Tokiu bū
du parlamentas bent norėjo 
užtikrinti, kad jeigu Vokie
tijos Bundestagas atmes 
Saaro 'susitarimą, ir gin
klavimo susitarimas bus nu
stojęs savo galios.

šauksmai: “Išdavikai!”
Kuomet balsavimas buvo 

baigtas ir rėzultatai suži
noti, komunistų frakcijos 
deputatai šaukė:

“Išdavikai! 1940-tais me
tais irgi buvo lengva pasi
duoti! Mes nenorime nau
jos nacių armijos!”

Už ginklavimą balsavu
sieji deputatai tylėjo. Ne
buvo jokių plojimų už lai
mėjimą, nes ir laimėjusieji 
jautėsi nejaukiai.

Senatas patvirtins
Dabar V. Vokietijos gin

klavimą turi patvirtinti 
F r a n c ū z i j os parlamento 
aukštesnysis butas, senatas, 
kuris ten vadinasi Respu
blikos Taryba. Manoma, 
kad jis tai padarys kovo 
mėnesį.

Britanijos ir Italijos par
lamentai jau yra patvirtinę 
tą patį reikalą. Amerikos 
Kongresas to dar nepadarė, 
bet kad jis tai padarys, nė
ra jokios abejonės.
Washingtonas pasitenkinęs

Sekretorius’ Dulles Wash
ingtone ir prezidentas Ei
sen howeris savo atostogų 
vietoje Augustoje (Georgi
koje) išreiškė savo pasiten
kinimą. Bet buvo ir abe
jonių. Valstybės depart- 
mente ekspertai sakė, kad 
labai maža dauguma, u ku
ria Mendes - France laimė
jo, ir tiek deputatą susi
laikymas visą dalyką pada
ro pavojingai nepastoviu.

Vakarų Europos *spauda 
reiškia susirūpinimą ir ne
pasitenkinimą. Beveik vi-

pesi-

daugybė problemų dabar 
užgriūva ant Vakarų Euro
pos pečių. Darbiečių orga
nas “Daily Herald” 
mistiškas, nors kai buvo 
balsuota Britanijoje, dar- 
biečiai balsavo už ginklavi- • 
mą. (

Susirūpinimas, betgi,x di
džiausias pačioje Francūzi- 
joje, kur beveik joks laik
raštis nerodo pasitenkinimo 
dėl susidariusios padėties.
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ISTORINIS NUTARIMAS
' PRIEŠ METUS ar kiek laiko Ceylono sostipėje Co- 

loiribo srisirinko penkių azijietiškų kraštų lyderiai pa
sitarimui bendraisiais reikalais. Ten dalyvavo Indijos, 
Indonezijos. Pakistano, Burmos ir Ceylono atstovai. Jie 
nusitarė tūlais klausimais laikytis išvien ir laikas nuo 
laiko turėti pasitarimus. Nuo to laiko tos penkios ša
lys vadinasi “Colombo jėgomis.”

Tai šitos taip vadinamos “Colombo-jėgos” šiomis 
dienomis^aikė kitą eilinį susirinkimą šalia Indonezijos 
sostinės nedideliame miestelyje Bogor. Ilgainiui ši vie
tovė labai išgarsės, nes minėtame tų penkių valstybių 
vadovų susirinkime tapo padarytas tikrai istorinis nu
tarimas. Tai nutarimas/, kuris gali pakreipti vienon ar 
kiteli pusėn visos žmonijos gyvenimą ir ateitį. Taip 
bent atrodo šiuos žodžius rašant.

vienon ar

PIRMIAUSIA žodis kitas apie šios konferencijos 
dvasines nuotaikas. Joje, matyt, buvo skirtingų nuo
monių. Tai neišvengiama. Iš pastarųjų Ihikų politikos 
ir. veiklos žinome, kad Indija, Indonezija ir Burma daug 
aiškiau ir atviriau laikosi savistovumo gairių, tuo tar
pu Pakistanas ir Ceylonas randasi aiškioje britų, ir ame- 
Hkiečių bloko įtakoje. Bet, abelnai paėmus, Bogoro 
konferencija praėjo taikios egzistencijos dvasioje ir 
ženkle. Ypač minėtos trys šalys laikėsi to įsitikinimo, 
kad koegzistencijos klausimas šiandien yra svarbiausias 
klausimas visuose tarptautiniuose santykiuose.

Karas ar taikuš sugyvenimas visų ir įvairių socia
linių santvarkų, — įtai ką kiekviena šalis atskirai ir vi
sos šalys kartu nūdien turi išspręsti. Svarbu, kad jau 
labai laikas nuo diskusijų dėl koegzistencijos pereiti 
prie konkrečių žygių šios filosofiioširįgyvendinimui.

ANTANAS VENCLOVA .

Iš Vilniaus į Pekiną
('Pabaiga)

Gobi dykumoje
Mūsų lėktuvas nusilei

džia aerodrome Gobi dyku
mos gilumoje, vietovėje, ku
ri vadinasi Sain - Šanda. 
Prieš keletą valandų Ulan- 
•Batore krito sniegas ir pū
tė nuo aplinkinių kalnų 
šiaurus vėjas. Gobi dyku
ma-pasitinka mus alsuoda
ma piktu karščiu. Sain - 
Šanda, matyti, yra oazė. 
Netoliese telkšo .kažkoks 
ežeras, kurio" pakrantėmis 
vaikščioja didelė kaimenė 

gyvulių. Ties aerodromu, 
, tiesiog dykumoje, kur ap
linkui nematyti jokio mede
lio nei krūmo, pastatyta ke
lios dešimtys gan gražių 
mūrinių namų, ties jais sto
vi sunkvežimiai ir lengvo
sios mašinos — tarybinės 
“Pobiedos.” Pasirodo, šio
mis vietomis jau tiesiamas 
aukščiau minėtas geležin
kelis. Aplink Sain-Šandą į 
visas puses driekiasi bega
linė negyva geltona dyku
ma, bet žmogaus valia ir 
protas atgaitina ir šias ne
gyvas vietas, sujungia jas 
su tirštai gyvenamomis te
ritorijomis, suteikia jom^ 
gyvybę. s /

Iš Sain - Šanda pakilę^ 
orą, kuri laika dar skren- 
dame dykufna, tokia pat ly- 
gia, karštaVgeltonai vieno
da. Net sėdėdamas lėktu
ve, tartum jauti apačioje 
įkaitusį smėlį, ir padūma
vę toliai iš visų pusių už- 
skleidžia horizontą. Bet 
po kiek laiko pietuose pa
sirodo Vakariniai kalnai su 
plikmis viršūnėmis, • giliais 

! tarpekliais, kurių apačioje 
Į tai šen tai ten pasirodo gy- 
: venamos vietovės. Kai kur

NIEKAS NEABEJOJA, jog milžiniška dauguma 
žmonijos trokšta taikos ir remia koegzistencijos idėją. 
Tik mažytė saujelė pelnagrobių ir fašistinių likučių kal
ba apie “preventyvi karą,” apie “žmonijos išganymą _____  __ ___ ______
atominėje bomboje.” Visame pasaulyje nerasi tokio blai- i atsiskleidžia platesnės ly- 
vaus proto, kuris netikėtų, jog atominis karas reikštų ; gumos, 
visiems pralaimėjimą ir visų sunaikinimą.

Tuo įsitikinimu, kaip dabar paaiški, vadovavosi j 
‘Bogorą Susirinkę Colombo šalių atstovai. ‘ Ir tuo įsitiki
nimu vadovaudamiesi, jie nutarė daryti konkrečius žy
gius koegzistencijos idėjos įgyvendinimui. Jie mano, ir 
teisingai, kad šitokiam žygiui padaryti šuo tarpu ge
riausia tinka Azijos ir Afrikos kraštai. ,

Štai dauguma žmonijos. Štai kraštai, kurie maž- 
' daug laikosi nuošaliai nuo kapitalistinio tautų bloko iš 
dienos pusės ir socialistinio —• iš kitos. Štai kraštai, 
kurių daugelis randasi kolonijalėje bei pusiau kolonija- 
leįe padėtyje. Apart išlaikymo ne tik Azijoje ir Afri
koje, bet ir visame pasaulyje taikos, visi šie kraštai už- 
intetesuoti šių dviejų’kontinentų dvasiniu ir techniniu 

' progresu. Jie visi suinteresuoti prašalinimu iš Azijos 
ir Afrikos koloniįalizmo, padarymu galo imperializmui 
ir iškėlimu -spalvoto žmogaus ;teisįų.

Todėl tinkamiausia jėga t 
koritineritų žmonės ir tautos. 
nesibijoti žengti pirmyn, imtįs iniciątyvos. Jiems rei
kia susieiti, pasitarti ir susitarti. Jiems reikia veikti 
bendrai. Jiems reikia .prabilti. Jiems laikas prabilti. Su 
jų balsu turės skaitytis Rytaii ir Vakarai!

ŠTAI KODĖL turime Bogoro konferencijos nuta- 
Timą šių metų balandyje sušaukti Azijos ir Afrikos 
'kraštų konferenciją visiems viršminėtiems reikalams 
apsvarstyti. Ypatingos svarbos reikia^n’iduoti kon
ferencijos nutarimui konferencijon pakviesti Kiniją ir 
Japoniją. Visos kalbos apie nesiskaitymą su Kinija 
'pride į sali. Visos kalbos apie kvietimą čiango re
žimo .atstovauti Kiniją padėtos į šalį.

