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' NAUJASIS KONGRESAS LAIKE PIRMA SAVO POSĖDI
Lietuviškos kilmės 

čigonas ?
Kas parinka moterims.

įsigykite.
Esą labai galinai.

Rašo A. Bimba

Kolumnistas Lippmanas tru
putį išsigandęs. Jam, matyt, 
baisiai nepatinka Azijos žmo
nių atbudimas.

Nutarimą sušaukti Azijos- 
Afrikos tautų konferenciją 
balandžio mėnesį jis laiko 
“galingiausiu ir toliausia sie
kiančiu mūsų laikais pasimoji- 
mu panaudoti principą Azija 
azijiečiams.”

Bet kodėl Azija arba Afrika 
turėtų priklausyti ne azijie
čiams bei afrikiečiams, o eu
ropiečiams ?

Buržuaziniai rašeivos apie 
tai nepagalvoja. O jeigu pa
galvoja, tai viskas pas juos iš
eina atbulai. Jiems gerai, kai 
Amerika priklauso ame^kie- 
čiams, arba Europa europie
čiams, bet jokiu būdu jie ne
sutinka, kad Azija priklausy- 
tu azijiečiams.

Long Island Press (sausio 
2 d.) įdėjo straipsnelį apie 
aktorius ir moteris. Tikėsite, 
ar ne, bet jeigu mūsų jaunas 
vyras nori išgarsėti ir laimėti 
moteris, tai jis judžiuose turi 
vaidinti rolę didžiausio krimi
nalisto bei nepermaldaujančio 
žiaurūno.

Tokiais jau senokai vaidina 
Burt Lancaster, Jeff Chand
ler, Broderick Crawford, Po
chard Widmark ir kiti. Ir jre 
visi beveik 
garsėjo.

Pagaliau 
ris” Frank
apsiginti moterį) po to, kai jis 
pasirodė šaltakraujiško užmu
šėjo rolėje filme “Suddenly.”

Visi šitie aktoriai, girdi, fi
zinių požiūrų nelaimėtų ne
paprasčiausios dar ant kojų 
pastovinčios moterėlės, bot 

J dabar kiekvienas jų moterų 
^negali atsikratyti.

prie jų limpa, kaip 
prie medaus.

per vieną dieną iš-

ir mūsų “krūne- 
Sinatra nebegalįs

Moterys 
musės

Beje, ar girdėjote apie ju- 
džiij aktorių Jack Balance? 
Kartu su Jeff Chandler jis 
vaidina filme “Sign of the 
Pagan.” Ir jis jau mėteoriš- 
kai išgarsėjęs su ta savo žiau
rūno role.

Mums gi “garbė.” Aktorius 
Palance yra sūnus ateivio iš 
Lietuvos. Jo tėvas buvęs ti
kras čigonas, Amerikoje dir
bęs mainieriu Lattimer, Pa. 
Jack esąs šešių pėdų ir ketu
rių colių milžinas!

šiaip Jack Balance esąs la
bai protingas. Jis mažai te
geria, o dar mažiau terūko. 
Di

C
sunkiai, palaiko nusta- 
alandas, daug mankšti

nasi, kad palaikyti gera “šei- 
pą.”

Pagaliau jau gavome 1955 
metų “Vilnies Kalendorių.”

7.
t

D« Hammarskjoldas ‘Uždarieji’ taipgi ‘atdarieji’
jau tarėsi su Cou

Pekinas.—Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius 
Dag Hammarskjoldas jau 
atskrido į Pekiną. Kelios 
valandos po atvykimo jis 
turėjo pasikalbėjimą su Ki
nijos premjeru ir užsienio 
reikalu ministru Čou En- 
lajumi. Manoma, kad jis 
su juo tarsis daug ilgiau, 
nes Pekine pasiliks bent 
penkioms dienoms.

Nors oficialė Hammarsk- 
joldo misija yra tiktai tar
tis apie kalėjime laikomus 
amerikiečius lakūnus, čia 
vyrauja įsitikinimas, kad 
Hammarskjoldas tarsis ir 
apie Kinijos įėjimą į Jung
tines Tautas. Jis gal jiems 
išdėstys, po kokiomis sąly
gomis ir kokiu būdu Kinija 
galėtų būti priimta.

Su Hamamrskjoldu yra 
atvykęs būrelis jo asisten
tę, Tarp jų vienas amerikie
tis, J. T. tarnautojas, kuris 
yra Hamamrskjoldo asme
ninis sekretorius.

Aerodrome Hammarsk-
joldą sutiko užsienio reika-į svetimos šalies valdžiai, 
lų ministerijos pareigūnai.
Jo sutikimas buvo draugiš
kas, bet rezervuotas. Kinai, 
kaip matyti, norėjo parody-

ti, kad nors jie priima Ham- 
marskjoldą ir su juomi ta
riasi, jie nepripažįsta jo mi-- 
sijos tikslo, tai yra, jo no
ro derėtis apie amerikie
čius lakūnus. Kinija laiko
si nuomonės, kad Jungtinės 
Tautos neturėjo teisės mai
šytis vidujiniuose Kinijos 
reikaluose ir balsuoti apie 
amerikiečius lakūnus, kurie 
ten laikomi kalėjime kaip 
šnipai.

Petersonas gavo 
septynins metus 
už šnipinėjimą

Washingtonas.— Valdžios 
tarnautojas J. S. Peterso
nas buvo nuteistas septy
niems metams kalėjimo kaip 
šnipas. Petersonas tarnavo, 
N a c i o n a 1 ė j e Sauguiųo 
Agentūroje kaip analyzuo- 
tojas. Kaltinimas sako, kad 
jis iš ten vogė slaptus do
kumentus ir perdavinėjo

miestai nepajėgia suprasti, 
kodėl juos tokiais skelbia

Washingtonas. — Valsty
bės departmento paskelbi
mas, kad ištisos Amerikos 
sritys yra uždraustos tary
biniams piliečiams keliauti, 
iššaukė nemenką nusistebė
jimą. Tarybiniams pilie
čiams uždrausta keliauti po 
apie 27% Amerikos Jungti
nių Valstybių teritorijos 
(žiūrėk vakardienos laido
je), bet daug stebimasi, pa
gal kokius apskaičiavimus 
tas padaryta.

Bostono priemiesčio 
Quincy dienraštis “Patriot 
Ledger” reiškia savo nuo
stabą, kad tarybiniams pi
liečiams leidžiama keliauti i 
industrinį Lynn centrą, kur 
randasi elektros jėgainės ir 
laivų statyklos, bet nelei
džiama keliauti į Tengel- 
woodą, kur vasarą vyksta 
koncertai, arba į Cape Cod

nius centrus kaip Chicagdy 
III., arba H a m m o n d ir 
South Bend, Ind.; bet nelei
džiama keliauti į kai kurias 
grynas provincines sritis. 
Taip, pavyzdžiui, uždraudi
mas liečia Moscow, Idaho, 
kur randasi tik kolegija ir

Niekas nieko nežino
New Yorko “Times” sako, 

kad tuose miestuose ir sri
tyse, kur tarybiniams pilie
čiams uždrausta keliauti, 
niekas nieko nežino kon- 
kretiškai apie tai. Vietiniai 
pareigūnai, policija arba 
FBI sako, kad su jais nesi- 
tarta. Vietinės savivaldy
bės irgi nieko nežilo. Ma
noma, kad Washingtone tas 
planas buvo išdirbtas visai 
papuolamai, paimant žemė
lapį ir be jokio apskaičiavi
mo žaismingai pažymint

Demokratai perima 
komitetų vadovybę
Washingtonas. — Trečia

dienio vidudienį į savo pir
mus posėdžius su s i r i n k o 
naujojo Kongreso atstovų 
butas ir senatas. 84-tas 
Kongresas, kurio abiejuose 
butuose demokratai turi 
daugumą, dabar yra jų kon
trolėje.

Atstovų buto nauju pir
mininku (“spykeriu”) iš
rinktas Sam Reyburn iš 
Texaso, kuris praeityje per

Westinghouse E. 
išmėtė penkius 
unijos veikėjus

Pittsburghas. — West
inghouse Electric išmetė iš

11 metų ėjo tas pareigas. 
John McCormack išrinktas 
demokratų frakcijos vadu.

Senate demokratas Lyn
don Johnson taps daugimi- 
nės frakcijos vadu. Sena
torius Walter F. George 
tampa senato prezidentu 
“pro tempo,” kas reiškia, 
kad jis' pirmininkauja, jei
gu senate nesiranda vice
prezidento Nixonp.

Atstovų bute sekami de
mokratai perima republiko- 
nų pareigas komitetų vado
vavime :

James P. Richard iš So, 
Carolines tapo užsienio rei
kalų komiteto pirmininku, 
Emanuel Celler iš New 
Yorko tampa juridinio ko
miteto pirmininku, Francis

darbo keturias darbininkus E- Walter iš Pennsylvani-

K. Adenaueris atšaukė savo 
ambasadorių iš Britanijos

BcJnna. — Kancleris Ade- 
naueris atšaukęs savo am- 
basadrių O. Schlitterį iš 
Londono. Britapbuvo pasi
piktinę juomi, nes per kalė
dinį vakarą ambasadoriaus 
žmona viešai pareiškė, jog 
Britanija yra Vokietijos 
priešininkė.

Britai oficialiai nereika
lavo, kad Adenaueris dėl to 
atšauktų savo ambasadorių, 
bet davė suprasti, kad jie 
to pageidautų. Manoma, 
kad Bonna artimoje ateity
je paskirs naują ambasado
rių Londone.

Ta svetima šalis pasirodo 
esanti Olandija. Olandijos 
valdžia, betgi, sako, kad 
Petersonas jai nešnipinėjęs. 
Olandai teigia, kad jie ma
nė, jog Petersonas jiems 
perduoda informaciją kaip 
talkininkams su savo virši
ninkų žinia. Bet buvo iš
kelta, kad olandai negalėjo 
nežinoti, jog jie naudoja 
šnipą. Pavyzdžiui, Peter
sonas informavo olandus, 
kad Amerikos karinė žval
gyba yra iššifravusi slaptą 
raštą, kuriuomi olandų ka
rinis atašė Washingtone su
sirašinėja su Haga.

Petersonas pradžioje sa
kėsi esąs nekaltas, .bet pas
kui prisipažino.

New Jersey valstijoje 
Union apskrityje keliauti 
uždrausta, su viena išimti
mi? Elizabeth miestas, in
dustrinis centras. Miesto 
majoras Nicholas S. Lacor- 
te išreiškė didelį nusistebė
jimą.

VidurvąkaTiuose tarybi
niams piliečiams leidžiama 
keliauti į tokius industri-

“uždarą.”
Taipgi nurodoma, kad gy

venime tas uždraudimas 
mažai ką liečia. Tarybinės 
ambasados, generalinio kon
sulato, Amtorgo ir “Tass” 
tarnautojai mažai keliauja 
ir atlieka §avo darbus dau
giausia W a s h i n g t o n e ir 
New Yorke.

