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KRISLAI
Dr. Kaškiaučiui 70 metų.
Kaip tai atžymėti?

.Jei jis būtų su mumis...
Gyvenimas, kupinas gra

žių darbų.
Rašo R. Mizara

■■■—....... i ■
Skaitytojai, be abejojimo, 

skaitė vakar dienos Laisvėje 
Tūpusį editorialą apie Dr. Jo
ną J. Kaškiaučiu.

ūkusio 6 dieną Kaškiaučiui 
sukako 70 metų amžiaus.

Gal būt mes pervėlai apie 
tai parašėme; gal būt reikėjo 
iš anksto visuomenei pranešti 
apie šią sukakti, kad skaity
tojai būtų galėję palinkėti 
jam ilgiausio amžiaus.

Iš kitos,pusės, linkėjimus 
'jubiliatui galima pareikšti bet 
kada šiais metais.

Dr.yJdnas J. Kaškiaučius 
Amerikos lietuvių visuomenei 
yra davęs daugiau* negu kuris 
kitas profesionalas.

Savo raštais, savo kalbomis 
apie sveikatą, Kaškiaučius pa
dėjo tūkstančiams mūsų žmo
nių palaikyti sveikatą, išsisau
goti nuo ligų, nuo kurių gali
ma išsisaugoti.

Be to, Kfaškiaučius yra ir 
poetas-rašytojas - kultūrinin

kas, duosnus rėmėjas kultūri
nių reikalų.

Džiaugiamės, kad jis, prieš 
būdamas paimtu j kalėjimą, 
paliko mums raštų, kuriuos 
protarpiais spausdiname ir 
kuriuos mūsų skaitytojai go
džiai skaito.

Mes dar turime rankrašty
je jo gerą pluoštą atsiminimų 
ir juos neužilgo spausdinsime.

Kyla klausimas, kaip šį nuo
širdų gydytoją, šį poetą h' 
mecenatą mes galėtume gra
žiausiai pagerbti jo 70 metų 
sukakties proga ?

Gražiausia jam pagarba 
būtų, jei mes plačiau paskleis
tame visuomenėje jo knygas, 
kurių, dar yra.

Kodėl neužsisakyti jo poe
zijos rinkini — “Prošvaistės” 

s—ir praplatinti tarpe žmonių? 
Šitoje knygoje yra trumpa Dr. 
Kaškiaučiaus biografija; čia 
telpa jo labai įdomi kalba, sa
kyta. pokilyje, kuris buvo su- 
ruoštas jam pagerbti. Svar

biausia: čia yra rinktiniai jo 
\ eilėraščiai, rašyti 50 metų 

bėgyje.
Yra ir daugiau knygų,—ori

ginalių ir vertimų, — kurios 
turėtų būti plačiau paskleistos.

Be to: ar nereikėtų suruošti 
pobūviai, mitingėliai, kuriuos 
būtų nušviesti Kaškiaučiaus 
visuomeniniai darbai, kuriuo
se būtų klausytojai gyvu žo
džiu supažindinti su jo kū
ryba ?

Veikėjai, pagalvokite ir 
apie

Dr. Kaškiaučius buvo, kaip 
sakiau, uolus meninės veiklos 
puoselėtojas, rėmėjas.

Jei jis būtų laisvas, tai, be 
abejojimo, sekamą sekmadie
nį jis dalyvautų su mumis Lie
tuvių Liaudies Teatro ruošia
mame spektaklyje, kur bus 
pastatyta komedija “Prašvilp- 

Ua lajinė.”
B Koks būtų džiaugsmas mū
sų aktoriams, jei jie jaustų, 
kad publikoje sėdi toks eru
ditas ir nuoširdus jų draugas, 
kaip Dr, Kaškiaučius!

žinoma, jie čia sekmadienį

Nehru apsilankys
Tarybų Sąjungoje

Tokyo. — Pekino radijas 
sako, kad Indijos premjeras 
Nehru šį pavasarį vyks ap
silankyti Tarybų Sąjungo
je. Nehru apie tai pranešė 
spaudos konferencijoje. Jis 
padarys kelionę kada nors 
balandžio mėnesį ir Tarybų 
Sąjungoje lankysis keletą 
savaičių.

Gandai, kad Nehru pla
nuoja apsilankyti Tarybų 
Sąjungoje, jau^seniai plito 
Indijoje, bet iki šiol nepa
sitvirtindavo. Nehru pri- 
vatiškai yra išsireiškęs nuo
monę pakartotinai,, kad jis 
mielai apsilankytų Tarybų 
Sąjungoje, jeigu tam atsi
rastų tinkama proga.

Nehru planas aplankyti 
Tarybų Sąjungą iššaukė 
d J u g komentarų I ndijos 
spaudoje. Kai kurie laik
raščiai sako, kad tokia ke
lionė gali būti klaidingai 
suprasta Amerikoje kaip 
ženklas, kad Indija labiau 
linksta į komunistinį bloką, 
ypatingai, kai Nehru nese
niai lankėsi ir Kinijoje. Bet

Indonezai stengiasi malšini 
sukilėlius Moluccos salyne

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia paskelbė nepapras
tą stovį Carame ir eilėje 
kitu salų Pietuose. Ambono 
saloje tas nepaprastas sto
vis egzistuoja jau penktus 
metus . Tose salose Moluc
cos genties žmonės, kurie 
priklauso prie kraštutinės 
musulmonų sektos, rengia 
sukilimus • ir stengiasi at
skilti nuo Indonezijos. In
donezijos valdžia sako, kad 
tenykščius gyventojus kir
šina ten pasilikę olandų 
agentai.

Sukilėliai yra susiorgani
zavę į partizaninius dali
nius. Jie valdo kelias ma
žesnes salas ir yra jose pa
skelbę “nepriklausomą res
publiką.” Tos “respublikos” 
atstovas olandų pagalba net 
pasiekė Ameriką, kur ban
do Jungtinėse Tautose gau
ti pripažinimą.

New Delhi.— Kai Ham- 
marskjoldas pakelyje į Pe
kiną nusileido Indijoje, 
Nehru jo nesutiko aerodro
me. Indijos spauda sako, 
kad sutikimas buvo šalto-/ 
kas, nes Indija nepatenkin
ta JT rezoliucija apie ame
rikiečius lakūnus Kinijoje.

nebus, bet tie, kurie bus — 
publikoje ir scenoje — jį nuo
širdžiai prisimins jo sukak
ties proga. *

70 metų — gerokas laiko
tarpis. Jei asmuo, tiek metų 
išgyvenęs ir visą subrendusį 
amžių paaukojęs liaudžiai, tai 
jo draugai ir prieteliai tegali 
dar smagiau1 jaustis ir lindėti 
jubiliatui gyventi dar ilgus, il
gus metus! ' 

kiti laikraščiai nurodo, kad 
Nehru jau yra apsilankęs ir 
Amerikoje.

Azijos spaudoje taipgi ra
šoma, kad Burmos prem
jeras U Nu planuoja arti
moje ateityje vykti į Mask
vą. U Nu yra socialdemo
kratas ir save skaito mark
sizmo specialistu. Jis pra
eitais metais pareiškė vie
nam tarybiniam žurnalis
tui, kad jis norėtų turėti il
gas diskusijas apie mark
sizmą su Malenkovu ir 
Chruščiovu. U Nu tada sa
kė, kad jis įsitikinęs, jog 
galėtų juos palenkti į savo 
pusę.

Newyorkietis suimtas 
kaip Remono žudikas

Panama. — Panamos po
licija suėmė tūlą amerikie
tį Irvingą Martiną Lipstei- 
ną. Jis įtariamas preziden
to Remono nušovime. Lip- 
steinas yra buvęs Southern 
Californijos unive r s i t e t o 
studentas.

Jis buvo suimtas Pana
mos aerodrome, kur jis 
bandė orlaiviu išskristi j 
Meksiką. Policija sako, kad 
jo drabužiai buvo purvo su
tepti ir plaukai pasišiaušę 
ir kad jis bendrai atrodė 
kaip žmogus, kuris ilgokai 
slapstėsi.

Panamos policija sako, 
kad Lipsteinas gruodžio 17 
dieną išplaukė iš Vera 
Cruz, Meksikos, į Italiją, 
nors neturėjo itališkos vi
zos. Jis išlipo iš laivo Ve- 
nezueloje, iš kur orlaiviu 
atskrido į Panamą. Prane
šama, kad Panamos polici
ja susisiekė su Amerikos 
FBI viršininku Hooveriu, 
kad sužinoti, ar Lipsteinas 
žinomas ten. , v

Užsienio diplomatai Pekine 
sutiko Dagą Hammarskjoldą

Pekinas. — Kai JT gene
ralinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas nusileido, 
čia, jį sutiko ne tik Kinijos 
valdžios atstovai, Jį)et ir di
plomatai šalių, kurios palai
ko santykius su Kinija. Ae
rodrome radosi Tarybų Są
jungos, Čekoslo v a k i j o s, 
Lenkijos, Burmos, Indijos, 
Indonezijos, B r i t a n ij o s, 
Švedijos ir kitų kraštų di
plomatiniai atstovai.

Sakoma, kad Hammarsk
joldas laukė paties Čou Em 
lajaus jį sutinkant aerodro
me, bet nei Čou nei kito mL 
nistro aerodrome nebuvo.

Tunisas. — Tunisijoje at
sinaujino partizaninės ko
vos. Francūzai pripažįsta; 
kad ne visi partizanai pasi
davė, kuomet jiems buvo 
skelbtas atleidimas.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau.

Dies norėtų 
ffrižt i savo o - c 

senąją vietą
Washingtonas. — Liūdnai 

pagarsėjęs Martinas Dies, 
kuris per septynerius metus 
(iki 1945) buvo Kongreso 
atstovu buto neamerikinio 
komiteto pirmininku, norė
tų tokiu tapti iš naujo. Dies 
1945-tais metais nekandida
tavo į Kongresą, Dveji me
tai atgal jis grįžo Kongre- 
san, bet republikonų admi
nistracijos laiku negalėjo 
savo senos vietos atgauti.

Dabar, kuomet jo partija 
vėl prie vairo, jis, kaip se
nas tos srities specialistas, 
norėtų vėl vadovauti raga
nų gaudymui.

Sakoma, kad Dies pasi
tenkintų būti tik to komite
to nariu, jei negali būti pir
mininku, nes pirmininku 
jau numatytas atstovas 
Francis E. Walteris iš 
Pennsylvanlios. Walteris 
sako, kad Dies neturi dide
lių šansų įeiti į tą komitetą.

Sakoma, kad Walteris yra 
įsitikinęs, jog Dieso vado
vavimo metu tas kongresi
nis komitetas įgavo žmonė
se labai blogą, vardą.