Nup dabar 'eis smarkiausias ruošimasis balandžio 
konferehciįai. Ne visos pakviestos šalys, sakoma, sutiks 
dalyvauti. Bus dedamos didžiausios pastangos visą idė
jų palaidoti. Bus keliamas “Spalvotų žmonių” pakili
mo pavojaus baūbas. Bris intriguojama iš imperialistų 
pusės prie konferericijps bei susitarimo 'neprileisti. Jau 

\ pastebėjome, kad, pavyzdžiui, Bogoro konferencijos nu
tarimo nesvėikina mūsų šalies komercinė spauda. Svei
kinimai dar nepasirodė iš mūsų valstybės departmehto. 
Tebetyli valstybės sekretorius Du lies. Su užgyrimti dar 
rteatsisktibino prežidehtas Eisenhoweris. Delsiama ir 
abejojama. ‘

Bet Bogoro konferencijos nutarimas susilauks nuo- 
^irdžiaUsio sveikinimo iš visos taikos trokštančios žmo
nijos. Jį sveikins kiekvienas taikos šalininkas. Jį svei
kins kiekvienas žmogaus teisių gerbėjas. 1

Azija ir atbunda, 
žmonių maršuo$

iriHvisam yra šių' dviejų 
ik reikia šiems žmonėms

Arti pusriritro bilijono 
irmyn, pakyla naudam gyvbriiniuij

mb. ->11. I II i ‘'.lihilbi ii I>
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per kurias teka į 
upės ir upeliai, šiose lygu- mūšų 
mose jau matome mažus 
k e t u r k ainpius sklypelius, 
geltonuojančius ank s t y v o 
rudens saulėje. Tai Kinija! 
Tai ryžiu laukai-prieš der
liaus nuėmimą. Vis dau-' 
giau matome miestų ir 
miestelių, dažniausiai tu
rinčių kvadratinę formą, iš 
visų pusių apmūrytų aukš
ta mūro sieną. Matyti, sa
vo metu ši siena gynė tuos 
miestus, miestelius ir kai
mus nuo priešų puolimų, o 
kai kada ir nuo klastingų 
Kinijos upių potvynių.

Didžioji kinų siena
Po kiek laiko kažkuris 
mūsų keleiviu sušunka: 
—Žiūrėkite, apačioje Di

džioji kinų siena!
Prisiglaudžiame prie lėk

tuvo langelių ir iš tikrųjų 
apačioje pamatome baltą 
kaspiną — sieną, kuri eina 
iš rytų p vakarus, nuolat 
vingiuodama, nuo aukštų 
stačių kalnų, leisdamasi že
myn ir vėl staiga pakilda
ma į, atrodo, sunkiai įko
piamų kalnų viršūnes. Keis
tas jausmas apima mus, pa
mačius Didžiąją kinų sieną, 
šį vienh senovinio pasaulio 
stebuklų, kuris greta Egip
to piramidžių ir Babilonijos 
kabančiųjų sodų jau seniai 
stebino žmonijos vaizduotę. 
Juo labiau mes stebėjomės 
šiuo fantastiškai dideliu 
pastatų, milijonų žmonių 
rankomis -sukurtu dar prieš 
mūsų erą, kada jį vėliau ap
lankėme ir stebėjome iš ar
ti, savo rankomis paliesda
mi akmenines .plytas, sumū
rytas prieš porą tūkstančių 
•metų ir ligi šiol liudijan
čias pasauliui didžiosios ki
nų tautos darbštumą ir iš-

, tvermę.

iš

(Iš kelionės įspūdžių)

Derlingi laukai
Juo labiau artėjome prie 

Kinijos sostinės Pekino, juo 
daugiau atsiskleidžia prieš 
mus derlingi laukai, apdir
bami iki paties paskutinio 
mažiausio sklypelio, van
dens pilnos užtvankos, upės 
ir upeliai, kurie tokie svar
būs ypačiai ryžių auginto
jams. Pasirodo apačioje ža
liuojantis kalnas, nustaty
tas n u o s t a b i a is rūmais, 
šventovėmis ir bokštais. Ša
lia kalno telkšo didelis eže
ras. Per ežerą eina grakš
tus tiltas su aukštomis 
lenktomis arkomis, ties kal
nu stūkso aukšta tibetiška 
pagoda. Vėliau mes aplan
kėme šią vietą. Pasirodo, 
tai vasarinė paskutiniųjų 
Kinijos imperatorių vasa
ros rezidencija “Ichejuan,” 
kuriai įrengti viena impe-. 
ratorienė panaudojo valsty
bės pinigus, skirtus laivy
nui pastatyti, šiuo metu ši 
stebuklingo grožio vieta su 
tvenkiniais, kur žydi loto
sas, su nuostabaus grožio 
rūmais, parkų alėjomis, pri
klauso liaudžiai. Kasdien 
šiose vietose ilsisi tūkstan
čiai Pekino darbininku ir 
jaunimo.

Ore apsukęs 'ratą, mūsų 
lėktuvas nusileidžia Pekino 
aerouoste. Visur plevėsuoja 
raudonos vėliavos—su pen
kiomis žvaigždėmis kampe 
ir su kūjo bei piautuvo žen
klu. Tai laisvosios Kimjos 
ir Tarybų Sąjungos vėlia
vos, iškabintos penkerių 
metų Kinijos Liaudies Res
publikos sukakties proga. 
Aerouoste riluš sutinka di
delis būrys draugų kinų. 
Tai įžymūs ^Kinijos moksli-' 
ninkai, rašytojai, dailinin
kai, teatrų darbuotojai, re
daktoriai, atvykę pasitikti 

delegacijos. Karšti 
rankų paspaudimai, drau
giška šilima spin d i n č i o s 
akys. Jau aerostoties pa
state mes matome savitus 
kinų architektūros bruožus.

Pekine
Netrukus sėdime mašino

se, kurios asfaltuotu keliu 
jau per Kinijos žemę neša 
mus į Pekiną, pradedantį 
švęsti savo didžiąją šventę. 
Pakeliui pralenkiame šim
tus ir tūkstančius dvirati
ninkų, plentu važiuojančių 
i Pekiną. Į rytdienos de
monstraciją Pekine eina bū
riai jaunuomenės, įlankose 
žydinčiais jurginais ir kito
mis gėlėmis' nešini. Pro 
atdarus m a š i n ų langus 
mums ant kelių kartkartė
mis krinta Kinijos mergai
čių metami ’žiedai. Juo la
biau artėjame prie Pekino, 
juo 'didesnis darosi dvirati
ninkų ir pėsčiųjų judėji
mas. Į miestą įvažiuojame 
pro vartus aukštoje sienoje, 
kuri juosia šį didžiulį ke- 
turkarfipį miestą. Prava
žiuojame taip pat vienus iš 
daugybės būdingųPekino 
vartų su raudonu laku pa
dengtomis kolonomis. Prieš 
mus vis labiau atsiskleidžia 
Pekino gatvės ir aikštės, 
tokios nepanašios į visą tai, 
ką mes matėme lig šiol. Ma
žos priemiesčių gatvelės 
staiga išsilieja į didingas 
plačias trijų milijonų did
miesčio gatves, pilnas švie
sos ir judėjimo. Kur bepa
žvelgsi, visur kabo ilgi įvai
riaspalviai audekliniai ir 
šilkiniai kaspinai su šūkiais 
Kinijos Liaudies Respubli
kos sukakties proga .

Mus n u js 
no

ši į tai, kas mums įpras-, 
ta. Stambesnėse gatvėse' 
beveik nėra namų, ku
rių durys ir langai išeitų 
tiesiog į gatvę. Gatvės 
kraštais eina nepabaigia
mai ilgos raudona spalva 
dažytos arba baltos mūri
nės sienos, dengtos gelsvo
mis arba mėlynomis malks
nomis. Tik įėjęs iš gatvės 
pro vartus į didelius kie
mus, gilumoje pamatai pa
grindinį pastatą, o iš šonų 
—šalutinius. Visi jie pasta
tyti savotiškai, spalvotų 
malksnų stogą su į viršų 
užriestais kampais laiko 
raudonu laku padengtos ko
lonos, kurių viršuje esan
čios po stogu, pasta to dalys 
išmargintos mėlyna, žalia ir 
auksine ornamentika.

Kaip taisyklė, Pekino pa
statai yra vieno - dviejų 
aukštų ir tik šių dienų pa1- 
statai turi po šešetą, septy
netą dr daugiau aukštų. 
Mat, savo -metu Kinijos im
peratoriai buvo uždraudę 
Pekine statyti namus, aukš
tesnius už savo rūmus, O jų 
rūmai, užimdami labai di
delį plotą, apskritai paė
mus, neaukšti^

KLAIDOS PATAISYMAS
Vakar šiame straipsnyje 

įvyko technikinė klaida. 
Pirmoje špaltoje pakartota 
13 eilučių, pradedant su ei
lute “Tik” ir baigiant su 
“stambų.” Redakcija.

Waterbury, Conn.
Padėkos žodis visiehtis už 

gerą sutartiną veikimą

Waterburio vajininkai taria 
širdingą ačiū visiems Laisvės 
skaitytojams už gerą koope- 
ravimą kariu su vajininkais. 
Pasirodo, kad visų kartu vei
kimas davė neblogas pasek
mes. Mažai liko neiškolektuo- 
tų semi prenumeratų. Liko 
tiktai tie, kurių laiki'aštis eina 
ne į gyvenamas vietas. Tas su
daro keblumo, bet laikui bė
gant keblumai bus nugalėti.