Ar Bęnsonas išmes iš tarnybos 
antisemitinį padėjėją Smithą?

Tarybinis mokslininkas J. T. 
atominiu reikalu komisijoje

Visiems patariu tuojau įsigy
ti. Tai gal bus vienas iš tu
riningiausių visoje Vilnies ka
lendorių istorijoje.

Man labai įdomus sekamas 
pasakojimas, paimtas iš ku
nigų Draugo:

“Per paskutinius linkimus 
Italijos komunistai gavo dau
giau 6 milijonų balsų, šian
dien Italijos komunistų parti
ja turi daugiau dviejų milijo
nų narių, iš kurių, manoma, 
esą 400,000 gerai paruoštų 
komunistinei veiklai. Partijos 
veikla paskirstyta į 97 federa
cijas, 283 rajonų komitetus, 
9,993 partijų sekcijas ir 52,- 
481 vietovių bei įmonių sky
rius. šalia viso to dar veikia 
Visuotinis Darbininkų Susivie
nijimas su 5 mil. narių, jauni
mo, 'moterų ir veteranų orga
nizacijos, / simpatizuojančios 
komunistams.”

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos fizikas Di- 
mitrijus V. Skobielcinas 
įeina į Jungtinių Tautų ko
misiją, kuri darys prisiren
gimus prie plačios tahptau- 
tinėž konferencijos atomi
nės energijos klausimais. Į 
šią rengimo komisiją įeina 
septynių valstybių atstovai. 
Jie visi ’yra garsūs moks
lininkai atominėje srityje.

Britaniją komisijoje at
stovauja Sir JohmCockroft, 
Nobelio pryzo laimėtojas, 
Francūziją garsusis moks
lininkas Goldsch m i d t a s, 
Amerfką Dr. I. I. Rabi, Co- 
lumbįijos universiteto pro
fesorius. Dar atstovauja
mos Kanada ir Indija.

Washingtonas.—Žydų or- 
ganizącijų vadų delegacija 
lankėsi pas žemės ūkio rei
kalų sekretorių Bensoną. 
Manoma, kad jie prašė iš
mesti iš jo tarnybos antise
mitą Milana Smitha, Ben- v v v 7

šono padėjėją.
Smithas paskelbė viešu

mon antisemitinio turinio 
laišką, kurį parašė rusas 
baltagvardietis deVitt. Tas 
baltagvardietis laiške sakė, 
kad žemės ūkio reikalų de- 
partmentas gerai padare 
pašalindamas iš pareigų W. 
Ladejinskį, Rusijoje gimusį

žydą. De Vitt sako, kad “į 
raudonuosius pavirtę žydai 
yra blogiausi išdavikai.”

Žydų veikėjai, kurie lan
kėsi pas Bensoną, atsisakė 
komentuoti apie savo pasi
kalbėjimą su juo. Bet laik
raštininkai sako, kad Ben- 
sonas jiems neužtikrino, kad 
kas nors bus daroma prieš 
Smithą.

Tuo tarpu pranešama, 
kad valdžia duosianti naują 
postą Ladejinskiui. Jis gau
siąs tarnybą Stasseno už
sieniui pagalbos davimo 
agentūroje.

ir vieną darbininkę, veiklius 
unijos veikėjus, kuriuos Mc
Carthy savo komitete ap
kaltino 'esant komunistais. •

Išmestieji yra Evelyn . O. 
Darin, William L. Heiston 
Jr., Alfred L. Oyler, Joseph 
Slater.

Westinghouse vedėjas 
Robert F. Gray pareiškė,, 
kad McCarthy’o' komitetas 

•iškėlė, jog visi šie yra ko
munistai. Pats McCarthy 
per apklausinėjimus išreiš
kė viltį, kad jie praras dar
bą. Tai buvo paskutinis Mc
Carthy’o darbas senatinia- 
me (komitete, kurio vadova
vimą jis dabar prarado.

McCarthy pareiškė spau
dos atstovams, kad nors 
nevadovaus komitetui, jis 
kaip pavienis senatorius 
darbuosis, kad “išrauti sub- 
versyvius su šaknimis.’ ’

Jis nesakė, kokiu būdu jis 
kaip pavienis senatorius 
darbuosis.

jos tampa neamerikinio vei
kimo komiteto pirmininku. 
Walter kartu su McCarra- 
nu išdirbo liūdnai pagarsė
jusį imigracijos įstatymą. 
Jis skaitomas demokratų 
partijos reakcinio sparno 
nariu.

Šiandien (ketvirtadienį) 
visas Kongresas bendrame 
posėdyje išklausys prezi
dento Eisenhowerio prane
šimą apie šalies stovį.

‘Borba’ kaltina vakarietišką

Paskutiniai Pranešimai

ORAS NEW YORKE 
Gali snigti.

Chicago.—Ateinantį pir
madienį' čia prasidės Clau
de Lightfooto bylos spren; 
dimas. Lightfootas teisia
mas po Smitho akto punk
tu, kuris nusikaltimu pada
ro ne vien vadovavimą, bet 
ir priklausymą komunistų 
partijai?^ Tai pirma byla po 

 

šiuo fSmifho akto punktu ir 
ia daug dėmesio.

-r- Panamos val-

ji pr
Panama.

džia paprašė Amerikos FBI 
atsiųsti du savo agentus, 
kad padėti surasti prezi-

Hatoyama dėstė planus apie 
prekybą su TSRS ir kinais

Tokyo. — Premjeras Ha
toyama išdėstė planus, kaip 
Japonija numato gerinti 
prekybinius santykius su 
Liaudies Kinija ir Tarybų 
Sąjunga. Jis sakė, kadSha- 
zo Murata, kuris- vadovau
ja neseniai sudarytai Tarp
tautinės Prekybos Bendro
vei, vyks į Kiniją. Kiti at
stovai bus pasiųsti į Tary
bų Sąjungą.

Hatoyama sakė, kad rei
kės panaikinti taip vadina-

?’ 
uždraudimą prekiaujant su. 
komunistiniais kraštais. Jis 
sakė, kad kai prekiaujama, 
— prekiaujama viskuom. ' 
Taipgi reikės pasikeisti pa
stoviomis prekybos misijo
mis.

Paklaustas, ar tas nepa
dės Japonijos komunistams. 
Hatoyama sakė, kad ne. Jis 
sakė, kad Japonijos komu
nistai, kurie veikia pusiau 
pogrindyje, nors jų partija 
oficialiai legališka, nėra pa
kankamai stiprūs. Bile koks 
komunistų sukilimas, sakė 
jis, galės lengvai būti už
gniaužtas.

spaudą už neafsakomingumą “strateginių medžiagų
Belgradas. — Jugoslavi

jos vyriausias laikraštis 
“Borba” sako, kad vakarie
tiška spauda paskutiniu lai
ku kiršina prieš Jugoslavi
ją, neatsakomingai sėja ne
pasitikėjimą Jugoslavijos 
režimų ir rengia dirvą in
tervencijai. “Borba” sako, 
kad Amerikos ir kitų vaka
rietiškų kraštų laikraščiai 
tiksliai piešia padėtį taip, 
kad atrodytų, jog Jugosla
vijoje. reikalinga interven
cija.

Jugoslavijos valdžios na
riai taipgi paneigė paskleis
tą žinią, kad žingsniai prieš 
Djilasą ir Dedijerą padary
ti be Tito žinios. Tai Va
karų spaudos “žurnalistinė 
antis,’-Cąako “Borba.”

* Atėnai—Du aukšti Grai
kijos aviacijos karininkai, 
Elias Koutsoukas ir George

dento Remono nušovėjus. 
Panamos policija yra suė
musi apie 50 įtariamų as
menų.

Alžyras. — Susirėmimuo
se su francūzais kariais žu
vo penki alžyriečiai nacioJ 
nalistai, partizanai. Dą? 
penki buvo sužeisti. Vienas 
francūzas buvo užmuštas ir 
trys sužeisti.

Clevelandas. — Teismas 
galutinai. atmetė daktaro 
Sheppardo advokatų prašy
mą duoti jam naują bylą. I Donkas, rezignavo.

Bostonas. — Harvardo 
profesoriai Wendell H. Fur
ry ir Leon J. Kamin išleis
ti po $1,000 kaucija iš ka
lėjimo. Jie kalinami už “pa
niekos parodymą” kongresi
niam komitetui. Makartįs- 
tai kaltina juos kaip komu
nistus.
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I>R. JONUI KAŠKIAUCIUI 70 METŲ
SAUSIO 6 DIENĄ sukanka Dr. Jonui J. Kaškiaučiui 

70 metų, amžiaus.
Jis gimė 1885 metų sausio 6 dieną Viedarių kaime, 

Antazavės valsčiuje. Raštą pažinti jį pramokė jo mo
tina, o vėliau daraktorius. Vėliau tėvai jį leido į Antaza
vės pradžios mokyklą, o kai tą baigė, įstojo Mintaujos 
(dabar Jelgava, Latvijoje) gimnazijom čia jam teko 
sunkiai verstis: iš tėvų pagalbos beveik negavo dėl ne
turte, todėl jis, gabus studentas, teikė lekcijas kitiems 
ir pats mokėsi, ir gimnaziją baigė.

1904 metais—vadinasi, prieš 51 metus, — Kaškiau- 
čįus įstojo Kauno kunigų seminarijon, bet, susipažinęs 
su visa “aplinka,” įsitikinęs, kad jis kunigtf būti “neturi 
pašaukimo,” kaip daug ano meto gabių vyrų, seminariją

ANT. VIENUOLIS 
APIE RAŠYTOJO 
UŽDAVINIUS

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Maskvoje, kaip ži
nia, įvyko Tarybų Sąjungos 
rašytojų 2-rasis suvažiavi
mas. Jame buvo daug nuo
monių pasakyta; daug kri
tikos pareikšta — kritikos 
sau ir kitiems rašytojams.

Suvažiavime dalyvavo ir 
Antanas Vienuolis (Žu
kauskas). Vienuolis yra 
seniausias amžiumi ir, sa
kytume, patsai žymiausias 
tarp gyvųjų Lietuvos rašy
tojų. Jis kukliai gyvena 
Anykščiuose; retai kada 
vyksta į didmiesčius, į Kau
ną, į Vilnių. Bet kai jis 
nuvyksta, pasako tai, ką jis 
galvoja, ką jis mano.

Antrajame tarybinių ra
šytojų suvažiavime Mask
voje A. Vienuolis, einantis

3
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Tenka atsiminti, jog tuomet visoje Rusijoje pradėjo 
pūsti' revoliucinis vėjas ir gabesnieji studentai negalėjo 
būti jo nepaliesti.