Paskutiniai
Panama.—Apart Lipstei-

no, Panamos policija suė
mė kitą amerikieti, kuris 
irgi įtariamas turėjęs ką 
nors bendro su prezidento 
Remono nušovimu. Tas 
amerikietis yra Roy Bettis 
iš Waukegan, Ill.

Albany.—Harrimano pa
sisakymas, kad republiko- 
nai paliko New Yorko vals
tijų apgailėtinoje finansinė
je padėtyje, iššaukė didelį 
pasipiktinimą republiko- 
nuose. Harrimanas sakė, 
kad Dewey privedė New 
Yorką beveik prie bankro
to.

Pekinas. — Kinijos ofi
cialus radijas sako, kad 
Dag Hammarskjoldas turė
jo pirmus formaliuš pasita-

Arbenzas norįs tapti 
Šveicarijos piliečiu

Lausanne. — Buvęs Gua- 
temalos prezidentas Arben
zas - Guzmanas atvyko čia 
iš Paryžiaus. Šveicarijos 
valdžia sako, kad Arbenzas 
norėtų tapti Šveicarijos pi-, 
liečiu. ' Jo tėvas buvo švei
caras, kuris imigravo Gua- 
temalon. Šveicarijoje Ar
benzas turi nemažai gimi
nių.

Arbenzas ’po fašistinio 
perversmo buvo pasislėpęs 
Meksikos ambasadoje Gua- 
temalos jnieste ir po nekti- 
rio laiko išvyko Meksikon, 
iš kur vyko, į Paryžių. Ži
nia, kad jis nori tapti Švei
carijos piliečiu; jo paties 
arba jo artimųjų dap nepa
tvirtinta.

Mendes kris 
ir vėl grįš, 
sako spauda
Paryžius. — D a u g u m a 

Francūzijos laikraščių, tarp 
jų tokie įtakingi organai 
kaip “Le Monde,” “Figaro” 
ir “Combat,” sako, kad 
Mendes - France kabinetas 
gal laikysis dar kelias sa
vaites, daugiausia kelius 
mėnesius, bet paskui turės 
kristi.

Bet tai nebus Mendes - 
France karjeros galas, sako 
spauda. Kaip tik atvirkš
čiai: kabinetinis krizis tę
sis ilgokai ir joks kitas 
premjeras negalės suorga
nizuoti naują valdžią. Ta
da vėl bus kreipiasi į Men
des-France, kuris aplink sa
ve organizuos naują koali
ciją, į kurią įeis visi ele
mentai “i k aire nuo cen- 
tro.” . '

Dienraštis “Figaro,” Ku
ris iki šiol rėmė katalikiš
ką partiją MRP, pradėjo 
remti Mendes-France. Bet 
ir tas laikraštis sako, kad 
prieš tai, kai Mendes - 
France galės pastoviau val
dyti, jis turės pasitraukti, 
kad leisti jėgoms “kristali
zuotis” ir persiorganizuoti.

Pranešimai
rimus su čou En-lajumi. 
Trečiadienį Hammarskjol
das jau buvo sutikęs Čou, 
bet tai buvo tik priėmime- 
baliuje.

Washingtonas.—AFL vy
riausias advokatas Mat
thew Woll ir CIO vyriau
sias advokatas Arthur J. 
Goldbergas susiėjo, kad iš
dirbti abiejų unijų sąjungų 
sūsivienijimo planą.

. Washingtonas. — Stasse- 
no vadovaujama F0A (Fo
reign Operations Admin
istration) skelbia, kad jau 
davė naują postą W. Lade- 
jinskiui, kuris buvo išmes
tas iš agrikultūros depart- 
mento kaip nepatikimas lo- 
jalume.

Nuteisė x 3 portorikiečių 
nacionalistų darbuotojus/

San Juan. — Trys Puer
to Rico nacionalistų vadai 
buvo nuteisti po dešimt me
tų kalėjimo už “bandymą 
nuversti egzistuojančią val
džią.” Tie trys yra Juan 
Hernandez Valle, Jose Ri
vera Sotomayor ir Armon
Medine Ramirez.

Visi trys priklauso prie 
nacionalistų partijos, kuri 
Štoja už pilną Puerto Rico 
nepriklausomybę.

Rabatas. —- Maroke mir
ties bausmė įvykdyta še
šiems nacionalistams. Jie 
buvo sušaudyti Adiro kalė
jime prie Casablancos. Juos 
visus kaltino terorizme.

Uostininkai užgyrė 
dviejų metų sutartį
New Yorkas. — Daugiau 

kaip 15,000 uostininkų, ku
rie priklauso prie Interna
tional Longshoremen’s As
sociation unijos, balsavo 
naujo kontrakto klausimu. 
Jie trimis prieš vieną 
balsų dauguma pasisakė 
už dvejų metų kon
traktą, kuris, kaip sako 
unijos vadai, užtikrina, kad 
per ateinančius dvejus me
tus New Yorko uoste ne
bus streiko.

Balsavimuose dalyvavo j 
New Yorko - New Jersey 
uosto , srities krovikai. 27 
specialės balsavimo vietos 
tam buvo įrengtos.

Prezidento pranešimas 
perduotas per radiją

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio kalba, 
pasakyta bendrame atstovų 
buto ir senato posėdyje, bu
vo perduota per svarbiau
sias radijo ir televizijos 
stotis Šiandien (ketvirta
dienį), pusė po 12-tos. Pre
zidento kalba, vadinama jo 
pranešimas apie “sąjungos 
padėtį” (State of the Uni
on) apėmė bendrus valsty
bę liečiančius klausimus.

Prezidentas dar darys 
septynius atskirus praneši
mus Kongresui detališkai 
išdėstydamas atskirus klau
simus.

- Demokratai pabrėžė, kad 
bent užsieninėje politikoje 
jie yra pasirengę bendra
darbiauti su prezidentu Ei- 
senhoweriu pilnai.

Santiago. — Čilėje atsi
statydino ekonomijos, svei
katos ir kasyklų ministrai. 
Visas valdžios kabinetas 
pasėkoje perorganizuoja
mas.

------- >-----------
Italijos valdžia mėtinėja 
darbininkiškas draugijas

Roma, -v- Karui pasibai-| 
gus komunistai ir socialis
tai užėmė didelę dalį fašis
tų būstinių, kuriose įsikūrė 
darbininkų klubai, koopera
tyvai, teatrai, bibliotekos ir 
tt. • .

Jau koks pusmetis, kai 
Scelb’os valdžia stengiasi 
darbininkiškas organizaci
jas išmesti iš tų būstinių, ir 
tai daro per teismus. Apie 
šimtas buvusių fašistų pa
statų, daugiausia Milano ir 
Turino srityje, jau atimta 
nuo darbininkų.

IJarbininkiška spauda sa
ko, kad Scelbos valdžia pla
nuoja perduoti tuos pasta
tus neo-fašistams.

Jeruzalė. — Izraelio po
licijos galva sako, kad or
todoksai žydai, kurie nelei
džia jaunimui šeštadieniais 
važinėti automobiliais arba 
dviračiais, bus griežtai 
baudžiami.

Sutartis pasirašyta su 
170 firmų, kurias atstovau
ja laivų kompanijų sąjun
ga. Krovikai išsikovojo al
gos pakėlimą ant 17 centų 
i valandą. Iki šiol jie gavo 
$2.25 valandai. Nors tas 
atlyginimas atrodo aukštas, 
jis toks nėra, sako unijos 
tfadai, nes krovikai dirba 
labai nepastoviai.

ILA viršininkas kapito
nas Williamas Bradley pa
reiškė, kad pasirašyta su
tartis yra unijos laimėji
mas.

Tik viename lokale,^ 808- 
ame Brooklyne, dauguma 
krovikų balsavo prieš su
tartį. Ten 585 pasisakė 
prieš sutartį, 223 už. Iš vi
so 11,57*2 pasisakė už sutar
tį, 4,222 prieš ir 62 patiekė 
tuščius balotus.

ILA taipgi laimėjo teisę 
būti vienintele unija, kurios 
nariai gali būti samdomi 
New Yorko uoste. Tokiu 
būdu galutinai suduotas 
smūgis AFL bandymui su
skaldyti New Yorko uosto 
krovikus.

Malraux apleido de Gaulle, 
jau eina su Mendes France

Paryžius. — Žinomas ra
šytojas Andre Malraux, ku
ris iki šiol buvo vienas žy
miausių generolo ^dtf Gaulle 
rėmėjų, nuo jo atsimetė. Jis 
dabar sakosi remias prem
jerą Mendes-France, kuris, 
jis tiki, atneš Francūzijai 
naują atgimimą.

Malraux prieš kelioliką 
metu buvo komunistams ar
timas, kariavo lojalistų pu
sėje Ispanijoje. Po antrojo 
pasaulinio karo jis pasuko 
dešinėn ir susidėjo su de 
Gaulle. Dabar Malraux sa
ko, kad Mendes-France at
stovauja “naują kairę, nau
ją radikalizmą, Francūzijos 
Naująją Dalybą.”

Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris minėjo savo 79-tą 
gimtadienį.

Sovietai irgi turėtų būti 
Azijos-Afrikos pasitarime

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad Azijos-Afri
kos šalių taikos .suvažiavi
me, kuris įvyks balandžio 
mėnesio pabaigoje, turėtų 
dalyvauti ir Tarybų Sąjun
ga. Tarybų Sąjunga turė
tų būti pakviesta, sako ki- 
nai, nes ji yra ne tik Eu
ropos, bet ir Azijos valsty
bė. Apie du trečdaliai ta
rybinės teritorijos randasi 
Azijoje.

Kinija jau yra pakviesta 
ton konferencijon, kurioje 
dalyvaus Indija, Indonezi
ja, Burma ir taipgi yra pa
kviestas Egiptas, Sirija, 
Ethiopija bei, visa eilė kitų 
šalių.
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MOKSLININKAS PRIES
McCARRAN AKTĄ

. ŽYMUS FIZIKAS, Dr. J. Robert Oppenheimer aną 
dieną buvo pakviestas į Edward R. Murrow’o televizijos 
prigramą pasikalbėjimui. Čia mokslininkas pareiškė sa
vo nuomonę dėl McCarrano įstatymo arba akto.

Griežtai ir atvirai mokslininkas pasmerkė šį įsta
tymą, kaip pastojantį kelią į progresą.

Atsiminkime, kad šis įstatymas, ne tik puola svetur- 
gimius žmones, piliečius ir nepiliečius. Juo einant, į 
Ameriką negali įvažiuoti visa eilė pasaulio garsių moks
lininkų, o iš Amerikos negali išvažiuoti į kitas šalis daug 
žymių mokslo vyrų ir moterų.