Taipgi vajininkai taria ačiū 
kitų miestukų draugams už 
pagalbą, kaip tai Annsonijos 
V. Navickui už nurodymą, kur 
gyvena- Laisvės skaitytojai. 
Pats negalėjo su mumis vykti, 
kadangi kelinti metai liga 
kankina, bet jo nurodymas 
daug gelbėjo susirasti. Tiesa, 
vienas atsisakė mums duoti, 
sakydamas, kad jisai visada 
pats sunčia, tai ir dabar pa
siusiąs; paačiavo už paragini
mą. Už savaites mačiau, kad 
pasiuntė už -prenumeratą ir 
paaukojo keletą dolerių Lais
tės palaikymo fondui. Tai la
bai gerai.

Ačiū draugui Skinzerai, 
Bristol, Conn., kuris taipgi 
daug pasidarbavo —iškolek- 
tavo kiek galėjo, o pas kitus 
pats su mumis valiavo.

Ačiū draugui Staniučiui, 
Torrington, Conn., Už nurody
mą skaitytojų ir už Vaišes. Tai 
yra draugiški ir nuoširdūs virš 
suminėti žmonės. Ačiū vi
siems. Beje, būčiau pamiršęs 
draugą Ynamaitį, Union City, 
kuris pasistengė iškolektuoti 
iš visų, išskyrus vieną, gyve
nantį ant farmos. Ačiū drau
gei M. Svinkūriienei, kuri taip
gi prisidėjo su pagalba. Bai
giantis vajui, mažai beliko ne-, 
iškolcktuota. Jei bus geras 
kooperavimas, kaip iki šiol, 
tai yisi keblumai bus nugalėti.

Vajininkai

Hong Kongas. — Kinija 
įrl Indonezija susitarė dėl 
n I • i • • i • “

Mus n ū s te b i ria Peki
no gatvių ji s v a i z d a, h 
kitais 'atžvilgiais nepana

Indonezijoje,ven
“dyii&lstybinės pilietybes 
reikalo. ,

LIETUVIU KULTŪRINI
CENTRO REIKALAIS

Ona Giraitiėne, iš Hart
ford, Conn., rašo mums:

“čia prisiunčiu čekį $100 
sumoje. Tai bus Laisves 
Choro įsirašymas į garbes 
narių lentą.”

Širdingai ačiū Onai Girai- 
tienei už prisiuntimą šios 
gražios paramos, taipgi 
ačiū Laisvės Chorui už įsi
rašymą į garbės narius.

Turime 15 garbės narių, 
kurie skaitosi prie šio va
jaus gavimui šimto garbės 
narių iki sekamo šėrininkų 
suvaživimo. Pereitame su
važiavime, lapkričio 27 d. 
įvykusiame, buvo nutarta 
darbuotis, kad per 12 mėne
sių įrašyti ne mačiau šimto 
garbės narių.

Tad prašome nieko nelau

kiant rašytis į garbės na
rius. Padėkite šį vajų sėk
mingai pravesti. Padėkite 
tuo paremti šią kultūrinę 
įstaigą, kad ji galėtų juo 
greičiau skolas atmokėti.

P. ir N. Varaškai, Brook
lyn, N. Y., paaukojo savo 
paskolos nuŠimtį $15.

P. V. Gasparienč, Grand 
Rapids, Mich., paaukojo sa
vo paskolos nuošimtį $2 ir 
dar pridėjo $1.

Širdingai ačiū Lietuvių 
Kultūrinio Centro rėmė
jams.

Visais šios įstaigos reika
lais prašome rašyti seka
mai : Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave.^Rich
mond Hill 19, N. Y.-

LNB Valdyba

MONTREAL, CANADA
Laimingi/ Naujų Metų!

Sveikinu visus šio skyriaus 
skaitytojus, taipgi bendrai vii 
SUs šio laikraščio skaitytojus 
su Naujais 1955 Metais ir lin
kiu laimingai ir linksmai juos 
atitikti.

Tegyvuoja taika pasaulyje 
per visus šiuos metus ir vi
sados !,

Jūsų Korespondentas
Unijos kritikuoja MTK

Montreal Trades and Labor 
Council (TLC-AFL) unijos, 
kurios bendrai atstovauja čia 
apie 100,000 organizuotų.dar
bininkų, savo reguliariame mi
tinge aštriai išreiškė kritiką 
Moritrealo Transportacijos Ko
misijai už netikusį administra
vimą ir už susiaurinimą gat- 
vekarių ir ’autobusų aptarna
vimo. Kartu instruktavo savo 
atstovus miesto taryboje, kad) 
jie ten pakeltų šį klausimą iri 
užprotestuotų prieš netikusį 
aptarnavimą ir kad pareika
lautų tuojau pagerinti trans- i 
portačiją. ;

Ištiktųjų, kada prieš porą 
metų transportacijos tikietų 
kainos buvo ’pakeltos, tai ap
tarnavimas kaip tik priešingai 
—pablogėjo. Ypač tas pasi
reiškė, kada praeina “rush 
hours,” ar, šeštadieniais bei’ 
sekmadieniais, tai kariais rei
kia laukti iki 10 minučių ii 
daugiau, kol ateina gatvė ku
ris ar autobusas.

Patvarkė vaikams mokyklj- 
nį amžių-

Montrealo ir apylinkės Pro- 
testoninių Mokyklų Komisija 
patvarkė, kad ateinančiais 
metais į -pradžios mokyklos 
pirmą skyrių tegalės įstoti vai
kai tik pilnai ^UkakUs 6-šiems 
metams amžiaus, o i vaikų 
darželį — ne jaunesni, kairf 
pilnai penkių metų amžiaus.
•Klubas parėngč vaikučiams 

eglutę
DLK Vytauto Neprigulmin- 

gas Klubas, kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiais, gruodžio 
18 d. į parengė vaikučiams eg
lutę. Nors oraš papuolė labai 
prastas, snigo ir lijo, bet da
lyvavusieji pasakojo, kad vai
kučių eglutės parengime da
lyvavo labai daug. Turėjo 
“good time’’ ir buvo gražiai 
apdovanoti.
MLSDPD pravedė hottiinačijaa

Teko patirti, kad Montrealo 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų pa
šai pine draugija savo mėnesi
niam gruodžio -susirinkime 
pravedė nominacijas valdybos 
ateinantiems 'metams. Bet ka
dangi su mažomis išimtimis 
tie -patys valdybos nariai pa
likti ir toliau tarnauti draugi
jai, kurie tUrės būti užtvirtin
ti metinio susirinkimo, sausio 
9 d., 1955 m., todėl korespon
dentas, patyręs, jei bus kokių 
pakeitimų, stengsis 'pranešti 
tada.
iPagerbė- gifrttadiehio proga

'mėne-

giminių ir vaikų. Apart vieti
nių giminių, dalyvavo jbs sū
nus Valentinas KviėtkSuskas 
iš Toronto. Dalyviai gražiai ją 
apdovanojo. Nepamiršo josios 
ir kitas sūnus, Justinas jKviet- 
kauskas bei malti Patricia 
(Norvaišaite) iš Chicagos, ku
rie, ribrs negalėdami dalyvau
ti asmeniškai, prisiutitė malo
nius sveikinimus ir dovani/.

Gimė
Tik neseniai teko sužinoti, 

kad Louis ir Bertha1 -(Gra
bauskaitė) Decaire, lapkričio 
mėnesį susilaukė sveikos ir 
gražios dukrelės, kuriai vardą 
davė Linda, sesutė Dianos. 
Motina ir močiutė (Bertos 
motina) džiaugiasi, kad “nau
ja ateivė” sveika ir gražiai 
auga.

Taipgi Alfonsas ir Sylvia 
(Sadauskaitė) Vaitekūnai su
silaukė sveikos ir gražios duk
reles
Juozo Vaitekūno sūnus). Gi
mė St. Mary’s ligoninėje. Mo- 

. tina ir naujagimė jaučiasi 
I gerai.

(antras viliftiordiečio

Serga
VerdUnietė H. Rimkuvienė 

susirgitai. Ligonė randasi Ro
yal Victoria ligoninėje.

Mirė
Gruodžio 17 d. ihitė Ieva 

Senkuvienė (Karpavičiūtė), 
sulaukusi 76 in^amžiaus, ve
lionio Vinco 'Senkaus žmona.

Hartford, Conn.
Lietuvių Moterų Klubas at

rodo gerai gyvuoja. Skaitlin
gas ir darbštus. Gruodžio 19 
dieną turėjo kalėdinį parengi
mą : buvo daūg klubieČių na
rių ir nemažai svečiu. Klubie- 
tės narės buvo nemokamai, o 
večiai susidėjo "po dotariuką. 

Valgėm kumpį, kalakutieną, 
kugelį, daržovių, kavos iri 
keiksų. Kelios klubietės 'iške
pė ir aukojo keiksų: R. Vait
kus, iš Broad Brook, 2'tuzinu 
kiaušinių; O. Latvėnienė — 
rukščių'kopūstų ; M. Margai- 
lienė — keiksą, V. Vasiliaus
kienė—keiksą, A. Loppata—2 
baksu saldainių, L. Mankicnč 
—keiksą, L. Žemaitienė —py
ragą ir šviežių kopūstų.