1905. metais Kaškiaučius įstoja į Dorpato (dabar 
Tartu, Estijoje) universitetą ir ryžtasi būti gydytoju, 
jis dalyvauja revoliucinių studentų judėjime ir už tai 
gauna paragauti kalėjimo duonos.

Bet tai nesulaikė jo imki tų nuo reoliucinių veiksmų. 
Už tai caro policija siekiasi jauną Kaškiaučiu suimti, 
jis slapstosi ir pagaliau 1906 metų pradžioje,—taigi arti 
prieš 50 metų,—atvyksta į Ameriką. Čia sunkiai dirba 
ir taupo, ryždamasis pasiekti gydytojo mokslą. Na, ir 
padedamas prietelių, draugų ir savo brolio Tado, jis 
tą mokslą pasiekė Teksu universitete, Galvestono mies
te; universitetą baigė 1911 metais.

Tokie yra trumpi jo gyvenimo svarbesnieji bruožai.

PRĄDĖJĘS PRAKTIKUOTI gydytojo profesiją, j 
ĮKaškiaučius nepasinėrė (kaip padarė daugelis kitų lie- i 
tuvių profesionalų) savo kasdieniškosna menkystosna. ■ 
Jfs Stebėjo visuomeninį gyvenimą ir kuo beišgalėdamas ' 
rėmė pažangių žmonių judėjimą. Rėmė jis jį darbu ir j 
doleriu.

Jo mėgiamiausias užsiėmimas visuomet buvo rašy
mas. Jis poeziją pradėjo kurti prieš virš 50 metų. Ta- 
įiaū per tūlą laiką, kai teko mokytis ir sunkiai dirbti, 

. kad galėtų mokytis, plunksną buvo padėjęs į šalį. ~
Daugiau rašyti Kaškiaučius pradėjo, kai jau buvo 

gydytojas, o po Pirmojo pasaulinio karo jis rašė labai 
Įgpg-
' š " Rašė jis eilėraščius, rašė straipsnius daugiausiai 
žmonių sveikatos klausimais. '

. r Be to, jis pradėjo gyvu žodžiu, referatais, duoti žmo
nėms patarimus apie tai, kaip užsilaikyti, kad būtų 
sveiki.

Įr už visa tai Amerikos lietuvių visuomenė jį didžiai 
gerbė ir tebegerbia; jinai už tai jo niekad nepamirš.

; Patsai didžiausias jo veikalas—“Darbininkų Sveika- 
daug padėjo mūsų visuomenei susipažinti su 

p^giindiniais sveikatos užlaikymo dalykais. Be to, jis 
patašė visą eilę kitų sveikatos klausimais veikalų.

Jis išvertė į lietuvių kalbą iš kitų kalbų keletą svar
bių veikalų, kuriuos išleido Literatūros Draugija.

1950 metais dienraštis Laisvė išleido stambų jo eilė
raščių rinkinį, “prošvaistes.”

Į Šį straipsnį neįmanoma sudėti visi iš jo plunksnos 
išėję darbai.
< Kaškiaučius—didelis meno rėmėjąs, tikras macena- 
tąs. Jis rėmė spaudą, jis rėme visais būdais mūsų meni- 
ąįnkūs,. chorus, teatrines grupes.
\ Jis padėjo jauniems, žmonėms siektis moksle. Lietu- 
voje jis duosniaį teikė pagalbos visai eilei moksleivių. 
Tūli jų baigė mokslus tik su Kaškiaučiaus medžiagine 
paspirtimi. Mes žinome, yra šiandien (tarp dipukų) ir 
Ąųlęnkoje tų, kuriems Kaškiaučius dųosniai teikė pa-: 
gąlhą.; Bet jie jį pamiršo. Jie stovi su tais, kurie Kaš- 
mųcių niekina. , .

Žodžiu, Kaškiaučius prisidėjo su darbu ir doleriu 
.pĄę kiekvieno, visuomeniškai naudingo ir kultūringo

KĄJP KIEKVIENAI! gydytojub taip ir Kaškiau- 
ėiųi teko susidurti su pačiais intymiausiais gyvenimo 
j;ė(|lūiiiais. Ateina mergina ir verkdama prašo: Gy- 
dytojąu,. padėkite man. ^Geraširdis gydytojas padeda. 
Jr. pasitaiko, kad j.o> pagalba verkiančiai moteriškei ne- 
buvo-sėkminga. Už tai jis turi atkentėti.
į/’b/Įr šiuos, žodžius, rašant, Jonas Kaškiaučius dėl 
to. kęnčia^kenčia uždarytas, kalėjime.
X/ Tikėkune, kadi jis iŠ ten neužilgo išsilaisvins ir vėl 
darbuosis laisvųjų tarpe.
c ; 0 ŠiUo- tarpu..męs,, visų laisviečių vardu, sveikiname 
ĮM Joną Kąskianoių jo 70-to, gimtadienio proga ir linki- 
me jam sveikatos, ištvermės įr ilgiausio amžiaus!
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8-tą j į amžiaus dešimtadalį,1 cinkai, ^brigadininkai, 
taipgi kalbėjo. Jo sutrum
pinta kalba tilpo Lietuvos 
spaudoje. Iš jos mes čia 
paduosime kai kurias iš
traukas. Jis sakė:

“Aš noriu paliesti klausi
mą, apie kurį jau nemaža 
kalbėta Lietuvos tarybinių 
rašytojų suvažiavime,— 
klausimą dėl jaunųjų ir pra
dedančiųjų rašytojų.

“Aš gerai atmenu 20-uo- 
sius metus, kai buržuazija 
užgrobė valdžią Lietuvoje. 
Ji tada visais varpais skam
bino apie kultūros, meno 
ir literatūros išvystymą, o 
mūsų teatras tuo metu vos- 
vos gyvavo. Žurnalai, nors 
ir dažnai pasirodydąVi 
kitaip pavadinti, bet 
vienas po kito dingdavo

i pati literatūra buvo i 
i kusi. Net žinomiausi 
Į tojai negalėjo pragyve 
savo literatūrinio uždį

0 VIS 
greit 

, o' 
stfny- 
rašy- 
nti is 
irbio, 

o ką bekalbėti apie jaunuo
sius, jeigu jie nepasiduo
davo valdančiai partijai., Jų 
kelias į literatūrą ėjo per 
skurdą ir badą.

“Šiandien lietuvių litera
tūra turi turtingą literatū
rinį atžalyną.”

Vienuolis priminė, jog 
šiandien Lietuvoje jaunie
siems rašytojams! yra su
teiktos visos sąlygos kurti, 
rašyti, dirbti. Tačiau iš tų 
rašytojų laikui bėgant vis 
daugiau bus reikalaujama, 
“ir jie nebegalės pasiten
kinti tuo, kuo mes, senosios 
kartos rašytojai, šiandien 
galime pateisinti savuosius 
trūkumus...”

Kodėl Lietuvoje trūksta 
naujų romanų, naujų apsa
kymų, vaizduojančių dabar
tinį Lietuvos darbininkų gy
venimą? A. Vienuolis atsa
ko:

“Aš prisidedu prie tų 
draugų, kurie reikalavo 
peržiūrėti pas .mus priimtą 
kūrybinių kdmandir u o č i ų 

■ praktiką.
“Kitų panašių skundų 

priežastį sudaro tai, kad 
daugelis Lietuvos rašytojų 
ištisus metus gyvena sosti
nėje, o periferijoje jie lan
kosi, išskyrus kai kuriuos, 
vien- atostogų metu. Savai
me suprantama, kad ir apie 
sostinės gyvenimą galima 
parašyti daug puikių roma
nų, apsakymų, pjesių. Juk 
tarybinės santvarkos me-, 
tais mūsų Vilnius pasidarė 
stambus pramonės miestas, 
kuriame dirba daug darbi
ninkų., Praėjo devyneri. me
tai nuo to laiko, kai daugu
ma mūsų rašytoji^ persikėlė? 
į sostinę, bet iki šiol mes; 
turime vos vieną-kitą romą-; 
ną apie Lietuvos darbinių-' 
ku& . Vadinasi, tos gyveni

mo medžiagos, kuriai pa
žinti nereikia jokių kūrybi
nių komandiruočių, jie vi
siškai neišnaudoja.

“Tad apie ką gi jie rašo’/ 
Rašo apie kolūkinį kaimą, 
su kuriuo hesusipažįstama 
trumpų kūrybinių koman
diruočių metu. Aš manau, 
kad tokia gyvenimo pažini-, 
mo praktika yra neteisinga. 
Jeigu tavo herojai kolūkie
čiai, pagyvenk su jais bent 
metus-kitus, aktyviai įsigi
link į jų gyvenimą/ nesi
remk vien vaikystės atsimi
nimais apie seną lietuvišką 
kaimą.

“Šiandien lietuviškas kai
mas—naujas, kolūkinis. Ta
rybinė santvarka išvadavo 
Lietuvos valstietį iš speku
lianto - vertelgos, dvarinin 
ko ir buožės jungo. Buvę 
užguiti, pustamsiai žmonės 
dabar • yra kolūkių pirmi- 

. Ma
no tėviškėje, Anykščiuose, 
statoma tarpkolūkinė elek
trinė, kuri kainuos sujung
tiems kolūkiams apie 10 mi
lijonų rublių.

“Šitai mane labai domi
na. Prisirinko daug gyvos 
medžiagos apie naują kol
ūkinį kaimą ir, jeigu pa
kaks jėgų, mėginsiu apdai
nuoti jį proza, kaip mūsų 
jaunas talentingas lyrikas 
Mieželaitis apdainavo savo 
“Broliškoj poemoj” kolūki
nę elektrinę ant Drūkšių 
ežero.

“Aš, draugai, neagituoju 
už tai, kad rašytojai iš sos
tinės persikeltų gyventi i 
kaimą. Aš noriu pasakyti 
tik vieną: rašytojas turi il
gėliau pagyventi. ten, kur 
gyvena jo būrimas knygos 
herojai.” 1

Toliau:-
“Dar vienas reikalas. Vi

si mūsų rašytojai yra pro
fesionalai, t, :y. neturi jo
kios kitos profesijos. Tai 
lapai gera. Bet vargu ar 
vaisingas yra. tas kelias, ku
riuo beeidami dauguma mū
sų rašytojų tampa profesi
onalais. Štai, mokinys dar 
vidurinėje, mokykloje pamė- 
ginoparašyti eilėraštį ir ne
abejodamas stoja į literatū
ros fakultetą. Dar studi
juodamas arba baigęs moks
lą, jis išleidžia eilėraščių 
arba apsakymų knygelę. Jį 
priima įrašyto jų sąjungą. 
Ir staiga — nė iš vietos. 
Arba žmogui pritrūksta jė
gų naujam rinkiniui išleisti, 
arba išleidžiamas blankus 
pirmosios knygelės pakar
tojimas. Jauną rašytoją 
imama -barti, esą,- jis išpui
kęs, nesimoko ir taip to
liau, bet reikalas čia pa- i 
prastas: į pirmąjį rinkinį į 
jis įdėjo visą savo negausų 
gyvenimo patyrimą, an
trai knygai jo dar nesukau
pė-, peš tiesiai iš auditorijos 
sėdo prie rašomojo stalo.