Dėl to šiandien negalima Amerikoje laikyti jokį 
svarbesnį tarptautinį mokslininkų suvažiavimą, kadan
gi, einant McCarrano įstatymu, visa eilė pasaulio moks
lininkų negalėtų čia atvykti. Na, o Europoje ar Azijoje 
laikomieji mokslininkų suvažiavimai nesusilaukia žymių 
mokslininkų iš Amerikos, nes jiems neduodami paspor- 
tai, jie nebeišleidžiami. Ir vis tai vyksta einant Mc
Carrano įstatymu! 

7

Ne tik mokslininkai ir visuomenininkai yra žiauriai 
šito .įstatymo suvaržyti — artistai-menininkai taipo pat. 
Štai vienas žymiausiųjų pasaulio artistų - dainininkų 

. Paul Robeson neišleidžiamas iš šios šalies, neišleidžia
mas einant tuo įstatymu.

Dr. Oppenheimer teisingai priminė: jei šiandien Į 
Ameriką reikėtų įvažiuoti tokiam žymiam mokslo vyrui, 
kaip Albert Einstein, jis nebūtų įleistas!

McCarrano įstatymas yra ne Amerikos gėda,—jis 
yra trukdytojas mokslo, jis kenkia Amerikai.

Tenka pasveikinti mokslininką Oppenheimerį už at
virą ir teisingą pasisakymą šiuo klausimu. Tikėkime, 
lead šis jo, kaip ir daugybės kitų amerikiečių, balsas pa-’; 
akstins 84-j j Kongresą atmesti McCarrano įstatymą.

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

ĮVAIRUMAI
Du mokslininkai įspėja:

Vaodeliniit® bomba- 
pasaulio saužudyslė

Istorija ir informacija

Du svarbūs mokslininkai, 
profesorius Eugenijus Ra- 
binowitch’ius ir Dr. Henry 
Quasteris, padarė bendrą 
pareiškimą apie vandenili
nę (hydrogeninę) bombą. 
Jie abu priėjo išvados, kad 
jeigu dabar prasidėtų ka
ras ir jame būtų naudoja
mos tokios rūšies bombos, 
tki po kokio tūkstanties me
tų žmonijos nebūtų ant šio 
žemės rutulio.

Quasteris, kuris yra fizi
ologas, sako, kad pati šiame 
kare dalyvaujanti žmonių 
karta gal ir pasiliktų gyva, 
o gal liktų gyvi ir jos vai
kai bei vaikų vaikai. Bet už 
tai atsakytų vėlesnės kar
tos, sakė jis, nes vandeni
lio bombos pasėkos'^pavel
dimos, ei^a iš kartos į kar
tą ir su laiku pražudytų 
žmoniją.

Jokios dabar žinomos 
priemonės negalėtų sulai
kyti žmonijos nykimą, sake 
įis. Žmonijos galas būtų 
neišvengiamas dalykas.

Kiekviena naujai išsprog
dinta bomba, sakė Quaste
ris, pridėtų vis daugiau ra
dioaktyvumo ore, taip, kad 
imtų šinltmečius, iki jis 
išnyktų. Tuo tarpu tas ra
dioaktyvumas veiktų į žmo
nijos naujagimius, kiekvie
na karta darytųsi silpnes
nė, mažiau atspari ligoms, 
su vis daugiau defektų ir 
negalavimų.

R a b i n o w itch’ius, kurni
■ yra botanistas, sake, kad 
' toks susikaupęs ir pašalin- 
i ti negalimas ' radioaktyvu- 
; mas kenktų ne .vien gy

viams, bet gal dar daugiau 
augalams. Labai galimas 
dalykas, sakė jis, kad po 
karo, kuriame vandenilio £ 
bombos būtu masiniai nau
dojamos, visokie augalai, 
iškaitant tuns, iš kuriu žmo- 
v 7 v
nes sau semia maisto, pra
dėtų nykti. Žmonės gal 
galėtų susirasti kitų maisto 
šaltinių, nes tas nykimas 
nebūtų staigus. Bet imant 
domėn, kad bombų ,suterš-

JIE NETURI BŪTI KALINAMI!
; PO TO, KAI Ellis Island (Ašarų salos) sulaikytum: 

tapo uždarytą, tai federalinės valdžios pareigūnai pra
dėjo niekuo nenusikaltusius žmones talpinti į kalėjimus!
.... Dalykas toks: nemaža šveturgimių tampa suareš

tuoti ir, iki jų reikalas išsispręs teismuose, jie sulaiko
mi. Iki šiol tokie nepiliečiai-sveturgimiai buvo laikomi 
Ellis Island namuose, kurie, nežiūrint, kaip imsime, bu
vo daugiau panašūs į kalėjimus, o ne į nekaltiems žmo
nėms gyventi vietą.

Pastaruoju metu sulaikomieji sveturgimiai buvo 
pradėti sklaidyti po įvairius kalėjimus! Nįekuo nenu
sikaltę žmonės buvo laikomi kaip kriminalistai.

Prieš tai kilo protestų, kurie pagaliau privertė val
džios organus rūpintis atidaryti patalpas federaliniuoše 
rūmuose New Yorke. Bet į tas patalpas,—kurios, bejp, 

 

Hera išbaigtos taisyti, — tegalima sutalpinti tik fjl/jtą 

 

žmonių skaičių. Kiti suimtieji sveturgimiai dar yjš te- 
Ibėra kalėjimuose.

Kuogreiciausiai tam turi būti padarytas galaš

PROGRESUOJA
AMERIKINIS KORESPONDENTAS Tillman Dur- 

din apsilankė Indonezijoje.
. Indonezija, kaip žinia, dar neseniai buvo po Hollan- 

dijos batu (karo metu ji buvo okupuota japonų).
Indonezija — turtinga šalis, bet jos žmonės per il

gus laikus skurdo ir vargo, nešdami dviejų išnaudotojų 
jungą: svetimų ir savų. <

Šiandien Indonezija yra savistovi respublika. Ką 
gi korespondentas ten surado? ' •'

Mr. Durdin rašo, jog Indonezijos (ypatingai Java 
salos, kuri yra Indonezijos širdis) darbo žmonių gyve
nimas kasdien gerėja. Jų gyvenimo lygis nuolat kyla 
aukštyn.

Kas yra Indonezijoje, tas pats ir Indijoje ir Bur- 
rnoje. Tik vienas Pakistanas, kurį valdo reakcininkai, 
dar vis tebeskursta. Bet PakistaAas taipgi ankščiau ar 
vėliau įsikurs pažangesnę valdžią, panašią, kaip Indd- 
nezijos ir Indijos, tuomet ir teū žmonių gyvenimas pa- 

'■ iengvės. .

Iš Tokio pranešama, kad tarp Japonijos ir Ameri
kos valdžių pagaliau buvo prieita prie sutarties del at
lyginimo tiems žmonėms, kurie nukentėjo nuo atominės 
bombos eksplpdavimo Pacifike.

SaJkoma, nukentėjusieji gausią apie $2,000,000 atly
ginimo.

Būtų gėliau, kad tokie dalykai, kaip atominės bom
bas ekspiodavimai, visai neįvyktų, tai nereikėtų ir jokių 
žmonėms atlyginimų,daryti.

2 puik—Laisvė (Liberty)-Penktad., sausio (Jan.) 7, 1955

Arabai ir musulmonai
Terminas arabai ne visu 

lygiai suprantamas. Vieni.' 
kalbėdami apie arabus, ome
nyje turi tik Arabijos (Sau- 
di-Arabijos) gyventojus, o 
Irako gyventojai vadinami 
irakiečiais, Egipto gyvento
jai egiptiečiais ir tt.

Bet vis labiau įsigyvena 
j paprotys arabais vadinti vi
sus arabiškai kalbančių 
kraštų žmones, tai yra ne 
vien Arabijos gyventojus, 
bet taipgi irakiečius, j orda- 
niečius, -siriečius, libanie
čius, libiečius, tunisiečius, 
marokiečius, alžyriečius.

Patys arabiškai kalban
tieji žmonės patenkinti, kai 
juos visus vadiname ara
bais, nes juose dabar yra 
išsivystęs bendras naciona
lizmas ir jų valstybių są
junga save vadina Arabų

1
Bet tas dar neišaiškina 

viso klausimo. Jeigu visų 
arabiškai kalbančių kraštų 
gyventojus vadiname ara
bais, ar tas reiškia, kad 
yra toks dalykas kaip vien- 
tysė arabų tauta? ;Kai ku
rie arabų nacionalistai sa
ko, — taip, yra viena ara
bų tauta nuo Tigro-ir Efra- 
to Irake iki Atlanto pakraš- 

tas oras veiktų ir pačių 
žmonių sveikatą, ta maisto 
stoka, ypatingai maisto, ku
ris turi augalinius vitami
nus, gali pasidaryti kritiš
ka.

Abu mokslininkai įspėjo 
žmoniją, kad šalis, kuri pir
ma pradės naudoti vande
nilio bombas, amžių -am
žiams bus skaitoma krimi
naline. Visas pąsaulis tu
ri susitarti, sako jie, kad 
kas bus, kas nebus, bet van
denilinių bombų žmonija 
nenaudos. Jų naudojimas, 
sako jie, būtų tikra žmoni
jos saužudystė. Žmonijai 
išnykus, nebus nei kas užre- 
korduoja, kaip vienu metu 
ant žemės gyvenę sutvėri
mai buvo tokie, kvaili, kad 
patys save sunaikino.

Tuo tarpu, kai šie du 
mokslininkai padarė savo 
pareiškimą šioje šalyje, mū
sų šalies valdžia paskelbė,1 
kad įteikė Japonijai du mi
lijonus dolerių kaipo atly
ginimą už žalą, kuri buvo 
padaryta sprogdinant ato^ 
mines - vandenilines bom
bas Pacifike, netoli Japoni
jos. Užsienio ministras Ši- 
gemitsu priėmė tą sumą 
nuo Amerikos amabsado- 
riaus Allisono.

Japonijos valdžiai lieka 
sprendimas, kiek iš tos suv
ilios įteikti nukertėjusiems 
žvejams. Vienas jų mirė ir 
tam tikra suma bus įteik
ta jo šeimai/ Bet“ Japoni
jos laikraščiai sako, kad jo
kia suma negali atlyginti 
japonų tautai už jai pada
rytą skriaudą. Japonijos 
medikai sako, kad dalykas 
tuo dar nebaigtas. Jau yra 
žinoma, kad didelis nuo- 
irntis naujagimių Hirosi

mos ir Nagasakio miestuo
se, kur atominės bombos 
buvo numestos praeito karo 
metu, gimsta nesveiki. Dar 
nežinia, kokie vaikai gims 
tėvų, kuriuos radioaktyvu
mas paveikė po paskutinių 
bandymų prie Japonijos 
krantų. S.

čio Maroke. Bet yra sepa
ratistinių nacionalistų, ypa
tingai Egipte ir Libane, ku
rie nelabai linkę paskęsti, 
arabų jūroje.