Kiek patyriau, -tai labai ir 
labai verta priklausyti prie 
tokio klubo. Viena narė ten 
paaiškino, ką moterų klubas 
duoda savo narėms: Vieną > 
parengimą prieš Kalėdas kas 
metai surengia ir’ visos narės 
jame dalyvauja nemokamai. 
Kai narė pasergą, ją atlanko | 
ir suteikiat ligonei dovanėlę 
apie trijų dolerių 'yer&s; at
sitikime mirties, nuperka $15 

♦kiek 
Ubą ? 
i net

vertės gėlių. O žinoto, 
reikia narei mokėti į k. 
Tik $1.20 per metus. 
nustebau ir pšmislinau' 
tikroj žodžio prasmėje ji 
tas pavadinti labdarybė?

Pradžioje gruodžio 'mene
sio gražiai buvo pagerbta Ma
rytė «^Nauj oktane (buvusioji 
KvietkausktanG’)jos artimų

tas pavadinti 1‘abdaiVbė.ykIu 
bu. Gaila, kad Vyriai įnopajė 
gia turėti tokį klubą, 
mokėti ird&ūg naudoš t

*

pigiai

<



A. ČECHOVAS
ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS

(Kriminalinis apsakymas)
?

(Tąsa)
— Aš sveikas. Gerai, tegu jau aš bū

siu iš proto išsikraustęs, bet kuo jū iš
aiškinsite jos sumišimą, mums atėjus

Diukovskis atsisėdo už stalo ir įkniau
bė ilgą savo nosį į popierius.

— Įvesti Nikolajų Tetechovą! — rik
telėjo tardytojas. J

pas ją? Kaip jūs išaiškinsite jos ^no
rą duoti parodymų? Leiskime, kad tai 
niekai, — gerai! puiku! tai prisinin- 
kite jų santykius. Ji nekentė savo bro
lio! Ji — sentikė, jis pasileidėlis, be
dievis... Štai kur glūdi neapykjnta! 
Kalba, kad jis spėjo įtikinti ją, joj jis 
esąs šėtono angelas. Prie jos jis ižsi- 
imdavo spiritizmu!

— Na, tai kas iš to?
Jūs nesuprantate? Ji, sentikė už

mušė jį iš fanatizmo! Maža to, kd ji 
užmušė piktžolę, paleistuvį, ji išlaivino 
pasaulį nuo antikristo — ir čia, triaši 
ji, esąs jos nuopelnas, jos religinis did
vyriškumas! O, jūs nežinote šitųsen-

Įvedė Nikolaška. Nikolaška buvo iš
balęs ir liesas, kaip skiedra. Jis drebėjo.

— Tetechovai! — pradėjo Čiubikovas. 
v— 1879 m. jūs buvote teisiami Los nuo

vados teisėjo už vagystę ir nuteisti ka
lėjimam 1882 m. jūs antrukart buvo 
teisiami ir antrukart pakliuvotė į < kalė
jimą... Mums viskas žinoma;..

Nikolaškos veide pasirodė nustebimas. 
Tardytojo vįsažinybė apstulbino jį. Bet 
greit nustebimas pasikeitė sielvarto pa
sireiškimu. Jis ėmė raudoti ir paprašė 
leidimo nueiti nusiprausti ir nusiramin
ti. Jį išvedė.

— Įvesti Psiechovą! — įsakė tardy-.
mergių, sentikių! Paskaitykite Dsto- 
jevskį! O ką rašo Lieskovas, Peiors- 
kisL. Ji ir ji, nors paplaukite! Ji shau- 
gė! O, klastingą boba! Argi ne ei to 
tik stovėjo ji prie ikonų, kaua mefcįėjo
me, kad apdumtų mumssakis? Atisto
siu, gjrdi, ir melsiuos, o jie paglvos, 
kad aš rami, kad aš nelaukiu jų! Tai 
visų nusikaltėlių naujokų metodas Ba
landėli, Nikolajau Jermolajičiau f Mie
las mano! Atiduokite man šitąbylą. 
Duokite man pačiam privesti iki ?alo! 
Mielasis mano! Aš pradėjau;^ aš ją ir 
iki galo privesiu!

Čiubikovas papurtė galvą ir suauke 
antakius:

tojas.
Įvedė Psiechovą. Jaunuolio vaidas 

per pastarąsias dienas smarkiai pasi
keitė. Jis sumenko, išbalo ’ir subliūško. 
Akyse buvo matyti apatija.

-— Sėskite, Psiekovai, — tarė čiubi
kovas. — Tikiuos, kad šiandie jūs būsi
te išmintingas ir nemeluosite, kaip tuo
kart. Per visas tas dienas jūs neigėte 
savo dalyvavimą Kliauzovo užmušime, 
nepaisydami aibės įkaltinimų, kalban
čių prieš jus. Tai neprotinga. Prisi
pažinimas palengvina kaltę. Šiandie aš 
kalbu su jumis paskutinį kartą. Jeigu 

s šiandie neprisipažinsite, tai rytoj jau 
bus vėlu. Na, pasakokite mums...

Baltimore, Md.
< Graži buvo Birthday Party

Gruodžio IS-tą fr. ir Įfn. Del
tuvai, 48T1 Benson Ave., buvo 
surengę savo žentui P. ščukai 
gimtadienio minėjimą. Graži, 
turtinga skaitlingais svečiais 
buvo party. Didelė Deltuvų 
familija, 5 šeimynos, visi da
lyvavo. Tiek ir ščukų famili- 
jos šeimų atvyko. Buvo J. Del
tuvos sesutė su vyru- A. ir M. 
Petrauskai ir Mrs. Deltuvie
nės brolis M. Seimis ir jo sū
nus Pijušas su šeima. Ir man 
su žmona teko būti šioje 
linksmoję sueigoje, besilinks
minant -besivaišinant skaniais 
valgiais ir gėrimais.

Kiek vėliau pribuvo laukti 
ir poetas J. Mikuckis su žmo
na, jų žentas M. ir P. Kučins
kai ir jų dukrelė Ramune. Vi
si draugiškoje nuotaikoje kal
bėjomės, linksminomės iki vė
lumos. M. Kučinskas labai pa
mėgęs medžioklę, tai ir pa
vėluotą pribuvimą į parę tei
sino, kad buvo tą rytą išvažia
vęs į Chesapeake Bay paukš
čių medžioklei. Neblogai se
kėsi, tad norėjo ilgiau pabū
ti medžioklėje.

Jubiliejatas gavo daug gra
žių dovanų. Nuoširdžiai dė- 

’ kingas uošviams už jam su
rengtą bahikietą ir visiems ja
me dalyviams.-

Mechanizatorių šeima

— Mes/ir patys mokame sunkis by
las nagrinėti, — tarė jis. — O jūs rei
kalas nelįsti, kur nedera. Rašyki sau 
diktuojami, kada jums diktuoja, — štai 
jūsų reikalas.

Diukovskis užkaito, trenkė dūrinis ir 
išėjo. į

— Gudruolis, šelmis! — suniunėjo, 
žiūrėdamas iš paskos čiubikovas. r Di
delis gudruolis! Karštas, tik be rckalo.

Kitos dienos rytą pas tardytoją buvo 
atvestas iš KHauzovkos jaunas vajkinas 
didele galva ir kiškio lūpa, kuris; pasi
vadinęs piemeniu Danilka, davė labai 
įdomų parodymą.

— Buvau aš išgėręs, — pasakė jis.— 
Iki vidurnakčio pas kūmą išsėdėjai. Ei
damas iiamo girtas, įlindau j upę raudy
tis. Maudaus aš... žvilgt! Eina pr už
tvanką du žmonės ir kažin ką juoia ne
ša. — “Ei!” riktelėjau aš jiem. Tie 
išsigando ir galvatrūkčiais . nudūmė į 
Makarjevo daržus. Tegu nūbaudžh ma
ne dievas, jeigu tai ne poną tempė!

— Nieko aš nežinau... Ir jūsų įkalti
nimų nežinau, — pašnibždom tarė Psie- 
kovas. v . •

— Veltui! Na, tai leiskite man papa
sakoti jums, kaip viskas įvyko, šešta
dienį vakare jūs sėdėjote Kliauzovo mie
gamajame ir gėrėte su juo degtinę ir 
alų (Diukovskis įsmeigė savo žvilgsnį j 
Psiekovo veidą ir neatitraukė jo per vi
są monologą).' Jums patarnavo Nikola
jus. , Pirmą valandą Markas Ivaničius. 
pareiškė jums apie savo norą eiti gulti. 
Pirmą valandą jis visuomet guldavo. 
Kada jis avėsi batus 'ir davinėjo jums 
nurodymus dėl ūkio, jūs ir Nikolajus, 
p&gal duotą ženklą, sugriebėte nusigė
rusį šeimininką ir įvertėte jį į. lovą. Vie
nas jūsų sędote jam ant kojų, kitas ant 
galvos. Tuo laiku iš prieškambario įėjo 
jums žinoma juodai apsirengusi mote
riškė, kuri anksčiau buvo susitarusi su 
jumis dalyvauti šiame nusikalstamame 
darbe. Ji pagriebė priegalvį ir ėmė juo 
dusinti jį. Grumtynių metu užgeso žva
kė. Moteriškė išsiėmė iš kišenės dėžutę

Mrs. Pauwn. Ručinskienė 
skundėsi, kad\ios sveikata ne
pergeriausia. Jau tūlas Jaikas 
blogai jaučiasiJlanko gydyto
ją. Buvo ir specialisto gydyto
jo tiriama, bet kol kas-4 
jai pagelbėjo. Netenka ; 
visą laiką, bet skausmai 
nai pasikartoja.