“Ar nevertėtu kai ku
riems jauniems žmonėms, 
kurie svajoją apie rašytojo 
darbą, pasirinkti inžinie
riaus, gydytojo, agronomo 
profesiją, kuri įgalina gi-' 
liau pažinti gyvenimą? Juk 
į literatūrą atėjo ir gydy
tojas Čechovas, ir inžinie
rius Garinas - Michailovs- 
kis, ir visus gyvenimo uni
versitetus baigęs M. Gor
kis, ir kiti. O dabar į mūs- 
sų literatūrą, kažkodėl atei
na vien diplomuoti filolo
gai.

“Baigdamas aš noriu pa-' 
sakyti dar keletą žodžių.} 
Lietuvoje mane vadina ,sek 
niausiu rašytoju. Savo gy-i 
venimę aš neturėjau, sąlygų,- 
literatūrai studijuoti ir šio

je srityje esu savamokslis. 
Bet mokytis ir įveikti sun
kumų man teko daug, ir 
dabar aš dar mokausi ir 
matau, koks tai didelis 
mokslas pažinti gyvenimą, 
išeiti gyvenimo universite
tą. Aš gerai žinau, ką reiš
kia laisva kūrybinė atmos
fera, kurioje mes dabar dir
bame, ką reiškia broliškoji 
rašytojų draugystė. Aš esu 
be galo laimingas, atvykęs 
į Maskvą, į šią pasakišką 
baltasienę Maskvą, kur 
prieš 53 kietus pradėjau 
studijuoti literatūrą “Ko
mercinių mokslų” kursuose, 
kur literatūrą dėstė kuklus, 
bet talentingas dėstytojas 
Sakulinas, vėliau profeso
rius ir didelio veikalo- apie 
literatūrą autorius.

“Aš esu laimingas, v kad 
čia mes, visų tarybinių tau
tų rašytojai, turime vieną 
rūpestį ir vieną tikslą. Aš 
laimingas ne tik dėl savęs, 
bet ir dėl visos lietuvių lite
ratūros, kuri išėjo į platų 
kelią.”

Philadelphia, Pa.
, Atrodo, kad PTC gatveka- 
>rių ir požeminių traukinių 
kompanijos darbininkų strei
kas bus neišvengiamas. Taip 
pareiškė W. O Bourke, prezi
dentas C1Č transporto darbi
ninkų unijos lokalo 234-to. 
Unijos su kompanija sutartis 
pasibaigė . gruodžio 15, 1954. 
Atstovai iš abiejų pusių, kom
panijos ir unijos,\ tarėsi apie 
penkis sykius. \

Vietoje naudingų pasitari
mų, PTC komp. atstovai pa
darė plačią spragą tarpe uni
jos ir kompanijos. Nes kompa
nija ne tiktai kad nenori nei 
kalbėti apie naujus darbinin
kų reikalavimus,, bet purtosi 
atnaujinti su unija seną kon
traktą, kurį kompanija sulau
žė. Daugelis darbininkų, po 
savo atostogų, raportavo uni
jos viršininkams, kad jiems 
kompanija apkramtė atosto
gų užmokesti, — po ketuiiaš 
valandas už kožną savaitę. 
Pav., jeigu katras, seniai dir
bantis darbininkas, gavo tris 
savaites atostogų, tai tam 
kompanija nukirto net už 12- 
ką valandų mokestį.

Už šį nukapojimą darbinin
kams seniau laimėtų algų, 
unijos vadai pagrasino strei
ku! O kompanija, nuėjusi į 
teismą, išėmė streikui draus
mę (injunction), sakydama, 
kad darbininkai negali strei
kuoti, nes jie dirbą svarbioje 
publikos aptarnavimo įstaigo-

Atėjo į pagalbą federališ- 
kos valdžios atstovai, Cham
ber of Commerce ir miesto 
pareigūnai. Jie visi . bandys 

; dar kartą sušaukti unijos ir 
i kompanijos atstovus ir steng
sis visais galimais būdais pri
vesti uniją su kompanija prie 
taikios sutarties.

Apie 9,000 transporto dar
bininkų nutarė sustreikuoti 
sausio 14 d., 1955 metais.

Naujam tiltui statyti iš Phi- 
ladelphijos skersai Delaware 
upę į Gloucester, New Jersey, 
jau. padėti kertiniai akmenai, 

- —tiltas jau pradėtas statyti.
— .—r—

Philadelphicčiai f Kalėdas 
praleido gražiai. Nes diena 

' buvo saulėta ir šilta. Sniego 
dar negavome. Gerai būtų, 
kad jo per visą žiemai negau
tume,

egresas

Pa. — Penn- 
mokratai pa-

Harrisburg 
sylvanijos i 
kvietė Amerikos Darbo Fe
deraciją maršuoti jų para
de sausio 18., Tai bus .pa,s 
radas sąryšyje su demokra
tų priėjimu prie valstijos- 
valdžios., . ;

(Iii jos Erenburgo kalba 
Pasaulinės Taikos Tary
bos sesijos lapkričio 18 d. 
vakariniame posėdyje.}
Pirmą kartą mūsų darbo 

nelydi grėsmingas artileri
jos sviedinių ir bombų 
akompanementas. Tai—vi
sų taikos šalininkų nuopel
nas.

Žinoma, jėgos politikos 
šalininkai neišsižadėjo savo 
tikslų. Jie daro viską, kad 
atskirtų tautas vieną nuo 
kitos ir sukeltų jų nerimą. 
Jie daro viską, ką gali. Bet 
dabar jie daug ko jau ne
begali. Argi Manilos pak
tas gali užtemdyti Azijos 
tautų sąmonėje visą Žene
vos pasitarimo reikšmę ? 
Argi Londono ir Paryžiaus 

| susitarimai gali nubraukti 
gėdingą “Europos gynybi
nės bendrijos” finalą? Argi 
vienoks arba kitoks jėgos 
politikos pasekėjas, kad ir 
koks jis būtų iškalbingas, 
kad ir kokį jis turėtų skar
dų balsą, gali nustelbti blai
vius Indijos vadovų žo
džius? Jėgos politika pra
deda kiek blukti: politika 
lieka, jėga mažėja.

Už taikų sugyvenimą
Mūsų teigimą,' kad vals

tybės su skirtingomis soci
alinėmis sistemomis turi 
taikiai eegzistuoti viena 
greta kitos, pradeda įsisą
moninti labiausiai politiškai 
atsilikusių šalių labiausiai 
atsilikusieji piliečiai. Mes 
turime primygtinai ginti ne 
tik*taikaus sambūvio gali
mumą, bet ir būtinumą, 
kad visos valstybės ben
dradarbiautų tiek siekda
mos užtikrinti kiekvienos 
iš jų saugumą, tiek ir siek
damos pakelti materialinį 
ir kultūrinį žmonijos lygį.

Kalbėdamas apie padėtį 
Europoje, Erenburgas pa
reiškė :

Jėgos politikos šalininkai 
sako, kad tai gali būti įgy
vendinta stiprinant karinį 
bloką, didinant apsiginkla
vimą ir, konkrečiai, apgin
kluojant Vakarų Vokietiją. 
Tačiau kažin ar galutinis 
Europos padalijimas j du 
priešiškus blokus prisidės 
prie Rytų valstybių ben
dradarbiavimo su Vakarų 
valstybėmis arba bent prie 
jų taikaus sugyvenimo. 
‘•'Trilypė santarvė” savo lai
ku buvo nukreipta prieš 
Prancūziją, Angliją, Rusi
ją. Ji iššaukė kitą bloką— 
“Antantę.” Visi žino, kuo 
tai pasibaigė., “Berlyno-To- 
kio-Romos ašis” sukėlė an
trąjį pasaulinį karą. Suda
rydamos karinį bloką, Va
karų valstybės dabar toliau 
tęsia tą politiką, kuri ne
kintamai sukeldavo. Euro
poje katastrofas. Valsty
bės, sudarančios karinius 
blokus, nukreiptus prieš ki
tas valstybes, tuo pačiu ne 
tik atsisako dorai bendra 
darbiauti su . jomis ekono
mikos ir kultūros srityje; 
jos iš anksto pakeičia drau
giškas derybas, sugeban
čias išspręsti esamus nesu
tarimus žvanginimu gin
klais, ultimatumus prime
nančiomis notomis, visomis 
“šaltojo karo” priemonė
mis.

Nesuderinami keliai
Negalima,, toliau kalbėjo 

oratorius/sumažinti tarp
tautinio įtempimo apsigin
klavimo". stjprinimm Vie
nas dalykai daro kitą neį
manomą.. Tuo i tarpu mee 
matome^ kaip jėgos politi
kos šalininkai, kalbėdami, 
.viename pasitarime/ kač 
pageidautina s^msazinbi 

tarptautinį įtempimą, tuoj** 
pat vyksta į kitą pasitari- 4 
,mą ir ten įrodinėja, kad 
reikia sustiprinti apsigin
klavimą ir, visų pirma, ap
ginkluoti tą šalį, kuri dar 
neseniai savo ginklais nu
niokojo daugumą Europos 
valstybių.

Vakarų Vokietijos apgin
klavimas ir jos įtraukimas 
į karinį bloką ne tik ne
gali būti priskirti priemo
nėms, prisidedančioms prie 
taikaus sambūvio arba tai
kaus sugyvenimo, jie suda
ro naują padėtį, naują grės
mę Europai ir visam pasau
liui.

Už apsiginklavimo 
sumažinimą

Mes turime paremti bet 
kurį protingą pasiūlymą* 
kad ir kieno jis būtų, dėl 
apsiginklavimo sumažini
mo. Tai nėra tolimas tiks
las, o šios dienos uždavl^T* 
nys. Bet ar Vakarų Vo
kietijos apginklavimas yra 
kelias j visuotinį - nusigin
klavimą? Žinoma, ne, ir 
triskart buvo teisus Eduar
das Heriot, priminęs savo 
šalies piliečiams, kad taikos 
negaliųia rasti kelyje į ka
rą. ‘

Mes sakėme ir kartoja- 
me: Vakarų Vokietijos ap
ginklavimas padarytų neį
manomu Vokietijos suvieni
jimą. Tai aišku visiems. 
Jeigu apie tai susigėdę ty
li kai kurie prancūzai, dar 
neseniai kovoję prieš “Eu
ropos gynybinę bendriją” ir 
dabar sutinkantieji šį aiš
kiai netinkamą valgyti pa
tiekalą suvirškinti, kadangi 
jis apipiltas anglišku pada
žu, tai. apie tai atvirai pa
sakė Amerikos senątorius 
Flanders: “Aš nelaikau ga- * 
limu suvienyti Vokietiją 
perginklavimo būdu, nebent 
tiktai sukeliant pasaulinį 
karą Nr. 3.”