Vienas toks Egipto sepa
ratistas - nacionalistas, pro
fesorius EI Haliki Amaji- 
nas, taip rašo:

“Mes kalbame arabiškai, 
taip, bet mumyse gyva se
na tradicinė Įegiptė'nų kul
tūra, kurios aVdai dar skam
ba ’mūsų ausyse. Mes, kal
bame arabiškai, taip, ir tuo 
esame panašūs i Jprdano 
beduinus arba Maroko kal
nėnus . Bet ko daugiau ben
dro mes turime ;su jais? 
Mes kitokios galvosenos, ki
tokio išsiauklėjimo ir visai 
kitokio būdo žmonės. Mes 
virš viso egiptėnai, egiptė- 
nų tautos nariai. .

Tokie separatistai sako, 
kad klaida vadinti 
arabiškai kalbančius 
nes arabais, lygiai kaip bū
tų klaida -vadinti škotus, 
amerikiečius, australus ar
ba kanadiečius anglais, nes 
jie visi vartoja anglų kalbą.

Bet nėžiūrjnt tų separa
tistų, pasaulis vis plačiau 
visus arabiškai kalbančius 
žmones Artimuosiuose Ry-

visus 
žmo-

BISKIS ŽINIŲ APIE 
AIRIJĄ

Amerikoje lietuviai daž
nai susiduria su airių' tau
tybės žmonėmis. Dauguma 
juos vadina “airišiais.” Ai
rių tautybės žmonių Ame
rikoje yra daug, nors jie 
jau ir skaitomi “pamati
niais amerikiečiais.”

Kas yra airių tauta ? Kur 
ir kokia jų senoji tėvynė? 
Kada jie pradėjo atkeliauti 
į Ameriką?

Airija yra sala į vakarus 
nuo Anglijos, atidalinta nuo 
Anglijos nedidelėmis Airi
jos jūromis ir Švento Jur
gio sąsiauriu. Sala užima 
32,586 ketvirtaines mylias. 
Atmosferos atžvilgiu Airija 
yra tokioje, padėtyje, kaip 
ir Anglija, nes iš visų pusių 
apsupta jūromis. Ant salos 
nėra didelių kalnų. Nedaug 
yra ir miškų. Kada jų bu-, 
vo daugiau, tai juose veisė
si meškos, briedžiai, vilkai 
ir paukščiai. Gamtiniai že
mės turtai nedideli. Yra, 
bet nedaug, anglies, vyriau
sias kuras—durpės. Salos 
gyventojai labai plačiai už
siima žvejyba, nes žuvų 
yra ne vien apsupančiose 
jūrose, bet jomis turtingos 
ir upės.

Žemdirbystė nėra ant 
aukšto laipsnio pastatyta ir 
įdirbama mažiau, kaip puse 
žemės, nes kita netinkama 
pasėliams. Daugiausia so
dina bulves, ir tai yra svar
biausias airių maistas. 1951 
metais buvo suimta 2,756,- 
000 tonų bulvių; 576,000 to
nų bulvių; 576,000 tonų avi
žų; 250,000 tonų kviečių; 
574,000 tonų cukrinių run
kelių; nedaug rugių, taipgi 
linų sėmenų. Taigi, kaip 
matome, tai Airijoje augi
na panašius lauko augme
nis, kaip ir Lietuvoje. Tais 
pat metais Airija turėjo 
apie keturis ir pusę milijo
no raguočių galvijų, 500,000 
kiaulių ir 2,700,000 avių.

Industrija Airijoje nedi
delė, bet yra laivų statybos 
fabrikų ir aukštai pastaty
tas vilnų apdirbimas ir linų 
produktu gamyba.

Čia kalbame apie savisto- 
vę Airiją (Erie), kuri yra 
nuo Anglijos atsiskyrusi. Ši 
Airija užima 26,600 ketvir
tainių mylių ir turi apie 3,-

Rašo D. M. šolomskas
000,000 gyventojų. Taigi, ir 
gyventojais yra lygi dabar-, 
tinei Lietuvai.

Šiaurinė Airija, tai yra 
šiaurrytinė salos dalis, te
belieka Anglijos dalimi. Ta 
dalis užima 5,238 ketvirtai
nes mylias ir turi’ apie mi
lijoną ir pusę gyventojų. 
Galima sakyti, kad tai svar
biausia Airijos salos dalis 
su dideliais miestais, čia 
išsiplatinusi anglikonų reli
gija, miestai daugiau anglų 
apgyventi.

Beje,, ir savistovi Airija 
neturi savosios kalbos ir 
kultūros. Ji yra pilnai an
glų įtakoje. Senovėje airiai 
turėjo savo galų (gaelic) 
kalbą, bet dabartiniu lai
ku ta kalba plačiai išstunr- 
ta anglų kalbos.

Biskis iš istorijos
Gilioje senovėje Airijos 

saloje gyveno kelios grupės 
žmonių. Jau Graikijos ir 
Romos laikais rašytojai mi
ni apie tos salos gyvento
jus. Pradžioje dabartinės 
gadynės Romos imperija 
pavergė Anglijos ir Škoti
jos salą, kartu pavergė ir 
Airijos salą ir valdė apie 
penkis šimtus metų. 430 
m., silpnėjant Romai, jos 
jėgos pasitraukė iš Airijos. 
Tada ten įsigalėjo katali
kiškas tikėjimas, susidarė 
išgarsėjusios legendos apie 
“Šventąjį Patriką.” Kaip 
ir kitur, Airijoje tais lai
kais buvo daug atskirų fe
odalų, kurie vieni skelbėsi 
kunigaikščiais, kiti kara
liais. Jie savo tarpe nesu
tiko ir dažnai* kariavo vie
ni prieš kitus.

Pasinaudodami tais nesu
tikimais, 8-tame amžiuje 
normanai įsiveržė į Airiją, 
nugalėjo vietinius valdonus 
ir per kelis šimtus metų sa
lą valdė.

Dvyliktame amžiuje an
glai įsiveržė į Airijos salą 
ir atnešė ten savo kalbą ir 
kultūrą. Prieš anglus darė 
puolimus tai Skandinavijos 
gyventojai, tai Francijos ir 
dabartinės Belgijos ir Olan
dijos. Katalikus rėmė Ro
mos popiežiai.

Kaip žinome, Anglijos gy
ventojai atsimetė nuo Ro
mos popiežių globos, o ai
riai ir toliau pasiliko karš
tais katalikais, todėl gre
ta tautinių ir kitokių nesu
tikimų juos aštrino dar ir 
religiniai skirtumai. Per 
šimtus metų airiai priešta
ravo ir darė sukilimus prieš 
anglus, bet anglai visu žiau
rumu juos sutrėkšdavo.

Laike Pirmojo pasaulinio 
karo, būtent, 1916 metais, 
airių nacionalistai pasinau
dojo Anglijos susilpnėjimu 
ir suruošė sukilimą. Tūli 
iš jų submarinų pagalba 
gavo ginklų iš Vokietijos ir 
Velykų dienoje sukilo Du
blino mieste prieš Angliją. 
Anglijos armija žiauriai 
nuslopino sukilimą, virš 1,- 
300 sukilėlių buvo užmušta 
ir apie 3,000 suareštuota.

Minimoje kovoje žuvo 
daug kovingų airių, kurie 
siekė tikros laisvės savo ša
liai.

Karui pasibąigus Anglija, 
buvo apsilpus,' nepaisant, 
kad ji išėjo iš karo perga
lėtoja. Airijoje, airiai gau
dami daug medžiaginės pa- 

• ramos ir padrąsinimų iš 
Amerikoje gyvenančių savo; 
tautiečių, nesiliovė reika-; 
lovę atsiskyrimo nuo An-i 
glijos. Po daugelio derybų 
airių buržuazija, su De Va
lera priešakyje, v bijodama z « v# •

tuose ir Šiaurės Afrikoje 
vadina arabais, o kad at
skirti - Saudi Arabijos gy
ventojus, jie vadinami ara- 
biečiais /(arabai — Arabs, 
arabiečiaįi — Arabians).

Yra ir žmonių, kurie daž
nai su maišo musulmonus su 
arabaįs. Arabai, kurių vi
same pasaulyje yra tik apie 
70 milijonų, yra tik viena 
.musulmoniško tikėjimo tau
ta, nors jie buvo Islamo 
(musulmono tikėjimo) stei
gėjai. į Didžiulė dauguma 
musldmų n^ arabai: apie 
70 ^milijonų pakistaniečių, 
apie tiek pat indonezų, ke
liolika milijonų iraniečių, 
be' toj dar apie 30 milijonų 
musulmonu. Tarybų Sąjun
goje' (uzbekai, kša 1 m i k a i, 
turkmėnai ir tt.).
y Musulmonu randasi Tr 
Lietuvoje, ypatingai Vii-, 
niaus krašte (totoriai), bet 
jie' tikriausiai ne arabai. 
Dažniausiai daroma klaida 
(kartais ir spaudoje), tai 
Irano (Persijos) priskaity
mas prie arabiškų kraštų. 
Ji tokia nėra, nes, nors 
musulmoniška tauta, ira
niečiai nei kalbiniai nei ra
siniai nieko bendro su ara
bais neturi: arabai semitai,

M.iraniečiai arijai
airių darbo žmonių perga- I duoda federaliam rezervo 
Jių, padarė su Anglija susi-! bankui. , ,A

•: • • -s

turėjo 
lizdus 

Airijos 
tos sa- 
negavo

f

tarimą: paliko Anglijos 
valdymui Šiaurinę Airiją, 
ir nuo 1937 metų didžioji 
salos dalis skaitosi nepri
klausoma valstybe.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo (1939 - 1945 metais) 
DeValera valdžia, kaip ir 
laike Ispanijos liaudies ko
vų (1936-1939 metais) dar 
daugiau pasisuko į reakci
jos ir fašistų pusę. Laike 
pasaulinio karo Hitlerio ir 
Mussolinio agentai 
susisukę šnipavimų 
Airijoje. Taigi, su 
“nepriklausomybe” 
los žmonės ne tik 
pilnos tautiškos nepriklau
somybės, bet negavo nei ki
tokių laisvių .Dabartinė Ai
rijos valdonų grupė ben
drauja su naujo karo orga
nizatoriais.

Bulvių badas ir išeivija I
Šio skyriaus skaitytoje * 

jau žino, kad bulvės yra at
rastos pas Amerikos indė
nus ir buvo nugabentos į 
Europą ir kitas šalis. Ai
rijoje bulvės Virto taip 
svarbus žmonių maistas, 
kad daugelis net mano, jog 
jos ten ir prasidėjo.

1845 metais visai neužau
go bulvės Airijoje, ir prasi
dėjo baisi žmonėms nelai
mė — badas. Į trejus me
tus laiko, spėjama, Airijoje 
nuo bado ir kilusių ligų mi
rė daugiau, kaip milijonas 
ir pusė žmonių.