M. ir P. Kučinskai gyvena 
Box 116, Linthicum, Mary
land, savo gražiame ūkyje. 
Lietuvių organizacijos daug 
sykių, ten vykdome piknikus- 
gegužines.

Linkiu Paulinutei 
pilnai pasveikti.

P. Paserskis

ažai 
blėti 
daž-

greit ir

Tą dieną vakarop Psiekovas ir Niko
laška buvo areštuoti ir su sargybi nu
gabenti į apskrities miestą. Miesfe jie 
buvo pasodinti į kalėjimą.

II

Praėjo dvylika (liepų.
BuVO rytas. Tardytojas Nikolajus 

Jermblajičius sėdėjo savo kabinete už 
žaliojo stalo ir sklaidė Kliauzovo bylą; 
Diukovskis neramiai, kaip vilkas narve, 
žingsniavo iš kampo į kampą.

Jūs esat įsitikinę Nikolaškos ir 
Psiekovo kaltumu, — kalbėjo jis, ner
vingai pešiodamas savo jauną barzdžiu- 
kę.— Kodėl g’i jūs nenorite įsitikinti 
Marjos Ivanovuos kaltumu? Jums ma-> 
ža Įrodymų, ar ką?

— Aš nesakau, kad aš*neįsitikinęs. 
Aš įsitikinęs, bet kažkaip nesinori tikė
ti.. Įrodymų tikrų nėra, o vis kažkokia 
filosofija... Fanatizmas, šis ir tas...

— O jums būtinai duok kirvį, sukru
vintas paklodes L. Juristai! Tai aš jums 
įrodysiu! Jūs nustosite taip šaltai žiū
rėję į.psichinę bylos pusę! ■ Jūsų Marja 
Ivąnovna atsidurs Sibire! Aš įrodysiu! 
Jums maža filosofijos, tai aš turiu daik
tinį įrodymą... Jis parodys jums, kad 
mano filosofija yra teisi! Leiskite man 
tik pavažinėti.

— Apie ką jūs čia?
— Apįe švedišką degtuką... Užmir

šote? O aš neužmiršau! Aš sužinosiu, 
kas uždegė jį užmuštojo kambaryje! Už- 
driįė fte Nikolaška, ne Psiekovas, pas 
kJpuos per kratą degtukų nerasta, o 
trečias, t. y. Marja Ivanovna. Ir aš įro- 
dyšitfL leiskite tik pavažinėti po ap
skritį, sužinoti...

— jĮa, geijai, sėskite,.. Pradėkime tar
dymą. j

su švediškais degtukais ir uždegė žvakę. 
Ar ne taip? Aš iš jūsų veido matau, 
kad tiesą sakau. Bet toliau... Uždusi
nę jį ir įsitikinę, kad jis nekvėpuoja, 
jūs ir Nikojalus ištraukėte jį pro langą 
ir paguldėte šalia dirvuolės. Bijodami, 

z kad jis neatgytų, jūs sudavė te jam ka
žin kuo aštriu. Paskui jūs panėšėjote 
ir paguldėte kuriam laikui po alyvų 
krūmu. Pailsę ir pagalvoję, jūs nešėte 
jį toliau... Perkėlėte per^tvorą... Paskui 
nuėjote keliu. Toliau užtvanka. Palei 
užtvanką jus išgąsdino kažkoks sodietis. 
Bet kas jums?

Psiekovas, išbalęs kaip drobė, atsisto
jo ir susverdėjo.

— Man tvanku! — tarą jis. — Ge
rai... tegu... tik aš išeisiu.,, prašau.

■ Psiekovą išvedė.
— Galų gale prisipažino,! — saldžiai 

nusirąžė Čiubikovas. — Išdavė save! 
Betgi kaip aš jį vikriai! Taip ir užbė- 
riau...

— Ir juodai apsirengusios moteriškės 
neneigia! — nusijuokė Diukovskis. 
Tačiau mane baisiai kankina švediškas 
degtukas! Nebegaliu ilgiau kentėti! Su
die! Važiuoju!

Diukovskis užsidėjo kepurę ir išvažia
vo. Čiūbikovas pradėjo tardyti Akulką. 
Akulka pareiškė, kad ji H^žinoti nieko 
nežinanti... J

— Gyvenau aš tiktai su jumis, o dau
giau su niekuo 1 — pasakė ji/

šeštą valandą vakaro grįžo Diukovs
kis. Jis buvo susijaudinęs, kaip nieka
da. Rankos jam drebėjo taip, kad jis 
negalėjo atsisegioti palto. Veidas jo de
gė. Matyt buvo, kad jis grįžo ne be 
naujienos. ' ' i -

'(Bus daugiau) \

Rochester, N. I.
Šis tas iš mūsų apylinkės

Kelios dienos atgal čionai 
automobilius užmušė du žmo
nes. Vienas iš jų lietuvis, Jo
nas Gudas, gedcminietis, o ki
tas svetimtautis.

Jie abu dirbo^bravare. Dir
bo vakartį šiftą iki 12 nak
ties. Užbaigę, ėjo namo. Turė
jo eiti skersai St. Paul gatvę. 
Nepatėmytąs, automobilius 
smogė ir ant vietos juos abu 
užmušė. Auto vairuotojas ne
areštuotas. Teisinasi, kad ne
matęs. Liudininkų tuo nakties 
laiku irgi nėra. ■<

Gudas paliko moterį ir 2 
jaunarhetes dukteris. Kitatau
tis taipgi paliko šeimyną, ne
teko sužinoti/, ar didelę.

Mūsų miestas yra su daugy
be bažnyčių. Rodos, turėtu 
būti visi šventi. Bet taip nė>ą. 
Vagių sutinkama ant žėduo 

/kampo; Moterys vakare ja 
negali neštis rankinio krepše
lio, bernukai apmuša, ištrau
kia piniginę. Nėra tos nakties, 
kad vagys krautuvės ar ofiso 
neišplėštų. Išveža geležines 
šėpas kur ant dumpo, sudau
žo, pasiima pinigus, jei randa. 
O šėpą nuverčia į kanalą.

Čion pro miestą eina dirb
tinis kanalas. Kiek laiko atgal 
turėjo taisyti tą kanalą. Nu
sausinus, atrado tų geležinių 
spintų keliolika. Policija džio
vina Čekius ir valdžios Uolius. 
Mat, plėšikai 'jų negali išmai
nyti į pinigus, tai verčia į ka
nalą, bandydami 'paslėpti savo 
blogus darbus.

i

Lubino pasėlių smaragdo 
kilimu apdengtas laukas. 
Per vasarą lubinas taip 
smarkiai išaugo, kad vieto 
mis ir nepralisi. Balys Viš
kilis, prasiskverbdamas pro 
tankius žolės atžalynus, įdė
miai apžiūrinėjo lauką, pri- 
simįndamas, kur traktoriui 
pasitaikys akmuo arba duo-. 
bė. .

Lubiną — tą brangią ža
lią trąšą'— reikėjo užarti. 
Balys Viškilis, baigęs ap-( 
žiūrėti sklypą, sustojo ir 
pradėjo klausyti.x. Už miš
kelio buvo girdėti trakto
riaus ūžimas.

—Reikia pažiūrėti, kaip 
jai sekasi,—nusprendė Ba
lys ir neskubėdamas nu
žingsniavo keliu miškelio 
link. Peršokęs per nedide
lį upelį, tekantį pamiškio 
lankoje, jis išėjo į gretimą 
lauką. Greitai už kalvos 
pasirodė traktorius “DT- 
54.”

Diena buvo labai graži. 
Saule šildė nerudėniškai.

—Važiuok, — liepė Balys 
mergaitei, valdančiai trak
torių. — O aš paeisiu, pa
žiūrėsiu ...

Mergaitė — tai buvo Ba
lio sesuo Jadvyga — įjungė 
motorą, ir galingas “DT- 
54,” slėgdamas žemę vikš
rais, pajudėjo pirmyn. Bai
lys, klausydamasis, kaip 
dirba mašina, ėjo šalia. Vis
kas buvo tvarkoje. Kai 
agregatas sustojo, Balys 
pasakė:

—Tau, sesut, jau pietauti 
laikas. Eik, o aš dar padir
bėsiu. Jadzė užleidusi jam 
vietą traktoriaus kabinoje, 
nuėjo namo.

Balys pasižiūrėjo j o s 
įkandin, • ir pasitenkinimo • 
jausmas atsispindėjo jo vei
de.

—O juk išmoko gerai 
dirbti, —r pagalvojo j išau
štai ir dar vienas mechani
zatorius mūsų seimo j e..

Aštuntą sezoną dirba Ba
lys Viškilis traktorininku. 
Per aštuonerius metus teko 
jam dirbti ir su karbiurato
riniais ir su dizeliniais 
traktoriais. A 
šinas jis įsis

su.
Visas šias ma

ino ir žino 
dabar, kaip penkis rankos 
pirštus. Tačiau tai, kas 
jam, jau prityrusiam me
chanizatoriui, yra įprasta, 
Jadvygai dar yra sunku. 
Juk tik pirmą sezoną ji dir
ba su traktoriumi.

Balys prisiminė pavasarį, 
kada Jadvyga, baigusi Bu- 
kiškių mechanizacijos mo
kyklą, tapo jo pakaitinin- 
ke. Pasirodė, kad ji kokiam 
tai laipsnyje žino tik trak
toriaus teoriją. Pakako tik 
Jadzei griebtis už valdymo 
įrankių, kaip iš karto pasi

reiškė jos bejėgiškumas.
—Priseis tau, Jadze, kol 

kas tik pietus man nešioti, 
—pasakė jis. — Tačiau tu 
nesijaudink. Išmokysiu.