Pavojus visiems
Vokiškojo militarizmo at

gaivinimas grasina visoms 
Europos tautoms; jų tarpe 
ir vokiečių tautai. Štai ko
dėl protestuoja prieš Lon
dono susitarimus daugelis 
politinių veikėjų, kurie 
anaiptol nesimpatizuoja Vo
kietijos Demokratinei Res
publikai :-Bevanas ir krikš
čionis demokratas Melonis, 
Olenhaueris ir Belgijos se
natorius Rolenas. Kai dėl 
Prancūzijos,' tai apie jos 
nuotaikas gerai pasakė 
laikraščio “New York 
Times”: “Nė vienas jauni
kis, kurį pistoletu, privers
tų vesti, neparadytų tokio j 
nenoro, kokį , parodė šią sa-l 
vaitę Prancūzija, turėdamas 
sutikti, kad Vokietija įstotų 
i Vakarų karinę sąjungą.”

Aš, žinoma, esu įsitikinęs, 
kad Prancūzija sugebės iš
eiti iš aklavietės i'r kad jos 
taikos valia parodys jąi pri
deramą kelią.
Už derybas ir susitarimą

Tarybų Sąjunga,, toliau 
pasakė Erenburgas,. pareiš
kė, kad ji siekia Vokietijos 
suvienijimo, jį siūto derybas 
su trimis Vakarų valsty
bėmis ir sutinka apsvarsty
ti Vakarų pasiūlymus dėl 
laisvų rinkimų Vokietijoje. 
Kodėl gi jos pasiūlymas iki 
šiol nepriimtas? Kodėl kai 
kurie prancūzų radikalai ir 
kai kurie anglų leiboristai, 
užuot kalbėję su savo kovos 
prieš vokiškąjį militanfemą 
sąjungininkais, verčiau 
linkę apginkluoti esesinin
kus, atkurti wehrmachtą ir 
pakartoti tragiko mediją, 
sukėlusią antrąjį pasaulinį

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)
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A. VIENUOLIS /

"Inteligentų" palata
Bėgdami iš Lietuvos rusų žandarai 

paliko Šalajų miestely du savo kultūros 
paminklu — du architektūros šedevru: 
dviem aukštais kalėjimą, aptvertą mil
žiniška mūro tvora, ir penkiomis galvo
mis cerkvę. Bėgdami paleido iš kalėji
mo kalinius ir nusikabino cerkvės var
pus. Atėję vokiečiai cerkvę išniekino ir 
sustatė joje arklius, o kalėjimą pavertė 
kareivinėmis ir karo sandėliais.

Išsikrausčius iš Lietuvos okupantams 
vokiečiams, buvusis ’kalėjimas kurį lai
ką stovėjo tuščias. Žmonės pamažu iši
minėjo stiklus, išlupinėjo langus; viso
kie valkatos ir vaikai padaužos išgriovė 
krosnis, išbraižė sienas ir taip pribiau- 
rino vidų, kad nebegalima buko ir įženg
ti.

Nors miestely ir labai trūko įstaigoms 
namų ir gyventojams butų, tačiau nie
kas jo neremontavo, ir buvusis kalėji
mas, kaip kokia pabaisų vieta, riogsojo 
visai negyvenamas. Žmonės pradėjo kal
bėti, kad naktimis kažkas vaidinąsis.

Cerkvė taip pat pamažėl nyko, griu
vo, ir miestiečiai pro išlaužtą tvorą vo
gė naktimis grindis, ardė sienas ir krap
štė plytas. Jos kadaise žaliai nudažytas 
stogas nublanko, pradėjo rūdyti ir vie
tomis prakiuro. Aptrupėjo pakraigai, 
ir apiplikintos, vėjo taršomos čiurlių 
gūžtos kabėjo palėpėse, lyg kokie užkam
šalai. Tik vieni, prieš pat karą naujai 
paapksuoti kryžiai laikėsi makaulių vir
šūnėse stačiai ir 
jie vien’i nelaukė savo viešpatavimo ga-

Taip pat duodavo jiems geresnių skalbi
nių, nors valgis buvo visiems, iš vieno 
katilo.

II

tvirtai, ir, regėjos, tik

dar keletas karo a p-Miestely buvo 
griautų namų, bet ir jie buvo reikalingi 
didelio remonto, o jų savininkai dar ne
buvo grįžę iš Rusijos.

Ir kai iš Kauno užklausė vietos savi
valdybę, ar neatsirastų miestely tinka
mų namų psichiatrijos ligoninei, visi 
nudžiugo ir parodė į buvusį kalėjimą. 
Ir atsakomybės dėl namų atsikratoma, 
ir be savivaldybės išlaidų ir rūpesčio— 

^visuomenei nauda! •
K ** ' • i i

: Netrukus atvažiavo komisiją su dak
taru Kalvaičiu priešakyje, apžiūrėjo bu
vusį kalėjimą ir nutarė, šiek tiek patai
sius, pritaikinti jį psichiatrijos ligoni.- 
nei.

Pasibaigus komisijos darbams, ligo
ninės direktorium buvo paskirtas tas 
pats daktaras Kalvaitis; jis ir remontą 
prižiūrėjo. Iš pradžių pasitaisė butą 
sau; buvusioj kalėjimo raštinėj. įsteigė 
ambulatoriją, apatiniame aukšte įdėjo 
duris, langus, išbaidė sienas ir pavedė 
jį bendrai ligoninei. Taip pat parengė 
butus gailestingosioms seselėms, slaugy
tojoms, sanitarams ir įtaisė keletą kam
barių neramiesiems ligoniams. Viršu
tinį aukštą daktaras liepė laikinai už
kalti lentomis.

Netrukus į ligoninę pradėjo vežti ir 
ligonius. Iš pradžių jų buvo maža, bet 
juo toliau, juo daugiau ir daugiau pra
dėjo atsirasti kandidatų į bepročių na
mus. Kadangi viršutiniam aukštui išre- 
montuoti valdžia pinigų neskyrė, tai 
taktaras Kalvaitis paskelbė, kad tuo 
*arpu į ligoninę priimami .tik tokie li
goniai, kurie gręs’ia visuomenės tvarkai 
ir ramybei. Bet ir-tokių atsirado nema
ža, ir daktaras iš bendro skyriaus per
kėlė į vadinamąją “Inteligentų” palatą 
penkis inteligentus-ligonius: 7 tris mo
teris ir du vyru.

Nors, tiesą pasakius, be generalio Li- 
sicino, “plieniko” ir mokytojos Tamošiū
naitės, kiti du ligoniai buvo ne inteli
gentu: Tyrulių grapo tarnaitė Verutė 
buvo priskirta prie inteligentų dėl to, 
kad ji buvo panaši į inteligentę, ir dėlei 
savo liūdnos istorijos. Vilniaus gi mies
tietė Dragūnaitė, — kad bendrame sky- . 
riuje buvo negeistina: kibo į ses-eles Jr 
slaugytojas, negražiai jas pravardžiavo 
ir, apskritai, buvo laikoma neramiąja.

“Inteligentų” palata buvo įrengta 
skyrium, buvusiojo kalėjimo prievaizdų 
korpuse, greta daktaro buto.

Nors palata nesinaudojo kokiomis 
noi^'jpatingomis privilegijomis, bet vis 
dėltdji buvo ir arti daktaro, ir butas 
geresnis. Be to, kiekvienas ligonis tu
rėjo p© kambarį. Dieną jų nerakfnda- 
vo, ir visi, be Dragūnaitės, galėdavo 
vaikščioti po kiemą, kada tik norėjo, o 
generolui buvo leista išeiti, net į laukus.

Pats įdomiausias “Inteligentų” pala
tos asmuo — tai generolas Lisicinas. 
Jis vidutinio ūgio, drūtas, plačiais pe
čiais 'ir trumpu kaklu žmogus. Metų — 
68, tačiau atrodo jaunesnis. Plaukai ži
li, bet dar tankūs, ir tik kakta ir viršu
galvis šiek tiek prašviečia. Balta ap
kirpta barzda suąugusi išvien su galvos 
plaukais per smilkinius ir paausius. Ge
nerolo drūtas, kaip sulamdytas^ perga
mentas, raukšlėtas kaklas apaugęs gy
vaplaukiais. Dvi nedidelės pergamenti
nės ausys kyšo tarp plaukų ir iš užpa
kalio daro generolą panašų į beždžionę. 
Akys mažutės, išsekusios. Lūpos lyg 
kuo apskretusios. Veidas generolo reiš
kia tiek, kiek ir gorilos, kada ši soti ir 
n-esuerzinta.

Generolo laipsnį jis gavo dar žygiuo
se prieš Kinus. Japonų kare jis buvo 
brigados viršininkas ir taip, nesėkmin
gai kariavo, kad nė karto nelaimėjo. Ru
sų-vokiečių karas užklupo jį atsistatydi
nusį, su pensija ir mundierium. Gyve
no jis tada netoli Dinabarko savo dvare. 
Abu jo sūnūs buvo taip pat kariai: vie
nas Sibire, pulko vadas, antras kažkur 
Kaukaze srities viršininkas.

Gerai gyveno generolas Liscinas savo 
dvare. Nuolat turėdavo svečių, Dina
barko žymių karių ir šiaip visuomenės 
žmonių. Vasarą laukams nudirbt gau
davo darbininkų iš tvirtovės, mat, ge
ruoju gyveno su komendantu. Dvarą 
pirkęs, kitą tiek žemės atėmė iš sodiečių 
per teismą, prisisavindamas jų ganyk
las, kuriomis nuo senų laikų naudojosi 
bendrai ir dvaras, ir artimieji sodžiai. 
Bylinėjosi, bet generolo advokatas visur 
laimėjo. Kritiškais bylos momentais 
stovėdavo prieš teismą ginti savo “tei
sių” ir pats generolas, apsikabinęs krū
tinę išsitarnautais kryžiais ir ordinais. 
Vienos pensijos užtekdavo pragyventi 
jam su žmona; dvaro gi pelną dėdavo į 
bankus savo sūnų vardu.