Po “bulvių bado” iš Ai
rijos milijohai žmonių iš
keliavo į kitas šalis, dau
giausia į Amerikos Jungti
nes Valstijas. Didžiausias 
į Ameriką airių keliavimas 
prasidėjo 1860 metais ir jis 
tęsėsi iki praėjusiojo eimt- ? 
mečio pabaigos. Dvidešimt 
metų po “bulvių bado” Ai
rija turėjo tris j kartus ma
žiau Į 
to bado. į xxmcxxxxxtj <*i/vy- 
kę airia'i vis prisnąiko sa
vo “tautiškumo,” nors ir 
neturi atskiros kalbos, ir tą 
jų nacionalistinį nusistaty
mą dažnai naudoja reljgi- 

’niai ir reakciniai politikie- 
rai.

Airėj o tris i Kartus ma- 
gyventojų,\negu pirm 
ido. Į Ameriką atvy-

Banknotai, kurių nematome
Vieno dolerio banknotas, 

dviejų, penkių, dešimties ir 
dvidešimties, yra aksdieni- 
nės apyvartos. Rečiau ma
tome penkiasdešimt dolerių 
banknotą ir dar rečiau šim
to. Bet, nors jūs jų ir ne
matote, gal visvien verta 
žinoti, kad spausdinami ir 
aukštesni.

Pradėkime nuo pradžios,. 
Vienas doleriukas papuoš
tas Washingtono atvaizdu, 
dviejų dolerių- banknotas 
Jeffersbno, penkių Lincol- 
no, dešimties Hamiltono. 
Ant dvidešimties dolerių 
banknoto rasite Jacksono 
paveikslą, o ant šimtinės 
Benjamino Franklino.

Ar matėte kada nors $500 
banknotą? Tikriausiai ne. 
Jis turi William McKinley 
atvaizdą. Tūkstanties dole
rių popieriukas papuoštas 
Grover Clevelando atvaiz
du. Bet tai dar ne viskas, 
nes dar yra $5,000 bankno
tą su James Madisono at
vaizdu, $10,000 banknotas 
su Salmon Chase ir 100,000 
banknotas su Wilsonu.

Beje, aukštieji banknotai, 
ypatingai $100,000, nesiVaiv 
da bendroje cirkuliacijoj? 
Juos valdžia kaip tam ti
krus aukso cėrtifikatus iš-

i
i



Worcester, Mass.
MOŠŲ NAUJIENOS

L.L.D. 11 kuopos praeitas 
susirinkimas buvo gražus. Visi 
džiaugėmės aplaikę naują 
knygą, “Amerikos Preziden
tai.” Ačiū A. Bimbai už šią 
puikią knygą. Čia taipgi gir
dėjome gražių raportų iš LLD 
7-tos apskrities metinės kon
ferencijos; buvo smagu girdė
ti, kad visos kuopos mūsų ap
skrityje gražiai gyvuoja. Mū
sų Laisvės vajininkas J. Jaš- 
kevičius sakė, daug Laisvės 
skaitytojų praradom iš prie
žasties mirties, bet gyvieji visi 

A. VIENUOLIS

"Inteligentu” palata
Pats jis buvo kilęs iš Vietkos guber

nijos; jo žmona — Dono kazokė. Rei
kalų turėdavo tik su kariais. Tarnybo
je jam tekdavo susidurti tik su strategi
ja, bet ne su politika. Visus Rusų im
perijos piliečius jis dalijo į rusus ir len
kus; jei pravoslavas — vadinas, rusas, 

%ei katalikas — tai paliak. Kitas gi vi
sas Rusijos tautas generolas vadindavo 
čiukna arba tatarva. Tiesa, vadovau
damas pulkui Užkaukazy, generolas tu
rėjo reikalų dar su kažkokiais “žmui- 
diakais”. Bet kas tie “žmuidiakai” — 
generolui nerūpėjo. Žinojo jis, kad tie 
sveiki, gražūs, augaloti vyrai kilę kaž
kur iš šiaurės vakarų krašto, kad jie 
nepakenčia Užkaukazės klimato ir šim
tais miršta drugiu.

— Ostavit, Žmuid neobtiosannaja!.. 
Nįerevnia!..

Ja te žadam, žmuidiackaja charial 
— saukdavo supykęs pulkininkas Lisi- 
cinas ant savo pulkų kareivių, kurie, ne
mokėdami rusų kalbos, nesuprasdavo ir 
jo komandos žodžių.

Bet kas toji “Žmuid neobtiosannaja”, 
generolas nė karto nesusidomėjo.

Iškilus didžiajam karui, jis dar suži
nojo apie latvius.

Pagaliau atsidūrė Šalajų psichiatri
nėje ligoninėje. Sočiai valgydamas, nu
praustas, nukirptas generolas greit at
sigavo, bet pilno proto jau nebeturėjo. 
Jį persekiojo priešų manija. Savo prie
šus jis matė ne ligoninėje, ne ligonių ir 
personalo tarpe, o kažkur ten už ligoni
nės sienų laukuose ir miškuose. Ten su
sidarė didelės armijos vokiečių, lietuvių, 
lenkų; susiorganizavo tatarva, čiukna 
ir toji pati “Žmuid neobtiosannaja”, ku
rie visi dabar apgulė jo tvirtovę ir die
na iš dienos nori ją paimti. Bet gene
rolas nenusimena: “Sviatoslavo ainiai” 
priešų neskaito. Už tvirtovės sienų ir 
jis turi savo didelę armiją. Pati tvirto
vė apsupta aukšto mūro siena; palei 
upelį fortai, baterijos... Tvirtovės sar- , 
gyba ištikima. Prie pat vartų didelė ar- 
mota (tai dezinfekcijos kamera), ją su
lyginus — niekis ir vokiečių 42 centi
metrinė. Prie armotos visuomet budi 
su šakėmis ištikimiausias generolo ad
jutantas — arklininkas Motiejus. Tik 
viena negera generolo tvirtovėje, — per 
daug zuja visokios neištikimos čiuknos. 
Su daktaru Kalvaičiu generolas dideli 
pr peteliai. Vadina jį Piotr Vikentič, už 
parankės vaikšto su juo po “tvirtovės” 
kiemą, kalbasi apie karą, bet vis dėlto 
savo planų ir savo karinių sumanymų 
daktarui nepasako, nes daktaras, kad 
ir geras žmogus, o vis dėlto “Žmuid ne
obtiosannaja”, kuria niekuo negalima 
patikėti.

“Inteligentų” palatoje generolą paso
dino antrame kambarėly, kurio langai 
išėjo į kiemą. Rytą atsikėlęs jis žegno
jasi į cerkvę; trumpai meldžiasi už ca
rą, carienę, įpėdinį ir visą Rusijos im
peratoriaus giminę; paskiau pats eina 
į šaltą vaną. Su moterimis jis dabai 
mandagus, ir sveikinasi ne tik su sese
lėmis, bet paduoda ranką iA&laugyto- 
joms. Iš vyriškių jis tik vienam dakta
rui tepaduoda ranką, su kitais gi civi

liais jis pirmutinis nesisveikina, o atsa
kydamas tik bakstelia į kaktą pirštais. 
Felčeriui ir sanitarams sako “tu” ir rei
kalauja, kad jį vadintų — vąše prevo- 
schoditelstvo. Kartais po pusryčių gene
rolas eina į pozicijas. Jį leidžia. Pra
einant pro arklidę, arklininkas Motiejus 
j anų saliutuoja šakėmis.
;-^$Zdorovo, rebiata! — sveikinusi su 

juo generolas.
— Zd ravi j a želajem, vąše visokopre- 

voskoditelstvo! — iš viso vieko atsako 
jam Motiejus, saliutuodamas šakėmis.

Chorošo, rebiata!

— Rady starace, vąše visokoprevosko- 
ditelstvo!

Paprastomis dienomis generolas su
grįžta iš pozicijų ramus ir nepavargęs; 
šventadieniais ir turgaus dienomis — 
visuomet parbėga pralaimėjęs mūšį, per
sigandęs, purvinas, kitą sykį ir be ke
purės.

Kada bus priešų puolimas, generolas 
nežino, bet užtat getai žino daktaras, 
seselės, slaugytojos ir arklininkas Mo
tiejus. Priešų puolimo dieną slaugyto
ja tyčia paduoda generolui prastesnius' 
drabužius ir kokią nors nudryžusią ke
puraitę.

Tuojau už ligoninės sienų, apriesda
ma miestą, teka upelė Sutra; šiapus Su
tros dideli dar karo apkasais išrausti 
kalnai, skardžiai ir pagrioviai — tai , 
generolo paskutinės atsparos bazė ir 
fortai. Už upelio toli, toli, ligi pat miš
ko, tęsiasi platus laukas. Miškuose ge
nerolo armijos ariergardas. Kariuome- 
menės nematyti, nes priešas arti, reikia 
taip maskuotis, kad nepastebėtų. Kur- 
ne-kur lauke kruta žmonės — aria, akė
ja, bet tai tik apdumti priešui akims; 
tai persirengę generolo žvalgai. Gene
rolas ir pats apsimetėliu vaikšto: jis 
slinkinėja po dirvas, dairosi, niūniuoja 

Ur, tik pasislėpęs kur už krūmokšlio ar
ba įšokęs į apkasus, ilgai žiūri į .pozici
jas pro abi kumščias, tarytum pro žiū
ronus. Viską radęs kaip reikiant, grįž
ta į “tvirtovę”. Pamatęs jį pareinant, ( 
Motiejus tuojau bėga prie dezinfekcijos 
kameros ir šakėmis jam saliutuoja. Ge
nerolas su juo sveikinasi, jį pagiria ir 
ramiai grįžta į savo kambarėlį.

Vi§ai kitaip baigiasi “pozicijų” ap
žiūrėjimas šventadieniais arba turgaus 
dieną, kai. iš anapus Sutros per tiltą 
pradeda plaukti į miestą pėsti ir važiuo
ti žmonės. Iš pradžių generolas dar vis 
mano, kad tai jo armijos persirengę 
žvalgai, bet juo toliau, juo daugiau ir 
daugiau žmonių plaukia į miestelį ir pa
galiau generolas įsitikina, kad tai pabė
gėliai! O, generolas gerai žino, ką tai 
reiškia,' kada pradeda bėgti pėsti su ry
šuliais ir vežimai važiuotų žmonių! Vie
nu matu apima generolą tūžmastis ir* 
baimė. Jis galvatrūkčiais puola nuo 
kalno prie tilto, šaukia, plūsta, pėsčius 
ir važiuotus, liepia tuojau atituštinti 
kelią, graso juos iššaudysiąs kulkosvy
džiais arba išilgai vieškelio paleisiąs ar
motos šūvį...