Jis sodindavosi ją šalia 
savęs kabinoje, kantriai ją 
mokė, kaip reikia naudotis 
valdymo įrankiais, sujungi
mo muftos pedaliu, užti
krinti valdyti traktorių pa
sisukimuose, perjungti 
greitį. Balys pasirodė kan-

triu mokytoju. Diena iš die
nos jis Jadzei perduodavo 
savo žinias, kurias įsigijo 
daugelio metų bėgyje. Ir iš 
to, kaip ji naudodavosi Val
dymo įrankiais, kaip grei
tai ji pašalindavo variklio 

^sutrikimus, Balys suprato: 
nauda bus. Jau seniai Jad
vyga valdo traktorių sava
rankiškai.

Jaunoji traktorininke Ja
dzė Viškily te, sekdama bro
lio pavyzdžiu, stengiasi to
bulai įsisavinti traktorių.1 
Mechanizatoriau^ darbas 
tapo jos pašaukimu.

Viškilių šeimoje yrą ir 
kiti mechanizatoriai. Visus, 
juos jungia meilė technikai, 
siekimas užtikrinti turtin
gą derlių. Antanas, vy
resnysis Balio ir sladzės 
brolis anksčiau buvo “Tary
binio arto j aus” žemės ūkio 
artelės pirmininku. Šis dar
bas pasirocįjį jam per sun
kus. Tada jis paprašė, kad 
jį pasiųstų į žemės ūkio me
chanizacijos mokyklą. Pra
eitais metais Antanas Vis- 
kilis pirmą kartą ‘ pradėjo 
dirbti traktorininku, o jau 
šį pavasarį vadovavo sep
tintąja! traktorininkų bri
gadai, kuri dirbo “Nemu
no” kolūkyje.

Giedraičių MTS Viškilių 
šeima vadinama mechani
zatorių šeima. Šioje MTS 
dirba dar du Balio broliai— 
kombainininkas Ignas Viš- 
kilis ir dirbtuvių normuo
tojas Jurgis Viškilis.

Penki mechanizatoriai vie
noje šeimoje! Tai tikrai 
puikus faktas. Jis kalba 
apie naujus pasikeitįmus 
lietuvių kaime. Lietuvos 
kolūkiečiai savo pirmaklasi- 
ne tarybine technika kovoje 
už smarkų šalies ūkio paki-1 
Įima.

...Vakarais prie šeimos 
židinio susirenka didelė Viš
kilių šeima. ' Senasis Adol
fas Viškilis, dirbantis “Ta
rybinio artojo” artelėje ar
klininku, ir jo žmona moti
na - didvyrė Jadvyga Viš- 
kilienė gyvai domisi, ar 
daug per dieną suarė Ba
lys, kaip sekasi kombaini
ninkui Ignui.’ Visuose šiuo
se • klausimuose atsispindi 
patsai nuoširdžiausias do- 
m ė j i masis mechanizatorių 
darbu. * N. G.

Anądieiy vienas mūsų re
daktorių, kalbant apie ra
šybą, man sako:

“Įsivaizduokite, tūli mū
sų laikraščių bendradar
biai—korespondentai ir net 
straipsnių rašyto j ai raši- 
nėja per 40 metų, o nepasi
stengia išmokti pakenčia
mai taisykliškai rašyti.”

Tai tiesa.
Bet taipgi tiesa, kad vi

si mes esame nuo Šio kalti
nimo nelaisvi,— nesuspėjo
me pilnai įsisavinti Lietu
vos kalbininkų nustatytų 
bendrinei literatūrinei kal
bai taisyklių.

Net redakciniuose raštuose 
randame būdvardžius “poli- 
t i n i e m s,” “teisminiems,b 
vietoje • politiniame, teismi
niams. /

Vyriškosios giminės būd
vardžiai, padaryti iš daikta
vardžių, skaitvardžių, bei 
prieveiksmių, turinčių prie
sagą in, daugiskaitos nau
dininko galūnėse turi Su
minkštintą a—4ams. Pav., 
daiktavardiniai: geležis — 
geležiniams, teismas —teis
miniams ; skaitvard i n i a i: 
pirminiams, antriniams, še
šiolikini a m s ; prieveiksmi
niai: tuometiniams, nuola
tiniams.

Išimtis daroma tiems 
daiktavardiniam/ būdvar
džiams, kurie turi priesa
gą ing arba išk. Pavyz
džiui, nauda—naudingiems, 
kerštas — keršti ngiems; 
gamte^—gamtiškiems.

Randame ir pasiraštisių, 
vietoje pasirašiusių.
y“/. Dalyviai, padaryti riš 
veiksmažodžių bendraties, 
turinčios priesagą, yt, dau
giskaitos priesagoje turi 
suminkštintą- u—iu. Pavyz
džiui: darybP"—- dariusios, 
dariusie; valgyti — valgiu- 
sios; mokyti — mokiusios.

Reikia rašyti atveju, o ne 
atveju.

Priimta rašyti atsakin
gas, vietoje‘senojo atsako- 
mingas.

Jei Tamsta dar neprenu-

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

“Nuo savęs linkiu jam ge
ros sveikais.” Kokiems ga
lams |tas “nho savęs”? Vie
nas “linkiu” tai pasako.

“Kviečiame visus skait
lingai atsilankyti.” Ar gali 
būti neskamingai, jei atsi- 
larikytų visfr

Nekantrus
' - t

Mes turėjom gražią ir dide
lę LLD 50-tą kuopą. Tačiau 
tūli mūsų geri draugai sulindo 
po lova, tai yra: Ilgas laikas 
susiririkhiivošc nebuvo ir .dar 
nepašimokėjo ūž U954 metus. 
Jiems reikėtų padaryti tai, ką 
padarė *kiti: pasimokėti >ir bū
ti kartu su visais. >

Ilgametis draugijai darb.ub- 
tojas d. Bimba jau kelintu 
kartu prašo atkilikusiUj d;*aū-

• y- VAI; 'f V < - ■.

Norwood, Mass.
<. L.D.S. 3-čios kuopos aifpaprąštas 
susirinkimai Įvyks sausio (Jan.) 
5 d., 1955 m., 7:30 vai. vak., Finų 
svetainėje. Nai'iai yra kviečiami 
dalyvauti •

Po susirinkimo bus duodama kar
stos kavos ir pyragaičių. ,

* Valdyba
....... ..  ......... » , i.............  . i

gus pasihiokėtu Nedelskite il
giau, atlikite savo pareigą 
draugijai. Pasilikite su tais, 
su kuriais darba votes per 
daujgelį mėtų.

Wait-— tis

tų

Pranešimas Visuomenei dėl '
ANTANO METELIONIO KNYGOS

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

' t inis' mušimas turi būt paruoštas apie sausio 
10-tą dieną.

Kurie dar Beužsisakėte Antano Metelionio 
knygos (<Apie Dievus ir Žntonesff, dar įgalite 
užsiąakyti, bet tai greit turite tą padaryti. Kny
gos kaina $1.00.

Knygos bus spausdinta ribotas kiekis, re
miantis iš anksto gautais užsakymais, įtodėl yra 
svąrbu gauti kuo daugiausia užsakymų iš /anks
to, i Del laiko trumpumo užsakymus 'galite Siųs
ti tiesiai į “Laisvės” spaustuvę.

Laisvės Administracija
110-42 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

n * t ii ri

g .psl.--Laisvė (Liberty)- Sestad., sausio (January) 1, 3965
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Ragina aštriau bausti 
blogy namy savininkus

Gaisragesybos maršalas 
Scott pavedė New Yorko pro
kuratūrai bylą namo prie 150 
W. 130th St., "kurio gaisre 
gruodžo 23-čią žuvo 1 gyvy
bė. Sako, kad savininkė Ber
tha Grant sumokėjo pabaudos 
$205, bet gaisrui gesinti 
šmirkšlės ir gelbėjimuisi iŠ 
gaisro kopėčių nepadarė, nors 
tas? buvo įsakyta padaryti 19- 
53 m. , |

Dar vienas seniau iškeltas 
kaltinimas tebelaukė teismo.

Pastatų priežiūrai komisio- 
nierė Bernice Rogers sako, 
jog dėl šių nelaimių buvo kal
ta ne stoka inspekcijos, bet 
teismuose skiriamos permažos 
pabaudos. Savininkams pa
baudos' atsieina pigiau patai
sų namui. Ji sako, jog namų 
inspekcijos buvo Įsakyta da
ryti pa 
kuriui

jataisas ir tiems namams, 
Kalėdomis žuvo 2 gy- 

Tačiau ir ta byla tebe- 
lauk.a teismo.

Ryny darbininkai buvo 
eksplozijos atitverti 
požemyje

Darbininkams dirbant rv- 
nose 57 pėdų gelmėje po 
gatve įvyko acetylene tanko 
eksplozija. Darbininkai tapo 
apsupti aitriais dūmais, dujo
mis, apdrabstyti purvu ir dul
kėmis. Nelaimės metu tame 
požemyje prie 27th St. ir20th 
Avė., Astorijoje, dirlyr 30 
darbininkų. Iš jų 27-niemu pa
vyko patiems išsigrabalioti iš 
pavojaus. Tačiau buvusieji to
liausia urve 3 ten pasiliko.
I Du išsigelbėjusiųjų grįžo 
pasilikusius gelbėti. Vieną 
rastą arčiausia išvilko į sau-, 
gesnę vietą ir patys ten pat 
krito prisvaigę. Prie likusių 
vienintelis priėjimas buvo gel
bėtojus nuleidžiant ir iške
liant Įsodinus kibire. Iki pas
kutinį priėjo išgelbėti, praėjo 
arti dvi valandos po eksplo
zijos.