Generolas Lisicinas iš pradžių jokiu 
būdu netikėjo, kad vokiečiai nugalėtų 
carinę Rusiją, ir net pats buvo beįsira
šąs savanoriu, tik, deja, dėl senumo jo 
nebepriėmė. O kai caro armija įsibrio- 
vė į Galiciją, užėmė Prūsiją ir artinosi 
prie Karaliaučiaus, generolas Lisicinas 
isakė visiems savo dvaro darbininkams v 

susirinkti prieš jo gonkus, pakvietė po
pą ir liepė atlaikyti iškilmingas pamal
das. Per pamaldas generolas visa pa- 
radine uniforma stovėjo prie pat auku
ro ir, dažnai nusilenkdamas, po triskart 
žegnojosi. Giedant himną, generolas, 
atsigrįžęs į darbininkus, dirigavo ranka 
ir pats giedojo.

Nuo vokiečių pabėgo generolas iš sa
vo dvaro į Dinabarką. Bėgant jį ir jo 
žmoną užpuolė nakčia plėšikai, apiplė
šė juos ir sumušė. Gen-erolienė iš išgąs
čio apsirgo ir kiek pasirgus mirė.

Netekęs žmonos ir dvaro, generolas 
buvo norėję^ važiuoti į Kaukazą pas sa
vo sūnų, ir buvo jau visai susiruošęs, 
kai Rusuose ištiko revoliucija ir nuvertė 
carą. Kai Dinabarko gatvės patvino 
manifestantu raudonomis vėliavomis ir 
marsalietės aidas, generolas apsirgo...

Toliau jis jau nebebėgo, o kantriai, 
atsidavė kaizerio karžygių malonei.

Daug vargo ir pažeminimo patyrė ge
nerolas iš okupantų: jo dvarą rekviza
vo, turtą konfiskavo, rūmą išgriovė. 

* Vienas generolo sūnus buvo okupantų 
ant durtuvų pakeltas, antras :— sušau
dytas. Ir jį , buvo $uėmę, bet, kiek pa
laikę, paleido. Kai generolas sugrįžo iš 
kalėjimo namo, jo bute šeimininkavo 
okupantai ir jo neįsileido. Zarasuose 
priglaudė jį vienas jo pažįstamas^ senti
kis, tikėdamasis ateityje, visąm kam 
virtus senoviškai, gausiąs generolo ma
lonės. Bet kai “gailestingojo” sentikio 
svajonės ilgai nesipildė,, o duonos buvo 
kaskart vis mažiau ir mažiau, tai ir jam 

. pratrūko gailestingumo, ir generolui te
ko maitinti^ pačiam.

(B.us daugiau).

Philadelphia, Pa
LAIDOTUVĖM

Gruodžio 31 d. čia buvo pa
laidotas Kazys Dovidaitis, gy
venęs 1706 So. Front §t. Pali
ko liūdesyje moterį Karoliną, 
dvi dukteris—Ann šimkins ii 
Barbotą Kazelsky— ir vieną, 
anūką.

Velionio kūnas' buvo pašar
votas J. Kavalausko šermeni
nėje, 1601 So. 2nd. St. Priėjo 
grabo buvo sudėta daug gyvų, 
gėlių nuo jo, šeimos, giminių 
ir kaimynų, taipgi ir nuo ligo
ninės darbininkų,, kur velionis 
dirbo. /

Velionis Kazys nors jau tu
rėjo 67 metus amžiaus, bet 
buvo dar stiprus fiziškai ir 
būtų galėjęs dar ilgai gyventi, 
bet per nepaisymą savo svei
katos mirė beveik staiga. Mat, 
velionis turėjo aukštą kraujo 
spaudimą, ir tas privedė jį 
prie mirties — trūko galvoje 
kraujagyslė, kraujas užliejo 
smegenis ir nuo to greitai mi
rė.

Kazys Dovidaitis buvpLais- 
' vės skaitytojas. Jam Laisvę bu
vo ? užprenumeravęs jo gimi
naitis kaipo Kalėdų dovaną. 
Tai buvo 7 metai, tam atgal. 
Ir, šeimos žodžiais, “jis ją 
skaitė ir labai mylėjo,” bet 
mirė nesužinojęs, kas jam 
pirmu sykiu Laisvę užrašė.

Nors velionis ir netikėjo j 
religiją, bet šeimos/buvo pa-lnj žmonėms pranešti, 
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis šv. Kazimiero kapinė
se. ■

Ilsėkis, Kazy, sau ramiai, o 
šeimai ir jo giminėms lai būna

lengva pergyventi tą širdies 
skausmą.

Po to visi palydovai buvo 
pakviesti, per šeimą, sugrįžti 
pas J. Kavaliauską į jo įstai
gą, kur buvo duoti geri pietūs.

Taipgi šeima dūkavo j a vi
siems už gėlės ir palydėjimą į 
kapines, ir J. Kavalauskui 
už mandagų patarnavimą.

Brooklynietis

Klaidos pataisymas
v

Praėjusiojo antradienio laidoje, 
Laisvojoje Sakykloje tūpusiame Pa
nevėžiečio straipsnyje, įvyko sumai
šymas. Straipsnio skyriaus po 
antraštėle Klubas antro paragrafo 
antra eilutė pakeista kita eilute, 
taisant zecerinę klaidą. Todėl tą 
paragrafą pakartojame:

. Man gi atrodo, kad čia M. D.

į

. j...

Worcester, Mass.
L.L.D. 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, sausio-Jan. 10 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Pranešame visoms narėms, kad 
11 kuopa pageidauja, kad abi kuo
pos susivienytų ir kartu darbuotų
si. Iš 11 kuopos atsilankė atstovai 
ir pageidavo bendro susirinkimo

tam reikalui pasitarti.
Taigi, abiejų kuopų nariai ir na

rės dalyvaukite šiame susirinkimą 
ir bendrai pasitarkime, taip kad vė
liau nebūtų iSmętinčjlmų iš vienos 
ar antros kuopų narių, kad dalykas 
atliktas be žinios.

Šiame susirinkime taipgi bus ren- 
karna ir valdyba 1955 metams.

į A. W. i

Ui
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3 Per ištisus
3 Naujus Metus—1955
3 Nuo
| AVONDALE SAVINGS
I & LOAN ASSN.

! ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Daugeliui Mūsų Puikių 
Draugų

Geros Sveikatos, Linksmybės 
ir Taikingų Naujų Metų—1955

visiškai nekaltas: M. D. gi nedavė 
tai bendračiai to netinkamo pava- ;« 
dinimo,—jį davė mūsų kalbininkai, j S 
tai jie ir yra to viso reikalo kai- 
tininkai. M. D. tiktai išaiškino 
to . svetimo žodžio rekšmę, — kad 
club reiškia tam tyčia apdrožtą pa- 
galį-lazdą, pav., policisto lazdą. O 
jeigu mes pradėsime jį aiškinti 
lietuviškoj prasmėj—kliubas, tai iš- 
išeis didysis žmogaus kojoj sąna
rys; vadinasi, jeigu Nekantriam ne
patinka būti angliška lazda, tegul 
jis būna lietuvišku sąnariu.

Atsiprašome. Redakcija

ir

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti — tai tas pats, 

kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . , Nori apie savo biz- 

pasi- 
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Apginti kelią j taiką!
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

karą? Gal būt, yra rimti 
jų argumentai, kad “su ru- 

j sais sunku susitarti,” kad 
“Berlyno pasitarimas visus- 
atšaldė,”’ kad “kvaila gai
šinti laiką tuščioms kal
boms,” kad “rusai panau
doja pasitarimus savo pro
pagandai;” Bet juk rusai 
galėtų sakyti,, jog kadangi 
jiems sunku susitarti su 
amerikiečiais, jie nenori 
kalbėti. Tuo tarpu Tarybų 
Sąjunga siūlo derybas. Ta
čiau juk Berlyno pasitari
mas atšaldė ne tik paryžie
čius, bet ir maskviečius. 
Bet vis dėlto Tarybų Sąjun
ga nurodo, kad derybos — 
tai vienintelis protingas ke
lias. Tarybinė vyriausybė 
siūlo sušaukti visų Euro
pos valstybių pasitarimą, 
kuriame taip pat dalyvau
tų Jungtinių Valstybių/at- 
stovai, ir jame apsvars 
kaip bendrai užtikrinti' 
ropos saugumą. Bet kuris 
tokio pasitarimo dalyvis ga
lės pasiūlyti savo, planą. Iš 
svarstymo turi susidaryti 
kažkas konkretaus ir pri
imtino visiems susitarimo 
dalyvi

lu

h.

»

s. ‘
Laikas veikti

Daugiau nebegalima lauk
ti: atėjo laikas paraginti 
bendradarbiauti visas Eu
ropos valstybes, nepriklau
somai nuo to, kokiais savo 
vidaus politikos principais 
jos vadovaujasi. Visų Eu
ropos valstybių atstovai ga
li ir turi susitarti dėl sau- 
gurno organizavimo.

Da^ar nuo Europos tau
tų priklauso, kaip vyriausy
bės atsakys į pasiūlymą už
tikrinti. visų valstybių sau
gumą,, ir ar jos atvers kelią 
tikros taikos erai. Mūsų or
ganizacija susirinkč tomis 
dienomis, nuo kurių, gali
mas daiktas, priklauso Eu
ropos ir visos žmonijos at
eitis. Tautus dm:, gali už
kirsti kelią didžiausiai ne
laimei. Tautos dąr gali už-- 
kirstį kelią. Ku^opos' suski-

'‘'i ' .v-

limui ir naujoms ginklavi
mosi varžyboms. Tautos 
neturi leisti, kad karo šmė
kla .vėl įsitvirtintų -pačioje 
Europos, širdyje. Mes ma
tome, kokie sumišę kai ku
rių šalių valstybiniai vei
kėjai, kurie, kalbėdami apie 
derybas ir taikų sambūvį, 
pasirašo sutartis apie wehr- 
machto — to Prancūzijos 
piktojo genijaus — atkūri
mą. Jie per daug delsia, 
kai kalbama apie taikius 
pasitarimus. Jie per daug 
stengiasi, kai kalbama apie 
vokiečių divizijas. Gal būt, 
jie nebesugeba kontroliuo
ti savęs, bet yra dar tautų 
kontrolė.

Išgelbekime Europą
Leiskite man užbaigti šią. 

kalbą keliais asmeninio po
būdžio žodžiais. Būdamas 
tarybinis pilietis, rusų rašy
tojas, žmogus, pergyvenęs 
d.uępasaulinius karus, matęs 

iReimso ir Novgorodo pele
nus, europietis, mylintis Eu
ropą, ištikimas jai, dažnai 
kartojantis nuostabius Ger- 
ceni žodžius apie- “šventuo
sius Europos akmenis,” aš 

! šiomis lemiamomis dieno
mis noriu tarti visiems- eu
ropiečiams:' Apsaugokime 
tas grožybes, kurios mums 
teko, apginkime ateitį, iš- 
gelbėkime Europą nuo ug
nies ir ašarų, sukurkime 
taiką! Brangi kiekviena 
diena. Draugai, prisiminki
me savo priesaikas, duotas 
čia, šiame puikiame mies
te., Iš čia pasklido mūsų 
kreipimasis, kuris, gal būt, 
išgelbėjo pasaulį nuo ato
minio akro baisumų. Tuo
met mes buvome žymiai 
silpnesni; dabar upokšnis 
pavirto plačia upe. Su mur 
mis dabar viso pasaulio vie
šoji nuomonė. Bet reikia 
įpūsti širdyse anksčiau bu
vusią aistrą. Reikalingas 
toks veržlumas, kaip Stok
holmo kreipimosi dienomis. 
Neleisti^ kad įvyktų, tai, kas 
nebepataisoma! Apginti ke
lią į taiką!