Bet “pabėgėliai” jo neklauso. Genero
las nori ’išsprogdinti tiltą, bet ir čia jam 
nevyksta; susidūręs su pačiais “pabė
gėliais”, pats pasileidžia bėgti ir bėga, 
aplenkdamas važiuotus ir pėsčius, lan- ‘ 
džiodamas tarp vežimų. Bėga per grio
vius, o jo pėdomis, jam regis, jau bėga 
griūva sumušta jo armija, vejasi visi 
jo priešai, visi šitie vokiečiai, lenkai, 
bolševikai; Čiukna, tartarva ir toji pati 
“Žmuid neabtiosannaja”. Įpuolęs į 
“tvirtovę”, generolas visai nustoja gal
vos. Laimė, jei dar Motiejus suspėja 
atsistoti prie kameros. Generolas su juo 
jau nebesisveikina, o skubiai ir neaiš
kiai įsako evakuotis ir trauktis į naujas 
pozicijas. Jeigu Motiejus jo nepastebi, ’ 
generolas visu balsu šaukia — “mes ap- ; 
supti!”, “mes pražuvom!” “irius parda
vė !” ’ir visiems įsako evokuotis. Įpuolęs 
į savo kambarėlį, jis griebia daiktus, i 
glaboja patalą, skubina, bruzda, bet' 
slaugytoja užrakina duris, ir generolas, 
galvą įkniaubęs į priegalvį, užmiega.

Tą dieną jis ligonis: jam sopa galvą, 
dreba rankos ir niekur nenori išeiti iš . 
kambario, Daktaras sako, kad jam tai 
sveika, nes toks mankštinimasis gelbė- ; 
jąs generolą nuo sausligės.

(Bus daugiau)

myli skaityti, atsinaujindami, 
dar ir aukų duoda Laisvės rei
kalams. Jaškevičius atlieka 
gražų darbą šiame vajuje.

Mūsų įgera draugė E. Pil
kauskienėj eidama į darbą, te
duotoje pakalnėje puolė ir 
iabai skaudžiai susižeidė ko
ją, net kaulas trūko. Dabar ji 
yra daktaro priežiūroje, gydo
si namie. O J. J. Bakšys ir D. 
G. Jusius, darbe susižeidė po 
vieną rankos pirštą. Nors 
skauda, bet iš darbo gal nerei
kės išlikti. O V. Jančius sun
kiai serga ligoninėje. Linkiu 
visiems ligoniams greito pa
sveikimo.

Sausio 16 d. abi L.L.D. kuo

pos bendrai rengia lietuvišką 
banketą taipi kad visi gerai ir 
gardžiai galėtų privalgyti ir 
atsigerti. Pelnas bus skiria
mas dienraščiui Laisvei, šis 
pokylis įvyks prieš metinį Lais
vės šėrininkų suvažiavimą; 
čia ir delegatą.į Laisvės suva
žiavimą išrinksime. Taigi pra
šom visus Laisvės skaitytojus 
ir rėmėjus į mūsų parengimą 
iš arti ir toli. Gal pavyks ir 
programą turėti.

Mes lauksim Jūsų visų sau
sio 16 d., kaip 5 vai. po pie
tų, 29 Endicott svetainėje.

J.M.L.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Kalėdų prezentas
Feljetonas '

Vierysite, prieteliai ir 
prietelkaitės, ar ne, bet šį 
feljetonėlį Dėdė Vincas ra
šo miesto parkutyj, sniegą 
nuo suolo savo kepure nu- 
sišlavęs. Mat, šios Kalėdos 
“prezentą” jam kad jau da
vė, tai ir dribtelėjo!

Kaip visi žmoneliai Kalė
doms artinantis pradeda 
rūpintis, kokius prezeritus 
ir kam pirkti, taip ir jūsų 
Dėdė pradėjo rūpintis, kokį 
prezentą jis užfundys savo 
sergančiam kūmui bei savo 
geraširdei gaspadinėlei? Su 
kūmu jis greitai- apsidir
bo — nupirko butelį kroko- 
diliaus ašarų, o nuėjęs jį 
neva aplankyti pakišo pre
zentą po antklode ir pada- 
vadino: Še, kūmučiuk mie
las! Tik pasivačyk, kad ta 
tavo pasiutėlė boba nepa
matytų, tai pakliuginęs iš 
viso butelio ne tik lengves
ne smerčia numirsi, o ir 
prie švento Petro būsi drą
sesnis.

Taip apsidirbęs su kūmo 
prezentu, jis numaklino pas 
tautietį aptiekorių ir pasi
skundė: Jei tu sakaisi, kad 
esi toks kytras vyras, po
nas aptiekoriau, tai pasa
kyk man, kokiu Kalėdų pre
zentu aš galėčiau apdovano
ti savo gaspadinėlę?

—O kas jinai tokia? — 
pasiteiravo jis.

—Kas jinai tokia?! Nu
gi boba, kaip ir visos. Skir
tumas tik tame, kad I turi 
našlės diplomą.

—Našlelė! To aš tik ir 
norėjau žinot. Tau, ponas 
tautieti, kaštuos tik trys 
doleriai, o ji gaus tokį pre
zentą, kad negalės juo atsi
džiaugti, o tau atsidėkoti 
už tai.

Jūsų Dėdė- Vincas, paė
męs nuo aptiekoriaus nedi
duką, raudonais kaspinė
liais apraišiotą baksiuką, 
su kortele — nuo ko ir kam, 
sumokėjo tris dolerius, pa
sikišo baksiuką po pažas
timi ir numaklino savais 
keliais. Kada jis parėjo na
mo, jo gaspadinė buvo jau 
savo miegruimyj, knarkė 
kaip vokiškas kulkosvai
dis. Todėl jis, ilgai nedūra- 
vęs, pakišo prezentą po eg
laite, patylukais įtykinb sa
vo miegruimin ir, tarsi ko
kią sunkią naštą nusimetęs 
nuo savo pečių, gulė į''lovą 
ir užmigo.

Kalėdų rytą jį išbudino 
traškios^ kelių moterų 'kal
bos. Paskui jo gaspadinės 
balsas: “Nuo Dėdės Vin
co!” Gi kiek palaukus, vėl 
tas pats balsas: “Tai kas 
čia per padaras?”

Po tam pasigirdo dviejų 
moterų skardus juokas, 
aiktelėjimas ir tyla... Jūsų 
Dėdė, supratęs, kad ten 
įvyko koks nors netikėtu
mas, greitai įšoko į kelines, 
prasivėrė savo miegrūmio 
duris, ir ką, jūs manote, jis 
mato? Ogi jo gaspadinėlę, 
be j iegiškai rankas nukoru
si, drybso sudribusi krėsle. 
Viena jos kaiminka prunkš
čia į saują, nesitverdama 
juokais . O antroji, taip pat 
vos susilaikydama nuo juo-, 
ko, laiko atkišus kokį tai' 
poilgį, išpūstą guminį bą
li.niuką, judina jį ir klau
sinėja: “Tai nuo ko tu čia 
taip nusigandai? Argi jau, 
užmiršai? Nepažįsti jau?”

Gi tuo tarpu, išraudusi, 
lyg žarija, jo gaspadinė pa
šoko ant kojų, pastvėrė iš 
anos rankų tą “prezentą,” 
trehkė į grindis ir pradėjo 
mindžioti. Bėt “prezentas” 
nepasidūoda mindžiojamas 
— šokinėja, raitosi, o už
mintas vis aukštyn stiebia

si... Abi kaiminkos „nesi- 
• tveria juokais, nusikvatoja 
tarpuduryj stovėdamas ir 
to “prezento” pirkėjas. 
Gaspadinė, išgirdus jo juo- 

ską, įsmeigė akis savo ne
svietišku pykčiu dengančių 
akių žvilgsnius jam į vei
dą ir tratendama dantimis, 
užbliovė: “Tai tu šitaip 
mane insoltinai?! Aš jam 
į gerklę sugrosiu tą tink- 
są!”

Jūsų Dėdė, tai išgirdęs, 
spėjo pasigriebti batus, 
švarką, kepurę į r dvilinkas 
išgriuvo pro duris. Tokį 
Kalėdų prezentžĮ, gavęs nuo 
savo gaspadinės, numaklino 
pas kūmą prašytis ant bor
do, bet... Tik spėjus jam 
pabelsti į duris, kaip tarp- 
duryj pasirodžiusios kūmos 
veidas užraudo, lyg ant 
priekato įkaitintas geležies 
gabalas, o iš akių pradėjo 
trykšti pykčio kibirkštys. 
Jam tik spėjus pavinčiavoti 
ją su Jezusėlio užgimimu, 
kaip anoji ir atvinčiavojo: 
“Kaip aš tave kočėlu į tar
puragę pavinčiavosiu, tai 
tau net devynios Betlėjaus 
žvaigždės pasirodys aky
se!”-

—Tai kuo aš taip nusi
dėjau, kūmute miela?

—Dar klausia, mat... Tam 
mano bomui daktaras nė 
pauostyt viskės neleidžia, o 
tu, atvilkęs visą butelį, nu- 
siduodi nežinąs, kuo nusi
dėjai! Dabar tas būzeris, 
prisiputęs iš viso butelio, 
sienomis pradėjo* vaikščio
ti! Su velniais vająvoja- 
si! Surišt turėjom. Ge
riant nuo mano durų!

Tai pasakius, kad jau 
trenkė durimis, tai net na
mo langai sužvangėjo. Gi i 
jam tolinanties nuo durų, 
pasigirdo jo kūmo balsas: 
“Bombos sprogsta! Pabai
ga svieto ateina! Numirė
liai keliasi!”

Gi jūsų Dėdė Vincas, bai
gęs rašyt šį feljetoną, pa
lindo po apsnigtu krūmu, 
įsikasė į lapus, ir jeigu jis 
užmigs barsuko miegu, tai 
tik vasario 2-rą išlys pasi
žiūrėti savo šešėlio.

Tad, iki vasario antros 
pasimatymo!

Dėdė Vincas
9

Minersville, Pa.
Kadangi aš negaliu vaikš

čioti, kojos silpnos, tai Vilnies 
Kalendorius padaviau į Lietu
vių Klubą, kampas 2nd ir 
South Sts. Tenai užeikite, ka
trie norite kalendorių nusi
pirkti. Tik 50 centų, o yra la
bai gražių skaitymų. Ten su
žinosite ir visas šventes: tau
tiškas ir katalikiškas.