Išgelbėtieji ir 1 gelbėtojas 
pasiliko- ligoninėje, tačiau bu
vo vilties, kad jie pasveiks.

Greta gaisrų, kitu didžiau
siu varguomenės naikintoju 
yra gasas. Nuo pradžios 1954 
metų iki Kalėdų turtingajame 
New Yorke nuo gaso mirė 105 
asmenys.

Hall, AFL 
finansų so-

prasikaltu-

10 asmeny įtarta kaip 
norėję nužudyti Hali

New Jersey valstijos Ber
gen apskrities_džiūrė Įtarė 10 
asmenų kaipz dalyvius suokal
bio nužudyti Paul 
Seafarers’ Unijos 
kretorių.

Iš tų tariamųjų
šių tiktai 5 teįvardyti, kiti 5 
palikti bevardžiais, reiškiant, 
kad vadovaujantis tuo įkalti- 
nimu galės imti bile kurį, kas 
pasitaikys pirmiausia paimti.

Apskrities prokuratūros pa
skelbime, kad bus šaukiamas 
ir New Yorko laivakrovių vir
šininkas Bradley, įmatoma, 
kad bandys prie šios bylos 
prikabinti International Long
shoremen’s Association. Ta or
ganizacija bėgiu vienerių me
tų laimėjo dvejus rinkimus, 
laivakrovių dauguma pasirin
ko ILA savo atstove ir dabar 
ta unija veda su bosais dery
bas. Gi Hali mobilizavo savo 
pasekėjus, kad ILA pralaimė
tų. Dėl to ILA nariai įkalba, 
jog jiems ir dabar keistai at
rodo Hali incidento supuoli
mas su derybomis.

Gyventojai sako, kad 
tyrinėtojai netyrinėja

Queens rendauninkų 'grupė 
pasiuntė repu blikonų i senat o
riui Homer Capehart telegra
mą, kurioje kaltina, kad jo 
grupė “visuotinai nubaltino” 
namų statybos sukčius.

Capchart vadovavo komisi
jai, kuri buvo J. V. Senato 
Įgalinta tyrinėti gyvenamų na
mų statybos firmas, kurios 
sukčiavo federalės valdžios 
duotus statyboms pinigus.

Telegramoje, kurios kopijas 
pasiuntė ir spaudai, Queens 
gyventojai ^sako :

“Jūsų, komisija eikvojo lai
ką garsindamosi spaudoje 
kaip tyrinėjanti statybininkus 
vadovaujantis Sekcija GOS/' 
kuomet jus gerai žinote, kad 
to statuto l|Zikas; jiems jau bu
vo išsibaigęs...

“Jus ir jūsų komisija nepa
skelbėte visuomenės žiniai tų 
skriaudų, kurias panešė vidų- , _ 9.tunų, pajamų žmones tuose 
kooperatyvuose.

Jus net nepasiulėte^pakeis- 
ti' tą Įstatymą, kuris leido tii 
kooperatyvų statytojams ap-

Republikonai neleis r 
skirti pinigy liaudies 
gerovės fondams

New Yorko valstijos repub- 
1 ikonų lyderiai nutarė, -jog jie 
Valstijos Seimelyje priešinsis 
bile kuriam ir visiems naujojo 
gubernatoriaus Ilarrimano pa
siūlymams, kurie kainuotų 
valstijai pinigų.

Kaip žinia, pinigų kainuo
jančiais yra - visi žmonių ge
rovei veiksmai. .

Valstijos Seimelis,‘vis dar 
k o n tro 1 i u o j am as re p u b 1 ikon ų, 
pradės savo sesijas sausio 5- 
t.ą, su gubernatoriaus prane
šimu. Harrimanas anaiptol ne
turės lengvo termino, jeigu 
nenorės būti antruoju Truma
nn, kuris vykdė veik viską, 
ko republikonai norėjo.

Gruodžio 28-tą kelias 
šimtis New Yorko miesto cen
tro blokų apsupo keistas dvo
kas. Gal buvo kokios nors su 
drėgnų; oru susimaišiusias du
jos, dulkės ar suodžiai iš apy
linkės fabrikų' ai1 šiukšlynų.

Iš viso ploto tarp 30th iki 
90th St. pasipylė Į valdines 
Įstaigas klausimai ir skundai. 
Vieni^akė, jog atsiduoda “su
puvusiais kopūstais,” kiti, kad 
“pernokusiu sūriu,” treti Įtarė, 
kad kur išversta “supuvę 
kiaušiniai.”
Išėję Į gatves oro tyrimo eks

pertai mieravo-svėrė oro su
dėtį, tačiau tikrina, kad dvo
ko priežastis pasiliko nežino
ma (o gal tik neskelbia),. Už 
apie trejetos valandų^ vėjas tą 
smarvę išsklaidė. r

Vaikas nušovė vaiką

• WANTED:
Cooks, maids and houseworkers.
Sleep in.- (Many fine openings).

Part time and full time.
Couples or Singles.

ROSE HYMES AGENCY
306 Lenox Ave., N. Y. C.

LE. 4-6420

Liberty Auditorijoje.
f

Naujų Metų taukino iškil
mėms (gruodžio 3itnosvaka
rui) ruošiantis visoje Įstaigoje 
darbas virė 
avilyje. <

Didžiosios
tuose jau iš\vakart> stovėjo 
paruošti iš anksto įsakytieji 
stalai lietuvių šeimops ii- gru
pėms. Greta sal^s 
pasidėta dar gerol
stalų ir kėdžių. Tai {tems, ku
rie netikėtai prisidėk pasku
tinę dieną, jau atėj 
tuves penktadienio 
aukštiems palubiaml pasiekti
su dekoracijomis įrbuojasi 
patsai vedėjas Braz 
pagelbininku Malka 
rektoriumi Titaniu.

ūžė, kiij) bičių

Auditofios kraš-

an d ėly j e 
- atsarga

i į lauk
ėk arą. Gi

Bronxiete Mrs. Ann Curtin 
su dviemis sūneliais nuėjo į 
svečius pas kaimynus, gyve
nančius tame pačiame name, 

234th St. Suaugusio-’
kalbantis, vaikai bėgio- 
butą.

ii ir di

ap- 
Al-

549 E. 
siems 
jo po

už ilgo iš miegamojo

Visiems Mūsų 'k
1 draugams Lietuviobns^

CLUB DINER 
(Charles Abar, savininkas) 

111-16 Atlantic Avenue 
Richmond Hill, N. -Y.) ' 

VI. 6-9574 -( 
I V

J
$

iV

Laimingų Naujų Metų!
Nuo

CONSUMERS
RADIO SERVICE CO. 
127-17 Liberty Avenu^, 

Richmond 1II1I f
VI. 8-151Š

(255-1)

J

J -

| LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

ANDREW ZARNESKI
P • TV ir Radio Taisymai 
R Pribuvimas tiktai $2 
$ Visas darbas užtikrintas.
$ 2065 Nostrand Ave., Brooklyn 
S G E. 4-0570

g

DAR DOVANA GĖLYNUI
M. Grigas pridavė LKC' raudinėti šėrininkus...
..... I Pn «kr>) mrsinii tn togėlininkui kanadiečio dova- Į 

ną -$2.50. Dėkui! 
gėlininkas turi \jau 
vasariniams gėlyno 
lams.

Paskelbusioji tą telegramą 
P , t rendauninkų grupe kalbavar- 
Daoar|(lu, 17()() gyvenančių

Clearview Gardens, koopera- 
Lyviniame projekte, White
stone, Queens.

$4 pa- 
reika-

Brooklyne areštuotas ir su
laikytas po $75,0'00 kaucija 
Benjamin Waldman, 43 /m., 
kaip 
kurie praėjusį ruder 
vogti Conn, valstijoj

pardavinėtojas bondsų, 
praėjusį rudenį buvo įs

oje.

Paieškai! kambario, kur būtų ga
lima pasigamint valgis, arba kad 
ir gaspadinė pagamintų 
geriau. Noriu nuomoti 
kambarį, 
galima pasidaryti 
taip bus gerai, 
bučernę sekamu 
St., Brooklyn,

arba
dar būtų 

ant mėnesio 
ne ant savaitės. Jeigu nc- 

valgis, tai ir 
Prašau pranešti i 
adresu: 483 Grand

1-2)

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

chroniški negalavi- 
ir moterų. (Mote- 
netvarkumai).

prašė leisti jį 
Rico, taipgi 
kauciją nuo

205 East.
Rimti ir 

to mai, vyrų 
to risk i
$ ' Valandos 10—2 ir 4—8
M Sekmadieniais II—1 
K • 35 metų patyrimu Europoje 
W ir U.S.A.

Nori prižiūrėti unijy 
gerovės fondus

New Yorko valstijos 
d raudų superintendentas
fred J. Bohlinger gruodžio 29- 
tą pasiūlė gubernatoriui Dew
ey pavesti jo departmentui 
kontroliuoti unijų gerovės fon
dus. Raporte gubernatoriui 
sako, jog tokį reikalą įmatęs 
praėjusi rugsėjį vykdytame 
tyrinęjime-tardyme. Raportą 
paruošė superintendentui pa
dėjėjas Straub.