Federaliai Apdrausta iki 
$10,000 .

2965 N. Milwaukee
Chicago, III.

nįn

CLOVER LEAF DAIRY
CO.

ll 00 Massachusetts Avenue 
Gary, Indiana

Vilnies Kalendorius
1955 Metams

Prirengė L. JONIKAS
Kūrinys 245 puslapių, kaina 50 c

Labai turiningas kūrinys istorinėmis informacijomis. 
Taipgi yra daug svarbių padavimų iš gamtos, astro
nomijos ir kitų mokslo sričių.

Telpa apščiai įvairių raštų prozoje ir poezijoje, žy- 
mių autorių iš Lietuvos ir Amerikos. Įdomus ir tuo- 
mi, kad yra daug pasiskelbimų biznierių ir profesio
nalų iš visos Amerikos.

VILNIES KALENDORIŲ galite įsigyti ir per Lais
vę. Nuolaida platintojams. Užsisakančiųjų po 1 eg
zempliorių prašome prisiųsti 60c, nes kainuoja per
siuntimas.

Mokestį galite prisiųsti US pašto stampomis, 
vertės 3c, 5c ir 10c.

Siųsdami užsakymus adresuokite: > t

LAISVE
110-12 Atlantic Avė., Richmond Hilf 19, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisvės naudai metinis bankietas ; 

įvyks sekmadienį, sausio (JanJ 23 d,, pradžia 
5:30 vai. vakare, salėje 318 Broadway.

Banketas bus gražus ir vaišingas. Bus įdo
mi programa, kuri susidės iš solų ir duetų; 
taipgi dainuos didysis Bostono Choras. Svečių 
dalyvaus iš New Yorko ir iš kitų tolesnių ko- 
Joni jų.

Kviečiame visus iš artį ir toli atsilankyti į 
šį gražų banketą, pasilinksminti, ir paremti dien
raštį Laisvę. Užtikriname, kad visi turėsite 
smagų laiką.

Rengia LED 2-ra kuopa

r*

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
vei. Knyga jau spausdinama ir prenumerato? 
rių vardai eina į paskutinį mušimą. O pasku
tinis mušimas turi būt paruoštas apie sausio 
10-tą dieną.

Kurie dar neužsisakėte Antano Metelionio 
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
ni irutis 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.

Laisvės Administracija
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hilt 19, N. Y.

TmrnrffFCTmmĄ
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išmokite, kaip pasigauti laimę!ALP ragino gerinti 
namuose padėtį

American Labor Party krei
pėsi į * miesto majorą, į Tary
bą ir į valdinius departmen- 
tus su pasiūlymais pagerinti 
New Yorko miesto gyventoju 
padėtį namu saugumo srityje.

ALP sako, kad Įsakas ne
vartoti atskiruose kambariuo
se pečiaus kambario apšildy
mui nieko neišriš, Gyventojai 
bus verčiami peršalti ai- išeiti 
į kitus tokius pat nesaugius 
namus, nes saugiu nėra.

Pirmoje vietoje, sako ALP 
vadai, reikia padauginti skai
čių saugiu namu tokiomis ren- 
domis, kokias darbininkai ir 
biednuomenč išgali mokėti. 
Pasiūlė pataisyti dar stiprins, 
bet laikomus užkaltus namus. 
Sudaryti sąlygas perkelti šei
mas i atitinkamus butus pirm 
jų varu prašalinimo iš blo
gųjų.

Taipgi pasiūlė eilę priemo
nių, kaip miestas galėtų at
remontuoti tuos namus, kurių 
savininkai n ('taiso.

Tas stiklelis Schenley

Schenley degtinių firma 
šiomis dienomis supirko apie 
60 procentų Park čc Tilford 
degtinių varyklos serų. Sumo
kėjo po $43 už šėrą, viso virš 
6 ir pusę milijono dolerių.

Teatre apšaudė vagį
Capitol Teatre policistė ap

šaudė ir suėnbė Henry Orlan
do Martin, 26 metų.

Policiją, sakė, kad vyrukas 
yra buvęs jau daug kartų 
areštuotas už kišenvagystę. 
Dėl to buvo sekiojamas. At
sektas ir Į teatrą. Ten jis kil
nojosi iš vieno suolo į kitą. O 
lai filme prasidėjo sąjūdžio, 
apsišaudymų scena, jis paki
lęs eiti laukan. Policistė pa
manė, kad jis jau ką nors ne
šasi. Eidama iš užpakalio, įsa
ke sustoti. Jis bandė atsikirs
ti. Jinai kartą iššovė. Atėjus 
kitiems jai į ‘pagalbą vyrukas 
leidosi jį suimti.

Jo specialybė esanti tokia. 
Jis taikosi atsisėsti užpakaly
je moters, kuri atsisėda greta 
tuščios sėdynės. Laukia, kada 
ji ten pasidės piniginę. Mo
mentu susidomėjimo filmu, jis 
palenkia sėdynę ii- pasiekia 
piniginę pro atkaltės apačią.

Darbininkų laikraštis 
turės tikras žinias

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
jog jo skaitytojams nereikės 
atsidėti ant iškraipytų žinių 
apie tai, kas dedasi dviejose 
svarbiausiose mūsų šalies įs
taigose.

Albanyje Valstijos Seime
lio darbams aprašyti paskir
tas Michael Singer, o Wa
shingtone korešpondentu ži
nioms iš Kongreso paskirtas 
Robert Hjall. Abu yra ilgame
čiai ekspertai politinių veiks
mų aprašyme. -

Newyorkieciai tą laikraštį 
gauną ta pačia diena per paš
tą arba gali gauti ant dauge
lio standų darbininkais apgy
ventuose distriktuose.

Laikraštis, šiuo tarpu vykdo 
skaitytojų'gavimo vajų, kuria
me dalyvauja ir lietuviai.

T-as

New Yorko valstijos nauja
sis prokupoeas Javits sako, 
kad jo asistentai turės nu
traukti Šalutinius visokius ad
vokatūros veiksmus-patarnavi- 
mus tuo laiku, kol jie bus jo 
štabe.

Betty Jenkins, 24 m., mirė 
nuo sužeidimo ąutomobiliuje, 
kuriame ji buvo keleivė. Au
to tvojo į stulpą Astorijoje.

Alekas, vienas komedijos 
“Prašvilpta laimė“ veikėjų, 
moko savo “ frontą’’ Lai i Ci
bu ką :

“šiandien prieš tave atsi
stoja laimė,— tokia didele lai
mė, kaip Laisvės Statula. Ji, 
iškėlusi ranka, moja tau, sa- * )
Rydama : “Imk mane, Galink !’’ 

.Laimę galima pasiimti visokio
mis priemonėmis. 'Tūli žmo
nės. norėdami pasiimti laimę, 
grobia .ją už sprando. Tu to 

j nedaryk ! Bandyk laimę gra- 
į žiuojui prisivilioti!...“

Ar La liukas, išklausęs Ale
lio pamokslo, mokėjo prisivi
lioti laimę ? Atsakymą gausite, 
kaip minėjome, sekmadieni, 
sausio 9 d., Liberty Auditori
joje, Richmond Hill. N. Y.

Komedijoj’e ‘,‘Prašvilpta lai- .• 
mė“ vaidina ir kiti rinktiniai 
ir patyrę aktoriai mėgėjai:

i Adelė Rainienė, Alena Bra- 
Įzauskienė, Vera Bunkienė, Jo-' 
nas Rušinskas >r Mikas Č’iap-
Iikas.

Veikalą stato Lietuvių Liau
dies Teatras.

Majoras žada nesiūlyti 
naujų taksavimų

Pirmoje šiemetinėje spau
dos konferencijoje majoras 
Wagneris žadėjo nesiūlyti 
miestui naujų tų vadinamų 
“nuisance” taksų. Vienatinė 
pakaita taksavime gal būsian
ti ant biznio. Dabartiniai tak
sai yra imami nuo visų paja
mų. Jeigu pakeistų, imtų nuo 
pelno.

Majoras sakė dar negalįs 
numatyti, ar jis galės ar ne
galės atšaukti ar mažinti tak
sus ant Įžangų į filmų teatrus 
ii už auto vartojimą. Tą ga
lės spręsti tiktai gerai susipa
žinęs su pernykščių finanšų 
užbaiga ir su tuo, kaip susL 
derės su Albany.

Laivakroviai balsuoja 
sąlygas sutarčiai

New Yorko uosto laivakro
viai sausio 5-tą balsuoja nau
jąsias sąlygas sutarčiai. Pir
miau jiems pasiūlytas sąlygas 
iie buvo atmetę 6,199 balsais 
prieš 4,590.

Naujasis sutarčiai planas 
pamatiniai tebeturi pažadąne- 
streikuoti, bet yra pagerintos 
sąlygos nesusipratimams išly
ginti per darbininkų ir firmų 
atstovų komisijas. Taipgi iš
mesta kai kurios buvusios siū
lomos darbininkams pabau
dos.

Reikalaus atšaukti 
McCarran įstatymą

Newyorkieciai šiemet jau su 
pradžia metų pradėjo smar
kiau darbuotis, kad būtų at
šauktas aršus, sveturgimius 
amerikieęius persekiojantis 
Walter-McCarran įstatymas. 
Tuo tikslu yra rengiamas ma
sinis mitingas sausio 17-tos 
vakarą, Jugoslavų Salėje. Jį 
rengia newyorkieciu sveturgi- 
miams apginti komitetas.

Lietuviai, kurie kooperuoja 
su tuo komitetu, turi savo'kvo- 
tą tikietų paskleisti, prašo įsi
gyti pas juos. Negalėsiantieji 
atvykti", kurie išgali, pasitar
naus tam darbui įteikdami pa
sveikinimų per lietuvių komi
tetą.

Nek.

Sako, kad Amerikos filmų 
sostinės Hollywood© kai kurie 
didžiūnai būsią įvelti į Jelkes 
su perkamomis merginomis 
skandalą.

Vaidiniipo pradžia 3:30 v. 
po pi.etų.

New Yorko ir apylinkes lie
tuvių visuomenė kviečiama 
spektaklyje dalyvauti skait
lingai.