V. Ramanauskas 

Oakland, Cal.
Gruodžio 12 d. turėjome 

kuopos susirinkimą. Valdyba, 
pasiliko ta pati, užgirta vien
balsiai. Nutarėme turėti Nau
jų Metų vakarienę pas Shle- 
gerius. Jų gražiame pastate 
palydėjome senuosius metus. 
ir sutikome naujuosius 1955. 
metus. Ačiū jiems už suteiktą 
veltui vietą. Dėkui Mozurai- 
čiui už pagamintą maistą (ji
sai yra patyręs valgykloje vi
rėjas), taip pat ir gaspadi-. 
nėms — Machulienei, Jaco,b- 
sienei, šlegerienei, Alvinienei, 
Butkienei. Maisto ir gėrimų i 
buvo užtektinai.

Gaila, kad negalėjo būti sy
kiu su mumis Jankauskai, ne- 
sveikuoja. Jiems, taip pat ir 
Jacobsienei ir šįegertenei lin
kime greitai pasveikti.

■■■■■- ,---------- J

TaraŠka su dukrele Caro
lyn buvo išvažiavę į rytines 
valstijas, į Lawrence, Mass.,* 
pas Taraškienės tėvus Chuia-

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 neužsisakete 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
miantis iš anksto gautais užsakymais, todėl yra 
svarbų 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 Hill 19, N. Y.
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das. Kelionė ėmė 6 dienas į 
vieną pusę. Parsivežė pas sa
ve tėvus paviešėti keletą mė
nesių. Tai yra malonūs svečiai.

Turėjome ir daugiau svečių. 
Iš Chicago, Ill., Martinas ir 
Barbora Gilosonai svečiuojasi 
pas savo žentą ir dukterį Ade
lę ir Albert Lidys. Visi sve
čiai sykiu dalyvavo mūsų su
rengtame vakare. Visi links
mai laiką praleidome ir drau
giškai pasikalbėjome.

Būtų malonu turėti ir dau
giau svečių. Artinasi pavasa
ris. Jau pradėjo pievos žaliuo
ti ir visokios gėlės žydėti, oras 

malonus.
G. ir E. Lapenai

yra

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti »gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, —- pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais-

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 apsčiai 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 XJS pašto stampomis, 
vertės 3c, 5c ir 10c.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

SO. BOSTON, MASS
Dienraščio Laisves 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
lonijų.

Kviečiame visus iš arti ir. toli atsilankyti į 
šį gražų banketą, pasilinksminti ir paremti dien
raštį Laisvę. Užtikriname, kad vist turėsite 
snfagų laiką.

Rengia LLD 2-ra kuopa

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bagdadas. — Irakas nu

traukė diplomatinius santy
kius su Tarybų Sąjunga. -

Washington's. — Dulles 

 

atėmė nuo savo departmen- 
to saugumo skyriaus virši
ninko McLeodo tęieę tykinė
ti diplomatinius pareigū
nus užsienyje. Nuo dabar 
McLeodas turės jurisdikci
ją tik virš. valstybės de
partment tarnautojų šioje 
šalyje.

Pekinas. — Platus vieš- -mi 
kelis tarp Pekino ir Tibeto 
sostinės Lhesos baigtas ir 
350 sunkvežimių pirma vir
tinė iš Pekino pasiekė Lha- 
są. Lhasoje ' įvyko tam ti
kroj ceremonijos,- kuriose 
kinai ir tibetiečiai, kurie 
pasižymėjo vieškelio nutie
sime, buvo apdovanoti me
daliais. . -

i
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Valstijos Seimelyje kils 
ndarbo apdraudos 
gerinimo reikalas

Ne tiktai eilė unijų, bet
republikonai .jau susirūpino 
gerinimu nedarbo apdraudos, 
Jie jau pirm Seimelio susirin
kimo į pirmąją sesiją įvykdė 
savo pasitarimą. Po to paskel
bė, kad jie Seimeliui 
“tuojau veikti
darbo apdraudos davinio 
dabartinių $30, iki $36 
vaite i.

Valstijos Seimelio ir 
džios politikos stebėtojai ti
krai stebisi tokiu republikonų 
atsivertimu. Per 12 metų jie 
vieni visiškai valdė valstiją ir 
vis stengėsi nedarbo apdrau
dos davinį mažinti. Tik nuo
latiniai darbininkų protestai 
apsaugojo nuo didesnių ap
karpymų.

Kalbama, kad republikomis 
pamokė pralaimėjimas dauge
lio vietų praėjusiuose rinki
muose. Pasirodo, kad darbi
ninkams piliečiams apsimokė
jo balsuoti pažangiai. Jeigu ir 
neišrinko savųjų, tačiau ir ne 
savuosius padarė su kai barnes
niais.

Vaisią streikieriai 
gavo naują pasiūlymu

Šviežių vaisių ir daržovių 
prekyviečių streikieriai gavę 
naują pasiūlymą nuo firmų. 
Tačiau dar nebuvo aišku, ar 
streikieriai priims. Ir naujieji 
pasiūlymai esą toli nuo to, ko 
streikieriai reikalauja.

Prekyvietėse dirbantieji ir 
draiveriai reikalauja po $10 
priedo algoms ir priedų ki
tiems reikalams. Samdytojai 
buvo pasiūlę tik po $4. Drai- 
verių pilno laiko alga dabar 
esanti $78, kitų $76 savaitei.

Ne visos prekyvietės yra 
užstreikuotos, taip pat kom- 
paniškos krautuvės turi savus 
ryšius. Didelės stokos nebus. 
Dėl streiko kėlimas kainų ne
pateisinamas. Kalbama, jog 
tą svarsto šeimininkės ir kad 
jos susilaikys nuo pirkimo to, 
kas bus pabranginta. Geriau 
tuo tarpui apsieis su kenuo- 
tais produktais, negu permo
kėti. ’

Skelbia unijistams 
trumpus kursus

Unijų veikla šiais sunkiais 
laikais darosi vis daugiau 
komplikuota. Jose nuoširdžiai 
veikiantiems reikia ne tik ga
bumo ir gerų norų, bet ir ži
nojimo. Norintiems šio to pa
simokyti toje srityje, darbi
ninkų mokykla New Yorke 
skelbia dešimties pamokų va
karinį kursą.

Pamokos prasidės sausio 
17-tą. Mokykla randasi‘575 
Avenue of the' Americas (6th 
Ave.). N. U.

Suėmė išgarsintą vagį
New, Yorke suimtas Norman 

V. Nusser, save vadinęsis dak
taru. Tačiau suimtas ne už ti
tulą. Jį įtaria, kad jis buvęs 
po visą šalį vandravojantis 
vagis ir kad išrankiojęs apie 
$250,000 vertės turto iš apva
giamų namų.

Jo žmona buvo areštuota 
-gruodžio 3-čią, bute pilname 
vogtų daiktų. Tačiau ji tikri
na, jog jinai apie vagystes ne
žinojo. Ji maniusi, jog jis tą 
viską supirko. Policija netikė
jo, ją laiko kalėjime po $25,- 
000 kaucijos.

Jei ’ Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, ta> 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Aktoriai, kurie vaidins 
komedijoj ‘Prašvilpta laime’
Sekmadienį, sausio 9 d., Li

berty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y., Lietuvių Liaudies 
Teatras statys scenoje An
driaus Skripkos komediją 
“Prašvilpta Laimė.’’

šia proga tenka tarti kele
tą žodžių apie aktorius-mege- 
jus, kurie komediją vaidins.

Jonas Ručinskas — Kurai
čio rolėje — senas scenos ve
teranas. Vėlesniuoju laiku jis 
vaidino komedijoje “Ponas 
Amerikonas,” dramose “Mū
sų Gyvenimo žaizdos,” ir 
“Klasta ir Meilė,” taipgi ko
medijoje “Geriau vėliau negu 
niekad.’’

Adelę Rainiene, — kuri vai
dins Kuraitienės rolėje—Di
džiojo New Yorko lietuvių vi
suomenė gerai pažįsta, nes ji 

1 čia yra vaidinusi daugelyje 
įvairių veikalų, kuriuos visus 
įvardinti čia neįmanoma. Vai
dinimas — Adelės mėgiamiau
sias užsiėmimas. Ji ne tik vai
dina, o ir studijuoja Vaidybą, 
daug skaito, nuolat lavinasi, 
siekiasi vis labiau tobulintis 
vaidybos šakoje.

Vera Bunkienė, — kuri vai
dins Onos Baltimicnčs rolėje, 
—taipgi ilgametė scenos dar
buotoja, vaidinusi Kanadoje 
ir, kai atvyko į Jungtines V., 
nuolat ir veikliai dalyvauja 
lietuvių scenoje.

Elena Brazauskienė,— Be
lės Pilypaitės rolėje, — jau- 
niausią amžiumi, bet jau/gra- 
žiai pasižymėjo vaidyboje ; vi-

*

Apsišaudyme banke 1 AFL ragina pakelti
mirė, du sužeisti

1 New York Trust Co. sky- 
’ riuje prie 7th Avė. ir 39th St. 
j jaunas plėšikas Įrėmęs į šoną 
'revolverį sargui Edward A.
Kaszuba įsakė jį vesti pas ka
sininką. Kaszuba, dar jaunas 
veteranas, prisitaikęs, čiupo 
plėšiką į glėbį. Tačiau vieną 
šūvį plėšikas paleido, Kaszu
ba pašovė kojon ir dar už
kliudė banko kostumerį Nash. 
Pats leidosi bėgti. Tai matęs 
kito banko paslas William 
Rettig plėšiką pašovė. Jis ten 
pat mirė.

Nušautasis Ellison Gray, 27 
m., iš Kansas City, atrodė 
gražiai apsirėdęs, panašus ne
mažam ponui. Tačiau jo kiše
nėse rado tik $14.

h

Žadą naują cirką 
Jelkės teisme

New Yorke ruošiamas nau
jas cirkas po priedanga Jelkės 
teismo, pia vėl pasikviestas Ri
chard Short, kuris.yra prisipa
žinęs, kad ir jis pats prikalbi
nėjo merginas naktimis lanky
ti piniguočius už gerą jam at- 
mokestį. Tačiau jis liudyjo 
prieš Jelkę. Jis vėl bus liudy
toju teisine. Sakoma, jis gal 
minės teisme ir kai kurių vy
rų vardus. O po to priedanga 
jau dabar negražiai garsina
mos tos nelaimingos mergi
nos, kurių) nelegaliu užpelnu 
tie ponaičiai išdykavo.

Raymond Sabourin, Jr., Flu
shing chiroprakto sūnus, pra
sišalino iŠ Peekskill Militariš- 
kos Akademijos. Vyrukas yra 
tik 15 m., tačiau jau 5 pėdų 
ir 10 colių aukščio. Iš to spė
ja, kad jis sumanė . gyventi 
suaugusio gyvenimu, 
kad po švenčių išvažiuodamas 
akademijon dėjosi ir civilinių 
drabužių.