Anot to raporto, tokia kon
trolė sustabdytų suktybes, va
gystes, kick-backs ir'kitokius 
piktnaudojimus tų fondų. Ta 
kontrolė turėtų įsakyti:

Užregistruoti jo departmen- 
te visus labdaringus planus;

Pateikti jo departmentui 
metinius pareiškimus apie vi
są fondo stovį:

Perijodiniai peregzaminuoti 
kožną planą;

Duoti metinius raportus 
sapdytojams ir darbininkams 
kožnos fonde priklausančios 
Įstaigos;

Kont/ofiuoti trustistus ati
tinkamais nuostatais.

Ne 
pasigirdo trenksmas, bet nie
kas nekreipė dėmesio, pama
nė, kad vaikai žaisliniais šau- 
dosi. Staiga iš ten išbėgęs 9 
metų beminkąs James sušu
ko: “Esu pašautas.” Tačiau ir 
tuomet kitiems tas tebeatrodė 
žaisme. Tik prasisunkęs per 
drabužiukus kraujas parodė 
tragediją, šoko jį gelbėti, bet 
vaikas mirė nesulaukus ambu- 
lanso.

Kaimynas Canmore tikrina, 
kad šautuvas buvęs neužtaisy- 
tas. Spėjama, kad vaikai besi- 
griozdami po kambarį rado 
kulką ir patys šautuvą užtai- 

šovėjas yra tik 7 metų.

Kitas sales pasiėn sios gru
pės pačios dekorui ą pagal 
savo skonį. Mirga, ži a, gražu 
visur. Gi muzikos k mbaryje 
aidi dainos, Aido C 
ciale pamoka. Tai 
tvirtadienio vakarą. 
Metų minėjimai 
penktadienį jau nuo 
dvi Įstaigos patiekė 
pietus savo darb 
Juos gamino Audito 
taurane.

f?*
Laimingų Naujų Metų!

f Visiems mūsų kostumeriams 
ir draugams.

RACAR SALES & SERVICE
S TV & RADIO
S 8G-18 Northern Blvd.,
ft Jackson Hts.
t NE. 9-0796 Js

(255-1)

Ke.

jro spe- 
'u vo ke- 
1 Naujų 
prasidėjo 
ietų, kai 
puikius 

[inkams, 
jos res-

Laimingų Naujų Metų! 
BERNIE’S 

RADIO & TELEVISION 
SERVICE 

(Mašinų ir Namų 
pataisome) 

117-10 Liberty Avė., 
VI. 8-4528

Radios

Rich. Hill

(255-1)

UžraSyldt Lalsv© Savo raucruL

LINKSMŲ NAUJŲ ETŲ

2 OYSTER BAY RĘSTA 

to 81-01 BrOadway,' As >ria 
to AS. 4-9721

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

rinkimas įvyks antradienį, 
4 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Pi- ŠĖ 
liečiu Klubo salėje, 280 Union Ave. tto 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku- 5 
rių duoklės nemokėtos, malonėkite « 
ateiti ir užsimokėti. 5?

susi- 
sausio

Valdyba

RANT

££SS!£S«£>a£

LINKSMŲ 
. NAUJŲ MET

Visiems Mūsų 
Draugams ir koštumi iams 

Lietuviams
The New Cool

■ CLufe 22

l'\

? IMPORTUOTI I
[DOVANOM DAIKTAI

Vokietijos, Austrijos ir Itali- 5
jos. Rankų darbo švininiai, |krištolo lempom pagrindai, 4

Triplex, Overlay. J

/-FINKELSTEIN & SON |

81 Delancey St., N. Y. C. S
Tel. CA. 6-9087

JULIA JONES AGENCY 
SA. 2-7711 

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

Kaltinamą Smith Aktu 
tebelaiko kalėjime
! New Yorke, West St. da- 

i boklėje, tebelaikomas Eugene 
Į Čuevas Arbona, 34 metų. Tas 
portorik ietis yra areštuotas ei
nant mintims kontroliuoti įves-

■ tu Smith Aktu.
Jo advokatas 

išvežti į Puerto 
prašė sumažinti
dabartinės $30,000 iki $5,000. 
Tačiau prokuratūra ir teisėjas 
Noonan jo prašymą atmetė.

Brooklyno centrai i nėję da
lyje, 43 Gfeene Avė., randasi 
Lightbuoy Klubas, palaiko
mas kaip centras neregiams 
vyrams susitikti, pažaisti, 
smagiai ir naudingai praleisti 
liuoslaikius.

g LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
tg. Visiems Mano •
$ Lietuviams Kaimynams
g*. PETER DIAGROSA 
g LAUNDERETTE

111-06 Lefferts Boul.
Richmond Hill VI. 5-7929

3

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

LewittoWm L. I. pradėjęs 
siautėti naujas namų apgavi- 
nėtojas. Kaip žino, kad nau
jas? Sako, kad kasi naktį ap
vagia po daugiau namų,, gau
na patyrimo. Paskiausią 
cijai raportuotą naktį apvogė 
13. -Visur įėjo išmušęs užpa
kalinių durų stiklą, tik į vie
ną butą Įlindęs pro langą.

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

RANDAVOJIMAI
IŠSINUOMAVIMAI

Išsinuomuoja vieta garadžiuje, 
vienam automobiliui. Gklite kreip
tis bile laiku dėl platesnių infor- 

į macijų pas: černevičius, 57-23 —■ 
63rd St., Maspeth, N. Y.

1 Tel. TW. 4-8130.
fc

Pattersono neišleido v 
po kaucija

Z

Civilinių 
vAdas ir 1 
liam L. Patterson _______
mas New Yorko West St. ka
lėjime be kaucijos. Advoka
tas Milton Friedman kreipėsi 
į Aukščiausiąjį Teismą su pra
šymu Pattersoną išleisti iki 
apeliacinio teismo. Teisėjas 
Frankfurter atsisakė 
skirti. Arguipentavo, 
tikisi, jog apeliacija 
greit išspręsta.

ų Teisių Kongreso 
teisių gynėjas Wil- i M 
Patterson tebelaiko- I S*

kauciją 
kad jis 
būsianti

Bronx policija daug karių 
areštavo 21 metų vyruką Moe 
Castaner. Jį įtardavo parduo
dant narkotikus, bet tų pas jį 
nerasdavo. Tačiau kartą jį su
ėmė narkotikus parduodant ir 
pačiupo metalinę dėžutę. ( Ji 
buVo ^nagnetizuota. Jis ją pa
slėpdavo bile kur prilipdęs 
prie metalo.

Gruodžio 28-tą newyorkie- 
čiai turėjo /tikrai vasarišką 
dieąą, 60.4 šilimos. Si* buvo 
Šilčiausią gruodžio i.

K’

v

’ 1

Metinių švenčių proga sveikiname visus draugus, 
pažįstamus ir geros valios darbuotojus, linkėdami ge- $ 
ros sveikatos ir didelės laimės-bėgyje viso jūsų gyvo- ' 
nimo.

t , . . .... ... . . . $
Labai dekavoju visiems uz simpatijos-uzuojautos 

laiškučius ir atvirutes, kurių esu daug gavęs; tas jū- -j, 
sų suraminimas man daug padėjo sustiprėti, pasveikti, s?

Esu gavęs ir iš tolimesnių kolonijų: iš Norwood, 
Mass., Philadelphijos, Floridos, New Jersey, Conn., ' jw 
iš Long Island. O vietinių, tai labai daug. Tad atsa- & 
kyti pavieniai /būtų labai sunku. Tai nors per dien- 
raštį Laisvę tariame širdingiausią ačiū visiems. w

ONA ir VINCAS KAZLAUSKAI

ANGLYS
STOVE-NUT . . . $20.75 
PEA .................... 16.95
BUCK No. 1 .... 15.00 
RICE .................... 14.50

STANDARD 
PIRMOS RŪŠIES ALIEJUS • ✓ , 

MES PAKEISIME 
JŪSŲ SENĄ IŠDEGUSĮ 
OIL BURNER $110.00

PILNAI ĮDĖTAS

Naudokite Mūisų Lengvą Išmokėjimui Budžeto Planą
NEMOKAMAI OIL BURNER APTARNAVIMAS 

FUEL OIL NO 2_____ 13} c.
DIANA COAL & OIL CO.

Brooklyn TA. 7-7534 Queens OL. 7.5010

7
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LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
praneša Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuvių 

visuomenei, kad

Sausio-Januarv 9 d.. 1955 m.
LIBERTY AUDITORIJOJE

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

&

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

GI-04. W.oodside Aenue 
g Woodside
g ILL 9-9681

PETRAS KAPICKASVINCAS SODA1TIS

stąto naują Andriaus Skripkos komediją

“Prašvilpta Laime”
« Pradžia 3:30 v. po pietų

Įžanga .$1.25, iškaitant taksus.

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

Lazauskai, Vera Bunkienė 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 tiki.etus ir sausio 9 dieną 
būti Liberty Auditorijoje. Tikietai gaunami pas Liau
dies, Teatro narius, ,pas vaidintojus, Liberty Auditorijoj 
ir Laisvės Administracijoje.

Visus maloniai kniečia
LIETUVIŲ LIAUDIE^ TEATRAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Ver green 4-8174

TONY’S LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

**T' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

++++++++++++

iMATTHEW A
; BUYUS
: (BUYAUSKAS)

Newark,
MArket 2-5172

4 puil. Laisvė (liberty) šeštad., sausio (January) 1, 1955