Būkite laiku.
Įžanga, beje, su taksais 

tik $1.25.

Jonas Lazauskas, 

kuris vaidina nusigyvenusio 
inteligento Aleko rolę.

Unijos ofiso štabas 
pagrąsino streiku

International Ladies Gar
ment Workers Unijos raštinės 
darbininkai pagrąsino sausio 
6-tą skelbti streiką, jeigu iki 
tol nebus buvę patenkinti jų 
reikalavimai. Jie reikalauja 
$5 iki $7.50 savaitinių mokes- 
ties priedų. Dtibinskis, užimąs 
unijos 3 viršininkystes — pre
zidento, sekretoriaus ir iždi
ninko — yra jų bosu.

__________________ _________________ _____ ' I

Gyventojai tebebuvo ; 
be šilimos

Dieną po metinių švenčių 
savaitės, 15 šeimų, gyvenan
čių apartmentiniame name 
New Yorko up-town, vis dar 
tebebuvo be šilimos ir karšto 
vandens.

Gyventojai sako, jog kuo
met jie kreipėsi į dabartinį 
savininką, firma atsisakė su- j 
gedusią šildymo sistemą taisy- j 
ti. Pasiteisino, kad “ši sritis 
yra pasmerkta“ nugriauti. 
Tačiau rendas imti neatsisako. 

, Devintą dieną be šilimos 
būdami gyventojai dar nebu
vo matę nei valdinių inspek
torių, t

Savinink'u yra Manhattan
town Projekto firma, kuri ga
vo iš miesto, valdžios teisę nu
griauti darbininkų ir biednuo- 
rnenės apgyventus namukus ir 
apartmentus, o statyti moder
niškų apartmentų projektą. 
Tuose-naujuose namuose ren- 
da busi po $30 už vieną 
kambarį.

Pagerbs gerą unijos 
ir liaudies vadą

Unijistų Komitetas unijų 
vadui Weinstock apginti nuo 
persekiojimų rengia banketą. 
Jis įvyks jau šio šeštadienio 
vakarą, sausio 8-tą, Vengrų 
Name, 2141 Southern Blvd., 
netoli 182nd St., New Yorke. 
Prasidėsi 8 vai. Vakarienes 
kaina $2.50.

Unijistai kviečia visus uni- 
jizmo prietelius ir laisvių ap
gynimo šalininkus praleisti su 
jais vakarą smagiai ir naudin
gai, pagerbti kovingą vadą ir 
tuomi prisidėti laimėjimui 
prieš persekiotojus. Sausio 10- 
tą įvyks vįena iš tų bylų. Tos 
ir kitų laimėjimui pagelbės 
'masinis žmonių atsiliepimas į 
unijistų prašymą draugiškos 
talkos. \

Vaiky ir jaunukų 
popietis

Sausio 8-tos popieti Jugos
lavų Salėje, New Yorke, ruo
šiamas Įdomus popietis vai
kams. Programos pritaikytos 
pagal jų amžių, šešerių iki 11 
metų vaikų programa nuo 1 
Iki 3 po pietų; vyresniųjų, 12 
iki 15 m., prasidės 3:45. Ren
gia Kinderland Tėvų Sąjunga. 
Tai Įstaiga, kuri rūpinasi su
teikti vaikams tinkamą visuo
menišką auklėjimą ir švarų 
pasilinksminimą.

Rep.

STREIKAS PALIEČIA 
MAŽAS KRAUTUVES

šviežių daržovių ir vaisiu 
prekyviečių streikas pirmomis 
keliomis dienomis vartotojų 
nebuvo palietęs. Kom paniškos 
krautuvės tuos produktus gau
na savais ryšiais, kurie nėra 
užstreikuoti. Smulkiųjų krau
tuvių savininkai tebepardavi- 
nėjo pirmiau gautas prekes. 
Bet jeigu streikas užsitęstų ii- 
gni, nukentėtų mažųjų krau
tuvėlių savininkai.

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

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimui Kalendorius

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

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

v ■ •,.

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

•
Visi aukščiau, suminėti parengimai bus 

LIBERTY AUDITORIUM
' 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
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Laisvės Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMAS
BANKIETAS

Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į suva
žiavimą. O po suvažiavimo vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. 

Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare.

Vasario 6 February y

Liberty Auditorijoje
06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Labai prašome visus atsilankyti ii bankietą, o būsite 
dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų." Ren
gėjams svambu žinoti kiek bus publikos bankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

i

Bilietas 83.00 asmeniui
i pas platintojus ir Laisvės raštinėje.

Darbas laikinai 
padaugėjęs

Brooklyne esančio J. V. Na
vy Yard viršininkas Manseau 
sako, jog ten “darbas laiki
nai pagerėjo.“

Pirmaisiais šių metų trimis 
mėnesiais tebesamdys tarp 
16,500 ir 16,900 darbininkų. 
Tačiau sykiui įspėjo, kad nie
kas nėra užtikrinta, nes bile 
kada gali įvykti pakaitų.

Praėjusio gruodžio 18-tą ten 
dirbo 16,782 asmeny^šakojo 
pranešimas.

Apsišaudymas banke
York vii ėję banko skyriuje 

nepažįstamas kasininkei per 
languti padavė iškeisti $1,- 
242.25 čekį. Jai pasirodė''įtar
tinas, pašaukė sargybinį poli- 
cistą. Paleido poiją šūvių iki 
ji suėmė.

\
Ant čekio parašas buvęs su- 

klastuotas pagal pavardę tū
los įstaigos viršininko, kurio 
parašą sukčius buvo radęs pa
vogtame laiške.

Buvęs gubernatorius Dewey 
tapo privatinės advokatų fir
mos nariu, turi raštinę 31 Nas- 
sau St., New Yorke.

Majoras Wagneris ne už il
go turės progą skirti 13 naujų 
teisėjų. Jų nominacijas jis jau 

| padavęs advokatų Įstaigoms.

Įtarė nužudyme vyro
Brooklyne suimta Mrs. Gla

dys Chapman, 27 m., ir jos 
brolis Lonnie Hamilton, 19 m. 
Policija sako, kad bute rado 
kūną jos vyro Gilbert, 23 m. 
Jo smilkinyje tebestyrojo 
įsmeigtas lodo skaldytuvas. 
Tragediją raportavo kaimy
nai, kurie girdėjo ilgą barni ir 
suprato, kad jis užsibaigė ne
normaliai.

Policija sako, jog Mrs. 
Chapman prisipažino smogusi 
vyrą dėl barnios už tai, kad 
3 metų dukrytė prišlapino 
lovą.

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

SERGA
Juozas Kasmočius sugrįžo iš 

Greenpoint ligoninės namo, 
282 H ewes St., Brooklyne. Jis 
ten buvo keletą savaičių tiks
lu ištirti, nes pastaruoju lai-
ku nesijautė sveiku. Tačiau 
sakosi kol kas nieko ypatin
go nesužinojęs. Gal bandys 
kreiptis į kitą ligoninę.

žada 
kon- 

kurie

Vykdo linijos pataisas
Brooklyno Culver linijos 

traukinių stotyje ir linijoje 
tarp Kings Point* Highway ir 
Van Siclen planuojaįdėti 
moderniškus signalus ir kitus 
pagerinimus. Darbai užtruks 
apie dvejus metus. Tikisi pra
dėti pavasarį.

Gi Jamaica Unijoms 
20 naujų, temperatūrą 
troliu.ojančių vagonų,
bus pakaitomis leidžiami ant 
BMT ir ant Ind. linijų prade
dant sausio 10-tą. Kol kas re
tai kam pasitaikys į juos pa
tekti. Tačiau bėgiu sekamų 
dvejų metų tikisi dadėti dar 
180 tokių vagonų.

IRT linijoms tuo pat ląiku 
(numatyta apie 400 vagonų, 
vietoje tūlų tų, kurie yra virš 

i50 metų senumo. Pirmieji 20 
''pradės kursuoti šį pavasarį.

Naujieji vagonai kainuoja

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Norintieji pirkti biznį, na- 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.
( I Him !■ iamiMi'ii iWihaaIwiMiiamM ■■ ■■ M I • |

& TONY’S
UF-TO-DATK

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberte
■A..,, , ,
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

PUIKI PROGA PATRAUKLET 
JAUNAI MOTERIŠKEI

Moteriškė (iki 35 metu) gyventi 
su daktaro šeima. Reikia turėti pa
tyrimo vaikų prižiūrėjimui, valgių 
gaminimas ir narnu ruoša. Vien tik 
atsakotninga moteriškė tesikreipki
te. ‘ \ '

Saukite: AX. 7-9586
* (3.5)

Reikalinga draugė viduramžiai mo
teriškei (iki 65 metų). Lengva na
mų ruoša ir valgių gaminimas, 
komfortiškuose modeminiuose na
muose. Reikia turėti geras reko
mendacijas ir interesuojantiesi pa
laikymu geros kompanijs, manda
giose aplinkybėse. Linksma gyveni
mo vieta ir geras valgis, kaipo at
lyginimas. Pasitarimas šeštadieni 
nuo 10 iki 4 vai. 3481 82nd Streeet, 
Jackson Heights — Galiopini.

(-6)

TYPIST
Some knowledge of

Stenography
Apply

NATIONAL CASKET CO.
29-76 North Blvd., 1, L. I. C.

(4-6)

For Rent-------------------------- --- ------- j----------

PER SAVININKĄ — CORONA'W
2 šeimų namas — apartmentas 
rūmų) tuščias užėmimui tuojaus. 
Naujas. Aliejum šildomas. 2 karam 
garadžius, puikiose sąlygose, idea
liška vieta, arti mokyklų ir trans- 
portacijos. ^Greitam pardavimui tik
tai $13,000. Pamatymas pagal su-
tarti kviečiama. NE. 9-6766.

(4-10)

REAL ESTATE

RICHMOND HILL '
Bungalow, 5 rūmai, kampinis atskir
tas. Ištaisytas skiepas, 2 karam 
garadžius. Cyclone fence. Combina
tion storm langai ir screens. 40x100. 
Tik už $11,500.

CAMERON
23-14 Liberty Ave. VI. 3-8850

(3-5)

po $125,000 vienas. Yra minkš
ta gurno putelės sėdynė ir at
kaltė. Temperatūrą juose ga
lima išlaikyti vienodą žiemą 
ir vasarą.

Kings County įvairioms 
ožiūrėms renkant kandidatus 
viena diena pašaukė 715 as
menų,.

BOORS OPEN 
10 AM.

8R0AHWAY ot SIU U

CflPITOl
!COOPER'LANCASTER 5
Į Ifew ««*
i w SUPERSCOPE&Technicolor |

i i MATTHEW A.
BUYUS

• •

:: (BUYAUS KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

2-5172