Sako,

vei
tai

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

suomet nuoširdžiai ir ryžtin
gai besisiekdama atlikti jai 
paskirtas roles, Elena kiekvie
ną kartą savo scenon išstojimu 
paliko publikoje gražų įspū
dį. Vėliausiu laiku ji pasižy
mėjo veikaluose: “Nesusipra,- 
timas,” “Klasta ir Meilė,” 
operetėje “Adomas ir .Ieva,” 
na, ir komedijoje “Ne visuo
met katinui užgavėnes.”

Jonas Lazauskas, — I1USU- 
s irsi o inteligento Aleko rolėje, 
— per ilgus metus sugabiai 
pasirodė daugelyje veikalų, 
statytų mūsų scenoje. Jis buvo 
tikras ponas amerikonas tuo 
vardu komedijoje. Kas neat
mena vyraujančios rolės dra
moje “Mūsų Gyvenimo žaiz
dos,” kur Jonas puikiai atliko 
šilko rolę? Talentingai Jis pa- • 
sirodė “Klastoje ir Meilėje,” j 
taipgi komedijoje “Ne visuo
met katinui užgavėnes.”

Mikas Čiaplikas pirmą kar
tą pasirodys Didžiojo New 

1 Yorko lietuvių scenoje Čalio 
Cibuko rolėje, todėl apie j j 
čia nieko nesakysiu, bet pasi
tikiu, kad ir jis bus “savo vie
toje.”

Tokie aktoriai-mėgėjai ryž
tingai repetuoja minėtą veika
lą, “Prašvilpta Laime.’’ Esu 
tikras, kad jie sekmadienį 
publikos nesuvils.

Vaidinimo pradžia 3:30 v. 
po pietiR Raginu Didžiojo 
New Yorko ir apylinkės lietu
vius dalyvauti šiame spektak
lyje ir būti salėje1 laiku.

Menininkų Draugas

nedarbo apdraudą
New Yorko Valstijos Darbo 

Federacija skelbia, jog vienu 
vyriausiu jos siekiu šiais me
tais yra pagerinti nedarbo ap
draudą. Jos atstovai veiks į 
New Yorko Valstijos Seimelį, 
kad savaitinis davinys būtų 
pakeltas iki $40 ir duodama 
pašalpa išlaikytiniams. Taipgi 
žada reikalauti takšnoti už 
darbi iki $4,200 metams ir ap
drausti tuos, kur \lirba po L 
ąr 2 darbininkus.

Mokinės auto užmušė 
pėstininką

Mary Ann. Perhąes, 18 metų, 
su savo vaikinu, išvažiavo pa
simokyti vairuoti auto mieste. 
Jie pataikė į policijos auto. 
Išsigandę, užvažiavo ant)- ša
ligatvio ir mirtinai sutriuški
no praeivį, apie 55 m. žmonės 
kalba, kad jis ten apylinkėje 
pardavinėjo laikraščius. Atsi
mušęs į karčiamos sieną, auto 
sustojo.

Mergina ir palydovas Paul 
Tunnimer, marininkas, areš
tuoti. Ji neturėjo mokinės lei
dinio ir jis neturėjo su savimi 
jokio leidimo.

Majoras nepatenkintas 
1 valandos pareigūnais

Majoras Wagneris pareiškė, 
jog jis reikalaus, kad įsta- 
tymdavystė pakeistų buvusio 
gubernatoriaus Dewey mies
tui užsodintą penkių asmenų 
Transit Authority. Jis sakė, 
jog tai “yra velnioniškas bū
das vadovavimo gelžkeliui” 
tam įdedant tiktai 1 valandą 
per savaitę.

Majoro tokį išsireiškimą iš
šaukė reporterių paklausimas, 
ar tiesa, kad subways pernai 
panešė 4 iki 5 milijonų dole
rių nedatekliaus, >

šiai

apie vieningumą su 
AFL bučerią unija

♦

Kailiasiuvių Unijos lokalai 
New Yorke svarsto planus su
jungti International Fur and 
Leather Workers Uniją su 
AFL Amalgamated Meat Cut
ter’s and Butcher Workmen. 
Taipgi renka delegatus į spe
cialų konvenciją, kuri spręs 
ta klausima. *•

Pirmiausias tą klausimą jau 
nubalsavęs yra kailių sukir
pėjų lokalas. Jis veik vienbal- 

pasisakė už suvienijimą.

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

Miesto Tarybos) nariai kal
ba apie pasikėlimą sau algų. 
Daugumos lyderiui . norima 
pridėti $5,000, o narių iškaš- 
čiams pridėti po $2,000.

Brooklvn-Ricliniond Hill 
Parengimų Kalendorius

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

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM

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

SUVAŽIAVIMAS
. ' ' ir

BANKIETAS
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į Nuva
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 vaL vakare.

Vasario 6 February
Liberty Auditorijoje

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Labai prašome visus atsilankyti j bankietą, o būsite
Ren-" dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų.

;; . gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos bankiete, kad
tinkamai visus aprūpinti maistu.

Bilietas $3.00 asmeniui
Bilietai/gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.

•»

Durnai sutrukdė 
keleivius

Užsidegus Erie 20 ir 21-mai 
prieplaukoms prie North Ri
ver, virš 15,000 keliaujančių 
pervažomis buvo sutrukdyti 
per apie 2 valandas grįžimo iš 
darbo laiku. Daug visokio tra- 
fiko buvo sustabdyta ne vien 
liktai pertas prieplaukas, bet 
ir apylinkėje, nes per tirštus 
dūmus keliavimas darėsi pa
vojingu.

Sužeisti du gaisragesiai iš 
šimto ten dirbusių. Padaryta 
apie $200,000 nuostolių..

UŽSIRAŠĖ DEMOKRATAIS

Rinkimų Taryba praneša, 
kad paskiausioje piliečių re
gistracijoje visame didmiesty
je 1,708,597 užsirašė demo
kratais, o 516,075 — republi- 
konais.

uz-
nc-

| Manhattane - užsiregistravo 
288,762 moterys ir 268,631 
vyras. Visur kitur mieste 
siregistravo daugiau vyrų, 
gu moterų.

New Yorko miesto finansų 
stebėtojai spėlioja, kad seka
mais metais miestas turės virš 
šimtą milijonų dolerių neda
tekliaus.

Pirmiausiu demokratų dar
bu Valstijos Seimelyje būsiąs 
reikalavimas legalizuoti bingo.

Kūdikis gal mirs dėl 
nebuvimo pinigą

Brooklyniečių Marono duk
rytė buvo gimusi su pūsle iš
orėje. Mergytė auga, tačiau 
ji vis randasi pavojuje ir tie 
pavojai didėja jai augant di
dyn.

Tėvai sužinojo, jog Minne- 
sotoje randasi daktaras, ku
ris operacijomis atitaisė kitą 
panašų kūdiki. Jis sutikęs stu
dijuoti ir šios mergytės padė
tį. Tačiau tolimos kelionės ir 
operacijos kainuotų apie $3,- 
000, o tėvai, auklėdami dar 
kitus 2 vaikus, tokių pinigų 
neturi.

Įstaigoms reikia 
daugiau pinigą

Miestinių (tepartmentų pra
šymuose paskyrų reikalauja
ma daugiau pinigų. Tie padi
dinti prašymai sudaro 12 '/> 
procento, viso $863.279 dau
giau, negu pernai. Budžeto 
direktorius Beame sako, jog 
jie tokių priedų negalės gaidį.

Miestas planuoja naujas 
žaismavietes Baysidėje ir 
Whtestone: prie Bay Terrace 
kooperatyvo ir prie 209 mo
kyklos.

Maria Zeno, 24 m., rask 
susižeidusi savo bute. Spėja 
kad bandė nusižudyti.

Brooklyne du jauni plėšikai 
apiplėšė bučeri jo paties bute. 
Jį su žmona paliko užkaltą 
šėpoje.

Londonas. — Cl'ementas 
Attlee paminėjo savo 72-rą 
gimtadienį.

Metinis dienraščio Laisvės para
mai bankietas, rengiamas A.L.D.L. 
D. 11-tos kuopos, įvyks Sausio-Jan. 
16 d., 29 Endicott St. Pradžia 6 
vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti į šį bankietą, o ypatingai 
Laisvės skaitytojai yra kviečiami 

, ne tik dalyvauti bankiete, bet pra
šome rūpintis ir kitus atsivesti.

Šiame bankiete pasitarsime ir 
ateinančiu Laisvės bendrovės suva
žiavimo reikalu, kuris įvyks vasa
rio 6-tą. Taipgi išgirsime raportą 
Iš ką -tik užsibaigusio dienraščio 
Laisves vajaus. Taippat pasikalbė
sime ir kitais svarbiais reikalais.

Kuopos Komitetas
(5-7) -

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

RAR& GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 
\ Telephone: EVergreen 4-8174

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų. 4

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

* Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad^ 7, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Pin KI PROGA PATRAUKI.
JAUNAI MOTERIŠKEI

Moteriškė (iki 35 metų) gyventi 
su daktaro šeima. Reikia turėti pa
tyrimo vaikų prižiūrėjimui, valgių 
gaminimas ii’ namų ruoša. Vien tik 
atsakominga moteriškė tesikreipki
te.

• Saukite: AX. 7-9536 

Reikalinga draugė viduramžiai mc 
teriškei (iki 65 
mų ruoša ir 
komfortiškuose 
muose. Reikia

motų). Lengva na- 
valgių gaminimas, 
modeminiuose na- 
turčti 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. 8481 82nd »Streect, 
Jackson Heights — Gallopini.

(-6)

TYPIST

Some knowledge of 
Stenography

Apply
NATIONAL CASKET CO.

29-76 North Blvd., 1, L. I. C.
(4-6)

NAMŲ DARBININKE
Žemiau 50 m. amžiaus. Virėja ir 

prie abelno namų darbo. Pagelbėti 
prie 2 vaikų. Turi turėti gerus 
liudijimus ir gerą patyrimą. Nuo
savas kambarys ir vonia. $45-50 j t 
savaitę?

Scarsdale 8-3285
(5-7)

For Rent

PER SAVININKĄ — CORONA
2 šeimų namas — a partmen tas (5 
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
tartį kviečiama. NE. 9-6766.

(4-10)

REAL ESTATE

RICHMOND HILE
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
28-14 Liberty Ave. VI. 8-8850

(3-5)

Paryžius.—Buvusi Pran
cūzijos ambasados Austrą 
lijoje. pirmoji sekreto r 
Mme. Rose Marie Ollier bu 
vo paleista iš kalėjimo. Ji 
ilgoką laiką buvo kalinama 
po įtarimu, kad būdama. 
Astralijoje ji šnipinėjo ko-* 
munistu naudai, v

Havana. — Dėl Panamos 
prezidento Remono nušovi
mo trijų dienų gedulas pa
skelbtas ir Kuboje.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette fit
Newark, 5, N. J.

MArkot 2-5172

f




